Nový Zákon
Pána a Spasitele našeho
Ježíše Krista

Paralelní Nový zákon
česko-řecký
 Český (Bible Kralická)
 Řecký (Textus Receptus)

První vydání - 2012

Vysázeno v Palatino Linotype 10 point (čeština) a Cardo 10 point (Ελληνικά)
Český text Bible Kralická (1613) (public domain)
Řecký text Stephanus Textus Receptus (1550/1894) (public domain)
Původní sazba Kevin P. Thompson 2011
Česká verze MBa 2012

Pořádek knih Nového zákona
Evangelium podlé sepsání S. Matouše
Evangelium podlé sepsání S. Marka
Evangelium podlé sepsání S. Lukáše
Evangelium podlé sepsání S. Jana

4
114
184
302

Skutkové svatých Apoštolů

390

Epištola S. Pavla k Římanům
První epištola S. Pavla k Korintským
Druhá epištola S. Pavla k Korintským
Epištola S. Pavla k Galatským
Epištola S. Pavla k Efezským
Epištola S. Pavla k Filipenským
Epištola S. Pavla k Kolossenským
První epištola S. Pavla k Tesalonicenským
Druhá epištola S. Pavla k Tesalonicenským
První epištola S. Pavla k Timoteovi
Druhá epištola S. Pavla k Timoteovi
Epištola S. Pavla k Titovi
Epištola S. Pavla k Filemonovi
Epištola S. Pavla k Židům

504
548
592
620
634
650
660
670
680
686
698
707
713
716

Epištola S. Jakuba
První epištola S. Petra
Druhá epištola S. Petra
První epištola S. Jana
Druhá epištola S. Jana
Třetí epištola S. Jana
Epištola S. Judy

748
760
772
780
791
793
795

Zjevení svatého Jana

798

Evangelium podlé sepsání S. Matouše
Bible Kralická

1

Kniha (o) rodu Ježíše Krista syna
Davidova, syna Abrahamova.
2 Abraham zplodil Izáka. Izák pak
zplodil Jákoba. Jákob zplodil Judu
a bratří jeho.
3 Judas pak zplodil Fáresa a Záru
z Támar. Fáres pak zplodil Ezroma.
Ezrom zplodil Arama.
4 Aram pak zplodil Aminadaba.
Aminadab pak zplodil Názona.
Názon zplodil Salmona.
5 Salmon zplodil Bóza z Raab.
A Bóz zplodil Obéda z Rut. Obéd pak
zplodil Jesse.
6 Jesse zplodil Davida krále. David
pak král zplodil Šalomouna, z té,
kteráž [někdy byla žena] Uriášova.
7 Šalomoun zplodil Roboáma.
Roboám zplodil Abiáše. Abiáš zplodil
Azu.
8 Aza zplodil Jozafata. Jozafat
zplodil Joráma. Jorám zplodil Oziáše.
9 Oziáš pak zplodil Joátama. Joátam
pak zplodil Achasa. Achas zplodil
Ezechiáše.
10 Ezechiáš pak zplodil Manasesa.
A Manases zplodil Amona. Amon pak
zplodil Joziáše.
11 Joziáš pak zplodil Jekoniáše
a bratří jeho v zajetí Babylonském.:

Textus Receptus

Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ,
υἱοῦ Δαβίδ, υἱοῦ Ἀβραάμ
2 Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ·
Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ·
Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ
τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ
3 Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν Φάρες καὶ
τὸν Ζάρα ἐκ τῆς Θαμάρ· Φάρες δὲ
ἐγέννησεν τὸν Ἑσρώμ· Ἑσρὼμ δὲ
ἐγέννησεν τὸν Ἀράμ
4 Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμιναδάβ·
Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών·
Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών
5 Σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Βοὸζ ἐκ
τῆς Ῥαχάβ· Βοὸζ δὲ ἐγέννησεν τὸν
Ὠβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ· Ὠβὴδ δὲ
ἐγέννησεν τὸν Ἰεσσαί
6 Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν Δαβὶδ τὸν
βασιλέα· Δαβὶδ δὲ ὁ βασιλεὺς
ἐγέννησεν τὸν Σολομῶντα ἐκ τῆς τοῦ
Οὐρίου
7 Σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν
Ῥοβοάμ· Ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν
Ἀβιά· Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀσά
8 Ἀσὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάτ·
Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωράμ·
Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὀζίαν
9 Ὀζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωαθάμ·
Ἰωαθὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχάζ· Ἀχὰζ
δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑζεκίαν
10 Ἑζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν
Μανασσῆ· Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν
τὸν Ἀμών· Ἀμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν
Ἰωσίαν
11 Ἰωσίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεχονίαν
καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς
μετοικεσίας Βαβυλῶνος

1

MATOUŠ 1:12

Bible Kralická
12 A po zajetí Babylonském Jekoniáš
zplodil Salatiele. Salatiel pak zplodil
Zorobábele.
13 A Zorobábel zplodil Abiuda.
Abiud pak zplodil Eliachima.
Eliachim zplodil Azora.
14 Azor potom zplodil Sádocha.
Sádoch zplodil Achima. Achim pak
zplodil Eliuda.
15 Eliud zplodil Eleazara. Eleazar
zplodil Mátana. Mátan zplodil Jákoba.

16 Jákob pak zplodil Jozefa, muže
Marie, z nížto narodil se JEŽÍŠ, jenž
slove Kristus.
17 A tak všech rodů od Abrahama
až do Davida bylo rodů čtrnácte. A od
Davida až do zajetí Babylonského
rodů
čtrnácte.
A od
zajetí
Babylonského až do Krista rodů
čtrnácte.
18 Jezukristovo pak narození takto
se stalo: Když matka jeho Maria
snoubena byla Jozefovi, prve než se
sešli, nalezena jest těhotná z Ducha
svatého.
19 Ale Jozef muž její spravedlivý jsa,
a nechtěv jí v lehkost uvésti, chtěl ji
tajně propustiti..

5

Textus Receptus

12 Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν
Βαβυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν
Σαλαθιήλ· Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τὸν
Ζοροβαβέλ
13 Ζοροβαβὲλ δὲ ἐγέννησεν τὸν
Ἀβιούδ· Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν
Ἐλιακείμ· Ἐλιακεὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν
Ἀζώρ
14 Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ·
Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχείμ· Ἀχεὶμ
δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούδ
15 Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν
Ἐλεάζαρ· Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν
Ματθάν· Ματθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν
Ἰακώβ
16 Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ
τὸν ἄνδρα Μαρίας ἐξ ἧς ἐγεννήθη
Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός
17 Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ
Ἀβραὰμ
ἕως
Δαβὶδ
γενεαὶ
δεκατέσσαρες καὶ ἀπὸ Δαβὶδ ἕως τῆς
μετοικεσίας
Βαβυλῶνος
γενεαὶ
δεκατέσσαρες καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας
Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ
δεκατέσσαρες
18 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις
οὕτως ἠν· μνηστευθείσης γὰρ τῆς
μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν
ἢ συνελθεῖν αὐτούς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ
ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου
19 Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς δίκαιος
ὢν
καὶ
μὴ
θέλων
αὐτὴν
παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ
ἀπολῦσαι αὐτήν
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MATOUŠ 2:3

Bible Kralická
20 Když pak on o tom přemyšloval,
aj, anděl Páně ve snách ukázal se
jemu, řka: Jozefe synu Davidův, neboj
se přijíti Marie manželky své; nebo
což v ní jest počato, z Ducha svatého
jest.
21 Porodíť pak syna, a nazůveš
jméno jeho Ježíš; onť zajisté vysvobodí
lid svůj od hříchů jejich.
22 Toto pak všecko stalo se, aby se
naplnilo, což povědíno bylo ode Pána
skrze proroka, řkoucího:
23 Aj, panna těhotná bude, a porodí
syna,
a nazůveš
jméno
jeho
Emmanuel, jenž se vykládá: S námi
Bůh.
24 Procítiv pak Jozef ze sna, učinil,
jakož mu přikázal anděl Páně, a přijal
manželku svou.
25 Ale nepoznal jí, až i porodila
Syna svého prvorozeného, a nazvala
jméno jeho Ježíš..

2

Když se pak narodil Ježíš
v Betlémě
Judově,
za
dnů
Herodesa krále, aj, mudrci od
východu slunce přijeli do Jeruzaléma,
2 Řkouce: Kde jest ten, kterýž se
narodil Král Židovský? Nebo viděli
jsme hvězdu jeho na východu slunce,
a přijeli jsme klaněti se jemu.
3 [To] uslyšev Herodes král, zarmoutil
se i všecken Jeruzalém s ním.

Textus Receptus

20 ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος
ἰδού, ἄγγελος κυρίου κατ' ὄναρ ἐφάνη
αὐτῷ λέγων, Ἰωσὴφ υἱὸς Δαβίδ, μὴ
φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν
γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν
ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου
21 τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ
ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει
τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν
αὐτῶν
22 Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα
πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ κυρίου διὰ
τοῦ προφήτου λέγοντος,
23 Ἰδού, ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει
καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ
ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστιν
μεθερμηνευόμενον, Μεθ' ἡμῶν ὁ θεός
24 διεγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ
ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ
ὁ ἄγγελος κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν
γυναῖκα αὐτοῦ
25 καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ
ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν
πρωτότοκον· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα
αὐτοῦ Ἰησοῦν
Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν
Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις
Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως ἰδού, μάγοι
ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς
Ἱεροσόλυμα
2 λέγοντες, Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς
βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων εἴδομεν γὰρ
αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ
ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ
3 ἀκούσας δὲ Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς
ἐταράχθη καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ'
αὐτοῦ

2
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MATOUŠ 2:4

Bible Kralická
4 A svolav všecky přední kněží
a učitele lidu, tázal se jich, kde by se
Kristus měl naroditi.
5 Oni pak řekli jemu: V Betlémě
Judově. Nebo tak jest psáno skrze
proroka:
6 A ty Betléme, země Judská, nikoli
nejsi nejmenší mezi knížaty Judskými;
neboť z tebe vyjde Vývoda, kterýž
pásti bude lid můj Izraelský.
7 Tedy Herodes tajně povolav
mudrců, pilně se jich ptal, kterého by
se jim času hvězda ukázala.
8 A když je propouštěl do Betléma,
řekl: Jdouce, ptejte se pilně na to dítě,
a když naleznete, zvěstujtež mi, ať i já
přijda, pokloním se jemu.
9 Oni pak vyslyševše krále, jeli. A aj,
hvězda, kterouž byli viděli na
východu slunce, předcházela je, až
i přišedši, stála nad [domem], kdež
bylo dítě.
10 A uzřevše hvězdu, zradovali se
radostí velmi velikou.
11 I všedše do domu, nalezli dítě
s Marijí matkou jeho, a padše, klaněli
se jemu; a otevřevše poklady své,
obětovali jemu dary, zlato a kadidlo
a mirru.
12 A od Boha napomenuti jsouce ve
snách,
aby
se
nenavraceli
k Herodesovi, jinou cestou navrátili se
do krajiny své..

Textus Receptus

4 καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς
ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ
ἐπυνθάνετο παρ' αὐτῶν ποῦ ὁ
Χριστὸς γεννᾶται
5 οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ Ἐν Βηθλέεμ τῆς
Ἰουδαίας· οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ
τοῦ προφήτου·
6 Καὶ σύ Βηθλέεμ γῆ Ἰούδα
οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν
Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται
ἡγούμενος ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν
μου τὸν Ἰσραήλ
7 Τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας τοὺς
μάγους ἠκρίβωσεν παρ' αὐτῶν τὸν
χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος
8 καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλέεμ
εἶπεν Πορευθέντες ἀκριβῶς ἐξετάσατε
περὶ τοῦ παιδίου· ἐπὰν δὲ εὕρητε
ἀπαγγείλατέ μοι ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν
προσκυνήσω αὐτῷ
9 οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως
ἐπορεύθησαν καὶ ἰδού, ὁ ἀστὴρ ὃν
εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτοὺς
ἕως ἐλθὼν ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ
παιδίον
10 ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν
χαρὰν μεγάλην σφόδρα
11 καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εὗρον
τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς
αὐτοῦ καὶ πεσόντες προσεκύνησαν
αὐτῷ καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς
αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα
χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν
12 καὶ χρηματισθέντες κατ' ὄναρ μὴ
ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην δι' ἄλλης
ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν
αὐτῶν

8

MATOUŠ 2:20

Bible Kralická
13 Když pak oni odjeli, aj, anděl
Páně ukázal se Jozefovi ve snách, řka:
Vstana, vezmi dítě i matku jeho, a utec
do Egypta, a buď tam, dokavadž
nepovím tobě; neboť bude Herodes
hledati dítě, aby je zahubil.
14 Kterýžto vstav [hned] v noci, vzal
dítě i matku jeho, a odšel do Egypta.
15 A byl tam až do smrti Herodesovy, aby se naplnilo povědění Páně
skrze proroka, řkoucího: Z Egypta
povolal jsem Syna svého.
16 Tehdy Herodes uzřev, že by
oklamán byl od mudrců, rozhněval se
náramně, a poslav [služebníky své],
zmordoval všecky dítky, kteréž byly
v Betlémě i ve všech končinách jeho,
od dvouletých a níže, podle času, na
kterýž se byl pilně vyptal od mudrců.
17 Tehdy naplněno jest to povědění
Jeremiáše proroka, řkoucího:
18 Hlas v Ráma slyšán jest, naříkání
a pláč a kvílení mnohé; Ráchel plačící
synů svých, a nedala se potěšiti,
protože jich není.
19 Když pak umřel Herodes, aj,
anděl Páně ukázal se Jozefovi ve
snách v Egyptě,
20 Řka: Vstana, vezmi dítě i matku
jeho, a jdiž do země Izraelské; neboť
jsou zemřeli ti, jenž hledali bezživotí
dítěte.

Textus Receptus

13 Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδού,
ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ' ὄναρ τῷ
Ἰωσὴφ λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ
παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ
φεῦγε εἰς Αἴγυπτον καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως
ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης
ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό
14 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ
παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς
καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον
15 καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς
Ἡρῴδου· ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ
τοῦ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος
Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου
16 Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη
ὑπὸ τῶν μάγων ἐθυμώθη λίαν καὶ
ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς
παῖδας τοὺς ἐν Βηθλέεμ καὶ ἐν πάσιν
τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ
κατωτέρω κατὰ τὸν χρόνον ὃν
ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων
17 τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν ὑπὸ
Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος
18 Φωνὴ ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη θρῆνος
καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς·
Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ
οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι ὅτι οὐκ
εἰσίν
19 Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου
ἰδού, ἄγγελος κυρίου κατ' ὄναρ
φαίνεται τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ
20 λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ
παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ
πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ· τεθνήκασιν
γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ
παιδίου
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MATOUŠ 2:21

Bible Kralická

Textus Receptus

23 A přišed, bydlil v městě, jenž
slove Nazarét, aby se naplnilo, což
povědíno bylo skrze proroky, že
Nazaretský slouti bude.

21 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ
παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ
ἦλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ
22 ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος
βασιλεύει ἐπὶ τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ
Ἡρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐφοβήθη
ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ'
ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς
Γαλιλαίας
23 καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν
λεγομένην Ναζαρέτ· ὅπως πληρωθῇ
τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι
Ναζωραῖος κληθήσεται

3

3

21 Kterýžto vstav, vzal dítě i matku
jeho, a přišel do země Izraelské.
22 A uslyšev, že by Archelaus
kraloval v Judstvu místo Herodesa
otce svého, obával se tam jíti;
a napomenut jsa od Boha ve snách,
obrátil se do krajin Galilejských.

V těch pak dnech přišel Jan Křtitel,
káže na poušti Judské,

2 A řka: Pokání čiňte, nebo přiblížilo
se království nebeské.
3 Totoť jest zajisté ten [Předchůdce]
předpověděný od Izaiáše proroka,
řkoucího: Hlas volajícího na poušti:
Připravujte cestu Páně, přímé čiňte
stezky jeho.
4 Měl pak Jan roucho z srstí
velbloudových a pás kožený okolo
bedr svých, a pokrm jeho byl kobylky
a med lesní.
5 Tedy
vycházeli
k němu
z Jeruzaléma a ze všeho Judstva, i ze
vší krajiny [ležící] při Jordánu,
6 A křtěni byli od něho v Jordáně,
vyznávajíce hříchy své.

Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις
παραγίνεται Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς
κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας
2 καὶ λέγων, Μετανοεῖτε· ἤγγικεν
γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
3 οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς ὑπὸ
Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος Φωνὴ
βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· Ἑτοιμάσατε τὴν
ὁδὸν κυρίου εὐθείας ποιεῖτε τὰς
τρίβους αὐτοῦ
4 Αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάννης εἶχεν τὸ
ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου
καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν
αὐτοῦ ἡ δὲ τροφὴ αὐτοῦ ἦν ἀκρίδες καὶ
μέλι ἄγριον
5 τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν
Ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία καὶ
πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου
6 καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ
ὑπ' αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς
ἁμαρτίας αὐτῶν
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MATOUŠ 3:15

Bible Kralická
7 Uzřev pak mnohé z farizeů
a z saduceů, že jdou k jeho křtu, řekl
jim: Pokolení ještěrčí, i kdo vám
ukázal, kterak byste utéci měli
budoucího hněvu?
8 Protož čiňte ovoce hodné pokání.
9 A nedomnívejte se, [že můžete]
říkati sami u sebe: Otce máme
Abrahama. Neboť pravím vám, že by
mohl Bůh z kamení tohoto vzbuditi
syny Abrahamovi.
10 A jižť jest i sekera k kořenu
stromů přiložena. Každý zajisté strom,
kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat
a na oheň uvržen bývá.
11 Já křtím vás vodou ku pokání, ten
pak, kterýž po mně přichází, jestiť
mocnější nežli já, jehožto nejsem
hoden obuvi nositi. Onť vás křtíti
bude Duchem svatým a ohněm.
12 Jehožto věječka v ruce jeho,
a vyčistíť humno své, a shromáždí
pšenici svou do obilnice, ale plevy
páliti bude ohněm neuhasitelným.
13 Tehdy přišel Ježíš od Galilee
k Jordánu k Janovi, aby [také] pokřtěn
byl od něho.
14 Ale Jan zbraňoval mu, řka: Mně
jest potřebí, abych od tebe pokřtěn
byl, a ty pak jdeš ke mně?
15 A odpovídaje Ježíš, dí jemu:
Dopusť tak; neboť tak sluší na nás,
abychom plnili všelikou spravedlnost.
Tedy dopustil jemu.

Textus Receptus

7 Ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων
καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ
βάπτισμα αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς
Γεννήματα ἐχιδνῶν τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν
φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς;
8 ποιήσατε οὖν καρποὺς ἄξιους τῆς
μετανοίας
9 καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς
Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ· λέγω γὰρ
ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων
τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ
10 ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν
τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον
μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται
καὶ εἰς πῦρ βάλλεται
11 ἐγὼ μὲν βαπτίζω ὑμᾶς ἐν ὕδατι
εἰς μετάνοιαν ὁ δὲ ὀπίσω μου
ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν, οὗ
οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα
βαστάσαι· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν
πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί·
12 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ
διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ καὶ
συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν
ἀποθήκην τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει
πυρὶ ἀσβέστῳ
13 Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ
τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς
τὸν Ἰωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ'
αὐτοῦ
14 ὁ δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν
λέγων, Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ
βαπτισθῆναι καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με
15 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
πρὸς αὐτόν, Ἄφες ἄρτι οὕτως γὰρ
πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν
δικαιοσύνην τότε ἀφίησιν αὐτόν

MATOUŠ 3:16

Bible Kralická
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Textus Receptus

17 A aj, [zavzněl] hlas s nebe řkoucí:
Tentoť jest ten můj milý Syn, v němž
mi se dobře zalíbilo..

16 καὶ βαπτισθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἀνέβη
εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδού,
ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί καὶ
εἶδεν τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ καταβαῖνον
ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ'
αὐτόν·
17 καὶ ἰδού, φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν
λέγουσα Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ
ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα

4

4

16 A pokřtěn jsa Ježíš, vystoupil
ihned z vody; a aj, otevřína jsou mu
nebesa, a viděl Ducha Božího, sstupujícího jako holubici a přicházejícího
na něj.

Tehdy Ježíš veden jest na poušť od
Ducha, aby pokoušín byl od ďábla.

2 A postiv se čtyřidceti dnů a čtyřidceti nocí, potom zlačněl.
3 A přistoupiv k němu pokušitel,
řekl: Jsi-li Syn Boží, rciž, ať kamení
toto chlebové jsou.
4 On pak odpovídaje, řekl: Psánoť
jest: Ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem vycházejícím
skrze ústa Boží.
5 Tedy pojal jej ďábel do svatého
města a postavil ho na vrchu chrámu.

6 A řekl mu: Jsi-li Syn Boží, spustiž
se dolů; nebo psánoť jest, že andělům
svým přikázal o tobě, a na ruce uchopí
tebe, abys někde o kámen nohy své
neurazil.
7 I řekl mu Ježíš: Zase psáno jest:
Nebudeš pokoušeti Pána Boha svého.

Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν
ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος
πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου
2 καὶ
νηστεύσας
ἡμέρας
τεσσαράκοντα
καὶ
νύκτας
τεσσαράκοντα ὕστερον ἐπείνασεν
3 Καὶ προσελθὼν αὐτῷ ὁ πειράζων
εἶπεν Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ εἰπὲ ἵνα οἱ
λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται
4 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Γέγραπται
Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται
ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπὶ παντὶ ῥήματι
ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ
5 Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ
διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ
ἵστησιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ
ἱεροῦ
6 καὶ λέγει αὐτῷ Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ
βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ
ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται
περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε
μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν
πόδα σου
7 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Πάλιν
γέγραπται Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον
τὸν θεόν σου
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MATOUŠ 4:17

Bible Kralická
8 Opět pojal ho ďábel na horu
vysokou velmi, a ukázal mu všecka
království světa i slávu jejich, a řekl
jemu:
9 Toto všecko tobě dám, jestliže
padna, budeš mi se klaněti.
10 Tedy dí mu Ježíš: Odejdiž, satane;
neboť jest psáno: Pánu Bohu svému
klaněti se budeš a jemu samému
sloužiti budeš.
11 Tedy opustil ho ďábel, a aj,
andělé přistoupili a sloužili jemu.
12 A když uslyšel Ježíš, že by Jan
vsazen byl [do žaláře], odšel do
Galilee.
13 A opustiv Nazarét, přišed, bydlil
v Kafarnaum za mořem, v krajinách
Zabulon a Neftalím,
14 Aby se naplnilo povědění skrze
Izaiáše proroka, řkoucího:
15 Země Zabulon a Neftalím při
moři za Jordánem, Galilea pohanská,
16 Lid, kterýž bydlil v temnostech,
viděl světlo veliké, a sedícím v krajině
a stínu smrti, světlo vzešlo jim.
17 Od toho času počal Ježíš kázati
a praviti: Pokání čiňte; neboť se
přiblížilo království nebeské.

Textus Receptus

8 Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ
διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν καὶ
δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας
τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν
9 καὶ λέγει αὐτῷ Ταῦτα πάντα σοι
δώσω ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι
10 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ὕπαγε
Σατανᾶ· γέγραπται γάρ, Κύριον τὸν
θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ
μόνῳ λατρεύσεις
11 Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος
καὶ ἰδού, ἄγγελοι προσῆλθον καὶ
διηκόνουν αὐτῷ
12 Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι
Ἰωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς
τὴν Γαλιλαίαν
13 καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ
ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν
παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν
καὶ Νεφθαλείμ·
14 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ
Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος
15 Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ,
ὁδὸν θαλάσσης πέραν τοῦ Ἰορδάνου
Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν
16 ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε
φῶς μέγα καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ
καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν
αὐτοῖς
17 Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς
κηρύσσειν καὶ λέγειν Μετανοεῖτε·
ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν

MATOUŠ 4:18

Bible Kralická
18 A chodě Ježíš podle moře Galilejského, uzřel dva bratry, Šimona,
kterýž slove Petr, a Ondřeje bratra
jeho, ani pouštějí sít do moře, (nebo
byli rybáři.)
19 I dí jim: Pojďte za mnou, a učiním
vás rybáře lidí.
20 A oni hned opustivše síti, šli za
ním.
21 A poodšed odtud, uzřel jiné dva
bratry, Jakuba syna Zebedeova, a Jana
bratra jeho, na lodí s Zebedeem otcem
jejich, ani tvrdí síti své. I povolal jich.

22 A oni hned opustivše lodí a otce
svého, šli za ním.
23 I procházel Ježíš všecku Galilei,
uče v shromážděních jejich a káže
evangelium království a uzdravuje
všelikou nemoc i všeliký neduh v lidu.

24 A rozešla se o něm pověst po vší
Syrii. I přivedli k němu všecky
nemocné,
rozličnými
neduhy
a trápeními poražené, i ďábelníky,
i náměsičníky, i šlakem poražené;
a uzdravoval je.
25 I šli za ním zástupové mnozí
z Galilee a z [krajiny] Desíti měst,
i z Jeruzaléma i z Judstva i z Zajordání.
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Textus Receptus

18 Περιπατῶν δὲ ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν
θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο
ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον
Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν
αὐτοῦ βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς
τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς
19 καὶ λέγει αὐτοῖς Δεῦτε ὀπίσω μου
καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων
20 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα
ἠκολούθησαν αὐτῷ
21 Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους
δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ
Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν
αὐτοῦ ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου
τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ
δίκτυα αὐτῶν καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς
22 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον
καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν
αὐτῷ
23 Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν
ὁ Ἰησοῦς, διδάσκων ἐν ταῖς
συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ
εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ
θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν
μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ
24 καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς
ὅλην τὴν Συρίαν· καὶ προσήνεγκαν
αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας
ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις
συνεχομένους καὶ δαιμονιζομένους καὶ
σεληνιαζομένους καὶ παραλυτικούς,
καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς
25 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι
πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ
Δεκαπόλεως καὶ Ἱεροσολύμων καὶ
Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου
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MATOUŠ 5:13

Bible Kralická

5

Vida pak [Ježíš] zástupy, vstoupil
na horu; a když se posadil,
přistoupili k němu učedlníci jeho.
2 I otevřev ústa svá, učil je, řka:
3 Blahoslavení chudí duchem, nebo
jejich jest království nebeské.
4 Blahoslavení lkající, nebo oni
potěšeni budou.
5 Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví
obdrží na zemi.
6 Blahoslavení, kteříž lačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni
budou.
7 Blahoslavení milosrdní, nebo oni
milosrdenství důjdou.
8 Blahoslavení čistého srdce, nebo
oni Boha viděti budou.
9 Blahoslavení pokojní, nebo oni
synové Boží slouti budou.
10 Blahoslavení, kteříž protivenství
trpí pro spravedlnost, neb jejich jest
království nebeské.
11 Blahoslavení jste, když vám
zlořečiti budou [lidé] a protivenství
činiti, a mluviti všecko zlé o vás,
lhouce, pro mne.
12 Radujte se a veselte se, nebo
odplata vaše hojná [jest] v nebesích.
Takť zajisté protivili se prorokům,
kteříž [byli] před vámi.
13 Vy jste sůl země. Jestliže sůl
zmařena bude, čím bude osolena?
K ničemuž se nehodí více, než aby
byla ven vyvržena a od lidí potlačena.

Textus Receptus

Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ
ὄρος καὶ καθίσαντος αὐτοῦ
προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ·
2 καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ
ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων
3 Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι
ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν
4 μακάριοι οἱ πενθοῦντες ὅτι αὐτοὶ
παρακληθήσονται
5 μακάριοι οἱ πραεῖς ὅτι αὐτοὶ
κληρονομήσουσιν τὴν γῆν
6 μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ
διψῶντες τὴν δικαιοσύνην ὅτι αὐτοὶ
χορτασθήσονται
7 μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοὶ
ἐλεηθήσονται
8 μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ ὅτι
αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται
9 μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί ὅτι αὐτοὶ
υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται
10 μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν
δικαιοσύνης ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ
βασιλεία τῶν οὐρανῶν
11 μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν
ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν
πονηρὸν ῥῆμα καθ' ὑμῶν ψευδόμενοι
ἕνεκεν ἐμοῦ
12 χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε ὅτι ὁ
μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
οὕτως γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας
τοὺς πρὸ ὑμῶν
13 Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν
δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ ἐν τίνι
ἁλισθήσεται εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ
βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ
τῶν ἀνθρώπων

5

MATOUŠ 5:14

Bible Kralická
14 Vy jste světlo světa. Nemůžeť
město na hoře ležící skryto býti.
15 Aniž rozsvěcují svíce a stavějí ji
pod kbelec, ale na svícen; i svítí
všechněm, kteříž v domu jsou.
16 Tak svěť světlo vaše před lidmi,
ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce
vašeho, jenž [jest] v nebesích.

17 Nedomnívejte se, že bych přišel
rušiti Zákon anebo Proroky. Nepřišelť
jsem rušiti, ale naplniti.
18 Amen zajisté pravím vám:
Dokudž nepomine nebe i země, jediná
literka aneb jediný puňktík nepomine
z Zákona, až se všecky věci stanou.
19 Protož zrušil-li by kdo jedno
z přikázání těchto nejmenších a učil
by tak lidi, nejmenší slouti bude
v království nebeském. Kdož by pak
koli činil i [jiné] učil, ten veliký slouti
bude v království nebeském.
20 Nebo pravím vám: Nebude-liť
hojnější spravedlivost vaše nežli
zákoníků a farizeů, nikoli nevejdete
do království nebeského.
21 Slyšeli jste, že řečeno jest od
starých: Nezabiješ. Pakli by kdo zabil,
povinen bude [státi] k soudu.
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Textus Receptus

14 Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου οὐ
δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους
κειμένη·
15 οὐδὲ καίουσιν λύχνον καὶ
τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον ἀλλ'
ἐπὶ τὴν λυχνίαν καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς
ἐν τῇ οἰκίᾳ
16 οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ὅπως
ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ
δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν
τοῖς οὐρανοῖς
17 Μὴ
νομίσητε
ὅτι
ἦλθον
καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς
προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ
πληρῶσαι
18 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν· ἕως ἂν
παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ ἰῶτα ἓν ἢ
μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ
νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται
19 ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν
ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ
διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους
ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ
τῶν οὐρανῶν· ὃς δ' ἂν ποιήσῃ καὶ
διδάξῃ οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ
βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
20 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ
περισσεύσῃ ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον
τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων οὐ μὴ
εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν
οὐρανῶν
21 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς
ἀρχαίοις Οὐ φονεύσεις· ὃς δ' ἂν
φονεύσῃ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει

16

MATOUŠ 5:29

Bible Kralická
22 Ale jáť pravím vám: Že každý,
kdož se hněvá na bratra svého bez
příčiny, povinen k soudu státi. Kdož
by pak řekl bratru svému: Rácha,
povinen bude před radou státi; a kdož
by řekl: Blázne, povinen bude pekelný
oheň [trpěti].
23 Protož obětoval-li bys dar svůj na
oltář, a tu bys se rozpomenul, že bratr
tvůj má něco proti tobě,
24 Nechejž tu daru svého před
oltářem a jdi, prve smiř se s bratrem
svým, a potom přijda, obětuj dar svůj.

25 Vejdi v dobrou vůli s protivníkem svým rychle, dokudž jsi s ním
na cestě, ať by snad nedal tebe
protivník tvůj soudci, a soudce dal by
tě služebníku, a byl bys uvržen do
žaláře.
26 Amen pravím tobě: Nevyjdeš
odtud nikoli, dokudž i [toho]
posledního haléře nenavrátíš.
27 Slyšeli jste, že řečeno jest od
starých: Nezcizoložíš.
28 Ale jáť pravím vám: Že každý,
kdož by pohleděl na ženu ku
požádání jí, již zcizoložil s ní v srdci
svém.
29 Jestliže pak oko tvé pravé horší
tě, vylupiž je a vrz od sebe; nebť jest
užitečněji tobě, aby [raději] zahynul
jeden úd tvůj, nežli by celé tělo tvé
uvrženo bylo do ohně pekelného.

Textus Receptus

22 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ
ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῆ
ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει· ὃς δ' ἂν εἴπῃ
τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ Ῥακά ἔνοχος ἔσται
τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ' ἂν εἴπῃ Μωρέ
ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ
πυρός
23 ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου
ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι
ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ
24 ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου
ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου καὶ
ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ
ἀδελφῷ σου καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε
τὸ δῶρόν σου
25 ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου
ταχὺ ἕως ὅτου εἶ ἐν τῇ ὁδῷ μετ' αὐτοῦ
μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ
κριτῇ καὶ ὁ κριτὴς σε παραδῷ τῷ
ὑπηρέτῃ καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ·
26 ἀμὴν λέγω σοι οὐ μὴ ἐξέλθῃς
ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον
κοδράντην
27 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς
ἀρχαίοις, Οὐ μοιχεύσεις
28 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ
βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι
αὐτῆς ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ
καρδίᾳ αὐτοῦ
29 εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς
σκανδαλίζει σε ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε
ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα
ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ
ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν

MATOUŠ 5:30

Bible Kralická
30 A pakli ruka tvá pravá horší tě,
utniž ji a vrz od sebe; nebo užitečněji
jest tobě, aby zahynul [raději] jeden úd
tvůj, nežli by všecko tělo tvé uvrženo
bylo do pekelného ohně.
31 Též řečeno jest: Kdož by koli
propustil manželku svou, aby jí dal
lístek rozloučení.
32 Jáť pak pravím vám: Že kdožkoli
propustil by manželku svou, kromě
příčiny cizoložstva, uvodí ji v cizoložstvo, a kdož propuštěnou pojme,
cizoloží.
33 Opět slyšeli jste, že řečeno jest od
starých: Nebudeš křivě přisahati, ale
splníš Pánu přísahy své.
34 Ale jáť pravím vám: Abyste
nepřisahali všelijak, ani skrze nebe,
nebo stolice Boží jest,
35 Ani skrze zemi, nebo podnož
jeho jest, ani skrze Jeruzalém, nebo
město velikého Krále jest.
36 Ani skrze hlavu svou budeš
přisahati, nebo nemůžeš jednoho
vlasu učiniti bílého aneb černého.
37 Ale buď řeč vaše: Jistě, jistě;
nikoli, nikoli. Což pak nad to více jest,
to od toho zlého jest.
38 Slyšeli jste, že řečeno jest: Oko za
oko, a zub za zub.
39 Jáť pak pravím vám: Abyste
neodpírali zlému. Ale udeří-li tě kdo
v pravé líce tvé, nasaď jemu i druhého.
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Textus Receptus

30 καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ
σκανδαλίζει σε ἔκκοψον αὐτὴν καὶ
βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα
ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ
ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν
31 Ἐρρέθη δέ ὅτι Ὃς ἂν ἀπολύσῃ
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ δότω αὐτῇ
ἀποστάσιον
32 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν
ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς
λόγου
πορνείας
ποιεῖ
αὐτὴν
μοιχᾶσθαι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην
γαμήσῃ μοιχᾶται
33 Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς
ἀρχαίοις Οὐκ ἐπιορκήσεις ἀποδώσεις
δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου
34 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι
ὅλως· μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ ὅτι θρόνος
ἐστὶν τοῦ θεοῦ
35 μήτε ἐν τῇ γῇ ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν
τῶν ποδῶν αὐτοῦ μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα
ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως
36 μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς ὅτι
οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ
μέλαιναν ποιῆσαι
37 ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί οὒ
οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ
πονηροῦ ἐστιν
38 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη Ὀφθαλμὸν
ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ
ὀδόντος
39 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι
τῷ πονηρῷ· ἀλλ' ὅστις σε ῥαπίσει ἐπί
τὴν δεξιὰν σου σιαγόνα στρέψον αὐτῷ
καὶ τὴν ἄλλην·
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MATOUŠ 6:1

Bible Kralická
40 A tomu, kdož se s tebou chce
souditi a sukni tvou vzíti, nech mu
i pláště.
41 A nutil-li by tě kdo [jíti s sebou]
míli jednu, jdi s ním dvě.
42 A prosícímu tebe dej, a od toho,
kdo by chtěl vypůjčiti od tebe,
neodvracuj se.
43 Slyšeli jste, že řečeno jest:
Milovati budeš bližního svého,
a nenáviděti budeš nepřítele svého.
44 Ale jáť vám pravím: Milujte
nepřátely vaše, dobrořečte těm, kteříž
vás proklínají, [a] dobře čiňte
nenávidícím vás, a modlte se za
nepřátely a protivníky vaše,
45 Abyste byli synové Otce vašeho,
jenž jest v nebesích; ješto slunci svému
velí vzchoditi na dobré i na zlé, a déšť
dává na spravedlivé i na nespravedlivé.
46 Nebo milujete-li ty, jenž vás
milují, jakou odplatu míti budete?
Zdaliž i publikáni téhož nečiní?
47 A budete-li pozdravovati toliko
bratří svých, což více [nad jiné] činíte?
Však i publikáni to činí.
48 Buďtež vy tedy dokonalí, jako
i Otec váš nebeský dokonalý jest.

6

Pilně se varujte, abyste almužny
vaší nedávali před lidmi, proto
abyste byli vidíni od nich, jinak
nebudete míti odplaty u Otce vašeho,
jenž jest v nebesích.

Textus Receptus

40 καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ
τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν ἄφες αὐτῷ καὶ
τὸ ἱμάτιον·
41 καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν
ὕπαγε μετ' αὐτοῦ δύο
42 τῷ αἰτοῦντί σε δίδου· καὶ τὸν
θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι μὴ
ἀποστραφῇς
43 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη Ἀγαπήσεις
τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν
ἐχθρόν σου
44 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ἀγαπᾶτε τοὺς
ἐχθροὺς
ὑμῶν
εὐλογειτε
τοὺς
καταρωμένους ὑμᾶς καλῶς ποιεῖτε
τοὺς μισοῦντας ὑμᾶς, καὶ προσεύχεσθε
ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς, καὶ
διωκόντων ὑμᾶς,
45 ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς
ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς ὅτι τὸν ἥλιον
αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ
ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ
ἀδίκους
46 ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς
ἀγαπῶντας ὑμᾶς τίνα μισθὸν ἔχετε
οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν
47 καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς
ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον τί περισσὸν
ποιεῖτε οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι οὕτως
ποιοῦσιν
48 Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι ὡσπερ
ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
τέλειός ἐστιν
Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν
μὴ
ποιεῖν
ἔμπροσθεν
τῶν
ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς·
εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ
πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς

6

MATOUŠ 6:2

Bible Kralická
2 Protož když dáváš almužnu,
netrub před sebou, jako pokrytci činí
v školách a na ulicech, aby chváleni
byli od lidí. Amen pravím vám, majíť
odplatu svou.

3 Ale ty když dáváš almužnu, [tak
čiň], ať neví levice tvá, co činí pravice
tvá,
4 Aby almužna tvá byla v skrytě,
a Otec tvůj, kterýž vidí v skrytě,
odplatí tobě zjevně.
5 A když bys se [chtěl] modliti,
nebývejž jako pokrytci, kteříž obyčej
mají, v školách a na úhlech rynku
stojíce, modliti se, aby byli vidíni od
lidí. Amen pravím vám, žeť mají
odplatu svou.
6 Ale ty když bys se modliti [chtěl],
vejdi do pokojíka svého, a zavra dveře
své, modliž se Otci svému, jenž jest
v skrytě, a Otec tvůj, kterýž vidí
v skrytě, odplatí tobě zjevně.
7 Modléce se pak, nebuďtež
marnomluvní jako pohané; nebo se
domnívají, že mnohomluvností svou
to způsobí, aby byli uslyšáni.
8 Nepřirovnávejtež se tedy jim,
neboť ví Otec váš, čeho jest vám
potřebí, prve nežli byste vy ho prosili.
9 A protož vy takto se modlte: Otče
náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se
jméno tvé.
10 Přijď království tvé. Buď vůle tvá
jako v nebi [tak] i na zemi.
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Textus Receptus

2 Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην μὴ
σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου ὥσπερ οἱ
ὑποκριταὶ
ποιοῦσιν
ἐν
ταῖς
συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις ὅπως
δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων·
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν
αὐτῶν
3 σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ
γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά
σου
4 ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ
κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν
τῷ κρυπτῷ αὑτὸς, ἀποδώσει σοι ἐν τῷ
φανερῷ
5 Καὶ ὅταν προσεύχῃ, οὐκ ἔσῃ
ὥσπερ οἱ ὑποκριταί ὅτι φιλοῦσιν ἐν
ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις
τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι
ὅπως ἂν φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις·
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσιν τὸν
μισθὸν αὐτῶν
6 σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ εἴσελθε εἰς τὸ
ταμιεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν
σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ
κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν
τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ
φανερῷ
7 Προσευχόμενοι
δὲ
μὴ
βαττολογήσητε, ὥσπερ οἱ ἐθνικοί
δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ
αὐτῶν εἰσακουσθήσονται
8 μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδεν
γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε
πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν
9 Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς·
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
10 ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω
τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ
τῆς γῆς·
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MATOUŠ 6:21

Bible Kralická
11 Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
12 A odpusť nám viny naše, jakož
i my odpouštíme vinníkům našim.
13 I neuvoď nás v pokušení, ale
zbav nás od zlého. Nebo tvé jest
království, i moc, i sláva, na věky,
Amen.
14 Nebo budete-li odpouštěti lidem
viny jejich, odpustíť i vám nebeský
Otec váš.
15 Jestliže pak neodpustíte lidem
vin jejich, aniž Otec váš odpustí vám
hříchů vašich.
16 Když byste se pak postili,
nebývejtež jako pokrytci zasmušilí;
neboť pošmuřují tváří svých, aby
vědomé bylo lidem, že se postí. Amen
pravím vám, vzaliť jsou odplatu svou.
17 Ty pak, když se postíš, pomaž
hlavy své a tvář svou umej,
18 Aby nebylo zjevné lidem, že se
postíš, ale Otci tvému, kterýž jest
v skrytě. A Otec tvůj, kterýž vidí
v skrytosti, odplatí tobě zjevně.
19 Neskládejte sobě pokladů na
zemi, kdežto mol a rez kazí, a kdež
zloději vykopávají a kradou.
20 Ale skládejte sobě poklady
v nebi, kdežto ani mol ani rez kazí,
a kdežto zloději nevykopávají ani
kradou.
21 Nebo kdežť jest poklad váš, tuť
jest i srdce vaše.

Textus Receptus

11 Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον
δὸς ἡμῖν σήμερον·
12 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα
ἡμῶν ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς
ὀφειλέταις ἡμῶν·
13 καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς
πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ
πονηροῦ ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ
ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοῦς αἰῶνας
ἀμήν
14 Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις
τὰ παραπτώματα αὐτῶν ἀφήσει καὶ
ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος·
15 ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις
τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ
πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα
ὑμῶν
16 Ὅταν δὲ νηστεύητε μὴ γίνεσθε
ὡσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί
ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν
ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις
νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν
17 σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν
κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι
18 ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις
νηστεύων ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ
κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν
τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ
φανερῷ
19 Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς
ἐπὶ τῆς γῆς ὅπου σὴς καὶ βρῶσις
ἀφανίζει
καὶ
ὅπου
κλέπται
διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν·
20 θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν
οὐρανῷ ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις
ἀφανίζει καὶ ὅπου κλέπται οὐ
διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν·
21 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς
ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν

MATOUŠ 6:22

Bible Kralická
22 Svíce těla jestiť oko; jestliže oko
tvé sprostné bylo by, všecko tělo tvé
světlé bude.
23 Pakliť by oko tvé bylo nešlechetné, všecko tělo tvé tmavé bude.
Protož jestliže světlo, kteréž jest
v tobě, jest tma, [co pak] sama tma,
jaká bude?
24 Žádný nemůže dvěma pánům
sloužiti. Nebo zajisté jednoho
nenáviděti bude, a druhého milovati,
aneb jednoho přídržeti se bude,
a druhým pohrdne. Nemůžte Bohu
sloužiti i mamoně.
25 Protož pravím vám: Nepečujte
o život váš, co byste jedli a co pili, ani
o tělo vaše, čím byste je odívali. Zdaliž
není život více nežli pokrm, a tělo
[více] nežli oděv?
26 Hleďte na ptactvo nebeské, žeť
nesejí ani žnou, ani shromažďují do
stodol, [avšak] Otec váš nebeský krmí
je. I zdaliž vy jich mnohem
nepřevyšujete?
27 A kdo z vás pečlivě mysle, může
přidati ku postavě své loket jeden?
28 A o oděv proč pečujete? Poučte se
na kvítí polním, kterak roste,
nepracuje ani přede.
29 A [aj], pravím vám, že ani
Šalomoun ve vší slávě své tak odín
nebyl, jako jedno z nich.
30 Poněvadž tedy trávu polní, ješto
dnes jest, a zítra do peci bývá vložena,
Bůh tak odívá, i zdaliž mnohem více
vám [toho nečiní], ó malé víry?
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Textus Receptus

22 Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ
ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου
ἁπλοῦς ᾖ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν
ἔσται·
23 ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ
ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται· εἰ
οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, τὸ
σκότος πόσον
24 Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις
δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ
τὸν ἕτερον ἀγαπήσει ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται
καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει· οὐ
δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμμωνᾷ
25 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ
μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε καὶ
τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν, τί
ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν
τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ
ἐνδύματος;
26 ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ
οὐρανοῦ ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ
θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς
ἀποθήκας καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ
οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς
μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν;
27 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται
προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ
πῆχυν ἕνα;
28 καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε;
καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς
αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ, οὐδὲ νήθει·
29 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν
πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς
ἓν τούτων
30 εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ
σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον
βαλλόμενον ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν
οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι;
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MATOUŠ 7:6

Bible Kralická

Textus Receptus

31 Nepečujtež tedy, říkajíce: Co
budeme jísti? anebo: Co budeme píti?
anebo: Čím se budeme odívati?
32 Nebo toho všeho pohané hledají.
Víť zajisté Otec váš nebeský, že toho
všeho potřebujete.
33 Ale
hledejte
[vy]
nejprv
království Božího a spravedlnosti
jeho, a toto vše bude vám přidáno.
34 Protož nepečujte o zítřejší den,
nebo zítřejší den pečovati bude o své
věci. Dostiť má den na svém trápení.

31 μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, Τί
φάγωμεν; ἤ, Τί πίωμεν; ἤ, Τί
περιβαλώμεθα;
32 πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη
ἐπιζητεῖ· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ
οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων
33 ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν
τοῦ θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ
καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν
34 μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον
ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς·
ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς

7

7

Nesuďtež, abyste nebyli souzeni.

2 Nebo jakým soudem soudíte,
[takovýmž] budete souzeni, a jakouž
měrou měříte, [takovouž] bude vám
zase odměřeno.
3 Kterakž pak vidíš mrvu v oku
bratra svého, a v oku svém břevna
necítíš?
4 Aneb kterak díš bratru svému:
Nech, ať vyvrhu mrvu z oka tvého,
a aj, břevno [jest] v oku tvém?
5 Pokrytče, vyvrz nejprv břevno
z oka svého, a tehdy prohlédneš, abys
vyňal mrvu z oka bratra tvého.
6 Nedávejte svatého psům, aniž
mecte perel svých před svině, ať by
snad nepotlačily jich nohama svýma,
a [psi] obrátíce se, aby neroztrhaly
vás..

Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε·

2 ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε
καὶ
ἐν
ᾧ
μέτρῳ
μετρεῖτε
ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν
3 τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ
ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου τὴν δὲ ἐν
τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς
4 ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου Ἄφες
ἐκβάλω τὸ κάρφος ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ
σου καὶ ἰδού, ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ
σοῦ
5 ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν
δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ καὶ τότε
διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ
ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου
6 Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν, μηδὲ
βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν
ἔμπροσθεν τῶν χοίρων μήποτε
καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν
αὐτῶν καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς

MATOUŠ 7:7

Bible Kralická
7 Proste, a dánoť bude vám;
hledejte, a naleznete; tlucte, a bude
vám otevříno.
8 Nebo každý, kdož prosí, béře;
a kdož hledá, nalézá; a tomu, jenž
tluče, bude otevříno.
9 Nebo který z vás jest člověk,
kteréhož kdyby prosil syn jeho za
chléb, zdali kamene podá jemu?
10 A prosil-li by za rybu, zdali hada
podá jemu?
11 Poněvadž tedy vy, jsouce zlí,
umíte dobré dary dávati synům
vašim, čím více Otec váš, jenž jest
v nebesích, dá dobré věci těm, kteříž
ho prosí?
12 A protož všecko, což byste chtěli,
aby vám lidé činili, to i vy čiňte jim;
toť zajisté jest Zákon i Proroci.
13 Vcházejte těsnou branou; nebo
prostranná brána a široká cesta jest,
kteráž vede k zahynutí, a mnoho jest
těch, kteříž vcházejí skrze ni.
14 Nebo těsná jest brána a úzká
cesta, kteráž vede k životu, a málo jest
nalézajících ji.
15 Pilně se pak varujte falešných
proroků, kteříž přicházejí k vám
v rouše ovčím, ale vnitř jsou vlci
hltaví.
16 Po ovocích jejich poznáte je.
Zdaliž sbírají z trní hrozny, aneb
z bodláčí fíky?
17 Takť každý strom dobrý ovoce
dobré nese, zlý pak strom zlé ovoce
nese.
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Textus Receptus

7 Αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν ζητεῖτε
καὶ εὑρήσετε κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται
ὑμῖν·
8 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ
ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι
ἀνοιγήσεται
9 ἢ τίς ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος ὃν
ἐὰν αἰτήσῃ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον μὴ
λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ;
10 καὶ ἐὰν ἰχθὺν αἰτήσῃ, μὴ ὄφιν
ἐπιδώσει αὐτῷ
11 εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε
δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις
ὑμῶν πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν
τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς
αἰτοῦσιν αὐτόν
12 Πάντα οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἵνα
ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι οὕτως καὶ
ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς· οὗτος γάρ ἐστιν ὁ
νόμος καὶ οἱ προφῆται
13 Εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης·
ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ
ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν
καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι'
αὐτῆς·
14 ὅτί στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ
ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ
ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν
15 Προσέχετε
δέ
ἀπὸ
τῶν
ψευδοπροφητῶν οἵτινες ἔρχονται πρὸς
ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασιν προβάτων ἔσωθεν
δὲ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες
16 ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν
ἐπιγνώσεσθε
αὐτούς·
μήτι
συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὴν,
ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα
17 οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν
καρποὺς καλοὺς ποιεῖ τὸ δὲ σαπρὸν
δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ
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MATOUŠ 7:26

Bible Kralická
18 Nemůžeť dobrý strom zlého
ovoce nésti, ani strom zlý ovoce
dobrého vydávati.
19 Všeliký strom, kterýž nenese
ovoce dobrého, vyťat a na oheň
uvržen bývá.
20 A tak tedy po ovocích jejich
poznáte je.
21 Ne každý, kdož mi říká: Pane,
Pane, vejde do království nebeského,
ale ten, kdož činí vůli Otce mého,
kterýž v nebesích jest.
22 Mnozíť mi dějí v onen den: Pane,
Pane, zdaliž jsme ve jménu tvém
neprorokovali, a ve jménu tvém ďáblů
nevymítali, a v tvém jménu [zdaliž]
jsme divů mnohých nečinili?
23 A tehdyť jim vyznám, že jsem vás
nikdy neznal. Odejděte ode mne,
činitelé nepravosti.
24 A protož každého, kdož slyší
slova má tato a zachovává je,
připodobním muži moudrému, kterýž
ustavěl dům svůj na skále.
25 I spadl příval, a přišly řeky, a váli
větrové, a obořili se na ten dům,
a nepadl; nebo založen byl na skále.

26 A každý, kdož slyší slova má
tato, a neplní jich, připodobněn bude
muži bláznu, kterýž ustavěl dům svůj
na písku.

Textus Receptus

18 οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν
καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν οὐδὲ
δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς
ποιεῖν
19 πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν
καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ
βάλλεται
20 ἄραγε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν
ἐπιγνώσεσθε αὐτούς
21 Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι, Κύριε κύριε
εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν
οὐρανῶν ἀλλ' ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ
πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς
22 πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ
ἡμέρᾳ Κύριε κύριε οὐ τῷ σῷ ὀνόματι
προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι
δαιμόνια ἐξεβάλομεν καὶ τῷ σῷ
ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν
23 καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι
Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε
ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν
24 Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς
λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτοὺς
ὁμοιώσω αὐτὸν ἀνδρὶ φρονίμῳ ὅστις
ᾠκοδόμησεν τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν
πέτραν·
25 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ
ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ
προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ καὶ οὐκ
ἔπεσεν τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν
πέτραν
26 καὶ πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς
λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς
ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ ὅστις
ᾠκοδόμησεν τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν
ἄμμον·

MATOUŠ 7:27

Bible Kralická
27 I spadl příval, a přišly řeky, a váli
větrové, a obořili se na ten dům,
i padl, a byl pád jeho veliký.
28 I stalo se, když dokonal Ježíš řeči
tyto, že se převelmi divili zástupové
učení jeho.
29 Nebo učil je jako moc maje, a ne
jako zákoníci.

8

A když sstupoval s hory, šli za ním
zástupové mnozí.
2 A aj, malomocný přišed, klaněl se
jemu, řka: Pane, kdybys [jen] chtěl,
můžeš mne očistiti.
3 I vztáh Ježíš ruku, dotekl se ho,
řka: Chci, buď čist. A hned očištěno
jest malomocenství jeho.
4 I dí mu Ježíš: Viziž, abys žádnému
nepravil. Ale jdi, a ukaž se knězi,
a obětuj dar, kterýž přikázal Mojžíš,
na svědectví jim.
5 A když vcházel Ježíš do
Kafarnaum, přistoupil k němu setník,
prose ho,
6 A řka: Pane, služebník můj leží
doma šlakem poražený, velmi se
trápě.
7 I dí mu Ježíš: Já přijdu a uzdravím
ho.
8 A odpovídaje setník, řekl: Pane,
nejsemť hoden, abys všel pod střechu
mou, ale toliko rci slovo, a uzdraven
bude služebník můj.
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Textus Receptus

27 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ
ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ
προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ καὶ
ἔπεσεν καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη
28 Καὶ ἐγένετο ὅτε συνετέλεσεν ὁ
Ἰησοῦς
τοὺς
λόγους
τούτους
ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ
αὐτοῦ·
29 ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς
ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ
γραμματεῖς
Καταβάντι δὲ αὐτῷ ἀπὸ τοῦ ὄρους
ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί
2 καὶ
ἰδού,
λεπρὸς
ἐλθὼν
προσεκύνει αὐτῷ λέγων, Κύριε ἐὰν
θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι
3 καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ
ὁ Ἰησοῦς λέγων, Θέλω καθαρίσθητι·
καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα

8

4 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὅρα
μηδενὶ εἴπῃς, ἀλλ' ὕπαγε, σεαυτὸν
δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε τὸ
δῶρον ὃ προσέταξεν Μωσῆς, εἰς
μαρτύριον αὐτοῖς
5 Εἰσελθόντι δὲ τῷ Ἰησοῦ εἰς
Καπερναούμ,
προσῆλθεν
αὐτῷ
ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν
6 καὶ λέγων, Κύριε ὁ παῖς μου
βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός,
δεινῶς βασανιζόμενος
7 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἐγὼ
ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν
8 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος
ἔφη, Κύριε οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ
τὴν στέγην εἰσέλθῃς ἀλλὰ μόνον εἰπὲ
λόγον, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου
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MATOUŠ 8:17
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9 Nebo i já jsem člověk moci
poddaný, maje pod sebou žoldnéře,
avšak dím-li tomuto: Jdi, tedy jde,
a jinému: Přijď, a přijde, a služebníku
svému: Učiň toto, a učiní.
10 Tedy uslyšev [to] Ježíš, podivil se,
a jdoucím za sebou řekl: Amen
pravím vám, ani v Izraeli tak veliké
víry jsem nenalezl.
11 Pravím pak vám, žeť přijdou
mnozí od východu i od západu,
a stoliti
budou
s Abrahamem,
s Izákem a s Jákobem v království
nebeském,
12 Ale synové království vyvrženi
budou do temností zevnitřních. Tamť
bude pláč a škřipení zubů.
13 I řekl Ježíš setníkovi: Jdiž, a jakžs
uvěřil, staň se tobě. I uzdraven jest
služebník jeho v tu hodinu.
14 A přišed Ježíš do domu Petrova,
uzřel svegruši jeho, ana leží a má
zimnici.
15 I dotekl se ruky její, a hned
přestala
jí
zimnice.
I vstala
a posluhovala jim.
16 A když byl večer, přivedli
k němu mnohé, kteříž ďábelství měli,
a on vymítal duchy [zlé] slovem,
a všecky, kteříž se zle měli, uzdravil,
17 Aby se naplnilo povědění skrze
Izaiáše proroka, řkoucího: Onť jest
vzal na se mdloby naše, a neduhy
naše nesl.

Textus Receptus

9 καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ
ἐξουσίαν
ἔχων
ὑπ'
ἐμαυτὸν
στρατιώτας
καὶ
λέγω
τούτῳ,
Πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ.
Ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ
μου, Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ
10 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν
καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν Ἀμὴν
λέγω ὑμῖν οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ
τοσαύτην πίστιν εὗρον
11 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ
ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν καὶ
ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ
Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν
οὐρανῶν
12 οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας
ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ
ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ
βρυγμὸς τῶν ὀδόντων
13 καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ
ἑκατοντάρχῳ, Ὕπαγε καὶ ὡς
ἐπίστευσας γενηθήτω σοι καὶ ἰάθη ὁ
παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ
14 Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν
οἰκίαν Πέτρου εἶδεν τὴν πενθερὰν
αὐτοῦ βε
15 καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς καὶ
ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός, καὶ ἠγέρθη
καὶ διηκόνει αὐτοῖς
16 Ὀψίας
δὲ
γενομένης
προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους
πολλούς· καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα
λόγῳ καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας
ἐθεράπευσεν
17 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ
Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος
Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν καὶ
τὰς νόσους ἐβάστασεν βλημένην καὶ
πυρέσσουσαν·

MATOUŠ 8:18

Bible Kralická
18 Vida pak Ježíš zástupy mnohé
okolo sebe, kázal přeplaviti se na
druhou stranu.
19 A přistoupiv jeden zákoník, řekl
jemu: Mistře, půjdu za tebou,
kamžkoli půjdeš.
20 I dí mu Ježíš: Lišky doupata mají,
a ptactvo nebeské hnízda, ale Syn
člověka nemá, kde by hlavu sklonil.

21 Jiný pak z učedlníků jeho řekl
jemu: Pane, dopusť mi prve odjíti
a pochovati otce mého.
22 Ale Ježíš řekl jemu: Pojď za
mnou, a nech, ať [tam] mrtví
pochovávají mrtvé své.
23 A když vstoupil na lodí, vstoupili
za ním i učedlníci jeho.
24 A aj, bouře veliká stala se jest na
moři, takže vlny přikrývaly lodí. On
pak spal.
25 A přistoupivše učedlníci jeho,
zbudili jej, řkouce: Pane, zachovej nás,
hynemeť.
26 I dí jim: Proč se bojíte, ó malé
víry? Tedy vstav, přimluvil větrům
a moři, i stalo se utišení veliké.
27 Lidé pak divili se, řkouce:
Kteraký jest tento, že ho i větrové
i moře poslouchají?
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Textus Receptus

18 Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς πολλοὺς
ὄχλους περὶ αὐτὸν ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν
εἰς τὸ πέραν
19 καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς
εἶπεν αὐτῷ Διδάσκαλε ἀκολουθήσω
σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ
20 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Αἱ
ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ
πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις ὁ
δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ
τὴν κεφαλὴν κλίνῃ
21 ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
εἶπεν αὐτῷ Κύριε ἐπίτρεψόν μοι
πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν
πατέρα μου
22 ὁ δὲ Ἰησοῦς εῖπεν αὐτῷ
Ἀκολούθει μοι καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς
θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς
23 Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς τὸ πλοῖον
ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
24 καὶ ἰδού, σεισμὸς μέγας ἐγένετο
ἐν τῇ θαλάσσῃ ὥστε τὸ πλοῖον
καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων αὐτὸς
δὲ ἐκάθευδεν
25 καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες Κύριε
σῶσον ἡμᾶς, ἀπολλύμεθα
26 καὶ λέγει αὐτοῖς Τί δειλοί ἐστε
ὀλιγόπιστοι τότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησεν
τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ καὶ
ἐγένετο γαλήνη μεγάλη
27 οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν
λέγοντες Ποταπός ἐστιν οὗτος ὅτι καὶ
οἱ
ἄνεμοι
καὶ
ἡ
θάλασσα
ὑπακούουσιν αὐτῷ

28

MATOUŠ 9:2

Bible Kralická
28 BKr A když se přeplavil na
druhou
stranu
do
krajiny
Gergezenských, potkali se s ním dva
ďábelníci z hrobu vyšlí, ukrutní
náramně, takže [pro ně] žádný
nemohl tou cestou choditi.
29 A aj, zkřikli, řkouce: Co je nám po
tobě, Ježíši, Synu Boží? Přišel jsi sem
před časem trápiti nás.
30 A bylo opodál od nich stádo
veliké vepřů, pasoucích se.
31 Ďáblové pak prosili ho, řkouce:
Poněvadž nás vymítáš, dopustiž nám
vjíti do toho stáda vepřů.
32 I řekl jim: Jděte. A oni vyšedše,
vešli do stáda těch vepřů. A aj, hnalo
se všecko stádo těch vepřů s vrchu
dolů do moře, i ztonuli v vodách.

33 Pastýři pak utekli. A přišedše do
města, vypravovali [to] všecko,
i o těch ďábelnících.
34 A aj, všecko město vyšlo v cestu
Ježíšovi, a uzřevše ho, prosili, aby šel
z končin jejich.

9

A vstoupiv na lodí, přeplavil se,
a přišel do města svého.

2 A aj, přinesli mu šlakem
poraženého, ležícího na loži. A viděv
Ježíš
víru
jejich,
dí
šlakem
poraženému: Doufej, synu, odpuštěniť
jsou tobě hříchové tvoji.

Textus Receptus

28 Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ πέραν εἰς
τὴν
χώραν
τῶν
Γεργεσηνῶν,
ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι
ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι χαλεποὶ
λίαν ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν
διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης
29 καὶ ἰδού, ἔκραξαν λέγοντες Τί
ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ θεοῦ; ἠλθες
ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;
30 ἦν δὲ μακρὰν ἀπ' αὐτῶν ἀγέλη
χοίρων πολλῶν βοσκομένη
31 οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν
λέγοντες Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς ἐπίτρεψον
ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν
χοίρων
32 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὑπάγετε οἱ δὲ
ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην
τῶν χοίρων· καὶ ἰδού, ὥρμησεν πᾶσα
ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ
εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν
τοῖς ὕδασιν
33 οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον καὶ
ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν
πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων
34 καὶ ἰδού, πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν
εἰς συνάντησιν τῷ Ἰησοῦ καὶ ἰδόντες
αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ
τῶν ὁρίων αὐτῶν
Καὶ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον
διεπέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν
πόλιν
2 καὶ ἰδού, προσέφερον αὐτῷ
παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον
καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν
εἶπεν τῷ παραλυτικῷ Θάρσει τέκνον
ἀφέωνταί σοί αἱ ἁμαρτίαι σου

9

MATOUŠ 9:3

Bible Kralická
3 A aj, někteří z zákoníků řekli sami
v sobě: Tento se rouhá.
4 A viděv Ježíš myšlení jejich, řekl:
Proč vy myslíte zlé věci v srdcích
vašich?
5 Nebo co jest snáze říci, [to-li]:
Odpouštějí se tobě hříchové? čili říci:
Vstaň a choď?
6 Ale abyste věděli, žeť má moc Syn
člověka na zemi odpouštěti hříchy,
tedy dí šlakem poraženému: Vstaň,
vezmi lože své, a jdi do domu svého.
7 Tedy vstal [a] odšel do domu
svého.
8 A vidouce to zástupové, divili se
a velebili Boha, kterýž dal takovou
moc lidem.
9 A jda odtud Ježíš, uzřel člověka
sedícího na cle, jménem Matouše. I dí
mu: Pojď za mnou. A on vstav, šel za
ním.
10 I stalo se, když seděl za stolem
v domu jeho, a aj, mnozí celní
a hříšníci přišedše, stolili s Ježíšem
a s učedlníky jeho.
11 A vidouce [to] farizeové, řekli
učedlníkům jeho: Proč s celnými
a hříšníky jí Mistr váš?
12 Ježíš pak uslyšev [to], řekl jim:
Nepotřebujíť zdraví lékaře, ale
nemocní.
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Textus Receptus

3 καὶ ἰδού, τινες τῶν γραμματέων
εἶπον ἐν ἑαυτοῖς Οὗτος βλασφημεῖ
4 καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις
αὐτῶν εἶπεν ἵνα τί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε
πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν
5 τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν
Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι ἢ εἰπεῖν
Ἔγειραι καὶ περιπάτει
6 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς
ἀφιέναι ἁμαρτίας τότε λέγει τῷ
παραλυτικῷ Ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν
κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου
7 καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον
αὐτοῦ
8 ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν, καὶ
ἐδόξασαν τὸν θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν
τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις
9 Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν
εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ
τελώνιον Ματθαῖον λεγόμενον καὶ
λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει μοι καὶ
ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ
10 Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν
τῇ οἰκίᾳ καὶ ἰδού, πολλοὶ τελῶναι καὶ
ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ
Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
11 καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι εἶπον
τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Διατί μετὰ τῶν
τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ
διδάσκαλος ὑμῶν
12 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας εἶπεν
αὐτοῖς, Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ
ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλ' οἱ κακῶς
ἔχοντες
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MATOUŠ 9:20

Bible Kralická
13 Jděte vy [raději] a učte se, co jest
to: Milosrdenství chci a ne oběti. Nebo
nepřišel jsem volati spravedlivých, ale
hříšných ku pokání.
14 Tehdy
přistoupili
k němu
učedlníci Janovi, řkouce: Proč my
a farizeové postíme se často, učedlníci
pak tvoji se nepostí?
15 I řekl jim Ježíš: Zdaliž mohou
synové Ženichovi rmoutiti se, dokudž
s nimi jest Ženich? Ale přijdou dnové,
když bude od nich odjat Ženich,
a tehdyť se budou postiti.
16 Žádný zajisté nepřišívá záplaty
sukna nového k rouchu vetchému;
nebo ta záplata jeho odtrhla by [ještě
nějaký díl] od roucha, a [tak] větší by
díra byla.
17 Aniž lejí vína nového do nádob
starých; sic jinak rozpuknou se
sudové, a víno se vyleje, a sudové se
zkazí. Ale víno nové lejí do nových
nádob, a bývá obé zachováno.
18 A když on toto k nim mluvil, aj,
kníže [jedno] přistoupilo [a] klanělo se
jemu, řka: [Pane] dcera má nyní
umřela. Ale pojď, vlož na ni ruku
svou, a budeť živa.
19 A vstav Ježíš, šel za ním,
i učedlníci jeho.
20 (A aj, žena, kteráž nemocí svou
trápena byla ode dvanácti let,
přistoupivši pozadu, dotkla se
podolka roucha jeho.

Textus Receptus

13 πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν
Ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν· οὐ γὰρ
ἦλθον
καλέσαι
δικαίους
ἀλλ'
ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν
14 Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ
μαθηταὶ Ἰωάννου λέγοντες Διατί ἡμεῖς
καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν πολλά οἱ
δὲ μαθηταί σου οὐ νηστεύουσιν
15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Μὴ
δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν
ἐφ' ὅσον μετ' αὐτῶν ἐστιν ὁ νυμφίος
ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ'
αὐτῶν
ὁ
νυμφίος
καὶ
τότε
νηστεύσουσιν
16 οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα
ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ·
αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ
ἱματίου καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται
17 οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς
ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μήγε,
ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί καὶ ὁ οἰνος
ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται·
ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς
καινούς, καὶ ἀμφότερα συντηροῦνται
18 Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς
ἰδού, ἄρχων ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ
λέγων ὅτι Ἡ θυγάτηρ μου ἄρτι
ἐτελεύτησεν· ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν
χεῖρά σου ἐπ' αὐτήν, καὶ ζήσεται
19 καὶ
ἐγερθεὶς
ὁ
Ἰησοῦς
ἠκολούθησεν αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ
20 Καὶ ἰδού, γυνὴ αἱμορροοῦσα
δώδεκα ἔτη προσελθοῦσα ὄπισθεν
ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου
αὐτοῦ·

MATOUŠ 9:21

Bible Kralická
21 Nebo řekla sama v sobě: Dotknuli se jen toliko roucha jeho, uzdravena
budu.
22 Ježíš pak obrátiv se a uzřev ji,
řekl: Doufej, dcero, víra tvá tě
uzdravila. A zdráva učiněna jest žena
od té chvíle.)
23 Přišed pak Ježíš do domu knížete,
a uzřev tu trubače a zástup hlučící,
24 Řekl jim: Odejdětež; nebť
neumřela děvečka, ale spí. I posmívali
se jemu.
25 A když byl vyhnán zástup, všed
tam, ujal ji za ruku její; i vstala jest
děvečka.
26 A roznesla se pověst ta po vší té
zemi.
27 A když šel odtud Ježíš, šli za ním
dva slepí, volajíce a řkouce: Smiluj se
nad námi, Synu Davidův.
28 A když všel do domu, přistoupili
k němu ti slepí. I dí jim Ježíš: Věříte-li,
že to mohu učiniti? Řekli jemu:
Ovšem, Pane.
29 Tedy dotekl se očí jejich, řka:
Podle víry vaší staniž se vám.
30 I otevříny jsou oči jejich.
Zapověděl jim pak tuze Ježíš, řka:
Viztež, ať nižádný [o tom] nezví.
31 Ale oni vyšedše, rozhlásali jej po
vší té zemi.
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Textus Receptus

21 ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ Ἐὰν μόνον
ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ σωθήσομαι
22 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν
αὐτὴν εἶπεν Θάρσει θύγατερ· ἡ πίστις
σου σέσωκέν σε καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ
ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης
23 Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν
οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος καὶ ἰδὼν τοὺς
αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον θορυβούμενον
24 λέγει αὐτοῖς, Ἀναχωρεῖτε οὐ γὰρ
ἀπέθανεν τὸ κοράσιον ἀλλὰ καθεύδει
καὶ κατεγέλων αὐτοῦ
25 ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος εἰσελθὼν
ἐκράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς καὶ ἠγέρθη
τὸ κοράσιον
26 καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη εἰς ὅλην
τὴν γῆν ἐκείνην
27 Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ
ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ
κράζοντες καὶ λέγοντες Ἐλέησον ἡμᾶς
υἱὲ Δαβίδ
28 ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν
προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί καὶ λέγει
αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Πιστεύετε ὅτι δύναμαι
τοῦτο ποιῆσαι λέγουσιν αὐτῷ Ναί
κύριε
29 τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν
λέγων, Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν
γενηθήτω ὑμῖν
30 καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ
ὀφθαλμοί καὶ ἐνεβριμησατο αὐτοῖς ὁ
Ἰησοῦς
λέγων,
Ὁρᾶτε
μηδεὶς
γινωσκέτω
31 οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν
αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ
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MATOUŠ 10:2

Bible Kralická
32 A když oni vycházeli, aj, přivedli
mu člověka němého, majícího
ďábelství.
33 A když vyvrhl ďábelství, mluvil
jest němý. I divili se zástupové,
řkouce: Že nikdy se nic takového
neukázalo v lidu Izraelském.
34 Farizeové pak pravili: Mocí
knížete ďábelského vymítá ďábly.
35 I obcházel Ježíš všecka města
i městečka, uče v školách jejich a káže
evangelium království, a uzdravuje
všelikou nemoc i všeliký neduh v lidu.

36 A když hleděl na zástupy,
slitovalo se mu jich, že byli tak
opuštěni a rozptýleni jako ovce,
nemajíce pastýře.
37 Tedy dí učedlníkům svým: Žeň
zajisté jest mnohá, ale dělníků málo.
38 Protož proste Pána žni, ať vypudí
dělníky na žeň svou.

10

A svolav k [sobě] dvanácte
učedlníků svých, dal jim moc
nad duchy nečistými, aby je vymítali,
a aby uzdravovali všelikou nemoc,
i všeliký neduh.
2 Dvanácti pak apoštolů jména jsou
tato: První Šimon, jenž slove Petr,
a Ondřej bratr jeho, Jakub Zebedeův
a Jan bratr jeho,

Textus Receptus

32 Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων ἰδού,
προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν
δαιμονιζόμενον
33 καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου
ἐλάλησεν ὁ κωφός, καὶ ἐθαύμασαν οἱ
ὄχλοι λέγοντες ὅτι Οὐδέποτε ἐφάνη
οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ
34 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον Ἐν τῷ
ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ
δαιμόνια
35 Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς
πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας
διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν
καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς
βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν
νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ
36 Ἰδὼν
δὲ
τοὺς
ὄχλους
ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν ὅτι ἦσαν
ἐκλελυμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡσεὶ
πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα
37 τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Ὁ
μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται
ὀλίγοι·
38 δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ
θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς
τὸν θερισμὸν αὐτοῦ
Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς
δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν
αὐτοῖς
ἐξουσίαν
πνευμάτων
ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ
θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν
μαλακίαν
2 Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ
ὀνόματά ἐστιν ταῦτα· πρῶτος Σίμων ὁ
λεγόμενος Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ὁ
ἀδελφὸς αὐτοῦ Ἰάκωβος ὁ τοῦ
Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς
αὐτοῦ

10

MATOUŠ 10:3

Bible Kralická
3 Filip
a Bartoloměj,
Tomáš
a Matouš, jenž [byl] celný, Jakub
Alfeův a Lebbeus, přijmím Thaddeus,
4 Šimon
Kananitský
a Jidáš
Iškariotský, kterýž i zradil ho.
5 Těch dvanácte poslal Ježíš,
přikazuje jim, řka: Na cestu pohanů
nechoďte, a do měst Samaritánských
nevcházejte.
6 Ale
raději
jděte
k ovcem
zahynulým z domu Izraelského.
7 Jdouce pak, kažte, řkouce: Že se
přiblížilo království nebeské.
8 Nemocné uzdravujte, malomocné
čisťte, mrtvé křeste, ďábelství
vymítejte; darmo jste vzali, darmo
dejte.
9 Neshromažďujte zlata ani stříbra,
ani peněz v opascích vašich [mívejte],
10 Ani mošny na cestě, ani dvou
sukní, ani obuvi, ani hůlky; hodenť
jest zajisté dělník pokrmu svého.
11 A do kteréhožkoli města neb
městečka vešli byste, vzeptejte se, kdo
by v něm hodný byl, a tu pobuďte, až
byste i vyšli [odtud].
12
A vcházejíce
do
domu,
pozdravtež ho.
13 A jestližeť bude dům ten hodný,
pokoj váš přijdiž naň; pakliť by nebyl
hodný, pokoj váš navratiž se k vám.
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Textus Receptus

3 Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος
Θωμᾶς καὶ Ματθαῖος ὁ τελώνης
Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἁλφαίου καὶ Λεββαῖος
ὁ ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος
4 Σίμων ὁ Κανανίτης, καὶ Ἰούδας
Ἰσκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν
5 Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ
Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων,
Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς
πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε·
6 πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ
πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ
7 πορευόμενοι
δὲ
κηρύσσετε
λέγοντες ὅτι Ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν
8 ἀσθενοῦντας θεραπεύετε λεπροὺς
καθαρίζετε νεκροὺς ἐγείρετε δαιμόνια
ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε δωρεὰν
δότε
9 Μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ
ἄργυρον μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας
ὑμῶν
10 μὴ πήραν εἰς ὁδὸν μηδὲ δύο
χιτῶνας μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ
ῥάβδον· ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τῆς
τροφῆς αὐτοῦ ἐστιν
11 εἰς ἣν δ' ἂν πόλιν ἢ κώμην
εἰσέλθητε ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός
ἐστιν· κἀκεῖ μείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε
12 εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν
ἀσπάσασθε αὐτήν·
13 καὶ ἐὰν μὲν ᾖ ἡ οἰκία ἀξία ἐλθέτω
ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ' αὐτήν· ἐὰν δὲ μὴ ᾖ
ἀξία ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς
ἐπιστραφήτω
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MATOUŠ 10:22

Bible Kralická
14 A kdožkoli nepřijal by vás,
a neuposlechl by řečí vašich, vyjdouce
ven z domu neb z města toho,
vyraztež prach z noh vašich.
15 Amen pravím vám: Lehčeji bude
zemi Sodomských a Gomorských
v den soudný nežli městu tomu.
16 Aj, já posílám vás jako ovce mezi
vlky; protož buďte opatrní jako
hadové, a sprostní jako holubice.
17 Vystříhejtež se pak lidí; nebť vás
vydávati budou do sněmů, a v školách
svých budou vás bičovati.
18 Ano i před vladaře i před krále
vedeni budete pro mne, na svědectví
jim, i [těm] národům.
19 Kdyžť pak vás vydadí, nebuďtež
pečliví, kterak aneb co byste mluvili;
dánoť bude zajisté vám v tu hodinu,
co budete míti mluviti.
20 Nebo ne vy jste, jenž mluvíte, ale
duch Otce vašeho, jenž mluví v vás.
21 Vydáť pak bratr bratra na smrt,
i otec syna, a povstanouť dítky proti
rodičům, a zmordují je.
22 A budete v nenávisti všechněm
pro jméno mé, ale kdož setrvá až do
konce, tenť spasen bude.

Textus Receptus

14 καὶ ὃς ἐὰν μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ
ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν ἐξερχόμενοι
τῆς οἰκίας ἢ τῆς πόλεως ἐκείνης
ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν
ὑμῶν
15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀνεκτότερον
ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρων ἐν
ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ
16 Ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς
πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε οὖν
φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς
αἱ περιστεραί
17 προσέχετε
δὲ
ἀπὸ
τῶν
ἀνθρώπων· παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς
εἰς συνέδρια καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς
αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς·
18 καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς
ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον
αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν
19 ὅταν δὲ παραδιδῶσιν ὑμᾶς μὴ
μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε·
δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί
λαλήσετε
20 οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες
ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ
λαλοῦν ἐν ὑμῖν
21 παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν
εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον καὶ
ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ
θανατώσουσιν αὐτούς
22 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ
πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ
ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται

MATOUŠ 10:23

Bible Kralická
23 Když se pak vám budou protiviti
v tom městě, utecte do jiného. Amen
zajisté pravím vám, nezchodíte měst
Izraelských, ažť přijde Syn člověka.
24 Neníť učedlník nad mistra, ani
služebník nad pána svého.
25 Dostiť jest učedlníku, aby byl jako
mistr jeho, a služebník jako pán jeho.
Poněvadž jsou hospodáře Belzebubem
nazývali, čím pak více domácí jeho?
26 Protož nebojte se jich; nebť není
nic skrytého, což by nemělo býti
zjeveno, ani co tajného, ješto by
nemělo zvědíno býti.
27 Což vám pravím ve tmách,
pravte na světle, a co v uši slyšíte,
hlásejte na domích.
28 A nebojte se těch, kteříž zabíjejí
tělo, ale duše nemohou zabíti; než
bojte se raději toho, kterýž může i duši
i tělo zatratiti v pekelném ohni.
29 Zdaliž neprodávají dvou vrabců
za malý peníz? a jeden z nich nepadá
na zem bez [vůle] Otce vašeho.
30 Vaši pak i vlasové na hlavě
všickni sečteni jsou.
31 Protož nebojte se, mnohých
vrabců dražší jste vy.
32 Kdožkoli tedy vyzná mne před
lidmi, vyznámť i já jej před Otcem
svým, jenž jest v nebesích.
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Textus Receptus

23 ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ
πόλει ταύτῃ φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην·
ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν οὐ μὴ τελέσητε
τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
24 Οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν
διδάσκαλον οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν
κύριον αὐτοῦ
25 ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται
ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ καὶ ὁ δοῦλος
ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ εἰ τὸν
οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐκάλεσαν,
πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ
26 Μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς· οὐδὲν
γάρ ἐστιν κεκαλυμμένον ὃ οὐκ
ἀποκαλυφθήσεται καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ
γνωσθήσεται
27 ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε
ἐν τῷ φωτί καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε
κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων
28 καὶ μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν
ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα τὴν δὲ ψυχὴν
μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι· φοβηθήτε
δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν
καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ
29 οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου
πωλεῖται καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται
ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν
30 ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς
πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσίν
31 μὴ οὖν φοβηθῆτε, πολλῶν
στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς
32 Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ
ἔμπροσθεν
τῶν
ἀνθρώπων
ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν
τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς·
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MATOUŠ 10:42

Bible Kralická
33 Ale kdož by mne zapřel před
lidmi, zapřímť ho i já před Otcem
svým, kterýž jest v nebesích.
34 Nedomnívejte se, že bych přišel
pokoj dáti na zemi. Nepřišelť jsem,
abych pokoj uvedl, ale meč.
35 Přišelť jsem zajisté, abych rozdělil
člověka proti otci jeho, a dceru proti
mateři její, a nevěstu proti svegruši
její.
36 A nepřátelé člověka [budou]
domácí jeho.
37 Kdo miluje otce neb matku více
nežli mne, neníť mne hoden; a kdož
miluje syna nebo dceru více nežli
mne, neníť mne hoden.
38 A kdož nebéře kříže svého
a nenásleduje mne, neníť mne hoden.
39 Kdož nalezne duši svou, ztratíť ji;
a kdo by ztratil duši svou pro mne,
nalezneť ji.
40 Kdož vás přijímá, mneť přijímá;
a kdo mne přijímá, přijímáť toho,
kterýž mne poslal.
41 Kdo přijímá proroka ve jménu
proroka, odplatu proroka vezme;
a kdož přijímá spravedlivého ve
jménu
spravedlivého,
odplatu
spravedlivého vezme.
42 A kdož by koli dal jednomu
z těchto nejmenších číši [vody]
studené k nápoji, toliko ve jménu
učedlníka, zajisté pravím vám,
neztratíť odplaty své.

Textus Receptus

33 ὅστις δ' ἂν ἀρνήσηταί με
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ἀρνήσομαι
αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός
μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς
34 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν
εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν
εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν
35 ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον
κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ θυγατέρα
κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ νύμφην
κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς
36 καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ
οἰκιακοὶ αὐτοῦ
37 Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ
ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος καὶ ὁ φιλῶν
υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν
μου ἄξιος·
38 καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν
αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου οὐκ
ἔστιν μου ἄξιος
39 ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν
ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει
αὐτήν
40 Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται καὶ
ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν
ἀποστείλαντά με
41 ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα
προφήτου μισθὸν προφήτου λήψεται·
καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα
δικαίου μισθὸν δικαίου λήψεται
42 καὶ ὃς ἐὰν ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν
τούτων ποτήριον ψυχροῦ μόνον εἰς
ὄνομα μαθητοῦ ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ μὴ
ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ

MATOUŠ 11:1

Bible Kralická

11

I stalo se, když dokonal Ježíš
[řeči své, kteréž mluvil],
přikázání dávaje dvanácti učedlníkům
svým, bral se odtud, aby učil a kázal
v městech jejich.
2 Jan
pak
v vězení
uslyšev
o skutcích Kristových, poslal dva
z učedlníků svých,
3 [A] řekl jemu: Ty-li jsi ten, kterýž
přijíti má, čili jiného čekati máme?
4 I odpovídaje Ježíš, řekl jim: Jdouce,
zvěstujtež Janovi, co slyšíte a vidíte:
5 Slepí vidí, a kulhaví chodí,
malomocní se čistí, a hluší slyší, mrtví
z mrtvých vstávají, chudým pak
evangelium se zvěstuje.
6 A blahoslavený jest, kdož se
nehorší na mně.
7 A když oni odešli, počal Ježíš
praviti zástupům o Janovi: Co jste
vyšli na poušť viděti? [Zdali] třtinu
větrem se klátící?
8 Aneb co jste vyšli viděti? [Zda]
člověka měkkým rouchem oděného?
Aj, kteříž se měkkým rouchem odívají,
v domích královských jsou.
9 Aneb co jste vyšli viděti? Prorokali? Jistě pravím vám, i více nežli
proroka.
10 Tentoť jest zajisté, o němž psáno:
Aj, já posílám anděla svého před tváří
tvou, kterýžto připraví cestu tvou
před tebou.
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Textus Receptus

Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ
Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα
μαθηταῖς αὐτοῦ μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ
διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς
πόλεσιν αὐτῶν
2 Ὁ δὲ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ
δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ
πέμψας δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
3 εἶπεν αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ
ἕτερον προσδοκῶμεν
4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
αὐτοῖς Πορευθέντες ἀπαγγείλατε
Ἰωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε·
5 τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ
περιπατοῦσιν λεπροὶ καθαρίζονται
καὶ
κωφοὶ
ἀκούουσιν
νεκροὶ
ἐγείρονται
καὶ
πτωχοὶ
εὐαγγελίζονται·
6 καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ
σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί
7 Τούτων δὲ πορευομένων ἤρξατο ὁ
Ἰησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ
Ἰωάννου Τί ἐξήλθετε εἰς τὴν ἔρημον
θεάσασθαι κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου
σαλευόμενον
8 ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν ἄνθρωπον
ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον ἰδού,
οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις
τῶν βασιλέων εἰσίν
9 ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν προφήτην
ναί λέγω ὑμῖν καὶ περισσότερον
προφήτου
10 οὗτός γὰρ ἐστιν περὶ οὗ
γέγραπται, Ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν
ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου ὃς
κατασκευάσει
τὴν
ὁδόν
σου
ἔμπροσθέν σου

11
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MATOUŠ 11:20

Bible Kralická
11 Amen pravím vám, mezi syny
ženskými nepovstal větší nad Jana
Křtitele; ale kdo jest menší
v království nebeském, jestiť větší
nežli on.
12 Ode dnů pak Jana Křtitele až
dosavad království nebeské násilí trpí,
a ti, kteříž násilí činí, uchvacujíť je.
13 Nebo všickni Proroci i Zákon až
do Jana prorokovali.
14 A chcete-li přijmouti: Onť jest
Eliáš, kterýž přijíti měl.
15 Kdo má uši k slyšení, slyš.
16 Ale
k komu
připodobním
pokolení toto? Podobno jest dětem,
sedícím na ryncích, a [kteříž] na
tovaryše své volají,
17 A říkají: Pískali jsme vám,
a neskákali jste; žalostně jsme naříkali,
a neplakali jste.
18 Přišel zajisté Jan, nejeda ani pije,
a oni řkou: Ďábelství má.
19 Přišel Syn člověka, jeda a pije,
a oni řkou: Aj, člověk žráč a pijan
vína, přítel publikánů a hříšníků. Ale
ospravedlněna jest moudrost od synů
svých.
20 Tehdy
počal
přimlouvati
městům, v nichžto činěni jsou jeho
mnozí divové, že pokání nečinili.

Textus Receptus

11 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν
γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου
τοῦ βαπτιστοῦ· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ
βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ
ἐστιν
12 ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ
βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν βιάζεται καὶ βιασταὶ
ἁρπάζουσιν αὐτήν
13 πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ
νόμος ἕως Ἰωάννου προεφήτευσαν·
14 καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός
ἐστιν Ἠλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι
15 ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω
16 Τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν
ταύτην ὁμοία ἐστὶν παιδαρίοις ἐν
ἀγοραῖς
καθημένοις
καὶ
προσφωνοῦσιν τοῖς ἑταίροις αὐτῶν,
17 καὶ λέγουσιν Ηὐλήσαμεν ὑμῖν
καὶ οὐκ ὠρχήσασθε ἐθρηνήσαμεν ὑμῖν,
καὶ οὐκ ἐκόψασθε
18 ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης μήτε ἐσθίων
μήτε πίνων καὶ λέγουσιν Δαιμόνιον
ἔχει
19 ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
ἐσθίων καὶ πίνων καὶ λέγουσιν Ἰδού,
ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης
τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν καὶ
ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων
αὐτῆς
20 Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις
ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάμεις
αὐτοῦ ὅτι οὖ μετενόησαν·

MATOUŠ 11:21

Bible Kralická
21 Běda tobě Korozaim, běda tobě
Betsaido. Nebo kdyby v Týru
a Sidonu byli činěni divové ti, kteříž
jsou činěni v vás, dávno by byli v žíni
a v popele pokání činili.
22 Nýbrž pravím vám, [že] Týru
a Sidonu lehčeji bude v den soudný
nežli vám.
23 A ty Kafarnaum, kteréž jsi až
k nebi vyvýšeno, až do pekla sstrčeno
budeš. Nebo kdyby v Sodomě činěni
byli divové ti, kteříž jsou činěni v tobě,
byliť by zůstali až do dnešního [dne].
24 Ano více pravím vám, že zemi
Sodomských lehčeji bude v den
soudný nežli tobě.
25 V ten čas odpověděv Ježíš, řekl:
Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že
jsi skryl tyto věci před moudrými
a opatrnými, a zjevil jsi je maličkým.

26 Jistě, Otče, že se tak líbilo před
tebou.
27 Všecky věci dány jsou mi od Otce
mého, a žádnýť nezná Syna, jediné
Otec, aniž Otce kdo zná, jediné Syn,
a komuž by chtěl Syn zjeviti.

28 Pojdtež ke mně všickni, kteříž
pracujete a obtíženi jste, a já vám
odpočinutí dám.
29 Vezměte jho mé na se, a učte se
ode mne, neboť jsem tichý a pokorný
srdcem, a naleznete odpočinutí dušem
vašim.

39

Textus Receptus

21 Οὐαί σοι Χοραζίν, οὐαί σοι
Βηθσαϊδάν· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι
ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν
ὑμῖν πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ
μετενόησαν
22 πλὴν λέγω ὑμῖν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι
ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ
ὑμῖν
23 καὶ σύ Καπερναούμ, ἡ ἕως τοῦ
οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα, ἕως ᾅδου
καταβιβασθήσῃ· ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις
ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν
σοί ἔμειναν ἂν μέχρι τῆς σήμερον
24 πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι γῇ Σοδόμων
ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ
σοί
25 Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ
Ἰησοῦς εἶπεν Ἐξομολογοῦμαί σοι
πάτερ κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς
ὅτι απέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ
συνετῶν καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ
νηπίοις·
26 ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο
εὐδοκία ἔμπροσθέν σου
27 Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ
πατρός μου καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει
τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν
πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱὸς
καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς
ἀποκαλύψαι
28 Δεῦτε πρός με πάντες οἱ
κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι κἀγὼ
ἀναπαύσω ὑμᾶς
29 ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ' ὑμᾶς καὶ
μάθετε ἀπ' ἐμοῦ ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ
ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ καὶ εὑρήσετε
ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν·
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MATOUŠ 12:10

Bible Kralická

Textus Receptus

30 Jho mé zajisté jestiť rozkošné,
a břímě mé lehké.

30 ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ
φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν

12

12

V ten čas šel Ježíš v den
sváteční skrze obilí, a učedlníci
jeho lačni jsouce, počali vymínati
klasy a jísti.
2 Farizeové pak vidouce to, řekli
jemu: Hle, učedlníci tvoji činí to, čehož
nesluší činiti v den sváteční.
3 On pak řekl jim: Co jste nečtli, co
jest učinil David, když lačněl, on i ti,
kteříž s ním byli?
4 Kterak všel do domu Božího
a chleby posvátné jedl, kterýchžto
jemu neslušelo jísti, ani těm, kteříž
s ním byli, než toliko samým kněžím?
5 Anebo zdali jste nečtli v Zákoně,
že kněží ve dny sváteční v chrámě
svátek ruší, a jsou bez hříchu?
6 Ale pravímť vám, žeť větší jest
tuto nežli chrám.
7 Než kdybyste věděli, co je to:
Milosrdenství chci a ne oběti,
neodsuzovali byste nevinných.
8 Syn zajisté člověka jestiť pánem
i dne svátečního.
9 A poodšed odtud [Ježíš], přišel do
školy jejich.
10 A aj, byl tu člověk, maje ruku
uschlou. I tázali se ho, řkouce: Sluší-li
v den sváteční uzdravovati? aby jej
obžalovali.

Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη
ὁ Ἰησοῦς τοῖς σάββασιν διὰ
τῶν σπορίμων· οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ
ἐπείνασαν καὶ ἤρξαντο τίλλειν
στάχυας καὶ ἐσθίειν
2 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπον
αὐτῷ Ἰδού, οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν ὃ
οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν ἐν σαββάτῳ
3 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οὐκ ἀνέγνωτε τί
ἐποίησεν Δαβὶδ, ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς
καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ
4 πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ
θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως
ἔφαγεν ὃυς οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν
οὐδὲ τοῖς μετ' αὐτοῦ εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσιν
μόνοις
5 ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ ὅτι
τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ
σάββατον βεβηλοῦσιν καὶ ἀναίτιοί
εἰσιν
6 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι τοῦ ἱεροῦ μείζων
ἐστιν ὧδε
7 εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί ἐστιν, Ἔλεον
θέλω καὶ οὐ θυσίαν, οὐκ ἂν
κατεδικάσατε τοὺς ἀναιτίους
8 κύριος γάρ ἐστιν καί τοῦ
σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
9 Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς τὴν
συναγωγὴν αὐτῶν·
10 καὶ ἰδού, ἄνθρωπος ἦν τὴν χεῖρα
ἔχων ξηράν, καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν
λέγοντες Εἰ ἔξεστιν τοῖς σάββασιν
θεραπεύειν ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ

MATOUŠ 12:11

Bible Kralická
11 On pak dí jim: Který bude z vás
člověk, ješto by měl ovci jednu,
a kdyby ta upadla do jámy v den
sváteční, i zdaliž dosáhna nevytáhne
jí?
12 A čím lepší jest člověk nežli ovce?
A protož slušíť v den sváteční dobře
činiti.
13 Tedy řekl člověku tomu: Vztáhni
ruku svou. I vztáhl, a učiněna jest
zdravá jako i druhá.
14 Farizeové pak vyšedše, drželi
radu proti němu, kterak by jej
zahladili.
15 A věda to Ježíš, šel odtud. I šli za
ním zástupové mnozí, a uzdravil je
všecky.
16 A s pohrůžkou přikázal jim, aby
ho nezjevovali,
17 Aby se naplnilo povědění skrze
Izaiáše proroka, řkoucího:
18 Aj, služebník můj, kteréhož jsem
vyvolil, milý můj, v němž se dobře
zalíbilo duši mé. Položím Ducha
svého na něj, a soud národům
zvěstovati bude.
19 Nebude se vaditi, ani křičeti, ani
kdo na ulicích uslyší hlas jeho.
20 Třtiny nalomené nedolomí, a lnu
kouřícího se neuhasí, až i vypoví soud
k vítězství.
21 A ve jménu jeho národové
doufati budou.
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Textus Receptus

11 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Τίς ἔσται ἐξ
ὑμῶν ἄνθρωπος ὃς ἕξει πρόβατον ἕν
καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο τοῖς σάββασιν
εἰς βόθυνον οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ καὶ
ἐγερεῖ;
12 πόσῳ οὖν διαφέρει ἄνθρωπος
προβάτου
ὥστε
ἔξεστιν
τοῖς
σάββασιν καλῶς ποιεῖν
13 τότε λέγει τῷ ἀνθρώπῳ Ἔκτεινον
τὴν χεῖρά σου· καὶ ἐξέτεινεν καὶ
ἀποκατεστάθη ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη
14 οἱ δὲ Φαρισαῖοι συμβούλιον
ἔλαβον κατ' αὐτοῦ ἐξελθόντες ὅπως
αὐτὸν ἀπολέσωσιν
15 Ὁ δὲ Ἰησοῦς γνοὺς ἀνεχώρησεν
ἐκεῖθεν καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι
πολλοί καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς
πάντας
16 καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μὴ
φανερὸν αὐτὸν ποιήσωσιν
17 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ
Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος
18 Ἰδού, ὁ παῖς μου ὃν ᾑρέτισα ὁ
ἀγαπητός μου εἰς ὃν εὐδόκησεν ἡ ψυχή
μου· θήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ' αὐτόν,
καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ
19 οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει οὐδὲ
ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις τὴν
φωνὴν αὐτοῦ
20 κάλαμον συντετριμμένον οὐ
κατεάξει καὶ λίνον τυφόμενον οὐ
σβέσει ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν
κρίσιν
21 καὶ ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη
ἐλπιοῦσιν
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MATOUŠ 12:31

Bible Kralická
22 Tedy podán jemu ďábelstvím
posedlý, slepý a němý. I uzdravil jej,
takže ten [byv] slepý a němý, i mluvil
i viděl.
23 I divili se všickni zástupové
a pravili: Není-liž tento Syn Davidův?
24 Ale farizeové to uslyševše, řekli:
Tento
nevymítá
ďáblů
než
Belzebubem, knížetem ďábelským.
25 Ježíš pak znaje myšlení jejich, dí
jim: Každé království rozdělené samo
v sobě zpustne, a každé město neb
dům proti sobě rozdělený nestane.
26 A jestližeť satan satana vymítá,
proti sobě rozdělen jest. Kterak tedy
stane království jeho?
27
A vymítám-liť
já
ďábly
v Belzebubu, synové vaši v kom
vymítají? Protož oni soudcové vaši
budou.
28 Pakliť já Duchem Božím ďábly
vymítám, jistě přišlo jest mezi vás
království Boží.
29 Aneb kterak kdo může do domu
silného [reka] vjíti a jeho nádobí
pobrati, leč by prve svázal toho
silného, a teprvť by dům jeho
obloupiti mohl?
30 Kdož není se mnou, proti mně
jest; a kdo neshromažďuje se mnou,
rozptylujeť.
31 Protož pravím vám: Všeliký hřích
i rouhání bude lidem odpuštěno, ale
rouhání proti Duchu [svatému]
nebude odpuštěno lidem.

Textus Receptus

22 Τότε
προσηνέχθη
αὐτῷ
δαιμονιζόμενος τυφλὸς καὶ κωφός, καὶ
ἐθεράπευσεν αὐτόν, ὥστε τὸν τυφλὸν
καὶ κωφὸν καὶ λαλεῖν καὶ βλέπειν
23 καὶ ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι καὶ
ἔλεγον Μήτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Δαβίδ
24 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες
εἶπον Οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια
εἰ μὴ ἐν τῷ Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι τῶν
δαιμονίων
25 εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις
αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς Πᾶσα βασιλεία
μερισθεῖσα καθ' ἑαυτῆς ἐρημοῦται καὶ
πᾶσα πόλις ἢ οἰκία μερισθεῖσα καθ'
ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται
26 καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς τὸν Σατανᾶν
ἐκβάλλει ἐφ' ἑαυτὸν ἐμερίσθη· πῶς οὖν
σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ
27 καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ
ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν
τίνι ἐκβάλλουσιν διὰ τοῦτο αὐτοὶ
ὑμῶν ἔσονται κριταὶ
28 εἰ δὲ ἐγὼ ἐν πνεύματι θεοῦ
ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια ἄρα ἔφθασεν ἐφ'
ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
29 ἢ πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς
τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ σκεύη
αὐτοῦ διἁρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον
δήσῃ τὸν ἰσχυρόν, καὶ τότε τὴν οἰκίαν
αὐτοῦ διαρπάσει
30 ὁ μὴ ὢν μετ' ἐμοῦ κατ' ἐμοῦ ἐστιν
καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ' ἐμοῦ σκορπίζει
31 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν πᾶσα
ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται
τοῖς ἀνθρώποις ἡ δὲ τοῦ πνεύματος
βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς
ἀνθρώποις·

MATOUŠ 12:32

Bible Kralická
32 A kdyby kdo řekl slovo proti
Synu člověka, bude jemu odpuštěno,
ale kdož by mluvil proti Duchu
svatému, nebude jemu odpuštěno, ani
na tomto světě, ani na budoucím.
33 A [protož] nebo čiňte strom
dobrý, a ovoce jeho dobré; anebo čiňte
strom zlý, a ovoce jeho zlé. Neboť po
ovoci strom bývá poznán.
34 Pokolení ještěrčí, kterakž můžete
dobré věci mluviti, jsouce zlí? Nebo
z hojnosti srdce ústa mluví.
35 Dobrý člověk z dobrého pokladu
srdce vynáší dobré, a zlý člověk ze
zlého pokladu vynáší zlé.

36 Ale pravím vám, že z každého
slova prázdného, kteréž mluviti
budou lidé, vydadí počet v den
soudný.
37 Nebo z slov svých spravedliv
budeš učiněn, a z řečí tvých budeš
odsouzen.
38 Tehdy
odpověděli
někteří
z zákoníků a farizeů, řkouce: Mistře,
chceme od tebe znamení viděti.
39 On pak odpovídaje, dí jim:
Pokolení zlé a cizoložné znamení
hledá, a znamení nebude jemu dáno,
jediné znamení Jonáše proroka.
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Textus Receptus

32 καὶ ὃς ἂν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ
υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἀφεθήσεται αὐτῷ·
ὃς δ' ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ
ἁγίου οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν
τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι
33 Ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον καλὸν
καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ καλόν· ἢ
ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρὸν καὶ τὸν
καρπὸν αὐτοῦ σαπρόν· ἐκ γὰρ τοῦ
καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται
34 γεννήματα ἐχιδνῶν πῶς δύνασθε
ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες ἐκ γὰρ
τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ
στόμα λαλεῖ
35 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ
ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας
ἐκβάλλει τά ἀγαθά καὶ ὁ πονηρὸς
ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ
ἐκβάλλει πονηρά
36 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν
ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι
ἀποδώσουσιν περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν
ἡμέρᾳ κρίσεως·
37 ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου
δικαιωθήσῃ καὶ ἐκ τῶν λόγων σου
καταδικασθήσῃ
38 Τότε ἀπεκρίθησαν τινες τῶν
γραμματέων καὶ Φαρισαίων λέγοντες
Διδάσκαλε θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον
ἰδεῖν
39 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς
Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον
ἐπιζητεῖ καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται
αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ
προφήτου
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MATOUŠ 12:47
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40 Nebo jakož byl Jonáš v břiše
velryba tři dni a tři noci, takť bude Syn
člověka v srdci země tři dni a tři noci.

41 Muži Ninivitští stanou na soudu
s pokolením tímto, a odsoudí je,
protože pokání činili k Jonášovu
kázání, a aj, víceť [jest] nežli Jonáš
tuto.
42 Královna od poledne povstane
k soudu s pokolením tímto, a odsoudí
je; nebo přijela od končin země, aby
slyšela moudrost Šalomounovu, a aj,
víceť jest tuto nežli Šalomoun.
43 Když pak nečistý duch vyjde od
člověka, chodí po místech suchých,
hledaje odpočinutí, ale nenalézaje, dí:
44 Navrátím se do domu svého,
odkudž jsem vyšel. A přijda, nalezne
prázdný, vyčištěný a ozdobený.
45 Tedy jde a vezme s sebou sedm
jiných duchů horších, a vejdouce,
přebývají tam, i bývají poslední věci
člověka toho horší nežli první. Takť
bude i tomuto zlému pokolení.

46 A když on ještě mluvil
k zástupům, aj, matka a bratří jeho
stáli vně, žádajíce s ním promluviti.
47 I řekl jemu jeden: Aj, matka tvá
i bratří tvoji stojí vně, chtíce s tebou
mluviti.

Textus Receptus

40 ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ
τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς
νύκτας οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς
ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας
41 ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται
ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ
κατακρινοῦσιν αὐτήν, ὅτι μετενόησαν
εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ καὶ ἰδού, πλεῖον
Ἰωνᾶ ὧδε
42 βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν
τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ
κατακρινεῖ αὐτήν, ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν
περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν
Σολομῶντος· καὶ ἰδού, πλεῖον
Σολομῶντος ὧδε
43 Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα
ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου διέρχεται
δι' ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν
καὶ οὐχ εὑρίσκει
44 τότε λέγει ἐπιστρέψω Εἰς τὸν
οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον· καὶ ἐλθὸν
εὑρίσκει σχολάζοντα σεσαρωμένον
καὶ κεκοσμημένον
45 τότε
πορεύεται
καὶ
παραλαμβάνει μεθ'' ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα
πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ καὶ
εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ· καὶ γίνεται
τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου
χείρονα τῶν πρώτων οὕτως ἔσται καὶ
τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ
46 Ἔτι δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς
ὄχλοις ἰδού, ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ
αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω ζητοῦντες
αὐτῷ λαλῆσαι
47 εἶπεν δέ τις αὐτῷ Ἰδού, ἡ μήτηρ
σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασιν
ζητοῦντές σοι λαλῆσαι

MATOUŠ 12:48

Bible Kralická
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Textus Receptus

48 On pak odpovídaje, řekl tomu,
kterýž k němu byl promluvil: Kdo jest
matka má? A kdo jsou bratří moji?
49 A vztáhna ruku svou na
učedlníky své, i řekl: Aj, matka má
i bratří moji.
50 Nebo kdož by činil vůli Otce
mého nebeského, tenť jest bratr můj,
i sestra má, i matka má.

48 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ εἰπόντι
αὐτῷ, Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου καὶ τίνες
εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου;
49 καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ
τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, Ἰδού, ἡ
μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου
50 στις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα
τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς αὐτός
μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ
ἐστίν

13

13

A v ten den vyšed Ježíš
z domu, sedl podle moře.

2 I sešli se k němu zástupové mnozí,
takže vstoupiv na lodí, seděl, všecken
pak zástup stál na břehu.
3 I mluvil jim mnoho v podobenstvích, řka: Aj, vyšel rozsevač, aby
rozsíval.
4 A když on rozsíval, některá
[seménka] padla podle cesty,
a přiletěli ptáci, i szobali je.
5 Jiná pak padla na místa skalnatá,
kdežto neměla mnoho země; a rychle
vzešla, protože neměla hlubokosti
země.
6 Ale když slunce vzešlo, uvadla,
a že neměla kořene, uschla.
7 Jiná pak padla v trní; i vzrostlo
trní, a udusilo je.
8 A jiná padla v zemi dobrou;
i vydalo užitek, některé stý, jiné
šedesátý a jiné třidcátý.

Ἐν δὲ τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ
Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς οἰκίας ἐκάθητο
παρὰ τὴν θάλασσαν·
2 καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι
πολλοί ὥστε αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον
ἐμβάντα καθῆσθαι καὶ πᾶς ὁ ὄχλος
ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει
3 καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν
παραβολαῖς λέγων, Ἰδού, ἐξῆλθεν ὁ
σπείρων τοῦ σπείρειν
4 καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ἃ μὲν
ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθεν τὰ
πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτά
5 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη
ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ
εὐθέως ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν
βάθος γῆς·
6 ἡλίου
δὲ
ἀνατείλαντος
ἐκαυματίσθη καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν
ἐξηράνθη
7 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας
καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ
ἀπέπνιξαν αὐτά
8 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν
καλὴν καὶ ἐδίδου καρπόν, ὃ μὲν
ἑκατόν, ὃ δὲ ἑξήκοντα ὃ δὲ τριάκοντα
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MATOUŠ 13:17

Bible Kralická
9 Kdo má uši k slyšení, slyš.
10 Tedy přistoupivše učedlníci, řekli
jemu: Proč jim v podobenstvích
mluvíš?
11 On pak odpověděv, řekl jim:
Nebo vám dáno jest znáti tajemství
království nebeského, ale jim není
dáno.
12 (Nebo kdož má, bude jemu dáno
a rozhojníť se; ale kdož nemá, i to, což
má, bude od něho odjato.)
13 Protoť v podobenstvích mluvím
jim, že vidouce nevidí, a slyšíce
neslyší, ani rozumějí.
14 A plní se na nich proroctví
Izaiáše, řkoucí: Ušima uslyšíte, ale
nesrozumíte; a hledíce, hleděti budete,
ale neuzříte.
15 Nebo ztučnělo jest srdce lidu
tohoto, a ušima těžce slyšeli a oči své
zamhouřili, aby snad někdy neuzřeli
očima a ušima neslyšeli a srdcem
nesrozuměli, a neobrátili se, a [já]
abych jich neuzdravil.
16 Ale oči vaše blahoslavené jsou, že
vidí, i uši vaše, že slyší.
17 Amen zajisté pravím vám, že
mnozí proroci a spravedliví žádali
viděti to, což [vy] vidíte, a neviděli,
a slyšeti to, což [vy] slyšíte, a neslyšeli.

Textus Receptus

9 ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω
10 Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ
εἶπον αὐτῷ Διατί ἐν παραβολαῖς
λαλεῖς αὐτοῖς
11 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς ὅτι
ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς
βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἐκείνοις δὲ οὐ
δέδοται
12 ὅστις γὰρ ἔχει δοθήσεται αὐτῷ
καὶ περισσευθήσεται· ὅστις δὲ οὐκ ἔχει
καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ
13 διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς
λαλῶ ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσιν καὶ
ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν οὐδὲ
συνίουσιν
14 καὶ ἀναπληροῦται ἐπ' αὐτοῖς ἡ
προφητεία Ἠσαΐου ἡ λέγουσα Ἀκοῇ
ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε καὶ
βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε
15 ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ
τούτου καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν
καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν
μήποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς
ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ καρδίᾳ
συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν καὶ
ἰάσωμαι αὐτούς
16 ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ
ὅτι βλέπουσιν καὶ τὰ ὦτα ὑμῶν ὅτι
ἀκούει
17 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ
προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν
ἰδεῖν ἃ βλέπετε καὶ οὐκ εἶδον·καὶ
ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν

MATOUŠ 13:18

Bible Kralická
18 Vy tedy slyšte podobenství
rozsevače.
19 Každý,
kdož
slyší
slovo
království a nerozumí, přichází ten zlý
a uchvacuje to, což jest vsáto v srdce
jeho. To jest ten, kterýž podle cesty
vsát jest.
20 Ale v skalnatou zemi vsátý, ten
jest, kterýž slyší slovo, a hned je
s radostí přijímá.
21 Než nemá v sobě kořene, ale jest
časný, a když přichází soužení nebo
protivenství pro slovo, hned se horší.
22 Ale mezi trní vsátý, ten jest,
kterýž slyší slovo [Boží], ale pečování
tohoto světa a oklamání zboží udušuje
slovo, i bývá učiněno bez užitku.
23 V dobrou pak zemi vsátý, ten jest,
kterýž slyší slovo a rozumí, i ovoce
nese a vydává, některé zajisté stý,
a jiné šedesátý, jiné pak třidcátý.
24 Jiné podobenství předložil jim,
řka: Podobno jest království nebeské
člověku, rozsívajícímu dobré semeno
na poli svém.
25 Když pak lidé zesnuli, přišel
nepřítel jeho a nasál koukole mezi
pšenici a odšel.
26 A když vzrostla bylina a užitek
přinesla, tedy ukázal se i koukol.
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Textus Receptus

18 Ὑμεῖς
οὖν
ἀκούσατε
τὴν
παραβολὴν τοῦ σπείροντος
19 παντὸς ἀκούοντος τὸν λόγον τῆς
βασιλείας καὶ μὴ συνιέντος ἔρχεται ὁ
πονηρὸς καὶ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον
ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ οὗτός ἐστιν ὁ παρὰ
τὴν ὁδὸν σπαρείς
20 ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρείς,
οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ
εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν
21 οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ ἀλλὰ
πρόσκαιρός ἐστιν γενομένης δὲ
θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον
εὐθὺς σκανδαλίζεται
22 ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς,
οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ ἡ
μέριμνα τοῦ αἰῶνος τούτου καὶ ἡ
ἀπάτη τοῦ πλούτου συμπνίγει τὸν
λόγον καὶ ἄκαρπος γίνεται
23 ὁ δὲ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν
σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον
ἀκούων καὶ συνιών· ὃς δὴ καρποφορεῖ
καὶ ποιεῖ ὃ μὲν ἑκατόν, ὃ δὲ ἑξήκοντα,
ὃ δὲ τριάκοντα
24 Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν
αὐτοῖς λέγων, Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία
τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείροντι
καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ
25 ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς
ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ
ἔσπειρεν ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου
καὶ ἀπῆλθεν
26 ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος καὶ
καρπὸν ἐποίησεν τότε ἐφάνη καὶ τὰ
ζιζάνια

48

MATOUŠ 13:34

Bible Kralická
27 I přistoupivše služebníci hospodáře toho, řekli jemu: Pane, všaks
dobrého semene nasál na poli svém,
kdeže se pak vzal koukol?
28 A on řekl jim: Nepřítel člověk to
učinil. Služebníci pak řekli mu: Chcešliž, tedy půjdeme [a] vytrháme jej?
29 On pak odpověděl: Nikoli, abyste
trhajíce koukol, spolu s ním nevytrhali
pšenice.
30 Nechte, ať obé spolu roste až do
žni. A v čas žni dím žencům: Vytrhejte
nejprv koukol a svažte jej v snopky
k spálení, ale pšenici shromažďte do
stodoly mé.

31 Jiné podobenství předložil jim,
řka: Podobno jest království nebeské
zrnu horčičnému, kteréž vzav člověk,
vsál na poli svém.
32 Kteréžto zajisté nejmenší jest
mezi všemi semeny, když pak vzroste,
větší jest všech bylin, a bývá strom,
takže ptactvo nebeské přiletíce, hnízda
sobě dělají na ratolestech jeho.
33 Jiné podobenství mluvil jim,
[řka]: Podobno jest království nebeské
kvasu, kterýž vzavši žena, zadělala ve
třech měřicích mouky, až by zkysalo
všecko.
34 Toto všecko mluvil Ježíš
v podobenstvích k zástupům, a bez
podobenství nemluvil jim,

Textus Receptus

27 προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ
οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ Κύριε οὐχὶ
καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ
ἀγρῷ πόθεν οὖν ἔχει τὰ ζιζάνια
28 ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς Ἐχθρὸς
ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν οἱ δὲ δοῦλοι
εἶπον αὐτῷ Θέλεις οὖν ἀπελθόντες
συλλέξωμεν αὐτά
29 ὁ δέ ἔφη, Οὔ μήποτε συλλέγοντες
τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν
σῖτον
30 ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα
μέχρι τοῦ θερισμοῦ καὶ ἐν τῷ καιρῷ
τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς
Συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ
δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ
κατακαῦσαι αὐτά τὸν δὲ σῖτον
συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου
31 Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν
αὐτοῖς λέγων, Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία
τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως ὃν
λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τῷ
ἀγρῷ αὐτοῦ·
32 ὃ μικρότερον μέν ἐστιν πάντων
τῶν σπερμάτων ὅταν δὲ αὐξηθῇ μεῖζον
τῶν λαχάνων ἐστὶν καὶ γίνεται
δένδρον ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ
οὐρανοῦ καὶ κατασκηνοῦν ἐν τοῖς
κλάδοις αὐτοῦ
33 Ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν
αὐτοῖς· Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν ζύμῃ ἣν λαβοῦσα γυνὴ
ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία ἕως
οὗ ἐζυμώθη ὅλον
34 Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς
ἐν παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις καὶ χωρὶς
παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς

MATOUŠ 13:35

Bible Kralická
35 Aby se naplnilo povědění skrze
proroka,
řkoucího:
Otevru
v podobenstvích ústa svá, vypravovati
budu skryté věci od založení světa.
36 Tedy rozpustiv zástupy, šel do
domu Ježíš. I přistoupili k němu
učedlníci jeho, řkouce: Vylož nám
podobenství o koukoli toho pole.
37 On pak odpovídaje, řekl jim:
Rozsevač dobrého semene jestiť Syn
člověka.
38 A pole jest tento svět, dobré pak
símě jsouť synové království, ale
koukol jsou synové toho zlostníka.
39 A nepřítel, kterýž jej rozsívá,
jestiť ďábel, ale žeň jest skonání světa,
a ženci jsou andělé.
40 Protož jakož vytrhávají koukol
a ohněm spalují, takť bude při skonání
světa tohoto.
41 Pošle Syn člověka anděly své,
i vyberouť z království jeho všecka
pohoršení, i ty, kteříž činí nepravost,

42 A uvrhouť je do peci ohnivé.
Tamť bude pláč a škřipení zubů.
43 A tehdážť spravedliví stkvíti se
budou jako slunce v království Otce
svého. Kdo má uši k slyšení, slyš.
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Textus Receptus

35 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ
προφήτου λέγοντος Ἀνοίξω ἐν
παραβολαῖς τὸ στόμα μου ἐρεύξομαι
κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
36 Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλθεν εἰς
τὴν οἰκίαν ὁ Ἰησοῦς, καὶ προσῆλθον
αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες
Φράσον ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν
ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ
37 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Ὁ
σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὁ υἱὸς
τοῦ ἀνθρώπου
38 ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος τὸ δὲ
καλὸν σπέρμα οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς
βασιλείας· τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ
τοῦ πονηροῦ
39 ὁ δὲ ἐχθρὸς ὁ σπείρας αὐτά ἐστιν
ὁ διάβολος ὁ δὲ θερισμὸς συντέλεια
τοῦ αἰῶνός ἐστιν οἱ δὲ θερισταὶ
ἄγγελοί εἰσιν
40 ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια
καὶ πυρὶ κατακαίεται οὕτως ἔσται ἐν
τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος τούτου
41 ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ καὶ συλλέξουσιν
ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ
σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν
ἀνομίαν
42 καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν
κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ
κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων
43 Τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ
ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς
αὐτῶν ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
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MATOUŠ 13:53

Bible Kralická
44 Opět podobno jest království
nebeské pokladu skrytému v poli,
kterýž nalezna člověk, skrývá,
a radostí pro něj odejde a prodá
všecko, což má, a koupí pole to.
45 Opět podobno jest království
nebeské člověku kupci, hledajícímu
dobrých perel.
46 Kterýž nalezna jednu velmi
drahou perlu, odšel a prodal všecko,
což měl, a koupil ji.
47 Opět podobno jest království
nebeské vrši puštěné do moře a ze
všelikého plodu shromažďující;
48 Kteroužto, když naplněna byla,
vytáhše na břeh a sedíce, vybírali, což
dobrého bylo, v nádoby své, a což
bylo zlého, preč zamítali.
49 Takť bude při skonání světa.
Vyjdou
andělé
a oddělí
zlé
z prostředku spravedlivých,
50 A uvrhou je do peci ohnivé. Tamť
bude pláč a škřipení zubů.
51 [Potom] dí jim Ježíš: Srozuměli-li
jste tomuto všemu? Řekli jemu:
I ovšem, Pane.
52 On pak řekl jim: Protož každý
učitel umělý v království nebeském
podoben jest člověku hospodáři,
kterýž vynáší z pokladu svého nové
i staré věci.
53 I stalo se, když dokonal Ježíš
podobenství tato, bral se odtud.

Textus Receptus

44 Πάλιν Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία
τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν
τῷ ἀγρῷ ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψεν
καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει καὶ
πάντα ὅσα ἔχει πωλεῖ καὶ ἀγοράζει
τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον
45 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία
τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ἐμπόρῳ
ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας·
46 ὃς
εὑρὼν
ἕνα
πολύτιμον
μαργαρίτην
ἀπελθὼν
πέπρακεν
πάντα ὅσα εἶχεν καὶ ἠγόρασεν αὐτόν
47 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία
τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς τὴν
θάλασσαν καὶ ἐκ παντὸς γένους
συναγαγούσῃ·
48 ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀναβιβάσαντες
ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν καὶ καθίσαντες
συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἀγγεῖα, τὰ δὲ
σαπρὰ ἔξω ἔβαλον
49 οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ
αἰῶνος· ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ
ἀφοριοῦσιν τοὺς πονηροὺς ἐκ μέσου
τῶν δικαίων
50 καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν
κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ
κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων
51 Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Συνήκατε
ταῦτα πάντα λέγουσιν αὐτῷ Ναί,
κύριε
52 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Διὰ τοῦτο πᾶς
γραμματεὺς μαθητευθεὶς εἰς τὴν
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν
ἀνθρώπῳ
οἰκοδεσπότῃ
ὅστις
ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ
καινὰ καὶ παλαιά
53 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς
τὰς παραβολὰς ταύτας μετῆρεν ἐκεῖθεν

MATOUŠ 13:54

Bible Kralická
54 A přišed do vlasti své, učil je
v školách jejich, takže se velmi divili,
řkouce: Odkud má tento moudrost
tuto a moc tuto?
55 Zdaliž tento není syn tesařův?
a zdaliž matka jeho neslove Maria
a bratří jeho Jakub a Jozes a Šimon
a Judas?
56 A sestry jeho zdaliž také všecky
u nás nejsou? Odkudž tedy má tyto
všecky věci?
57 I zhoršili se na něm. A Ježíš řekl:
Není prorok beze cti, než v své vlasti
a v domu svém.
58 I neučinil tu mnoho divů, pro
nevěru jejich.

14

V tom čase uslyšel Herodes
čtvrták pověst o Ježíšovi.

2 I řekl služebníkům svým: To jest
Jan Křtitel. Onť jest vstal z mrtvých,
a protož se divové dějí skrze něho.
3 Nebo Herodes byl jal Jana a svázal
jej a dal do žaláře pro Herodiadu
manželku Filipa bratra svého.
4 Nebo byl řekl jemu Jan: Nesluší
tobě míti jí.
5 A chtěv zabíti jej, bál se lidu; nebo
za proroka jej měli.
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Textus Receptus

54 καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ
ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ
αὐτῶν ὥστε ἐκπλήττεσθαι αὐτοὺς καὶ
λέγειν Πόθεν τούτῳ ἡ σοφία αὕτη καὶ
αἱ δυνάμεις
55 οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος
υἱός; οὐχί ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται
Μαριὰμ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ
Ἰάκωβος καὶ Ἰωσῆς καὶ Σίμων καὶ
Ἰούδας;
56 καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι
πρὸς ἡμᾶς εἰσιν πόθεν οὖν τούτῳ
ταῦτα πάντα
57 καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ ὁ δὲ
Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Οὐκ ἔστιν
προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι
αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὑτοῦ
58 καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις
πολλὰς διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν

14

Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν
Ἡρῴδης ὁ τετράρχης τὴν ἀκοὴν

Ἰησοῦ
2 καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ Οὗτός
ἐστιν Ἰωάννης ὁ βαπτιστής· αὐτὸς
ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν καὶ διὰ τοῦτο
αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ
3 Ὁ γὰρ Ἡρῴδης κρατήσας τὸν
Ἰωάννην ἔδησεν αὐτὸν καὶ ἔθετο ἐν
φυλακῇ διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα
Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ·
4 ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ ὁ Ἰωάννης Οὐκ
ἔξεστίν σοι ἔχειν αὐτήν
5 καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι
ἐφοβήθη τὸν ὄχλον ὅτι ὡς προφήτην
αὐτὸν εἶχον
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MATOUŠ 14:15

Bible Kralická
6 Když pak slaven byl den narození
Herodesova,
tancovala
dcera
Herodiady uprostřed [hodovníků],
i líbilo se [to] Herodesovi,
7 Tak že s přísahou zaslíbil jí dáti,
zač by ho prosila.
8 A ona jsuci prve navedena od
mateře své, řekla: Dej mi zde na míse
hlavu Jana Křtitele.
9 I zarmoutil se král, ale pro přísahu
a pro ty, kteříž spolu s ním stolili,
rozkázal [jí] dáti.
10 A poslav [kata], sťal Jana v žaláři.
11 I přinesena jest hlava jeho na
míse, a dána děvečce. A [ona] nesla ji
mateři své.
12 A přišedše učedlníci jeho, vzali
tělo [jeho] a pochovali je; a šedše,
pověděli [to] Ježíšovi.
13 A uslyšev [to] Ježíš, plavil se
odtud na lodičce na místo pusté
soukromí. A uslyševše [o tom]
zástupové, šli za ním pěšky z měst.
14 A vyšed Ježíš, uzřel zástup
mnohý. I slitovalo mu se jich,
a uzdravoval nemocné jejich.
15
A když
bylo
k večerou,
přistoupili k němu učedlníci jeho,
řkouce: Pusté jest místo toto, a čas již
pominul. Rozpusť zástupy, ať jdouce
do městeček, nakoupí sobě pokrmů.

Textus Receptus

6 γενεσίων δὲ ἀγομένων τοῦ
Ἡρῴδου ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ τῆς
Ἡρῳδιάδος ἐν τῷ μέσῳ καὶ ἤρεσεν τῷ
Ἡρῴδῃ
7 ὅθεν μεθ' ὅρκου ὡμολόγησεν αὐτῇ
δοῦναι ὃ ἐὰν αἰτήσηται
8 ἡ δὲ προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς
μητρὸς αὐτῆς, Δός μοι, φησίν, ὧδε ἐπὶ
πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ
βαπτιστοῦ
9 καὶ ἐλυπηθη ὁ βασιλεὺς διὰ δὲ
τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους
ἐκέλευσεν δοθῆναι
10 καὶ πέμψας ἀπεκεφάλισεν τὸν
Ἰωάννην ἐν τῇ φυλακῇ
11 καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ
πίνακι καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ καὶ
ἤνεγκεν τῇ μητρὶ αὐτῆς
12 καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ ἦραν τὸ σῶμα, καὶ ἔθαψαν
αὐτό· καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ
Ἰησοῦ
13 καὶ
ἀκούσας
ὁ
Ἰησοῦς
ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς
ἔρημον τόπον κατ' ἰδίαν· καὶ
ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν
αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ τῶν πόλεων
14 καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς εἶδεν
πολὺν ὄχλον καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ'
αὐτούς, καὶ ἐθεράπευσεν τοὺς
ἀρρώστους αὐτῶν
15 ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον
αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες
Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη
παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους ἵνα
ἀπελθόντες
εἰς
τὰς
κώμας
ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα

MATOUŠ 14:16

Bible Kralická
16 Ježíš pak řekl jim: Není potřebí
odcházeti, dejte vy jim jísti.
17 A oni řkou jemu: Nemáme zde,
než pět chlebů a dvě rybě.
18 Kterýžto dí jim: Přinestež mi je
sem.
19 A rozkázav zástupu posaditi se
na trávě a vzav pět chlebů a dvě rybě,
vzhléd v nebe, požehnal, a lámaje, dal
učedlníkům
chleby,
a učedlníci
zástupům.

20 I jedli všickni a nasyceni jsou.
I sebrali pozůstalých drobtů, dvanácte
košů plných.
21 Těch pak, kteříž jedli, bylo okolo
pěti tisíců mužů, kromě žen a dětí.
22 A ihned přinutil učedlníky své,
aby vstoupili na lodí a předešli jej za
[moře], dokudž by nerozpustil
zástupů.
23 A rozpustiv zástupy, vstoupil na
horu soukromí, aby se modlil. A když
byl večer, sám byl tam.
24 Lodí pak již byla uprostřed moře,
zmítající se vlnami, nebo byl vítr
odporný [jim].
25 Při čtvrtém pak bdění nočním
bral se k nim Ježíš, jda po moři.
26 A vidouce jej učedlníci po moři
jdoucího, zarmoutili se, řkouce:
Obluda jest. A strachem křičeli.
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Textus Receptus

16 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Οὐ
χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν δότε αὐτοῖς
ὑμεῖς φαγεῖν
17 οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ Οὐκ ἔχομεν
ὧδε εἶ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας
18 ὁ δὲ εἰπεν Φέρετέ μοι αὐτοὺς ὧδε
19 καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους
ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους καὶ
λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο
ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν
εὐλόγησεν καὶ κλάσας ἔδωκεν τοῖς
μαθηταῖς τοὺς ἄρτους οἱ δὲ μαθηταὶ
τοῖς ὄχλοις
20 καὶ
ἔφαγον
πάντες
καὶ
ἐχορτάσθησαν
καὶ
ἦραν
τὸ
περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα
κοφίνους πλήρεις
21 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ
πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ
παιδίων
22 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς
τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ
πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ
πέραν ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους
23 καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη
εἰς τὸ ὄρος κατ' ἰδίαν προσεύξασθαι
ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ
24 τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τῆς
θαλάσσης ἦν βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν
κυμάτων ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος
25 τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς
ἀπῆλθεν πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς,
περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης
26 καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ μαθηταὶ ἐπὶ
τὴν
θαλάσσαν
περιπατοῦντα
ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι Φάντασμά
ἐστιν καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν
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MATOUŠ 15:1

Bible Kralická
27 Ale ihned Ježíš promluvil k nim,
řka: Doufejtež, jáť jsem, nebojte se.
28 I odpověděv Petr, řekl: Pane, jsi-li
ty, rozkažiž mi k sobě přijíti po vodě.
29 A on řekl: Pojď. A vystoupiv Petr
z lodí, šel po vodě, aby přišel
k Ježíšovi.
30 Ale vida vítr tuhý, bál se.
A počav tonouti, zkřikl, řka: Pane,
pomoz mi.
31 A ihned Ježíš vztáh ruku, ujal jej
a řekl jemu: Malé víry, pročežs
pochyboval?
32 A jakž oni vstoupili na lodí,
přestal vítr.
33 Ti pak, kteříž na lodí byli,
přistoupivše, klaněli se jemu, řkouce:
Jistě Syn Boží jsi.
34 A přeplavivše se, přišli do země
Genezaretské.
35 A poznavše jej muži místa toho,
rozeslali po vší té krajině vůkol,
a shromáždili
k němu
všecky
neduživé.
36 A prosili ho, aby se aspoň
podolka
roucha
jeho
dotkli.
A kteřížkoli dotkli se, uzdraveni jsou.

15

A v tom přistoupí k Ježíšovi
Jeruzalémští zákoníci a farizeové, řkouce:

Textus Receptus

27 εὐθὲως δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ
Ἰησοῦς λέγων, Θαρσεῖτε ἐγώ εἰμι· μὴ
φοβεῖσθε
28 ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος
εἰπεν Κύριε εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με πρὸς
σὲ ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὕδατα
29 ὁ δὲ εἶπεν Ἐλθέ καὶ καταβὰς ἀπὸ
τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ
τὰ ὕδατα ἐλθεῖν πρὸς τὸν Ἰησοῦν
30 βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἰσχυρὸν
ἐφοβήθη
καὶ
ἀρξάμενος
καταποντίζεσθαι ἔκραξεν λέγων,
Κύριε σῶσόν με
31 εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν
χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ
Ὀλιγόπιστε εἰς τί ἐδίστασας
32 καὶ ἐμβάντων αὐτῶν εἰς τὸ
πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος
33 οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ ἐλθόντες
προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες Ἀληθῶς
θεοῦ υἱὸς εἶ
34 Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον εἰς τὴν
γῆν Γεννησαρέτ
35 καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες
τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην
τὴν
περίχωρον
ἐκείνην
καὶ
προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς
κακῶς ἔχοντας
36 καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μόνον
ἅψωνται τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου
αὐτοῦ· καὶ ὅσοι ἥψαντο διεσώθησαν
Τότε προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ οἱ
ἀπὸ Ἱεροσολύμων γραμματεῖς
καὶ Φαρισαῖοι λέγοντες

15

MATOUŠ 15:2

Bible Kralická
2 Proč učedlníci tvoji přestupují
ustanovení starších? Nebo neumývají
rukou svých, když mají jísti chléb.
3 A on odpovídaje, řekl jim: Pročež
i vy přestupujete přikázání Boží pro
ustanovení vaše?
4 Nebo přikázal Bůh, řka: Cti otce
svého i matku, a kdož by zlořečil otci
neb mateři, smrtí ať umře.
5 Ale vy pravíte: Kdož by koli řekl
otci neb mateři: Dar ode mne
[obětovaný], tobě prospěje, by pak
i neuctil otce svého neb mateře své,
[bez viny bude].
6 A [takž] zrušili jste přikázání Boží
pro své ustanovení.
7 Pokrytci, dobře prorokoval o vás
Izaiáš, řka:
8 Přibližuje se ke mně lid tento ústy
svými a rty mne ctí, ale srdce jejich
daleko jest ode mne.
9 Nadarmoť mne ctí, učíce učení,
[jenž jsou] přikázání lidská.
10 A svolav zástup, řekl jim: Slyšte
a rozumějte.
11 Ne to, což vchází v ústa,
poskvrňuje člověka, ale což z úst
pochází, toť poskvrňuje člověka.
12 Tehdy přistoupivše učedlníci
jeho, řekli mu: Víš-li, že farizeové,
slyševše tu řeč, zhoršili se?
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Textus Receptus

2 Διατί
οἱ
μαθηταί
σου
παραβαίνουσιν τὴν παράδοσιν τῶν
πρεσβυτέρων οὐ γὰρ νίπτονται τὰς
χεῖρας αὐτῶν ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν
3 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Διατί
καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ
θεοῦ Διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν
4 ὁ γὰρ θεὸς ἐνετείλατο λέγων, Τίμα
τὸν πατέρα σοῦ, καὶ τὴν μητέρα, καί,
Ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα
θανάτῳ τελευτάτω
5 ὑμεῖς δὲ λέγετε Ὃς ἂν εἴπῃ τῷ
πατρὶ ἢ τῇ μητρί Δῶρον ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ
ὠφεληθῇς
6 καὶ οὐ μὴ τιμήσῃ τὸν πατέρα
αὐτοῦ· ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ· καὶ
ἠκυρώσατε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ διὰ
τὴν παράδοσιν ὑμῶν
7 ὑποκριταί καλῶς Προεφήτευσεν
περὶ ὑμῶν Ἠσαΐας λέγων
8 Ἐγγίζει μοι Ὁ λαὸς οὗτος τῷ
στόματι αὐτῶν καὶ τοῖς χείλεσίν με
τιμᾷ ἡ δὲ καρδία αὐτῶν, πόρρω ἀπέχει
ἀπ' ἐμοῦ·
9 μάτην δὲ σέβονταί με διδάσκοντες
διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων
10 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον
εἶπεν αὐτοῖς Ἀκούετε καὶ συνίετε·
11 οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα
κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον ἀλλὰ τὸ
ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος τοῦτο
κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον
12 Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ εἶπον αὐτῷ Οἶδας ὅτι οἱ
Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον
ἐσκανδαλίσθησαν
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MATOUŠ 15:23

Bible Kralická
13 A on odpovídaje, řekl: Všeliké
štípení, jehož neštípil Otec můj
nebeský, vykořeněno bude.
14 Nechte jich, vůdcovéť jsou slepí
slepých, a povede-li slepý slepého,
oba v jámu upadnou.
15 I odpověděv Petr, řekl jemu:
Vylož nám to podobenství.
16 Ježíš pak řekl: Ještě i vy bez
rozumu jste?
17 Nerozumíte-liž, že všecko, což
v ústa vchází, do břicha jde a vypouští
se ven?
18 Ale které věci z úst pocházejí,
z srdce jdou, a tyť poskvrňují člověka.
19 Z srdceť zajisté vycházejí zlá
myšlení, vraždy, cizoložstva, smilstva,
krádeže, křivá svědectví, rouhání.

20 Tyť jsou věci poskvrňující člověka. Ale neumytýma rukama jísti, toť
neposkvrňuje člověka.
21 A vyšed odtud Ježíš, bral se do
krajin Tyrských a Sidonských.
22 A aj, žena Kananejská z končin
těch vyšedši, volala za ním, řkuci:
Smiluj se nade mnou, Pane, synu
Davidův. Dceru mou hrozně trápí
ďábelství.
23 Kterýžto neodpověděl jí slova.
I přistoupivše učedlníci jeho, prosili
ho, řkouce: Propusť ji, neboť volá za
námi.

Textus Receptus

13 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Πᾶσα
φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου
ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται
14 ἄφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσιν τυφλοί
τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ
ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται
15 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἰπεν
αὐτῷ Φράσον ἡμῖν τὴν παραβολὴν
ταύτην
16 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἀκμὴν καὶ ὑμεῖς
ἀσύνετοί ἐστε
17 οὔπω νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ
εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν
κοιλίαν χωρεῖ καὶ εἰς ἀφεδρῶνα
ἐκβάλλεται
18 τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ
στόματος ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται
κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον
19 ἐκ γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται
διαλογισμοὶ πονηροί φόνοι μοιχεῖαι
πορνεῖαι κλοπαί ψευδομαρτυρίαι
βλασφημίαι
20 ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν
ἄνθρωπον τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν
φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον
21 Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς
ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ
Σιδῶνος
22 καὶ ἰδού, γυνὴ Χαναναία ἀπὸ
τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα
ἔκραύγασεν αὐτῷ λέγουσα, Ἐλέησόν
με, κύριε, υἱὲ Δαβίδ· ἡ θυγάτηρ μου
κακῶς δαιμονίζεται
23 ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον·
καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, Ἀπόλυσον
αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν

MATOUŠ 15:24

Bible Kralická
24 On pak odpověděv, řekl: Nejsem
poslán než k ovcem zahynulým
z domu Izraelského.
25 Ale ona přistoupivši, klaněla se
jemu, řkuci: Pane, pomoz mi.
26 On pak odpověděv, řekl: Není
slušné vzíti chléb synů a vrci
štěňatům.
27 A ona řekla: Takť jest, Pane.
Avšak štěňata jedí drobty, kteříž
padají z stolů pánů jejich.
28 Tedy odpovídaje Ježíš, řekl jí:
Ó ženo, veliká jest víra tvá. Staniž se
tobě, jakž chceš. I uzdravena jest dcera
její v tu hodinu.
29 A odšed odtud Ježíš, šel podle
moře Galilejského, a vstoupiv na horu,
posadil se tam.
30 I přišli k němu zástupové mnozí,
majíce s sebou kulhavé, slepé, němé,
polámané a jiné mnohé. I kladli je
k nohám Ježíšovým, a on uzdravil je,

31 Takže se zástupové divili,
vidouce, ano němí mluví, polámaní
zdraví jsou, kulhaví chodí, slepí vidí.
I velebili Boha Izraelského.
32 Ježíš pak svolav učedlníky své,
řekl: Líto mi zástupu, ješto již tři dni
trvají se mnou a nemají, co by jedli;
a rozpustiti jich lačných nechci, aby
nezhynuli na cestě.
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Textus Receptus

24 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐκ
ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ
ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ
25 ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ
λέγουσα Κύριε βοήθει μοι
26 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐκ ἔστιν
καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων
καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις
27 ἡ δὲ εἶπεν Ναί κύριε καὶ γὰρ τὰ
κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν
πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν
κυρίων αὐτῶν
28 τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
αὐτῇ Ὦ γύναι μεγάλη σου ἡ πίστις·
γενηθήτω σοι ὡς θέλεις καὶ ἰάθη ἡ
θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης
29 Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς
ἦλθεν παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς
Γαλιλαίας καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος
ἐκάθητο ἐκεῖ
30 καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι
πολλοὶ ἔχοντες μεθ'' ἑαυτῶν χωλούς,
τυφλούς, κωφούς, κυλλούς, καὶ ἑτέρους
πολλούς, καὶ ἔρριψαν αὐτοὺς παρὰ
τοὺς
πόδας
τοῦ
Ἰησοῦ
καὶ
ἐθεράπευσεν αὐτούς·
31 ὥστε τοὺς ὄχλους θαυμάσαι
βλέποντας
κωφοὺς
λαλοῦντας
κυλλοὺς ὑγιεῖς χωλοὺς περιπατοῦντας
καὶ τυφλοὺς βλέποντας· καὶ ἐδόξασαν
τὸν θεὸν Ἰσραήλ
32 Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος
τοὺς
μαθητὰς
αὐτοῦ
εἶπεν
Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον ὅτι ἤδη
ἡμέρας τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ
οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν· καὶ
ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω
μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ
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MATOUŠ 16:3

Bible Kralická
33 I řekli mu učedlníci jeho: I kde
bychom vzali tolik chleba na této
poušti, abychom takový zástup
nasytili?
34 I řekl jim Ježíš: Kolik chlebů
máte? A oni řkou: Sedm a málo
rybiček.
35 I rozkázal zástupům, aby se
posadili na zemi.
36 A vzav těch sedm chlebů a ryby,
učiniv díky, lámal a dal učedlníkům
svým, a učedlníci zástupu.
37 I jedli všickni a nasyceni jsou.
A sebrali, což zbylo drobtů, sedm
košů plných.
38 Bylo pak těch, kteříž jedli, čtyři
tisíce mužů kromě žen a dětí.
39 A rozpustiv zástupy, vstoupil na
lodí. I přišel do krajiny Magdala.

16

I přistoupili [k němu] farizeové
a saduceové, [a] pokoušejíce,
prosili ho, aby jim znamení s nebe
ukázal.
2 On pak odpovídaje, řekl jim: Když
bývá večer, říkáte: Jasno [bude], nebo
se červená nebe.
3 A ráno: Dnes [bude] nečas, nebo se
červená zasmušilé nebe. Pokrytci,
způsob zajisté nebe rozsouditi umíte,
znamení pak časů nemůžete [souditi]?

Textus Receptus

33 καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί
αὐτοῦ, Πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι
τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι ὄχλον
τοσοῦτον
34 καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Πόσους
ἄρτους ἔχετε οἱ δὲ εἶπον, Ἑπτά καὶ
ὀλίγα ἰχθύδια
35 καὶ ἐκέλευσεν τοῖς ὄχλοις
ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν
36 καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ
τοὺς ἰχθύας εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ
ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· οἱ δὲ
μαθηταὶ τῷ ὄχλῷ
37 καὶ
ἔφαγον
πάντες
καὶ
ἐχορτάσθησαν
καὶ
ἦραν
τὸ
περισσεῦον τῶν κλασμάτων ἑπτὰ
σπυρίδας πλήρεις
38 οἱ
δὲ
ἐσθίοντες
ἦσαν
τετρακισχίλιοι ἄνδρες χωρὶς γυναικῶν
καὶ παιδίων
39 Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἐνέβη
εἰς τὸ πλοῖον καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια
Μαγδαλά
Καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι
καὶ Σαδδουκαῖοι πειράζοντες
ἐπηρώτησαν αὐτὸν σημεῖον ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς
2 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς
Ὀψίας γενομένης λέγετε, Εὐδία,
πυρράζει γὰρ ὁ οὐρανός·
3 καὶ πρωΐ Σήμερον χειμών,
πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός·
ὑποκριταί, τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ
οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ
σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε

16

MATOUŠ 16:4

Bible Kralická
4 Národ zlý a cizoložný znamení
hledá, ale znamení jemu nebude dáno,
než toliko znamení Jonáše proroka.
A opustiv je, odšel.
5 A přeplavivše se učedlníci jeho
přes [moře], zapomenuli vzíti chleba.
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Textus Receptus

4 Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς
σημεῖον ἐπιζητεῖ καὶ σημεῖον οὐ
δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ
τοῦ προφήτου καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς
ἀπῆλθεν
5 Καὶ ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς
τὸ πέραν ἐπελάθοντο ἄρτους λαβεῖν

7 Oni pak rozjímali mezi sebou,
řkouce: Nevzali jsme chleba.

6 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ὁρᾶτε
καὶ προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν
Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων
7 οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς
λέγοντες ὅτι Ἄρτους οὐκ ἐλάβομεν

8 A znaje to Ježíš, řekl jim: Co to
rozjímáte mezi sebou, ó malé víry, že
jste chlebů nevzali?

8 γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Τί
διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς ὀλιγόπιστοι
ὅτι ἄρτους οὐκ ἐλάβετε

9 Ještě-liž nerozumíte, ani pamatujete na pět chlebů, [jimiž nasyceno]
bylo pět tisíců [lidu], a kolik jste košů
[drobtů] sebrali?
10 Ani na sedm chlebů, [jimiž
nasyceno bylo] čtyři tísíce [lidí],
a kolik jste košů [drobtů] sebrali?
11 I kterakž pak nerozumíte, že ne
o chlebu mluvil jsem vám, [pravě]:
Varujte se od kvasu farizejského
a saducejského?
12 Tedy srozuměli, že neřekl, aby se
varovali od kvasu chleba, ale od učení
farizeů a saduceů.

9 οὔπω νοεῖτε οὐδὲ μνημονεύετε τοὺς
πέντε ἄρτους τῶν πεντακισχιλίων καὶ
πόσους κοφίνους ἐλάβετε

6 Ježíš pak řekl jim: Hleďte a varujte
se kvasu farizejského a saducejského.

13 Přišed pak Ježíš do krajin Cesaree
Filipovy, otázal se učedlníků svých,
řka: Kým mne praví lidé býti, [mne]
Syna člověka?

10 οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους τῶν
τετρακισχιλίων καὶ πόσας σπυρίδας
ἐλάβετε
11 πῶς οὐ νοεῖτε ὅτι οὐ περὶ ἄρτοῦ
εἶπον ὑμῖν προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης
τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων
12 τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπεν
προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τοῦ ἄρτου,
ἀλλ' ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων
καὶ Σαδδουκαίων
13 Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη
Καισαρείας τῆς Φιλίππου ἠρώτα τοὺς
μαθητὰς αὐτοῦ λέγων, Τίνα με
λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἰναι τὸν υἱὸν
τοῦ ἀνθρώπου
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MATOUŠ 16:22

Bible Kralická
14 A oni řekli: Někteří Janem
Křtitelem, a jiní Eliášem, jiní pak
Jeremiášem, aneb jedním z proroků.
15 I dí jim: Vy pak kým mne býti
pravíte?
16 I odpověděv Šimon Petr, řekl: Ty
jsi Kristus, Syn Boha živého.
17 A odpovídaje Ježíš, řekl mu:
Blahoslavený jsi Šimone, synu
Jonášův; nebo tělo a krev nezjevilo
tobě [toho], ale Otec můj, kterýž jest
v nebesích.
18 I jáť pravím tobě, že jsi ty Petr,
a na téť skále vzdělám církev svou,
a brány pekelné nepřemohou jí.
19 A tobě dám klíče království
nebeského. A což bys koli svázal na
zemi, budeť svázáno i na nebi; a což
bys koli rozvázal na zemi, budeť
rozvázáno i na nebi.
20 Tedy přikázal učedlníkům svým,
aby žádnému nepravili, že by on byl
ten Ježíš Kristus.
21 A od té chvíle počal Ježíš
oznamovati učedlníkům svým, že
musí jíti do Jeruzaléma, a mnoho
trpěti od starších a předních kněží
a od zákonníků, a zabit býti, a třetího
dne z mrtvých vstáti.
22 I odved ho Petr [na stranu], počal
mu přimlouvati, řka: Odstup to od
tebe, Pane, nestaneť se tobě toho.

Textus Receptus

14 οἱ δὲ εἰπον, Οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν
βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν, ἕτεροι δὲ
Ἰερεμίαν, ἢ ἕνα τῶν προφητῶν
15 λέγει αὐτοῖς Ὑμεῖς δὲ τίνα με
λέγετε εἶναι
16 ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος
εἶπεν Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
τοῦ ζῶντος
17 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
αὐτῷ Μακάριος εἶ Σίμων Βαρ Ἰωνᾶ,
ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν
σοι ἀλλ' ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς
οὐρανοῖς
18 κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ
Πέτρος καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ
οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν καὶ
πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς
19 καὶ δώσω σοι τὰς κλεῖς τῆς
βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ ὃ ἐὰν
δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένον ἐν
τοῖς οὐρανοῖς καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς
γῆς ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς
20 τότε διεστείλατο τοῖς μαθηταῖς
αὐτοῦ ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν ὅτι αὐτός
ἐστιν Ἰησοῦς ὁ Χριστός
21 Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς
δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ
αὐτὸν ἀπελθεῖν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ
πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων
καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ
ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ
ἐγερθῆναι
22 καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ
Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ λέγων,
Ἵλεώς σοι κύριε· οὐ μὴ ἔσται σοι
τοῦτο

MATOUŠ 16:23

Bible Kralická
23 Kterýžto obrátiv se, řekl Petrovi:
Jdiž za mnou, satane, ku pohoršení jsi
mi; nebo nechápáš těch věcí, kteréž
jsou Boží, ale kteréž jsou lidské.
24 Tedy řekl Ježíš učedlníkům
svým: Chce-li kdo za mnou přijíti,
zapřiž sebe sám, a vezmi kříž svůj,
a následujž mne.
25 Nebo kdož by chtěl duši svou
zachovati, ztratíť ji; kdož by pak ztratil
duši svou pro mne, nalezneť ji.
26 Nebo co jest platno člověku, by
pak všecken svět získal, a své duši
uškodil? Aneb kterou dá člověk
odměnu za duši svou?
27 Syn zajisté člověka přijde v slávě
Otce svého s anděly svými, a tehdážť
odplatí jednomu každému podle
skutků jeho.
28 Amen pravím vám: Jsou někteří
z stojících tuto, kteříž neokusí smrti,
až i uzří Syna člověka, přicházejícího
v království svém.

17

A po šesti dnech pojal Ježíš
Petra a Jakuba a Jana bratra
jeho, i uvedl je na horu vysokou
soukromí,
2 A proměnil se před nimi.
I zastkvěla se tvář jeho jako slunce,
a roucho jeho učiněno bílé jako světlo.
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Textus Receptus

23 ὁ δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ Πέτρῳ
Ὕπαγε
ὀπίσω
μου
Σατανᾶ·
σκάνδαλον μου, εἶ ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ
τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων
24 Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς
μαθηταῖς αὐτοῦ Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου
ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ
ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ
ἀκολουθείτω μοι
25 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν
ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ
εὑρήσει αὐτήν
26 τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐὰν
τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ
ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ ἢ τί δώσει
ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς
αὐτοῦ
27 μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ καὶ τότε
ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν
αὐτοῦ
28 ἀμὴν λέγω ὑμῖν εἰσίν τινες τῶν
ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ
γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὸν
υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ
βασιλείᾳ αὐτοῦ
Καὶ
μεθ''
ἡμέρας
ἓξ
παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν
Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν
ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς
εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ' ἰδίαν
2 καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν
αὐτῶν καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον
αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ
ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς

17
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MATOUŠ 17:12

Bible Kralická
3 A aj, ukázali se jim Mojžíš a Eliáš,
rozmlouvající s ním.
4 A odpověděv Petr, řekl Ježíšovi:
Pane, dobré jest nám tuto býti. Chcešli, udělejme tuto tři stánky, tobě jeden
a Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden.
5 Když pak on ještě mluvil, aj, oblak
světlý zastínil je. A aj, [zavzněl] hlas
z oblaku řkoucí: Toto jest ten můj milý
Syn, v němž mi se dobře zalíbilo, toho
poslouchejte.
6 To uslyšavše učedlníci, padli na
tváři své a báli se velmi.
7 A přistoupiv Ježíš, dotekl se jich,
řka jim: Vstaňte, nebojte se.
8 A pozdvihše očí svých, žádného
neviděli, než samého Ježíše.
9 Když pak sstupovali s hory,
přikázal jim Ježíš, řka: Žádnému
nepravte tohoto vidění, dokudž by
Syn člověka nevstal z mrtvých.
10 I otázali se ho učedlníci jeho,
řkouce: Což to pak zákoníci praví, že
má Eliáš prve přijíti?
11 A Ježíš odpovídaje, řekl jim: Eliáš
zajisté přijde prve a napraví všecky
věci.
12 Ale pravím vám, že Eliáš již
přišel, avšak nepoznali ho, ale učinili
mu, což chtěli. Takť i Syn člověka
trpěti bude od nich.

Textus Receptus

3 καὶ ἰδού, ὤφθησαν αὐτοῖς Μωσῆς
καὶ Ἠλίας μετ' αὐτοῦ συλλαλοῦντες
4 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἰπεν τῷ
Ἰησοῦ Κύριε καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε
εἶναι· εἰ θέλεις ποιήσωμεν ὧδε τρεῖς
σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ Μωσῇ μίαν καὶ
μίαν Ἠλίᾳ
5 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδού, νεφέλη
φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ ἰδού,
φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα Οὗτός
ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ
εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε
6 καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσον
ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν
σφόδρα
7 καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἥψατο
αὐτῶν καὶ εἶπεν Ἐγέρθητε καὶ μὴ
φοβεῖσθε
8 ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς
αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰ μὴ τὸν Ἰησοῦν
μόνον
9 Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἀπὸ
τοῦ ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
λέγων, Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν
ἀναστῇ
10 καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ
μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες Τί οὖν οἱ
γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι Ἠλίαν δεῖ
ἐλθεῖν πρῶτον
11 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς εἶπεν
αὐτοῖς, Ἠλίας μὲν ἔρχεται πρῶτον καὶ
ἀποκαταστήσει πάντα·
12 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Ἠλίας ἤδη ἦλθεν
καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν ἀλλ'
ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν·
οὕτως καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει
πάσχειν ὑπ' αὐτῶν

MATOUŠ 17:13

Bible Kralická
13 Tedy srozuměli učedlníci, že jim
to praví o Janovi Křtiteli.
14
A když přišli
k zástupu,
přistoupil k němu člověk jeden,
a poklekl před ním na kolena,
15 A řekl: Pane, smiluj se nad synem
mým, nebo náměsičník jest, a bídně se
trápí. Často zajisté padá do ohně
a častokrát do vody.
16 I přivedl jsem ho učedlníkům
tvým, ale nemohli ho uzdraviti.
17 Odpovídaje pak Ježíš, řekl:
Ó národe nevěrný a převrácený,
dokud budu s vámi? Dokudž vás
trpěti budu? Přiveďte jej sem ke mně.
18 I pohrozil jemu Ježíš. I vyšlo od
něho ďábelství a uzdraven jest
mládenec v tu hodinu.
19 Tedy přistoupivše učedlníci
k Ježíšovi soukromí, řekli jemu: Proč
jsme my ho nemohli vyvrci?
20 [21] Řekl jim Ježíš: Pro nevěru
vaši. Amen zajisté pravím vám:
Budete-li míti víru, jako [jest] zrno
horčičné, díte hoře této: Jdi odsud
tam, a půjde, a nebudeť vám nic
nemožného.
21 Toto pak pokolení nevychází,
jediné skrze modlitbu a půst.
22 A když byli v Galileji, řekl jim
Ježíš: Syn člověka bude zrazen v ruce
lidí [bezbožných].
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Textus Receptus

13 τότε συνῆκαν οἱ μαθηταὶ ὅτι περὶ
Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς
14 Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς τὸν
ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος
γονυπετῶν αὐτῷ Καὶ λέγων
15 Κύριε ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι
σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει·
πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ
πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ
16 καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς
μαθηταῖς σου καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν
αὐτὸν θεραπεῦσαι
17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Ὦ
γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη ἕως
πότε ἔσομαι μεθ'' ὑμῶν ἕως πότε
ἀνέξομαι ὑμῶν φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε
18 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
καὶ ἐξῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον
καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας
ἐκείνης
19 Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ
Ἰησοῦ κατ' ἰδίαν εἶπον Διατί ἡμεῖς οὐκ
ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό
20 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Διὰ τὴν
ἀπιστίαν ὑμῶν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν
ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως
ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ Μετάβηθι
ἔντεῦθεν ἐκεῖ καὶ μεταβήσεται· καὶ
οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν
21 τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ
ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ
νηστείᾳ
22 ἀναστρεφομένων δὲ αὐτῶν ἐν τῇ
Γαλιλαίᾳ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
Μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων
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MATOUŠ 18:4

Bible Kralická
23 A zabijíť jej, a třetího dne
z mrtvých vstane. I zarmoutili se
náramně.
24 A když přišli do Kafarnaum,
přistoupili, kteříž plat vybírali, ku
Petrovi a řekli: Což mistr váš nedává
platu?
25 A on řekl: Dává. A když všel do
domu, předšel jej Ježíš [řečí], řka: Co
se tobě zdá, Šimone? Králové zemští
od kterých berou daň anebo plat, od
synů-li svých, čili od cizích?
26 Odpověděl jemu Petr: Od cizích.
I dí mu Ježíš: Tedy synové jsou
svobodní?
27 Ale abychom jich nepohoršili, jda
k moři, vrz udici, a tu rybu, kteráž
nejprve uvázne, vezmi, a otevra ústa
její, nalezneš groš. Ten vezma, dej jim
za mne i za sebe.

18

V ten čas přistoupili učedlníci
k Ježíšovi, řkouce: Kdo pak jest
větší v království nebeském?
2 A zavolav Ježíš pacholete, postavil
je uprostřed nich,
3 A řekl: Amen pravím vám:
Neobrátíte-li se a nebudete-li jako
pacholátka, nikoli nevejdete do
království nebeského.
4 Protož kdož by se koli ponížil jako
pacholátko toto, tenť jest větší
v království nebeském.

Textus Receptus

23 καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ
τρίτῃ
ἡμέρᾳ
ἐγερθήσεται
καὶ
ἐλυπήθησαν σφόδρα
24 Ἐλθόντων
δὲ
αὐτῶν
εἰς
Καπερναούμ, προσῆλθον οἱ τὰ
δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ
εἶπον, Ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ
δίδραχμα
25 λέγει Ναί καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς τὴν
οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς
λέγων, Τί σοι δοκεῖ Σίμων οἱ βασιλεῖς
τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη
ἢ κῆνσον ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἢ ἀπὸ
τῶν ἀλλοτρίων
26 λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος, Ἀπὸ τῶν
ἀλλοτρίων ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἄραγε
ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί
27 ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς,
πορευθεὶς εἰς τὴν θάλασσαν βάλε
ἄγκιστρον καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον
ἰχθὺν ἆρον καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα
αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα· ἐκεῖνον
λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ
Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ
μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες, Τίς
ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν
οὐρανῶν;
2 καὶ προσκαλεσάμενος ὁ Ἰησοῦς
παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν
3 καὶ εἶπεν Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐὰν μὴ
στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία οὐ
μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν
οὐρανῶν
4 ὅστις οὖν ταπεινώσῃ ἑαυτὸν ὡς τὸ
παιδίον τοῦτο οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν
τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν

18

MATOUŠ 18:5

Bible Kralická
5 A kdož by koli přijal pacholátko
takové ve jménu mém, mneť přijímá.
6 Kdo by pak pohoršil jednoho
z maličkých těchto věřících ve mne,
lépe by jemu bylo, aby zavěšen byl
žernov osličí na hrdlo jeho, a pohřížen
byl do hlubokosti mořské.
7 Běda světu pro pohoršení. Ačkoli
musí [to] býti, aby přicházela
pohoršení, ale však běda člověku,
skrze něhož přichází pohoršení.
8 Protož jestliže ruka tvá anebo noha
tvá pohoršuje tě, utniž ji a vrz od sebe.
Lépe jest tobě do života vjíti
kulhavému anebo bezrukému, nežli
dvě ruce aneb dvě noze majícímu
uvrženu býti do věčného ohně.
9 A pakli oko tvé pohoršuje tebe,
vylup je a vrz od sebe. Lépe jest tobě
jednookému do života vjíti, nežli obě
oči majícímu uvrženu býti do
pekelného ohně.
10 Viztež, abyste nepotupovali [ani]
jednoho z maličkých těchto. Neboť
pravím vám, že andělé jejich
v nebesích vždycky vidí tvář Otce
mého, kterýž v nebesích jest.
11 Nebo přišel Syn člověka, aby
spasil to, což bylo zahynulo.
12 Co se vám zdá? Kdyby některý
člověk měl sto ovec, a zbloudila by
jedna
z nich,
zdaliž
nenechá
devadesáti devíti, [a] jda na hory,
nehledá té pobloudilé?
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Textus Receptus

5 καὶ ὃς ἐὰν δέξηται παιδίον
τοιοῦτον ἓν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ
δέχεται
6 Ὃς δ' ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν
μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς
ἐμέ συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ
μύλος ὀνικὸς ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ
καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς
θαλάσσης
7 οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν
σκανδάλων· ἀνάγκη γάρ ἐστιν ἐλθεῖν
τὰ σκάνδαλα πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ
ἐκείνῳ δι' οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται
8 Εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου
σκανδαλίζει σε ἔκκοψον αὐτὰ καὶ
βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοι ἐστὶν
εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλόν, ἢ
κυλλόν, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας
ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον
9 καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει
σε ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ·
καλόν σοι ἐστὶν μονόφθαλμον εἰς τὴν
ζωὴν εἰσελθεῖν ἢ δύο ὀφθαλμοὺς
ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ
πυρός
10 Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς
τῶν μικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι
οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ
παντὸς βλέπουσιν τὸ πρόσωπον τοῦ
πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς
11 ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
σῶσαι τὸ ἀπολωλός
12 Τί ὑμῖν δοκεῖ ἐὰν γένηταί τινι
ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ
πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐχὶ ἀφεῖς τὰ
ἐννενήκονταεννέα, ἐπὶ τὰ ὄρη
πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον
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MATOUŠ 18:21

Bible Kralická
13 A nahodí-liť mu se nalézti ji,
amen pravím vám, že se radovati
bude nad ní více, než nad devadesáti
devíti nepobloudilými.
14 Takť není vůle před Otcem
vaším, kterýž jest v nebesích, aby
zhynul jeden z maličkých těchto.
15 Zhřešil-li by pak proti tobě bratr
tvůj, jdi a potresci ho mezi sebou a jím
samým. Uposlechl-li by tebe, získal jsi
bratra svého.
16 Jestliže by pak neuposlechl,
přijmi k sobě jednoho anebo dva, aby
v ústech dvou nebo tří svědků stálo
každé slovo.
17 Pakliť by jich neuposlechl, pověz
církvi.
Jestliže
pak
i církve
neuposlechne, budiž tobě jako pohan
a publikán.
18 Amen pravím vám: Cožkoli
svížete na zemi, budeť svázáno i na
nebi; a cožkoli rozvížete na zemi,
budeť rozvázáno i na nebi.
19 Opět pravím vám: Jestliže by dva
z vás svolili se na zemi o všelikou věc,
za kterouž by koli prosili, staneť se jim
od Otce mého nebeského.
20 Nebo kdežkoli shromáždí se dva
nebo tři ve jménu mém, tuť jsem já
uprostřed nich.
21 Tedy přistoupiv k němu Petr,
řekl: Pane, kolikrát zhřeší proti mně
bratr můj, a odpustím jemu? Do
sedmilikrát?

Textus Receptus

13 καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό ἀμὴν
λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ' αὐτῷ μᾶλλον
ἢ ἐπὶ τοῖς ἐννενηκονταεννέα τοῖς μὴ
πεπλανημένοις
14 οὕτως
οὐκ
ἔστιν
θέλημα
ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν
οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται εἲς τῶν μικρῶν
τούτων
15 Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ
ἀδελφός σου ὕπαγε καὶ ἔλεγξον αὐτὸν
μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου ἐάν σου
ἀκούσῃ ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου·
16 ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ παράλαβε μετὰ
σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο ἵνα ἐπὶ στόματος δύο
μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα·
17 ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν εἰπὲ τῇ
ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας
παρακούσῃ ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς
καὶ ὁ τελώνης
18 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν· ὅσα ἐὰν δήσητε
ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ
οὐρανῷ καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς
γῆς ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ
19 Πάλιν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο
ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ
παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται
γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός
μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς
20 οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς
συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐκεῖ εἰμι
ἐν μέσῳ αὐτῶν
21 Τότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ Πέτρος
εἶπεν Κύριε ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ
ὁ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ ἕως
ἑπτάκις

MATOUŠ 18:22

Bible Kralická
22 I dí mu Ježíš: Nepravím tobě až
do
sedmikrát,
ale
až
do
sedmdesátikrát sedmkrát.
23 A protož podobno jest království
nebeské člověku králi, kterýž chtěl
počet klásti s služebníky svými.
24 A když počal počtu klásti, podán
mu jeden, kterýž byl dlužen deset
tisíců hřiven.
25 A když neměl čím zaplatiti, kázal
jej pán jeho prodati, i ženu jeho i děti
i všecko, což měl, a zaplatiti.

26 Tedy padna služebník ten, prosil
ho, řka: Pane, poshověj mi, a všeckoť
zaplatím tobě.
27 I slitovav se pán nad služebníkem
tím, propustil ho a dluh jemu
odpustil.
28 Vyšed pak služebník ten, nalezl
jednoho z spoluslužebníků svých,
kterýž mu byl dlužen sto peněz,
a chopiv se ho, hrdloval se s ním, řka:
Zaplať mi, cos dlužen.
29 Tedy padna spoluslužebník ten
k nohám jeho, prosil ho, řka: Poshověj
mi, a všeckoť zaplatím tobě.
30 On pak nechtěl, ale odšed, dal jej
do žaláře, dokudž by nezaplatil
dluhu.
31 Tedy vidouce spoluslužebníci, co
se dálo, zarmoutili se velmi; a šedše,
pověděli pánu svému všecko, co se
bylo stalo.

67

Textus Receptus

22 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Οὐ λέγω
σοι
ἕως
ἑπτάκις
ἀλλ'
ἕως
ἑβδομηκοντάκις ἑπτά
23 Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία
τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὃς
ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν
δούλων αὐτοῦ
24 ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν
προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης
μυρίων ταλάντων
25 μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι
ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ
πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ
τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα εἶχεν, καὶ
ἀποδοθῆναι
26 πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει
αὐτῷ λέγων, Κύριε, Μακροθύμησον
ἐπ' ἐμοί καὶ πάντα σοι ἀποδώσω
27 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ
δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ
τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ
28 ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος
εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ ὃς
ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια καὶ
κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων,
Ἀπόδος μοι ὁ τι ὀφείλεις
29 πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ εὶς
τοὺς πόδας αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν
λέγων, Μακροθύμησον ἐπ' ἐμοί καὶ
πάντα ἀποδώσω σοι
30 ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν ἀλλὰ ἀπελθὼν
ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως οὗ
ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον
31 ἰδόντες δὲ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ
γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα καὶ
ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἀυτῶν
πάντα τὰ γενόμενα
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MATOUŠ 19:5

Bible Kralická
32 Tehdy povolav ho pán jeho, dí
mu: Služebníče zlý, všecken ten tvůj
dluh odpustil jsem tobě, nebs mne
prosil.
33 Zdaližs i ty neměl se smilovati
nad spoluslužebníkem svým, jako i já
smiloval jsem se nad tebou?
34 I rozhněvav se pán jeho, dal jej
katům, dokudž by nezaplatil všeho,
což mu byl dlužen.
35 Takť i Otec můj nebeský učiní
vám, jestliže neodpustíte jeden každý
bratru svému z srdcí vašich jejich
provinění.

19

I stalo se, když dokonal Ježíš
řeči tyto, bral se z Galilee,
a přišel do končin Judských za Jordán.

2 I šli za ním zástupové mnozí,
a uzdravil je tam.
3 I přistoupili k němu farizeové,
pokoušejíce ho a řkouce jemu: Sluší-li
člověku propustiti ženu svou
z kterékoli příčiny?
4 On pak odpovídaje, řekl jim: Což
jste nečtli, že ten, jenž stvořil [člověka]
s počátku, muže a ženu učinil je?
5 A řekl: Protož opustí člověk otce
i matku, a připojí se k manželce své,
i budou dva jedno tělo.

Textus Receptus

32 τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ
κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ Δοῦλε
πονηρέ πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην
ἀφῆκά σοι ἐπεὶ παρεκάλεσάς με·
33 οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν
σύνδουλόν σου ὡς καὶ ἐγώ σὲ ἠλέησα
34 καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ
παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς
ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον
αὐτῷ
35 Οὕτως καὶ ὁ πατήρ μου ὁ
ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν ἐὰν μὴ ἀφῆτε
ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν
καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα
αὐτῶν
Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ
Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους
μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦλθεν
εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ
Ἰορδάνου
2 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι
πολλοί καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ
3 Καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι
πειράζοντες αὐτὸν καὶ λέγοντες αὐτῷ
Εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν
γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν
4 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ
ἀνέγνωτε ὅτι ὁ ποιήσας ἀπ' ἀρχῆς
ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς
5 καὶ εἶπεν ἕνεκεν τούτου καταλείψει
ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα
καὶ προσκολληθήσεται τῇ γυναικὶ
αὐτοῦ καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα
μίαν

19

MATOUŠ 19:6

Bible Kralická
6 A tak již nejsou dva, ale jedno tělo.
A protož, což jest Bůh spojil, člověk
nerozlučuj.
7 Řekli jemu: Pročež tedy Mojžíš
rozkázal dáti list zapuzení a propustiti
jí?
8 Dí jim: Mojžíš pro tvrdost srdce
vašeho dopustil vám propouštěti
manželky vaše, ale s počátku nebylo
tak.
9 Protož pravím vám: Že kdožkoli
propustil by manželku svou, (leč pro
smilství) a jinou pojme, cizoloží,
a kdož propuštěnou pojme, [také]
cizoloží.
10 Řekli jemu učedlníci jeho:
Poněvadž
jest
taková
pře
s manželkou, není dobré ženiti se.
11 On pak řekl jim: Ne všickniť
chápají slova toho, ale ti [toliko], jimž
jest dáno.
12 Jsouť zajisté panicové, kteříž se
tak z života matky zrodili; a jsouť
panicové, kteříž učiněni jsou od lidí;
a jsou panicové, kteříž se sami
v panictví oddali pro království
nebeské. Kdo může pochopiti,
pochop.
13 Tehdy přineseny jsou k němu
dítky, aby na ně ruce vzkládal
a modlil se [za ně]. Učedlníci pak
přimlouvali jim.
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Textus Receptus

6 ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ σὰρξ
μία· ὃ οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν
ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω
7 λέγουσιν αὐτῷ Τί οὖν Μωσῆς
ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου
καὶ ἀπολῦσαι αὐτήν
8 λέγει αὐτοῖς ὅτι Μωσῆς πρὸς τὴν
σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν
ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν ἀπ'
ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως
9 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ εἰ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ
καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται καὶ ὁ
ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται
10 λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ,
Εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου
μετὰ τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει
γαμῆσαι
11 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οὐ πάντες
χωροῦσιν τὸν λόγον τοῦτον ἀλλ' οἷς
δέδοται
12 εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ
κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως
καὶ
εἰσὶν
εὐνοῦχοι
οἵτινες
εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων
καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν
ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν
οὐρανῶν ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω
13 Τότε προσηνέχθη αὐτῷ παιδία
ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς καὶ
προσεύξηται·
οἱ
δὲ
μαθηταὶ
ἐπετίμησαν αὐτοῖς
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MATOUŠ 19:23

Bible Kralická
14 Ale Ježíš řekl jim: Nechte dítek
a nebraňte jim jíti ke mně; nebo
takovýchť jest království nebeské.
15 A po vzkládání na ně rukou
odebral se odtud.
16 A aj, jeden přistoupiv, řekl jemu:
Mistře dobrý, co dobrého budu činiti,
abych měl život věčný?
17 A on řekl jemu: Co mne nazýváš
dobrým? Žádný není dobrý, než
jediný, [totiž] Bůh. Chceš-li pak vjíti
do života, ostříhej přikázání.
18 Dí jemu: Kterých? A Ježíš řekl
[mu]:
Nezabiješ,
nezcizoložíš,
nepokradeš, nepromluvíš křivého
svědectví,
19 Cti otce svého i matku, a milovati
budeš bližního svého jako sebe
samého.
20 Dí jemu mládenec: Všeho toho
ostříhal jsem od své mladosti. Čehož
mi se ještě nedostává?
21 Řekl
mu
Ježíš:
Chceš-li
dokonalým býti, jdiž a prodej statek
svůj, a rozdej chudým, a budeš míti
poklad v nebi, a pojď, následuj mne.
22 Uslyšev pak mládenec tu řeč,
odšel, smuten jsa; nebo měl statku
mnoho.
23 Tedy Ježíš řekl učedlníkům
svým: Amen pravím vám, že bohatý
nesnadně vejde do království
nebeského.

Textus Receptus

14 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἄφετε τὰ
παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν
πρός με τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ
βασιλεία τῶν οὐρανῶν
15 καὶ ἐπιθεὶς αὐτοῖς τὰς χεῖρας
ἐπορεύθη ἐκεῖθεν
16 Καὶ ἰδού, εἷς προσελθὼν εἶπεν
αὐτῷ Διδάσκαλε ἀγαθε, τί ἀγαθὸν
ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον
17 ὁ δὲ εἰπεν αὐτῷ Τί με λέγεις
ἀγαθον οὐδεὶς ἀγαθός· εἰ μὴ εἷς ὅ
Θεός. εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν
ζωὴν τήρησον τὰς ἐντολάς
18 λέγει αὐτῷ Ποίας ὁ δὲ Ἰησοῦς
εἶπεν Τὸ Οὐ φονεύσεις Οὐ μοιχεύσεις
Οὐ κλέψεις Οὐ ψευδομαρτυρήσεις
19 Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν
μητέρα, καί, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον
σου ὡς σεαυτόν
20 λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος· Πάντα
ταῦτα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου· τί
ἔτι ὑστερῶ
21 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Εἰ θέλεις
τέλειος εἶναι ὕπαγε πώλησόν σου τὰ
ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς καὶ ἕξεις
θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ καὶ δεῦρο
ἀκολούθει μοι
22 ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν
λόγον ἀπῆλθεν λυπούμενος· ἦν γὰρ
ἔχων κτήματα πολλά
23 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς
αὐτοῦ Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι δυσκόλως
πλούσιος εἰσελεύσεται εἰς τὴν
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν

MATOUŠ 19:24

Bible Kralická
24 A opět pravím vám: Snázeť jest
velbloudu skrze ucho jehly projíti,
nežli bohatému vjíti do království
Božího.
25 A uslyšavše to učedlníci jeho,
i užasli se velmi, řkouce: I kdož tedy
může spasen býti?
26 A pohleděv [na ně] Ježíš, řekl jim:
U lidíť jest to nemožné, ale u Boha
všecko jest možné.
27 Tehdy odpověděv Petr, řekl mu:
Aj, my opustili jsme všecky věci, a šli
jsme za tebou. Což pak nám bude
[dáno za to]?
28 A Ježíš řekl jim: Amen pravím
vám, že vy, kteříž jste následovali
mne, v druhém narození, když se
posadí Syn člověka na trůnu
velebnosti své, sednete i vy na
dvanácti stolicích, soudíce dvanáctero
pokolení Izraelské.
29 A každý, kdož opustil by domy,
nebo bratry, neb sestry, neb otce, neb
matku, nebo manželku, nebo syny,
nebo pole pro jméno mé, stokrát více
vezme, a život věčný dědičně obdrží.
30 Mnozí pak první budou poslední,
a poslední první.

20

Nebo podobno jest království
nebeské člověku hospodáři,
kterýž vyšel na úsvitě, aby najal
dělníky na vinici svou.
2 Smluviv pak s dělníky z peníze
denního, odeslal je na vinici svou.
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Textus Receptus

24 πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν εὐκοπώτερόν
ἐστιν κάμηλον διὰ τρυπήματος
ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν
βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν
25 ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες, Τίς
ἄρα δύναται σωθῆναι;
26 ἐμβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
αὐτοῖς Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο
ἀδύνατόν ἐστιν παρὰ δὲ θεῷ πάντα
δυνατά ἐστίν
27 Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἰπεν
αὐτῷ Ἰδού, ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ
ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν;
28 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν
λέγω
ὑμῖν
ὅτι
ὑμεῖς
οἱ
ἀκολουθήσαντές
μοι
ἐν
τῇ
παλιγγενεσίᾳ ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ
καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα
θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς
τοῦ Ἰσραήλ
29 καὶ πᾶς ὅς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ
ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ
μητέρα ἢ γυναῖκά ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς
ἕνεκεν
τοῦ
ὀνόματός
μου
ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν
αἰώνιον κληρονομήσει
30 Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι
ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι
Ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία
τῶν
οὐρανῶν
ἀνθρώπῳ
οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωῒ
μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν
ἀμπελῶνα αὐτοῦ
2 συμφωνήσας δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν
ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν ἀπέστειλεν
αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ

20
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MATOUŠ 20:12

Bible Kralická
3 A vyšed okolo hodiny třetí, uzřel
jiné, ani stojí na trhu zahálejíce.
4 I řekl jim: Jdětež i vy na vinici
[mou], a co bude spravedlivého, dám
vám.
5 A oni šli. Opět vyšed při šesté
a deváté hodině, učinil též.
6 Při jedenácté pak hodině vyšed,
nalezl jiné, ani stojí zahálejíce. I řekl
jim: Pročež tu stojíte, celý den
zahálejíce?
7 Řkou jemu: Nebo nižádný nás
nenajal. Dí jim: Jdětež i vy na vinici
[mou], a což by bylo spravedlivého,
vezmete.
8 Večer pak řekl pán vinice šafáři
svému: Zavolej dělníků a zaplať jim,
počna od posledních až do prvních.

9 A přišedše ti, kteříž byli při
jedenácté hodině [najati], vzali jeden
každý po penízi.
10 Přišedše pak první, domnívali se,
že by více měli vzíti; ale vzali i oni
jeden každý po penízi.
11 A vzavše, reptali proti hospodáři,
řkouce:
12 Tito poslední jednu hodinu
[toliko] dělali, a rovné jsi je nám učinil,
kteříž jsme nesli břímě dne i horko.

Textus Receptus

3 καὶ ἐξελθὼν περὶ τὴν τρίτην ὥραν
εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ
ἀργούς
4 κἀκείνοις εἶπεν Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς
εἰς τὸν ἀμπελῶνα καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον
δώσω ὑμῖν οἵ δέ ἀπῆλθόν
5 πάλιν ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ
ἐννάτην ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως
6 περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν
ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας
ἀργούς, καὶ λέγει αὖτοῖς Τί ὧδε
ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί
7 λέγουσιν αὐτῷ Ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς
ἐμισθώσατο λέγει αὐτοῖς, Ὑπάγετε
καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα καὶ ὁ ἐὰν ᾖ
δίκαιον λήψεσθε
8 ὀψίας δὲ γενομένης λέγει ὁ κύριος
τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ
Κάλεσον τοὺς ἐργάτας καὶ ἀπόδος
αὐτοῖς τὸν μισθὸν ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν
ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων
9 καὶ ἐλθόντες οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην
ὥραν ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον
10 ἐλθόντες δὲ οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν
ὅτι πλεῖονα λήψονται· καὶ ἔλαβον καὶ
αὐτοί ἀνὰ δηνάριον
11 λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ
οἰκοδεσπότου
12 λέγοντες ὅτι Οὗτοι οἱ ἔσχατοι
μίαν ὥραν ἐποίησαν καὶ ἴσους ἡμῖν
αὐτοὺς ἐποίησας τοῖς βαστάσασιν τὸ
βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα

MATOUŠ 20:13

Bible Kralická
13 On pak odpovídaje jednomu
z nich, řekl: Příteli, nečiním tobě
křivdy; však jsi z peníze denního
smluvil se mnou.
14 Vezmiž, což tvého jest, a jdi
předce. [Já] pak chci tomuto
poslednímu dáti jako i tobě.
15 Zdaliž mi nesluší v mém učiniti,
což chci? Čili oko tvé nešlechetné jest,
že já dobrý jsem?
16 Takť budou poslední první,
a první poslední; nebo mnoho jest
povolaných, ale málo vyvolených.
17 A vstupuje Ježíš do Jeruzaléma,
pojal dvanácte učedlníků svých
soukromí na cestě, i řekl jim:
18 Aj, vstupujeme do Jeruzaléma,
a Syn člověka vydán bude předním
kněžím a zákoníkům, a odsoudí ho na
smrt.
19 A vydadíť jej pohanům ku
posmívání a k bičování a ukřižování;
a třetího dne z mrtvých vstane.
20 Tedy přistoupila k němu matka
synů Zebedeových s syny svými,
klanějící se a prosecí něco od něho.
21 Kterýžto řekl jí: Co chceš? Řekla
jemu: Rci, ať tito dva synové moji
sednou, jeden na pravici tvé a druhý
na levici, v království tvém.
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Textus Receptus

13 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν ἑνὶ αὐτῶν
Ἑταῖρε οὐκ ἀδικῶ σε· οὐχὶ δηναρίου
συνεφώνησάς μοι
14 ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε θέλω δὲ
τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί·
15 ἢ οὐκ ἔξεστίν μοι ποιῆσαι ὃ θέλω
ἐν τοῖς ἐμοῖς εἰ ὁ ὀφθαλμός σου
πονηρός ἐστιν ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰμι
16 Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι
πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι πολλοὶ
γὰρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί
17 Καὶ ἀναβαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰς
Ἱεροσόλυμα παρέλαβεν τοὺς δώδεκα
μαθητὰς κατ' ἰδίαν ἐν τῇ ὁδῷ καὶ εἶπεν
αὐτοῖς
18 Ἰδού,
ἀναβαίνομεν
εἰς
Ἱεροσόλυμα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ
γραμματεῦσιν καὶ κατακρινοῦσιν
αὐτὸν θανάτῳ
19 καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς
ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ
μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι καὶ τῇ
τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται
20 Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ
τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου μετὰ τῶν υἱῶν
αὐτῆς προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά τι
παρ' αὐτοῦ
21 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ Τί θέλεις λέγει
αὐτῷ Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο
υἱοί μου εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ
εὐωνύμων ἐν τῇ βασιλείᾳ σου
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MATOUŠ 20:30

Bible Kralická
22 Odpovídaje pak Ježíš, řekl:
Nevíte, zač prosíte. Můžete-li píti
kalich, kterýž já píti budu, a křtem,
jímž já se křtím, křtěni býti? Řekli
jemu: Můžeme.
23 Dí jim: Kalich zajisté můj píti
budete, a křtem, jímž já se křtím,
pokřtěni budete, ale seděti na pravici
mé a na levici mé, neníť mé dáti
[vám], ale [dáno bude] těm, kterýmž
připraveno jest od Otce mého.
24 A uslyšavše [to] deset [učedlníků
Páně], rozhněvali se na ty dva bratry.
25 Ale Ježíš svolav je, řekl: Víte, že
knížata národů panují nad svými,
a kteříž velicí jsou, moci užívají nad
nimi.
26 Ne tak bude mezi vámi; ale
kdožkoli chtěl by mezi vámi býti
velikým, budiž služebník váš.
27 A kdož by koli mezi vámi chtěl
býti první, budiž váš služebník;
28 Jako i Syn člověka nepřišel, aby
jemu slouženo bylo, ale aby [on]
sloužil a aby dal život svůj na
vykoupení za mnohé.
29 A když vycházeli z Jericho, šel za
ním zástup veliký.
30 A aj, dva slepí sedící u cesty,
uslyševše, že by Ježíš tudy šel, zvolali,
řkouce: Smiluj se nad námi, Pane,
synu Davidův.

Textus Receptus

22 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε δύνασθε πιεῖν
τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν καὶ τὸ
βάπτισμα
ὁ
ἐγὼ
βαπτίζομαι
βαπτισθῆναι
λέγουσιν
αὐτῷ
Δυνάμεθα
23 καὶ λέγει αὐτοῖς Τὸ μὲν ποτήριόν
μου πίεσθε καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ
βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε· Τὸ δὲ
καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ
εὐωνύμων μου οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι
ἀλλ' οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός
μου
24 Καὶ
ἀκούσαντες
οἱ
δέκα
ἠγανάκτησαν περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν
25 ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος
αὐτοὺς εἶπεν Οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες
τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν
καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν
αὐτῶν
26 οὐχ οὕτως δέ ἔσται ἐν ὑμῖν ἀλλ'
ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι
ἔστω ὑμῶν διάκονος
27 καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι
πρῶτος ἔστω ὑμῶν δοῦλος·
28 ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ
ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι
καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον
ἀντὶ πολλῶν
29 Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ
Ἰεριχὼ ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος
πολύς
30 καὶ ἰδού, δύο τυφλοὶ καθήμενοι
παρὰ τὴν ὁδόν, ἀκούσαντες ὅτι
Ἰησοῦς παράγει ἔκραξαν λέγοντες,
Ἐλέησον ἡμᾶς, κύριε, υἱὸς Δαβίδ

MATOUŠ 20:31

Bible Kralická
31 Zástup pak přimlouval jim, aby
mlčeli. Oni pak více volali, řkouce:
Smiluj se nad námi, Pane, synu
Davidův.
32 I zastaviv se Ježíš, zavolal jich,
a řekl: Co chcete, abych vám učinil?
33 Řkou jemu: Pane, ať se otevrou
oči naše.
34 I slitovav se nad nimi Ježíš,
dotekl se očí jejich, a ihned prohlédly
oči jejich. A [oni] šli za ním.

21

A
když
se
přiblížili
k Jeruzalému,
a přišli
do
Betfage k hoře Olivetské, tedy Ježíš
poslal dva učedlníky své,
2 Řka jim: Jdětež do městečka,
kteréž proti vám jest, a hned naleznete
oslici přivázanou a oslátko s ní.
Odvěžtež [je] a přiveďte ke mně.
3 A řekl-liť by kdo co vám, rcete, že
Pán jich potřebuje, a hnedť propustí je.
4 Toto se pak všecko stalo, aby se
naplnilo povědění skrze proroka,
řkoucího:
5 Povězte dceři Sionské: Aj, král tvůj
béře se tobě tichý, a sedě na oslici, a na
oslátku té [oslice] jhu podrobené.
6 I jdouce učedlníci, a učinivše tak,
jakož jim přikázal Ježíš,
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Textus Receptus

31 ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα
σιωπήσωσιν· οἱ δὲ μεῖζον ἔκραζον
λέγοντες Ἐλέησον ἡμᾶς, κύριε, υἱὸς
Δαβίδ
32 καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς ἐφώνησεν
αὐτοὺς καὶ εἶπεν Τί θέλετε ποιήσω
ὑμῖν
33 λέγουσιν αὐτῷ Κύριε ἵνα
ἀνοιχθῶσιν ἡμῶν οἱ ὀφθαλμοί
34 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς
ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν καὶ
εὐθέως
ἀνέβλεψαν
αὐτῶν,
οἱ
ὀφθαλμοὶ, καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ
Καὶ
ὅτε
ἤγγισαν
εἰς
Ἱεροσόλυμα καὶ ἦλθον εἰς
Βηθφαγὴ πρὸς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν
τότε ὁ Ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο μαθητὰς
2 λέγων αὐτοῖς, Πορεύθητε εἰς τὴν
κώμην τὴν ἀπέναντι ὑμῶν καὶ εὐθέως
εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον
μετ' αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι
3 καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι ἐρεῖτε ὅτι
Ὁ κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει· εὐθέως δὲ
ἀποστελεῖ αὐτούς
4 Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα
πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου
λέγοντος
5 Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών· Ἰδού, ὁ
βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι πραῢς καὶ
ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ πῶλον υἱὸν
ὑποζυγίου
6 πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ καὶ
ποιήσαντες καθὼς προσέταξεν αὐτοῖς
ὁ Ἰησοῦς
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MATOUŠ 21:15

Bible Kralická
7 Přivedli oslici i oslátko, a vložili na
ně roucha svá, a jej navrchu posadili.
8 Mnohý pak zástup stlali roucha
svá na cestě, jiní pak ratolesti z dříví
sekali a metali na cestu.
9 A zástupové, kteříž napřed šli, i ti,
kteříž nazad byli, volali, řkouce: Aj
syn Davidův, Spasitel. Požehnaný,
jenž se béře ve jménu Páně; spasiž nás
[ty, kterýž jsi] na výsostech.
10 A když vjel do Jeruzaléma,
zbouřilo se všecko město, řkouce:
I kdo jest tento?
11 Zástupové pak pravili: Toto jest
ten Ježíš, prorok od Nazarétu
Galilejského.
12 I všel Ježíš do chrámu Božího,
a vymítal všecky prodavače a kupce
z chrámu,
a stoly
penězoměnců
a stolice
prodávajících
holubice
převracel,

13 A řekl jim: Psánoť jest: Dům můj
dům modlitby slouti bude, ale vy
učinili jste jej peleší lotrovskou.
14 I přistoupili k němu slepí
a kulhaví v chrámě, i uzdravil je.
15 Vidouce pak přední kněží
a zákoníci divy, kteréž činil, a dítky,
any volají v chrámě a praví : Aj syn
Davidův, Spasitel, rozhněvali se.

Textus Receptus

7 ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον
καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω αὐτῶν τὰ ἱμάτια
αὐτῶν καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν
8 ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν
ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ ἄλλοι δὲ
ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων
καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ
9 οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες καὶ οἱ
ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες
Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαβίδ· Εὐλογημένος
ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου·
Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις
10 καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς
Ἱεροσόλυμα ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις
λέγουσα, Τίς ἐστιν οὗτος
11 οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον Οὗτός ἐστιν
Ἰησοῦς ὁ προφήτης ὁ ἀπὸ Ναζαρὲτ
τῆς Γαλιλαίας
12 Καὶ εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ
ἱερὸν τοῦ θεοῦ καὶ ἐξέβαλεν πάντας
τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν
τῷ ἱερῷ καὶ τὰς τραπέζας τῶν
κολλυβιστῶν κατέστρεψεν καὶ τὰς
καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς
περιστεράς
13 καὶ λέγει αὐτοῖς Γέγραπται Ὁ
οἶκός
μου
οἶκος
προσευχῆς
κληθήσεται ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε
σπήλαιον λῃστῶν
14 Καὶ προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ καὶ
χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ καὶ ἐθεράπευσεν
αὐτούς
15 ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἃ ἐποίησεν
καὶ τοὺς παῖδας κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ
καὶ λέγοντας Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαβίδ,
ἠγανάκτησαν

MATOUŠ 21:16

Bible Kralická
16 A řekli jemu: Slyšíš-liž, co tito
praví? Ježíš pak řekl jim: I ovšem.
Nikdá-liž jste nečtli, že z úst
nemluvňátek a těch, jenž prsí požívají,
dokonal jsi chválu?
17 A opustiv je, šel ven z města do
Betany a tu zůstal.
18 Ráno pak navracuje se do města,
zlačněl.
19 A vida jeden fíkový strom podle
cesty, šel k němu, a nic na něm
nenalezl, než listí toliko. I dí tomu
stromu: Nikdy více neroď se z tebe
ovoce na věky. I usechl jest hned fík
ten.
20 A vidouce to učedlníci, divili se,
řkouce: Kterak jest ihned usechl fík
ten!
21 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Amen
pravím vám: Budete-li míti víru,
a nebudete-li pochybovati, netoliko to,
co [se stalo] fíkovému dřevu, učiníte,
a kdybyste i této hoře řekli: Zdvihni se
a vrz sebou do moře, staneť se.
22 A všecko, zač byste koli prosili na
modlitbě, věříce, vezmete.
23 A když přišel do chrámu,
přistoupili k němu přední kněží
a starší lidu, když učil, řkouce: Jakou
mocí tyto věci činíš? A kdo jest tobě tu
moc dal?
24 Odpovídaje pak Ježíš, řekl jim:
Otížiť se i já vás na jednu věc, kterouž
povíte-li mi, i já vám povím, jakou
mocí tyto věci činím.
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Textus Receptus

16 καὶ εἶπον αὐτῷ Ἀκούεις τί οὗτοι
λέγουσιν ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς Ναί
οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ στόματος
νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω
αἶνον
17 Καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν
ἔξω τῆς πόλεως εἰς Βηθανίαν καὶ
ηὐλίσθη ἐκεῖ
18 Πρωΐας δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν
πόλιν ἐπείνασεν
19 καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ
ἠλθεν ἐπ' αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν
αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον καὶ λέγει αὐτῇ
Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν
αἰῶνα καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ
συκῆ
20 καὶ
ἰδόντες
οἱ
μαθηταὶ
ἐθαύμασαν λέγοντες Πῶς παραχρῆμα
ἐξηράνθη ἡ συκῆ
21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐὰν ἔχητε
πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε οὐ μόνον τὸ
τῆς συκῆς ποιήσετε ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει
τούτῳ εἴπητε Ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς
τὴν θάλασσαν γενήσεται·
22 καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ
προσευχῇ πιστεύοντες λήψεσθε
23 Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ ἱερὸν
προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ
λέγοντες Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
ποιεῖς καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν
ταύτην
24 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
αὐτοῖς Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον
ἕνα ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ
ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ·
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MATOUŠ 21:32

Bible Kralická
25 Křest Janův odkud jest byl?
S nebe-li, čili z lidí? A oni rozvažovali
mezi sebou, řkouce: Díme-li: S nebe,
díť nám: Proč jste pak nevěřili jemu?
26 Pakli díme: Z lidí, bojíme se
zástupu. Nebo všickni měli Jana za
proroka.
27 I odpovídajíce Ježíšovi, řekli:
Nevíme. Řekl jim i on: Aniž já vám
povím, jakou mocí tyto věci činím.
28 Ale co se vám zdá? Člověk
[jeden] měl dva syny. A přistoupiv
k prvnímu, řekl: Synu, jdi na vinici
mou dnes a dělej.
29 A on odpověděv, řekl: Nechci.
A potom usmysliv sobě, šel.
30 I přistoupiv k druhému, řekl
jemu též. A on odpověděv, řekl: Jdu,
pane. A nešel.
31 Který z těch dvou učinil vůli
otcovu? Řekli jemu: První. Dí jim
Ježíš: Amen pravím vám, že publikáni
a nevěstky předcházejí vás do
království Božího.
32 Nebo přišel k vám Jan cestou
spravedlnosti, a neuvěřili jste mu, ale
publikáni a nevěstky uvěřili jemu. Vy
pak viděvše to, aniž jste potom
usmyslili sobě, abyste věřili jemu.

Textus Receptus

25 τὸ βάπτισμα Ἰωάννου πόθεν ἦν
ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων οἱ δὲ
διελογίζοντο παῤ ἑαυτοῖς λέγοντες
Ἐὰν εἴπωμεν Ἐξ οὐρανοῦ ἐρεῖ ἡμῖν
Διατί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ
26 ἐὰν δὲ εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων
φοβούμεθα τὸν ὄχλον πάντες γὰρ
ἔχουσιν τὸν Ἰωάννην ὡς προφήτην
27 καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ
εἶπον, Οὐκ οἴδαμεν. ἔφη αὐτοῖς καὶ
αὐτός, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ
ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
28 Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ ἄνθρωπος εἶχεν
τέκνα δύο καὶ προσελθὼν τῷ πρώτῳ
εἶπεν Τέκνον ὕπαγε σήμερον ἐργάζου
ἐν τῷ ἀμπελῶνι μου
29 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐ θέλω
ὕστερον δὲ μεταμεληθεὶς ἀπῆλθεν
30 καὶ προσελθὼν τῷ δευτέρῳ εἶπεν
ὡσαύτως ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ἐγώ
κύριε καὶ οὐκ ἀπῆλθεν
31 τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα
τοῦ πατρός; λέγουσιν αὐτῷ, Ὁ
πρῶτος. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν
λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ
πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν
βασιλείαν τοῦ θεοῦ
32 ἦλθεν γὰρ πρὸς ὑμᾶς Ἰωάννης ἐν
ὁδῷ δικαιοσύνης καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε
αὐτῷ οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι
ἐπίστευσαν αὐτῷ· ὑμεῖς δὲ ἰδόντες οὐ
μετεμελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι
αὐτῷ

MATOUŠ 21:33

Bible Kralická
33 Jiné podobenství slyšte: Byl jeden
hospodář, kterýž vzdělal vinici,
a opletl ji plotem, a vkopal v ní pres,
a ustavěl věži, i pronajal ji vinařům,
a odšel pryč přes pole.

34 A když se přiblížil čas ovoce,
poslal služebníky své k vinařům, aby
vzali užitky její.
35 Vinaři pak zjímavše služebníky
jeho, jiného zmrskali, jiného zabili,
a jiného ukamenovali.
36 Opět poslal jiných služebníků
více nežli prve. I učinili jim též.
37 Naposledy pak poslal k nim syna
svého, řka: Ostýchati se budou syna
mého.
38 Vinaři pak uzřevše syna [jeho],
řekli mezi sebou: Tentoť jest dědic;
pojďte, zabijme jej, a uvažme se
v dědictví jeho.
39 I chytivše ho, vyvrhli jej ven
z vinice a zabili.
40 Protož když přijde pán vinice, co
učiní vinařům těm?
41 Řekli jemu: Zlé zle zatratí, a vinici
svou pronajme jiným vinařům, kteříž
budou vydávati jemu užitek časy
svými.
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Textus Receptus

33 Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε
Ἄνθρωπος τις ἦν οἰκοδεσπότης ὅστις
ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν
αὐτῷ περιέθηκεν καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ
ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον καὶ
ἐξέδοτο
αὐτὸν
γεωργοῖς
καὶ
ἀπεδήμησεν
34 ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν
καρπῶν ἀπέστειλεν τοὺς δούλους
αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν
τοὺς καρποὺς αὐτοῦ
35 καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς
δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν ἔδειραν ὃν δὲ
ἀπέκτειναν ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν
36 πάλιν
ἀπέστειλεν
ἄλλους
δούλους πλείονας τῶν πρώτων καὶ
ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως
37 ὕστερον δὲ ἀπέστειλεν πρὸς
αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων,
Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου
38 οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν
εἶπον ἐν ἑαυτοῖς Οὗτός ἐστιν ὁ
κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν
αὐτὸν
καὶ
κατάσχωμεν
τὴν
κληρονομίαν αὐτοῦ
39 καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω
τοῦ ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν
40 ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ
ἀμπελῶνος τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς
ἐκείνοις
41 λέγουσιν αὐτῷ Κακοὺς κακῶς
ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα
ἐκδόσεται ἄλλοις γεωργοῖς οἵτινες
ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν
τοῖς καιροῖς αὐτῶν
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MATOUŠ 22:5

Bible Kralická
42 Řekl jim Ježíš: Nikdy-li jste nečtli
v Písmích: Kámen, kterýž jsou zavrhli
dělníci, ten učiněn jest v hlavu
úhlovou? Ode Pána stalo se toto, a jest
divné před očima našima.
43 Protož pravím vám, že bude
odjato od vás království Boží, a bude
dáno lidu činícímu užitky jeho.
44 A kdož by padl na ten kámen,
rozrazíť se; a na kohož upadne, setřeť
jej.
45
A slyšavše
přední
kněží
podobenství jeho, porozuměli, že by
o nich mluvil.
46 I hledajíce ho jíti, báli se zástupů;
neb ho měli za proroka.

22

I odpovídaje Ježíš, mluvil jim
opět v podobenstvích, řka:

2 Podobno jest království nebeské
člověku králi, kterýž učinil svadbu
synu svému.
3 I poslal služebníky své, aby
povolali pozvaných na svadbu; a [oni]
nechtěli přijíti.
4 Opět poslal jiné služebníky, řka:
Povězte pozvaným: Aj, oběd můj
připravil jsem, volové moji a krmný
dobytek zbit jest, a všecko hotovo.
Pojďtež na svadbu.
5 Ale oni nedbavše [na to], odešli,
jiný do vsi své a jiný po kupectví
svém.

Textus Receptus

42 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Οὐδέποτε
ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς Λίθον ὃν
ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος
ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· παρὰ
κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστιν
θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν
43 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι
ἀρθήσεται ἀφ' ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ
θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι
τοὺς καρποὺς αὐτῆς
44 Καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον
συνθλασθήσεται· ἐφ' ὃν δ' ἂν πέσῃ
λικμήσει αὐτόν
45 Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ
οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ
ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει·
46 καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι
ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους ἐπειδὴ ὡς
προφήτην αὐτὸν εἶχον
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Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς πάλιν
εἶπεν αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς

λέγων
2 Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὅστις
ἐποίησεν γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ
3 καὶ ἀπέστειλεν τοὺς δούλους
αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς
τοὺς γάμους καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν
4 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους
λέγων, Εἴπατε τοῖς κεκλημένοις Ἰδού,
τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμασα, οἱ ταῦροί
μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα καὶ
πάντα ἕτοιμα· δεῦτε εἰς τοὺς γάμους
5 οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον ὁ μὲν
εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὁ δὲ εἰς τὴν
ἐμπορίαν αὐτοῦ·

MATOUŠ 22:6

Bible Kralická
6 Jiní pak zjímavše služebníky jeho
a posměch [jim] učinivše, zmordovali.
7 A uslyšav to král, rozhněval se;
a poslav vojska svá, zhubil vražedníky
ty a město jejich zapálil.
8 Tedy řekl služebníkům svým:
Svadba zajisté hotova jest, ale ti, kteříž
pozváni byli, nebyli hodni.
9 Protož
jděte
na
rozcestí,
a kteréžkoli naleznete, zovtež na
svadbu.
10 I vyšedše služebníci ti na cesty,
shromáždili všecky, kteréžkoli nalezli,
zlé i dobré. A naplněna jest svadba
hodovníky.
11 Tedy všed král, aby pohleděl na
hodovníky, uzřel tam člověka
neoděného rouchem svadebním.
12 I řekl jemu: Příteli, kteraks ty sem
všel, nemaje roucha svadebního? A on
oněměl.
13 Tedy řekl král služebníkům:
Svížíce ruce jeho i nohy, vezměte ho,
a uvrztež jej do temností zevnitřních.
Tamť bude pláč a škřipení zubů.
14 Nebo mnoho jest povolaných, ale
málo vyvolených.
15 Tedy odšedše farizeové, radili se,
jak by polapili jej v řeči.
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Textus Receptus

6 οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς
δούλους
αὐτοῦ
ὕβρισαν
καὶ
ἀπέκτειναν
7 ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς ὠργίσθη
καὶ πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ
ἀπώλεσεν τοὺς φονεῖς ἐκείνους καὶ τὴν
πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν
8 τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ Ὁ
μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν οἱ δὲ
κεκλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι·
9 πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους
τῶν ὁδῶν καὶ ὅσους ἂν εὕρητε
καλέσατε εἰς τοὺς γάμους
10 καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι
εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας
ὅσους εὗρον πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς·
καὶ ἐπλήσθη ὁ γάμος ἀνακειμένων
11 εἰσελθὼν
δὲ
ὁ
βασιλεὺς
θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους εἶδεν
ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον
ἔνδυμα γάμου
12 καὶ λέγει αὐτῷ Ἑταῖρε πῶς
εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου ὁ
δὲ ἐφιμώθη
13 τότε εἶπεν ὁ βασιλεὺς τοῖς
διακόνοις Δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ
χεῖρας ἄρατε αὐτὸν καὶ ἐκβάλετε εἰς τὸ
σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ
κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων
14 πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοὶ ὀλίγοι
δὲ ἐκλεκτοί
15 Τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι
συμβούλιον ἔλαβον ὅπως αὐτὸν
παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ
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MATOUŠ 22:25

Bible Kralická
16 I poslali k němu učedlníky své
s herodiány, řkouce: Mistře, víme, že
pravdomluvný jsi a cestě Boží
v pravdě učíš a nedbáš na žádného;
nebo nepatříš na osobu lidskou.

17 Protož pověz nám, co se tobě zdá:
Sluší-li daň dáti císaři, čili nic?
18 Znaje pak Ježíš zlost jejich, řekl:
Co mne pokoušíte, pokrytci?
19 Ukažte mi peníz daně. A oni
podali mu peníze.
20 I řekl jim: Čí jest tento obraz
a svrchu napsání?
21 Řekli mu: Císařův. Tedy dí jim:
Dejtež, co jest císařova, císaři, a co jest
Božího, Bohu.
22 To uslyšavše, divili se, a opustivše jej, odešli.
23 V ten den přišli k němu
saduceové, kteříž praví, že není
z mrtvých vstání. I otázali se ho,
24 Řkouce: Mistře, Mojžíš pověděl:
Umřel-li by kdo, nemaje dětí, aby
bratr jeho právem švagrovství pojal
ženu jeho a vzbudil símě bratru
svému.
25 I bylo u nás sedm bratrů. První
pojav ženu, umřel, a nemaje semene,
zůstavil ženu svou bratru svému.

Textus Receptus

16 καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς
μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν
λέγοντες Διδάσκαλε οἴδαμεν ὅτι
ἀληθὴς εἶ καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν
ἀληθείᾳ διδάσκεις καὶ οὐ μέλει σοι
περὶ οὐδενός· οὐ γὰρ βλέπεις εἰς
πρόσωπον ἀνθρώπων
17 εἰπὲ οὖν ἡμῖν τί σοι δοκεῖ· ἔξεστιν
δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ
18 γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πονηρίαν
αὐτῶν εἶπεν Τί με πειράζετε
ὑποκριταί
19 ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τοῦ
κήνσου οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ
δηνάριον
20 καὶ λέγει αὐτοῖς Τίνος ἡ εἰκὼν
αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή
21 λέγουσιν αὐτῷ Καίσαρος τότε
λέγει αὐτοῖς Ἀπόδοτε οὖν τὰ
Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ
θεῷ
22 καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν καὶ
ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον
23 Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον
αὐτῷ Σαδδουκαῖοι οἵ λέγοντες μὴ
εἶναι ἀνάστασιν καὶ ἐπηρώτησαν
αὐτὸν
24 λέγοντες, Διδάσκαλε, Μωσῆς
εἶπεν, Ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα
ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν
γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει σπέρμα
τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
25 ἦσαν δὲ παρ' ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί·
καὶ ὁ πρῶτος γάμησας ἐτελεύτησεν
καὶ μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκεν τὴν
γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ·

MATOUŠ 22:26

Bible Kralická
26 Takž podobně i druhý, i třetí, až
do sedmého.
27 Nejposléze pak po všech umřela
i žena.
28 Protož při vzkříšení kterého
z těch sedmi bude žena? Nebo všickni
ji měli.
29 I odpověděv Ježíš, řekl jim:
Bloudíte, neznajíce Písem ani moci
Boží.
30 Však při vzkříšení ani se
nebudou ženiti ani vdávati, ale budou
jako andělé Boží v nebi.
31 O vzkříšení pak mrtvých zdaliž
jste nečtli, co jest vám povědíno od
Boha, kterýž [takto] dí:
32 Já jsem Bůh Abrahamův a Bůh
Izákův a Bůh Jákobův; a Bůhť není
Bůh mrtvých, ale živých.
33 A slyševše [to] zástupové, divili
se učení jeho.
34 Farizeové pak uslyšavše, že by
k mlčení přivedl saducejské, sešli se
v jedno.
35 I otázal se [ho] jeden z nich
zákoník nějaký, pokoušeje ho, a řka:
36 Mistře, které jest přikázání veliké
v Zákoně?
37 I řekl mu Ježíš: Milovati budeš
Pána Boha svého z celého srdce svého
a ze vší duše své a ze vší mysli své.
38 To jest přední a veliké přikázání.
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Textus Receptus

26 ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος καὶ ὁ
τρίτος ἕως τῶν ἑπτά
27 ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανεν καὶ
ἡ γυνή
28 ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει τίνος τῶν
ἑπτὰ ἔσται γυνή πάντες γὰρ ἔσχον
αὐτήν·
29 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
αὐτοῖς Πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς
γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ·
30 ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε
γαμοῦσιν οὔτε ἐκγαμίζονται, ἀλλ' ὡς
ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ ἐν οὐρανῷ εἰσιν
31 περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν
νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν
ὑπὸ τοῦ θεοῦ λέγοντος
32 Ἐγώ εἰμι ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ
θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ θεὸς Ἰακώβ. οὐκ
ἔστιν ὁ θεὸς Θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ
ζώντων
33 καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι
ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ
34 Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες ὅτι
ἐφίμωσεν
τοὺς
Σαδδουκαίους
συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό
35 καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν
νομικὸς πειράζων αὐτὸν καὶ λέγων
36 Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη
ἐν τῷ νόμῳ;
37 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ,
Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ
τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου
καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου·
38 αὕτη ἐστὶν πρώτη καὶ μεγάλη
ἐντολή

84

MATOUŠ 23:4

Bible Kralická
39 Druhé pak jest podobné tomu:
Milovati budeš bližního svého jako
sebe samého.
40 Na těch dvou přikázáních
všecken Zákon záleží i Proroci.
41 A když se sešli farizeové, otázal
se jich Ježíš,
42 Řka: Co se vám zdá o Kristu? Čí
jest syn? Řkou jemu: Davidův.
43 Dí jim: Kterakž pak David
v Duchu nazývá ho Pánem, řka:
44 Řekl Pán Pánu mému: Seď na
pravici mé, dokavadž nepodložím
nepřátel tvých, [aby byli] za podnože
noh tvých?
45 Poněvadž tedy David Pánem ho
nazývá, i kterakž syn jeho jest?
46 A nižádný nemohl jemu
odpovědíti slova, aniž se odvážil kdo
více od toho dne jeho se [nač] tázati.
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Tedy Ježíš mluvil zástupům
a učedlníkům svým,
2 Řka: Na stolici Mojžíšově posadili
se zákoníci a farizeové.
3 Protož všecko, což by koli
rozkázali
vám
zachovávati,
zachovávejte a čiňte, ale podle skutků
jejich nečiňte; neboť praví, a nečiní.
4 Svazujíť zajisté břemena těžká
a nesnesitelná, a vzkládají na ramena
lidská, ale prstem svým nechtí jimi ani
pohnouti.

Textus Receptus

39 δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ Ἀγαπήσεις
τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν
40 ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς
ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται
κρέμανται
41 Συνηγμένων δὲ τῶν Φαρισαίων
ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς
42 λέγων, Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ
Χριστοῦ τίνος υἱός ἐστιν λέγουσιν
αὐτῷ Τοῦ Δαβίδ
43 λέγει αὐτοῖς Πῶς οὖν Δαβὶδ ἐν
πνεύματι κύριον αὐτὸν καλεῖ λέγων
44 Εἶπεν ὁ κύριος τῷ κυρίῳ μου·
Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς
ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν
σου
45 εἰ οὖν Δαβὶδ καλεῖ αὐτὸν κύριον
πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστιν
46 καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτῷ
ἀποκριθῆναι λόγον οὐδὲ ἐτόλμησέν τις
ἀπ' ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι
αὐτὸν οὐκέτι
Τότε ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν τοῖς
ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
2 λέγων, Ἐπὶ τῆς Μωσέως καθέδρας
ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ
Φαρισαῖοι
3 πάντα οὖν ὅσα ἂν εἴπωσιν ὑμῖν
τηρεῖν τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε· κατὰ δὲ τὰ
ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσιν γὰρ
καὶ οὐ ποιοῦσιν
4 δεσμεύουσιν γὰρ φορτία βαρέα καὶ
δυσβάστακτα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς
ὤμους τῶν ἀνθρώπων τῷ δὲ δακτύλῳ
αὐτῶν οὐ θέλουσιν κινῆσαι αὐτά
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MATOUŠ 23:5

Bible Kralická
5 A všeckyť ty své skutky činí, aby
byli vidíni od lidí. Rozšiřují zajisté
nápisy své a veliké dělají podolky
pláštů svých,
6 A milují přední místa na večeřích,
a první stolice v školách,
7 A pozdravování na trhu, a aby byli
nazýváni od lidí: Mistři, mistři.
8 Ale vy nebývejte nazýváni mistři;
nebo jeden jest Mistr váš, [totiž]
Kristus, vy pak všickni bratří jste.
9 A otce nenazývejte sobě na zemi;
nebo jeden jest Otec váš, kterýž jest
v nebesích.
10 Ani se nazývejte vůdcové; nebo
jeden jest vůdce váš Kristus.
11 Ale kdo z vás větší jest, budeť
služebníkem vaším.
12 Nebo kdož by se sám povyšoval,
bude ponížen; a kdož by se ponížil,
bude povýšen.
13 Ale
běda
vám,
zákoníci
a farizeové pokrytci, že zavíráte
království nebeské před lidmi; nebo
sami tam nevcházíte, ani těm, jenž by
vjíti chtěli, vcházeti dopouštíte.
14 Běda vám, zákoníci a farizeové
pokrytci, že zžíráte domy vdovské, za
příčinou dlouhého modlení; protož
těžší soud ponesete.
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Textus Receptus

5 πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσιν
πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις·
πλατύνουσιν δὲ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν
καὶ μεγαλύνουσιν τὰ κράσπεδα τῶν
ἱματίων αὐτῶν
6 φιλοῦσιν τὲ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν
τοῖς δείπνοις καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας
ἐν ταῖς συναγωγαῖς
7 καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς
ἀγοραῖς καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν
ἀνθρώπων Ῥαββί, Ῥαββί.
8 ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε Ῥαββί· εἷς γάρ
ἐστιν ὑμῶν ὁ καθηγητής, ὁ Χριστὸς·
πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε
9 καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ
τῆς γῆς εἷς γάρ ἐστιν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ
ἐν τοῖς οὐρανοῖς
10 μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί εἷς γὰρ
ὑμῶν ἐστιν ὁ καθηγητὴς ὁ Χριστός
11 ὁ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν
διάκονος
12 ὅστις
δὲ
ὑψώσει
ἑαυτὸν
ταπεινωθήσεται καὶ ὅστις ταπεινώσει
ἑαυτὸν ὑψωθήσεται
13 Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ
Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι κλείετε τὴν
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν
τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ
εἰσέρχεσθε οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους
ἀφίετε εἰσελθεῖν
14 Οὐαὶ δέ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ
Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε
τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν, καὶ προφάσει
μακρὰ προσευχόμενοι· διὰ τοῦτο
λήψεσθε περισσότερον κρίμα
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MATOUŠ 23:24

Bible Kralická
15 Běda vám, zákoníci a farizeové
pokrytci, že obcházíte moře i zemi,
abyste učinili jednoho novověrce,
a když bude učiněn, učiníte jej syna
zatracení, dvakrát více, nežli jste sami.
16 Běda vám, vůdcové slepí, kteříž
říkáte: Přisáhl-li by kdo skrze chrám,
to nic není; ale kdo by přisáhl skrze
zlato chrámové, povinenť jest [přísaze
dosti činiti].
17 Blázni a slepci; nebo co jest
většího, zlato-li, čili chrám, kterýž
posvěcuje zlata?
18 A přisáhl-li by kdo skrze oltář,
nic není; ale kdo by přisáhl skrze ten
dar, kterýž jest na něm, povinen jest.
19 Blázni a slepci, i co jest většího,
dar-li, čili oltář, kterýž posvěcuje
daru?
20 A protož kdokoli přisahá skrze
oltář, přisahá skrze něj, i skrze to
všecko, což na něm jest .
21 A kdož přisahá skrze chrám,
přisahá skrze něj, i skrze toho, kterýž
přebývá v něm.
22 A kdož přisahá skrze nebe,
přisahá skrze trůn Boží, i skrze toho,
kterýž na něm sedí.
23 Běda vám, zákoníci a farizeové
pokrytci, že dáváte desátky z máty
a z kopru a z kmínu, a opouštíte to,
což těžšího jest v Zákoně, [totiž] soud
a milosrdenství a věrnost. Tyto věci
měli jste činiti a oněch neopouštěti.
24 Vůdcové slepí, kteříž cedíte
komára, velblouda pak požíráte.

Textus Receptus

15 Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ
Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι περιάγετε
τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι
ἕνα προσήλυτον καὶ ὅταν γένηται
ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον
ὑμῶν
16 Οὐαὶ ὑμῖν ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ
λέγοντες Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ
οὐδέν ἐστιν· ὃς δ' ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ
χρυσῷ τοῦ ναοῦ ὀφείλει
17 μωροὶ καὶ τυφλοί, τίς γὰρ μείζων
ἐστίν, ὁ χρυσὸς ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων
τὸν χρυσόν;
18 καί, Ὃς ἐὰν ὀμόσῃ ἐν τῷ
θυσιαστηρίῳ οὐδέν ἐστιν· ὃς δ' ἂν
ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ
ὀφείλει
19 μωροὶ καὶ τυφλοί, τί γὰρ μεῖζον
τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ
ἁγιάζον τὸ δῶρον;
20 ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ
ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πάσιν τοῖς
ἐπάνω αὐτοῦ·
21 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν
αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικοῦντι αὐτόν
22 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ
ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ θεοῦ καὶ ἐν τῷ
καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ
23 Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ
Φαρισαῖοι
ὑποκριταί
ὅτι
ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ
ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον καὶ ἀφήκατε τὰ
βαρύτερα τοῦ νόμου τὴν κρίσιν καὶ τὸν
ἔλεον καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα ἔδει
ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι
24 ὁδηγοὶ τυφλοί οἱ διϋλίζοντες τὸν
κώνωπα τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες

MATOUŠ 23:25

Bible Kralická
25 Běda vám, zákoníci a farizeové
pokrytci, že čistíte po vrchu konvice
a mísy, a vnitř plno jest loupeže
a nestředmosti.
26 Farizee slepče, vyčisť prve to, což
vnitř jest v konvi a v míse, aby i to, což
jest zevnitř, bylo čisto.
27 Běda vám, zákoníci a farizeové
pokrytci, nebo jste se připodobnili
hrobům zbíleným, kteříž ač se zdadí
zevnitř krásní, ale vnitř jsou plní kostí
umrlčích i vší nečistoty.
28 Tak i vy zevnitř zajisté zdáte se
lidem spravedliví, ale vnitř plní jste
pokrytství a nepravosti.
29 Běda vám, zákoníci a farizeové
pokrytci, neboť vzděláváte hroby
proroků
a ozdobujete
hroby
spravedlivých,
30 A říkáte: Kdybychom byli za dnů
otců našich, nebyli bychom účastníci
jejich ve krvi proroků.
31 Protož osvědčujete sami proti
sobě, že jste synové těch, kteříž
proroky zmordovali.
32 I vy také naplňte míru otců
svých.
33 Hadové, plémě ještěrčí, i jakž
byste ušli odsudku [do] pekelného
ohně?
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Textus Receptus

25 Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ
Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι καθαρίζετε τὸ
ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς
παροψίδος ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ
ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας
26 Φαρισαῖε τυφλέ καθάρισον
πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς
παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς
αὐτῶν καθαρόν
27 Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ
Φαρισαῖοι
ὑποκριταί
ὅτι
παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις
οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι
ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν
καὶ πάσης ἀκαθαρσίας
28 οὕτως καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν
φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι
ἔσωθεν δέ μεστοὶ ἐστε ὑποκρίσεως καὶ
ἀνομίας
29 Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ
Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι οἰκοδομεῖτε
τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ
κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων
30 καὶ λέγετε Εἰ ἤμεν ἐν ταῖς ἡμέραις
τῶν πατέρων ἡμῶν οὐκ ἂν ἤμεν
κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν
προφητῶν
31 ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί
ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας
32 καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον
τῶν πατέρων ὑμῶν
33 ὄφεις γεννήματα ἐχιδνῶν πῶς
φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης
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MATOUŠ 24:1

Bible Kralická
34 Protož aj, já posílám k vám
proroky a moudré a učitele, a vy
z těch
[některé]
zmordujete
a ukřižujete, a [některé] z nich bičovati
budete v školách vašich, a budete je
honiti z města do města,
35 Aby přišla na vás všeliká krev
spravedlivá, vylitá na zemi, od krve
Abele spravedlivého, až do krve
Zachariáše
syna
Barachiášova,
kteréhož jste zabili mezi chrámem
a oltářem.
36 Amen pravím vám: Přijdou tyto
všecky věci na pokolení toto.
37 Jeruzaléme, Jeruzaléme, mordéři
proroků, a kterýž kamenuješ ty, jenž
byli k tobě posíláni, kolikrát jsem chtěl
shromážditi dítky tvé, tak jako slepice
shromažďuje kuřátka svá pod křídla,
a nechtěli jste.

38 Aj, zanecháváť se vám dům váš
pustý.
39 Neboť pravím vám, že mne již
více nikoli neuzříte od této chvíle, až
i díte: Požehnaný, jenž se béře ve
jménu Páně.

24

A vyšed Ježíš, bral se z chrámu;
i přistoupili učedlníci jeho, aby
ukázali jemu stavení chrámové.

Textus Receptus

34 διὰ τοῦτο ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω
πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ
γραμματεῖς· καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε
καὶ σταυρώσετε καὶ ἐξ αὐτῶν
μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς
ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς
πόλιν·
35 ὅπως ἔλθῃ ἐφ' ὑμᾶς πᾶν αἷμα
δίκαιον ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ
τοῦ αἵματος Ἅβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ
αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου ὃν
ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ
θυσιαστηρίου
36 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἥξει ταῦτα πάντα
ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην
37 Ἰερουσαλὴμ Ἰερουσαλήμ, ἡ
ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ
λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους
πρὸς αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα
ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου ὃν
τρόπον ἐπισυνάγει ὄρνις τὰ νοσσία
ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας καὶ οὐκ
ἠθελήσατε
38 ἰδού, ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν
ἔρημος
39 λέγω γὰρ ὑμῖν οὐ μή με ἴδητε ἀπ'
ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε Εὐλογημένος ὁ
ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου

Καὶ
ἐξελθὼν
ὁ
Ἰησοῦς
ἐπορεύετο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ καὶ
προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ
ἱεροῦ
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MATOUŠ 24:2

Bible Kralická
2 Ježíš pak řekl jim: Vidíte-liž tyto
všecky věci? Amen pravím vám:
Nebude zůstaven tuto kámen na
kameni, kterýž by nebyl zbořen.
3 A když se posadil na hoře
Olivetské,
přistoupili
k němu
učedlníci jeho soukromí, řkouce:
Pověz nám, kdy to [bude], a která
znamení [budou] příchodu tvého
a skonání světa?
4 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Vizte,
aby vás žádný nesvedl.
5 Nebo mnozí přijdou ve jménu
mém, řkouce: Jáť jsem Kristus,
a svedouť mnohé.
6 Budete slyšeti zajisté boje a pověsti
bojů. Hleďtež, abyste se nekormoutili;
nebo musí to všecko býti; ale ne ihned
bude konec.
7 Nebo povstane národ proti národu
a království proti království, a budou
morové a hladové a zemětřesení po
místech.
8 Ale tyto všecky věci [jsou]
počátkové bolestí.
9 A tehdy vy budete souženi,
a budou vás mordovati, a budete
v nenávisti u všech národů pro jméno
mé.
10 A tehdyť se zhorší mnozí
a vespolek se budou zrazovati
a nenáviděti.
11
A mnozí
falešní
proroci
povstanou, a svedou mnohé.
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Textus Receptus

2 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Οὐ
βλέπετε πάντα ταῦτα ἀμὴν λέγω ὑμῖν
οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ
μὴ καταλυθήσεται
3 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ
Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ
οἱ μαθηταὶ κατ' ἰδίαν λέγοντες Εἰπὲ
ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται καὶ τί τὸ
σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ τῆς
συντελείας τοῦ αἰῶνος
4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
αὐτοῖς Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ·
5 πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ
ὀνόματί μου λέγοντες, Ἐγώ εἰμι ὁ
Χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν
6 μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ
ἀκοὰς πολέμων· ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε·
δεῖ γὰρ πάντα γενέσθαι ἀλλ' οὔπω
ἐστὶν τὸ τέλος
7 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος
καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν καὶ
ἔσονται λιμοὶ καὶ λοιμοί καὶ σεισμοὶ
κατὰ τόπους·
8 πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων
9 τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς
θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς καὶ
ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν
ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου
10 καὶ τότε σκανδαλισθήσονται
πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσιν
καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους·
11 καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται
ἐγερθήσονται
καὶ
πλανήσουσιν
πολλούς·
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MATOUŠ 24:23

Bible Kralická
12 A že rozmnožena bude nepravost, ustydneť láska mnohých.
13 Ale kdož by setrval až do konce,
tenť spasen bude.
14 A budeť kázáno toto evangelium
království po všem světě, na svědectví
všem národům, a tehdážť přijde
skonání.
15 Protož když uzříte ohavnost
zpuštění, předpověděnou od Daniele
proroka, ana stojí na místě svatém,
(kdo čte, rozuměj,)
16 Tehdáž ti, kteříž by [byli]
v Judstvu, nechť utekou k horám.
17 A kdo na střeše, nesstupuj [dolů],
aby něco vzal z domu svého.
18 A kdo na poli, nevracuj se zase,
aby vzal roucha svá.
19 Běda pak těhotným a těm, kteréž
kojí, v těch dnech.
20 Protož modlte se, aby utíkání
vaše nebylo v zimě anebo v svátek.
21 Nebo bude tehdáž soužení veliké,
jakéž nebylo od počátku světa až
dosavad, aniž kdy potom bude.
22 A byť nebyli ukráceni dnové ti,
nebyl by spasen nižádný člověk. Ale
pro vyvolené ukráceni budou dnové
ti.
23 Tehdy řekl-li by vám kdo: Aj,
tutoť jest Kristus, anebo tamto,
nevěřte.

Textus Receptus

12 καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν
ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν
πολλῶν
13 ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος
σωθήσεται
14 καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ
εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ
οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς
ἔθνεσιν καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος
15 Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς
ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ
προφήτου ἑστὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ ὁ
ἀναγινώσκων νοείτω
16 τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν
ἐπί τὰ ὄρη
17 ὁ
ἐπὶ
τοῦ
δώματος
μὴ
καταβαινέτω ἆραι τι ἐκ τῆς οἰκίας
αὐτοῦ
18 καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ
ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι τὰ ἱμάτια
αὐτοῦ
19 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις
καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς
ἡμέραις
20 προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ
φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ ἐν σαββάτῳ
21 ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη οἵα
οὐ γέγονεν ἀπ' ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ
νῦν οὐδ οὐ μὴ γένηται
22 καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ
ἡμέραι ἐκεῖναι οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα
σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς
κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι
23 τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ Ἰδού, ὧδε ὁ
Χριστός, ἤ, Ὧδε, μὴ πιστεύσητε·

MATOUŠ 24:24

Bible Kralická
24 Nebo povstanou falešní Kristové
a falešní proroci, a činiti budou divy
veliké a zázraky, tak aby v blud
uvedli, (by možné bylo,) také
i vyvolené.
25 Aj, předpověděl jsem vám.
26 Protož řeknou-liť vám: Aj, na
poušti
jest,
nevycházejte.
Aj,
v skrýších, nevěřte.
27 Neb jakož blesk vychází od
východu slunce, a ukazuje se až na
západ, takť bude i příchod Syna
člověka.
28 Neboť kdežkoli bude tělo, tuť se
sletí i orlice.
29 A hned po soužení, [kteréž bude]
těch dnů, slunce se zatmí a měsíc nedá
světla svého a hvězdy budou padati
s nebe a moci nebeské budou se
pohybovati.
30 A tehdyť se ukáže znamení Syna
člověka na nebi, a tuť budou kvíliti
všecka pokolení země, a uzříť Syna
člověka přicházejícího na oblacích
nebeských s mocí a slavou velikou.

31 Kterýž pošle anděly své s hlasem
velikým
trouby,
a shromáždíť
vyvolené jeho ode čtyř větrů, od
končin nebes až do končin jejich.
32 Od stromu pak fíkového naučte
se podobenství: Když již ratolest jeho
odmladne
a listí
se
pučí,
porozumíváte, že blízko jest léto.
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Textus Receptus

24 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι
καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν
σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα ὥστε
πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς
ἐκλεκτούς·
25 ἰδού, προείρηκα ὑμῖν
26 ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν Ἰδού, ἐν τῇ
ἐρήμῳ ἐστίν, μὴ ἐξέλθητε· Ἰδού, ἐν τοῖς
ταμείοις μὴ πιστεύσητε·
27 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται
ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως
δυσμῶν οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·
28 ὅπου γὰρ ἐὰν ᾖ τὸ πτῶμα ἐκεῖ
συναχθήσονται οἱ ἀετοί
29 Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν
ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται
καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος
αὐτῆς καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ
τοῦ οὐρανοῦ καὶ αἱ δυνάμεις τῶν
οὐρανῶν σαλευθήσονται
30 καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ
καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς
γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ
ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν
τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης
πολλῆς·
31 καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους
αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος φωνῆς μεγάλης
καὶ ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς
αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ'
ἄκρων οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὐτῶν
32 Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν
παραβολήν· ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς
γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ
γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος·
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MATOUŠ 24:44

Bible Kralická
33 Takéž i vy, když uzřeli byste toto
všecko, vězte, žeť blízko jest [a] ve
dveřích [království Boží].
34 Amen pravím vám, že nepomine
věk tento, až se tyto všecky věci
stanou.
35 Nebe a země pominou, ale slova
má nepominou.
36 O tom pak dni a hodině té
nižádný neví, ani andělé nebeští,
jediné sám Otec můj.
37 Ale jakož bylo za dnů Noé, takť
bude i příchod Syna člověka.
38 Nebo jakož jsou za dnů těch před
potopou žrali a pili, ženili se
a vdávaly se, až do toho dne, když
Noé všel do korábu,
39 A nezvěděli, až přišla potopa,
a zachvátila všecky, takť bude i příští
Syna člověka.
40 Tehdyť dva budou na poli; jeden
bude vzat, a druhý zanechán.
41 Dvě budou ve mlýně při
žernovu; jedna bude vzata, a druhá
zanechána.
42 Bdětež tedy, poněvadž nevíte,
v kterou hodinu Pán váš přijíti má.
43 Toto pak vězte, že byť věděl
hospodář, v které by bdění zloděj měl
přijíti, bděl by zajisté, a nedalť by
podkopati domu svého.
44 Protož i vy buďte hotovi; nebo
v tu hodinu, v kterouž se nenadějete,
Syn člověka přijde.

Textus Receptus

33 οὕτως καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε πάντα
ταῦτα γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ
θύραις
34 ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ
γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα
γένηται
35 ὁ
οὐρανὸς
καὶ
ἡ
γῆ
παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ
παρέλθωσιν
36 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ τῆς
ὥρας οὐδεὶς οἶδεν οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν
οὐρανῶν εἰ μὴ ὁ πατὴρ μου μόνος
37 ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε
οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ
τοῦ ἀνθρώπου
38 ὥσπερ γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις
ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες
καὶ
πίνοντες
γαμοῦντες
καὶ
ἐκγαμίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν
Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν
39 καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ
κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας οὕτως
ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ
ἀνθρώπου
40 τότε δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ ὁ εἷς
παραλαμβάνεται καὶ ὁ εἷς ἀφίεται·
41 δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ μύλωνι· μία
παραλαμβάνεται καὶ μία ἀφίεται
42 γρηγορεῖτε οὖν ὅτι οὐκ οἴδατε
ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κύριος ὑμῶν ἔρχεται
43 ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ
οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης
ἔρχεται ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν
εἴασεν διορυγῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ
44 διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε
ἕτοιμοι ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου ἔρχεται

MATOUŠ 24:45

Bible Kralická
45 Kdoť tedy jest služebník věrný
a opatrný, kteréhož ustanovil pán jeho
nad čeledí svou, aby jim dával pokrm
v čas?
46 Blahoslavený služebník ten,
kteréhož, přijda pán jeho, nalezl by, an
tak činí.
47 Amen pravím vám, že nade vším
statkem svým ustanoví jej.
48 Jestliže by pak řekl zlý služebník
ten v srdci svém: Prodlévá pán můj
přijíti,
49 I počal by bíti spoluslužebníky,
jísti a píti s opilci,
50 Přijdeť pán služebníka toho
v den,
v kterýž
se
nenaděje,
a v hodinu, v kterouž neví.
51 I oddělíť jej, a díl jeho položí
s pokrytci. Tamť bude pláč a škřipení
zubů.

25

Tehdy
podobno
bude
království
nebeské
desíti
pannám, kteréžto vzavše lampy své,
vyšly proti Ženichovi.
2 Pět pak z nich bylo opatrných,
a pět bláznivých.
3 Ty bláznivé vzavše lampy své,
nevzaly s sebou oleje.
4 Opatrné pak vzaly olej v nádobkách svých s lampami svými.
5 A když prodléval Ženich, zdřímaly se všecky a zesnuly.
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Textus Receptus

45 Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος
καὶ φρόνιμος ὃν κατέστησεν ὁ κύριος
αὐτοῦ ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ τοῦ
διδόναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ
46 μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν
ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει
ποιοῦντα οὕτως
47 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν
τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει
αὐτόν
48 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος
ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ Χρονίζει ὁ
κύριος μου ἐλθεῖν,
49 καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς
συνδούλους ἐσθίειν δὲ καὶ πίνειν μετὰ
τῶν μεθυόντων
50 ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου
ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ
οὐ γινώσκει
51 καὶ διχοτομήσει αὐτὸν καὶ τὸ
μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν
θήσει· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ
βρυγμὸς τῶν ὀδόντων
Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία
τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις
αἵτινες
λαβοῦσαι
τὰς
λαμπάδας ἀυτῶν ἐξῆλθον εἰς
ἀπάντησιν τοῦ νυμφίου
2 πέντε δὲ ἦσαν ἐξ αὐτῶν φρόνιμοι
καὶ αἱ πέντε μωραὶ
3 αἵτινες μωραὶ λαβοῦσαι τὰς
λαμπάδας ἑαυτῶν οὐκ ἔλαβον μεθ'
ἑαυτῶν, ἔλαιον
4 αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν
τοῖς ἀγγείοις αὐτῶν μετὰ τῶν
λαμπάδων ἀυτῶν
5 χρονίζοντος δὲ τοῦ νυμφίου
ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον

25
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MATOUŠ 25:16

Bible Kralická
6 O půlnoci pak stal se křik: Aj,
Ženich jde, vyjděte proti němu.
7 Tedy vstaly všecky panny ty,
a ozdobily lampy své.
8 Bláznivé pak opatrným řekly:
Udělte nám oleje vašeho, nebo lampy
naše hasnou.
9 I odpověděly opatrné, řkouce:
[Bojíme se], že by se snad ani nám
i vám
nedostalo,
jděte
raději
k prodavačům a kupte sobě.
10 A když odešly kupovati, přišel
Ženich, a které hotovy byly, vešly
s ním na svadbu, i zavříny jsou dveře.
11 Potom pak přišly i ty druhé
panny, řkouce: Pane, pane, otevři
nám.
12 A on odpověděv, řekl: Amen,
pravím vám, neznámť vás.
13 Bdětež tedy; neb nevíte dne ani
hodiny, v kterou Syn člověka přijde.
14 Neb [tak se díti bude], jako když
člověk [jeden], jda na cestu, povolal
služebníků svých a poručil jim statek
svůj.
15 I dal jednomu pět hřiven, jinému
pak dvě, a jinému jednu, každému
podle možnosti jeho, i odšel hned.
16 Odšed pak ten, kterýž vzal pět
hřiven, těžel jimi, i vydělal jiných pět
hřiven.

Textus Receptus

6 μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν
Ἰδού, ὁ νυμφίος ἔρχεται, ἐξέρχεσθε εἰς
ἀπάντησιν αὐτοῦ
7 τότε
ἠγέρθησαν
πᾶσαι
αἱ
παρθένοι ἐκεῖναι καὶ ἐκόσμησαν τὰς
λαμπάδας ἀυτῶν
8 αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις εἶπον,
Δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμῶν ὅτι αἱ
λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται
9 ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι
λέγουσαι Μήποτε οὐκ ἀρκέσῃ ἡμῖν
καὶ ὑμῖν· πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς
τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράσατε
ἑαυταῖς
10 ἀπερχομένων
δὲ
αὐτῶν
ἀγοράσαι ἦλθεν ὁ νυμφίος καὶ αἱ
ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ ἀὐτοῦ εἰς τοὺς
γάμους καὶ ἐκλείσθη ἡ θύρα
11 ὕστερον δὲ ἔρχονται καὶ αἱ
λοιπαὶ παρθένοι λέγουσαι Κύριε
κύριε ἄνοιξον ἡμῖν
12 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ἀμὴν λέγω
ὑμῖν οὐκ οἶδα ὑμᾶς
13 Γρηγορεῖτε οὖν ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν
ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν ἐν ᾗ ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου ἔρχεται
14 Ὥσπερ
γὰρ
ἄνθρωπος
ἀποδημῶν ἐκάλεσεν τοὺς ἰδίους
δούλους καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ
ὑπάρχοντα αὐτοῦ
15 καὶ ᾧ μὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα
ᾧ δὲ δύο ᾧ δὲ ἕν ἑκάστῳ κατὰ τὴν
ἰδίαν δύναμιν καὶ ἀπεδήμησεν εὐθέως
16 πορευθεὶς δέ ὁ τὰ πέντε τάλαντα
λαβὼν εἰργάσατο ἐν αὐτοῖς καὶ
ἐποίησεν ἄλλα πέντε τάλαντα

MATOUŠ 25:17

Bible Kralická
17 Též i ten, kterýž [vzal] dvě, získal
jiné dvě.
18 Ale ten, kterýž vzal jednu, odšed,
zakopal [ji] v zemi, a skryl peníze
pána svého.
19 Po mnohém pak času přišel pán
služebníků těch, i činil počet s nimi.
20 A přistoupiv ten, kterýž byl pět
hřiven vzal, podal jiných pěti hřiven,
řka: Pane, pět hřiven dal jsi mi, aj,
jiných pět hřiven získal jsem jimi.
21 I řekl mu pán jeho: To dobře,
služebníče dobrý a věrný, nad málem
byl jsi věrný, nad mnohem tebe
ustanovím. Vejdiž v radost pána
svého.
22 Přistoupiv pak ten, kterýž byl
dvě hřivně vzal, dí: Pane, dvě hřivně
jsi mi dal, aj, jiné dvě jimi získal jsem.
23 Řekl mu pán jeho: To dobře,
služebníče dobrý a věrný, nad málem
byl jsi věrný, nad mnohem tebe
ustanovím. Vejdiž v radost pána
svého.
24 Přistoupiv pak i ten, kterýž vzal
jednu hřivnu, řekl: Pane, věděl jsem,
že jsi ty člověk přísný, žna, kde jsi
nerozsíval,
a sbíraje,
kde
jsi
nerozsypal,
25 I boje se, odšel jsem a skryl
hřivnu tvou v zemi. Aj, teď máš, což
tvého jest.
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Textus Receptus

17 ὡσαύτως καὶ ὁ τὰ δύο ἐκέρδησεν
καὶ αὐτὸς ἄλλα δύο
18 ὁ δὲ τὸ ἓν λαβὼν ἀπελθὼν
ὤρυξεν ἓν τῇ γῇ καὶ ἀπέκρυψεν τὸ
ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ
19 μετὰ δὲ χρόνον πολὺν ἔρχεται ὁ
κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καὶ
συναίρει μετ' αὐτῶν λόγον
20 καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε
τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα
πέντε τάλαντα λέγων, Κύριε πέντε
τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα
πέντε τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ' αὐτοῖς
21 ἔφη δέ αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ Εὖ
δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ ἐπὶ ὀλίγα ἦς
πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω·
εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου
22 προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὰ δύο
τάλαντα λαβών εἰπεν, Κύριε, δύο
τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα δύο
τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ' αὐτοῖς
23 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ Εὖ
δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ ἐπὶ ὀλίγα ἦς
πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω·
εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου
24 προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὸ ἓν
τάλαντον εἰληφὼς εἶπεν Κύριε ἔγνων
σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος θερίζων
ὅπου οὐκ ἔσπειρας καὶ συνάγων ὅθεν
οὐ διεσκόρπισας
25 καὶ φοβηθεὶς ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ
τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ· ἴδε ἔχεις τὸ σόν
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MATOUŠ 25:34

Bible Kralická
26 A odpovídaje pán jeho, řekl mu:
Služebníče zlý a lenivý, věděl jsi, že
žnu, kdež jsem nerozsíval, a sbírám,
kdež jsem nerozsypal,
27 Protož měl jsi ty peníze mé dáti
penězoměncům, a já přijda, vzal byl
bych, což jest mého, s požitkem.
28 Nu vezmětež od něho tu hřivnu,
a dejte tomu, kterýž má deset hřiven.
29 (Nebo každému majícímu bude
dáno, a budeť hojně míti, od
nemajícího pak i to, což má, budeť
odjato.)
30 A toho neužitečného služebníka
uvrztež do temností zevnitřních. Tamť
bude pláč a škřipení zubů.
31 A když přijde Syn člověka v slávě
své, a všickni svatí andělé s ním, tedy
se posadí na trůnu velebnosti své,
32 A shromážděni budou před něj
všickni národové. I rozdělí je na
různo, jedny od druhých, tak jako
pastýř odděluje ovce od kozlů.
33 A postavíť ovce zajisté na pravici
své, kozly pak na levici.
34 Tedy dí Král těm, kteříž na
pravici
jeho
[budou]:
Pojďte
požehnaní Otce mého, dědičně
vládněte
královstvím,
vám
připraveným od ustanovení světa.

Textus Receptus

26 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ
εἶπεν αὐτῷ Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ
ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα καὶ
συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα
27 ἔδει οὖν σε βαλεῖν τὸ ἀργύριον
μου τοῖς τραπεζίταις καὶ ἐλθὼν ἐγὼ
ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ
28 ἄρατε οὖν ἀπ' αὐτοῦ τὸ τάλαντον
καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα·
29 τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται
καὶ περισσευθήσεται ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ
ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ'
αὐτοῦ
30 καὶ
τὸν
ἀχρεῖον
δοῦλον
ἐκβάλλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον·
ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς
τῶν ὀδόντων
31 Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ
πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ' αὐτοῦ
τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ·
32 καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν
αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη καὶ ἀφοριεῖ
αὐτοὺς ἀπ' ἀλλήλων ὥσπερ ὁ ποιμὴν
ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων
33 καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ
δεξιῶν αὐτοῦ τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ
εὐωνύμων
34 τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ
δεξιῶν αὐτοῦ Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ
πατρός μου κληρονομήσατε τὴν
ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ
καταβολῆς κόσμου

MATOUŠ 25:35

Bible Kralická
35 Nebo jsem lačněl, a dali jste mi
jísti; žíznil jsem, a dali jste mi píti;
hostem jsem býval, a přijali jste mne;
36 Nah [jsem byl], a přioděli jste
mne; nemocen jsem byl, a navštívili
jste mne; v žaláři jsem seděl,
a přicházeli jste ke mně.
37 Tedy odpovědí jemu spravedliví,
řkouce: Pane, kdy jsme tě vídali
lačného,
a krmili
jsme
[tebe],
žíznivého, a dávaliť jsme nápoj?
38 Aneb kdy jsme tě viděli hostě,
a přijali jsme [tebe], anebo nahého,
a přioděli jsme [tebe]?
39 Aneb kdy jsme tě viděli
nemocného, aneb v žaláři, a přicházeli
jsme k tobě?
40 A odpovídaje Král, dí jim: Amen
pravím vám: Cožkoli jste činili
jednomu z bratří těchto mých
nejmenších, mně jste učinili.
41 Potom dí i těm, kteříž na levici
[budou]: Jděte ode mne zlořečení do
ohně věčného, kterýž jest připraven
ďáblu i andělům jeho.
42 Neboť jsem lačněl, a nedali jste
mi jísti; žíznil jsem, a nedali jste mi
píti;
43 Hostem jsem byl, a nepřijali jste
mne; nah, a neodívali jste mne;
nemocen a v žaláři [jsem byl],
a nenavštívili jste mne.
44 Tedy odpovědí jemu i oni,
řkouce: Pane, kdy jsme tebe vídali
lačného, neb žíznivého, aneb hostě,
nebo nahého, neb nemocného, aneb
v žaláři, a neposloužili jsme tobě?
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Textus Receptus

35 ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι
φαγεῖν ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με ξένος
ἤμην καὶ συνηγάγετέ με
36 γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με
ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με ἐν
φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε πρός με
37 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ
δίκαιοι λέγοντες Κύριε πότε σε εἴδομεν
πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν ἢ διψῶντα
καὶ ἐποτίσαμεν
38 πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ
συνηγάγομεν
ἢ
γυμνὸν
καὶ
περιεβάλομεν
39 πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν
φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρός σε
40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ
αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐφ' ὅσον
ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν
μου τῶν ἐλαχίστων ἐμοὶ ἐποιήσατε
41 Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων
Πορεύεσθε ἀπ' ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς
τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ
διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ
42 ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ
μοι φαγεῖν ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ
με
43 ξένος ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετέ με
γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ με ἀσθενὴς
καὶ ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με
44 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ
αὐτοὶ λέγοντες Κύριε πότε σε εἴδομεν
πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν
ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ
διηκονήσαμέν σοι
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MATOUŠ 26:9

Bible Kralická

Textus Receptus

45 Tedy odpoví jim, řka: Amen
pravím vám: Čehož jste koli nečinili
jednomu z nejmenších těchto, mně jste
nečinili.
46 I půjdou tito do trápení věčného,
ale spravedliví do života věčného.

45 τότε
ἀποκριθήσεται
αὐτοῖς
λέγων, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐφ' ὅσον οὐκ
ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων
οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε
46 καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς
κόλασιν αἰώνιον οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν
αἰώνιον

26

Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ
Ἰησοῦς πάντας τοὺς λόγους
τούτους εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
2 Οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ
πάσχα γίνεται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ
σταυρωθῆναι
3 Τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ
οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ
λαοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ
λεγομένου Καϊάφα
4 καὶ συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν
Ἰησοῦν κρατήσωσιν δόλῳ καὶ
ἀποκτείνωσιν·
5 ἔλεγον δέ Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ ἵνα μὴ
θόρυβος γένηται ἐν τῷ λαῷ
6 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενομένου ἐν
Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ
7 προσῆλθεν
αὐτῷ
γυνὴ
ἀλάβαστρον μύρου ἔχουσα βαρυτίμου
καὶ κατέχεεν ἐπὶ τῆν κεφαλὴν αὐτοῦ
ἀνακειμένου
8 ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
ἠγανάκτησαν λέγοντες Εἰς τί ἡ
ἀπώλεια αὕτη
9 ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ μύρον
πραθῆναι πολλοῦ καὶ δοθῆναι
πτωχοῖς

I stalo se, když dokonal Ježíš
řeči
tyto
všecky,
řekl
učedlníkům svým:
2 Víte, že po dvou dnech velikanoc
bude a Syn člověka zrazen bude, aby
byl ukřižován.
3 Tedy sešli se přední kněží
a zákoníci, i starší lidu na síň
nejvyššího kněze, kterýž sloul Kaifáš.
4 A radili se, jak by Ježíše lstivě jali
a zamordovali.
5 Ale pravili: Ne v den sváteční, aby
[snad] nebyl rozbroj v lidu.
6 Když pak byl Ježíš v Betany,
v domu Šimona malomocného,
7 Přistoupila k němu žena, mající
nádobu alabastrovou masti drahé,
i vylila ji na hlavu jeho, když seděl za
stolem.
8 A vidouce to učedlníci jeho,
rozhněvali se, řkouce: I k čemu jest
ztráta tato?
9 Neb mohla tato mast prodána býti
za mnoho, a dáno býti chudým.
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MATOUŠ 26:10

Bible Kralická
10 A znaje to Ježíš, dí jim: Proč za
zlé máte této ženě? Dobrý zajisté
skutek učinila nade mnou.
11 Nebo chudé vždycky máte
s sebou, ale mne ne vždycky míti
budete.
12 Vylivši zajisté tato mast tuto na
mé tělo, ku pohřebu mému to učinila.
13 Amen pravím vám: Kdežkoli
kázáno bude evangelium toto po
všem světě, takéť i to bude praveno,
co učinila tato, na památku její.
14 Tedy odšed k předním kněžím,
jeden ze dvanácti, kterýž sloul Jidáš
Iškariotský,
15 Řekl [jim]: Co mi chcete dáti, a já
vám ho zradím? A oni uložili jemu
[dáti] třidceti stříbrných.
16 A od té chvíle hledal příhodného
času, aby ho zradil.
17 Prvního pak [dne] přesnic,
přistoupili k Ježíšovi učedlníci, řkouce
jemu: Kde chceš, ať připravíme tobě,
abys jedl beránka?
18 On pak řekl: Jděte tam k jednomu
do města, a rcete jemu: Vzkázalť
Mistr: Čas můj blízko jest, u tebeť jísti
budu beránka s učedlníky svými.
19 I učinili učedlníci tak, jakož jim
poručil Ježíš, a připravili beránka.
20 A když byl večer, posadil se za
stůl se dvanácti.
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Textus Receptus

10 γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Τί
κόπους παρέχετε τῇ γυναικί ἔργον
γὰρ καλὸν εἰργάσατο εἰς ἐμέ·
11 πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε
μεθ'' ἑαυτῶν ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε·
12 βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον
τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώματός μου πρὸς τὸ
ἐνταφιάσαι με ἐποίησεν
13 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅπου ἐὰν
κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ
τῷ κόσμῳ λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν
αὕτη εἰς μνημόσυνον αὐτῆς
14 Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα ὁ
λεγόμενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης πρὸς
τοὺς ἆρχιερεῖς
15 εἶπεν, Τί θέλετέ μοι δοῦναι κἀγὼ
ὑμῖν παραδώσω αὐτόν; οἱ δὲ ἔστησαν
αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια
16 καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα
αὐτὸν παραδῷ
17 Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων
προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ
λέγοντες
αὐτῷ
Ποῦ
θέλεις
ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα
18 ὁ δὲ εἶπεν Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν
πρὸς τὸν δεῖνα καὶ εἴπατε αὐτῷ Ὁ
διδάσκαλος λέγει Ὁ καιρός μου ἐγγύς
ἐστιν πρὸς σὲ ποιῶ τὸ πάσχα μετὰ
τῶν μαθητῶν μου
19 καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς
συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ
ἡτοίμασαν τὸ πάσχα
20 Ὀψίας δὲ γενομένης ἀνέκειτο μετὰ
τῶν δώδεκα
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MATOUŠ 26:30

Bible Kralická
21 A když jedli, řekl jim: Amen
pravím vám, že jeden z vás mne zradí.
22 I zarmoutivše se velmi, počali
každý z nich říci jemu: Zdali já jsem,
Pane?
23 On pak odpovídaje, řekl: Kdo
omáčí se mnou rukou v míse, tenť
mne zradí.
24 Synť zajisté člověka jde, jakož
psáno o něm, ale běda člověku tomu,
skrze něhož Syn člověka zrazen bude.
Dobré by bylo jemu, by se byl
nenarodil člověk ten.
25 Odpovídaje pak Jidáš, kterýž ho
zrazoval, dí: Zdali já jsem, Mistře?
Řekl jemu: Ty jsi řekl.
26 A když oni jedli, vzav Ježíš chléb
a dobrořečiv, lámal, a dal učedlníkům,
a řekl: Vezměte, jezte, to jest tělo mé.

27 A vzav kalich, a díky činiv, dal
jim, řka: Pijte z toho všickni.
28 Neb to jest krev má nové
smlouvy, kteráž za mnohé vylévá se
na odpuštění hříchů.
29 Ale pravímť vám, žeť nebudu píti
již více z tohoto plodu vinného
kořene, až do onoho dne, když jej píti
budu s vámi nový v království Otce
mého.
30 A sezpívavše písničku, vyšli na
horu Olivetskou.

Textus Receptus

21 καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν Ἀμὴν
λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει
με
22 καὶ λυπούμενοι σφόδρα ἤρξαντο
λέγειν αὐτῷ ἕκαστος αὐτῶν, Μήτι ἐγώ
εἰμι κύριε
23 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ὁ ἐμβάψας
μετ' ἐμοῦ ἐν τῷ τρυβλίῳ τὴν χεῖρα
οὗτός με παραδώσει
24 ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει
καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ οὐαὶ δὲ
τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι' οὗ ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου παραδίδοται· καλὸν ἦν
αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος
ἐκεῖνος
25 ἀποκριθεὶς
δὲ
Ἰούδας
ὁ
παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν Μήτι ἐγώ εἰμι
ῥαββί λέγει αὐτῷ Σὺ εἶπας
26 Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ
Ἰησοῦς τὸν ἄρτον καὶ εὐλογήσας
ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς καὶ
εἶπεν Λάβετε φάγετε τοῦτό ἐστιν τὸ
σῶμά μου
27 καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον καὶ
εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων,
Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες
28 τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου τὸ
τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν
ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
29 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πίω ἀπ'
ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γεννήματος τῆς
ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν
αὐτὸ πίνω μεθ'' ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ
βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου
30 Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ
Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν

MATOUŠ 26:31

Bible Kralická
31 Tedy dí jim Ježíš: Všickni vy
zhoršíte se nade mnou této noci. Nebo
psáno jest: Bíti budu pastýře,
a rozprchnouť se ovce stáda.

32 Ale když z mrtvých vstanu,
předejdu vás do Galilee.
33 Odpovídaje pak Petr, řekl jemu:
Byť se pak všickni zhoršili nad tebou,
jáť se nikdy nezhorším.
34 Dí mu Ježíš: Amen pravím tobě,
že této noci, prve než kohout zazpívá,
třikrát mne zapříš.
35 Řekl jemu Petr: Bychť pak měl
také s tebou umříti, nezapřím tebe.
Takž podobně i všickni učedlníci
pravili.
36 Tedy přišel s nimi Ježíš na místo,
kteréž sloulo Getsemany. I dí
učedlníkům: Poseďtež tuto, ažť
odejda, pomodlím se tamto.
37 A pojav s sebou Petra a dva syny
Zebedeovy, počal se rmoutiti a teskliv
býti.
38 Tedy řekl jim: Smutnáť jest duše
má až k smrti. Pozůstaňtež tuto
a bděte se mnou.
39 A poodšed maličko, padl na tvář
svou, modle se a řka: Otče můj, jest-li
možné, nechť odejde ode mne kalich
tento. Avšak ne jakž já chci, ale jakž ty
[chceš].
40 I přišel k učedlníkům, a nalezl je,
ani spí. I řekl Petrovi: Tak-liž jste
nemohli jediné hodiny bdíti se mnou?
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Textus Receptus

31 Τότε λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν
ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ· γέγραπται γάρ,
Πατάξω
τὸν
ποιμένα
καὶ
διασκορπισθήσεται τὰ πρόβατα τῆς
ποίμνης
32 μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω
ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν
33 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν
αὐτῷ
Εἰ
καὶ
πάντες
σκανδαλισθήσονται ἐν σοί ἐγὼ
οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι
34 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν λέγω
σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν
ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με
35 λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος Κἂν δέῃ με
σὺν σοὶ ἀποθανεῖν οὐ μή σε
ἀπαρνήσομαι ὁμοίως καὶ πάντες οἱ
μαθηταὶ εἶπον
36 Τότε ἔρχεται μετ' αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς
εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθσημανῆ, καὶ
λέγει τοῖς μαθηταῖς Καθίσατε αὐτοῦ
ἕως οὗ ἀπελθὼν προσεύξωμαι ἐκεῖ
37 καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ
τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου ἤρξατο
λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν
38 τότε λέγει αὐτοῖς Περίλυπός ἐστιν
ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου· μείνατε ὧδε
καὶ γρηγορεῖτε μετ' ἐμοῦ
39 καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ
πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος καὶ
λέγων, Πάτερ μου εἰ δυνατόν ἐστιν
παρελθέτω ἀπ' ἐμοῦ τὸ ποτήριον
τοῦτο· πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ' ὡς
σύ
40 καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς
καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας καὶ
λέγει τῷ Πέτρῳ Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε
μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ' ἐμοῦ
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MATOUŠ 26:50

Bible Kralická
41 Bdětež a modlte se, abyste nevešli
v pokušení. Duchť zajisté hotov jest,
ale tělo nemocno.
42 Opět po druhé odšed, modlil se,
řka: Otče můj, nemůže-liť tento kalich
minouti mne, než abych jej pil, staniž
se vůle tvá.
43 I přišed [k nim], nalezl je, a oni
zase spí; nebo byly oči jejich obtíženy.
44 A nechav jich, opět odšel,
a modlil se po třetí, touž řeč říkaje.
45 Tedy přišel k učedlníkům svým,
a řekl jim: Spětež již a odpočívejte. Aj,
přiblížila se hodina, a Syna člověka
zrazují v ruce hříšných.
46 Vstaňtež, pojďme. Aj, přiblížil se
ten, jenž mne zrazuje.
47 A když on ještě mluvil, aj, Jidáš,
jeden ze dvanácti, přišel, a s ním
zástup mnohý s meči a s kyjmi,
[poslaných] od předních kněží
a starších lidu.
48 Ten pak, jenž jej zrazoval, dal jim
znamení, řka: Kteréhožťkoli políbím,
ten jest; držtež jej.
49 A hned přistoupiv k Ježíšovi,
řekl: Zdráv buď, Mistře, a políbil jej.
50 I řekl jemu Ježíš: Příteli, nač jsi
přišel? Tedy přistoupili a ruce vztáhli
na Ježíše a jali ho.

Textus Receptus

41 γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε ἵνα
μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν
πνεῦμα πρόθυμον ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής
42 πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν
προσηύξατο λέγων, Πάτερ μου εἰ οὐ
δύναται τοῦτο τὸ ποτὴριον παρελθεῖν
ἀπ' ἐμοῦ, ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω γενηθήτω
τὸ θέλημά σου
43 καὶ ἐλθὼν εὑρίσκει αὐτοὺς πάλιν
καθεύδοντας ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ
ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι
44 καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς ἀπελθὼν πάλιν
προσηύξατο ἐκ τρίτου τὸν αὐτὸν
λόγον εἰπὼν
45 τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς
αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς Καθεύδετε τὸ
λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε· ἰδού, ἤγγικεν
ἡ ὥρα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν
46 ἐγείρεσθε ἄγωμεν· ἰδού, ἤγγικεν
ὁ παραδιδούς με
47 Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδού,
Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν καὶ μετ'
αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ
ξύλων ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ
πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ
48 ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν
αὐτοῖς σημεῖον λέγων, Ὃν ἂν φιλήσω
αὐτός ἐστιν κρατήσατε αὐτόν
49 καὶ εὐθέως προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ
εἶπεν Χαῖρε ῥαββί καὶ κατεφίλησεν
αὐτόν
50 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ἑταῖρε
ἐφ' ὦ πάρει τότε προσελθόντες
ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν
καὶ ἐκράτησαν αὐτόν

MATOUŠ 26:51

Bible Kralická
51 A aj, jeden z těch, kteříž byli
s Ježíšem, vztáh ruku, vytrhl meč svůj;
a udeřiv služebníka nejvyššího kněze,
uťal ucho jeho.
52 Tedy dí jemu Ježíš: Obrať meč
svůj v místo jeho; nebo všickni, kteříž
meč berou, od meče zahynou.
53 Zdaliž mníš, že bych nyní
nemohl prositi Otce svého, a vydal by
mi více nežli dvanácte houfů andělů?
54 [Ale] kterak by se pak naplnila
Písma, [kteráž svědčí], že tak musí
býti?
55 V tu hodinu řekl Ježíš
k zástupům: Jako na lotra vyšli jste
s meči a s kyjmi jímati mne. Na každý
den sedával jsem u vás, uče v chrámě,
a nejali jste mne.
56 Ale toto se všecko stalo, aby se
naplnila Písma prorocká. Tedy
učedlníci všickni opustivše ho, utekli.
57 A oni javše Ježíše, vedli ho
k Kaifášovi nejvyššímu knězi, kdežto
zákoníci a starší byli se sešli.
58 Ale Petr šel za ním zdaleka, až do
síně nejvyššího kněze. A všed vnitř,
seděl s služebníky, aby viděl [všeho
toho] konec.
59 Přední pak kněží a starší a všecka
ta rada hledali falešného svědectví
proti Ježíšovi, aby jej na smrt vydali,
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Textus Receptus

51 καὶ ἰδού, εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ
ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπέσπασεν τὴν
μάχαιραν αὖτοῦ καὶ πατάξας τὸν
δοῦλον τοῦ ἆρχιερέως ἆφεῖλεν αὖτοῦ
τὸ ὦτίον
52 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Ἀπόστρεψόν σου τὴν μάχαιραν εἰς τὸν
τόπον αὐτῆς· πάντες γὰρ οἱ λαβόντες
μάχαιραν ἐν μαχαίρᾳ ἀπολοῦνται
53 ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι ἄρτι
παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου καὶ
παραστήσει μοι πλείους ἢ δώδεκα
λεγεῶνας ἀγγέλων
54 πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ
ὅτι οὕτως δεῖ γενέσθαι
55 Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς
τοῖς ὄχλοις Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθετε
μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν
με καθ' ἡμέραν πρὸς ὑμᾶς ἐκαθεζόμην
διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ καὶ οὐκ
ἐκρατήσατέ με
56 τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα
πληρωθῶσιν
αἱ
γραφαὶ
τῶν
προφητῶν Τότε οἱ μαθηταὶ πάντες
ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον
57 Οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν Ἰησοῦν
ἀπήγαγον πρὸς Καϊάφαν τὸν
ἀρχιερέα ὅπου οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ
πρεσβύτεροι συνήχθησαν
58 ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ
μακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως
καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν
ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος
59 οἱ
δὲ
ἀρχιερεῖς
καὶ
οἱ
πρεσβύτεροι καὶ τὸ συνέδριον ὅλον
ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ
Ἰησοῦ ὅπως αὐτὸν θανατώσωσιν
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MATOUŠ 26:69

Bible Kralická
60 I nenalezli. A ačkoli mnozí falešní
svědkové
přistupovali,
[však]
nenalézali. Naposledy pak přišli dva
falešní svědkové,
61 A řekli: Tento jest pověděl: Mohu
zbořiti chrám Boží a ve třech dnech
[zase] jej ustavěti.
62 A povstav nejvyšší kněz, řekl
jemu: Nic neodpovídáš? Což [pak] tito
proti tobě svědčí?
63 Ale Ježíš mlčel. I odpovídaje
nejvyšší kněz, řekl k němu: Zaklínám
tě skrze Boha živého, abys nám
pověděl, jsi-li ty Kristus Syn Boží?
64 Dí mu Ježíš: Ty jsi řekl. Ale však
pravím vám: Od toho času uzříte Syna
člověka sedícího na pravici moci
[Boží] a přicházejícího na oblacích
nebeských.
65 Tedy nejvyšší kněz roztrhl
roucho své, a řekl: Rouhal se. Což ještě
potřebujeme svědků? Aj, nyní jste
slyšeli rouhání jeho.
66 Co se vám zdá? A oni
odpovídajíce, řekli: Hodenť jest smrti.
67 Tedy plili na tvář jeho a pohlavkovali jej; jiní pak hůlkami jej bili,
68 Říkajíce: Hádej nám, Kriste, kdo
jest ten, kterýž tebe udeřil?
69 Ale Petr seděl vně v síni.
I přistoupila k němu jedna děvečka,
řkuci: I ty jsi byl s Ježíšem tím
Galilejským.

Textus Receptus

60 καὶ οὐχ εὗρον καὶ πολλῶν
ψευδομαρτύρων προσελθόντων οὐχ
εὗρον· ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο
ψευδομάρτυρες
61 εἶπον, Οὗτος ἔφη Δύναμαι
καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ διὰ
τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι αὐτόν
62 καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν
αὐτῷ Οὐδὲν ἀποκρίνῃ τί οὗτοί σου
καταμαρτυροῦσιν
63 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα καὶ
ἀποκριθεὶς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ
Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ
ζῶντος ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ
Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
64 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Σὺ εἶπας·
πλὴν λέγω ὑμῖν ἀπ' ἄρτι ὄψεσθε τὸν
υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ
δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον
ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ
65 τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξεν τὰ
ἱμάτια
αὐτοῦ
λέγων
ὅτι
Ἐβλασφήμησεν· τί ἔτι χρείαν ἔχομεν
μαρτύρων ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν
βλασφημίαν αὐτοῦ,
66 τί ὑμῖν δοκεῖ οἱ δὲ ἀποκριθέντες
εἰπον, Ἔνοχος θανάτου ἐστίν
67 Τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον
αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν, οἱ δὲ
ἐρράπισαν,
68 λέγοντες, Προφήτευσον ἡμῖν,
Χριστέ, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε;
69 Ὁ δὲ Πέτρος ἔξω ἐκάθητο ἐν τῇ
αὐλῇ· καὶ προσῆλθεν αὐτῷ μία
παιδίσκη λέγουσα Καὶ σὺ ἦσθα μετὰ
Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου

MATOUŠ 26:70
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Textus Receptus

70 On pak zapřel přede všemi, řka:
Nevím, co pravíš.
71 A když vycházel ze dveří, uzřela
jej jiná [děvečka]. I řekla těm, kteříž tu
byli: I tento byl s Ježíšem tím
Nazaretským.
72 A [on] opět zapřel s přísahou,
[řka]: Neznám toho člověka.
73 A po malé chvíli přistoupili
[blíže], kteříž tu stáli, i řekli Petrovi:
Jistě i ty z nich jsi, neb i řeč tvá známa
tebe činí.
74 Tedy počal se proklínati
a přisahati, [řka]: Neznám toho
člověka. A hned kohout zazpíval.
75 I rozpomenul se Petr na slovo
Ježíšovo, kterýž jemu byl řekl: Že prve
než kohout zazpívá, třikrát mne
zapříš. A vyšed ven, plakal hořce.

70 ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν
πάντων λέγων, Οὐκ οἶδα τί λέγεις
71 ἐξελθόντα δὲ αὐτὸν εἰς τὸν
πυλῶνα εἶδεν αὐτὸν ἄλλη καὶ λέγει
τοῖς ἐκεῖ καὶ Οὗτος ἦν μετὰ Ἰησοῦ τοῦ
Ναζωραίου
72 καὶ πάλιν ἠρνήσατο μεθ' ὅρκου
ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον
73 μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ
ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῳ Ἀληθῶς καὶ
σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ καὶ γὰρ ἡ λαλιά σου
δῆλόν σε ποιεῖ
74 τότε ἤρξατο καταναθεματίζειν καὶ
ὀμνύειν ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον
καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
75 καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ
ῥήματος τοῦ Ἰησοῦ εἰρηκότος αὐτῷ ὅτι
Πρὶν
ἀλέκτορα
φωνῆσαι
τρὶς
ἀπαρνήσῃ με· καὶ ἐξελθὼν ἔξω
ἔκλαυσεν πικρῶς

27

27

A když bylo ráno, vešli v radu
všickni přední kněží a starší
lidu proti Ježíšovi, aby jej na smrt
vydali.
2 I svázavše jej, vedli, a vydali ho
Pontskému Pilátovi hejtmanu.
3 Tedy vida Jidáš, zrádce jeho, že by
odsouzen byl, želeje [toho], navrátil
zase třidceti stříbrných předním
kněžím a starším,
4 Řka: Zhřešil jsem, zradiv krev
nevinnou. Oni pak řekli: Co nám do
toho? Ty viz.

Πρωΐας
δὲ
γενομένης
συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ
κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὥστε θανατῶσαι
αὐτόν·
2 καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ
παρέδωκαν αὐτὸν Ποντίῳ Πιλάτῳ τῷ
ἡγεμόνι
3 Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς
αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη μεταμεληθεὶς
ἀπέστρεψεν τὰ τριάκοντα ἀργύρια
τοῖς
ἀρχιερεῦσιν
καὶ
τοῖς
πρεσβυτέροις
4 λέγων, Ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα
ἀθῷον οἱ δὲ εἶπον, Τί πρὸς ἡμᾶς σὺ
ὄψει
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5 A [on] povrh ty stříbrné v chrámě,
odšel pryč, a odšed, oběsil se.
6 A přední kněží vzavše peníze,
řekli: Neslušíť jich vložiti do
pokladnice, nebo mzda krve jest.
7 A poradivše se, koupili za ně pole
to hrnčířovo, ku pohřebu poutníků.
8 Protož nazváno jest pole to pole
krve, až do dnešního dne.
9 A tehdy naplnilo se povědění
skrze Jeremiáše proroka řkoucího:
A vzali třidceti stříbrných, mzdu
ceněného, kterýž šacován byl od synů
Izraelských,
10 A dali je za pole hrnčířovo, jakož
mi ustanovil Pán.
11 Ježíš pak stál před vladařem.
A otázal se ho vladař, řka: Ty-li jsi ten
král Židovský? Řekl jemu Ježíš: Ty
pravíš.
12 A když na něj přední kněží
a starší žalovali, nic neodpověděl.
13 Tedy dí mu Pilát: Neslyšíš-li,
kteraké věci proti tobě svědčí?
14 Ale [on] neodpověděl jemu
k žádnému slovu, takže se vladař
[tomu] velmi divil.
15 Měl pak obyčej vladař v svátek
propustiti lidu vězně jednoho,
kteréhož by chtěli.
16 I měli v ten čas vězně jednoho
znamenitého, kterýž sloul Barabbáš.

Textus Receptus

5 καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια ἕν τῷ ναῷ
ἀνεχώρησεν καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο
6 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ
ἀργύρια εἶπον, Οὐκ ἔξεστιν βαλεῖν
αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν ἐπεὶ τιμὴ
αἵματός ἐστιν
7 συμβούλιον
δὲ
λαβόντες
ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν Ἀγρὸν τοῦ
Κεραμέως εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις
8 διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος Ἀγρὸς
Αἵματος ἕως τῆς σήμερον
9 τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ
Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος Καὶ
ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια τὴν
τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο
ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ
10 καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν
τοῦ κεραμέως καθὰ συνέταξέν μοι
κύριος
11 Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔστη ἔμπροσθεν τοῦ
ἡγεμόνος· καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ
ἡγεμὼν λέγων, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν
Ἰουδαίων ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ Σὺ
λέγεις
12 καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν
ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν
πρεσβυτέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο
13 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος Οὐκ
ἀκούεις πόσα σου καταμαρτυροῦσιν
14 καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς
οὐδὲ ἓν ῥῆμα ὥστε θαυμάζειν τὸν
ἡγεμόνα λίαν
15 Κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει ὁ ἡγεμὼν
ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσμιον ὃν
ἤθελον
16 εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον
λεγόμενον Βαραββᾶν

MATOUŠ 27:17
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17 Protož když se [lidé] sešli, řekl:
Kterého chcete, ať vám propustím?
Barabbáše-li, čili Ježíše, jenž slove
Kristus?
18 Neboť věděl, že jej z závisti
vydali.
19 A když seděl na soudné stolici,
poslala k němu žena jeho, řkuci: Nic
neměj činiti s spravedlivým tímto,
nebo jsem mnoho trpěla dnes ve snách
pro něho.
20 Ale přední kněží a starší navedli
lid, aby prosili za Barabbáše, Ježíše
pak aby zahubili.
21 I odpověděv vladař, řekl jim:
Kterého chcete ze dvou, ať vám
propustím? A oni řekli: Barabbáše.
22 Dí jim Pilát: Co pak učiním
s Ježíšem, jenž slove Kristus? Řekli mu
všickni: Ukřižován buď.
23 Vladař pak řekl: I což jest zlého
učinil? Oni pak více volali, řkouce:
Ukřižován buď.
24 A vida Pilát, že by nic neprospěl,
ale že by větší rozbroj byl, vzav vodu,
umyl ruce před lidem, řka: Čist jsem já
od krve spravedlivého tohoto. Vy
vizte.
25 A odpověděv všecken lid, řekl:
Krev jeho na nás i na naše syny.
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Textus Receptus

17 συνηγμένων οὖν αὐτῶν εἶπεν
αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος Τίνα θέλετε
ἀπολύσω ὑμῖν Βαραββᾶν ἢ Ἰησοῦν
τὸν λεγόμενον Χριστόν
18 ᾔδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον
παρέδωκαν αὐτόν
19 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ
βήματος ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡ
γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα Μηδὲν σοὶ καὶ
τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ· πολλὰ γὰρ ἔπαθον
σήμερον κατ' ὄναρ δι' αὐτόν
20 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα
αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν τὸν δὲ
Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν
21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν
αὐτοῖς Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο
ἀπολύσω ὑμῖν οἱ δὲ εἰπον, Βαραββᾶν
22 λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος Τί οὐν
ποιήσω Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον
Χριστόν; λέγουσιν αὐτῷ πάντες
Σταυρωθήτω
23 ὁ δὲ ἡγεμὼν ἔφη Τί γὰρ κακὸν
ἐποίησεν οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον
λέγοντες Σταυρωθήτω
24 ἰδὼν δὲ ὁ Πιλᾶτος ὅτι οὐδὲν
ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται
λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας
ἀπέναντι τοῦ ὄχλου λέγων, Ἀθῷός εἰμι
ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ δικαίου τούτου·
ὑμεῖς ὄψεσθε
25 καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπεν
Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ
τέκνα ἡμῶν
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26 Tedy propustil jim Barabbáše, ale
Ježíše zbičovav, vydal, aby byl
ukřižován.
27 Tedy žoldnéři hejtmanovi, vzavše
Ježíše do radného domu, shromáždili
k němu všecku [svou] rotu.
28 A svlékše jej, přiodíli ho pláštěm
brunátným.
29 A spletše korunu z trní, vstavili
na hlavu jeho, a dali třtinu v pravou
ruku jeho, a klekajíce před ním,
posmívali se jemu, řkouce: Zdráv buď,
ó králi Židovský.
30 A plijíce na něho, brali třtinu
a bili jej v hlavu.
31 A když se mu naposmívali,
svlékli s něho plášť, a oblékli jej
v roucho jeho. I vedli ho, aby byl
ukřižován.
32 A vyšedše, nalezli člověka
Cyrenenského, jménem Šimona. Toho
přinutili, aby nesl kříž jeho.
33 I přišedše na místo, kteréž slove
Golgata, to jest popravné místo,
34 Dali mu píti octa, smíšeného se
žlučí. A okusiv ho, nechtěl píti.
35 Ukřižovavše pak jej, rozdělili
roucha jeho, mecíce [o ně] los, aby se
naplnilo
povědění
proroka,
[řkoucího]: Rozdělili sobě roucho mé,
a o můj oděv metali los.

Textus Receptus

26 τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν
Βαραββᾶν
τὸν
δὲ
Ἰησοῦν
φραγελλώσας
παρέδωκεν
ἵνα
σταυρωθῇ
27 Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος
παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ
πραιτώριον συνήγαγον ἐπ' αὐτὸν
ὅλην τὴν σπεῖραν
28 καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν περιέθηκαν
αὐτῷ χλαμύδα κοκκίνην
29 καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ
ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν
αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐπὶ τὴν δεξιὰν
αὐτοῦ καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν
αὐτοῦ ἐνέπαιζον αὐτῷ λέγοντες Χαῖρε
ὁ βασιλεῦς τῶν Ἰουδαίων
30 καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον
τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν
κεφαλὴν αὐτοῦ
31 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ ἐξέδυσαν
αὐτὸν τὴν χλαμύδα καὶ ἐνέδυσαν
αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀπήγαγον
αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι
32 Ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον ἄνθρωπον
Κυρηναῖον ὀνόματι Σίμωνα τοῦτον
ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν
αὐτοῦ
33 Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον
Γολγοθᾶ ὅς ἐστιν λεγόμενος Κρανίου
Τόπος
34 ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν ὄξος μετὰ
χολῆς μεμιγμένον· καὶ γευσάμενος οὐκ
ἤθελεν πιεῖν
35 σταυρώσαντες
δὲ
αὐτὸν
διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ
βάλλοντες κλῆρον ἵνα πληρωθῇ τὸ
ῥηθὲν
ὑπὸ
τοῦ
προφήτου,
διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια μου ἑαυτοῖς,
καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον
κλῆρον,

MATOUŠ 27:36
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36 A sedíce, ostříhali ho tu.
37 I vstavili nad hlavu jeho vinu
jeho napsanou: Totoť jest Ježíš, [ten]
král Židovský.
38 I ukřižováni jsou s ním dva lotři,
jeden na pravici a druhý na levici.
39 Ti pak, kteříž chodili tudy,
rouhali mu se, ukřivujíce hlav svých,
40 A říkajíce: Hej, ty jako rušíš
chrám [Boží] a ve třech dnech [jej
zase] vzděláváš, pomoziž sám sobě.
Jsi-li Syn Boží, sestupiž s kříže.
41 Tak podobně i přední kněží
posmívajíce se s zákoníky a staršími,
pravili:
42 Jiným pomáhal, sám sobě nemůž
pomoci. Jestliže jest král Židovský,
nechať nyní sstoupí s kříže, a uvěříme
jemu.
43 Doufalť v Boha, nechať ho nyní
vysvobodí, chce-liť mu; nebo pravil:
Syn Boží jsem.
44 Takž také i lotři, kteříž byli s ním
ukřižováni, utrhali jemu.
45 Od šesté pak hodiny tma se stala
po vší té zemi až do hodiny deváté.
46 A při hodině deváté zvolal Ježíš
hlasem velikým, řka: Eli, Eli, lama
zabachtani? To jest: Bože můj, Bože
můj, proč jsi mne opustil?
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Textus Receptus

36 καὶ καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ
37 καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς
αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην·
Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ βασιλεῦς τῶν
Ἰουδαίων
38 Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο
λῃσταί εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ
εὐωνύμων
39 Οἱ
δὲ
παραπορευόμενοι
ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς
κεφαλὰς αὐτῶν
40 καὶ λέγοντες Ὁ καταλύων τὸν
ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν
σῶσον σεαυτόν, εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ
κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ
41 ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς
ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν γραμματέων καὶ
πρεσβυτέρων ἔλεγον
42 Ἄλλους ἔσωσεν ἑαυτὸν οὐ
δύναται σῶσαι· εἰ βασιλεὺς Ἰσραήλ
ἐστιν καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ
καὶ πιστεύσομεν αὐτῷ
43 πέποιθεν ἐπὶ τὸν θεόν· ῥυσάσθω
νῦν αὐτόν· εἰ θέλει αὐτόν, εἶπεν γὰρ
ὅτι Θεοῦ εἰμι υἱός
44 τὸ δ' αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ
συσταυρωθέντες αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτῷ
45 Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος
ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας
ἐννάτης
46 περὶ δὲ τὴν ἐννάτην ὥραν
ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ
λέγων, Ηλι ηλι λαμὰ σαβαχθανι τοῦτ'
ἔστιν Θεέ μου θεέ μου ἱνατί με
ἐγκατέλιπες
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47 A někteří z těch, jenž tu stáli,
slyšíce, pravili, že Eliáše volá tento.
48 A hned jeden z nich běžev, vzal
houbu, naplnil ji octem a vloživ na
tresť, dával jemu píti.
49 Ale jiní pravili: Nech tak,
pohledíme, přijde-li Eliáš, aby ho
vysvobodil.
50 Ježíš pak opět volaje hlasem
velikým, vypustil duši.
51 A aj, opona chrámová roztrhla se
na dvé, od vrchu až dolů, a země se
třásla a skálé se pukalo,
52 A hrobové se otvírali, a mnohá
těla zesnulých svatých vstala jsou.
53 A vyšedše z hrobů, po vzkříšení
jeho přišli do svatého města a ukázali
se mnohým.
54 Tedy centurio a ti, kteříž s ním
byli, ostříhajíce Ježíše, vidouce
zemětřesení a to, co se dálo, báli se
velmi, řkouce: Jistě Syn Boží byl tento.
55 Byly také tu ženy mnohé, zdaleka
se dívajíce, kteréž byly přišly za
Ježíšem od Galilee, posluhujíce jemu,
56 Mezi
nimiž
byla
Maria
Magdaléna a Maria, matka Jakubova
a Jozesova,
a matka
synů
Zebedeových.

Textus Receptus

47 τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστώτων
ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ
οὗτος
48 καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν
καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους
καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν
49 οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον Ἄφες ἴδωμεν
εἰ ἔρχεται Ἠλίας σώσων αὐτόν
50 ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ
μεγάλῃ ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα
51 Καὶ ἰδού, τὸ καταπέτασμα τοῦ
ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως
κάτω καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη καὶ αἱ πέτραι
ἐσχίσθησαν
52 καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν καὶ
πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων
ἁγίων ἠγέρθη,
53 καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων
μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς
τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν
πολλοῖς
54 Ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ'
αὐτοῦ τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν ἰδόντες
τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα
ἐφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες Ἀληθῶς
θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος
55 Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ
ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι αἵτινες
ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς
Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ·
56 ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ
καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Ἰωσὴ
μήτηρ καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν
Ζεβεδαίου

MATOUŠ 27:57

Bible Kralická
57 A když byl večer, přišel [jeden]
člověk bohatý od Arimatie, jménem
Jozef, kterýž také byl učedlník Ježíšův.
58 Ten přistoupil ku Pilátovi a prosil
za tělo Ježíšovo. Tedy Pilát rozkázal
dáti tělo.
59 A vzav tělo [Ježíšovo] Jozef,
obvinul je v plátno čisté,
60 A vložil do svého nového hrobu,
kterýž byl vytesal v skále; a přivaliv
kámen veliký ke dveřům hrobovým,
odšel.
61 A byla tu Maria Magdaléna
a druhá Maria, sedíce naproti hrobu.
62 Druhého pak dne, kterýž byl po
velikém pátku, sešli se přední kněží
a farizeové ku Pilátovi,
63 Řkouce: Pane, rozpomenuli jsme
se, že ten svůdce řekl, ještě živ jsa: Po
třech dnech vstanu.
64 Rozkažiž tedy ostříhati hrobu až
do třetího dne, ať by snad učedlníci
jeho, přijdouce v noci, neukradli ho,
a řekli by lidu: Vstalť jest z mrtvých.
I budeť poslední blud horší nežli
první.
65 Řekl jim Pilát: Máte stráž; jděte,
ostříhejte, jakž víte.
66 A oni šedše, osadili hrob
strážnými, zapečetivše kámen.
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Textus Receptus

57 Ὀψίας δὲ γενομένης ἦλθεν
ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἁριμαθαίας,
τοὔνομα Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς
ἐμαθήτευσεν τῷ Ἰησοῦ·
58 οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ
ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ τότε ὁ
Πιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι τὸ
σῶμα
59 καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ
ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καθαρᾷ
60 καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ
αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ
πέτρᾳ καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν
τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν
61 ἦν δὲ ἐκεῖ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ
καὶ ἡ ἄλλη Μαριά καθήμεναι
ἀπέναντι τοῦ τάφου
62 Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶν μετὰ
τὴν παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς
Πιλᾶτον
63 λέγοντες Κύριε ἐμνήσθημεν ὅτι
ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν Μετὰ
τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι
64 κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν
τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας μήποτε
ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς
κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ
Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν καὶ ἔσται ἡ
ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης
65 ἔφη δὲ αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος Ἔχετε
κουστωδίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε
ὡς οἴδατε
66 οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο
τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον
μετὰ τῆς κουστωδίας
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MATOUŠ 28:10

Bible Kralická

28

Na skonání pak soboty, když
již svitalo na první [den] toho
téhodne, přišla Maria Magdaléna
a druhá Maria, aby pohleděly na hrob.
2 A aj, zemětřesení stalo se veliké.
Nebo anděl Páně sstoupiv s nebe
a přistoupiv, odvalil kámen ode dveří
[hrobových], a posadil se na něm.
3 A byl obličej jeho jako blesk,
a roucho jeho bílé jako sníh.
4 A pro strach jeho zděsili se strážní
a učiněni jsou jako mrtví.
5 I odpověděv anděl, řekl ženám:
Nebojte se vy, neboť vím, že Ježíše
ukřižovaného hledáte.
6 Neníť ho tuto; nebo vstalť jest,
jakož [před]pověděl. Pojďte, a vizte
místo, kdež ležel Pán.
7
A rychle
jdouce,
povězte
učedlníkům jeho, že vstal z mrtvých.
A aj, předchází vás do Galilee, tam jej
uzříte. Aj, pověděl jsem vám.
8 I vyšedše rychle z hrobu s bázní
a s radostí velikou, běžely, aby
učedlníkům jeho zvěstovaly.
9 Když
pak
šly
zvěstovati
učedlníkům jeho, aj, Ježíš potkal se
s nimi, řka: Zdrávy buďte. A ony
přistoupivše, chopily se noh jeho,
a klaněly se jemu.
10 Tedy dí jim Ježíš: Nebojtež se.
Jděte, zvěstujte bratřím mým, ať jdou
do Galilee, a tamť mne uzří.

Textus Receptus

Ὀψὲ
δὲ
σαββάτων
τῇ
ἐπιφωσκούσῃ
εἰς
μίαν
σαββάτων
ἦλθεν
Μαρία
ἡ
Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαριὰ
θεωρῆσαι τὸν τάφον
2 καὶ ἰδού, σεισμὸς ἐγένετο μέγας·
ἄγγελος γὰρ κυρίου καταβὰς ἐξ
οὐρανοῦ προσελθὼν ἀπεκύλισεν τὸν
λίθον ἀπὸ τῆς θύρας, καὶ ἐκάθητο
ἐπάνω αὐτοῦ
3 ἦν δὲ ἡ ἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ
τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ χιών
4 ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ
ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγένοντο
ὡσεὶ νεκροί
5 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἰπεν ταῖς
γυναιξίν, Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς· οἶδα γὰρ
ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε·
6 οὐκ ἔστιν ὧδε ἠγέρθη γὰρ καθὼς
εἶπεν· δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου
ἔκειτο ὁ Κύριος
7 καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς
μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν
νεκρῶν καὶ ἰδού, προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν
Γαλιλαίαν ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε· ἰδού,
εἶπον ὑμῖν
8 καὶ ἐξελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ
μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς
μεγάλης ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς
μαθηταῖς αὐτοῦ
9 ὡς δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς
μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ ἰδού, ὁ Ἰησοῦς
ἀπήντησεν αὐταῖς λέγων, Χαίρετε αἱ
δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ,
τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ
10 τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς Μὴ
φοβεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς
ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν
Γαλιλαίαν κἀκεῖ με ὄψονται

28

MATOUŠ 28:11

Bible Kralická
11 Když pak ony odešly, aj, někteří
z stráže přišedše do města, oznámili
předním kněžím všecko, co se stalo.
12 Kteřížto
shromáždivše
se
s staršími a uradivše se, mnoho peněz
dali žoldnéřům,
13 Řkouce: Pravte, že učedlníci jeho
nočně přišedše, ukradli jej, když jsme
my spali.
14 A uslyší-liť o tom hejtman, myť
ho spokojíme a vás bezpečny učiníme.
15 A oni vzavše peníze, učinili, jakž
naučeni byli. I rozhlášeno jest slovo to
u Židů až do dnešního dne.
16 Jedenácte pak učedlníků šli do
Galilee na horu, kdežto jim byl uložil
Ježíš.
17 A uzřevše ho, klaněli se jemu. Ale
někteří pochybovali.
18 A přistoupiv Ježíš, mluvil jim,
řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi
i na zemi.
19 Protož jdouce, učte všecky
národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna
i Ducha svatého,
20 Učíce je zachovávati všecko, což
jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi
jsem po všecky dny, až do skonání
světa. Amen.
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Textus Receptus

11 Πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού,
τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν
πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν
ἅπαντα τὰ γενόμενα
12 καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν
πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες
ἀργύρια
ἱκανὰ
ἔδωκαν
τοῖς
στρατιώταις
13 λέγοντες Εἴπατε ὅτι Οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν
ἡμῶν κοιμωμένων
14 καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ
ἡγεμόνος ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν καὶ
ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν
15 οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια
ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. Καὶ
διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ
Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον
16 Οἱ
δὲ
ἕνδεκα
μαθηταὶ
ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὸ
ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
17 καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν
αὐτῷ· οἱ δὲ ἐδίστασαν
18 καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς
ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων, Ἐδόθη μοι
πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς
19 πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε
πάντα τὰ ἔθνη βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς
τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ
τοῦ ἁγίου πνεύματος
20 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα
ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδού, ἐγὼ
μεθ' ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως
τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος Ἀμήν

Evangelium podlé sepsání S. Marka

1

Bible Kralická

Počátek evangelium Ježíše Krista,
Syna Božího;
2 Jakož psáno jest v Prorocích: Aj, já
posílám anděla svého před tváří tvou,
kterýž připraví cestu tvou před tebou.
3 Hlas volajícího na poušti:
Připravujte cestu Páně, přímé čiňte
stezky jeho.
4 Křtil Jan na poušti a kázal křest
pokání na odpuštění hříchů.
5 I vycházeli k němu ze vší krajiny
Židovské i Jeruzalémští, a křtili se od
něho
všickni
v Jordáně
řece,
vyznávajíce hříchy své.
6 Byl pak Jan odín srstmi
velbloudovými, a pás kožený na
bedrách jeho, a jídal kobylky a med
lesní.
7 A kázal, řka: Za mnou jde silnější
mne, kteréhožto nejsem hoden, sehna
se, rozvázati řeménka u obuvi jeho.
8 Já zajisté křtil jsem vás vodou, ale
onť vás křtíti bude Duchem svatým.
9 I stalo se v těch dnech, přišel Ježíš
z Nazarétu Galilejského, a pokřtěn jest
v Jordáně od Jana.
10 A hned vystoupě z vody, uzřel
nebesa otevřená a Ducha jakožto
holubici, sstupujícího na něj.

Textus Receptus

Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ
2 Ὡς
γέγραπται
ἐν
τοῖς
προφήταις, Ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν
ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου ὃς
κατασκευάσει
τὴν
ὁδόν
σου
ἔμπροσθέν σου,
3 φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ·
Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου εὐθείας
ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ
4 ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ
ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα
μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
5 καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα
ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται
καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ
Ἰορδάνῃ
ποταμῷ
ὑπ'
αὐτοῦ
ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν
6 ἦν δὲ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας
καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ
τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ καὶ ἐσθίων ἀκρίδας
καὶ μέλι ἄγριον
7 καὶ ἐκήρυσσεν λέγων, Ἔρχεται ὁ
ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου οὗ οὐκ
εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα
τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ
8 ἐγὼ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι
αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι
ἁγίῳ
9 Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς
ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ
τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη ὑπὸ
Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην
10 καὶ εὐθὲως ἀναβαίνων ἀπὸ τοῦ
ὕδατος εἶδεν σχιζομένους τοὺς
οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦμα ὡσεὶ
περιστερὰν καταβαῖνον ἐπ' αὐτόν·

1

MAREK 1:11
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11 A hlas stal se s nebe: Ty jsi ten
můj milý Syn, v němž mi se dobře
zalíbilo.
12 A ihned ho Duch vypudil na
poušť.
13 I byl tam na poušti čtyřidceti
dnů, a pokoušín byl od satana; a byl
s zvěří, a andělé přisluhovali jemu.
14 Když pak byl vsazen Jan [do
žaláře], přišel Ježíš do Galilee, zvěstuje
evangelium království Božího,
15 Pravě: Že se naplnil čas,
a přiblížilo se království Boží. Čiňte
pokání, a věřte evangelium.
16 A chodě podle moře Galilejského,
uzřel Šimona a Ondřeje bratra jeho,
ani pouštějí síti do moře, nebo rybáři
byli.
17 I řekl jim Ježíš: Pojďte za mnou,
a učiním vás rybáře lidí.
18 A [oni] hned opustivše síti své, šli
za ním.
19 A pošed odtud maličko, uzřel
Jakuba Zebedeova, a Jana bratra jeho,
kteříž také [byli] na lodí tvrdíce síti
své;
20 A hned povolal jich. A [oni]
opustivše otce svého Zebedea na lodí
s pacholky, šli za ním.
21 I vešli do Kafarnaum. A hned
v sobotu šel Ježíš do školy, a učil.
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Textus Receptus

11 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν
οὐρανῶν Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός
ἐν ὦ εὐδόκησα
12 Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν
ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον
13 καὶ ἦν ἐκεῖ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡμέρας
τεσσαράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ
Σατανᾶ καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων καὶ οἱ
ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ
14 Μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν
Ἰωάννην ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν
Γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον
τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ
15 καὶ λέγων ὅτι Πεπλήρωται ὁ
καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ
θεοῦ· μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ
εὐαγγελίῳ
16 Περιπατῶν
δὲ
παρὰ
τὴν
θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν Σίμωνα
Καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ
βάλλοντας ἀμφίβληστρον ἐν τῇ
θαλάσσῃ· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς
17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Δεῦτε
ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι
ἁλιεῖς ἀνθρώπων
18 καὶ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα
αὐτῶν, ἠκολούθησαν αὐτῷ
19 Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν ὀλίγον εἶδεν
Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ
Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ
αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ
δίκτυα
20 καὶ εὐθεὼς ἐκάλεσεν αὐτούς καὶ
ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον
ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν
ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ
21 Καὶ
εἰσπορεύονται
εἰς
Καπερναούμ
καὶ
εὐθεὼς
τοῖς
σάββασιν
εἰσελθὼν
εἰς
τὴν
συναγωγὴν ἐδίδασκεν
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22 I divili se náramně učení jeho;
nebo učil je, jako moc maje, a ne jako
zákoníci.
23 I byl v škole jejich člověk,
[posedlý] duchem nečistým. I zvolal,
24 Řka: Ale což jest tobě do nás,
Ježíši Nazaretský? Přišel jsi zatratiti
nás; znám tě, kdo jsi, [a vím, že jsi] ten
svatý Boží.
25 I přimluvil mu Ježíš, řka:
Umlkniž a vyjdi z něho.
26 I polomcovav jím duch nečistý
a křiče hlasem velikým, vyšel z něho.
27 I lekli se všickni, takže se tázali
mezi sebou, řkouce: I co jest toto?
Jakéž jest toto nové učení, že [tento]
mocně duchům nečistým rozkazuje,
a poslouchají ho?
28 I roznesla se pověst o něm hned
po vší krajině Galilejské.
29 A hned vyšedše ze školy, přišli
do domu Šimonova a Ondřejova
s Jakubem a s Janem.
30 Šimonova pak svegruše ležela,
majíc zimnici. A hned jemu pověděli
o ní.
31 A přistoupiv, pozdvihl jí, ujav ji
za ruku její, a hned přestala jí zimnice.
I posluhovala jim.

Textus Receptus

22 καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ
αὐτοῦ· ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς
ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ
γραμματεῖς
23 καὶ ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν
ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ καὶ
ἀνέκραξεν
24 λέγων, Ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ
Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά
σε τίς εἶ ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ
25 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
λέγων, Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ
26 καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα
τὸ ἀκάθαρτον καὶ κράξαν φωνῇ
μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ
27 καὶ ἐθαμβήθησαν παντές, ὥστε
συζητεῖν πρὸς αὐτοὺς, λέγοντας Τί
ἐστιν τοῦτο τις ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὑτη,
ὅτι κατ' ἐξουσίαν· καὶ τοῖς πνεύμασιν
τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει καὶ
ὑπακούουσιν αὐτῷ
28 ἐξῆλθεν δὲ ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς εἰς
ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας
29 Καὶ εὐθέως ἐκ τῆς συναγωγῆς
ἐξελθόντες ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν
Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου μετὰ Ἰακώβου
καὶ Ἰωάννου
30 ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο
πυρέσσουσα καὶ εὐθὲως λέγουσιν
αὐτῷ περὶ αὐτῆς
31 καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν
κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς· καὶ ἀφῆκεν
αὐτὴν ὁ πυρετός εὐθὲως, καὶ διηκόνει
αὐτοῖς
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32 Večer pak již při západu slunce,
nosili k němu všecky nemocné
i ďábelníky.
33 A bylo se všecko město sběhlo ke
dveřům.
34 I uzdravoval mnohé ztrápené
rozličnými
neduhy,
a ďábelství
mnohá vymítal, a nedopustil mluviti
ďáblům; nebo znali ho.
35 A přede dnem velmi ráno vstav
[Ježíš], vyšel, a šel na pusté místo,
a tam se modlil.
36 I šel za ním Šimon i ti, kteříž
s ním byli.
37 A když jej nalezli, řekli jemu:
Všickni tě hledají.
38 I dí jim: Pojďmež do okolních
městeček, abych i tam kázal. Nebo na
to jsem přišel.
39 I kázal v školách jejich ve vší
Galileji, a ďábelství vymítal.
40 Tedy přišel k němu malomocný,
prose ho, a klekna před ním, řekl
jemu: [Pane], chceš-li, můžeš mne
očistiti.
41 Ježíš pak slitovav se, vztáhl ruku,
dotekl se ho a řekl jemu: Chci, buď
čist.
42 A když to řekl, hned odstoupilo
od něho malomocenství, a očištěn jest.
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Textus Receptus

32 Ὀψίας δὲ γενομένης ὅτε ἔδυ ὁ
ἥλιος ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς
κακῶς
ἔχοντας
καὶ
τοὺς
δαιμονιζομένους·
33 καὶ ἡ πόλις ὅλη ἐπισυνηγμένη ἦν
πρὸς τὴν θύραν
34 καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς
ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ δαιμόνια
πολλὰ ἐξέβαλεν καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν
τὰ δαιμόνια ὅτι ᾔδεισαν αὐτόν
35 Καὶ πρωῒ ἔννυχον λίαν ἀναστὰς
ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον
κἀκεῖ προσηύχετο
36 καὶ κατεδίωξάν αὐτὸν ὁ Σίμων
καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ
37 καὶ εὗροντες αὐτὸν λέγουσιν
αὐτῷ ὅτι Πάντες ζητοῦσίν σε
38 καὶ λέγει αὐτοῖς Ἄγωμεν εἰς τὰς
ἐχομένας κωμοπόλεις ἵνα κἀκεῖ
κηρύξω· εἰς τοῦτο γὰρ ἐξελήλυθα
39 καὶ ἦν κηρύσσων ἐν ταῖς
συναγωγαῖς αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν
Γαλιλαίαν καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων
40 Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς
παρακαλῶν αὐτὸν καὶ γονυπετῶν
αὐτὸν καὶ λέγων αὐτῷ ὅτι Ἐὰν θέλῃς
δύνασαί με καθαρίσαι
41 ὁ δὲ Ἰησοῦς σπλαγχνισθεὶς
ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ καὶ
λέγει αὐτῷ Θέλω καθαρίσθητι·
42 καὶ εἰπόντος αὐτοῦ εὐθὲως
ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ, ἡ λέπρα καὶ
ἐκαθαρίσθη
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43 I pohroziv mu, hned ho odbyl,
44 A řekl mu: Viziž, abys
nižádnému nic nepravil. Ale jdi, ukaž
se knězi, a obětuj za očištění své to,
což přikázal Mojžíš, na svědectví jim.
45 On pak vyšed, počal vypravovati
mnoho a ohlašovati tu věc, takže již
nemohl Ježíš do města zjevně vjíti, ale
vně na místech pustých byl. I scházeli
se k němu odevšad.

2

A opět všel do Kafarnaum po
[několika] dnech. I uslyšáno jest, že
by doma byl.
2 A hned sešlo se jich množství,
takže již nemohli ani ke dveřům.
I mluvil jim slovo.
3 Tedy přijdou k němu [někteří],
nesouce šlakem poraženého, kterýžto
ode čtyř nesen byl.
4 A když k němu nemohli pro
zástupy, loupali střechu, kdež byl
[Ježíš], a probořivše [půdu], spustili
po provazích dolů ložce, na němž
ležel šlakem poražený.
5 A vida Ježíš víru jejich, dí šlakem
poraženému: Synu, odpouštějí se tobě
hříchové tvoji.
6 A byli tu někteří z zákoníků,
sedíce a myslíce v srdcích svých:

Textus Receptus

43 καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εὐθὲως
ἐξέβαλεν αὐτόν
44 καὶ λέγει αὐτῷ Ὅρα μηδενὶ μηδὲν
εἴπῃς ἀλλ' ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ
ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ
καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν
Μωσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς
45 ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν
πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον
ὥστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς
εἰς πόλιν εἰσελθεῖν ἀλλ' ἔξω ἐν ἐρήμοις
τόποις ἦν· καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν
πανταχόθεν
Καὶ
πάλιν
εἰσῆλθεν
εἰς
Καπερναοὺμ δι' ἡμερῶν Καὶ
ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκον ἐστίν
2 καὶ εὐθὲως συνήχθησαν πολλοὶ
ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν
θύραν καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον
3 καὶ
ἔρχονται
πρὸς
αὐτὸν
παραλυτικὸν φέροντες αἰρόμενον ὑπὸ
τεσσάρων
4 καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι
αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον ἀπεστέγασαν τὴν
στέγην ὅπου ἦν καὶ ἐξορύξαντες
χαλῶσιν τὸν κράββατον ἐφ' ὧ ὁ
παραλυτικὸς κατέκειτο
5 ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν
λέγει τῷ παραλυτικῷ Τέκνον
ἀφέωνται σοι αἱ ἁμαρτίαι σου
6 ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ
καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς
καρδίαις αὐτῶν
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7 Co tento tak mluví rouhavě? Kdo
můž odpustiti hříchy, jediné sám Bůh?
8 To hned poznav Ježíš duchem
svým, že by tak přemyšlovali sami
v sobě, řekl jim: Proč o tom
přemyšlujete v srdcích svých?
9 Co jest snáze říci šlakem
poraženému: Odpouštějí se tobě
hříchové, čili říci: Vstaň a vezmi lože
své a choď?
10 Ale abyste věděli, že Syn člověka
má moc na zemi odpouštěti hříchy, dí
šlakem poraženému:
11 Toběť pravím: Vstaň, a vezmi
lože své, a jdi do domu svého.
12 I vstal hned, a vzav lože své
přede všemi, odšel, takže se děsili
všickni, a chválili Boha, řkouce: Nikdy
jsme toho neviděli.
13 I vyšel opět k moři, a všecken
zástup přicházel k němu, i učil je.
14 A pomíjeje [Ježíš], uzřel Léví
[syna] Alfeova, sedícího na cle. I dí
jemu: Pojď za mnou. A on vstav, šel za
ním.
15 I stalo se, když seděl za stolem
v domu jeho, že i publikáni mnozí
a hříšníci seděli spolu s Ježíšem
a s učedlníky jeho; neb mnoho jich
bylo, a šlo za ním.

Textus Receptus

7 Τί οὗτος οὕτως λαλεῖ βλασφημὶας
τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς
ὁ θεός
8 καὶ εὐθὲως ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς τῷ
πνεύματι
αὐτοῦ
ὅτι
οὕτως
διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς εἶπεν αὐτοῖς
Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς
καρδίαις ὑμῶν
9 τί ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν τῷ
παραλυτικῷ Ἀφέωνταί σοί αἱ
ἁμαρτίαι ἢ εἰπεῖν Ἔγειραι καὶ ἆρον
σου τὸν κράββατον καὶ περιπάτει
10 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς
γῆς ἁμαρτίας λέγει τῷ παραλυτικῷ
11 Σοὶ λέγω ἔγειραι καὶ ἆρον τὸν
κράββατον σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν
οἶκόν σου
12 καὶ ἠγέρθη εὐθὲως, καὶ ἄρας τὸν
κράββατον ἐξῆλθεν ἐναντίον πάντων
ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν
τὸν θεὸν λέγοντας ὅτι οὐδέποτε Οὕτως
εἴδομεν
13 Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν
θάλασσαν· καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο
πρὸς αὐτόν καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς
14 καὶ παράγων εἶδεν Λευὶν τὸν τοῦ
Ἁλφαίου καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον
καὶ λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει μοι καὶ
ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ
15 Καὶ ἐγενέτο ἐν τῷ κατακεῖσθαι
αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ καὶ πολλοὶ
τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο
τὦ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ·
ἦσαν γὰρ πολλοὶ καὶ ἠκολούθησαν
αὐτῷ
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16 Zákoníci pak a farizeové vidouce,
že jedl s publikány a s hříšníky, řekli
učedlníkům jeho: Což jest toho, že
s publikány a hříšníky jí a pije [Mistr
váš]?
17 To uslyšav Ježíš, dí jim:
Nepotřebují zdraví lékaře, ale
nemocní. Nepřišelť jsem volati
spravedlivých, ale hříšných ku
pokání.
18 Učedlníci pak Janovi a farizejští
postívali se. I přišli a řekli jemu: Proč
učedlníci Janovi a farizejští postí se,
a tvoji učedlníci se nepostí?
19 I řekl jim Ježíš: Kterakž mohou
synové Ženichovi postiti se, když jest
s nimi Ženich? Dokavadž mají s sebou
Ženicha, nemohouť se postiti.
20 Ale přijdouť dnové, když od nich
odjat bude Ženich, a tehdáž se budou
postiti v těch dnech.
21 Ano nižádný záplaty sukna
nového nepřišívá k rouchu starému;
jinak odtrhne ta záplata nová od
starého [ještě něco], i bývá větší díra.
22 A žádný nevlévá vína nového do
nádob starých; jinak rozpučí nové
víno nádoby, a [tak] víno se vyleje,
a nádoby se pokazí. Ale víno nové má
lito býti do nádob nových.

Textus Receptus

16 καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ
Φαρισαῖοι, ἰδόντες αὐτὸν ἐσθίοντα
μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν
ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Τι ὅτι
μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν
ἐσθίει καὶ πίνει
17 καὶ ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς λέγει
αὐτοῖς Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες
ἰατροῦ ἀλλ' οἱ κακῶς ἔχοντες· οὐκ
ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ
ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν
18 Καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου
καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων νηστεύοντες καὶ
ἔρχονται καὶ λέγουσιν αὐτῷ Διατί οἱ
μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ τῶν
Φαρισαίων νηστεύουσιν οἱ δὲ σοὶ
μαθηταὶ οὐ νηστεύουσιν
19 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Μὴ
δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος ἐν ᾧ ὁ
νυμφίος μετ' αὐτῶν ἐστιν νηστεύειν
ὅσον χρόνον μεθ'' ἑαυτῶν ἔχουσιν τὸν
νυμφίον οὐ δύνανται νηστεύειν
20 ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν
ἀπαρθῇ ἀπ' αὐτῶν ὁ νυμφίος καὶ τότε
νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραῖς
21 καὶ οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκους
ἀγνάφου ἐπιρράπτει ἐπὶ ἱμάτίῳ
παλαιῷ· εἰ δὲ μή αἴρει τὸ πλήρωμα
αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ και
χεῖρον σχίσμα γίνεται
22 καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς
ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μή ῥήσσει ὁ
οἶνος ὁ νέος τοὺς ἀσκούς καὶ ὁ οἶνος
ἐκχεῖται, καὶ οἱ ἀσκοί· ἀπόλοῦνται
ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς
βλητέον
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Textus Receptus

28 Protož Syn člověka jest pánem
také i soboty.

23 Καὶ ἐγένετο παραπορεύεσθαι
αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιν διὰ τῶν
σπορίμων καὶ ἤρξαντο οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες τοὺς
στάχυας
24 καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ
Ἴδε τί ποιοῦσιν ἐν τοῖς σάββασιν ὃ
οὐκ ἔξεστιν
25 καὶ
αὐτὸς
ἔλεγεν
αὐτοῖς
Οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαβίδ,
ὅτε χρείαν ἔσχεν καὶ ἐπείνασεν αὐτός
καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ
26 πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ
θεοῦ ἐπὶ Ἀβιαθὰρ τοῦ ἀρχιερέως καὶ
τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν
οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ τοῖς
ἱερεῦσιν καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ
οὖσιν
27 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Τὸ σάββατον
διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο οὐχ ὁ
ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον·
28 ὥστε κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου

3

3

23 I stalo se, že šel Ježíš v sobotu
skrze obilí, i počali učedlníci jeho
jdouce vymínati klasy.

24 Tedy farizeové řekli jemu:
Pohleď, coť činí [učedlníci tvoji], čehož
nesluší [činiti] v sobotu.
25 I řekl jim: Nikdy-liž jste nečtli, co
učinil David, když nouze byla,
a lačněl, on i ti, kteříž s ním byli?
26 Kterak všel do domu Božího za
Abiatara nejvyššího kněze, a jedl
chleby posvátné, (jichžto neslušelo jísti
než samým kněžím,) a dal i těm, kteříž
s ním byli?
27 I pravil jim: Sobota pro člověka
učiněna jest, a ne člověk pro sobotu.

I všel opět do školy, a byl tu
člověk, maje ruku uschlou.

2 I šetřili ho, uzdraví-li jej v sobotu,
aby ho obžalovali.
3 I řekl tomu člověku, kterýž měl
uschlou ruku: Vstaň [a pojď sem] do
prostředku.
4 I dí jim: Sluší-li v sobotu dobře
činiti, čili zle, život zachovati, čili
zamordovati? Ale oni mlčeli.

Καὶ εἰσῆλθεν πάλιν εἰς τὴν
συναγωγήν καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος
ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα
2 καὶ παρετήρουν αὐτὸν εἰ τοῖς
σάββασιν θεραπεύσει αὐτόν ἵνα
κατηγορήσωσιν αὐτοῦ
3 καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπῳ τῷ
ἐξηραμμένην ἔχοντι τὴν χεῖρα ἐγεῖραι
εἰς τὸ μέσον
4 καὶ λέγει αὐτοῖς Ἔξεστιν τοῖς
σάββασιν
ἀγαθοποιῆσαι,
ἢ
κακοποιῆσαι
ψυχὴν
σῶσαι
ἢ
ἀποκτεῖναι οἱ δὲ ἐσιώπων
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5 A pohleděv na ně vůkol hněvivě,
zarmoutiv se nad tvrdostí srdce jejich,
řekl člověku: Vztáhni ruku svou.
I vztáhl, a učiněna jest ruka jeho
zdravá, jako i druhá.
6 A vyšedše farizeové, hned
s herodiány radu učinili proti Ježíšovi,
kterak by ho zahubili.
7 Ježíš pak s učedlníky svými
poodšel k moři, a veliké množství od
Galilee šlo za ním, i z Judstva,

8 I od Jeruzaléma, i od Idumee,
i z Zajordání; i ti, kteříž byli okolo
Týru a Sidonu, množství veliké,
slyšíce, kteraké věci činí, přišli
k němu.
9 I rozkázal učedlníkům svým, aby
lodičku ustavičně nahotově měli, pro
zástup, aby ho [tak] netiskli.
10 Nebo mnohé uzdravoval, takže
naň padali, aby se ho dotýkali,
kteřížkoli měli [jaké] neduhy.
11 A duchové nečistí, jakž ho
zazřeli, padali před ním a křičeli,
řkouce: Ty jsi Syn Boží.
12 A on velmi jim přimlouval, aby
ho nezjevovali.
13 I vstoupil na horu, a povolal
k sobě těch, kterýchž se jemu vidělo;
i přišli k němu.

Textus Receptus

5 καὶ περιβλεψάμενος αὐτοὺς μετ'
ὀργῆς συλλυπούμενος ἐπὶ τῇ πωρώσει
τῆς καρδίας αὐτῶν λέγει τῷ ἀνθρώπῳ
Ἔκτεινον τὴν χεῖρα σου καὶ ἐξέτεινεν
καὶ ἀποκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ ὑγιὴς
ὡς ἡ ἄλλη
6 καὶ ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι
εὐθὲως μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν
συμβούλιον ἐποίουν κατ' αὐτοῦ ὅπως
αὐτὸν ἀπολέσωσιν
7 Καὶ ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν μετὰ
τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς τὴν
θάλασσαν καὶ πολὺ πλῆθος ἀπὸ τῆς
Γαλιλαίας ἠκολούθησαν αὐτῶ, καὶ
ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας
8 καὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καὶ ἀπὸ τῆς
Ἰδουμαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου
καὶ οἱ περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα πλῆθος
πολύ ἀκούσαντες ὅσα ἐποίει ἦλθον
πρὸς αὐτόν
9 καὶ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα
πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτῷ διὰ τὸν
ὄχλον ἵνα μὴ θλίβωσιν αὐτόν·
10 πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν ὥστε
ἐπιπίπτειν αὐτῷ ἵνα αὐτοῦ ἅψωνται
ὅσοι εἶχον μάστιγας
11 καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα
ὅταν αὐτὸν ἐθεώρει, προσέπιπτεν
αὐτῷ καὶ ἔκραζεν λέγοντα, ὅτι Σὺ εἶ ὁ
υἱὸς τοῦ θεοῦ
12 καὶ πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖς ἵνα μὴ
αὐτὸν φανερὸν ποιήσωσιν
13 Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος καὶ
προσκαλεῖται οὓς ἤθελεν αὐτός καὶ
ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν

MAREK 3:14
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14 I ustanovil jich dvanácte, aby
s ním byli, aby je poslal kázati,
15 A aby měli moc uzdravovati
nemoci a vymítati ďábelství:
16 A [nejprve] Šimona, jemuž dal
jméno Petr,
17 A Jakuba Zebedeova, a Jana
bratra Jakubova, (a dal jim jméno
Boanerges, to jest synové hromovi,)

18
A Ondřeje,
a Filipa,
a Bartoloměje, a Matouše, a Tomáše,
a Jakuba Alfeova, a Taddea, a Šimona
Kananejského,
19 A Jidáše Iškariotského, kterýž
i zradil jej. I šli [s ním] domů.
20 A vtom opět sšel se zástup, takže
nemohli ani chleba pojísti.
21 A slyšavše o tom [příbuzní] jeho,
přišli, aby jej vzali; nebo pravili, že by
se smyslem pominul.
22 Zákoníci pak, kteříž byli přišli od
Jeruzaléma, pravili, že Belzebuba má
a že v knížeti ďábelském vymítá
ďábly.
23 A povolav jich, mluvil k nim
v podobenstvích: Kterak může satan
satana vymítati?
24 A jestliže království v sobě se
rozdvojí, nemůže státi království to.
25 A rozdvojí-li se dům proti sobě,
nebude moci dům ten státi.
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Textus Receptus

14 καὶ ἐποίησεν δώδεκα ἵνα ὦσιν
μετ' αὐτοῦ καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς
κηρύσσειν
15 καὶ ἔχειν ἐξουσίαν θεραπεύειν τὰς
νόσους καὶ ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια·
16 καὶ ἐπέθηκεν τῷ Σίμωνι ὄνομα
Πέτρον
17 καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου
καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν τοῦ
Ἰακώβου καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς
ὀνόματα Βοανεργές ὅ ἐστιν Υἱοὶ
Βροντῆς·
18 καὶ Ἀνδρέαν καὶ Φίλιππον καὶ
Βαρθολομαῖον καὶ Ματθαῖον, καὶ
Θωμᾶν καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ἁλφαίου
καὶ Θαδδαῖον καὶ Σίμωνα τὸν
Κανανίτην,
19καὶ Ἰούδαν Ἰσκαριώτην, ὃς καὶ
παρέδωκεν αὐτόν καὶ ἔρχονται εἴς
οἶκον
20 Καὶ συνέρχεται πάλιν ὄχλος
ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς μήτε ἄρτον
φαγεῖν
21 καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ' αὐτοῦ
ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν· ἔλεγον γὰρ
ὅτι ἐξέστη
22 καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ
Ἱεροσολύμων καταβάντες ἔλεγον ὅτι
Βεελζεβοὺλ ἔχει καὶ ὅτι ἐν τῷ ἄρχοντι
τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια
23 καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ἐν
παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς Πῶς
δύναται Σατανᾶς Σατανᾶν ἐκβάλλειν
24 καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ' ἑαυτὴν
μερισθῇ οὐ δύναται σταθῆναι ἡ
βασιλεία ἐκείνη·
25 καὶ ἐὰν οἰκία ἐφ' ἑαυτὴν μερισθῇ
οὐ δύναται σταθῆναι ἡ οἰκία ἐκείνη
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26 Tak jestliže jest povstal satan sám
proti sobě, a rozdvojen jest, nemůže
státi, ale konec béře.
27 Nižádný nemůže nádobí silného
[reka], vejda do domu jeho, rozebrati,
leč by prve silného toho svázal;
a tehdyť dům jeho zloupí.
28 Amen pravím vám, že všickni
hříchové odpuštěni budou synům
lidským, i rouhání, jímž by se rouhali,
29 Ale kdo by se rouhal proti Duchu
svatému, nemá odpuštění na věky, ale
hoden jest věčného odsouzení.
30 Nebo pravili: Že ducha nečistého
má.
31 Tedy přišla matka jeho a bratří,
a stojíce vně, poslali k němu, aby ho
vyvolali.
32 A seděl okolo něho zástup. I řekli
jemu: Aj, matka tvá a bratří tvoji vně
hledají tebe.
33 Ale on odpověděl jim, řka: Kdo
jest matka má a bratří moji?
34 A obezřev učedlníky vůkol
sedící, řekl: Aj, matka má a bratří moji.
35 Nebo kdož by koli činil vůli Boží,
tenť jest bratr můj, i sestra, i matka
má.

Textus Receptus

26 καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς ἀνέστη ἐφ'
ἑαυτὸν καὶ μεμερίσται, οὐ δύναται
σταθῆναι, ἀλλὰ τέλος ἔχει
27 οὐ δύναται οὐδεὶς τὰ σκεύη τοῦ
ἰσχυροῦ εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ
διαρπάσαι ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν
ἰσχυρὸν δήσῃ καὶ τότε τὴν οἰκίαν
αὐτοῦ διαρπάσει
28 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα
ἀφεθήσεται τὰ ἁμαρτήματα τοῖς υἱοῖς
τῶν ἀνθρώπων καὶ βλασφημίαι ὅσας
ἂν βλασφημήσωσιν·
29 ὃς δ' ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ
πνεῦμα τὸ ἅγιον οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς
τὸν αἰῶνα ἀλλ' ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου
κρίσεως,
30 ὅτι ἔλεγον Πνεῦμα ἀκάθαρτον
ἔχει
31 ἔρχονται οῦν οἱ ἀδελφοὶ Καὶ ἡ
μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἔξω ἑστῶτες
ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν φωνοῦντες
αὐτόν
32 καὶ ἐκάθητο ὄχλος περὶ αὐτὸν
εἶπον δὲ αὐτῷ Ἰδού, ἡ μήτηρ σου καὶ
οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ζητοῦσίν σε
33 καὶ ἀπεκριθη αὐτοῖς λέγων, Τίς
ἐστιν ἡ μήτηρ μου ἡ οἱ ἀδελφοί μου
34 καὶ περιβλεψάμενος κύκλῳ τοὺς
περὶ αὐτὸν καθημένους λέγει Ἴδε ἡ
μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου
35 ὃς γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ
θεοῦ οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφὴ
μου καὶ μήτηρ ἐστίν
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4

A opět počal Ježíš učiti u moře.
I shromáždil se k němu zástup
mnohý, takže vstoupiv na lodí, seděl
na moři, a všecken zástup byl na zemi
podle moře.
2 I učil je mnohým věcem
v podobenstvích, a pravil jim v učení
svém:
3 Slyšte. Aj, vyšel rozsevač, aby
rozsíval.
4 I stalo se v tom rozsívání, že jedno
padlo podle cesty, a přiletělo ptactvo
nebeské, i szobali je.
5 A jiné padlo na místo skalnaté,
kdežto nemělo mnoho země, a hned
vzešlo; neb nemělo hlubokosti země.
6 A když vyšlo slunce, uvadlo,
a protože nemělo kořene, uschlo.
7 A jiné padlo mezi trní; i zrostlo
trní, a udusilo je. I nevydalo užitku.

8 Jiné pak padlo v zemi dobrou,
a dalo užitek vzhůru vstupující
a rostoucí; přineslo zajisté jedno
třidcátý, a jiné šedesátý, a jiné pak stý.
9 I pravil jim: Kdo má uši k slyšení,
slyš.
10 A když pak byl sám, tázali se ho
ti, kteříž při něm byli, se dvanácti, na
to podobenství.

Textus Receptus

Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ
τὴν θάλασσαν· καὶ συνήχθη πρὸς
αὐτὸν ὄχλος πολύς, ὥστε αὐτὸν
ἐμβάντα εἰς τὸ πλοῖον καθῆσθαι ἐν τῇ
θαλάσσῃ καὶ πᾶς ὁ ὄχλος πρὸς τὴν
θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦν
2 καὶ
ἐδίδασκεν
αὐτοὺς
ἐν
παραβολαῖς πολλά καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς
ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ
3 Ἀκούετε ἰδού, ἐξῆλθεν ὁ σπείρων
τοῦ σπεῖραι
4 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν ὃ μὲν
ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν καὶ ἦλθεν τὰ
πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν
αὐτό
5 ἄλλο δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες
ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν καὶ εὐθὲως
ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς·
6 ἡλίου
δὲ
ἀνατείλαντος
ἐκαυματίσθη καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν
ἐξηράνθη
7 καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας
καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ
συνέπνιξαν αὐτό καὶ καρπὸν οὐκ
ἔδωκεν
8 καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν
καλήν
καὶ
ἐδίδου
καρπὸν
ἀναβαίνοντα καὶ αὐξανόντα, καὶ
ἔφερεν ἓν τριάκοντα καὶ ἓν ἑξήκοντα
καὶ ἓν ἑκατόν
9 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ὃ ἔχων ὦτα
ἀκούειν ἀκουέτω
10 ὅτε δὲ ἐγένετο καταμόνας,
ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν
τοῖς δώδεκα τὴν παραβολήν

4
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11 I řekl jim: Vámť jest dáno, znáti
tajemství království Božího, ale těm,
kteříž jsou vně, v podobenství všecko
se děje,
12 Aby hledíce, hleděli, a neuzřeli,
a slyšíce, slyšeli, a nesrozuměli, aby se
snad neobrátili, a byli by jim
odpuštěni hříchové.
13 I dí jim: Neznáte podobenství
tohoto? A kterakž pak [jiná] všecka
podobenství poznáte?
14 Rozsevač, ten slovo rozsívá.
15 Titoť pak jsou, ješto podle cesty
[símě přijímají], kdežto se rozsívá
slovo, kteréž když [oni] slyší, ihned
přichází satan a vynímá slovo, kteréž
vsáto jest v srdcích jejich.
16 A tak podobně ti, kteříž [jako]
skalnatá země posáti jsou, kteřížto
jakž uslyší slovo, hned s radostí
přijímají je.
17 Než nemají kořene v sobě, ale
jsou časní; potom když vznikne
soužení a protivenství pro slovo
[Boží], hned se horší.
18 A tito jsou, jenž mezi trní posáti
jsou, kteříž [ač] slovo slyší,
19 Ale pečování tohoto světa
a oklamání zboží, a jiné žádosti [zlé
k tomu] přistupující, udušují slovo,
takže bez užitku bývá.

Textus Receptus

11 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ὑμῖν δέδοται
γνῶναι τὸ μυστήριον τῆς βασιλείας
τοῦ θεοῦ· ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν
παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται
12 ἵνα βλέποντες βλέπωσιν καὶ μὴ
ἴδωσιν καὶ ἀκούοντες ἀκούωσιν καὶ
μὴ συνιῶσιν μήποτε ἐπιστρέψωσιν καὶ
ἀφεθῇ αὐτοῖς τὰ ἁμαρτήματα
13 Καὶ λέγει αὐτοῖς Οὐκ οἴδατε τὴν
παραβολὴν ταύτην καὶ πῶς πάσας
τὰς παραβολὰς γνώσεσθε
14 ὁ σπείρων τὸν λόγον σπείρει
15 οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδὸν·
ὅπου σπείρεται ὁ λόγος καὶ ὅταν
ἀκούσωσιν εὐθὲως ἔρχεται ὁ Σατανᾶς
καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον ἐν
ταῖς καρδίαις αὐτῶν
16 καὶ οὗτοί εἰσιν ὁμοίως οἱ ἐπὶ τὰ
πετρώδη σπειρόμενοι οἳ ὅταν
ἀκούσωσιν τὸν λόγον εὐθὲως μετὰ
χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν
17 καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς
ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν εἶτα γενομένης
θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον
εὐθὲως σκανδαλίζονται
18 καὶ οὗτοί εἰσὶν οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας
σπειρόμενοι· οὑτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον
ἀκούοντες
19 καὶ αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος
τούτου, καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου καὶ
αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι
εἰσπορευόμεναι συμπνίγουσιν τὸν
λόγον καὶ ἄκαρπος γίνεται
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20 Titoť pak jsou, jenž v zemi
dobrou símě přijali, kteříž slyší slovo
[Boží], a přijímají, a užitek přinášejí,
jedno třidcátý, a jiné šedesátý, a jiné
stý.
21 Dále pravil jim: Zdali rozsvícena
bývá svíce, aby postavena byla pod
nádobu nebo pod postel? Však aby na
svícen vstavena byla.
22 Nebo nic není skrytého, co by
nebylo zjeveno; aniž jest co tak
ukrytého, aby najevo nevyšlo.
23 Jestliže kdo má uši k slyšení, slyš.
24 I mluvil k nim: Vizte, co slyšíte.
Kterou měrou budete měřiti, [touť]
vám bude odměřeno, a přidáno bude
vám poslouchajícím.
25 Nebo kdožť má, tomu bude dáno;
a kdo nemá, i to, což má, bude od
něho odjato.
26 I pravil [jim]: Tak jest království
Boží, jako kdyby člověk uvrhl símě
v zemi.
27 A spal by, a vstával by ve dne
i v noci, a semeno by vzešlo a vzrostlo,
jakž on neví.
28 Nebo sama od sebe země plodí,
nejprv bylinu, potom klas, potom plné
obilé v klasu.
29 A když sezrá úroda, ihned přičiní
srp; neboť jest nastala žeň.
30
I řekl
[opět]:
K čemu
připodobníme království Boží? Aneb
kterému podobenství je přirovnáme?
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Textus Receptus

20 καὶ οὗτοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν
καλὴν σπαρέντες οἵτινες ἀκούουσιν
τὸν λόγον καὶ παραδέχονται καὶ
καρποφοροῦσιν ἓν τριάκοντα καὶ ἓν
ἑξήκοντα καὶ ἓν ἑκατόν
21 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Μήτι ὁ λύχνος
ἔρχεται ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ
τὴν κλίνην οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν
ἐπιτεθῇ
22 οὐ γάρ ἐστιν τί κρυπτὸν ὁ ἐὰν μὴ
φανερωθῇ οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον
ἀλλ' ἵνα εἰς φανερόν ἔλθῃ
23 εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
24 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Βλέπετε τί
ἀκούετε ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε
μετρηθήσεται ὑμῖν καὶ προστεθήσεται
ὑμῖν τοῖς ἀκούουσιν
25 ὃς γὰρ ἂν ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ·
καὶ ὃς οὐκ ἔχει καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται
ἀπ' αὐτοῦ
26 Καὶ ἔλεγεν Οὕτως ἐστὶν ἡ
βασιλεία τοῦ θεοῦ ὡς ἐάν ἄνθρωπος
βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς
27 καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται νύκτα
καὶ ἡμέραν καὶ ὁ σπόρος βλαστάνῃ
καὶ μηκύνηται ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός
28 αὐτομάτη γὰρ ἡ γῆ καρποφορεῖ
πρῶτον χόρτον εἶτα στάχυν εἶτα
πλήρη σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ
29 ὅταν δὲ παραδῷ ὁ καρπός
εὐθέως ἀποστέλλει τὸ δρέπανον ὅτι
παρέστηκεν ὁ θερισμός
30 Καὶ ἔλεγεν τίνι ὁμοιώσωμεν τὴν
βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἢ ἐν ποὶα
παραβολῇ παραβάλωμεν αὐτὴν

128

MAREK 4:40

Bible Kralická
31 [Jest] jako zrno horčičné, kteréžto,
když vsáto bývá v zemi, menší jest ze
všech semen, kteráž jsou na zemi.
32 Ale když vsáto bývá, roste,
a bývá větší než všecky byliny, a činíť
ratolesti veliké, takže pod stínem jeho
mohou sobě ptáci nebeští hnízda
dělati.
33
A takovými
mnohými
podobenstvími mluvil jim slovo, jakž
mohli slyšeti.
34 A bez podobenství nemluvil jim,
učedlníkům pak svým soukromí
vykládal všecko.
35 I řekl jim v ten den, když již bylo
večer: Plavme se na druhou stranu.
36 A nechavše zástupu, pojali jej, tak
jakž byl na lodičce. Ale i jiné lodičky
byly s ním.
37 Tedy stala se bouře veliká od
větru, až se vlny na lodí valily, takže
se již naplňovala lodí.
38 A on zzadu na lodí spal na
podušce. I zbudili jej, a řekli jemu:
Mistře, [což pak nic] nedbáš, že
hyneme?
39 I probudiv se, přimluvil větru
a řekl moři: Umlkni a upokoj se.
I přestal vítr, a stalo se utišení veliké.
40 I řekl jim: Proč se tak bojíte? Což
ještě nemáte víry?

Textus Receptus

31 ὡς κόκκῳ σινάπεως ὃς ὅταν
σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς μικρότερος πάντων
τῶν σπερμάτων ἐστὶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς
32 καὶ ὅταν σπαρῇ ἀναβαίνει καὶ
γίνεται πάντων τῶν λαχάνων μείζων
καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους ὥστε
δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ
πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν
33 Καὶ
τοιαύταις
παραβολαῖς
πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον
καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν·
34 χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλάλει
αὐτοῖς κατ' ἰδίαν δὲ τοῖς μαθηταῖς
αὐτοῦ ἐπέλυεν πάντα
35 Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ
ἡμέρᾳ ὀψίας γενομένης Διέλθωμεν εἰς
τὸ πέραν
36 καὶ
ἀφέντες
τὸν
ὄχλον
παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τῷ
πλοίῳ καὶ ἄλλα δὲ πλοιάρια ἦν μετ'
αὐτοῦ
37 καὶ γίνεται λαῖλαψ ἀνέμου
μεγάλη τὰ δὲ κύματα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ
πλοῖον ὥστε αὐτό ἤδη γεμίζεσθαι
38 καὶ ἦν αὐτὸς ἐπὶ τῇ πρύμνῃ ἐπὶ τὸ
προσκεφάλαιον
καθεύδων
καὶ
διεγείρουσιν αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ
Διδάσκαλε οὐ μέλει σοι ὅτι
ἀπολλύμεθα
39 καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ
ἀνέμῳ καὶ εἶπεν τῇ θαλάσσῃ Σιώπα
πεφίμωσο καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος καὶ
ἐγένετο γαλήνη μεγάλη
40 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί δειλοί ἐστε
οὕτως πῶς οὐκ ἔχετε πίστιν
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Textus Receptus

41 I báli se bázní velikou, a pravili
jeden k druhému: Hle kdo jest tento,
že i vítr i moře poslouchají jeho?

41 καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν καὶ
ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους Τίς ἄρα οὗτός
ἐστιν ὅτι καὶ ὁ ἄνεμος καὶ ἡ θάλασσα
ὑπακούουσιν αὐτῷ

5

5

Tedy přeplavili se přes moře do
krajiny Gadarenských.

2 A jakž vyšel z lodí, hned se s ním
potkal člověk z hrobů, maje ducha
nečistého.
3 Kterýž bydlil v hrobích, a aniž ho
kdo [již] mohl řetězy svázati,
4 Nebo často jsa pouty a řetězy
okován, polámal řetězy a pouta
roztrhal, a žádný nemohl ho zkrotiti.

5 A vždycky ve dne i v noci na
horách a v hrobích byl, křiče a tepa se
kamením.
6 Uzřev pak Ježíše zdaleka, běžel
a poklonil se jemu,
7 A křiče hlasem velikým, řekl: Co
jest tobě do mne, Ježíši, Synu Boha
nejvyššího? Zaklínám tě skrze Boha,
abys mne netrápil.
8 (Nebo pravil jemu: Vyjdiž, duchu
nečistý, z člověka tohoto.)
9 I otázal se ho: Jakť říkají? A [on]
odpovídaje, řekl: Množství jméno mé
jest, neb jest nás mnoho.
10 I prosil ho velmi, aby jich
nevyháněl z té krajiny.

Καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς
θαλάσσης εἰς τὴν χώραν τῶν
Γαδαρηνῶν
2 καὶ ἐξελθόντι αὐτῷ ἐκ τοῦ πλοίου
εὐθὲως ἀπήντησεν αὐτῶ ἐκ τῶν
μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύματι
ἀκαθάρτῳ
3 ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς
μνήμείοις· καὶ οὒτε ἁλύσεσιν οὐδεὶς
ἠδύνατο αὐτὸν δῆσαι
4 διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ
ἁλύσεσιν δεδέσθαι καὶ διεσπάσθαι
ὑπ' αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις καὶ τὰς πέδας
συντετρῖφθαι καὶ οὐδεὶς αὐτὸν ἴσχυεν
δαμάσαι·
5 καὶ διαπαντός νυκτὸς καὶ ἡμέρας
ἐν τοῖς ὄρεσιν καὶ ἐν τοῖς μνήμασιν ἦν
κράζων καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν
λίθοις
6 ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ μακρόθεν
ἔδραμεν καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ
7 καὶ κράξας φωνῇ μεγάλῃ εἶπεν Τί
ἐμοὶ καὶ σοί Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ
ὑψίστου ὁρκίζω σε τὸν θεόν μή με
βασανίσῃς
8 ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ Ἔξελθε τὸ
πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τοῦ
ἀνθρώπου
9 καὶ ἐπηρώτα αὐτόν Τί σοι ὄνομά
καὶ ἀπεκρίθη λέγων, Λεγεὼν ὄνομά
μοι ὅτι πολλοί ἐσμεν
10 καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλὰ ἵνα
μὴ αὐτοὺς ἀποστείλῃ ἔξω τῆς χώρας
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11 Bylo pak tu při horách stádo
vepřů veliké pasoucích se.
12 I prosili ho všickni ti ďáblové,
řkouce: Pusť nás do vepřů, ať do nich
vejdeme.
13 I povolil jim hned Ježíš.
A vyšedše duchové nečistí, vešli do
vepřů. I běželo to stádo s vrchu dolů
do moře, (a bylo jich ke dvěma
tisícům,) i ztonuli v moři.

14 Ti pak, kteříž ty vepře pásli,
utekli a oznámili to v městě i ve vsech.
I vyšli [lidé], aby viděli, co je se to
stalo.
15 I přišli k Ježíšovi, a uzřeli toho,
kterýž byl trápen od ďábelství, an
sedí, odín jsa a maje zdravý rozum,
toho [totiž], kterýž měl tmu [ďáblů].
I báli se.
16 A kteříž [to] viděli, vypravovali
jim, kterak se stalo tomu, kterýž měl
ďábelství, i o vepřích.
17 Tedy počali ho prositi, aby odšel
z krajin jejich.
18 A když vstoupil na lodí, prosil ho
ten, kterýž trápen byl od ďábelství,
aby byl s ním.
19 Ježíš pak nedopustil mu, ale řekl
jemu: Jdi k svým do domu svého,
a zvěstuj jim, kterak jest veliké věci
učinil tobě Hospodin, a slitoval se nad
tebou.

Textus Receptus

11 Ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τὰ ὄρη ἀγέλη
χοίρων μεγάλη βοσκομένη·
12 καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν πάντες
οἱ δαίμονες λέγοντες Πέμψον ἡμᾶς εἰς
τοὺς χοίρους ἵνα εἰς αὐτοὺς
εἰσέλθωμεν
13 καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς εὐθέως ὁ
Ἰησοῦς καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ
ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους
καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ
κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν ἦσαν δὲ ὡς
δισχίλιοι καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ
θαλάσσῃ
14 οἱ δὲ βόσκοντες τοὺς χοίρους
ἔφυγον καὶ ἀνήγγειλάν εἰς τὴν πόλιν
καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς· καὶ ἐξῆλθον ἰδεῖν
τί ἐστιν τὸ γεγονός
15 καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ
θεωροῦσιν
τὸν
δαιμονιζόμενον
καθήμενον καὶ ἱματισμένον καὶ
σωφρονοῦντα τὸν ἐσχηκότα τὸν
λεγεῶνα· καὶ ἐφοβήθησαν
16 καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντες
πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ καὶ
περὶ τῶν χοίρων
17 καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν
ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν
18 καὶ ἐμβάντος αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον
παρεκάλει αὐτὸν ὁ δαιμονισθεὶς ἵνα ᾖ
μετ' αὐτοῦ
19 ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν
ἀλλὰ λέγει αὐτῷ Ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν
σου πρὸς τοὺς σούς καὶ ἀνάγγειλον
αὐτοῖς ὅσα σοι ὁ κύριός ἐποίησεν καὶ
ἠλέησέν σε
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20 I odšel, a počal ohlašovati
v krajině Desíti měst, kterak veliké
věci učinil mu Ježíš. I divili se všickni.
21 A když se přeplavil Ježíš na lodí
zase na druhou stranu, sšel se k němu
zástup mnohý. A [on] byl u moře.
22 A aj, přišel jeden z knížat školy
[Židovské], jménem Jairus, a uzřev jej,
padl k nohám jeho,
23 A velmi ho prosil, řka: Dcerka má
skonává. [Prosím], pojď, vlož na ni
ruce, aby uzdravena byla, a budeť
živa.
24 I šel s ním, a zástup mnohý šel za
ním, i tiskli jej.
25 (Tedy žena jedna, kteráž tok krve
měla dvanácte let,
26 A mnoho byla trápena od
mnohých lékařů, a vynaložila všecken
statek svůj, a nic jí bylo neprospělo,
ale vždy se hůře měla,
27 Uslyšavši
o Ježíšovi,
přišla
v zástupu pozadu, a dotkla se roucha
jeho.
28 Neb řekla byla: Dotknu-li se jen
roucha jeho, uzdravena budu.
29 A hned přestal jest krvotok její,
a pocítila na těle, že by uzdravena
byla od neduhu svého.
30 A hned Ježíš poznav sám v sobě,
že jest moc vyšla z něho [k uzdravení],
obrátiv se v zástupu, řekl: Kdo se
dotekl roucha mého?
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Textus Receptus

20 καὶ
ἀπῆλθεν
καὶ
ἤρξατο
κηρύσσειν ἐν τῇ Δεκαπόλει ὅσα
ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς καὶ πάντες
ἐθαύμαζον
21 Καὶ διαπεράσαντος τοῦ Ἰησοῦ ἐν
τῷ πλοίῳ πάλιν εἰς τὸ πέραν συνήχθη
ὄχλος πολὺς ἐπ' αὐτόν καὶ ἦν παρὰ
τὴν θάλασσαν
22 καὶ ἰδοὺ, ἔρχεται εἷς τῶν
ἀρχισυναγώγων ὀνόματι Ἰάειρος καὶ
ἰδὼν αὐτὸν πίπτει πρὸς τοὺς πόδας
αὐτοῦ
23 καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλὰ
λέγων ὅτι Τὸ θυγάτριόν μου ἐσχάτως
ἔχει ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς αὐτῇ τὰς χεῖρας
ὅπως σωθῇ καὶ ζήσεται
24 καὶ ἀπῆλθεν μετ' αὐτοῦ Καὶ
ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς καὶ
συνέθλιβον αὐτόν
25 καὶ γυνὴ τις οὖσα ἐν ῥύσει
αἵματος ἔτη δώδεκα
26 καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν
ἰατρῶν καὶ δαπανήσασα τὰ παρ'
ἑαυτῆς πάντα καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα
ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα
27 ἀκούσασα περὶ τοῦ Ἰησοῦ
ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο
τοῦ ἱματίου αὐτοῦ·
28 ἔλεγεν γὰρ ὅτι κἂν τῶν ἱματίων
αὐτοῦ ἅψωμαι σωθήσομαι
29 καὶ εὐθὲως ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τοῦ
αἵματος αὐτῆς καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι
ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος
30 καὶ εὐθὲως ὁ Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν
ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν
ἐξελθοῦσαν ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ
ἔλεγεν Τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων

132

MAREK 5:40

Bible Kralická
31 I řekli mu učedlníci jeho: Vidíš,
že tě zástup tiskne, a pravíš: Kdo se
mne dotekl?
32 I hleděl vůkol, aby ji uzřel, která
jest to učinila.
33 Ta pak žena s bázní a s třesením,
věduci, co se stalo při ní, přistoupila
a padla před ním, a pověděla mu
všecku pravdu.
34 On pak řekl jí: Dcero, víra tvá tě
uzdravila, jdiž u pokoji, a buď
zproštěna od trápení svého.)
35 A když on ještě mluvil, přišli
někteří z domu knížete školy, řkouce:
Dcera
tvá
umřela,
proč
již
zaměstknáváš Mistra?
36 Ježíš pak, hned jakž uslyšel to,
což oni mluvili, řekl knížeti školy:
Neboj se, toliko věř.
37 I nedal žádnému za sebou jíti,
jediné Petrovi, Jakubovi a Janovi,
bratru Jakubovu.
38 I přišel do domu knížete školy,
a viděl tam hluk, ano plačí a kvílí
velmi.
39 I všed tam, řekl jim: Co se bouříte
a plačete? Neumřelať jest děvečka, ale
spí.
40 I posmívali se jemu. On pak
vyhnav všecky, pojal toliko otce
a matku děvečky, a ty, kteříž s ním
byli, i všel tam, kdež děvečka ležela.

Textus Receptus

31 καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ Βλέπεις τὸν ὄχλον συνθλίβοντά
σε καὶ λέγεις Τίς μου ἥψατο
32 καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο
ποιήσασαν
33 ἡ δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα καὶ
τρέμουσα εἰδυῖα ὃ γέγονεν ἐπ' αὐτῇ
ἦλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν
αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν
34 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ θύγατερ ἡ πίστις
σου σέσωκέν σε· ὕπαγε εἰς εἰρήνην καὶ
ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός σου
35 Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχονται
ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγοντες ὅτι
Ἡ θυγάτηρ σου ἀπέθανεν· τί ἔτι
σκύλλεις τὸν διδάσκαλον
36 ὁ δὲ Ἰησοῦς εὐθέως ἀκούσας τὸν
λόγον
λαλούμενον
λέγει
τῷ
ἀρχισυναγώγῳ Μὴ φοβοῦ μόνον
πίστευε
37 καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα αὐτῷ
συνακολουθῆσαι εἰ μὴ Πέτρον καὶ
Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν
Ἰακώβου
38 καὶ ἔρχεται εἰς τὸν οἶκον τοῦ
ἀρχισυναγώγου καὶ θεωρεῖ θόρυβον
κλαίοντας καὶ ἀλαλάζοντας πολλά
39 καὶ εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς Τί
θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε τὸ παιδίον οὐκ
ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει
40 καὶ κατεγέλων αὐτοῦ ὁ δὲ
ἐκβαλὼν ἅπαντας, παραλαμβάνει τὸν
πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν μητέρα
καὶ τοὺς μετ' αὐτοῦ καὶ εἰσπορεύεται
ὅπου ἦν τὸ παιδίον ἀνακείμενον·
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41 A vzav ruku děvečky, řekl jí:
Talitha kumi, jenž se vykládá:
Děvečko, (toběť pravím,) vstaň.
42 A hned vstala děvečka, a chodila;
nebo byla ve dvanácti letech. I zděsili
se divením převelikým.
43 A přikázal jim pilně, aby žádný
o tom nezvěděl. I rozkázal jí dáti jísti.

6

I vyšel odtud a přišel do vlasti své,
a šli za ním učedlníci jeho.
2 A když bylo v sobotu, počal učiti
v škole, a mnozí slyšíce, divili se,
řkouce: Odkud tento má tyto věci?
A jaká jest to moudrost, kteráž jest
jemu dána, že i takové moci dějí se
skrze ruce jeho?

3 Zdaliž tento není tesař, syn Marie,
bratr Jakubův a Jozesův a Judův
a Šimonův? A zdaliž nejsou i sestry
jeho zde u nás? I zhoršili se na něm.
4 I řekl jim Ježíš: Není prorok beze
cti, jediné v vlasti své a v rodině své
a v domu svém.
5 I nemohl tu znamení žádného
učiniti, jediné málo nemocných,
vzkládaje na ně ruce, uzdravil.
6 I podivil se jejich nevěře,
a obcházel vůkol po městečkách, uče.

133

Textus Receptus

41 καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ
παιδίου λέγει αὐτῇ Ταλιθα κοῦμι· ὅ
ἐστιν μεθερμηνευόμενον Τὸ κοράσιον
σοὶ λέγω ἔγειραι
42 καὶ εὐθὲως ἀνέστη τὸ κοράσιον
καὶ περιεπάτει· ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα
καὶ ἐξέστησαν ἐκστάσει μεγάλῃ
43 καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ ἵνα
μηδεὶς γνῷ τοῦτο καὶ εἶπεν δοθῆναι
αὐτῇ φαγεῖν
Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν καὶ ἦλθεν εἰς
τὴν
πατρίδα
αὐτοῦ
καὶ
ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
2 καὶ γενομένου σαββάτου ἤρξατο
ἐν τῇ συναγωγῇ διδάσκειν καὶ πολλοὶ
ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο λέγοντες
Πόθεν τούτῳ ταῦτα καὶ τίς ἡ σοφία ἡ
δοθεῖσα αὐτῷ, ὅτι καὶ δυνάμεις
τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ
γινόνται
3 οὐκ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων ὁ υἱὸς
Μαρίας ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου καὶ
Ἰωσῆ καὶ Ἰούδα καὶ Σίμωνος καὶ οὐκ
εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς
καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ
4 ἔλεγεν δὲ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι Οὐκ
ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ
πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς συγγενέσιν
καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ
5 καὶ οὐκ ἠδύνατο ἐκεῖ οὐδεμίαν
δύναμιν ποιῆσαι εἰ μὴ ὀλίγοις
ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας
ἐθεράπευσεν
6 καὶ ἐθαύμαζεν διὰ τὴν ἀπιστίαν
αὐτῶν Καὶ περιῆγεν τὰς κώμας κύκλῳ
διδάσκων

6
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7 A svolav dvanácte, počal je
posílati po dvou a dvou, a dal jim moc
nad duchy nečistými.
8 A přikázal jim, aby ničehož nebrali
na cestu, jediné toliko hůl, ani mošny,
ani chleba, ani na pase peněz,
9 Ale [jen] obuté míti nohy
v střevíce, a aby neobláčeli dvou
sukní.
10 A pravil jim: Kdežkoli vešli byste
do domu, tu ostaňte, dokudž nevyšli
byste odtud.
11 A kdož by koli vás nepřijali, ani
vás slyšeli, vyjdouce odtud, vyrazte
prach z noh vašich na svědectví jim.
Amen pravím vám: Lehčeji bude
Sodomským a Gomorským v den
soudný nežli městu tomu.

12 Tedy [oni] vyšedše, kázali, aby
pokání činili.
13 A ďábelství mnohá vymítali,
a mazali olejem mnohé nemocné,
a uzdravovali [je].
14 A uslyšev [o tom] Herodes král,
(neb zjevné učiněno bylo jméno jeho,)
i pravil, že Jan Křtitel vstal z mrtvých,
a protož se dějí divové skrze něho.
15 Jiní pak pravili, že jest Eliáš; a jiní
pravili, že jest prorok, aneb jako jeden
z proroků.
16 [To] uslyšev Herodes, řekl:
Kteréhož jsem já sťal, Jana, tenť jest.
Ontě z mrtvých vstal.

Textus Receptus

7 καὶ προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα καὶ
ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο
καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν
πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων
8 καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα μηδὲν
αἴρωσιν εἰς ὁδὸν εἰ μὴ ῥάβδον μόνον
μὴ πήραν μὴ ἄρτον μὴ εἰς τὴν ζώνην
χαλκόν
9 ἀλλ' ὑποδεδεμένους σανδάλια καὶ
μὴ ἐνδύσησθε δύο χιτῶνας
10 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ὅπου ἐὰν
εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν ἐκεῖ μένετε ἕως ἂν
ἐξέλθητε ἐκεῖθεν
11 καὶ ὃσοι ἂν μὴ δέξωνταί ὑμᾶς
μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμῶν ἐκπορευόμενοι
ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε τὸν χοῦν τὸν
ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς
μαρτύριον αὐτοῖς ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
ἀνεκτοτερον ἔσται Σοδόμοις ἤ
Γομόρροις ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἤ τῇ
πόλει ἐκείνη
12 Καὶ ἐξελθόντες ἐκήρυσσον ἵνα
μετανοήσωσιν
13 καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον
καὶ
ἤλειφον
ἐλαίῳ
πολλοὺς
ἀρρώστους καὶ ἐθεράπευον
14 Καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης
φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ
καὶ ἔλεγεν ὅτι Ἰωάννης ὁ βαπτίζων ἐκ
νεκρῶν ἠγέρθη, καὶ διὰ τοῦτο
ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ
15 ἄλλοι ἔλεγον ὅτι Ἠλίας ἐστίν·
ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι προφήτης ἐστίν· ἢ
ὡς εἷς τῶν προφητῶν
16 ἀκούσας δὲ ὁ Ἡρῴδης εἶπεν, ὅτι
Ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα Ἰωάννην οὗτος
ἐστιν αὐτὸς ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν
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17 Ten zajisté Herodes byl poslal
a jal Jana a vsadil jej do žaláře pro
Herodiadu manželku Filipa bratra
svého, že ji byl za manželku pojal.
18 Nebo pravil Jan Herodesovi:
Neslušíť tobě míti manželky bratra
svého.
19 Herodias pak lest skládala proti
němu, a chtěla jej o hrdlo připraviti,
ale nemohla.
20 Nebo Herodes ostýchal se Jana,
věda jej býti muže spravedlivého
a svatého. I šetřil ho, a slýchaje jej,
mnoho i činil, a rád ho poslouchal.
21 A když přišel den příhodný, že
Herodes, pamatuje den svého
narození, učinil večeři knížatům svým
a hejtmanům a předním mužům
z Galilee,
22 A dcera té Herodiady tam vešla
a tancovala, zalíbilo se Herodesovi
i spoluhodovníkům,
i řekl
král
děvečce: Pros mne, zač chceš, a dámť.

23 I přisáhl jí: Že začkoli prositi
budeš, dám tobě, by pak bylo až do
polovice království mého.
24 Ona pak vyšedši, řekla mateři
své: Zač budu prositi? A ona řekla: Za
hlavu Jana Křtitele.
25 A všedši hned s chvátáním
k králi, prosila ho, řkuci: Chci, abys mi
dal hned na míse hlavu Jana Křtitele.
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17 Αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡρῴδης ἀποστείλας
ἐκράτησεν τὸν Ἰωάννην καὶ ἔδησεν
αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ διὰ Ἡρῳδιάδα
τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ
αὐτοῦ ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν·
18 ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάννης τῷ Ἡρῴδῃ
ὅτι Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα
τοῦ ἀδελφοῦ σου
19 ἡ δὲ Ἡρῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ καὶ
ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι καὶ οὐκ
ἠδύνατο·
20 ὁ γὰρ Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν
Ἰωάννην εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον
καὶ ἅγιον καὶ συνετήρει αὐτόν καὶ
ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ ἐποίει, καὶ
ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν
21 Καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου
ὅτε Ἡρῴδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ
δεῖπνον ἐποίει τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ
καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις
τῆς Γαλιλαίας
22 καὶ εἰσελθούσης τῆς θυγατρὸς
αὐτῆς
τῆς
Ἡρῳδιάδος
καὶ
ὀρχησαμένης καὶ ἄρεσασης, τῷ
Ἡρῴδῃ καὶ τοῖς συνανακειμένοις
εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ κορασίῳ Αἴτησόν
με ὃ ἐὰν θέλῃς καὶ δώσω σοι·
23 καὶ ὤμοσεν αὐτῇ ὅτι, Ὅ ἐάν με
αἰτήσῃς δώσω σοι ἕως ἡμίσους τῆς
βασιλείας μου
24 ἡ δὲ ἐξελθοῦσα εἶπεν τῇ μητρὶ
αὐτῆς Τί αἰτήσομαι ἡ δὲ εἶπεν Τὴν
κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτίστου
25 καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὲως μετὰ
σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα ᾐτήσατο
λέγουσα Θέλω ἵνα μοι δῷς ἐξ αὐτῆς
ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ
βαπτιστοῦ
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26 Král pak zarmoutiv se velmi, pro
přísahu a pro spoluhodovníky nechtěl
jí oslyšeti.
27 I poslav hned kata, rozkázal
přinésti hlavu Janovu.

28 A on odšed, sťal jej v žaláři,
a přinesl hlavu jeho na míse, a dal ji
děvečce, a děvečka dala mateři své.
29 To uslyšavše učedlníci jeho, přišli
a vzali tělo jeho, a pochovali je
v hrobě.
30 Tedy
sšedše
se
apoštolé
k Ježíšovi, zvěstovali jemu všecko, i to,
co činili, i co učili.
31 I řekl jim: Pojďte vy sami
obzvláštně
na
pusté
místo,
a odpočiňte maličko. Nebo bylo
množství těch, kteříž přicházeli
a odcházeli, takže jsou ani k jídlu
chvíle neměli.
32 I plavili se [až] na pusté místo
soukromí.
33 A vidouce je zástupové, že jdou
pryč, poznali jej mnozí. I sběhli se tam
ze všech měst pěšky, a předešli je,
a shromáždili se k němu.
34 Tedy vyšed Ježíš, uzřel zástup
mnohý, a slitovalo mu se jich, že byli
jako ovce, nemající pastýře. I počal je
učiti mnohým věcem.

Textus Receptus

26 καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ
βασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς
συνανακειμένους οὐκ ἠθέλησεν αὐτὴν
ἀθετῆσαι
27 καὶ εὐθὲως ἀποστείλας ὁ
βασιλεὺς σπεκουλάτωρα ἐπέταξεν
ἐνεχθῆναι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὁ δὲ
ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ
φυλακῇ
28 καὶ ἤνεγκεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ
ἐπὶ πίνακι καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ
κορασίῳ καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν
αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐτῆς
29 καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
ἦλθον καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ καὶ
ἔθηκαν αὐτὸ ἐν τῷ μνημείῳ
30 Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι
πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀπήγγειλαν
αὐτῷ πάντα καὶ ὅσα ἐποίησαν Καὶ
ὅσα ἐδίδαξαν
31 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ
κατ' ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον καὶ
ἀναπαύεσθε ὀλίγον ἦσαν γὰρ οἱ
ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες πολλοί
καὶ οὐδὲ φαγεῖν ηὐκαίρουν
32 καὶ ἀπῆλθον εἰς ἔρημον τόπον τῷ
πλοίῳ κατ' ἰδίαν
33 καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας οἱ
ὄχλοι, καὶ ἐπέγνωσαν αὐτὸν πολλοί
καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων
συνέδραμον ἐκεῖ καὶ προῆλθον αὐτούς
καὶ συνῆλθον πρὸς αὐτὸν
34 καὶ ἐξελθὼν εἶδεν ὁ Ἰησοῦς
πολὺν ὄχλον καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ'
αὐτοῖς, ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ
ἔχοντα ποιμένα καὶ ἤρξατο διδάσκειν
αὐτοὺς πολλά
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35 A když se již prodlilo,
přistoupivše k němu učedlníci jeho,
řekli: Pustéť jest toto místo, a již se
prodlilo,
36 Rozpusť je, ať jdouce do okolních
vesnic a městeček, nakoupí sobě
chleba; nebo nemají, co by jedli.
37 On pak odpověděv, řekl jim:
Dejte vy jim jísti. I řkou jemu: Co
[tedy], jdouce koupíme za dvě stě
grošů chleba, a dáme jim jísti?
38 I dí jim: Kolik chlebů máte? Jděte
a zvězte. A když zvěděli, řekli: Pět,
a dvě rybě.
39 I rozkázal jim, aby se kázali
posaditi všechněm po houfích na
zelené trávě.
40 I usadili se rozdílně, [místy] po
stu a [místy] po padesáti.
41 A vzav těch pět chlebů a ty dvě
rybě, popatřiv do nebe, dobrořečil,
i lámal chleby, a dal učedlníkům
svým, aby kladli před ně. A dvě rybě
rozdělil [též] mezi všecky.
42 I jedli všickni, a nasyceni jsou.
43 Potom sebrali drobtů dvanácte
košů plných, i z ryb.
44 A bylo těch, kteříž jedli ty chleby,
okolo pět tisíců mužů.
45 A hned přinutil učedlníky své
vstoupiti na lodí, aby jej předešli přes
moře do Betsaidy, až by on rozpustil
zástup.
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35 Καὶ ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης
προσελθόντες αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
λέγουσιν ὅτι Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος
καὶ ἤδη ὥρα πολλή·
36 ἀπόλυσον αὐτούς ἵνα ἀπελθόντες
εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ κώμας
ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς ἄρτους τί γὰρ
φάγωσιν οὐκ ἔχουσιν
37 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Δότε
αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν καὶ λέγουσιν
αὐτῷ
Ἀπελθόντες
ἀγοράσωμεν
διακοσίων δηναρίων ἄρτους καὶ
δώμεν αὐτοῖς φαγεῖν
38 ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς Πόσους ἄρτους
ἔχετε ὑπάγετε καὶ ἴδετε καὶ γνόντες
λέγουσιν Πέντε καὶ δύο ἰχθύας
39 καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς ἀνακλῖναι
πάντας συμπόσια συμπόσια ἐπὶ τῷ
χλωρῷ χόρτῳ
40 καὶ ἀνέπεσον πρασιαὶ πρασιαὶ
ἀνὰ ἑκατὸν καὶ ἀνὰ πεντήκοντα
41 καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ
τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν
οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κατέκλασεν
τοὺς ἄρτους καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς
αὐτοῦ ἵνα παραθῶσιν αὐτοῖς καὶ τοὺς
δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν
42 καὶ
ἔφαγον
πάντες
καὶ
ἐχορτάσθησαν
43 καὶ ἦραν κλασμάτων δώδεκα
κοφίνους πληρεις, καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων
44 καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες τοὺς ἄρτους
ὡσεὶ πεντακισχίλιοι ἄνδρες
45 Καὶ εὐθὲως ἠνάγκασεν τοὺς
μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον
καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς
Βηθσαϊδάν ἕως αὐτὸς ἀπολύσῃ τὸν
ὄχλον
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46 A rozpustiv je, šel na horu, aby se
modlil.
47 A když bylo večer, byla lodí
uprostřed moře, a on sám na zemi.
48 A viděl je, a oni se s těžkostí
plavili; (nebo byl vítr odporný jim.)
A při čtvrtém bdění nočním přišel
k nim, chodě po moři, a chtěl je
pominouti.

49 Oni pak uzřevše jej, an chodí po
moři, domnívali se, že by obluda byla,
i zkřikli.
50 (Nebo jej všickni viděli, a zstrašili
se.) A hned promluvil k nim a řekl
jim: Doufejtež, jáť jsem, nebojte se.
51 I vstoupil k nim na lodí, a utišil se
vítr; a oni náramně sami v sobě se
děsili a divili.
52 Nebo nerozuměli byli, co se stalo
při chlebích; bylo zajisté srdce jejich
zhrublo.
53 A když se přeplavili, přišli do
země
Genezaretské,
a tu
lodí
přistavili.
54 A když vyšli z lodí, hned jej
poznali.
55 A běhajíce po vší krajině té,
počali na ložcích k němu nositi
nemocné, kdežkoli zvěděli o něm, že
by byl.

Textus Receptus

46 καὶ
ἀποταξάμενος
αὐτοῖς
ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι
47 καὶ ὀψίας γενομένης ἦν τὸ πλοῖον
ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης καὶ αὐτὸς
μόνος ἐπὶ τῆς γῆς
48 καὶ εἶδεν αὐτοὺς βασανιζομένους
ἐν τῷ ἐλαύνειν ἦν γὰρ ὁ ἄνεμος
ἐναντίος αὐτοῖς καὶ περὶ τετάρτην
φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς
αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης·
καὶ ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς
49 οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν περιπατοῦντα
ἐπὶ τῆς θαλάσσης ἔδοξαν φάντασμά
εἶναι, καὶ ἀνέκραξαν·
50 πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδον καὶ
ἐταράχθησαν καὶ εὐθὲως ἐλάλησεν
μετ' αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς Θαρσεῖτε
ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε
51 καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ
πλοῖον καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος καὶ
λίαν ἐκ περισσοῦ ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο·
καὶ ἐθαύμαζον
52 οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς ἄρτοις
ἦν γὰρ ἡ καρδία αὐτῶν πεπωρωμένη
53 Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον ἐπὶ τὴν
γῆν Γενησαρέτ καὶ προσωρμίσθησαν
54 καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ
πλοίου εὐθὲως ἐπιγνόντες αὐτὸν
55 περιδραμόντες
ὅλην
τὴν
περίχωρον ἐκείνην ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς
κραββάτοις τοὺς κακῶς ἔχοντας
περιφέρειν ὅπου ἤκουον ὅτι ἐκεῖ ἐστιν
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Textus Receptus

56 A kamžkoli vcházel do městeček
neb do měst nebo do vsí, na ulicech
kladli neduživé, a prosili ho, aby se
aspoň podolka roucha jeho dotkli.
A kolikož jich koli se jeho dotkli,
uzdraveni byli.

56 καὶ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο εἰς
κώμας ἢ πόλεις ἢ ἀγροὺς ἐν ταῖς
ἀγοραῖς ἐτίθουν τοὺς ἀσθενοῦντας καὶ
παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα κἂν τοῦ
κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ
ἅψωνται· καὶ ὅσοι ἂν ἤπτοντο αὐτοῦ
ἐσῴζοντο

7

Καὶ συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ
Φαρισαῖοι
καί
τινες
τῶν
γραμματέων
ἐλθόντες
ἀπὸ
Ἱεροσολύμων
2 καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν μαθητῶν
αὐτοῦ κοιναῖς χερσίν τοῦτ' ἔστιν
ἀνίπτοις ἐσθίοντας ἄρτους ἐμέμψαντο
3 οἱ γὰρ Φαρισαῖοι καὶ πάντες οἱ
Ἰουδαῖοι ἐὰν μὴ πυγμῇ νίψωνται τὰς
χεῖρας οὐκ ἐσθίουσιν κρατοῦντες τὴν
παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων
4 καὶ ἀπό ἀγορᾶς ἐὰν μὴ
βαπτίσωνται οὐκ ἐσθίουσιν καὶ ἄλλα
πολλά ἐστιν ἃ παρέλαβον κρατεῖν
βαπτισμοὺς ποτηρίων καὶ ξεστῶν καὶ
χαλκίων καὶ κλινῶν
5 ἔπειτα ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ
Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς Διὰτι οἱ
μαθηταί σου οὐ περιπατοῦσιν κατὰ
τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων
ἀλλὰ ἀνίπτοις χερσὶν ἐσθίουσιν τὸν
ἄρτον
6 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς ὅτι
Καλῶς προεφήτευσεν Ἠσαΐας περὶ
ὑμῶν τῶν ὑποκριτῶν ὡς γέγραπται
Οὗτος ὁ λαὸς τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ ἡ δὲ
καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ' ἐμοῦ·
7 μάτην δὲ σέβονταί με διδάσκοντες
διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων

I sešli se k němu farizeové
a někteří z zákoníků, kteříž byli
přišli z Jeruzaléma.
2 A uzřevše některé z učedlníků
jeho obecnýma rukama (to jest
neumytýma) jísti chleby, reptali o to.
3 Nebo farizeové i všickni Židé
nejedí, leč by ruce umyli, držíce
ustanovení starších.
4 A z trhu [přijdouce] nejedí, leč se
umyjí. A jiné mnohé věci jsou, kteréž
přijali, aby zachovávali, [jako]
umývání koflíků, žejdlíků a medenic
i stolů.
5 Potom otázali se ho farizeové
a zákoníci: Proč učedlníci tvoji
nezachovávají ustanovení starších, ale
neumytýma rukama jedí chléb?

6 On pak odpověděv, řekl jim:
Dobře o vás pokrytcích prorokoval
Izaiáš, jakož psáno jest: Lid tento rty
mne ctí, srdce pak jejich daleko jest
ode mne.
7 Ale nadarmoť mne ctí, učíce učení,
[kterážto nejsou než] ustanovení
lidská.

7
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8 Nebo opustivše přikázání Boží,
držíte ustanovení lidská, [totiž]
umývání žejdlíků a koflíků; a jiné
mnohé věci těm podobné činíte.
9 I pravil jim: Čistě vy rušíte
přikázání Boží, abyste ustanovení své
zachovali.
10 Nebo Mojžíš pověděl: Cti otce
svého i matku svou, a kdož by zlořečil
otci nebo mateři, ať smrtí umře.
11 Ale vy pravíte: Řekl-li by člověk
otci neb mateři: Korban, to jest, dar,
kterýžkoli jest ode mne, toběť
prospěje,
12 A nedopustíte mu nic více učiniti
otci svému nebo mateři své,
13 Rušíce
přikázání
Boží
ustanoveními vašimi, kteráž jste
ustanovili. A mnohé těm podobné
věci činíte.
14 I svolav všecken zástup, pravil
jim: Slyšte mne všickni a rozumějte.
15 Nic není z zevnitřku vcházejícího
do člověka, což by jej poskvrniti
mohlo; ale to, což pochází z něho, toť
jest, což poskvrňuje člověka.
16 Má-li kdo uši k slyšení, slyš.
17 A když všel do domu od
zástupu, tázali se ho učedlníci jeho
o tom podobenství.

Textus Receptus

8 ἀφέντες γὰρ τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ
κρατεῖτε
τὴν
παράδοσιν
τῶν
ἀνθρώπων βαπτισμοὺς ξεστῶν καὶ
ποτηρίων· καὶ ἀλλὰ παρόμοια τοιαῦτα
πολλὰ ποιεῖτε
9 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Καλῶς ἀθετεῖτε
τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ ἵνα τὴν
παράδοσιν ὑμῶν τηρήσητε
10 Μωσῆς γὰρ εἶπεν Τίμα τὸν
πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου καί Ὁ
κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ
τελευτάτω
11 ὑμεῖς δὲ λέγετε Ἐὰν εἴπῃ
ἄνθρωπος τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί
Κορβᾶν ὅ ἐστιν Δῶρον ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ
ὠφεληθῇς
12 καὶ οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν
ποιῆσαι τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἢ τῇ μητρί
αὐτοῦ,
13 ἀκυροῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τῇ
παραδόσει ὑμῶν ᾗ παρεδώκατε· καὶ
παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε
14 Καὶ προσκαλεσάμενος πάντα τὸν
ὄχλον ἔλεγεν αὐτοῖς Ἀκούετέ μου
πάντες καὶ συνίετε
15 οὐδέν
ἐστιν
ἔξωθεν
τοῦ
ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς αὐτὸν ὃ
δύναται αὐτόν κοινῶσαι ἀλλὰ τὰ
ἐκπορευόμενά ἀπ' αὐτοῦ, ἐκεῖνά ἐστιν
τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον
16 Εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω
17 Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον ἀπὸ
τοῦ ὄχλου ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ περὶ τὴς παραβολής
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18 I řekl jim: Tak jste i vy
nerozumní? Což nerozumíte, že
všecko, což z zevnitřku do člověka
vchází, nemůže ho poskvrniti?
19 Nebo nevchází v srdce jeho, ale
v břicho, a potom ven vychází, čistěci
všeliké pokrmy.
20 Ale pravil, že to, což pochází
z člověka, to poskvrňuje člověka.
21 Nebo z vnitřku z srdce lidského
zlá myšlení pocházejí, cizoložstva,
smilstva, vraždy,
22 Krádeže,
lakomství,
nešlechetnosti, lest, nestydatost, oko
zlé, rouhání, pýcha, bláznovství.
23 Všecky tyto zlé věci pocházejí
z vnitřku a poskvrňují člověka.
24 A vstav odtud, odšel do končin
Týru a Sidonu, a všed do domu,
nechtěl, aby kdo [o něm] věděl, ale
nemohl se tajiti.
25 Nebo uslyševši o něm žena,
jejížto dcerka měla ducha nečistého,
přišla a padla k nohám jeho.
26 (Byla pak ta žena pohanka,
Syrofenitská rodem.) I prosila ho, aby
ďábelství vyvrhl z její dcery.
27 Ale Ježíš řekl jí: Nechať se prve
nasytí synové; nebť není slušné vzíti
chléb synů a vrci štěňatům.
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Textus Receptus

18 καὶ λέγει αὐτοῖς Οὕτως καὶ ὑμεῖς
ἀσύνετοί ἐστε οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ
ἔξωθεν εἰσπορευόμενον εἰς τὸν
ἄνθρωπον οὐ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι
19 ὅτι οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς
τὴν καρδίαν ἀλλ' εἰς τὴν κοιλίαν καὶ
εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται
καθαρίζον πάντα τὰ βρώματα
20 ἔλεγεν δὲ ὅτι Τὸ ἐκ τοῦ
ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον ἐκεῖνο
κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον
21 ἔσωθεν γὰρ ἐκ τῆς καρδίας τῶν
ἀνθρώπων οἱ διαλογισμοὶ οἱ κακοὶ
ἐκπορεύονται μοιχεῖαι, πορνεῖαι φόνοι
22 κλοπαί πλεονεξίαι πονηρίαι
δόλος ἀσέλγεια ὀφθαλμὸς πονηρός
βλασφημία ὑπερηφανία ἀφροσύνη·
23 πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ ἔσωθεν
ἐκπορεύεται καὶ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον
24 καὶ Ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς
τὰ μεθόρια Τύρου καὶ Σιδῶνος Καὶ
εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν
γνῶναι καὶ οὐκ ἠδυνήθη λαθεῖν·
25 ἀκούσασα γὰρ γυνὴ περὶ αὐτοῦ
ἡς εἶχεν τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα
ἀκάθαρτον ἐλθοῦσα προσέπεσεν πρὸς
τοὺς πόδας αὐτοῦ·
26 ἦν
δὲ
ἡ
γυνὴ
Ἑλληνίς
Συροφοινίσσα τῷ γένει· καὶ ἠρώτα
αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλλῃ ἐκ τῆς
θυγατρὸς αὐτῆς
27 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ Ἄφες
πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα οὐ γάρ
καλὸν ἐστιν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν
τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις

142

MAREK 7:37

Bible Kralická
28 A ona odpověděla a řekla mu:
Ovšem, Pane, nebo štěňátka jedí pod
stolem drobty synů.
29 I řekl jí: Pro tu řeč jdi, vyšloť jest
ďábelství z tvé dcery.
30 I odšedši do domu svého, nalezla
děvečku, ana leží na loži, a ďábelství
z í vyšlo.

31 Tedy odšed zase z končin
Tyrských a Sidonských, přišel k moři
Galilejskému, prostředkem krajin
Desíti měst.
32 I přivedli jemu hluchého
a němého, a prosili ho, aby na něj
ruku vzložil.
33 A pojav jej soukromí ven
z zástupu, vložil prsty své v uši jeho,
a plinuv, dotekl se jazyka jeho.
34 A vzezřev k nebi, vzdechl, a řekl
jemu: Effeta, to jest, otevři se.
35 A hned otevříny jsou uši jeho,
a rozvázán jest svazek jazyka jeho,
i mluvil právě.
36 I přikázal jim, aby žádnému
nepravili. Ale jakžkoli on jim
přikazoval, [předce] oni mnohem více
ohlašovali.
37 A převelmi se divili, řkouce:
Dobře všecky věci učinil. I hluchým
rozkázal slyšeti, i němým mluviti.

Textus Receptus

28 ἡ δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ
Ναὶ, Κύριε καὶ γὰρ τὰ κυνάρια
ὑποκάτω τῆς τραπέζης ἐσθίει ἀπὸ τῶν
ψιχίων τῶν παιδίων
29 καὶ εἶπεν αὐτῇ Διὰ τοῦτον τὸν
λόγον ὕπαγε ἐξελήλυθεν τὸ δαιμόνιον
ἐκ τῆς θυγατρός σου
30 καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον
αὐτῆς εὗρεν τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυθός
καὶ τὴν θυγατερα βεβλημένην ἐπὶ τὴς
κλίνης
31 Καὶ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων
Τύρου Καὶ Σιδῶνος ἦλθεν πρὸς τὴν
θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας ἀνὰ μέσον
τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως
32 καὶ φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν
μογιλάλον καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν
ἵνα ἐπιθῇ αὐτῷ τὴν χεῖρα
33 καὶ ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ τοῦ
ὄχλου κατ' ἰδίαν ἔβαλεν τοὺς
δακτύλους αὐτοῦ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ καὶ
πτύσας ἥψατο τῆς γλώσσης αὐτοῦ
34 καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν
ἐστέναξεν καὶ λέγει αὐτῷ Εφφαθα ὅ
ἐστιν Διανοίχθητι
35 καὶ εὐθέως διηνοίχθησαν αὐτοῦ
αἱ ἀκοαί καὶ ἐλύθη ὁ δεσμὸς τῆς
γλώσσης αὐτοῦ καὶ ἐλάλει ὀρθῶς
36 καὶ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ
εἴπωσιν· ὅσον δὲ αὐτὸς αὐτοῖς
διεστέλλετο μᾶλλον περισσότερον
ἐκήρυσσον
37 καὶ ὑπερπερισσῶς ἐξεπλήσσοντο
λέγοντες Καλῶς πάντα πεποίηκεν καὶ
τοὺς κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν καὶ τοὺς
ἀλάλους λαλεῖν

MAREK 8:1
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8

V těch dnech když [opět] velmi
veliký zástup byl [s ním], a neměli,
co by jedli, svolav Ježíš učedlníky své,
řekl jim:
2 Lítost mám nad zástupy; nebo již
tři dni trvají se mnou a nemají, co by
jedli.
3 A rozpustím-li je lačné do domů
jejich, zhynou na cestě; nebo někteří
z nich zdaleka přišli.
4 Odpověděli mu učedlníci jeho:
I odkud bude moci kdo tyto nakrmiti
chleby zde na poušti?
5 I otázal se jich: Kolik chlebů máte?
A oni řekli: Sedm.
6 I kázal zástupu posaditi se na
zemi. A vzav sedm chlebů, díky
učiniv, lámal a dával učedlníkům
svým, aby předkládali. I kladli před
zástup.
7 A měli také rybiček maličko. Jichž
požehnav, kázal i ty před ně klásti.
8 I jedli a nasyceni jsou; a sebrali,
což pozůstalo drobtů, sedm košů.
9 Těch pak, kteříž jedli, bylo okolo
čtyř tisíců. I rozpustil je.
10 Potom hned vstoupiv na lodí
s učedlníky svými, přeplavil se do
krajin Dalmanutských.

Textus Receptus

Ἐν
ἐκείναις
ταῖς
ἡμέραις
παμπολλοῦ ὄχλου ὄντος καὶ μὴ
ἐχόντων
τί
φάγωσιν
προσκαλεσάμενος ὁ Ἰησοῦς τοὺς
μαθητὰς αὐτοῦ λέγει αὐτοῖς
2 Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον ὅτι
ἤδη ἡμέρας τρεῖς προσμένουσίν μοι
καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν·
3 καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις
εἰς οἶκον αὐτῶν ἐκλυθήσονται ἐν τῇ
ὁδῷ· τινες γὰρ αὐτῶν μακρόθεν
ἥκασιν
4 καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ Πόθεν τούτους δυνήσεταί τις
ὧδε χορτάσαι ἄρτων ἐπ' ἐρημίας
5 καὶ ἐπηρώτα αὐτούς Πόσους ἔχετε
ἄρτους οἱ δὲ εἶπον, Ἑπτά
6 καὶ παρήγγειλεν τῷ ὄχλῳ
ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς· καὶ λαβὼν
τοὺς ἑπτὰ ἄρτους εὐχαριστήσας
ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς
αὐτοῦ ἵνα παραθῶσιν καὶ παρέθηκαν
τῷ ὄχλῳ
7 καὶ εἶχον ἰχθύδια ὀλίγα· καὶ
εὐλογήσας εἶπεν παραθεῖναι καὶ αὐτὰ
8 ἔφαγον δὲ, καὶ ἐχορτάσθησαν καὶ
ἦραν περισσεύματα κλασμάτων ἑπτὰ
σπυρίδας
9 ἦσαν δὲ οἱ φαγόντες ὡς
τετρακισχίλιοι καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς
10 Καὶ εὐθὲως ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον
μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἦλθεν εἰς τὰ
μέρη Δαλμανουθά

8
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11 I vyšli farizeové a počali se s ním
hádati, hledajíce od něho znamení
s nebe, pokoušejíce ho.
12 A on vzdech duchem svým, dí:
Co pokolení toto znamení hledá?
Amen pravím vám: Nebude dáno
znamení pokolení tomuto.
13 A opustiv je, vstoupil zase na
lodí, i plavil se přes [moře].
14 I zapomenuli s sebou vzíti
chlebů, a neměli než jeden chléb
s sebou na lodí.
15 Tedy přikazoval jim, řka: Vizte
a pilně se šetřte kvasu farizejského
a kvasu Herodesova.
16 I přemyšlovali, řkouce jeden
k druhému: Chleba nemáme.
17 A znaje to Ježíš, řekl jim: Co
přemyšlujete o tom, že chleba nemáte?
Ještě neznáte, ani rozumíte? Ještě máte
oslepené srdce vaše?
18 Oči majíce, nevidíte? A uši
majíce, neslyšíte? A nepomníte,
19 Že jsem pět chlebů lámal mezi
pět tisíců? [A] kolik jste plných košů
drobtů sebrali? Řekli jemu: Dvanácte.
20 A když také sedm chlebů [lámal
jsem] mezi čtyři tisíce, kolik jste
plných košů drobtů vzali? I řkou
jemu: Sedm.
21 I řekl jim: Kterakž [tedy ještě]
nerozumíte?

Textus Receptus

11 Καὶ ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι καὶ
ἤρξαντο συζητεῖν αὐτῷ ζητοῦντες παρ'
αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ
πειράζοντες αὐτόν
12 καὶ ἀναστενάξας τῷ πνεύματι
αὐτοῦ λέγει Τί ἡ γενεὰ αὕτη σημεῖον
ἐπιζητεῖ ἀμὴν λέγω ὑμῖν εἰ δοθήσεται
τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον
13 καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς ἐμβὰς πάλιν εἰς
τὸ πλοῖον ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν
14 Καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους
καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον μεθ'
ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ
15 καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς λέγων,
Ὁρᾶτε βλέπετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν
Φαρισαίων καὶ τῆς ζύμης Ἡρῴδου
16 καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους
λέγοντες, ὅτι Ἄρτους οὐκ ἔχομεν
17 καὶ γνοὺς ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς
Τί διαλογίζεσθε ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε
οὔπω νοεῖτε οὐδὲ συνίετε ἔτι
πεπωρωμένην ἔχετε τὴν καρδίαν ὑμῶν
18 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε
καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε καὶ οὐ
μνημονεύετε
19 ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς
τοὺς
πεντακισχιλίους
πόσους
κοφίνους πλήρεις κλασμάτων ἤρατε
λέγουσιν αὐτῷ Δώδεκα
20 Ὅτε δὲ τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς
τετρακισχιλίους πόσων σπυρίδων
πληρώματα κλασμάτων ἤρατε Οἱ δὲ
εἶπον, Ἑπτά
21 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Πῶς οὐ συνίετε
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22 I přišel do Betsaidy, a přivedli
k němu slepého, prosíce ho, aby se ho
dotekl.
23 I ujav slepého za ruku, vyvedl jej
ven z městečka, a plinuv na oči jeho
a vloživ na něj ruce, otázal se ho,
viděl-li by co.
24 A on pohleděv, řekl: Znamenám
lidi; nebo vidím, že chodí jako
stromové.
25 Potom opět vložil ruce na oči
jeho, a kázal mu hleděti. I uzdraven
jest, takže i zdaleka jasně viděl všecky.

26 I odeslal jej do domu jeho, řka:
Aniž do toho městečka choď, aniž
komu z městečka [co o tom] prav.
27 Tedy vyšel Ježíš a učedlníci jeho
do městeček Cesaree Filipovy. A na
cestě tázal se učedlníků svých, řka jim:
Kým mne praví býti lidé?

28 Kteřížto odpověděli: Janem
Křtitelem, a jiní Eliášem, jiní pak
jedním z proroků.
29 Tedy on řekl jim: Vy pak kým
mne býti pravíte? Odpověděv Petr,
řekl jemu: Ty jsi Kristus.
30 I přikázal jim, aby [toho] o něm
žádnému nepravili.

145

Textus Receptus

22 Καὶ ἔρχεταί εἰς Βηθσαϊδάν καὶ
φέρουσιν
αὐτῷ
τυφλὸν
καὶ
παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ
ἅψηται
23 καὶ ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς τοῦ
τυφλοῦ ἐξήγαγεν αὐτὸν ἔξω τῆς κώμης
καὶ πτύσας εἰς τὰ ὄμματα αὐτοῦ
ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ ἐπηρώτα
αὐτόν Εἴ τι βλέπει
24 καὶ ἀναβλέψας ἔλεγεν Βλέπω
τοὺς ἀνθρώπους ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ
περιπατοῦντας
25 εἶτα πάλιν ἐπέθηκεν τὰς χεῖρας
ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ
ἐποίησεν αὐτὸν αναβλέψαι καὶ
ἀποκατεστάθη
καὶ
ἐνέβλεψεν
τηλαυγῶς ἅπαντας
26 καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς τὸν
οἶκον αὐτοῦ λέγων, Μηδὲ εἰς τὴν
κώμην εἰσέλθῃς Μηδὲ εἴπης τινὶ ἐν τῇ
κώμῃ
27 Καὶ ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ
μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὰς κώμας
Καισαρείας τῆς Φιλίππου· καὶ ἐν τῇ
ὁδῷ ἐπηρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
λέγων αὐτοῖς, Τίνα με λέγουσιν οἱ
ἄνθρωποι εἶναι
28 οἱ δὲ ἀπεκρίθησαν, Ἰωάννην τὸν
βαπτιστήν καὶ ἄλλοι Ἠλίαν ἄλλοι δὲ
ἕνα τῶν προφητῶν
29 καὶ αὐτὸς λέγει αὐτοῖς Ὑμεῖς δὲ
τίνα με λέγετε εἶναι ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
Πέτρος λέγει αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ Χριστός
30 καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ
λέγωσιν περὶ αὐτοῦ
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31 I počal učiti je, že Syn člověka
musí mnoho trpěti, a potupen býti od
starších a předních kněží a zákoníků,
a zabit býti, a ve třech dnech
z mrtvých vstáti.
32 Zjevně to slovo mluvil. A chytiv
jej Petr, počal mu domlouvati.
33 Kterýžto obrátiv se a pohleděv na
učedlníky své, přimluvil Petrovi, řka:
Jdiž za mnou, satane; nebo nechápáš,
co jest Božího, ale co lidského.
34 A svolav zástup s učedlníky
svými, řekl jim: Chce-li kdo za mnou
přijíti, zapři sebe sám, a vezmi kříž
svůj, a následujž mne.
35 Nebo chtěl-li by kdo duši svou
zachovati, ztratíť ji; pakli by kdo
ztratil duši svou pro mne a pro
evangelium, tenť ji zachová.
36 Nebo co prospěje člověku, by
všecken svět získal, a své duši škodu
učinil?
37 Aneb jakou dá člověk odměnu za
duši svou?
38 Nebo kdož by se koli za mne
styděl a za má slova v tomto pokolení
cizoložném a hříšném, i Syn člověka
styděti se bude za něj, když přijde
v slávě Otce svého s anděly svatými.

Textus Receptus

31 Καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι
δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ
παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν
πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ
γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ
μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι·
32 καὶ παρρησίᾳ τὸν λόγον ἐλάλει
καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος
ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ
33 ὁ δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν τοὺς
μαθητὰς αὐτοῦ ἐπετίμησεν τῷ Πέτρῳ
λέγων, Ὕπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ ὅτι
οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν
ἀνθρώπων
34 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον
σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς
Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν,
ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν
σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι
35 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν
ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ
καὶ τοῦ εὐαγγελίου οὐτὸς σώσει αὐτήν
36 τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν
κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον καὶ ζημιωθῃ
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
37 ἢ
τί
δώσει
ἄνθρωπος
ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ
38 ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς
ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ
μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ καὶ ὁ υἱὸς
τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται
αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ
πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν
ἁγίων
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9

I pravil jim: Amen pravím vám, žeť
jsou někteří z stojících tuto, kteříž
neokusí smrti, až i uzří království Boží
přicházející v moci.
2 A po šesti dnech pojal Ježíš Petra
a Jakuba a Jana, i uvedl je na horu
vysokou soukromí samy, a proměnil
se před nimi.
3 A učiněno jest roucho jeho
stkvoucí a bílé velmi jako sníh, ješto
tak bílého [žádný] bělič na zemi
učiniti nemůže.
4 I uzřeli Eliáše s Mojžíšem, ani
s Ježíšem mluví.
5 A odpověděv Petr, řekl k Ježíšovi:
Mistře, dobréť jest nám tuto býti.
Protož udělejme tři stánky, tobě jeden,
Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden.
6 Nebo nevěděl, co mluví; byli
zajisté přestrašeni.
7 I stal se oblak zastěňující je,
a přišel hlas z oblaku, řkoucí: Tentoť
jest ten Syn můj milý, jeho
poslouchejte.
8 A hned obezřevše se, žádného víc
neviděli než samého Ježíše s sebou.
9 A když sstupovali s hory, přikázal
jim, aby toho žádnému nevypravovali,
co viděli, než až Syn člověka
z mrtvých vstane.

Textus Receptus

Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν
ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων
οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως
ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει
2 Καὶ μεθ'' ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει
ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰάκωβον
καὶ τὸν Ἰωάννην καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς
εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ' ἰδίαν μόνους καὶ
μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν
3 καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο
στίλβοντα λευκὰ λίαν ὡς χιὼν, οἷα
γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται
λευκᾶναι
4 καὶ ὤφθη αὐτοῖς Ἠλίας σὺν
Μωσεῖ, καὶ ἦσαν συλλαλοῦντες τῷ
Ἰησοῦ
5 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος λέγει τῷ
Ἰησοῦ Ῥαββί καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε
εἶναι καὶ ποιήσωμεν σκηνάς τρεῖς σοὶ
μίαν καὶ Μωσεῖ μίαν καὶ Ἠλίᾳ μίαν
6 οὐ γὰρ ᾔδει τί λαλήσῃ· ἦσαν γὰρ
ἔκφοβοι
7 καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα
αὐτοῖς καὶ ἦλθεν φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης
λέγουσα, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ
ἀγαπητός αὐτοῦ ἀκούετε
8 καὶ ἐξάπινα περιβλεψάμενοι
οὐκέτι οὐδένα εἶδον ἀλλὰ τὸν Ἰησοῦν
μόνον μεθ' ἑαυτῶν
9 καταβαινόντων δὲ αὐτῶν ἀπὸ τοῦ
ὄρους διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ
διηγήσωνται ἃ εἶδον εἰ μὴ ὅταν ὁ υἱὸς
τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ

9

148

MAREK 9:19

Bible Kralická
10 I zachovali tu věc u sebe, tížíce
mezi sebou, co by to bylo z mrtvých
vstáti?
11 I otázali se ho, řkouce: Což pak
zákoníci praví, že Eliáš musí přijíti
prve?
12 On pak odpověděv, řekl jim:
Eliáš přijda nejprve, napraví všecky
věci, a jakož psáno jest o Synu
člověka, že má mnoho trpěti a za nic
položen býti.
13 Ale pravím vám, že Eliáš [již]
přišel, a učinili mu, což jsou chtěli,
jakož psáno jest o něm.
14 Tedy přišed k učedlníkům, uzřel
zástup veliký okolo nich a zákoníky,
an se hádají s nimi.
15 A hned všecken zástup uzřev jej,
ulekli se; a sběhše se, přivítali ho.
16 I otázal se zákoníků: Co se hádáte
spolu?
17 A odpovídaje jeden z zástupu,
řekl: Mistře, přivedl jsem syna svého
k tobě, kterýž má ducha němého.
18 Ten kdyžkoli jej pochopí, lomcuje
jím, a on se sliní, a škřipí zubami,
a svadne. I řekl jsem učedlníkům
tvým, aby jej vyvrhli, a nemohli.
19 A on odpovídaje jemu, řekl:
Ó národe nevěrný! Ale dokudž s vámi
budu? A dokudž vás trpěti budu?
Přiveďte jej ke mně.

Textus Receptus

10 καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν πρὸς
ἑαυτοὺς συζητοῦντες τί ἐστιν τὸ ἐκ
νεκρῶν ἀναστῆναι
11 καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες
Ὅτι λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι
Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον
12 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς
Ἠλίας μὲν ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστᾳ
πάντα· καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν
υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἵνα πολλὰ πάθῃ
καὶ ἐξουδενώθη
13 ἀλλὰ λέγω ὑμῖν ὅτι καὶ Ἠλίας
ἐλήλυθεν καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα
ἤθελησαν, καθὼς γέγραπται ἐπ' αὐτόν
14 Καὶ ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητὰς
εἶδεν ὄχλον πολὺν περὶ αὐτοὺς καὶ
γραμματεῖς συζητοῦντας αὐτοῖς·
15 καὶ εὐθὲως πᾶς ὁ ὄχλος ἰδὼν
αὐτὸν ἐξεθαμβήθη, καὶ προστρέχοντες
ἠσπάζοντο αὐτόν
16 καὶ ἐπηρώτησεν τοῦς γραμματεῖς,
Τί συζητεῖτε πρὸς αὐτούς
17 καὶ ἀποκριθεὶς εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου
εἶπεν Διδάσκαλε ἤνεγκα τὸν υἱόν μου
πρὸς σέ ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον·
18 καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ
ῥήσσει αὐτόν καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει
τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται·
καὶ εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ
ἐκβάλωσιν καὶ οὐκ ἴσχυσαν
19 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει Ὦ
γενεὰ ἄπιστος ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς
ἔσομαι ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν φέρετε
αὐτὸν πρός με
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20 I přivedli ho k němu. A jakž jej
uzřel, hned jím duch lomcoval;
a padna na zemi, válel se a slinil.
21 I otázal se otce jeho: Dávno-li se
jemu to stalo? A on řekl: [Hned] od
dětinství.
22 A často jím metal i na oheň i do
vody, aby jej zahubil. Ale můžeš-li co,
spomoz nám, slituje se nad námi.
23 A Ježíš řekl jemu: Můžeš-li tomu
věřiti; všeckoť jest možné věřícímu.
24 A ihned zvolav otec mládence
toho s slzami, řekl: Věřím, Pane,
spomoz nedověře mé.
25 Uzřev pak Ježíš, že se zástup
sbíhá, přimluvil
duchu tomu
nečistému, řka jemu: Hluchý a němý
duše, já tobě přikazuji, vyjdi z něho,
a nevcházej více do něho.
26 Tedy křiče a velmi jím lomcuje,
vyšel [z něho]. I učiněn jest [člověk
ten] jako mrtvý, takže mnozí pravili,
že umřel.
27 Ale Ježíš ujav jej za ruku,
pozdvihl ho, a [on] vstal.
28 A když všel do domu, učedlníci
jeho otázali ho soukromí: Pročež jsme
my ho nemohli vyvrci?
29 I řekl jim: Toto pokolení nijakž
nemůž
vyhnáno
býti,
jediné
modlitbou a postem.
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Textus Receptus

20 καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν
καὶ ἰδὼν αὐτὸν εὐθὲως τὸ πνεῦμα
εσπάραξεν αὐτόν καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς
γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων
21 καὶ ἐπηρώτησεν τὸν πατέρα
αὐτοῦ Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο
γέγονεν αὐτῷ ὁ δὲ εἶπεν παιδιόθεν·
22 καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ
ἔβαλεν καὶ εἰς ὕδατα ἵνα ἀπολέσῃ
αὐτόν· ἀλλ' εἴ τι δύνασαι, βοήθησον
ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ' ἡμᾶς
23 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Τὸ Εἰ
δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ
πιστεύοντι
24 καὶ εὐθὲως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ
παιδίου μετὰ δακρύων ἔλεγεν
Πιστεύω· κύριε βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ
25 ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει
ὄχλος ἐπετίμησεν τῷ πνεύματι τῷ
ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ, Τὸ πνεῦμα τὸ
ἄλαλον καὶ κωφὸν ἐγὼ σοι ἐπιτάσσω
ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς
αὐτόν
26 καὶ
κράξαν,
καὶ
πολλὰ
σπαράξαν αὐτὸν, ἐξῆλθεν· καὶ ἐγένετο
ὡσεὶ νεκρός ὥστε πολλοὺς λέγειν ὅτι
ἀπέθανεν
27 ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας αὐτόν τῆς
χειρὸς ἤγειρεν αὐτὸν καὶ ἀνέστη
28 καὶ εἰσελθόντα αὐτόν εἰς οἶκον οἱ
μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτὸν κατ'
ἰδίαν Ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν
ἐκβαλεῖν αὐτό
29 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τοῦτο τὸ γένος
ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν
προσευχῇ Καὶ νηστείᾳ
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30 A jdouce odtud, šli skrze Galilei,
a nechtěl, aby kdo [o tom] věděl.
31 Nebo učil učedlníky své a pravil
jim: Že Syn člověka dán bude v ruce
lidské,
a zamordujíť
jej,
ale
zamordován jsa, třetí den z mrtvých
vstane.

32 Oni pak nesrozuměli tomu
povědění, a ostýchali se ho otázati.
33 I přišel do Kafarnaum, a v domě
byv, otázal se jich: Co jste na cestě
mezi sebou rozjímali?
34 A oni mlčeli. Nebo hádali se byli
na cestě mezi sebou, kdo by z nich byl
větší.
35 A posadiv se, zavolal dvanácti,
a dí jim: Chce-li kdo první býti, budeť
všech
nejposlednější
a všech
služebník.
36 A vzav pacholátko, postavil je
uprostřed nich, a vzav je na lokty své,
řekl jim:
37 Kdož by koli jedno z takových
dítek přijal ve jménu mém, mneť
přijímá; a kdož by mne koli přijal, ne
mneť přijímá, ale toho, kterýž mne
poslal.
38 I odpověděl mu Jan, řka: Mistře,
viděli jsme [tam] jednoho, an ve
jménu tvém ďábly vymítá, kterýž
nechodí s námi; i bránili jsme mu,
protože s námi nechodí.
39 Ježíš pak řekl: Nebraňtež mu.
Nebť není žádného, kterýž by divy
činil ve jménu mém, ať by mohl
snadně zle mluviti o mně.

Textus Receptus

30 καὶ
ἐκεῖθεν
ἐξελθόντες
παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας Καὶ
οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῶ·
31 ἐδίδασκεν γὰρ τοὺς μαθητὰς
αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι Ὁ υἱὸς
τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας
ἀνθρώπων καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν
καὶ ἀποκτανθεὶς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ
ἀναστήσεται
32 οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα καὶ
ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσαι
33 Καὶ ἦλθεν εἰς Καπερναούμ· καὶ ἐν
τῇ οἰκίᾳ γενόμενος ἐπηρώτα αὐτούς Τί
ἐν τῇ ὁδῷ πρὸς ἑαυτοὺς διελογίζεσθε
34 οἱ δὲ ἐσιώπων· πρὸς ἀλλήλους
γὰρ διελέχθησαν ἐν τῇ ὁδῷ τίς μείζων
35 καὶ καθίσας ἐφώνησεν τοὺς
δώδεκα καὶ λέγει αὐτοῖς Εἴ τις θέλει
πρῶτος εἶναι ἔσται πάντων ἔσχατος
καὶ πάντων διάκονος
36 καὶ λαβὼν παιδίον ἔστησεν αὐτὸ
ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ ἐναγκαλισάμενος
αὐτὸ εἶπεν αὐτοῖς
37 Ὃς ἐὰν ἓν τῶν τοιούτων παιδίων
δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ
δέχεται· καὶ ὃς ἐὰν ἐμὲ δέξηται οὐκ ἐμὲ
δέχεται ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά με
38 ἀπεκρίθη δὲ αὐτῷ ὁ Ἰωάννης
λέγων, Διδάσκαλε εἴδομέν τινα τῷ
ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια ὃς
οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν καὶ ἐκωλύσαμεν
αὐτόν ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν·
39 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Μὴ κωλύετε
αὐτόν οὐδεὶς γάρ ἐστιν ὃς ποιήσει
δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου καὶ
δυνήσεται ταχὺ κακολογῆσαί με·
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40 Nebo kdož není proti nám,
s námiť jest.
41 Kdož by koli zajisté dal vám píti
číši vody ve jménu mém, protože jste
Kristovi, amen pravím vám, neztratíť
nikoli odplaty své.
42 A kdožť by koli pohoršil jednoho
z těchto maličkých, věřících ve mne,
mnohem by lépe mu bylo, aby byl
zavěšen na hrdlo jeho žernov mlýnský
a vržen byl do moře.
43 A horšila-li by tě ruka tvá, utni ji.
Lépeť jest tobě bezrukému vjíti do
života, [raději] nežli obě ruce
majícímu jíti do pekla, v oheň
neuhasitelný,
44 Kdež červ jejich neumírá a oheň
nehasne.
45 A pakli noha tvá horšila by tě,
utniž ji. Lépeť jest tobě kulhavému
vjíti do života, nežli obě noze
majícímu uvrženu býti do pekla,
v oheň neuhasitelný,
46 Kdežto červ jejich neumírá a oheň
nehasne.
47 Pakli by tě oko tvé horšilo, vylup
je. Lépeť jest tobě jednookému vjíti do
království Božího, nežli obě oči
majícímu uvrženu býti do ohně
pekelného,
48 Kdežto červ jejich neumírá a oheň
nehasne.
49 Nebo každý [člověk] ohněm bude
solen, a všeliká obět solí bude osolena.
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Textus Receptus

40 ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ' ὑμῶν, ὑπὲρ
ὑμῶν ἐστιν
41 Ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς
ποτήριον ὕδατος ἐν τῷ ὀνόματι μου,
ὅτι Χριστοῦ ἐστε ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ
μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ
42 Καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν
μικρῶν τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ καλόν
ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον εἰ περίκειται λὶθος
μύλικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ
βέβληται εἰς τὴν θάλασσαν
43 Καὶ ἐὰν σκανδαλίζῃ σε ἡ χείρ σου
ἀπόκοψον αὐτήν· καλόν σοι ἐστίν
κυλλὸν εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν ἢ τὰς
δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν
γέενναν εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον
44 ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ
τελευτᾷ, καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται
45 καὶ ἐὰν ὁ πούς σου σκανδαλίζῃ
σε ἀπόκοψον αὐτόν· καλόν ἐστίν σοι
εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν ἢ τοὺς
δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν
γέενναν εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον,
46 ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ
τελευτᾷ, καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται
47 καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου
σκανδαλίζῃ σε ἔκβαλε αὐτόν· καλόν
σοι ἐστιν μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς
τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἢ δύο
ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν
γέενναν τοῦ πυρὸς,
48 ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ
καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται
49 πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται καὶ
πᾶσα θυσία ἀλὶ ἁλισθήσεται,
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Textus Receptus

50 Dobráť jest sůl. Pakli sůl bude
neslaná, čím ji osolíte? Mějte sůl
v sobě sami, a pokoj mějte mezi sebou.

50 Καλὸν τὸ ἅλας· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας
ἄναλον γένηται ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε
ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλας· καὶ εἰρηνεύετε ἐν
ἀλλήλοις

10

10

A vstav odtud, přišel do končin
Judských skrze krajinu za
Jordánem [ležící]. I sešli se k němu
zase zástupové, a jakž obyčej měl,
opět je učil.
2 Tedy přistoupivše farizeové,
otázali se ho: Sluší-li muži ženu
propustiti? pokoušejíce ho.
3 On pak odpovídaje, řekl jim: Co
vám přikázal Mojžíš?
4 Kteřížto řekli: Mojžíš dopustil
lístek zapuzení napsati a propustiti.
5 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Pro
tvrdost srdce vašeho napsal vám
Mojžíš to přikázání.
6 Ale od počátku stvoření muže
a ženu učinil je Bůh.
7 Protoť opustí člověk otce svého
i matku, a přídržeti se bude ženy své.

8 I budou dva jedno tělo. A tak již
nejsou dva, ale jedno tělo.
9 Protož což Bůh spojil, člověk
nerozlučuj.
10 A v domu opět učedlníci jeho
otázali se ho o též věci.

Κακεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς
τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας διὰ τοῦ
πέραν
τοῦ
Ἰορδάνου
Καὶ
συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς
αὐτόν καὶ ὡς εἰώθει πάλιν ἐδίδασκεν
αὐτούς
2 καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι
ἐπηρώτησαν αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ
γυναῖκα ἀπολῦσαι πειράζοντες αὐτόν
3 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Τί
ὑμῖν ἐνετείλατο Μωσῆς
4 οἱ δὲ εἶπον, Μωσῆς Ἐπέτρεψεν
βιβλίον ἀποστασίου γράψαι καὶ
ἀπολῦσαι
5 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
αὐτοῖς Πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν
ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην
6 ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν καὶ
θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς ὁ θεός
7 ἕνεκεν
τούτου
καταλείψει
ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν
μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ
8 καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν·
ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ μία σάρξ
9 ὃ οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος
μὴ χωριζέτω
10 Καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ πάλιν οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ περὶ τοῦ αὐτοῦ ἐπηρώτησαν
αὐτόν

MAREK 10:11

Bible Kralická
11 I dí jim: Kdož by koli propustil
manželku svou a jinou pojal, cizoloží
[a hřeší] proti ní.
12 A jestliže by žena propustila
muže svého a za jiného se vdala,
cizoloží.
13 Tedy přinášeli k němu dítky, aby
se jich dotýkal. Ale učedlníci
přimlouvali těm, kteříž [je] nesli.
14 To viděv Ježíš, nelibě to nesl,
a řekl jim: Nechtež dítek jíti ke mně
a nebraňtež jim, nebo takovýchť jest
království Boží.
15 Amen pravím vám: Kdož by koli
nepřijal království Božího jako dítě,
nikoliť do něho nevejde.
16 A bera je na lokty své a vzkládaje
na ně ruce, požehnání jim dával.
17 Potom když vyšel na cestu,
přiběhl jeden, a poklekna před ním,
otázal se ho, [řka:] Mistře dobrý, co
učiním, abych života věčného dědičně
došel?
18 I řekl mu Ježíš: Co mne nazýváš
dobrým? Žádný není dobrý, než sám
[toliko] Bůh.
19 Přikázání umíš: Nezcizoložíš,
nezabiješ,
neukradneš,
nevydáš
falešného svědectví, neoklamáš, cti
otce svého i matku.
20 A on odpověděv, řekl jemu:
Mistře, toho všeho jsem ostříhal od
své mladosti.
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Textus Receptus

11 καὶ λέγει αὐτοῖς Ὃς ἐὰν
ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ
γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται ἐπ' αὐτήν·
12 καὶ ἐὰν γυνὴ ἀπολύσῃ τὸν ἄνδρα
αὐτῆς καὶ γαμηθῆ ἄλλῳ, μοιχᾶται
13 Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα
ἅψηται αὐτῶν· οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμων
τοῖς προσφέρουσιν
14 ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησεν
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἄφετε τὰ παιδία
ἔρχεσθαι πρός με καὶ μὴ κωλύετε αὐτά
τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία
τοῦ θεοῦ
15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὃς ἐὰν μὴ δέξηται
τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον οὐ
μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν
16 καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὰ τιθεὶς
τὰς χεῖρας ἐπ' αὐτά ηὐλόγει αὐτὰ,
17 Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς
ὁδὸν
προσδραμὼν
εἷς
καὶ
γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν
Διδάσκαλε ἀγαθέ τί ποιήσω ἵνα ζωὴν
αἰώνιον κληρονομήσω
18 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Τί με
λέγεις ἀγαθόν οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς
ὁ θεός
19 τὰς ἐντολὰς οἶδας· Μὴ μοιχεύσῃς
Μὴ φονεύσῃς Μὴ κλέψῃς Μὴ
ψευδομαρτυρήσῃς Μὴ ἀποστερήσῃς
Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα
20 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ
Διδάσκαλε ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην
ἐκ νεότητός μου
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MAREK 10:29

Bible Kralická
21 Tedy Ježíš pohleděv na něj,
zamiloval ho, a řekl mu: Jednohoť se
nedostává. Jdi, a cožkoli máš, prodej,
a dej chudým, a budeš míti poklad
v nebi; a pojď, následuj mne, vezma
kříž [svůj].
22 On pak zarmoutiv se pro to
slovo, odšel, truchliv jsa; nebo měl
mnohá zboží.
23 A pohleděv vůkol Ježíš, dí
učedlníkům svým: [Aj] jak nesnadně
ti, jenž statky mají, vejdou do
království Božího.
24 Tedy učedlníci užasli se nad
řečmi jeho. Ježíš pak zase odpověděv,
dí jim: Synáčkové, kterak nesnadné
jest doufajícím v statek do království
Božího vjíti.
25 Snáze jest velbloudu skrze jehelní
ucho projíti, nežli bohatému vjíti do
království Božího.
26 Oni pak více se děsili, řkouce
mezi sebou: I kdož může spasen býti?
27 A pohleděv na ně Ježíš, dí: U lidíť
jest nemožné, ale ne u Boha; nebo
u Boha všecko možné jest.
28 I počal Petr mluviti k němu: Aj,
my opustili jsme všecko a šli jsme za
tebou.
29 Odpověděv pak Ježíš, řekl: Amen
pravím vám, žádného není, ješto by
opustil dům, neb bratří, nebo sestry,
neb otce, nebo matku, nebo manželku,
nebo syny, nebo rolí pro mne a pro
evangelium,

Textus Receptus

21 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ
ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἕν
σοί ὑστερεῖ· ὕπαγε ὅσα ἔχεις πώλησον
καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς καὶ ἕξεις
θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ καὶ δεῦρο
ἀκολούθει μοι ἄρας τὸν σταυρόν
22 ὁ δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ
ἀπῆλθεν λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων
κτήματα πολλά
23 Καὶ περιβλεψάμενος ὁ Ἰησοῦς
λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Πῶς
δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς
τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται
24 οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ
τοῖς λόγοις αὐτοῦ ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν
ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς Τέκνα πῶς
δύσκολόν ἐστιν τοὺς πεποιθότας ἐπὶ
τοῖς χρήμασιν, εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ
θεοῦ εἰσελθεῖν·
25 εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ
τῆς τρυμαλιᾶς τῆς ῥαφίδος εἰσελθεῖν ἢ
πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
εἰσελθεῖν
26 οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο
λέγοντες πρὸς ἑαυτούς Καὶ τίς δύναται
σωθῆναι
27 ἐμβλέψας δὲ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
λέγει Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον ἀλλ'
οὐ παρὰ τῷ θεῷ· πάντα γὰρ δυνατὰ
ἐστίν παρὰ τῷ θεῷ
28 καὶ ἤρξατο ὁ Πέτρος λέγειν αὐτῷ
Ἰδού, ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ
ἠκολουθήσαμέν σοι
29 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν
οἰκίαν ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα
ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα, ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς
ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου

MAREK 10:30

Bible Kralická
30 Aby nevzal stokrát tolik nyní
v času tomto domů a bratrů a sestr
a matek a synů a rolí s protivenstvím,
a v budoucím věku život věčný.
31 Mnozíť zajisté [byvše] první,
budou poslední, a poslední první.
32 Byli pak na cestě, jdouce do
Jeruzaléma, a Ježíš šel napřed. I byli
předěšeni, a jdouce za ním, báli se.
Tedy pojav Ježíš opět dvanácte, počal
jim praviti, co se jemu má státi,

33 [Řka]: Aj, vstupujeme do
Jeruzaléma, a Syn člověka vydán bude
předním
kněžím
a zákoníkům,
i odsoudí jej na smrt, a vydadí jej
pohanům.
34 Kteřížto posmívati se budou
jemu, a ubičují ho, a uplijí a zabijí jej,
ale třetího dne z mrtvých vstane.
35 Tedy přistoupili k němu Jakub
a Jan, synové Zebedeovi, řkouce:
Mistře, chceme, zač bychom koli
prosili tebe, abys učinil nám.
36 On pak řekl jim: Co chcete, abych
vám učinil?
37 I řekli jemu: Dej nám, abychom
jeden na pravici tvé a druhý na levici
tvé seděli v slávě tvé.
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Textus Receptus

30 ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα
νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ
ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ μητέρας καὶ
τέκνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν καὶ ἐν
τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον
31 πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι
ἔσχατοι καὶ οἱ ἔσχατοι πρῶτοι
32 Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες
εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ἦν προάγων
αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐθαμβοῦντο καὶ
ἀκολουθοῦντες
ἐφοβοῦντο
καὶ
παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα
ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα
αὐτῷ συμβαίνειν
33 ὅτι Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς
Ἱεροσόλυμα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ
τοῖς γραμματεῦσιν καὶ κατακρινοῦσιν
αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν
αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν
34 καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ
μαστιγώσουσιν
αὐτὸν
καὶ
ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ ἀποκτενοῦσιν
αὐτὸν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται
35 Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ
Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης οἱ υἱοὶ
Ζεβεδαίου
λέγοντες
Διδάσκαλε
θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμέν ποιήσῃς
ἡμῖν
36 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Τί θέλετέ
ποιήσαι με ὑμῖν
37 οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ Δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς
ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμῶν
σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου
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MAREK 10:46

Bible Kralická
38 Ježíš pak řekl jim: Nevíte, zač
prosíte. Můžete-li píti kalich, kterýž já
piji, a křtíti se křtem, kterýmž já se
křtím?
39 A oni řekli jemu: Můžeme.
A Ježíš řekl jim: Kalich zajisté, kterýž
já piji, píti budete, a křtem, kterýmž já
se křtím, křtěni budete,
40 Ale seděti na pravici mé, nebo na
levici mé, neníť má věc dáti vám, ale
[dánoť bude], kterýmž připraveno jest.
41 A uslyšavše [to jiných] deset,
počali se hněvati na Jakuba a na Jana.
42 Ale Ježíš povolav jich, řekl jim:
Víte, že ti, kteříž sobě zalibují
vládnouti nad národy, panujíť nad
nimi; a kteříž velicí u nich jsou, moc
provozují nad nimi.
43 Ne takť bude mezi vámi. Ale
kdožkoli chtěl by mezi vámi býti
veliký, budiž váš služebník.
44 A kdožkoli z vás chtěl by býti
přední, budiž služebník všech.
45 Nebo i Syn člověka nepřišel, aby
mu sloužili, ale aby on sloužil, a aby
dal duši svou na vykoupení za
mnohé.
46 Tedy přišli do Jericho, a když
vycházel on z Jericha, i učedlníci jeho
a zástup mnohý, Timeův syn,
Bartimeus slepý, seděl podle cesty,
žebře.

Textus Receptus

38 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Οὐκ
οἴδατε τί αἰτεῖσθε δύνασθε πιεῖν τὸ
ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω καί τὸ βάπτισμα
ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι
39 οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ Δυνάμεθα ὁ δὲ
Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Τὸ μὲν ποτήριον
ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε καὶ τὸ βάπτισμα ὃ
ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε
40 τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ
ἐξ εὐωνύμων μου οὐκ ἔστιν ἐμὸν
δοῦναι ἀλλ' οἷς ἡτοίμασται
41 Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο
ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου καὶ
Ἰωάννου
42 ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος
αὐτοὺς λέγει αὐτοῖς Οἴδατε ὅτι οἱ
δοκοῦντες
ἄρχειν
τῶν
ἐθνῶν
κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ
μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν
αὐτῶν
43 οὐχ οὕτως δέ ἔσται ἐν ὑμῖν ἀλλ'
ὃς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν
ἐσται διάκονος ὑμῶν
44 καὶ ὃς ἂν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι
πρῶτος ἔσται πάντων δοῦλος·
45 καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ
ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι
καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον
ἀντὶ πολλῶν
46 Καὶ ἔρχονται εἰς Ἰεριχώ καὶ
ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἰεριχὼ καὶ
τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ ὄχλου ἱκανοῦ
υἱὸς Τιμαίου Βαρτιμαῖος ὁ τυφλὸς
ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδόν προσαιτῶν

MAREK 10:47

Bible Kralická
47 A když uslyšel, že by [to] byl
Ježíš Nazaretský, počal volati a říci:
Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade
mnou.
48 I přimlouvali mu mnozí, aby
mlčel. Ale on mnohem více volal:
Synu Davidův, smiluj se nade mnou.
49 Tedy zastaviv se Ježíš, kázal ho
zavolati. I zavolali toho slepého,
řkouce jemu: Dobré mysli buď, vstaň,
volá tě.
50 On pak povrh plášť svůj,
a zchopiv se, šel k Ježíšovi.
51 I odpověděv Ježíš, dí jemu: Co
chceš, ať učiním? A slepý řekl jemu:
Mistře, ať vidím.
52 Tedy Ježíš řekl mu: Jdi, víra tvá tě
uzdravila. A on hned prohlédl, a šel
cestou za Ježíšem.

11

A
když
se
přiblížili
k Jeruzalému a Betfagi i Betany
při hoře Olivetské, poslal dva
z učedlníků svých,
2 A řekl jim: Jděte do hrádku, kterýž
proti vám jest, a hned vejdouce tam,
naleznete oslátko přivázané, na
kterémž [ještě] nižádný z lidí neseděl.
Odvížíce, přiveďte [ke mně].
3 A řekl-liť by vám kdo: Co to
činíte? rcete: Že ho Pán potřebuje.
A hned je propustí sem.
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Textus Receptus

47 καὶ ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ὁ
Ναζωραῖος ἐστιν ἤρξατο κράζειν καὶ
λέγειν ὁ ὑιὸς Δαβὶδ Ἰησοῦ ἐλέησόν με
48 καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ ἵνα
σιωπήσῃ· ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν
Υἱὲ Δαβίδ, ἐλέησόν με
49 καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτόν
Φωνηθῆναι· καὶ φωνοῦσιν τὸν τυφλὸν
λέγοντες αὐτῷ Θάρσει ἔγειραι, φωνεῖ
σε
50 ὁ δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ
ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν
51 καὶ ἀποκριθεὶς λὲγει αὐτῷ ὁ
Ἰησοῦς Τί θέλεις ποιήσω σοι ὁ δὲ
τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ Ῥαββονί ἵνα
ἀναβλέψω
52 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ὕπαγε ἡ
πίστις σου σέσωκέν σε καὶ εὐθὲως
ἀνέβλεψεν καὶ ἠκολούθει τῷ Ἰησοῦ ἐν
τῇ ὁδῷ
Καὶ
ὅτε
ἐγγίζουσιν
εἰς
Ἰερουσαλήμ εἰς Βηθφαγὴ καὶ
Βηθανίαν πρὸς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν
ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
2 καὶ λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε εἰς τὴν
κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν καὶ εὐθὲως
εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν εὑρήσετε
πῶλον δεδεμένον ἐφ' ὃν οὐδεὶς
ἀνθρώπων κεκάθικεν λύσαντες αὐτὸν
ἀγάγετε
3 καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ Τί ποιεῖτε
τοῦτο εἴπατε ὅτι Ὁ κύριος αὐτοῦ
χρείαν ἔχει καὶ εὐθὲως αὐτὸν
ἀποστελεῖ ὧδε

11
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MAREK 11:13

Bible Kralická
4 I odešli, a nalezli oslátko přivázané
vně u dveří na rozcestí. I odvázali je.
5 Tedy někteří z těch, kteříž tu stáli,
řekli jim: Co činíte, odvazujíce
oslátko?
6 Oni pak řekli jim, jakož byl
přikázal Ježíš. I nechali jich.
7 Protož přivedli oslátko k Ježíšovi,
a vložili na ně roucha svá. I vsedl na
ně.
8 Mnozí pak stlali roucha svá na
cestě, a jiní ratolesti sekali z stromů,
a metali na cestu.
9 A kteříž napřed šli, i ti, kteříž za
ním šli, volali, řkouce: Spas nás.
Požehnaný, jenž se béře ve jménu
Páně.
10 Požehnané, kteréž jest přišlo ve
jménu Páně, království otce našeho
Davida! Spas nás na výsostech.
11 I všel do Jeruzaléma Ježíš, i do
chrámu. A spatřiv tu všecko, když již
byla večerní hodina, vyšel do Betany
se dvanácti.
12 A druhého dne, když vycházel
z Betany, zlačněl.
13 A uzřev zdaleka fík, an má listí,
šel, zda by co nalezl na něm. A když
přišel k němu, nic nenalezl kromě listí;
nebo nebyl čas fíků.

Textus Receptus

4 ἀπῆλθον δὲ καὶ εὗρον τὸν πῶλον
δεδεμένον πρὸς τὴν θύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ
ἀμφόδου καὶ λύουσιν αὐτόν
5 καί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων
ἔλεγον αὐτοῖς Τί ποιεῖτε λύοντες τὸν
πῶλον
6 οἱ δὲ εἶπον αὐτοῖς καθὼς
ἐνετείλατο ὁ Ἰησοῦς καὶ ἀφῆκαν
αὐτούς
7 καὶ ἤγαγον τὸν πῶλον πρὸς τὸν
Ἰησοῦν καὶ ἐπέβαλον αὐτῷ τὰ ἱμάτια
αὐτῶν καὶ ἐκάθισεν ἐπ' αὐτῷ
8 πολλοὶ δὲ τὰ ἱμάτια αὐτῶν
ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν ἄλλοι δὲ
στοιβάδας ἔκοπτον ἐκ τῶν δένδρων,
καὶ ἐστρώννυον εἰς τὴν ὁδόν·
9 καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ
ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες,
Ὡσαννά Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν
ὀνόματι κυρίου·
10 Εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία
ἐν ὀνόματι Κυρίου, τοῦ πατρὸς ἡμῶν
Δαβίδ· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις
11 Καὶ εἰσῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ
Ἰησοῦς, καὶ εἰς τὸ ἱερόν καὶ
περιβλεψάμενος πάντα ὀψίας ἤδη
οὔσης τῆς ὥρας ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν
μετὰ τῶν δώδεκα
12 Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων
αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας ἐπείνασεν
13 καὶ ἰδὼν συκῆν μακρόθεν
ἔχουσαν φύλλα ἦλθεν εἰ ἄρα εὑρήσει τι
ἐν αὐτῇ καὶ ἐλθὼν ἐπ' αὐτὴν οὐδὲν
εὗρεν εἰ μὴ φύλλα· οὐ γὰρ ἦν καιρὸς
σύκων

MAREK 11:14
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14 Tedy odpověděv Ježíš, řekl jemu:
Již více na věky nižádný z tebe ovoce
nejez. A slyšeli to učedlníci jeho.
15 I přišli do Jeruzaléma. A všed
Ježíš do chrámu, počal vymítati ty,
jenž prodávali a kupovali v chrámě,
a stoly
penězoměnců
a stolice
prodávajících holuby převracel.

16 A nedopustil, aby kdo [jakou]
nádobu nesl skrze chrám.
17 I učil [je], řka jim: Zdaliž není
psáno, že dům můj dům modlitby
slouti bude u všech národů? Vy pak
učinili jste jej peleší lotrů.
18 Slyšeli [pak to] zákoníci i přední
kněží, a hledali, kterak by jej zahubili;
nebo se ho báli, protože všecken
zástup divil se učení jeho.
19 A když byl večer, vyšel [Ježíš]
z města.
20 A [učedlníci] ráno jdouce, uzřeli
fík, an usechl [hned] z kořene.
21 Tedy zpomenuv Petr, řekl jemu:
Mistře, aj fík, kterémuž jsi zlořečil,
usechl.
22 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Mějte
víru Boží.
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Textus Receptus

14 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
αὐτῇ Μηκέτι ἐκ σοῦ εἰς τὸν αἰῶνα
μηδεὶς καρπὸν φάγοι καὶ ἤκουον οἱ
μαθηταὶ αὐτοῦ
15 Καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ
εἰσελθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο
ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ
ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ τὰς
τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν καὶ τὰς
καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς
περιστερὰς κατέστρεψεν
16 καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τις διενέγκῃ
σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ
17 καὶ ἐδίδασκεν λέγων αὐτοῖς, Οὐ
γέγραπται ὅτι Ὁ οἶκός μου οἶκος
προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν τοῖς
ἔθνεσιν ὑμεῖς δὲ εποιήσατε αὐτὸν
σπήλαιον λῃστῶν
18 καὶ ἤκουσαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ
ἀρχιερεῖς καὶ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν
ἀπολέσουσιν· ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτόν
ὅτι πᾶς ὁ ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ
διδαχῇ αὐτοῦ
19 Καὶ ὅτε ὀψὲ ἐγένετο ἐξεπορεύετο
ἔξω τῆς πόλεως
20 Καὶ πρωῒ παραπορευόμενοι
εἶδον τὴν συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν
21 καὶ ἀναμνησθεὶς ὁ Πέτρος λέγει
αὐτῷ Ῥαββί ἴδε ἡ συκῆ ἣν κατηράσω
ἐξήρανται
22 καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς λέγει
αὐτοῖς Ἔχετε πίστιν θεοῦ
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23 Nebo amen pravím vám, že kdož
by koli řekl hoře této: Zdvihni se a vrz
sebou do moře, a nepochyboval by
v srdci svém, ale věřil by, že se stane,
cožkoli dí, budeť jemu tak, což by koli
řekl.
24 Protož pravím vám: Začež byste
koli, modléce se, prosili, věřte, že
vezmete, a staneť se vám.
25 A když se postavíte k modlení,
odpouštějte, máte-li co proti komu,
aby i Otec váš nebeský odpustil vám
hříchy vaše.
26 Nebo jestliže vy neodpustíte, ani
Otec váš, kterýž v nebesích jest,
odpustí vám hříchů vašich.
27 I přišli zase do Jeruzaléma.
A když
on
chodil
v chrámě,
přistoupili k němu přední kněží
a zákoníci a starší.

28 I řekli jemu: Jakou mocí to činíš?
A kdo jest tobě dal tu moc, abys tyto
věci činil?
29 Tedy odpovídaje Ježíš, řekl jim:
Otížiť se i já vás na jednu věc.
Odpovězte mi, a povím vám, jakou
mocí to činím.
30 Křest Janův s nebe-li byl, čili
z lidí? Odpovězte mi.

Textus Receptus

23 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν
εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ Ἄρθητι καὶ
βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν καὶ μὴ
διακριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ
πιστεύσῃ ὅτι ἃ λέγεῖ γίνεται ἔσται
αὐτῷ ὃ ἐὰν εἴπῃ
24 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν πάντα ὅσα
ἄν προσεύχομενοι αἰτεῖσθε πιστεύετε
ὅτι λαμβάνετέ καὶ ἔσται ὑμῖν
25 καὶ ὅταν στήκητε προσευχόμενοι
ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος ἵνα καὶ ὁ
πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ
ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν
26 εἰ δὲ ὑμεῖς οὖκ ἀφίετε, οὐδε ὁ
πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφησεὶ
τὰ παραπτώματα ὑμῶν
27 Καὶ
ἔρχονται
πάλιν
εἰς
Ἱεροσόλυμα καὶ ἐν τῷ ἱερῷ
περιπατοῦντος αὐτοῦ ἔρχονται πρὸς
αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς
καὶ οἱ πρεσβύτεροι
28 καὶ λέγουσιν αὐτῷ Ἐν ποίᾳ
ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς καὶ τίς σοι τὴν
ἐξουσίαν ταύτην ἔδωκεν ἵνα ταῦτα
ποιῇς
29 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς εἶπεν
αὐτοῖς Ἐπερωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ ἕνα
λόγον καὶ ἀποκρίθητέ μοι καὶ ἐρῶ
ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ·
30 τὸ βάπτισμα Ἰωάννου ἐξ
οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων
ἀποκρίθητέ μοι

MAREK 11:31

Bible Kralická
31 I rozvažovali [to] sami mezi
sebou, řkouce: Díme-li: S nebe, díť
nám: Pročež jste tedy neuvěřili jemu?
32 Pakli díme: Z lidí, bojíme se lidu.
Nebo všickni o Janovi smyslili, že jest
právě byl prorok.
33 I odpověděvše, řekli Ježíšovi:
Nevíme. A Ježíš odpovídaje, řekl jim:
Aniž já vám povím, jakou mocí to
činím.

12

Tedy počal jim mluviti
v podobenstvích: Vinici štípil
[jeden] člověk, a opletl ji plotem,
a vkopal pres, a ustavěl věži, a najal ji
vinařům, i odšel na cestu.

2 A v čas [užitků] poslal k vinařům
služebníka, aby od vinařů vzal ovoce
z vinice.
3 Oni pak javše jej, zmrskali ho
a odeslali prázdného.
4 I poslal k nim zase jiného
služebníka. I toho též kamenovavše,
ranili v hlavu a odeslali zohaveného.
5 I poslal opět jiného. I toho zabili,
a mnoho jiných, [z nichž] některé
zmrskali a jiné zmordovali.
6 Ještě pak maje jediného syna
nejmilejšího, i toho poslal k nim
naposledy, řka: Ostýchati se budou
syna mého.
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Textus Receptus

31 καὶ ἐλογίζοντο πρὸς ἑαυτοὺς
λέγοντες Ἐὰν εἴπωμεν Ἐξ οὐρανοῦ
ἐρεῖ Διὰτί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ
32 ἀλλ' ἐὰν εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων
ἐφοβοῦντο τὸν λαόν ἅπαντες γὰρ
εἶχον τὸν Ἰωάννην ὅτι ὄντως
προφήτης ἦν
33 καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν τῷ
Ἰησοῦ Οὐκ οἴδαμεν καὶ ὁ Ἰησοῦς
ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς Οὐδὲ ἐγὼ
λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
ποιῶ
Καὶ
ἤρξατο
αὐτοῖς
ἐν
παραβολαῖς λέγεῖν, Ἀμπελῶνα
ἐφύτευσεν
ἄνθρωπος
καὶ
περιέθηκεν φραγμὸν καὶ ὤρυξεν
ὑπολήνιον καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον
καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ
ἀπεδήμησεν
2 καὶ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς
γεωργοὺς τῷ καιρῷ δοῦλον ἵνα παρὰ
τῶν γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ τοῦ καρποῦ
τοῦ ἀμπελῶνος·
3 οἱ δὲ λαβόντες αὐτὸν ἔδειραν καὶ
ἀπέστειλαν κενόν
4 καὶ πάλιν ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς
ἄλλον
δοῦλον·
κἀκεῖνον
λιθοβολήσαντες ἐκεφαλαίωσαν καὶ
ἀπέστειλαν ἠτίμωμένον
5 καὶ πάλιν ἄλλον ἀπέστειλεν·
κἀκεῖνον ἀπέκτειναν καὶ πολλοὺς
ἄλλους τοὓς μὲν δέροντες τοὺς δὲ
ἀποκτείνοντες
6 ἔτι οὖν ἕνα υἱὸν ἔχων, ἀγαπητὸν
αὐτοῦ· ἀπέστειλεν καὶ αὐτὸν πρὸς
αὐτοὺς
ἔσχατον
λέγων
ὅτι
Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου

12
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7 Ale vinaři řekli jedni k druhým:
Tentoť jest dědic; pojďte, zabijme jej,
a budeť naše dědictví.
8 Tedy javše jej, zabili ho a vyvrhli
ven z vinice.
9 Což tedy učiní pán vinice? Přijde,
a zatratí vinaře ty, a dá vinici jiným.

10 Zdaliž jste písma toho nečtli?
Kámen, kterýž zavrhli dělníci, ten
učiněn jest hlavou úhlovou.
11 Ode Pána stalo se toto, a jest
divné před očima našima.
12 I hledali ho jíti, ale báli se
zástupu; nebo poznali, že podobenství
to proti nim pověděl. A nechavše ho,
odešli pryč.
13 Potom poslali k němu některé
z farizeů a herodiánů, aby jej polapili
v řeči.
14 Kteřížto přišedše, řekli jemu:
Mistře, víme, že jsi pravdomluvný,
a nedbáš na žádného; nebo nepatříš na
osobu lidskou, ale v pravdě cestě Boží
učíš. Sluší-li daň dávati císaři, čili nic?
Dáme-liž, čili nedáme?
15 On pak znaje pokrytství jejich,
řekl jim: Co mne pokoušíte? Přineste
mi peníz, ať pohledím.
16 A oni podali mu. Tedy řekl jim:
Čí jest tento obraz a nápis? A oni řekli
mu: Císařův.

Textus Receptus

7 ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ εἶπον πρὸς
ἑαυτοὺς ὅτι Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος·
δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτόν καὶ ἡμῶν
ἔσται ἡ κληρονομία
8 καὶ λαβόντες αὐτόν ἀπέκτειναν
καὶ ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος
9 τί οὖν ποιήσει ὁ κύριος τοῦ
ἀμπελῶνος ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει
τοὺς γεωργούς καὶ δώσει τὸν
ἀμπελῶνα ἄλλοις
10 οὐδὲ
τὴν
γραφὴν
ταύτην
ἀνέγνωτε Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ
οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς
κεφαλὴν γωνίας·
11 παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ
ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν
12 Καὶ ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆσαι καὶ
ἐφοβήθησαν τὸν ὄχλον ἔγνωσαν γὰρ
ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν εἶπεν
καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον
13 Καὶ ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτόν
τινας τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν
Ἡρῳδιανῶν ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν
λόγῳ
14 οἱ δὲ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ
Διδάσκαλε οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ
οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός· οὐ γὰρ
βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων
ἀλλ' ἐπ' ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ
διδάσκεις· ἔξεστιν κῆνσον Καίσαρι
δοῦναι ἢ οὔ
15 δῶμεν ἥ μή δῶμεν ὁ δὲ εἰδὼς
αὐτῶν τὴν ὑπόκρισιν εἶπεν αὐτοῖς Τί
με πειράζετε φέρετέ μοι δηνάριον ἵνα
ἴδω
16 οἱ δὲ ἤνεγκαν καὶ λέγει αὐτοῖς
Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή οἱ
δὲ εἶπον αὐτῷ Καίσαρος
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17 I odpověděv Ježíš, řekl jim:
Dávejtež tedy, což jest císařova, císaři,
a což jest Božího, Bohu. I podivili se
tomu.
18 Potom přišli k němu saduceové,
kteříž praví, že není z mrtvých vstání.
I otázali se ho, řkouce:
19 Mistře, Mojžíš nám napsal:
Kdyby čí bratr umřel, a ostavil po
sobě manželku, a synů by neměl, aby
bratr jeho pojal manželku jeho
a vzbudil símě bratru svému.
20 I bylo sedm bratrů. A první pojav
ženu, umřel, neostaviv semene.
21 A druhý pojav ji, [také] umřel,
a aniž ten ostavil semene. A třetí
tolikéž.
22 A tak ji pojalo všech sedm,
a nezůstavili [po sobě] semene.
Nejposléze pak po všech umřela
i žena.
23 Protož při vzkříšení, když
z mrtvých vstanou, čí z těch bude
manželka? Neb jich sedm mělo ji za
manželku.
24 A odpovídaje Ježíš, řekl jim:
Zdaliž ne proto bloudíte, že neznáte
Písem ani moci Boží?
25 Nebo když vstanou z mrtvých,
nebudou se ženiti ani vdávati, ale
budou jako andělé nebeští.
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Textus Receptus

17 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
αὐτοῖς ἀπόδοτε Τὰ Καίσαρος Καίσαρι
καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ καὶ ἐθαύμασαν
ἐπ' αὐτῷ
18 Καὶ ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς
αὐτόν οἵτινες λέγουσιν ἀνάστασιν μὴ
εἶναι καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες
19 Διδάσκαλε Μωσῆς ἔγραψεν ἡμῖν
ὅτι ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ καὶ
καταλίπῃ γυναῖκα καὶ τέκνα μὴ ἀφῇ
ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν
γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἐξαναστήσῃ
σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
20 ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν· καὶ ὁ πρῶτος
ἔλαβεν γυναῖκα καὶ ἀποθνῄσκων οὐκ
ἀφῆκεν σπέρμα·
21 καὶ ὁ δεύτερος ἔλαβεν αὐτήν καὶ
ἀπέθανεν καὶ οὐδὲ αὐτὸς ἀφῆκεν
σπέρμα· καὶ ὁ τρίτος ὡσαύτως·
22 καὶ ἔλαβον αὐτὴν οἱ ἑπτὰ καὶ οὐκ
ἀφῆκαν σπέρμα ἔσχατη πάντων
ἀπέθανεν καὶ ἡ γυνὴ
23 ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει ὅταν
ἀναστῶσιν τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή οἱ
γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα
24 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
αὐτοῖς Οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε μὴ
εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν
τοῦ θεοῦ
25 ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν
οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίσκονται, ἀλλ'
εἰσὶν ὡς ἄγγελοι οἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
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26 O mrtvých pak, že mají vstáti,
zdaliž
jste
nečtli
v knihách
Mojžíšových, kterak ve kři promluvil
k němu Bůh, řka: Já [jsem] Bůh
Abrahamův a Bůh Izákův a Bůh
Jákobův?
27 Neníť Bůh mrtvých, ale Bůh
živých. Protož vy velmi bloudíte.
28 Tedy přistoupil k němu jeden
z zákoníků, slyšev je hádající se, [a]
vida, že jim dobře odpověděl, otázal
se ho, které by bylo přikázání první ze
všech.
29 A Ježíš odpověděl jemu, že první
ze všech přikázání jest: Slyš, Izraeli,
Pán Bůh náš Pán jeden jest.
30 Protož milovati budeš Pána Boha
svého ze všeho srdce svého, a ze vší
duše své, a ze vší mysli své, i ze všech
mocí svých. To jest první přikázání.
31 Druhé pak jest podobné tomu:
Milovati budeš bližního svého jako
sebe samého. Většího přikázání jiného
nad tato není.
32 I řekl jemu ten zákoník: Mistře,
dobře jsi vpravdě pověděl. Nebo jeden
jest Bůh, a není jiného kromě něho;
33 A milovati ho ze všeho srdce, a ze
vší mysli, a ze vší duše, i ze všech
mocí, a milovati bližního jako sebe
samého, [toť jest] větší nade všecky
zápalné i vítězné oběti.

Textus Receptus

26 περὶ δὲ τῶν νεκρῶν ὅτι
ἐγείρονται οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ
Μωσέως, ἐπὶ τῆς βάτου ὡς εἶπεν αὐτῷ
ὁ θεὸς λέγων, Ἐγὼ ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ
ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ θεὸς Ἰακώβ
27 οὐκ ἔστιν ὁ θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ
Θεὸς ζώντων· ὑμεῖς οὖν πολὺ
πλανᾶσθε
28 Καὶ
προσελθὼν
εἷς
τῶν
γραμματέων
ἀκούσας
αὐτῶν
συζητούντων εἰδὼς ὅτι καλῶς αὐτοῖς
ἀπεκρίθη ἐπηρώτησεν αὐτόν Ποία
ἐστὶν πρώτη πασῶν ἐντολὴ
29 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίθη αὐτῷ, ὅτι
Πρώτη πασῶν τῶν ἐντολῶν, Ἄκουε
Ἰσραήλ κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς
ἐστίν
30 καὶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν
σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ
ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς
διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος
σου αὕτη πρώτη ἐντολή
31 καὶ
δευτέρα
ὁμοία,
αὕτη
Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς
σεαυτόν μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ
οὐκ ἔστιν
32 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ γραμματεύς
Καλῶς διδάσκαλε ἐπ' ἀληθείας εἶπας,
ὅτι εἷς ἐστιν Θεὸς, καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος
πλὴν αὐτοῦ·
33 καὶ τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς
καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως καὶ
ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς, καὶ ἐξ ὅλης τῆς
ἰσχύος καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς
ἑαυτὸν πλεῖόν ἐστιν πάντων τῶν
ὁλοκαυτωμάτων καὶ τῶν θυσιῶν
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34 A viděv Ježíš, že by moudře
odpověděl, dí jemu: Nejsi daleko od
království Božího. A žádný více
neodvážil se ho [o nic] tázati.
35 I odpovídaje Ježíš, řekl, uče
v chrámě: Kterak praví zákoníci, že
Kristus jest syn Davidův?
36 Nebo David praví v Duchu
svatém: Řekl Pán Pánu mému: Seď na
pravici mé, ažť i položím nepřátely tvé
podnože noh tvých.
37 Poněvadž sám David nazývá jej
Pánem, kterakž syn jeho jest?
A mnohý zástup rád ho poslouchal.
38 I mluvil jim v učení svém: Varujte
se zákoníků, kteříž rádi v krásném
rouše chodí, a [chtějí] pozdravováni
býti na trhu,
39 A na předních stolicích seděti
v školách, a přední místa [míti] na
večeřech,
40 Kteřížto zžírají domy vdovské
pod zámyslem dlouhých modliteb. Tiť
vezmou soud těžší.
41 A posadiv se Ježíš proti
pokladnici, díval se, kterak zástup
metal peníze do pokladnice. A mnozí
bohatí metali mnoho.
42 A přišedši jedna chudá vdova,
i vrhla dva šarty, jenž jest čtvrtá částka
[peníze tehdejšího].
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Textus Receptus

34 καὶ ὁ Ἰησοῦς ἰδὼν αὐτὸν ὅτι
νουνεχῶς ἀπεκρίθη εἶπεν αὐτῷ Οὐ
μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ
καὶ οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν
ἐπερωτῆσαι
35 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἔλεγεν
διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ Πῶς λέγουσιν οἱ
γραμματεῖς ὅτι ὁ Χριστὸς υἱὸς ἐστιν
Δαβίδ
36 αὐτὸς γὰρ Δαβὶδ εἶπεν ἐν τῷ
πνεύματι τῷ ἁγίῳ Εἶπεν ὁ κύριος τῷ
κυρίῳ μου· Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως
ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον
τῶν ποδῶν σου
37 αὐτὸς οὖν Δαβὶδ λέγει αὐτὸν
κύριον καὶ πόθεν υἱός αὐτοῦ ἐστιν καὶ
ὁ πολὺς ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέως
38 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ
αὐτοῦ Βλέπετε ἀπὸ τῶν γραμματέων
τῶν θελόντων ἐν στολαῖς περιπατεῖν
καὶ ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς
39 καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς
συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς
δείπνοις
40 οἱ κατεσθίοντες τὰς οἰκίας τῶν
χηρῶν
καὶ
προφάσει
μακρὰ
προσευχόμενοι·
οὗτοι
λήψονται
περισσότερον κρίμα
41 Καὶ καθίσας ὁ Ἰησοῦς κατέναντι
τοῦ γαζοφυλακίου ἐθεώρει πῶς ὁ
ὄχλος βάλλει χαλκὸν εἰς τὸ
γαζοφυλάκιον καὶ πολλοὶ πλούσιοι
ἔβαλλον πολλά·
42 καὶ ἐλθοῦσα μία χήρα πτωχὴ
ἔβαλεν λεπτὰ δύο ὅ ἐστιν κοδράντης
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Textus Receptus

44 Nebo všickni z toho, což jim
zbývalo, metali, ale tato z své
chudoby, všecko, což měla, uvrhla,
všecku živnost svou.

43 καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς
μαθητὰς αὐτοῦ λέγει αὐτοῖς Ἀμὴν
λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ
πλεῖον πάντων βέβληκεν τῶν
βαλόντων εἰς τὸ γαζοφυλάκιον·
44 πάντες γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύοντος
αὐτοῖς ἔβαλον αὕτη δὲ ἐκ τῆς
ὑστερήσεως αὐτῆς πάντα ὅσα εἶχεν
ἔβαλεν ὅλον τὸν βίον αὐτῆς

13

13

43 I svolav učedlníky své, dí jim:
Amen pravím vám, že tato chudá
vdova více uvrhla, než tito všickni,
kteříž metali do pokladnice.

A když vycházel z chrámu, dí
jemu jeden z učedlníků jeho:
Mistře, pohleď, kteraké kamení a jaké
[jest toto] stavení!
2 Tedy Ježíš odpovídaje, řekl jemu:
Vidíš toto tak veliké stavení? Nebudeť
ostaven kámen na kameni, kterýž by
nebyl zbořen.
3 A když se posadil na hoře
Olivetské proti chrámu, otázali se jeho
obzvláštně Petr, Jakub a Jan a Ondřej,
[řkouce:]
4 Pověz nám, kdy to bude? A které
znamení, když se toto všecko bude
plniti?
5 Ježíš pak odpovídaje jim, počal
praviti: Vizte, aby vás někdo nesvedl.
6 Neboť mnozí přijdou ve jménu
mém, řkouce: Já jsem [Kristus],
a mnohéť svedou.
7 Když pak uslyšíte boje a pověst
o válkách, nestrachujte se; nebo musí
to býti, ale ne ihned konec.

Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ
τοῦ ἱεροῦ λέγει αὐτῷ εἷς τῶν
μαθητῶν αὐτοῦ Διδάσκαλε ἴδε
ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπαὶ οἰκοδομαί
2 καὶ ὁ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς εἶπεν
αὐτῷ Βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας
οἰκοδομάς οὐ μὴ ἀφεθῇ λίθος ἐπὶ λίθῷ,
ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ
3 Καὶ καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ Ὄρος
τῶν Ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ
ἐπηρώτων αὐτὸν κατ' ἰδίαν Πέτρος καὶ
Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας
4 Εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται καὶ τί
τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ πάντα ταῦτα
συντελεῖσθαι
5 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς αὐτοῖς
ἤρξατο λέγειν Βλέπετε μή τις ὑμᾶς
πλανήσῃ·
6 πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ
ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι Ἐγώ εἰμι καὶ
πολλοὺς πλανήσουσιν
7 ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ
ἀκοὰς πολέμων μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ
γενέσθαι ἀλλ' οὔπω τὸ τέλος
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8 Povstaneť zajisté národ proti
národu a království proti království,
a bude zemětřesení po místech,
a hladové i bouřky.
9 A toť budou počátkové bolesti. Vy
pak šetřte se. Nebo vydávati vás
budou na sněmy a do shromáždění;
budete biti, a před vladaři a králi
stanete pro mne, na svědectví jim.
10 Ale ve všech národech nejprv
musí býti kázáno evangelium.
11 Když
pak
vás
povedou
vyzrazujíce, nestarejte se, co byste
mluvili, aniž o to pečlivě přemyšlujte,
ale což vám bude dáno v tu hodinu, to
mluvte; nebo nejste vy, jenž mluvíte,
ale Duch svatý.
12 Vydáť pak bratr bratra na smrt
a otec syna, a povstanou děti proti
rodičům, a budou je mordovati.
13 A budete v nenávisti všechněm
pro jméno mé. Ale kdož setrvá až do
konce, tenť spasen bude.
14 Když pak uzříte ohavnost
zpuštění, o kteréž povědíno jest skrze
Daniele proroka, ana stojí, kdež by
[státi] neměla, (kdo čte, rozuměj,)
tehdáž ti, kdož jsou v Židovstvu, ať
utekou na hory.
15 A kdož na střeše jest, nesstupuj
do domu, ani vcházej, aby co vzal
z domu svého.
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Textus Receptus

8 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος
καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν καὶ
ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους καὶ
ἔσονται λιμοὶ καὶ ταραχαί· ἀρχαὶ
ὠδίνων ταῦτα
9 βλέπετε
δὲ
ὑμεῖς
ἑαυτούς·
παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια
καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ
ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε
ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς
10 καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη δεῖ πρῶτον
κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον
11 ὅταν
δὲ
ἄγαγωσιν
ὑμᾶς
παραδιδόντες μὴ προμεριμνᾶτε τί
λαλήσητε μηδὲ μελετᾶτε· ἀλλ' ὃ ἐὰν
δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τοῦτο
λαλεῖτε· οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ
λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
12 παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν
εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον καὶ
ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ
θανατώσουσιν αὐτούς·
13 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ
πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου ὁ δὲ
ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται
14 Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς
ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Δανιὴλ τοῦ
προφήτου, ἑστός ὅπου οὐ δεῖ ὁ
ἀναγινώσκων νοείτω τότε οἱ ἐν τῇ
Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη
15 ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ
καταβάτω εἰς τὴν οἰκίαν, μηδὲ
εἰσελθέτω ἆραί τι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ
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16 A kdo na poli, nevracuj se zase,
aby vzal roucho své.
17 Běda pak těhotným a těm, kteréž
krmí v těch dnech.
18 Protož modlte se, aby utíkání
vaše nebylo v zimě.
19 Neboť budou ti dnové [plní
takového] soužení, jakéhož nebylo od
počátku stvoření, kteréž Bůh stvořil,
až dosavad, aniž [potom] bude.
20 A byť neukrátil Pán těch dnů,
nebyl by spasen žádný člověk. Ale pro
vyvolené, kteréž vyvolil, ukrátil těch
dnů.
21 A tehdáž řekl-li by vám kdo: Aj
teď jest Kristus, aneb, aj tamto,
nevěřte.
22 Neboť povstanou falešní Kristové
a falešní proroci, a budou činiti divy
a zázraky k svedení, by možné bylo,
také i vyvolených.
23 Vy pak šetřte se. Aj, předpověděl
jsem vám všecko.
24 V těch pak dnech, po soužení
tom, slunce se zatmí a měsíc nedá
světla svého.
25 A hvězdy nebeské budou padati,
a moci, které jsou na nebi, pohnou se.
26 A tehdážť uzří Syna člověka, an
se béře v oblacích s mocí velikou
a s slavou.

Textus Receptus

16 καὶ ὁ εἰς τὸν ἀγρὸν ὢν μὴ
ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ
ἱμάτιον αὐτοῦ
17 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις
καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς
ἡμέραις
18 προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἠ
φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος·
19 ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι
θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ'
ἀρχῆς κτίσεως ἣς ἔκτισεν ὁ θεὸς ἕως
τοῦ νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται
20 καὶ εἰ μὴ κύριος ἐκολόβωσεν τὰς
ἡμέρας οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ·
ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο
ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας
21 καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ Ἴδοὺ
ὧδε ὁ Χριστός ἢ Ἰδού, ἐκεῖ μὴ
πιστεύσητε
22 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι
καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν
σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ
ἀποπλανᾶν εἰ δυνατόν καὶ τοὺς
ἐκλεκτούς
23 ὑμεῖς δὲ βλέπετε· ἰδοῦ προείρηκα
ὑμῖν πάντα
24 ἀλλ' ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις μετὰ
τὴν
θλῖψιν
ἐκείνην
ὁ
ἥλιος
σκοτισθήσεται καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει
τὸ φέγγος αὐτῆς
25 καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ
ἔσονται ἐκπίπτοντες, καὶ αἱ δυνάμεις
αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται
26 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ
ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ
δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης
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27 I tehdyť pošle anděly své,
a shromáždí vyvolené své ode čtyř
větrů, od končin země až do končin
nebe.
28 Od fíku pak učte se podobenství:
Když již ratolest jeho odmladne
a vypučí se listí, znáte, že blízko jest
léto.
29 Takž i vy, když uzříte, ano se tyto
věci dějí, vězte, že blízko jest a ve
dveřích [království Boží].
30 Amen pravím vám, žeť nepomine
pokolení toto, až se tyto všecky věci
stanou.
31 Nebe a země pominou, ale slova
má nepominou.
32 Ale o tom dni a hodině žádný
neví, ani andělé, jenž jsou v nebesích,
ani Syn, jediné sám Otec.
33 Vizte, bděte a modlte se; nebo
nevíte, kdy bude ten čas.
34 [Syn člověka zajisté jest] jako
člověk, kterýž daleko odšel, opustiv
dům svůj, a poručiv služebníkům
svým vladařství, a jednomu každému
práci jeho, vrátnému přikázal, aby
bděl.
35 Protož bděte; nebo nevíte, kdy
Pán domu přijde, u večer-li, čili
o půlnoci, čili když kohouti zpívají,
čili ráno;
36 Aby snad přijda v nenadále,
nenalezl vás, a vy spíte.
37 A cožť vám pravím, všechněmť
pravím: Bděte.
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Textus Receptus

27 καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους
αὐτοῦ καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς
αὐτοῦ, ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ'
ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ
28 Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν
παραβολήν· ὅταν αὐτῆς ἤδη ὁ κλάδος
ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα
γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν·
29 οὕτως καὶ ὑμεῖς ὅταν ταῦτα ἴδητε
γινόμενα γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν
ἐπὶ θύραις
30 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ
παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ
πάντα ταῦτα γένηται
31 ὁ
οὐρανὸς
καὶ
ἡ
γῆ
παρελεύσονται οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ
παρέλθωσιν
32 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ τῆς
ὥρας οὐδεὶς οἶδεν οὐδὲ οἱ ἄγγελοι οἱ
ἐν οὐρανῷ οὐδὲ ὁ υἱός εἰ μὴ ὁ πατήρ
33 βλέπετε
ἀγρυπνεῖτε
καὶ
προσεύχεσθε· οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ
καιρός ἐστιν
34 ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς
τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ δοὺς τοῖς δούλοις
αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν καὶ ἑκάστῳ τὸ
ἔργον αὐτοῦ καὶ τῷ θυρωρῷ
ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ
35 γρηγορεῖτε οὖν· οὐκ οἴδατε γὰρ
πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται ὀψὲ ἢ
μεσονυκτίου, ἢ ἀλεκτοροφωνίας ἢ
πρωΐ
36 μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑμᾶς
καθεύδοντας
37 ἃ δὲ ὑμῖν λέγω πᾶσιν λέγω
γρηγορεῖτε
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14

Po dvou pak dnech byl hod
beránka a přesnic; i hledali
přední kněží a zákoníci, kterak by jej
lstivě jmouce, zamordovali.
2 Ale pravili: Ne v svátek, aby snad
nebyl rozbroj v lidu.
3 A když byl v Betany, v domu
Šimona malomocného, a seděl za
stolem, přišla žena, mající nádobu
alabastrovou masti velmi drahé,
z nardového
koření.
A rozbivši
nádobu, vylila ji na hlavu jeho.
4 I hněvali se někteří mezi sebou,
řkouce: I proč ztráta masti této stala
se?
5 Nebo mohlo jest toto prodáno býti
dráže než za tři sta peněz, a dáno býti
chudým. I škřipěli zubami na ni.
6 Ale Ježíš řekl: Nechtež jí. Proč ji
rmoutíte? Dobrýť jest skutek učinila
nade mnou.
7 Však chudé máte vždycky s sebou,
a když budete chtíti, můžete jim dobře
činiti, ale mne ne vždy míti budete.
8 Ona což mohla, to učinila;
předešlať jest, aby těla mého pomazala
ku pohřebu.
9 Amen pravím vám: Kdežkoli bude
kázáno toto evangelium po všem
světě, také i to, což učinila tato, bude
vypravováno na památku její.

Textus Receptus

Ἦν δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα
μετὰ δύο ἡμέρας καὶ ἐζήτουν οἱ
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς πῶς
αὐτὸν
ἐν
δόλῳ
κρατήσαντες
ἀποκτείνωσιν·
2 ἔλεγον δὲ, Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ μήποτε
θόρυβος ἔσται τοῦ λαοῦ
3 Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν τῇ
οἰκίᾳ
Σίμωνος
τοῦ
λεπροῦ
κατακειμένου αὐτοῦ ἦλθεν γυνὴ
ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου
πιστικῆς πολυτελοῦς Καὶ συντρίψασα
τό ἀλάβαστρον κατέχεεν αὐτοῦ κατὰ
τῆς κεφαλῆς
4 ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς
ἑαυτούς καὶ λέγοντες, Εἰς τί ἡ ἀπώλεια
αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν
5 ἠδύνατο γὰρ τοῦτο πραθῆναι
ἐπάνω τριακοσίων δηναρίων καὶ
δοθῆναι
τοῖς
πτωχοῖς·
καὶ
ἐνεβριμῶντο αὐτῇ
6 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἄφετε αὐτήν· τί
αὐτῇ κόπους παρέχετε καλὸν ἔργον
εἰργάσατο εἰς ἐμέ
7 πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε
μεθ' ἑαυτῶν καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε
αὐτούς εὖ ποιῆσαι ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε
ἔχετε
8 ὃ εἶχεν αὕτη ἐποίησεν· προέλαβεν
μυρίσαι μου τὸ σῶμά εἰς τὸν
ἐνταφιασμόν
9 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅπου ἂν κηρυχθῇ
τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο εἰς ὅλον τὸν
κόσμον καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη
λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς

14

MAREK 14:10

Bible Kralická
10 Tedy Jidáš Iškariotský, jeden ze
dvanácti, odšel k předním kněžím,
aby ho jim zradil.
11 Oni pak uslyševše [to], zradovali
se, a slíbili mu peníze dáti. I hledal,
kterak by ho příhodně zradil.
12 Prvního pak dne přesnic, když
velikonoční beránek zabíjín býval,
řkou jemu učedlníci jeho: Kde chceš,
ať jdouce, připravíme, abys jedl
beránka?
13 I poslal dva z učedlníků svých,
a řekl jim: Jděte do města, a potkáť vás
člověk dčbán vody nesa. Jdětež za
ním.
14
A kamžkoli
vejde,
rcete
k hospodáři domu toho: Mistrť praví:
Kde jest večeřadlo, v němž bych jedl
beránka s učedlníky svými?
15 A on vám ukáže večeřadlo veliké,
podlážené a připravené. Tu nám
připravte.
16 I odešli učedlníci jeho, a přišli do
města, a nalezli tak, jakož jim byl
pověděl. I připravili beránka.
17 Když pak byl večer, přišel se
dvanácti.
18 A když seděli za stolem a jedli,
řekl Ježíš: Amen pravím vám, že jeden
z vás mne zradí, kterýž jí se mnou.
19 A oni počali se rmoutiti a praviti
jemu jeden každý obzvláštně: Zdali já
jsem? A jiný: Zdali já?
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Textus Receptus

10 Καὶ ὁ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης, εἷς
τῶν δώδεκα ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς
ἀρχιερεῖς ἵνα παραδῷ αὐτὸν αὐτοῖς
11 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν καὶ
ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι
καὶ ἐζήτει πῶς εὐκαίρως αὐτὸν
παραδῷ
12 Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων
ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον λέγουσιν αὐτῷ οἱ
μαθηταὶ αὐτοῦ Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες
ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα
13 καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν
αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε εἰς
τὴν πόλιν καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν
ἄνθρωπος
κεράμιον
ὕδατος
βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῷ
14 καὶ ὅπου ἐὰν εἰσέλθῃ εἴπατε τῷ
οἰκοδεσπότῃ ὅτι Ὁ διδάσκαλος λέγει
Ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμά ὅπου τὸ
πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω
15 καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνὼγεον
μέγα ἐστρωμένον ἕτοιμον· ἐκεῖ
ἑτοιμάσατε ἡμῖν
16 καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ,
καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν καὶ εὗρον
καθὼς εἶπεν αὐτοῖς καὶ ἡτοίμασαν τὸ
πάσχα
17 Καὶ ὀψίας γενομένης ἔρχεται μετὰ
τῶν δώδεκα
18 καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν καὶ
ἐσθιόντων εἶπεν ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν λέγω
ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με ὁ
ἐσθίων μετ' ἐμοῦ
19 οἵ δὲ ἤρξαντο λυπεῖσθαι καὶ
λέγειν αὐτῷ εἷς καθ' εἷς Μήτι ἐγώ καὶ
ἄλλος, μήτι ἐγώ
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Bible Kralická
20 On pak odpověděv, řekl jim:
Jeden ze dvanácti, kterýž omáčí se
mnou v míse.
21 Syn zajisté člověka jde, jakož jest
psáno o něm, ale běda člověku tomu,
skrze něhož Syn člověka bude zrazen.
Dobré by bylo jemu, aby se byl
nenarodil člověk ten.
22 A když oni jedli, vzav Ježíš chléb,
a dobrořečiv, lámal a dával jim, řka:
Vezměte, jezte, to jest tělo mé.
23 A vzav kalich, a díky učiniv, dal
jim. A pili z něho všickni.
24 I řekl jim: To jest krev má nového
Zákona, kteráž se za mnohé vylévá.
25 Amen pravím vám, žeť již více
nebudu píti z plodu vinného kořene,
až do onoho dne, když jej píti budu
nový v království Božím.
26 A sezpívavše písničku, vyšli na
horu Olivetskou.
27 Potom řekl jim Ježíš: Všickni vy
zhoršíte se nade mnou této noci. Nebo
psáno jest: Bíti budu pastýře,
a rozprchnou se ovce.
28 Ale když z mrtvých vstanu,
předejduť vás do Galilee.
29 Tedy Petr řekl jemu: Byť se pak
všickni zhoršili, ale já nic.
30 Řekl jemu Ježíš: Amen pravím
tobě, že dnes této noci, prve než
kohout po dvakrát zazpívá, třikrát
mne zapříš.

Textus Receptus

20 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Εἷς
ἐκ τῶν δώδεκα ὁ ἐμβαπτόμενος μετ'
ἐμοῦ εἰς τὸ τρύβλιον
21 ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει
καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ οὐαὶ δὲ
τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι' οὗ ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου παραδίδοται· καλὸν ἦν
αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος
ἐκεῖνος
22 Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν λαβὼν ὁ
Ἰησοῦς ἄρτον εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ
ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ εἶπεν Λάβετε
φάγετε· τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου
23 καὶ
λαβὼν
τὸ
ποτήριον
εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ ἔπιον
ἐξ αὐτοῦ πάντες
24 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τοῦτό ἐστιν τὸ
αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ
περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον
25 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ
πίω ἐκ τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου
ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω
καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ
26 Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ
Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν
27 Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι
Πάντες σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν
τῇ νυκτὶ ταύτη, ὅτι γέγραπται Πατάξω
τὸν ποιμένα καὶ διασκορπισθήσεται
τὰ πρόβατα
28 ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με
προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν
29 ὁ δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ καὶ Εἰ
πάντες σκανδαλισθήσονται ἀλλ' οὐκ
ἐγώ
30 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν
λέγω σοι ὅτι σήμερον ἐν τῇ νυκτὶ
ταύτῃ πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι
τρίς ἀπαρνήσῃ με

MAREK 14:31

Bible Kralická
31 On pak mnohem více mluvil:
Bychť pak měl s tebou i umříti,
nezapřímť tebe. A takž také i všickni
mluvili.
32 I přišli na místo, kterémuž jméno
Getsemany. Tedy řekl učedlníkům
svým: Seďtež tuto, ažť se pomodlím.
33 A pojav s sebou Petra a Jakuba
a Jana, počal se lekati a velmi teskliv
býti.
34 I dí jim: Smutnáť jest duše má až
k smrti. Počekejtež tuto a bděte.
35 A poodšed maličko, padl na zemi
a modlil se, aby, bylo-li by možné,
odešla od něho hodina ta.
36 I řekl: Abba, Otče, všecko jest
možné tobě. Přenes kalich tento ode
mne, ale však ne, což já chci, ale co ty.
37 I přišel [k učedlníkům] a nalezl je,
ani spí. I řekl Petrovi: Šimone, spíš?
Nemohl-lis jediné hodiny bdíti?
38 Bděte a modlte se, abyste nevešli
v pokušení. Duchť zajisté hotov [jest],
ale tělo nemocno.
39 A opět odšed, modlil se, táž slova
mluvě.
40 A navrátiv se, nalezl je, ani opět
spí; nebo oči jejich byly obtíženy; aniž
věděli, co by jemu odpověděli.
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Textus Receptus

31 ὁ δὲ ἐκ περισσοῦ ἔλεγεν μᾶλλον,
Ἐὰν με δέῃ συναποθανεῖν σοι οὐ μή σε
ἀπαρνήσομαι ὡσαύτως δὲ καὶ πάντες
ἔλεγον
32 Καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ
ὄνομα Γεθσημανῆ· καὶ λέγει τοῖς
μαθηταῖς αὐτοῦ Καθίσατε ὧδε ἕως
προσεύξωμαι
33 καὶ παραλαμβάνει τὸν Πέτρον
καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην μεθ''
ἑαυτοῦ καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ
ἀδημονεῖν
34 καὶ λέγει αὐτοῖς Περίλυπός ἐστιν
ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου· μείνατε ὧδε
καὶ γρηγορεῖτε
35 καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ
τῆς γῆς καὶ προσηύχετο ἵνα εἰ δυνατόν
ἐστιν παρέλθῃ ἀπ' αὐτοῦ ἡ ὥρα
36 καὶ ἔλεγεν Αββα ὁ πατήρ πάντα
δυνατά σοι· παρένεγκε τὸ ποτήριον
ἀπ' ἐμοῦ τοῦτο· ἀλλ' οὐ τί ἐγὼ θέλω
ἀλλὰ τί σύ
37 καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς
καθεύδοντας καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ
Σίμων καθεύδεις οὐκ ἴσχυσας μίαν
ὥραν γρηγορῆσαι
38 γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε ἵνα
μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν
πνεῦμα πρόθυμον ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής
39 καὶ πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο
τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών
40 καὶ ὑποστρέψας εὗρεν αὐτοὺς
πάλιν καθεύδοντας ἦσαν γὰρ οἱ
ὀφθαλμοὶ αὐτῶν βεβαρήμενοι, καὶ οὐκ
ᾔδεισαν τί αὐτῷ ἀποκριθῶσιν
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Bible Kralická
41 I přišel po třetí, a řekl jim: Spětež
již a odpočívejte; dostiť jest. Přišla
hodina; aj, Syna člověka zrazují v ruce
hříšných.

42 Vstaňte, pojďme. Aj, kterýž mne
zrazuje, blízkoť jest.
43 A hned, když on ještě mluvil,
přišel Jidáš, jenž byl jeden ze dvanácti,
a s ním zástup veliký s meči a s kyjmi,
[poslaných] od předních kněží a od
zákoníků a starších.
44 Zrádce pak byl jim dal znamení,
řka: Kteréhožkoli políbím, tenť jest,
jmětež ho a veďte opatrně.
45 A přišed, hned přistoupiv
k němu, řekl: Mistře, Mistře, a políbil
ho.
46 Tedy oni vztáhli naň ruce své
a jali jej.
47 Jeden pak z těch, kteříž tu okolo
stáli, vytrh meč, udeřil služebníka
nejvyššího kněze, a uťal jemu ucho.
48 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Jako
na lotra vyšli jste s meči a s kyjmi,
abyste mne jali?
49 Na každý den býval jsem u vás,
uče v chrámě, a nejali jste mne. Ale
[toť se děje], aby se naplnila písma.
50 Tedy [učedlníci] opustivše jej,
všickni utekli.
51 Jeden pak mládenček šel za ním,
odín jsa rouchem lněným po nahém
[těle]. I popadli jej mládenci.

Textus Receptus

41 καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον καὶ λέγει
αὐτοῖς Καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ
ἀναπαύεσθε· ἀπέχει· ἦλθεν ἡ ὥρα
ἰδού, παραδίδοται ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας τῶν
ἁμαρτωλῶν
42 ἐγείρεσθε ἄγωμεν· ἰδού, ὁ
παραδιδούς με ἤγγικεν
43 Καὶ εὐθὲως, ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος
παραγίνεται Ἰούδας εἷς ὢν τῶν
δώδεκα καὶ μετ' αὐτοῦ ὄχλος πολὺς
μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων παρὰ τῶν
ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ
τῶν πρεσβυτέρων
44 δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν
σύσσημον αὐτοῖς λέγων, Ὃν ἂν
φιλήσω αὐτός ἐστιν κρατήσατε αὐτὸν
καὶ ἀπαγάγετε ἀσφαλῶς
45 καὶ ἐλθὼν εὐθὲως προσελθὼν
αὐτῷ λέγει Ῥαββί Ῥαββί καὶ
κατεφίλησεν αὐτόν·
46 οἱ δὲ ἐπέβαλον ἐπ' αὐτόν τὰς
χεῖρας αὑτῶν, καὶ ἐκράτησαν αὐτὸν
47 εἷς δέ τις τῶν παρεστηκότων
σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἔπαισεν
τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν
αὐτοῦ τὸ ὠτίον
48 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
αὐτοῖς Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθετε μετὰ
μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με
49 καθ' ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν
τῷ ἱερῷ διδάσκων καὶ οὐκ
ἐκρατήσατέ με· ἀλλ' ἵνα πληρωθῶσιν
αἱ γραφαί
50 καὶ ἀφέντες αὐτὸν πάντες ἔφυγον
51 Καὶ εἰς τις νεανίσκος ἠκολούθει
αὐτῷ περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ
γυμνοῦ καὶ κρατοῦσιν αὐτόν οἱ
νεανίσκοι·

MAREK 14:52

Bible Kralická
52 On pak opustiv roucho, nahý
utekl od nich.
53 I přivedli Ježíše k nejvyššímu
knězi, a sešli se k němu všickni přední
kněží i starší i zákoníci.
54 Petr pak šel za ním zdaleka až na
dvůr nejvyššího kněze; i seděl
s služebníky, zhřívaje se u ohně.

55 Ale nejvyšší kněz i všecka ta rada
hledali proti Ježíšovi svědectví, aby jej
na smrt vydali, avšak nenalezli.
56 Nebo [ač] mnozí křivé svědectví
mluvili proti němu, ale svědectví
jejich nebyla jednostejná.
57 Tedy někteří povstavše, křivé
svědectví dávali proti němu, řkouce:
58 My jsme slyšeli tohoto, že řekl: Já
zbořím chrám tento rukou udělaný,
a ve třech dnech jiný ne rukou
udělaný postavím.
59 Ale ani to jejich svědectví nebylo
jednostejné.
60 Tedy povstav nejvyšší kněz
uprostřed, otázal se Ježíše, řka:
Neodpovídáš ničehož, což tito na tebe
svědčí?
61 Ale on mlčel, a nic neodpověděl.
Opět nejvyšší kněz otázal se ho a řekl
jemu: Jsi-liž ty Kristus, Syn [Boha]
Požehnaného?
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Textus Receptus

52 ὁ δὲ καταλιπὼν τὴν σινδόνα
γυμνὸς ἔφυγεν ἀπ' αὐτῶν
53 Καὶ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς
τὸν ἀρχιερέα καὶ συνέρχονται αὐτῷ
πάντες
οἱ
ἀρχιερεῖς
καὶ
οἱ
πρεσβύτεροι καὶ οἱ γραμματεῖς
54 καὶ ὁ Πέτρος ἀπὸ μακρόθεν
ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς τὴν
αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἦν
συγκαθήμενος μετὰ τῶν ὑπηρετῶν καὶ
θερμαινόμενος πρὸς τὸ φῶς
55 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ
συνέδριον ἐζήτουν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ
μαρτυρίαν εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν καὶ
οὐχ εὕρισκον
56 πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν
κατ' αὐτοῦ καὶ ἴσαι αἱ μαρτυρίαι οὐκ
ἦσαν
57 καί
τινες
ἀναστάντες
ἐψευδομαρτύρουν κατ' αὐτοῦ λέγοντες
58 ὅτι Ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ
λέγοντος ὅτι Ἐγὼ καταλύσω τὸν ναὸν
τοῦτον τὸν χειροποίητον καὶ διὰ τριῶν
ἡμερῶν
ἄλλον
ἀχειροποίητον
οἰκοδομήσω
59 καὶ οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν ἡ μαρτυρία
αὐτῶν
60 καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ
μέσον ἐπηρώτησεν τὸν Ἰησοῦν λέγων,
Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν τί οὗτοί σου
καταμαρτυροῦσιν
61 ὁ δὲ ἐσιώπα καὶ οὐδέν
ἀπεκρίνατο πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς
ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ
Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ
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Bible Kralická
62 A Ježíš řekl: Jáť jsem, a uzříte
Syna člověka, an sedí na pravici moci
[Boží], a přichází s oblaky nebeskými.

63 Tedy nejvyšší kněz roztrh roucho
své, řekl: I což ještě potřebujeme
svědků?
64 Slyšeli jste rouhání. Co se vám
zdá? Oni pak všickni odsoudili jej, že
jest hoden smrti.
65 I počali někteří naň plvati, a tvář
jeho zakrývati, a poličkovati, a říkati
jemu: Prorokuj [nám]. A služebníci
kyji jej bili.
66 A když byl Petr v síni dole, přišla
jedna z děveček nejvyššího kněze.
67 A uzřevši Petra, an se ohřívá,
a popatřivši naň, dí: I ty s Ježíšem
Nazaretským byl jsi.
68 Ale on zapřel, řka: Aniž vím, ani
rozumím, co ty pravíš. I vyšel ven
před síň, a kohout zazpíval.
69 Tedy děvečka, uzřevši jej opět,
počala praviti těm, kteříž tu okolo
stáli, že tento z nich jest.
70 A on opět zapřel. A po malé
chvíli opět ti, kteříž tu stáli, řekli
Petrovi: Jistě z nich jsi, nebo
i Galilejský jsi, i řeč tvá podobná jest.
71 On pak počal se proklínati
a přisahati, [pravě:] Neznám člověka
toho, o němž vy pravíte.

Textus Receptus

62 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἐγώ εἰμι καὶ
ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως
καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ
οὐρανοῦ
63 ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαρρήξας τοὺς
χιτῶνας αὐτοῦ λέγει Τί ἔτι χρείαν
ἔχομεν μαρτύρων
64 ἠκούσατε τῆς βλασφημίας· τί ὑμῖν
φαίνεται οἱ δὲ πάντες κατέκριναν
αὐτὸν εἶναι ἔνοχον θανάτου
65 Καὶ ἤρξαντό τινες ἐμπτύειν αὐτῷ
καὶ περικαλύπτειν τὸ πρόσωπον
αὐτοῦ καὶ κολαφίζειν αὐτὸν καὶ λέγειν
αὐτῷ Προφήτευσον καὶ οἱ ὑπηρέται
ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἔβαλλον
66 Καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου ἐν τῇ αὐλῇ
κάτω ἔρχεται μία τῶν παιδισκῶν τοῦ
ἀρχιερέως
67 καὶ
ἰδοῦσα
τὸν
Πέτρον
θερμαινόμενον ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει
Καὶ σὺ μετὰ τοῦ Ναζαρηνοῦ Ἰησοῦ
ἦσθα
68 ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων, Οὐκ οἶδα
οὐδέ ἐπίσταμαι τί σὺ λέγεις καὶ
ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ προαύλιον καὶ
ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
69 καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν
πάλιν
ἤρξατο
λέγειν
τοῖς
παρεστηκόσιν, ὅτι Οὗτος ἐξ αὐτῶν
ἐστιν
70 ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο καὶ μετὰ
μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον
τῷ Πέτρῳ Ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ καὶ γὰρ
Γαλιλαῖος εἶ καὶ ἡ λαλιά σου ὁμοιάζει
71 ὁ δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν καὶ
ὀμνύειν ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον
τοῦτον ὃν λέγετε

MAREK 14:72
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Textus Receptus

72 A hned po druhé kohout
zazpíval. I rozpomenul se Petr na
slovo, kteréž byl řekl jemu Ježíš: Že
prve než kohout dvakrát zazpívá,
třikrát mne zapříš. A vyšed, plakal.

72 καὶ ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ
ἐφώνησεν καὶ ἀνεμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ
ῥήματος οὖ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι
Πρὶν
ἀλέκτορα
φωνῆσαι
δὶς
ἀπαρνήσῃ με τρίς· καὶ ἐπιβαλὼν
ἔκλαιεν

15

Καὶ εὐθὲως ἐπὶ τὸ πρωῒ
συμβούλιον ποιήσαντες οἱ
ἀρχιερεῖς
μετὰ
τῶν
πρεσβυτέρων καὶ γραμματέων καὶ
ὅλον τὸ συνέδριον δήσαντες τὸν
Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν τῷ
Πιλάτῳ
2 καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Πιλᾶτος
Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ὁ δὲ
ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ Σὺ λέγεις
3 καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς
πολλά
4 ὁ δὲ Πιλᾶτος πάλιν ἐπηρώτησεν
αὐτὸν λέγων, Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν ἴδε
πόσα σου καταμαρτυροῦσιν
5 ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη
ὥστε θαυμάζειν τὸν Πιλᾶτον
6 Κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς
ἕνα δέσμιον ὅνπερ ἠτοῦντο

A hned ráno uradivše se přední
kněží s staršími a s zákoníky
i se vším shromážděním, svázavše
Ježíše, vedli jej a dali Pilátovi.

2 I otázal se ho Pilát: Ty-liž jsi král
Židovský? A on odpověděv, řekl
jemu: Ty pravíš.
3 I žalovali na něj přední kněží
mnoho. On pak nic neodpovídal.
4 Tedy Pilát otázal se ho opět, řka:
Nic neodpovídáš? Hle, jak mnoho
proti tobě svědčí.
5 Ale Ježíš předce nic neodpověděl,
takže se podivil Pilát.
6 Ve svátek pak propouštíval jim
jednoho z vězňů, za kteréhož by
prosili.
7 I byl jeden, kterýž sloul Barabbáš,
jenž s svárlivými byl v vězení, kteříž
v svadě vraždu byli spáchali.
8 A zvolav zástup, počal prositi,
[aby učinil], jakož jim vždycky činíval.
9 Pilát pak odpověděl jim, řka:
Chcete-li, propustím vám krále
Židovského?

15

7 ἦν δὲ ὁ λεγόμενος Βαραββᾶς μετὰ
τῶν συστασιαστῶν δεδεμένος οἵτινες
ἐν τῇ στάσει φόνον πεποιήκεισαν
8 καὶ ἀναβοήσας ὁ ὄχλος ἤρξατο
αἰτεῖσθαι καθὼς ἀεί ἐποίει αὐτοῖς
9 ὁ δὲ Πιλᾶτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς
λέγων, Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν
βασιλέα τῶν Ἰουδαίων
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10 (Nebo věděl, že jsou jej z závisti
vydali přední kněží.)
11 Ale přední kněží ponukli
zástupu, aby jim raději propustil
Barabbáše.
12 A Pilát odpověděv, řekl jim zase:
Což pak chcete, ať učiním [tomu],
kteréhož
králem
Židovským
nazýváte?
13 A oni opět zvolali: Ukřižuj ho.
14 A Pilát pravil jim: I což jest zlého
učinil? Oni pak více volali: Ukřižuj ho.

15 Tedy Pilát, chtě lidu dosti učiniti,
pustil jim Barabbáše, a dal jim Ježíše
ubičovaného, aby byl ukřižován.

16 Žoldnéři pak uvedli jej vnitř do
síně, do radného domu, a svolali
všecku sběř.
17 I oblékli jej v šarlat, a korunu
spletše z trní, vložili naň.
18 I počali ho pozdravovati,
[řkouce:] Zdráv buď, králi Židovský.
19 A bili hlavu jeho třtinou, a plvali
na něj, a sklánějíce kolena, klaněli se
jemu.
20 A když se jemu naposmívali,
svlékli s něho šarlat, a oblékli jej
v roucho jeho vlastní. I vedli jej, aby
ho ukřižovali.

Textus Receptus

10 ἐγίνωσκεν γὰρ ὅτι διὰ φθόνον
παραδεδώκεισαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς
11 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν
ὄχλον ἵνα μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν
ἀπολύσῃ αὐτοῖς
12 ὁ δὲ Πιλᾶτος ἀποκριθεὶς πάλιν
εἶπεν αὐτοῖς Τί οὖν θέλετε ποιήσω ὃν
λέγετε βασιλέα τῶν Ἰουδαίων
13 οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν Σταύρωσον
αὐτόν
14 ὁ δὲ Πιλᾶτος ἔλεγεν αὐτοῖς Τί
γὰρ
κακόν
ἐποίησεν
οἱ
δὲ
περισσοτέρως ἔκραξαν Σταύρωσον
αὐτόν
15 ὁ δὲ Πιλᾶτος βουλόμενος τῷ
ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι ἀπέλυσεν
αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν καὶ παρέδωκεν
τὸν Ἰησοῦν φραγελλώσας ἵνα
σταυρωθῇ
16 Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον
αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς ὅ ἐστιν
πραιτώριον καὶ συγκαλοῦσιν ὅλην
τὴν σπεῖραν
17 καὶ ἐνδύουσιν αὐτὸν πορφύραν
καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες
ἀκάνθινον στέφανον·
18 καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν
Χαῖρε βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων·
19 καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν
καλάμῳ καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ καὶ
τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ
20 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ ἐξέδυσαν
αὐτὸν τὴν πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν
αὐτὸν τὰ ἱμάτια τὰ ἴδια καὶ ἐξάγουσιν
αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν

MAREK 15:21
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21 I přinutili nějakého Šimona
Cyrenenského, pomíjejícího [je],
(kterýž šel z pole, otce Alexandrova
a Rufova,) aby vzal kříž jeho.
22 I vedli jej až na místo Golgota, to
jest, (vyložil-li by,) popravné místo.
23 I dávali mu píti víno s mirrou, ale
on nepřijal ho.
24 A ukřižovavše jej, rozdělili
roucha jeho, mecíce o ně los, kdo by co
vzíti měl.
25 A byla hodina třetí, když ho
ukřižovali.
26 A byl nápis viny jeho napsán
[těmi slovy:] Král Židovský.
27 Ukřižovali také s ním dva lotry:
jednoho na pravici a druhého na levici
jeho.
28 I naplněno jest písmo, řkoucí:
A s nepravými počten jest.
29 A kteříž [tudy] chodili mimo něj,
rouhali se jemu, potřásajíce hlavami
svými, a říkajíce: Hahá, kterýž rušíš
chrám Boží, a ve třech dnech [jej zase]
vzděláváš,
30 Spomoz sobě samému, a sstup
s kříže.
31 Též i přední kněží posmívajíce se,
jeden k druhému s zákoníky pravili:
Jinýmť jest pomáhal, sám sobě pomoci
nemůže.
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Textus Receptus

21 Καὶ ἀγγαρεύουσιν παράγοντά
τινα Σίμωνα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ'
ἀγροῦ τὸν πατέρα Ἀλεξάνδρου καὶ
Ῥούφου ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ
22 καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ Γολγοθᾶ
τόπον ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον
Κρανίου Τόπος
23 καὶ
ἐδίδουν
αὐτῷ
πιεῖν
ἐσμυρνισμένον οἶνον· ὁ δὲ οὐκ ἔλαβεν
24 καὶ
σταυρώσαντες
αὐτὸν
διεμερίζον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλλοντες
κλῆρον ἐπ' αὐτὰ τίς τί ἄρῃ
25 ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν
αὐτόν
26 καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας
αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη Ὁ βασιλεὺς τῶν
Ἰουδαίων
27 Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν δύο
λῃστάς ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ
εὐωνύμων αὐτοῦ
28 καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ
λέγουσα, Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη
29 Καὶ
οἱ
παραπορευόμενοι
ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς
κεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες Οὐὰ ὁ
καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν
ἡμέραις οἰκοδομῶν
30 σῶσον σεαυτὸν καὶ κατάβα ἀπὸ
τοῦ σταυροῦ
31 ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς
ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν
γραμματέων ἔλεγον Ἄλλους ἔσωσεν
ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι·
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32 Kristus král Izraelský, nechažť
nyní sstoupí s kříže, ať uzříme
a uvěříme. A i ti, kteříž s ním
ukřižováni byli, útržku mu činili.
33 A když byla hodina šestá, stala se
tma po vší zemi až do hodiny deváté.
34 A v hodinu devátou zvolal Ježíš
hlasem velikým, řka: Elói, Elói, lama
zabachtani? jenž se vykládá: Bože můj,
Bože můj, pročs mne opustil?
35 A někteří z okolo stojících,
slyševše to, pravili: Hle, Eliáše volá.
36 A běžev jeden, naplnil houbu
octem a vloživ na tresť, dával jemu
píti, řka: Ponechte, uzříme, přijde-li
Eliáš, aby jej složil.
37 Ježíš pak zvolav hlasem velikým,
pustil duši.
38 A opona v chrámě roztrhla se na
dvé, od vrchu až dolů.
39 Viděv pak to centurio, kterýž
naproti stál, že tak volaje, vypustil
duši, řekl: Jistě člověk tento Syn Boží
byl.
40 Byly pak tu i ženy, zdaleka se
dívajíce, mezi nimiž byla Maria
Magdaléna, a Maria Jakuba menšího,
a Jozesova mátě, a Salome.

Textus Receptus

32 ὁ Χριστὸς ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραὴλ
καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ ἵνα
ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν καὶ οἱ
συνεσταυρωμένοι αὐτῷ ὠνείδιζον
αὐτόν
33 γενομένης δὲ ὥρας ἕκτης σκότος
ἐγένετο ἐφ' ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας
ἐννάτης
34 καὶ τῇ ὥρᾳ τῇ ἐννάτῃ ἐβόησεν ὁ
Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων, Ελωι
ελωι λαμμᾶ σαβαχθανι ὅ ἐστιν
μεθερμηνευόμενον Ὁ θεός μου ὁ θεός
μου εἰς τί με ἐγκατέλιπές
35 καί τινες τῶν παρεστηκότων
ἀκούσαντες ἔλεγον Ἰδού, Ἠλίαν φωνεῖ
36 δραμὼν δέ εἶς καὶ γεμίσας
σπόγγον ὄξους περιθεὶς τε καλάμῳ
ἐπότιζεν αὐτόν λέγων, Ἄφετε ἴδωμεν
εἰ ἔρχεται Ἠλίας καθελεῖν αὐτόν
37 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην
ἐξέπνευσεν
38 Καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ
ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω
39 Ἰδὼν δὲ ὁ κεντυρίων ὁ
παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι
οὕτως κράξας ἐξέπνευσεν εἶπεν
Ἀληθῶς ὁ ἄνθρωπος οὗτος υἱὸς ἦν
θεοῦ
40 Ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ
μακρόθεν θεωροῦσαι ἐν αἷς ἦν καὶ
Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ
Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆ μήτηρ
καὶ Σαλώμη

MAREK 15:41
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41 Kteréž, když ještě byl v Galilei,
chodily za ním a posluhovaly jemu,
i jiné mnohé, kteréž byly s ním
vstoupily do Jeruzaléma.
42 A když již byl večer, (že byl den
připravování, to jest před sobotou,)
43 Přišed Jozef z Arimatie, počestná
osoba úřadná, kterýž také očekával
království Božího, směle všel ku
Pilátovi a prosil za tělo Ježíšovo.
44 Pilát pak podivil se, již-li by
umřel. A povolav centuriona, otázal se
ho, dávno-li je umřel.
45 A zvěděv od centuriona, dal tělo
Jozefovi.
46 A [Jozef] koupiv plátna, a složiv
ho [s kříže], obvinul v plátno, i položil
do hrobu, kterýž byl vytesán z skály,
a přivalil
kámen
ke
dveřům
hrobovým.
47 Ale Maria Magdaléna a Maria
Jozesova dívaly se, kde by byl
položen.

16

A když pominula sobota, Maria
Magdaléna a Maria Jakubova
a Salome nakoupily vonných věcí, aby
přijdouce, pomazaly Ježíše.
2 A velmi ráno [vyšedše] první den
po sobotě, přišly k hrobu, an již slunce
vzešlo.
3 I pravily vespolek: Kdo nám
odvalí kámen ode dveří hrobových?
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Textus Receptus

41 αἳ καὶ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ
ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ
καὶ, ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι
αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα
42 Καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης ἐπεὶ ἦν
παρασκευή ὅ ἐστιν προσάββατον
43 ἦλθεν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἁριμαθαίας
εὐσχήμων βουλευτής ὃς καὶ αὐτὸς ἦν
προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ
θεοῦ τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς Πιλᾶτον
καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
44 ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη
τέθνηκεν καὶ προσκαλεσάμενος τὸν
κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ
πάλαι ἀπέθανεν·
45 καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος
ἐδωρήσατο τὸ σῶμα τῷ Ἰωσήφ
46 καὶ ἀγοράσας σινδόνα καὶ
καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν τῇ σινδόνι
καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ ὃ ἦν
λελατομημένον
ἐκ πέτρας
καὶ
προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ
μνημείου
47 ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ
Μαρία Ἰωσῆ ἐθεώρουν ποῦ τίθεται

Καὶ
διαγενομένου
τοῦ
σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ
καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ
Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα
ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν
2 καὶ λίαν πρωῒ τῆς μιᾶς σαββάτων
ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος
τοῦ ἡλίου
3 καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς Τίς
ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς
θύρας τοῦ μνημείου

16
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4 (A vzhlédše, uzřely odvalený
kámen.) Byl zajisté veliký velmi.
5 A všedše do hrobu, uzřely
mládence, an sedí na pravici, oděného
rouchem bílým. I ulekly se.
6 Kterýžto řekl jim: Nebojte se.
Ježíše
hledáte
Nazaretského
ukřižovaného. Vstalť jest, neníť ho
tuto; aj, místo, kdež jej byli položili.
7 Ale jděte, povězte učedlníkům
jeho i Petrovi, žeť vás předejde do
Galilee. Tam jej uzříte, jakož jest
pověděl vám.
8 A [ony] vyšedše rychle, utekly od
hrobu; nebo přišel na ně strach
a hrůza. A aniž komu co řekly, nebo
se bály.
9 Vstav pak Ježíš z mrtvých ráno
v neděli, ukázal se nejprv Mariji
Magdaléně, z nížto byl vyvrhl sedm
ďáblů.
10 Ona [pak] šedši, zvěstovala těm,
kteříž
s ním
bývali,
lkajícím
a plačícím.
11 A oni slyšavše, že by živ byl
a vidín od ní, nevěřili.
12 Potom pak dvěma z nich jdoucím
ukázal se v jiné způsobě, když šli přes
pole.
13 A ti šedše, pověděli jiným. Ani
těm nevěřili.

Textus Receptus

4 καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι
ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ μέγας
σφόδρα
5 καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον
εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς
δεξιοῖς περιβεβλημένον στολὴν λευκήν
καὶ ἐξεθαμβήθησαν
6 ὁ δὲ λέγει αὐταῖς Μὴ ἐκθαμβεῖσθε·
Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν
ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη οὐκ ἔστιν ὧδε·
ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν
7 ἀλλ' ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς
αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι Προάγει ὑμᾶς
εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε
καθὼς εἶπεν ὑμῖν
8 καὶ ἐξελθοῦσαι ταχὺ ἔφυγον ἀπὸ
τοῦ μνημείου εἶχεν δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ
ἔκστασις· καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον,
ἐφοβοῦντο γὰρ
9 Ἀναστὰς
δὲ
πρωῒ
πρώτῃ
σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ
Μαγδαληνῇ ἀφ' ἡς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ
δαιμόνια
10 ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν
τοῖς μετ' αὐτοῦ γενομένοις πενθοῦσιν
καὶ κλαίουσιν·
11 κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῇ καὶ
ἐθεάθη ὑπ' αὐτῆς ἠπίστησαν
12 Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν
περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ
μορφῇ πορευομένοις εἰς ἀγρόν·
13 κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν
τοῖς λοιποῖς· οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν

MAREK 16:14

Bible Kralická
14 Nejposléze
sedícím
spolu
jedenácti ukázal se, a trestal nedověru
jejich a tvrdost srdce, že těm, kteříž jej
viděli vzkříšeného, nevěřili.
15 A řekl jim: Jdouce po všem světě,
kažte evangelium všemu stvoření.
16 Kdož uvěří a pokřtí se, spasen
bude; kdož pak neuvěří, budeť
zatracen.
17 Znamení pak ti, kteříž uvěří, tato
míti budou: Ve jménu mém ďábly
budou vymítati, jazyky novými
mluviti.
18 Hady bráti; a jestliže by co
jedovatého pili, neuškodíť jim; na
nemocné ruce vzkládati budou,
a dobře se míti budou.
19 Když pak jim odmluvil Pán,
vzhůru vzat jest do nebe, a sedí na
pravici Boží.
20 A oni šedše, kázali všudy, a Pán
jim pomáhal, a slov jejich potvrzoval
činěním divů.
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Textus Receptus

14 Ὕστερον ἀνακειμένοις αὐτοῖς
τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη καὶ ὠνείδισεν
τὴν
ἀπιστίαν
αὐτῶν
καὶ
σκληροκαρδίαν ὅτι τοῖς θεασαμένοις
αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν
15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες εἰς
τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ
εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει
16 ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς
σωθήσεται
ὁ
δὲ
ἀπιστήσας
κατακριθήσεται
17 σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα
παρακολουθήσει· ἐν τῷ ὀνόματί μου
δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν γλώσσαις
λαλήσουσιν καιναῖς
18 ὄφεις ἀροῦσιν κἂν θανάσιμόν τι
πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψει, ἐπὶ
ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ
καλῶς ἕξουσιν
19 Ὁ μὲν οὖν κύριος μετὰ τὸ
λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήφθη εἰς τὸν
οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ
θεοῦ
20 ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν
πανταχοῦ τοῦ κυρίου συνεργοῦντος
καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν
ἐπακολουθούντων σημείων Ἀμήν

Evangelium podlé sepsání S. Lukáše
Bible Kralická

1

Poněvadž mnozí usilovali sepsati
pořádně vypravování těch věcí,
kteréž jsou u nás jisté,
2 Jakž jsou nám vydali ti, kteřížto
od počátku sami viděli, a služebníci
toho Slova byli,
3 Vidělo se i mně, kterýž jsem toho
všeho pravé povědomosti došel, tobě
z gruntu o tom pořádně vypsati,
výborný Theofile,
4 Abys zvěděl jistotu těch věcí, jimž
jsi vyučován.
5 Byl za dnů Herodesa krále
Judského kněz nějaký, jménem
Zachariáš,
z třídy
Abiášovy,
a manželka jeho ze dcer Aronových,
a jméno její Alžběta.
6 Byli pak oba spravedliví před
obličejem Božím, chodíce ve všech
přikázáních a spravedlnostech Páně
bez úhony.
7 A neměli plodu, protože Alžběta
byla neplodná, a oba se byli zstarali
ve dnech svých.
8 I stalo se, když on úřad kněžský
konal v pořádku třídy své před
Bohem,
9 Že
vedle
obyčeje
úřadu
kněžského los naň přišel, aby položil
zápal, vejda do chrámu Páně.

Textus Receptus

Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν
ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν
πεπληροφορημένων
ἐν
ἡμῖν
πραγμάτων
2 καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ'
ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται
γενόμενοι τοῦ λόγου
3 ἔδοξεν κἀμοὶ παρηκολουθηκότι
ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς σοι
γράψαι κράτιστε Θεόφιλε

1

4 ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης
λόγων τὴν ἀσφάλειαν
5 Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου
τοῦ βασιλέως τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς τις
ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά
καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν θυγατέρων
Ἀαρών καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ
6 ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι
ἐνώπιον τοῦ θεοῦ πορευόμενοι ἐν
πάσαις
ταῖς
ἐντολαῖς
καὶ
δικαιώμασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι
7 καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον καθότι ἡ
Ἐλισάβετ ἦν στεῖρα καὶ ἀμφότεροι
προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν
ἦσαν
8 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν
ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι
τοῦ θεοῦ
9 κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας ἔλαχεν
τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν
τοῦ κυρίου

LUKÁŠ 1:10

Bible Kralická
10 A všecko množství lidu bylo vně,
modlíce se v hodinu zápalu.
11 Tedy ukázal se jemu anděl Páně,
stoje na pravé straně oltáře zápalu.
12 A uzřev [jej] Zachariáš, zstrašil
se, a bázeň připadla na něj.
13 I řekl jemu anděl: Neboj se,
Zachariáši, neboť jest uslyšána
modlitba tvá, a Alžběta manželka tvá
porodí tobě syna, a nazůveš jméno
jeho Jan.
14 Z čehož budeš míti radost
a veselé, a mnozí z jeho narození
budou se radovati.
15 Bude
zajisté
veliký
před
obličejem Páně, a vína i nápoje
opojného nebudeť píti, a Duchem
svatým bude naplněn hned od života
matky své.
16 A mnohé z synů Izraelských
obrátí ku Pánu Bohu jejich.
17 Neboť, on předejde před
obličejem jeho v duchu a v moci
Eliášově, aby obrátil srdce otců
k synům, a nevěřící k opatrnosti
spravedlivých, aby [tak] připravil
Pánu lid hotový.
18 I řekl Zachariáš k andělu: Po
čemž to poznám? Nebo já starý jsem,
a manželka má zstarala se ve dnech
svých.
19 Odpověděv anděl, řekl jemu: Jáť
jsem Gabriel, kterýž stojím před
obličejem Božím, a poslán jsem, abych
mluvil s tebou, a tyto věci veselé tobě
zvěstoval.
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Textus Receptus

10 καὶ πᾶν τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ ἦν
προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ
θυμιάματος
11 ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος κυρίου
ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ
θυμιάματος
12 καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών καὶ
φόβος ἐπέπεσεν ἐπ' αὐτόν
13 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος
Μὴ φοβοῦ Ζαχαρία διότι εἰσηκούσθη
ἡ δέησίς σου καὶ ἡ γυνή σου Ἐλισάβετ
γεννήσει υἱόν σοι καὶ καλέσεις τὸ
ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην
14 καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ
ἀγαλλίασις καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ
γεννήσει αὐτοῦ χαρήσονται
15 ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ
κυρίου καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ
καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι
ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ
16 καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ
ἐπιστρέψει ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν
17 καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον
αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου
ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ
τέκνα καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει
δικαίων ἑτοιμάσαι κυρίῳ λαὸν
κατεσκευασμένον
18 Καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν
ἄγγελον Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο ἐγὼ
γάρ εἰμι πρεσβύτης καὶ ἡ γυνή μου
προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς
19 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν
αὐτῷ
Ἐγώ
εἰμι
Γαβριὴλ
ὁ
παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ
ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὸς σὲ καὶ
εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα·
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20 A aj, budeš němý, a nebudeš
moci mluviti až do [toho] dne,
v kterémž se tyto věci stanou, protože
jsi neuvěřil řečem mým, kteréž se
naplní časem svým.
21 Lid pak očekával Zachariáše,
a divili se, že on tak prodléval
v chrámě.
22 Vyšed pak, nemohl mluviti
k nim. I srozuměli, že vidění viděl
v chrámě. Nebo on návěští jim dával,
a zůstal němý.
23 I stalo se, když se vyplnili dnové
konání úřadu jeho, odšel do domu
svého.
24 A po těch dnech počala Alžběta
manželka jeho, a tajila se za pět
měsíců, řkuci:
25 Že tak mi učinil Pán ve dnech,
v nichžto vzezřel, aby odjal mé
pohanění mezi lidmi.
26 V měsíci pak šestém poslán jest
anděl Gabriel od Boha do města
Galilejského,
kterémuž
jméno
Nazarét,
27 Ku panně zasnoubené muži,
kterémuž jméno bylo Jozef, z domu
Davidova, a jméno panny Maria.
28 I všed k ní anděl, dí: Zdráva
milosti došlá, Pán [Bůh] s tebou,
požehnaná ty mezi ženami.
29 Ona pak uzřevši ho, zarmoutila
se nad řečí jeho, a myslila, jaké by to
bylo pozdravení.

Textus Receptus

20 καὶ ἰδού, ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ
δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἡς ἡμέρας
γένηται ταῦτα ἀνθ ὧν οὐκ ἐπίστευσας
τοῖς
λόγοις
μου
οἵτινες
πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν
21 Καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν
Ζαχαρίαν καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ
χρονίζειν αὐτόν ἐν τῷ ναῷ
22 ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἠδύνατο λαλῆσαι
αὐτοῖς καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν
ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ· καὶ αὐτὸς ἦν
διανεύων αὐτοῖς καὶ διέμενεν κωφός
23 καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ
ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ ἀπῆλθεν
εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ
24 Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας
συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ
περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε
λέγουσα
25 ὅτι Οὕτως μοι πεποίηκεν ὁ
κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν
τὸ ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις
26 Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη
ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ὑπὸ τοῦ θεοῦ εἰς
πόλιν τῆς Γαλιλαίας ᾗ ὄνομα Ναζαρὲτ
27 πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην
ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα Ἰωσὴφ ἐξ οἴκου Δαβίδ·
καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ
28 καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς
αὐτὴν εἶπεν Χαῖρε κεχαριτωμένη ὁ
κύριος μετὰ σοῦ εὐλογημένη σὺ ἐν
γυναιξίν
29 ἡ δὲ ἰδοῦσα διεταράχθη ἐπὶ τῷ
λόγῳ αὐτοῦ, καὶ διελογίζετο ποταπὸς
εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος

LUKÁŠ 1:30
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30 I řekl jí anděl: Neboj se, Maria,
nebo jsi nalezla milost u Boha.
31 A počneš v životě a porodíš syna,
a nazůveš jméno jeho Ježíš.
32 Tenť
bude
veliký,
a Syn
Nejvyššího slouti bude, a dáť jemu
Pán Bůh stolici Davida otce jeho.
33 A kralovati bude v domě
Jákobově na věky, a království jeho
nebude konce.
34 I řekla Maria k andělu: Kterak se
to stane, poněvadž já muže
nepoznávám?
35 A odpověděv anděl, řekl jí: Duch
svatý sstoupí v tě, a moc Nejvyššího
zastíní tobě; a protož, což se z tebe
svatého narodí, slouti bude Syn Boží.
36 A aj, Alžběta, příbuzná tvá, i ona
počala syna v starosti své, a tento jest
jí šestý měsíc, kteráž sloula neplodná.
37 Neboť nebude nemožné u Boha
všeliké slovo.
38 I řekla Maria: Aj, služebnice Páně,
staniž mi se podle slova tvého. I odšel
od ní anděl.
39 Tedy povstavši Maria v těch
dnech, odešla na hory s chvátáním do
města Judova.
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Textus Receptus

30 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ Μὴ
φοβοῦ Μαριάμ εὗρες γὰρ χάριν παρὰ
τῷ θεῷ
31 καὶ ἰδού, συλλήψῃ ἐν γαστρὶ καὶ
τέξῃ υἱόν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Ἰησοῦν
32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς
ὑψίστου κληθήσεται καὶ δώσει αὐτῷ
κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον Δαβὶδ τοῦ
πατρὸς αὐτοῦ
33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον
Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας καὶ τῆς
βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος
34 εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν
ἄγγελον Πῶς ἔσται τοῦτο ἐπεὶ ἄνδρα
οὐ γινώσκω
35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν
αὐτῇ Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ
καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι·
διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον
κληθήσεται υἱὸς θεοῦ
36 καὶ ἰδού, Ἐλισάβετ ἡ συγγενής
σου καὶ αὐτὴ συνείληφυῖα υἱὸν ἐν
γήρᾳ αὐτῆς καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν
αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ·
37 ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ θεῷ
πᾶν ῥῆμα
38 εἶπεν δὲ Μαριάμ Ἰδού, ἡ δούλη
κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου
καὶ ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτῆς ὁ ἄγγελος
39 Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς
ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν
ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς εἰς πόλιν Ἰούδα

188

LUKÁŠ 1:51

Bible Kralická
40 I vešla do domu Zachariášova,
a pozdravila Alžběty.
41 I stalo se, jakž uslyšela
pozdravení Marie Alžběta, zplésalo
nemluvňátko
v životě
jejím,
a naplněna jest Duchem svatým
Alžběta.
42 I zvolala hlasem velikým a řekla:
Požehnaná
ty
mezi
ženami,
a požehnaný plod života tvého.
43 A odkud mi to, aby přišla matka
Pána mého ke mně?
44 Nebo aj, jakž se stal hlas
pozdravení tvého v uších mých,
zplésalo
radostně
nemluvňátko
v životě mém.
45 A blahoslavená, kteráž uvěřila,
neboť dokonány budou ty věci, kteréž
jsou povědíny jí ode Pána.
46 Tedy řekla Maria: Velebí duše má
Hospodina,
47 A veselí se duch můj v Bohu,
Spasiteli mém,
48 Že jest vzezřel na ponížení
služebnice své; neb aj, od této chvíle
blahoslaviti mne budou všickni
národové.
49 Neboť mi učinil veliké věci ten,
jenž mocný jest, a svaté jméno jeho,
50 A jehož milosrdenství od
pokolení až do pokolení bojícím se
jeho.
51 Dokázal moci ramenem svým,
rozptýlil pyšné myšlením srdce jejich.

Textus Receptus

40 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον
Ζαχαρίου
καὶ
ἠσπάσατο
τὴν
Ἐλισάβετ
41 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ἡ
Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας
ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ
αὐτῆς καὶ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου ἡ
Ἐλισάβετ
42 καὶ ἀνεφώνησεν φωνῇ μεγάλῃ
καὶ εἶπεν Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν
καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας
σου
43 καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ
μήτηρ τοῦ κυρίου μου πρὸς μέ
44 ἰδού, γὰρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ
ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου
ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος
ἐν τῇ κοιλίᾳ μου
45 καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι
ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις
αὐτῇ παρὰ κυρίου
46 Καὶ εἶπεν Μαριάμ Μεγαλύνει ἥ
ψυχή μου τόν κύριόν
47 καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου
ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου
48 ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν
τῆς δούλης αὐτοῦ ἰδού, γὰρ ἀπὸ τοῦ
νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί
49 ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλεῖα ὁ
δυνατός καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ
50 καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς
γενεῶν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν
51 Ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι
αὐτοῦ διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους
διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν·

LUKÁŠ 1:52
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52 Sházel mocné s stolic, a povýšil
ponížených.
53 Lačné nakrmil dobrými věcmi,
a bohaté pustil prázdné.
54 Přijal Izraele, služebníka svého,
pamětliv jsa na milosrdenství [své]
55 (Jakož mluvil k otcům našim,
k Abrahamovi a semeni jeho) na věky.
56 I zůstala Maria s ní asi za tři
měsíce, a [potom] navrátila se do
domu svého.
57 Alžbětě pak naplnil se čas, aby
porodila; i porodila syna.
58 A uslyšeli sousedé a přátelé její,
že Hospodin veliké učinil s ní
milosrdenství své, i radovali se spolu
s ní.
59 Stalo se pak v den osmý, přišli
obřezovati dítěte, a nazývali jej
jménem otce jeho Zachariášem.
60 Ale odpověděvši matka jeho,
řekla: Nikoli, ale slouti bude Jan.
61 I řekli k ní: Však nižádného není
v rodu tvém, kterýž by sloul jménem
tím.
62 I dávali návěští otci jeho, jak by
ho chtěl nazývati.
63 A on požádav deštičky, napsal
řka: Jan jest jméno jeho. I divili se
všickni.
64 A ihned otevřela se ústa jeho
a jazyk jeho, i mluvil, velebě Boha.
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Textus Receptus

52 καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων
καὶ ὕψωσεν ταπεινούς
53 πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν
καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς
54 ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ
μνησθῆναι ἐλέους
55 καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς
πατέρας ἡμῶν τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ
σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα
56 Ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ
ὡσεὶ μῆνας τρεῖς καὶ ὑπέστρεψεν εἰς
τὸν οἶκον αὐτῆς
57 Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ
χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν καὶ ἐγέννησεν
υἱόν
58 καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ
συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνεν
κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ' αὐτῆς καὶ
συνέχαιρον αὐτῇ
59 Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ
ἦλθον περιτεμεῖν τὸ παιδίον καὶ
ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ
πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν
60 καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ
εἶπεν Οὐχί ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάννης
61 καὶ εἶπον πρὸς αὐτὴν ὅτι Οὐδείς
ἐστιν ἐν τῇ συγγενεία σου ὃς καλεῖται
τῷ ὀνόματι τούτῳ
62 ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὸ τί
ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτόν
63 καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν
λέγων, Ἰωάννης ἐστὶν τὸ ὄνομα αὐτοῦ
καὶ ἐθαύμασαν πάντες
64 ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ
παραχρῆμα καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ καὶ
ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν
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LUKÁŠ 1:76

Bible Kralická
65 Tedy přišla bázeň na všecky
sousedy jejich, a po všech horách
Judských rozhlásána jsou všecka ta
slova.
66 A všickni, kteříž o tom slyšeli,
skládali to v srdci svém, řkouce:
I kteraké dítě toto bude? A ruka Páně
byla s ním.
67 Zachariáš pak otec jeho naplněn
jest Duchem svatým, a prorokoval řka:
68 Požehnaný Pán Bůh Izraelský, že
jest navštívil, a učinil vykoupení lidu
svému,
69 A vyzdvihl nám roh spasení
v domu Davida, služebníka svého,
70 Jakož mluvil skrze ústa proroků
svých svatých, kteříž byli od věků,
71 O vysvobození z nepřátel našich,
a z ruky všech, kteříž nás nenáviděli,
72 Aby učinil milosrdenství s otci
našimi, a rozpomenul se na smlouvu
svou svatou,
73 Na přísahu, kterouž jest přisáhl
Abrahamovi, otci našemu, že [jistě]
nám to dá,
74 Abychom bez strachu, z ruky
nepřátel našich jsouce vysvobozeni,
sloužili jemu,
75 V svatosti a v spravedlnosti před
obličejem jeho, po všecky dny života
našeho.
76 Ty
pak,
dítě,
prorokem
Nejvyššího slouti budeš, nebo
předejdeš
před
tváří
Páně
připravovati cesty jeho,

Textus Receptus

65 καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος
τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς καὶ ἐν ὅλῃ
τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας διελαλεῖτο
πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα
66 καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες
ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν λέγοντες Τί ἄρα
τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται καὶ χεὶρ κυρίου
ἦν μετ' αὐτοῦ
67 Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ
ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου καὶ
Προεφήτευσεν λέγων
68 Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς τοῦ
Ἰσραήλ ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν
λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ
69 καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν
ἐν τῷ οἴκῳ Δαβὶδ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ
70 καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος
τῶν ἁγίων τῶν ἀπ' αἰῶνος προφητῶν
αὐτοῦ
71 σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ ἐκ
χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς
72 ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων
ἡμῶν καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας
αὐτοῦ
73 ὅρκον ὃν ὤμοσεν πρὸς Ἀβραὰμ
τὸν πατέρα ἡμῶν
74 τοῦ δοῦναί ἡμῖν ἀφόβως ἐκ χειρὸς
τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ῥυσθέντας λατρεύειν
αὐτῷ
75 ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ
ἐνώπιον αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας τὴς
ζωῆς ἡμῶν
76 Καὶ σὺ παιδίον προφήτης
ὑψίστου κληθήσῃ· προπορεύσῃ γὰρ
πρὸ προσώπου κυρίου ἑτοιμάσαι
ὁδοὺς αὐτοῦ

LUKÁŠ 1:77

Bible Kralická

191

Textus Receptus

77 Aby bylo dáno umění spasitelné
lidu jeho na odpuštění hříchů jejich,
78 Skrze srdečné milosrdenství Boha
našeho, v němžto navštívil nás, vyšed
z výsosti,
79 Aby
se
ukázal
sedícím
v temnostech
a v stínu
smrti,
k spravení noh našich na cestu pokoje.
80 Dítě pak rostlo a posilovalo se
v duchu, a bylo na poušti až do dne
zjevení svého lidu Izraelskému.

77 τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ
λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν
78 διὰ σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ ἡμῶν
ἐν οἷς ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ
ὕψους
79 ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ
θανάτου καθημένοις τοῦ κατευθῦναι
τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης
80 Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ
ἐκραταιοῦτο πνεύματι καὶ ἦν ἐν ταῖς
ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ
πρὸς τὸν Ἰσραήλ

2

2

I stalo se v těch dnech, vyšlo jest
vyrčení od císaře Augusta, aby byl
popsán všecken svět.
2 (To popsání nejprve stalo se, když
vladařem Syrským byl Cyrenius.)
3 I šli všickni, aby zapsáni byli,
jeden každý do svého města.
4 Vstoupil pak i Jozef od Galilee
z města Nazarétu do Judstva, do
města Davidova, kteréž slove Betlém,
(protože byl z domu a z čeledi
Davidovy,)
5 Aby
zapsán
byl
s Marijí,
zasnoubenou
sobě
manželkou,
těhotnou.
6 I stalo se, když tam byli, naplnili
se dnové Marie, aby porodila.

Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις
ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος
Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν
οἰκουμένην
2 αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο
ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου
3 καὶ
ἐπορεύοντο
πάντες
ἀπογράφεσθαι ἕκαστος εἰς τὴν ἰδίαν
πόλιν
4 Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς
Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν
Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαβὶδ, ἥτις
καλεῖται Βηθλέεμ διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ
οἴκου καὶ πατριᾶς Δαβίδ,
5 ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ
μεμνηστευμένῃ αὐτῷ γυναικὶ, οὔσῃ
ἐγκύῳ
6 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ
ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν
αὐτήν
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LUKÁŠ 2:16

Bible Kralická
7
I
porodila
Syna
svého
prvorozeného,
a plénkami
ho
obvinula, a položila jej v jeslech, neb
neměli [jinde] místa v hospodě.
8 A pastýři byli v krajině té,
ponocujíce a stráž noční držíce nad
svým stádem.
9 A aj, anděl Páně postavil se podle
nich, a sláva Páně osvítila je. I báli se
bázní velikou.
10 Tedy řekl jim anděl: Nebojtež se;
nebo aj, zvěstuji vám radost velikou,
kteráž bude všemu lidu.
11 Nebo narodil se vám dnes
Spasitel, jenž jest Kristus Pán, v městě
Davidově.
12 A toto vám [bude] za znamení:
Naleznete nemluvňátko plénkami
obvinuté, a ležící v jeslech.
13 A hned s andělem zjevilo se
množství
rytířstva
nebeského,
chválících Boha a řkoucích:
14 Sláva na výsostech Bohu, a na
zemi pokoj, lidem dobrá vůle.
15 I stalo se, jakž odešli od nich
andělé do nebe, že ti lidé, [totiž]
pastýři, řekli vespolek: Pojďme až do
Betléma a vizme tu věc, jenž se stala,
o níž Pán oznámil nám.
16 I přišli, chvátajíce, a nalezli Mariji
a Jozefa,
a nemluvňátko
ležící
v jeslech.

Textus Receptus

7 καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν
πρωτότοκον καὶ ἐσπαργάνωσεν
αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν τῇ φάτνῃ
διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ
καταλύματι
8 Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ
αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες
φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην
αὐτῶν
9 καὶ ἰδού, ἄγγελος κυρίου ἐπέστη
αὐτοῖς καὶ δόξα κυρίου περιέλαμψεν
αὐτούς καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν
10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος Μὴ
φοβεῖσθε ἰδού, γὰρ εὐαγγελίζομαι
ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ
τῷ λαῷ
11 ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς
ἐστιν Χριστὸς κύριος ἐν πόλει Δαβίδ
12 καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον
εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον
κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ
13 καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ
ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου
αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων
14 Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς
εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία
15 Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ'
αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι καὶ
οἱ ἀνθρωποι οἱ ποιμένες εἶπον πρὸς
ἀλλήλους Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλέεμ
Καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς
ὃ ὁ κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν
16 καὶ ἦλθον σπεύσαντες καὶ
ἀνεῦρον, τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν
Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ
φάτνῃ·

LUKÁŠ 2:17

Bible Kralická
17 A viděvše, rozhlašovali [to], což
jim povědíno bylo o tom dítěti.
18 I divili se všickni, kteříž slyšeli
o tom, což bylo mluveno od pastýřů
k nim.
19 Ale Maria zachovávala všecka
slova tato, skládajici [je] v srdci svém.
20 I navrátili se pastýři, velebíce
a chválíce Boha ze všeho, což slyšeli
a viděli, tak jakž bylo povědíno jim.
21 A když se naplnilo dní osm, aby
obřezáno bylo dítě, nazváno jest
jméno jeho Ježíš, kterýmž bylo
nazváno od anděla, prve než se
v životě počalo.
22 A když se naplnili dnové
očišťování Marie podle Zákona
Mojžíšova, přinesli jej do Jeruzaléma,
aby ho postavili přede Pánem,
23 (Jakož psáno jest v Zákoně Páně,
že každý pacholík, otvíraje život,
svatý Pánu slouti bude,)
24 A aby dali obět, jakož povědíno
jest v Zákoně Páně, dvě hrdličky
anebo dvé holoubátek.
25 A aj, člověk [jeden] byl
v Jeruzalémě, jemuž jméno Simeon.
A člověk ten [byl] spravedlivý
a nábožný,
očekávající
potěšení
Izraelského, a Duch svatý byl v něm.
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Textus Receptus

17 ἰδόντες δὲ διεγνώρισαν περὶ τοῦ
ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ
τοῦ παιδίου τούτου
18 καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες
ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ
τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς·
19 ἡ δὲ Μαριὰμ πάντα συνετήρει τὰ
ῥήματα ταῦτα συμβάλλουσα ἐν τῇ
καρδίᾳ αὐτῆς
20 καὶ ἐπέστρεψαν οἱ ποιμένες
δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν θεὸν ἐπὶ
πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς
ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς
21 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ
τοῦ περιτεμεῖν τὸ παιδίον, καὶ ἐκλήθη
τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς τὸ κληθὲν ὑπὸ
τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλληφθῆναι
αὐτόν ἐν τῇ κοιλίᾳ
22 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι
τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν
νόμον Μωσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς
Ἱεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ κυρίῳ
23 καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ κυρίου
ὅτι Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν
ἅγιον τῷ κυρίῳ κληθήσεται
24 καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ
εἰρημένον ἐν νόμῳ κυρίου ζεῦγος
τρυγόνων ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν
25 Καὶ ἰδού, ἦν ἄνθρωπος ἐν
Ἰερουσαλὴμ ᾧ ὄνομα Συμεών καὶ ὁ
ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής
προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ
Ἰσραήλ καὶ πνεῦμα ἅγιον ἦν ἐπ'
αὐτόν·
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LUKÁŠ 2:36

Bible Kralická
26 A bylo jemu zjeveno od Ducha
svatého, že neuzří smrti, až by prve
uzřel Krista Páně.
27 [Ten] přišel, ponuknut jsa od
Ducha [Páně], do chrámu. A když
uvodili dítě Ježíše rodičové, aby
učinili podle obyčeje Zákona za něj,
28 Tedy on vzal jej na lokty své,
i chválil Boha a řekl:
29 Nyní propouštíš služebníka
svého, Pane, podle slova svého
v pokoji.
30 Neboť jsou viděly oči mé spasení
tvé,
31 Kteréž
jsi
připravil
před
obličejem všech lidí,
32 Světlo k zjevení národům a slávu
lidu tvého Izraelského.
33 Otec pak a matka jeho divili se
těm věcem, kteréž praveny byly
o něm.
34 I požehnal jim Simeon, a řekl
k Mariji, matce jeho: Aj, položen jest
tento ku pádu a ku povstání mnohým
v Izraeli, a na znamení, kterémužto
bude odpíráno,
35 (A tvou vlastní duši pronikne
meč,) aby zjevena byla z mnohých
srdcí myšlení.
36 Byla také Anna prorokyně, dcera
Fanuelova z pokolení Aser. Ta se byla
zstarala ve dnech mnohých, a živa
byla s mužem svým sedm let od
panenství svého.

Textus Receptus

26 καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον
ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου μὴ ἰδεῖν
θάνατον πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν Χριστὸν
κυρίου
27 καὶ ἦλθεν ἐν τῷ πνεύματι εἰς τὸ
ἱερόν· καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς
γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν τοῦ ποιῆσαι
αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου
περὶ αὐτοῦ
28 καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς
ἀγκάλας αὐτοῦ, καὶ εὐλόγησεν τὸν
θεὸν καὶ εἶπεν
29 Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου
δέσποτα κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ·
30 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ
σωτήριόν σου
31 ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον
πάντων τῶν λαῶν
32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ
δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ
33 καὶ ἦν Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ
θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις
περὶ αὐτοῦ
34 καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν
καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα
αὐτοῦ Ἰδού, οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν
καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ
καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον
35 καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν
διελεύσεται ῥομφαία ὅπως ἂν
ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν
διαλογισμοί
36 Καὶ ἦν Ἅννα προφῆτις θυγάτηρ
Φανουήλ ἐκ φυλῆς Ἀσήρ· αὕτη
προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς
ζήσασα ἔτη μετὰ ἀνδρὸς ἑπτὰ ἀπὸ τῆς
παρθενίας αὐτῆς

LUKÁŠ 2:37

Bible Kralická
37 A ta vdova [byla, mající] let okolo
osmdesáti a čtyř, kteráž nevycházela
z chrámu, posty a modlitbami sloužeci
[Bohu] dnem i nocí.
38 A ta v touž hodinu přišedši,
chválila Pána, a mluvila o něm
všechněm, kteříž čekali vykoupení
v Jeruzalémě.
39 [Oni] pak, jakž vykonali všecko
podle Zákona Páně, vrátili se do
Galilee, do města svého Nazaréta.
40 Dítě pak rostlo a posilovalo se
v duchu, plné moudrosti, a milost
Boží byla v něm.
41 I chodívali rodičové jeho každého
roku do Jeruzaléma na den slavný
velikonoční.
42 A když byl ve dvanácti letech,
a oni vstupovali do Jeruzaléma, podle
obyčeje toho dne svátečního,
43 A když vykonali dni, a již se
navracovali, zůstalo dítě Ježíš
v Jeruzalémě, a nevěděli [o tom] Jozef
a matka jeho.
44 Domnívajíce se pak o něm, že by
byl v zástupu, ušli den cesty. I hledali
ho mezi příbuznými a známými.
45 A nenalezše jeho, navrátili se do
Jeruzaléma, hledajíce ho.
46 I stalo se po třech dnech, že
nalezli jej v chrámě, an sedí mezi
doktory, poslouchaje jich a otazuje se
jich.
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Textus Receptus

37 καὶ αὐτὴ χήρα ὡς ἐτῶν
ὀγδοηκοντατεσσάρων, ἣ οὐκ ἀφίστατο
ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ νηστείαις καὶ δεήσεσιν
λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν
38 καὶ αὐτῇ αὕτη τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα
ἀνθωμολογεῖτο τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐλάλει
περὶ
αὐτοῦ
πᾶσιν
τοῖς
προσδεχομένοις
λύτρωσιν
ἐν
Ἰερουσαλήμ
39 Καὶ ὡς ἐτέλεσαν ἅπαντα τὰ κατὰ
τὸν νόμον κυρίου ὑπέστρεψαν εἰς τὴν
Γαλιλαίαν εἰς τὴν πόλιν αὑτῶν
Ναζαρέτ
40 Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ
ἐκραταιοῦτο πνεύματι, πληρούμενον
σοφίας· καὶ χάρις θεοῦ ἦν ἐπ' αὐτό
41 Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ
κατ' ἔτος εἰς Ἰερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ τοῦ
πάσχα
42 καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα
ἀναβάντων αὐτῶν εἰς Ἰεροσόλυμα,
κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς
43 καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας ἐν
τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέμεινεν
Ἰησοῦς ὁ παῖς ἐν Ἰερουσαλήμ καὶ οὐκ
ἔγνω Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ
44 νομίσαντες δὲ αὐτὸν ἐν τῇ
συνοδίᾳ εἶναι ἦλθον ἡμέρας ὁδὸν καὶ
ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενέσιν
καὶ ἐν τοῖς γνωστοῖς
45 καὶ
μὴ
εὑρόντες
αὐτόν
ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ ζητοῦντες
αὐτὸν,
46 καὶ ἐγένετο μεθ' ἡμέρας τρεῖς
εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ καθεζόμενον
ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ
ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα
αὐτούς·
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47 A děsili se všickni, kteříž jej
slyšeli, nad rozumností a odpovědmi
jeho.
48 A uzřevše ho, ulekli se. I řekla
matka jeho k němu: Synu, proč jsi nám
tak učinil? Aj, otec tvůj a já s bolestí
hledali jsme tebe.
49 I řekl k nim: Co jest, že jste mne
hledali? Zdaliž jste nevěděli, že v těch
věcech, kteréž jsou Otce mého, musím
já býti?
50 Ale oni nesrozuměli těm slovům,
kteráž k nim mluvil.
51 I šel s nimi, a přišel do Nazarétu,
a byl poddán jim. Matka pak jeho
zachovávala všecka slova ta v srdci
svém.
52 A Ježíš prospíval moudrostí,
a věkem, a milostí, u Boha i u lidí.

3

Léta pak patnáctého císařství
Tiberia císaře, když Pontský Pilát
spravoval Judstvo, a Herodes byl
čtvrtákem v Galilei, Filip pak bratr
jeho
byl
čtvrtákem
Iturejské
a Trachonitidské krajiny, a Lyzaniáš
čtvrtákem Abilinským,

2 Za nejvyššího kněze Annáše
a Kaifáše, stalo se slovo Páně nad
Janem synem Zachariášovým na
poušti.
3 I chodil po vší krajině ležící při
Jordánu a kázal křest pokání na
odpuštění hříchů,

Textus Receptus

47 ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες
αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς
ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ
48 καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν
καὶ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν
Τέκνον τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως ἰδού, ὁ
πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι
ἐζητοῦμέν σε
49 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Τί ὅτι
ἐζητεῖτέ με οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ
πατρός μου δεῖ εἶναί με
50 καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ
ἐλάλησεν αὐτοῖς
51 καὶ κατέβη μετ' αὐτῶν καὶ ἦλθεν
εἰς Ναζαρέτ καὶ ἦν ὑποτασσόμενος
αὐτοῖς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει
πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα ἐν τῇ καρδίᾳ
αὐτῆς
52 Καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν σοφίᾳ
καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ θεῷ καὶ
ἀνθρώποις
Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς
ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος
ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου τῆς
Ἰουδαίας καὶ τετραρχοῦντος τῆς
Γαλιλαίας Ἡρῴδου Φιλίππου δὲ τοῦ
ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετραρχοῦντος, τῆς
Ἰτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας
καὶ
Λυσανίου
τῆς
Ἀβιληνῆς
τετραρχοῦντος
2 ἐπ' ἀρχιερέων Ἅννα καὶ Καϊάφα
ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην τὸν
τοῦ Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ
3 καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν τὴν
περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου κηρύσσων
βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν
ἁμαρτιῶν
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4 4 Jakož psáno jest v knihách
proroctví Izaiáše proroka, řkoucího:
Hlas volajícího na poušti: Připravujte
cestu Páně, přímé čiňte stezky jeho.
5 Každé údolí bude vyplněno,
a každá hora a pahrbek bude ponížen;
i budou křivé věci spraveny a ostré
cesty budou hladké.
6 A uzříť všeliké tělo spasení Boží.
7 Pravil
pak
k zástupům
vycházejícím, aby se křtili od něho:
Plemeno ještěrčí, kdo je vám ukázal,
abyste utekli před budoucím hněvem?
8 Protož čiňte ovoce hodné pokání,
a neříkejtež u sebe: Otce máme
Abrahama. Neboť pravím vám, žeť
jest mocen Bůh z kamení tohoto
vzbuditi syny Abrahamovi.
9 A jižť jest i sekera k kořenu stromů
přiložena. Protož každý strom, jenž
nenese ovoce dobrého, vyťat a na
oheň uvržen bude.
10 I tázali se ho zástupové, řkouce:
Což tedy činiti budeme?
11 A [on] odpovídaje, pravil jim:
Kdo má dvě sukně, dej [jednu]
nemajícímu, a kdo má pokrmy, tolikéž
učiň.
12 Přišli pak i celní křtíti se, i řekli
jemu: Mistře, co budeme činiti?

Textus Receptus

4 ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων
Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος,
Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ·
Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου εὐθείας
ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ·
5 πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται καὶ
πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται
καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείαν καὶ αἱ
τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας·
6 καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ
σωτήριον τοῦ θεοῦ
7 Ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις
ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ' αὐτοῦ
Γεννήματα ἐχιδνῶν τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν
φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς
8 ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς
μετανοίας καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν
ἑαυτοῖς Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ
τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ
Ἀβραάμ
9 ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν
τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον
μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται
καὶ εἰς πῦρ βάλλεται
10 Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι
λέγοντες Τί οὖν ποιήσομεν
11 ἀποκριθεὶς δὲ λέγει αὐτοῖς Ὁ
ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω τῷ μὴ
ἔχοντι καὶ ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως
ποιείτω
12 ἦλθον
δὲ
καὶ
τελῶναι
βαπτισθῆναι καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν
Διδάσκαλε τί ποιήσομεν
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13 A on řekl k nim: Nic více
nevybírejte než to, což jest ustaveno.
14 I tázali se ho také i žoldnéři,
řkouce: A my což činiti budeme? I řekl
jim: Nižádného neutiskujte, ani
podvodně čiňte, a dosti mějte na
svých žoldích.
15 A když pak lid očekával, a myslili
všickni v srdcích svých o Janovi,
nebyl-li by snad on Kristus,
16 Odpověděl Jan všechněm, a řka:
Jáť zajisté křtím vás vodou, ale jdeť
silnější nežli já, kteréhožto nejsem
hoden rozvázati řeménka u obuvi
jeho. Tenť vás křtíti bude Duchem
svatým a ohněm.
17 Jehožto věječka v ruce jeho,
a vyčistíť humno své, a shromáždí
pšenici do obilnice své, ale plevy páliti
bude ohněm neuhasitelným.
18 A tak mnohé jiné věci,
napomínaje, zvěstoval lidu.
19 Herodes pak čtvrták, když od
něho byl trestán pro Herodiadu
manželku Filipa bratra svého, i ze
všech zlých věcí, kteréž činil Herodes,
20 Přidal i toto nade všecko, že jest
vsadil Jana do žaláře.
21 I stalo se, když se křtil všecken
lid, a když se pokřtil i Ježíš, a modlil
se, že otevřelo se nebe,

Textus Receptus

13 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς Μηδὲν
πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν
πράσσετε
14 ἐπηρώτων
δὲ
αὐτὸν
καὶ
στρατευόμενοι λέγοντες καὶ ἡμεῖς Τί
ποιήσομεν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς
Μηδένα
διασείσητε
μηδὲ
συκοφαντήσητε καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς
ὀψωνίοις ὑμῶν
15 Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ καὶ
διαλογιζομένων πάντων ἐν ταῖς
καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ Ἰωάννου
μήποτε αὐτὸς εἴη ὁ Χριστός
16 ἀπεκρίνατο ὁ Ἰωάννης ἅπασιν
λέγων, Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς·
ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου οὗ οὐκ
εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν
ὑποδημάτων αὐτοῦ· αὐτὸς ὑμᾶς
βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί·
17 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ
διακαθᾶριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ καὶ
συναξεῖ τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην
αὐτοῦ τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ
ἀσβέστῳ
18 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα
παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν λαόν
19 ὁ δὲ Ἡρῴδης ὁ τετράρχης,
ἐλεγχόμενος
ὑπ'
αὐτοῦ
περὶ
Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς φιλίππου
τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων
ὧν ἐποίησεν πονηρῶν ὁ Ἡρῴδης
20 προσέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν
καὶ κατέκλεισεν τὸν Ἰωάννην ἐν τῇ
φυλακῇ
21 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι
ἅπαντα τὸν λαὸν καὶ Ἰησοῦ
βαπτισθέντος καὶ προσευχομένου
ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανὸν

LUKÁŠ 3:22
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22 A sstoupil Duch svatý v tělesné
způsobě jako holubice na něj, a stal se
hlas s nebe, řkoucí: Ty jsi Syn můj
milý, v toběť mi se zalíbilo.
23 Ježíš pak počínal býti jako ve
třidcíti letech, jakž domnín byl syn
Jozefův, kterýž byl [syn] Heli,
24 Kterýž byl Matatův, kterýž byl
Léví, kterýž byl Melchův, kterýž byl
Jannův, kterýž byl Jozefův,
25 Kterýž byl Matatiášův, kterýž byl
Amosův, kterýž byl Naum, kterýž byl
Esli, kterýž byl Nagge,
26 Kterýž byl Mahatův, kterýž byl
Matatiášův, kterýž byl Semei, kterýž
byl Jozefův, kterýž byl Judův,
27 Kterýž byl Johannův, kterýž byl
Resův, kterýž byl Zorobábelův, kterýž
byl Salatielův, kterýž byl Neriův,
28 Kterýž byl Melchiův, kterýž byl
Addiův, kterýž byl Kozamův, kterýž
byl Elmódamův, kterýž byl Erův,
29 Kterýž byl Józův, kterýž byl
Eliezerův, kterýž byl Jórimův, kterýž
byl Matatův, kterýž byl Léví,
30 Kterýž byl Simeonův, kterýž byl
Judův, kterýž byl Jozefův, kterýž byl
Jónamův, kterýž byl Eliachimův,
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Textus Receptus

22 καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ
ἅγιον
σωματικῷ
εἴδει
ὡσεὶ
περιστερὰν ἐπ' αὐτόν καὶ φωνὴν ἐξ
οὐρανοῦ γενέσθαι λέγουσαν, Σὺ εἶ ὁ
υἱός μου ὁ ἀγαπητός ἐν σοὶ ἠυδόκησα
23 Καὶ αὐτὸς ἦν ὁ Ἰησοῦς ὡσεὶ ἐτῶν
τριάκοντα ἀρχόμενος ὢν ὡς ἐνομίζετο
υἱός Ἰωσὴφ τοῦ Ἠλὶ
24 τοῦ Ματθὰτ, τοῦ Λευὶ τοῦ Μελχὶ
τοῦ Ἰαννὰ, τοῦ Ἰωσὴφ
25 τοῦ Ματταθίου τοῦ Ἀμὼς τοῦ
Ναοὺμ τοῦ Ἑσλὶ τοῦ Ναγγαὶ
26 τοῦ Μάαθ τοῦ Ματταθίου τοῦ
Σεμεΐ, τοῦ Ἰωσὴφ, τοῦ Ἰουδὰ,
27 τοῦ Ἰωὰννα τοῦ Ῥησὰ τοῦ
Ζοροβαβὲλ τοῦ Σαλαθιὴλ τοῦ Νηρὶ
28 τοῦ Μελχὶ τοῦ Ἀδδὶ τοῦ Κωσὰμ
τοῦ Ἐλμωδὰμ, τοῦ Ἢρ
29 τοῦ Ἰωσὴ, τοῦ Ἐλιέζερ τοῦ
Ἰωρεὶμ, τοῦ Ματθὰτ, τοῦ Λευὶ
30 τοῦ Συμεὼν τοῦ Ἰούδα τοῦ Ἰωσὴφ
τοῦ Ἰωνὰν, τοῦ Ἐλιακεὶμ,
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Textus Receptus

31 Kterýž byl Meleův, kterýž byl
Ménamův, kterýž byl Matatanův,
kterýž byl Nátanův, kterýž byl
Davidův,
32 Kterýž byl Jesse, kterýž byl
Obédův, kterýž byl Bózův, kterýž byl
Salmonův, kterýž byl Názonův,
33 Kterýž byl Aminadabův, kterýž
byl Aramův, kterýž byl Ezromův,
kterýž byl Fáresův, kterýž byl Judův,
kterýž byl Jákobův,
34 Kterýž byl Izákův, kterýž byl
Abrahamův, kterýž byl Táre, kterýž
byl Náchorův,
35 Kterýž byl Sáruchův, kterýž byl
Ragaův, kterýž byl Fálekův, kterýž byl
Heberův, kterýž byl Sále,
36 Kterýž byl Kainanův, kterýž byl
Arfaxadův, kterýž byl Semův, kterýž
byl Noé, kterýž byl Lámechův,
37 Kterýž byl Matuzalémův, kterýž
byl Enochův, kterýž byl Járedův,
kterýž byl Malalehelův, kterýž byl
Kainanův,
38 Kterýž byl Enosův, kterýž byl
Setův, kterýž byl Adamův, kterýž byl
Boží.

31 τοῦ Μελεὰ τοῦ Μαϊνάν τοῦ
Ματταθὰ τοῦ Ναθὰν, τοῦ Δαβὶδ,

4

Ἰησοῦς δὲ πνεύματος ἁγίου πλήρης
ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου καὶ
ἤγετο ἐν τῷ πνεύματι εἰς τήν ἐρήμον

Ježíš pak, pln jsa Ducha svatého,
vrátil se od Jordánu, a puzen jest
v Duchu na poušť.

32 τοῦ Ἰεσσαὶ τοῦ Ὠβήδ, τοῦ Βόοζ,
τοῦ Σαλμών, τοῦ Ναασσὼν
33 τοῦ Ἀμιναδὰβ τοῦ Ἀράμ, τοῦ
Ἑσρὼμ τοῦ Φάρες τοῦ Ἰούδα

34 τοῦ Ἰακὼβ τοῦ Ἰσαὰκ
Ἀβραὰμ τοῦ Θάρα τοῦ Ναχὼρ

τοῦ

35 τοῦ Σαρούχ, τοῦ Ῥαγαὺ τοῦ
Φάλεκ τοῦ Ἔβερ τοῦ Σαλὰ
36 τοῦ Καϊνάν, τοῦ Ἀρφαξὰδ τοῦ
Σὴμ τοῦ Νῶε τοῦ Λάμεχ
37 τοῦ Μαθουσαλὰ τοῦ Ἑνὼχ τοῦ
Ἰαρέδ, τοῦ Μαλελεὴλ τοῦ Καϊνὰν,

38 τοῦ Ἐνὼς τοῦ Σὴθ τοῦ Ἀδὰμ τοῦ
θεοῦ
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2 A za čtyřidceti dní pokoušín byl
od ďábla, a nic nejedl v těch dnech.
A když se skonali [dnové ti], potom
zlačněl.
3 I řekl jemu ďábel: Jestliže jsi Syn
Boží, rci kamenu tomuto, ať jest chléb.
4 I odpověděl jemu Ježíš: Psánoť
jest: Že ne samým chlebem živ bude
člověk, ale každým slovem Božím.
5 I vedl jej ďábel na horu vysokou,
a ukázal mu všecka království okršlku
země pojednou.
6 A řekl jemu ďábel: Toběť dám tuto
všecku moc i slávu těchto [království],
nebo mně dána jest, a komuž bych
koli chtěl, dám ji.
7 Protož ty pokloníš-li se přede
mnou, budeť všecko tvé.
8 I odpověděv Ježíš, řekl jemu: Jdi
pryč ode mne, satanáši; neboť psáno
jest: Pánu Bohu svému budeš se
klaněti a jemu samému sloužiti.
9 Tedy vedl jej do Jeruzaléma,
a postavil ho na vrchu chrámu, a řekl
mu: Jsi-li Syn Boží, pusť se odtud
dolů.
10 Nebo psáno jest: Že andělům
svým přikáže o tobě, aby tě ostříhali,
11 A že tě na ruce uchopí, abys
neurazil o kámen nohy své.

Textus Receptus

2 ἡμέρας
τεσσαράκοντα
πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου καὶ
οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις
ἐκείναις καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν
ὕστερον ἐπείνασεν
3 καὶ Εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος Εἰ υἱὸς
εἶ τοῦ θεοῦ εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα
γένηται ἄρτος
4 καὶ ἀπεκρίθη Ἰησοῦς πρὸς αὐτὸν
λέγων, Γέγραπται ὅτι Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ
μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπὶ
παντὶ ῥήματι Θεοῦ
5 Καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν ὁ διάβολος
εἰς ὄρος ὑψηλὸν ἔδειξεν αὐτῷ πάσας
τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν
στιγμῇ χρόνου
6 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος Σοὶ
δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν
καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν ὅτι ἐμοὶ
παραδέδοται καὶ ᾧ ἐὰν θέλω δίδωμι
αὐτήν·
7 σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιον
μοῦ, ἔσται σοῦ πάντα
8 καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ εἶπεν ὁ
Ἰησοῦς Ὑπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ·
Γέγραπται γὰρ προσκυνήσεις Κύριον
τὸν θεόν σου καὶ αὐτῷ μόνῳ
λατρεύσεις
9 καὶ Ἤγαγεν αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλὴμ
καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον
τοῦ ἱεροῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἰ ὁ υἱὸς εἶ
τοῦ θεοῦ βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω·
10 γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις
αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ
διαφυλάξαι σε
11 καὶ ὅτι Ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε
μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν
πόδα σου
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LUKÁŠ 4:21

Bible Kralická
12 A odpovídaje, dí mu Ježíš:
Povědínoť jest: Nebudeš pokoušeti
Pána Boha svého.
13 A dokonav všecka pokušení
ďábel, odšel od něho až do času.
14 I navrátil se Ježíš v moci Ducha
do Galilee, a vyšla pověst o něm po
vší té okolní krajině.
15 A on učil v školách
a slaven byl ode všech.

jejich,

16 I přišel do Nazaréta, kdež byl
vychován, a všel podle obyčeje svého
v den sobotní do školy. I vstal, aby
četl.
17 I dána jemu kniha Izaiáše
proroka. A otevřev knihu, nalezl
místo, kdež bylo napsáno:
18 Duch Páně nade mnou, protože
pomazal mne, kázati evangelium
chudým poslal mne, a uzdravovati
zkroušené srdcem, zvěstovati jatým
propuštění
a slepým
vidění,
a propustiti soužené v svobodu,
19 A zvěstovati léto Páně vzácné.
20 A zavřev knihu [a] vrátiv
služebníku, posadil se. A všech
v škole oči byly obráceny naň.
21 I počal mluviti k nim: Že dnes
naplnilo se písmo toto v uších vašich.

Textus Receptus

12 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ
Ἰησοῦς ὅτι Εἴρηται Οὐκ ἐκπειράσεις
κύριον τὸν θεόν σου
13 Καὶ
συντελέσας
πάντα
πειρασμὸν ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ'
αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ
14 Καὶ ὑπέστρεψεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ
δυνάμει τοῦ πνεύματος εἰς τὴν
Γαλιλαίαν καὶ φήμη ἐξῆλθεν καθ' ὅλης
τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ
15 καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς
συναγωγαῖς αὐτῶν δοξαζόμενος ὑπὸ
πάντων
16 Καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Ναζαρέτ οὗ ἦν
τεθραμμένος καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ
εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν
σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν καὶ
ἀνέστη ἀναγνῶναι
17 καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον
Ἠσαΐου τοῦ προφήτου καὶ ἀναπτύξας
τὸ βιβλίον εὗρεν τὸν τόπον οὗ ἦν
γεγραμμένον
18 Πνεῦμα κυρίου ἐπ' ἐμέ οὗ ἕνεκεν
ἔχρισέν με εὐαγγελίζεσθαι πτωχοῖς
ἀπέσταλκέν με ἰὰσασθαι τοὺς
συντετριμμένους τὴν καρδίαν, κηρύξαι
αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς
ἀνάβλεψιν ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους
ἐν ἀφέσει
19 κηρύξαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτόν
20 καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς
τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν· καὶ πάντων ἐν
τῇ συναγωγῇ οἱ ὀφθαλμοὶ ἦσαν
ἀτενίζοντες αὐτῷ
21 ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι
Σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν
τοῖς ὠσὶν ὑμῶν

LUKÁŠ 4:22

Bible Kralická
22 A všickni jemu posvědčovali,
a divili se libým slovům, pocházejícím
z úst jeho, a pravili: Zdaliž tento není
syn Jozefův?
23 I dí k nim: Zajisté díte mi toto
podobenství: Lékaři, uzdrav se sám.
Které věci slyšeli jsme, žes činil
v Kafarnaum, učiň [také] i zde v své
vlasti.
24 I řekl [jim]: Amen pravím vám,
žeť žádný prorok není vzácen v vlasti
své.
25 Ale v pravdě pravím vám, že
mnoho vdov bylo za dnů Eliáše v lidu
Izraelském, kdyžto zavříno bylo nebe
za tři léta a za šest měsíců, takže byl
hlad veliký po vší zemi,
26 Však Eliáš k nižádné z nich není
poslán, než toliko do Sarepty Sidonské
k ženě vdově.
27 A mnoho malomocných bylo
v lidu Izraelském za Elizea proroka,
a žádný z nich není očištěn, než
Náman Syrský.
28 I naplněni jsou všickni v škole
hněvem, slyšíce to.
29 A povstavše, vyvedli jej ven
z města, a vedli ho až na vrch hory, na
nížto město jejich bylo vzděláno, aby
jej dolů sstrčili.
30 Ale on bera se prostředkem jich,
ušel.
31 I sstoupil do Kafarnaum, města
Galilejského, a tu učil je ve dny
sobotní.

203

Textus Receptus

22 Καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ
ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος
τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος
αὐτοῦ καὶ ἔλεγον Οὐχ οὗτος ἐστιν ὁ
υἱός Ἰωσὴφ
23 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Πάντως
ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην·
Ἰατρέ θεράπευσον σεαυτόν· ὅσα
ἠκούσαμεν
γενόμενα
ἐν
τῇ
Καπερναούμ, ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ
πατρίδι σου
24 εἶπεν δέ Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ
πατρίδι αὐτοῦ
25 ἐπ' ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν πολλαὶ
χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἠλίου ἐν
τῷ Ἰσραήλ ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ
ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ ὡς ἐγένετο λιμὸς
μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν
26 καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν
ἐπέμφθη Ἠλίας εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα τῆς
Σιδῶνος πρὸς γυναῖκα χήραν
27 καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐπὶ
ἐλισσαίου τοῦ προφήτου ἐν τῷ Ἰσραὴλ
καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη εἰ μὴ
Νεεμὰν ὁ Σύρος
28 καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν
τῇ συναγωγῇ ἀκούοντες ταῦτα
29 καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν
ἔξω τῆς πόλεως καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως
τῆς ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ' οὗ ἡ πόλις
αὐτῶν
ᾠκοδόμητο
εἰς
τὸ
κατακρημνίσαι αὐτόν·
30 αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου
αὐτῶν ἐπορεύετο
31 Καὶ κατῆλθεν εἰς Καπερναοὺμ
πόλιν τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦν διδάσκων
αὐτοὺς ἐν τοῖς σάββασιν·
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LUKÁŠ 4:40

Bible Kralická
32 I divili se velmi učení jeho, nebo
mocná byla řeč jeho.
33 Byl pak [tu] v škole člověk
[jeden], mající ducha ďábelství
nečistého. I zvolal hlasem velikým,
34 Řka: Ach, což jest tobě do nás,
Ježíši Nazaretský? Přišel jsi zatratiti
nás? Znám tě, kdo jsi, [že jsi] ten svatý
Boží.
35 I přimluvil jemu Ježíš, řka:
Umlkniž a vyjdi od něho. A povrha jej
ďábel mezi ně, vyšel od něho, a nic
mu neuškodil.
36 I přišel strach na všecky,
a rozmlouvali vespolek, řkouce: Jaké
jest toto slovo, že v moci a síle
přikazuje
nečistým
duchům,
a vycházejí?
37 I rozcházela se o něm pověst po
všem okolí té krajiny.
38 Vstav pak Ježíš ze školy, všel do
domu Šimonova. Svegruše pak
Šimonova trápena byla těžkou
zimnicí. I prosili ho za ni.
39 Tedy stoje nad ní, přimluvil
zimnici, i přestala jí. A ona hned
vstavši, posluhovala jim.
40 Při západu pak slunce všickni,
kteříž měli nemocné rozličnými
neduhy, vodili je k němu, a on na
jednoho
každého
z nich
ruce
vzkládav, uzdravoval je.

Textus Receptus

32 καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ
αὐτοῦ ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ
33 καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν
ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου
ἀκαθάρτου καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ
μεγάλῃ
34 λέγων, Ἔα τί ἡμῖν καὶ σοί Ἰησοῦ
Ναζαρηνέ ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς οἶδά
σε τίς εἶ ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ
35 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
λέγων, Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ
καὶ ῥῖψαν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς τὸ
μέσον ἐξῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ μηδὲν
βλάψαν αὐτόν
36 καὶ ἐγένετο θάμβος ἐπὶ πάντας
καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους
λέγοντες Τίς ὁ λόγος οὗτος ὅτι ἐν
ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς
ἀκαθάρτοις πνεύμασιν καὶ ἐξέρχονται
37 καὶ ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ
εἰς πάντα τόπον τῆς περιχώρου
38 Ἀναστὰς δὲ ἐκ τῆς συναγωγῆς
εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος ἡ
πενθερὰ δὲ τοῦ Σίμωνος ἦν
συνεχομένη πυρετῷ μεγάλῳ καὶ
ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς
39 καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς
ἐπετίμησεν τῷ πυρετῷ καὶ ἀφῆκεν
αὐτήν· παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα
διηκόνει αὐτοῖς
40 Δύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου πάντες
ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις
ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν·
ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖρας
ἐπιθεὶς, ἐθεράπευσεν αὐτούς

LUKÁŠ 4:41

Bible Kralická
41 Od mnohých také ďábelství
vycházela, křičící a říkající: Ty jsi
Kristus, Syn Boží. Ale on přimlouvaje,
nedopouštěl jim mluviti; nebo věděli,
že jest on Kristus.
42 A jakž byl den, vyšed, bral se na
pusté místo. I hledali ho zástupové,
a přišli až k němu, a zdržovali ho, aby
neodcházel od nich.
43 On pak řekl jim: I jinýmť městům
musím zvěstovati království Boží;
nebo na to poslán jsem.
44 I kázal v školách Galilejských.

5

Stalo se pak, když se zástup na něj
valil, aby slyšeli slovo Boží, že on
stál podle jezera Genezaretského.
2 I uzřel dvě lodí, any stojí u jezera,
rybáři pak sstoupivše z nich, vypírali
síti.
3 I vstoupiv na jednu z těch lodí,
kteráž byla Šimonova, prosil ho, aby
od země odvezl maličko. A posadiv
se, učil z lodí zástupy.
4 A když přestal mluviti, dí
k Šimonovi:
Vez
na
hlubinu,
a rozestřete síti své k lovení [ryb].
5 I odpověděv Šimon, řekl jemu:
Mistře, přes celou noc pracovavše, nic
jsme nepopadli, ale k slovu tvému
rozestru sít.
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Textus Receptus

41 ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ
πολλῶν κράζοντα καὶ λέγοντα ὅτι Σὺ
εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ καὶ
ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν ὅτι
ᾔδεισαν τὸν Χριστὸν αὐτὸν εἶναι
42 Γενομένης δὲ ἡμέρας ἐξελθὼν
ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον· καὶ οἱ
ὄχλοι ἐζήτουν αὐτόν καὶ ἦλθον ἕως
αὐτοῦ καὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ
πορεύεσθαι ἀπ' αὐτῶν
43 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Καὶ
ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί
με δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὅτι εἲς
τοῦτο ἀπεστάλμαι
44 καὶ ἦν κηρύσσων ἐν ταῖς
συναγωγαῖς τῆς Γαλιλαίας
Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον
ἐπικεῖσθαι αὐτῷ τοῦ ἀκούειν τὸν
λόγον τοῦ θεοῦ καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς
παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ
2 καὶ εἶδεν δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ
τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ'
αὐτῶν ἀπέπλυναν τὰ δίκτυα
3 ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων ὃ ἦν
τοῦ Σίμωνος ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς
γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον καὶ καθίσας
ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους
4 ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν εἶπεν πρὸς
τὸν Σίμωνα Ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος
καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς
ἄγραν
5 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Σίμων εἶπεν
αὐτῷ, Ἐπιστάτα δι' ὅλης τῆς νυκτὸς
κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ
τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὸ δίκτυον

5
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LUKÁŠ 5:14

Bible Kralická
6 A když to učinili, zahrnuli
množství veliké ryb, takže se trhala sít
jejich.
7 I ponukli tovaryšů, kteříž byli na
druhé lodí, aby přišli a pomohli jim.
I přišli a naplnili obě lodí, takže se
[téměř] pohřižovaly.
8 To uzřev Šimon Petr, padl
k nohám Ježíšovým, řka: Odejdi ode
mne, Pane, neboť jsem člověk hříšný.
9 Hrůza zajisté byla jej obklíčila,
i všecky, kteříž s ním byli, nad tím
lovením ryb, kteréž byli popadli,
10 A též Jakuba a Jana, syny
Zebedeovy, kteříž byli tovaryši
Šimonovi. I dí Šimonovi Ježíš: Nebojž
se. Již od tohoto času lidi živé budeš
loviti.
11 A přivezše k břehu lodí, a všecko
opustivše, šli za ním.
12 I stalo se, když byl v jednom
městě, a aj, [byl tam] muž plný
malomocenství. A uzřev Ježíše, padl
na tvář, [a] prosil ho, řka: Pane,
kdybys chtěl, můžeš mne očistiti.
13 I vztáh [Ježíš] ruku, dotekl se ho,
řka: Chci, buď čist. A hned odešlo od
něho malomocenství.
14 I přikázal jemu, aby žádnému
nepravil, ale [řekl mu]: Odejda, ukaž
se knězi, a obětuj za očištění své, jakož
přikázal Mojžíš, na svědectví jim.

Textus Receptus

6 καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν
ἰχθύων πλῆθος πολύ διερρήγνυτο δὲ
τὸ δίκτυον αὐτῶν
7 καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις τοῖς
ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας
συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθον καὶ
ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα ὥστε
βυθίζεσθαι αὐτά
8 ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσεν
τοῖς γόνασιν τοῦ Ἰησοῦ λέγων,
Ἔξελθε ἀπ' ἐμοῦ ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός
εἰμι κύριε
9 θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ
πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ
τῶν ἰχθύων ἥ συνέλαβον
10 ὁμοίως δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ
Ἰωάννην υἱοὺς Ζεβεδαίου οἳ ἦσαν
κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι καὶ εἶπεν πρὸς
τὸν Σίμωνα ὁ Ἰησοῦς Μὴ φοβοῦ· ἀπὸ
τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν
11 καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ
τὴν γῆν ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν
αὐτῷ
12 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν
μιᾷ τῶν πόλεων καὶ ἰδού, ἀνὴρ
πλήρης λέπρας· καὶ ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν
πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ
λέγων, Κύριε ἐὰν θέλῃς δύνασαί με
καθαρίσαι
13 καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο
αὐτοῦ εἰπὼν, Θέλω καθαρίσθητι· καὶ
εὐθέως ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ
14 καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ
μηδενὶ εἰπεῖν ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον
σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ
τοῦ
καθαρισμοῦ
σου
καθὼς
προσέταξεν Μωσῆς, εἰς μαρτύριον
αὐτοῖς

LUKÁŠ 5:15

Bible Kralická
15 Tedy rozhlašovala se více řeč
o něm, a scházeli se zástupové mnozí,
aby jej slyšeli, a uzdravováni byli od
něho v svých nemocech.
16 On pak odcházel na pouště,
a modlil se.
17 I stalo se v jeden den, že on seděl
uče, a seděli také [tu] i farizeové
a Zákona učitelé, kteříž se byli sešli
z každého městečka Galilejského
a Judského i z Jeruzaléma, a moc Páně
[přítomná] byla k uzdravování jich.
18 A aj, muži nesli na loži člověka,
kterýž byl šlakem poražený, i hledali
vnésti ho a položiti před něj.
19 A nenalezše, kterou by jej stranou
vnesli pro zástup, vstoupili na dům,
a skrze podlahu spustili jej s ložem
uprostřed před Ježíše.

20 Kterýžto viděv víru jejich, řekl
mu: Člověče, odpuštěniť jsou tobě
hříchové tvoji.
21 Tedy
počali
přemyšlovati
zákoníci a farizeové, řkouce: Kdo jest
tento, jenž mluví rouhání? Kdo může
odpustiti hříchy, jediné sám Bůh?
22 Poznav pak Ježíš myšlení jejich,
odpovídaje, řekl k nim: Co [tak
utrhavě] přemyšlujete
v srdcích
vašich?
23 Co jest snáze říci: Odpouštějí se
tobě hříchové tvoji, čili říci: Vstaň
a choď?
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Textus Receptus

15 διήρχετο δὲ μᾶλλον ὁ λόγος περὶ
αὐτοῦ καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ
ἀκούειν καὶ θεραπεύεσθαι ὑπ' αὐτοῦ·
ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν·
16 αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς
ἐρήμοις καὶ προσευχόμενος
17 Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν
καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων καὶ ἦσαν
καθήμενοι
Φαρισαῖοι
καὶ
νομοδιδάσκαλοι οἳ ἦσαν ἐληλυθότες
ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ
Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλήμ· καὶ δύναμις
κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτούς
18 καὶ ἰδού, ἄνδρες φέροντες ἐπὶ
κλίνης
ἄνθρωπον
ὃς
ἦν
παραλελυμένος καὶ ἐζήτουν αὐτὸν
εἰσενεγκεῖν καὶ θεῖναι ἐνώπιον αὐτοῦ
19 καὶ μὴ εὑρόντες διὰ ποίας
εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον
ἀναβάντες ἐπὶ τὸ δῶμα διὰ τῶν
κεράμων καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ
κλινιδίῳ εἰς τὸ μέσον ἔμπροσθεν τοῦ
Ἰησοῦ
20 καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν
αὐτῷ, Ἄνθρωπε ἀφέωνταί σοι αἱ
ἁμαρτίαι σου
21 καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ
γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι λέγοντες
Τίς ἐστιν οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφημίας
τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ
μόνος ὁ θεός
22 ἐπιγνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τοὺς
διαλογισμοὺς αὐτῶν ἀποκριθεὶς εἶπεν
πρὸς αὐτούς Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς
καρδίαις ὑμῶν
23 τί ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν
Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου ἢ εἰπεῖν
Ἔγειραι καὶ περιπάτει
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LUKÁŠ 5:33

Bible Kralická
24 Ale abyste věděli, že Syn člověka
má moc na zemi odpouštěti hříchy,
(řekl dnou zlámanému:) Toběť
pravím: Vstaň, a vezma lože své, jdi
do domu svého.
25 A on hned vstav před nimi, vzal
[lože], na němž ležel, i odšel do domu
svého, velebě Boha.
26 I užasli se všickni, i velebili Boha,
a naplněni jsou bázní, řkouce: Že jsme
viděli dnes divné věci.
27 A potom vyšel [Ježíš] a uzřel
celného, jménem Léví, sedícího na cle.
I řekl jemu: Pojď za mnou.
28 A on opustiv všecko, vstav, šel za
ním.
29 I učinil jemu hody veliké Léví
v domu svém, a byl [tu] zástup veliký
publikánů i jiných, kteříž s ním stolili.
30 Tedy reptali zákoníci a farizeové,
řkouce učedlníkům jeho: Proč
s publikány a hříšníky jíte a pijete?

31 I odpověděv Ježíš, řekl k nim:
Nepotřebujíť zdraví lékaře, ale
nemocní.
32 Nepřišelť
jsem
volati
spravedlivých, ale hříšných ku
pokání.
33 A oni řekli jemu: Proč učedlníci
Janovi postí se často a modlí se, [též]
podobně i farizejští, tvoji pak jedí
a pijí?

Textus Receptus

24 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς
ἀφιέναι
ἁμαρτίας
εἶπεν
τῷ
παραλελυμένῳ Σοὶ λέγω ἔγειραι, καὶ
ἄρας τὸ κλινίδιόν σου πορεύου εἰς τὸν
οἶκόν σου
25 καὶ παραχρῆμα ἀναστὰς ἐνώπιον
αὐτῶν ἄρας ἐφ' ᾧ κατέκειτο ἀπῆλθεν
εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ δοξάζων τὸν θεόν
26 καὶ ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας καὶ
ἐδόξαζον τὸν θεόν καὶ ἐπλήσθησαν
φόβου λέγοντες ὅτι Εἴδομεν παράδοξα
σήμερον
27 Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν καὶ
ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι Λευὶν
καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον καὶ εἶπεν
αὐτῷ Ἀκολούθει μοι
28 καὶ καταλιπὼν ἅπαντα, ἀναστὰς
ἠκολούθησεν αὐτῷ
29 Καὶ ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην ὁ
Λευὶς αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ καὶ ἦν
ὄχλος τελωνῶν πολὺς καὶ ἄλλων οἳ
ἦσαν μετ' αὐτῶν κατακείμενοι
30 καὶ ἐγόγγυζον οἱ γραμματεῖς
αὐτῶν καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς τοὺς
μαθητὰς αὐτοῦ λέγοντες Διατί μετὰ
τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε καὶ
πίνετε
31 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
πρὸς αὐτούς Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ
ὑγιαίνοντες ἰατροῦ ἀλλ' οἱ κακῶς
ἔχοντες·
32 οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους
ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν
33 Οἱ δὲ εἶπον πρὸς αὐτόν Διατί Οἱ
μαθηταὶ Ἰωάννου νηστεύουσιν πυκνὰ
καὶ δεήσεις ποιοῦνται ὁμοίως καὶ οἱ
τῶν Φαρισαίων οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσιν
καὶ πίνουσιν

LUKÁŠ 5:34

Bible Kralická
34 On pak řekl k nim: Zdali můžete
synům ženicha, dokudž s nimi jest
ženich, kázati se postiti?
35 Ale přijdouť dnové, a když odjat
bude od nich ženich, tehdážť se budou
postiti v těch dnech.
36 Pravil pak i podobenství k nim:
Že žádný záplaty roucha nového
nepřišívá k rouchu vetchému; sic jinak
i nové
roztrhuje,
a vetchému
nepřísluší záplata z nového.
37 A žádný nevlévá vína nového do
nádob starých; sic jinak víno nové
rozpučí nádoby, a samo vyteče,
a nádoby se pokazí.
38 Ale víno nové v nádoby nové má
lito býti, a obé bude zachováno.
39 A aniž kdo, když pije staré, hned
chce nového, ale díť: Staré lepší jest.

6

I stalo se v druhou sobotu, že šel
Ježíš skrze obilí. I trhali učedlníci
jeho klasy, a rukama vymínajíce, jedli.

2 Tehdy někteří z farizeů řekli jim:
Proč to činíte, čehož nesluší činiti
v svátky?
3 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Což
jste ani toho nečtli, co jest učinil
David, když lačněl, on i ti, kteříž s ním
byli?
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Textus Receptus

34 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς Μὴ
δύνασθε τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος ἐν ᾧ
ὁ νυμφίος μετ' αὐτῶν ἐστιν ποιῆσαι
νηστεύειν
35 ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι καὶ ὅταν
ἀπαρθῇ ἀπ' αὐτῶν ὁ νυμφίος τότε
νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις
36 Ἔλεγεν δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς
αὐτοὺς ὅτι Οὐδεὶς ἐπίβλημα ἱματίου
καινοῦ ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον
παλαιόν· εἰ δὲ μήγε, καὶ τὸ καινὸν
σχίζει καὶ τῷ παλαιῷ οὐ συμφωνει
ἐπίβλημα τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ
37 καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς
ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μήγε, ῥήξει ὁ
νέος οἶνος τοὺς ἀσκούς καὶ αὐτὸς
ἐκχυθήσεται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται·
38 ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς
καινοὺς βλητέον καὶ ἀμφότεροι
συντηροῦνται
39 καὶ οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν εὐθέως
θέλει νέον· λέγει γάρ Ὁ παλαιὸς
χρηστότερός ἐστιν
Ἐγένετο
δὲ
ἐν
σαββάτῳ
δευτεροπρώτῳ
διαπορεύεσθαι
αὐτὸν διὰ τῶν σπορίμων καὶ ἔτιλλον
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τοὺς στάχυας καὶ
ἤσθιον ψώχοντες ταῖς χερσίν
2 τινὲς δὲ τῶν Φαρισαίων εἶπον
αὐτοῖς, Τί ποιεῖτε ὃ οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν
ἐν τοῖς σάββασιν
3 καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν
ὁ Ἰησοῦς Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε ὃ
ἐποίησεν Δαβὶδ, ὅποτε ἐπείνασεν
αὐτὸς καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ ὄντες

6
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LUKÁŠ 6:12

Bible Kralická
4 Kterak všel do domu Božího,
a chleby posvátné vzal a jedl, a dal
i těm, kteříž s ním byli, jichžto
nenáleží jísti než toliko samým
kněžím?
5 I řekl jim: Že jest Syn člověka
pánem také i dne svátečního.
6 Stalo se pak i v jiný den sváteční,
že všel do školy [Ježíš], a učil. A byl tu
člověk, jehož pravá ruka byla uschlá.
7 I šetřili ho zákoníci a farizeové,
bude-li v sobotu uzdravovati, aby
nalezli, čím by jej obžalovali.
8 Ale on znal přemyšlování jich. I dí
člověku, kterýž měl ruku uschlou:
Vstaň, a stůj v prostředku. A on vstav,
[i] stál.
9 Tedy řekl k nim Ježíš: Otíži se vás
na jednu věc: Sluší-li v sobotu dobře
činiti? duši zachovati, čili zatratiti?

10 A pohleděv na ně na všecky
vůkol, dí člověku: Vztáhni ruku svou.
A on učinil tak. I navrácena jest
k zdraví ruka jeho [a byla] jako druhá.
11 Oni pak naplněni jsou hněvivou
nemoudrostí, a rozmlouvali mezi
sebou, co by učiniti měli Ježíšovi.
12 I stalo se v těch dnech, vyšel
[Ježíš] na horu k modlení. I byl tam
přes noc na modlitbě Boží.

Textus Receptus

4 ὡς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ
καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔλαβεν
καὶ ἔφαγεν καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς μετ'
αὐτοῦ οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ
μόνους τοὺς ἱερεῖς
5 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι Κύριός ἐστιν
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ
σαββάτου
6 Ἐγένετο δὲ καὶ ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ
εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν
καὶ διδάσκειν καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος
καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἦν ξηρά
7 παρετήρουν
δὲ
αὐτὸν
οἱ
γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι εἰ ἐν τῷ
σαββάτῳ θεραπεύσει ἵνα εὕρωσιν
κατηγορίαν αὐτοῦ
8 αὐτὸς δὲ ᾔδει τοὺς διαλογισμοὺς
αὐτῶν καὶ εἶπεν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ
ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα Ἔγειραι καὶ
στῆθι εἰς τὸ μέσον· ὁ δὲ ἀναστὰς ἔστη
9 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτούς
Ἐπερωτήσω ὑμᾶς τί ἔξεστιν τοῖς
σάββασιν,
ἀγαθοποιῆσαι
ἢ
κακοποιῆσαι
ψυχὴν
σῶσαι
ἢ
ἀπολέσαι
10 καὶ περιβλεψάμενος πάντας
αὐτοὺς εἶπεν τῷ ἀνθρώπῳ, Ἔκτεινον
τὴν χεῖρά σου ὁ δὲ ἐποίησεν οὕτως καὶ
ἀποκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ ὑγιὴς ὡς
ἡ ἄλλη
11 αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν ἀνοίας καὶ
διελάλουν πρὸς ἀλλήλους τί ἂν
ποιήσειαν τῷ Ἰησοῦ
12 Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις
ταύταις ἐξηλθεν εἰς τὸ ὄρος
προσεύξασθαι καὶ ἦν διανυκτερεύων
ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ θεοῦ

LUKÁŠ 6:13

Bible Kralická
13 A když byl den, povolal
učedlníků svých, a vyvolil z nich
dvanácte, kteréž i apoštoly nazval.
14 (Šimona, kterémuž také dal
jméno Petr, a Ondřeje bratra jeho,
Jakuba a Jana, Filipa a Bartoloměje,
15 Matouše a Tomáše, Jakuba [syna]
Alfeova, a Šimona, kterýž slove
Zelótes,
16 Judu [bratra] Jakubova, a Jidáše
Iškariotského, kterýž pak byl zrádce.)
17 I sstoupiv s nimi [s hory], stál na
místě polním, a zástup učedlníků jeho,
a množství veliké lidu ze všeho
Judstva
i z Jeruzaléma,
i z Týru
i z Sidonu, jenž při moři jsou, kteříž
byli přišli, aby jej slyšeli a uzdraveni
byli od neduhů svých,
18 I kteříž trápeni byli od duchů
nečistých. A byli uzdravováni.
19 A všecken zástup hledal se ho
dotknouti;
nebo
moc
z něho
vycházela, a uzdravovala všecky.
20 A on pozdvih očí svých na
učedlníky, pravil: Blahoslavení chudí,
nebo vaše jest království Boží.
21 Blahoslavení, kteříž nyní lačníte,
nebo nasyceni budete. Blahoslavení,
kteříž nyní plačete, nebo smáti se
budete.
22 Blahoslavení budete, když vás
nenáviděti budou lidé, a když vás
vyobcují, a haněti budou, a vyvrhou
jméno vaše jakožto zlé, pro Syna
člověka.
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Textus Receptus

13 καὶ
ὅτε
ἐγένετο
ἡμέρα
προσεφώνησεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ' αὐτῶν δώδεκα
οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν
14 Σίμωνα ὃν καὶ ὠνόμασεν Πέτρον
καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ
Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην Φίλιππον καὶ
Βαρθολομαῖον
15 Ματθαῖον καὶ Θωμᾶν Ἰάκωβον
τὸν τοῦ Ἁλφαίου καὶ Σίμωνα τὸν
καλούμενον Ζηλωτὴν
16 Ἰούδαν Ἰακώβου καὶ Ἰούδαν
Ἰσκαριώτην, ὃς καὶ ἐγένετο προδότης
17 Καὶ καταβὰς μετ' αὐτῶν ἔστη ἐπὶ
τόπου πεδινοῦ καὶ ὄχλος μαθητῶν
αὐτοῦ καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ
πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλὴμ
καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος
οἵ ἦλθον ἀκοῦσαί αὐτοῦ, καὶ ἰαθῆναι
ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν,
18 καὶ
οἳ
ὀχλούμενοι
ὑπὸ
πνευμάτων
ἀκαθάρτων
καὶ
ἐθεραπεύοντο
19 καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτει ἅπτεσθαι
αὐτοῦ ὅτι δύναμις παρ' αὐτοῦ
ἐξήρχετο καὶ ἰᾶτο πάντας
20 Καὶ
αὐτὸς
ἐπάρας
τοὺς
ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητὰς
αὐτοῦ ἔλεγεν Μακάριοι οἱ πτωχοί ὅτι
ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
21 μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν ὅτι
χορτασθήσεσθε μακάριοι οἱ κλαίοντες
νῦν ὅτι γελάσετε
22 μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν
ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι καὶ ὅταν
ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν καὶ
ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς
πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ
ἀνθρώπου·
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LUKÁŠ 6:33

Bible Kralická
23 Radujte se v ten den a veselte se,
nebo aj, odplata vaše mnohá jest
v nebesích. Takť jsou zajisté činívali
prorokům otcové jejich.
24 Ale běda vám bohatým, nebo vy
[již] máte potěšení své.
25 Běda vám, kteříž jste nasyceni,
nebo lačněti budete. Běda vám, kteříž
se nyní smějete, nebo kvíliti a plakati
budete.
26 Běda vám, když by dobře o vás
mluvili všickni lidé; nebo tak jsou
činívali falešným prorokům otcové
jejich.
27 Ale vámť pravím, kteříž slyšíte:
Milujte nepřátely vaše, dobře čiňte
těm, kteříž vás nenávidí,
28 Dobrořečte těm, kteříž vás
proklínají, a modlte se za ty, kteříž
vám bezpráví činí.
29 A udeřil-li by tebe kdo v líce
jedno, nasaď mu i druhého, a tomu,
kterýž tobě odjímá plášť, také i sukně
nebraň.
30 Každému pak prosícímu tebe dej,
a od toho, jenž béře tvé věci, zase
nežádej.
31 A jakž chcete, aby vám lidé činili,
i vy jim též podobně čiňte.
32 Nebo jestliže milujete ty, kteříž
vás milují, jakou míti budete milost?
Nebo i hříšníci milují ty, od nichž
milováni bývají.
33 A budete-li dobře činiti těm,
kteříž vám dobře činí, jakou máte
milost? Však i hříšníci totéž činí.

Textus Receptus

23 χαίρετε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ
σκιρτήσατε ἰδού, γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν
πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ· κατὰ ταῦτα γὰρ
ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες
αὐτῶν
24 Πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις
ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκλησιν ὑμῶν
25 οὐαὶ ὑμῖν οἱ ἐμπεπλησμένοι ὅτι
πεινάσετε οὐαί ὑμῖν, οἱ γελῶντες νῦν
ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε
26 οὐαὶ ὑμῖν, ὅταν καλῶς ὑμᾶς
εἴπωσιν πάντες οἱ ἄνθρωποι· κατὰ
ταῦτα
γὰρ
ἐποίουν
τοῖς
ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν
27 ἀλλ' ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν
ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καλῶς
ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς
28 εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους
ὑμῖν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν
ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς
29 τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα
πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην καὶ ἀπὸ τοῦ
αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν
χιτῶνα μὴ κωλύσῃς
30 παντὶ δὲ τῷ αἰτοῦντί σε δίδου καὶ
ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει
31 καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν
ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε
αὐτοῖς ὁμοίως
32 καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας
ὑμᾶς ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν καὶ γὰρ οἱ
ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς
ἀγαπῶσιν
33 καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς
ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς ποία ὑμῖν χάρις
ἐστίν καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ
ποιοῦσιν
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34 A budete-li půjčovati těm, od
kterýchž se nadějete zase vzíti, jakou
máte milost? Však i hříšníci hříšníkům
půjčují, aby tolikéž zase vzali.
35 Protož milujte nepřátely vaše,
a dobře čiňte, a půjčujte, nic se odtud
nenadějíce, a budeť odplata vaše
mnohá, a budete synové Nejvyššího.
Nebo
on
dobrotivý
jest
[i]
k nevděčným a zlým.
36 Protož buďte milosrdní, jako
i Otec váš milosrdný jest.
37 Nesuďte, a nebudete souzeni.
Nepotupujte, a nebudete potupeni.
Odpouštějte, a budeť vám odpuštěno.
38 Dávejte, a budeť vám dáno. Míru
dobrou, natlačenou, a natřesenou,
a osutou dadíť v lůno vaše; touž
zajisté měrou, kterouž měříte, bude
vám odměřeno.
39 Pověděl jim také i podobenství:
Zdali může slepý slepého vésti? Zdaž
oba do jámy neupadnou?
40 Neníť učedlník nad mistra svého,
ale dokonalý bude každý, [bude-li]
jako mistr jeho.
41 Což pak vidíš mrvu v oku bratra
svého, a břevna, kteréž jest v tvém
vlastním oku, neznamenáš?
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Textus Receptus

34 καὶ ἐὰν δανείζητε παρ' ὧν
ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις
ἐστίν καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ
ἁμαρτωλοῖς
δανείζουσιν
ἵνα
ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα
35 πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν
καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν
ἀπελπίζοντες· καὶ ἔσται ὁ μισθὸς
ὑμῶν πολύς καὶ ἔσεσθε υἱοὶ τοῦ
ὑψίστου ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ
τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς
36 Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες καθὼς
καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν
37 Καὶ μὴ κρίνετε καὶ οὐ μὴ κριθῆτε·
μὴ καταδικάζετε καὶ
οὐ μὴ
καταδικασθῆτε
ἀπολύετε
καὶ
ἀπολυθήσεσθε·
38 δίδοτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν· μέτρον
καλὸν πεπιεσμένον καὶ σεσαλευμένον
καὶ ὑπερεκχυνόμενον δώσουσιν εἰς
τὸν κόλπον ὑμῶν· τᾧ γὰρ αὐτῷ μέτρῳ
ᾧ μετρεῖτε ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν
39 Εἶπεν δὲ παραβολὴν αὐτοῖς·
Μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν
οὐχὶ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται
40 οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν
διδάσκαλον· αὐτοῦ κατηρτισμένος δὲ
πᾶς ἔσται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ·
41 Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ
ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου τὴν δὲ
δοκὸν τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ ὀφθαλμῷ οὐ
κατανοεῖς

214

LUKÁŠ 6:48

Bible Kralická
42 Aneb kterak můžeš říci bratru
svému: Bratře, nechať vyvrhu mrvu
z oka tvého, sám v oku svém břevna
nevida? Pokrytče, vyvrz prve břevno
z oka svého, a tehdy prohlédneš, abys
vyňal mrvu, kteráž jest v oku bratra
tvého.
43 Neboť není ten strom dobrý,
kterýž nese ovoce zlé, aniž [jest] strom
zlý, kterýž nese ovoce dobré.
44 Každý zajisté strom po svém
vlastním ovoci bývá poznán; nebo
nesbírají s trní fíků, ani s hloží sbírají
hroznů.
45 Dobrý člověk z dobrého pokladu
srdce svého vynáší dobré, a zlý člověk
ze zlého pokladu srdce svého vynáší
zlé. Nebo z hojnosti srdce mluví ústa
jeho.

46 Co pak mi říkáte: Pane, Pane,
a nečiníte, což pravím?
47 Každý kdož přichází ke mně,
a slyší slovo mé, a zachovává je, ukáži
vám, komu by podoben byl.
48 Podoben jest člověku stavějícímu
dům, kterýž kopal hluboko, a založil
grunty v skále. A když se stala
povodeň, obořila se řeka na dům ten,
ale nemohla jím pohnouti, nebo byl
založen na skále.

Textus Receptus

42 ἤ πῶς δύνασαι λέγειν τῷ ἀδελφῷ
σου Ἀδελφέ ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος
τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου αὐτὸς τὴν ἐν τῷ
ὀφθαλμῷ σοῦ δοκὸν οὐ βλέπων
ὑποκριτά ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ
τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ καὶ τότε διαβλέψεις
ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ
τοῦ ἀδελφοῦ σου
43 Οὐ γάρ ἐστιν δένδρον καλὸν
ποιοῦν καρπὸν σαπρόν οὐδὲ δένδρον
σαπρὸν ποιοῦν καρπὸν καλόν
44 ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου
καρποῦ γινώσκεται· οὐ γὰρ ἐξ
ἀκανθῶν συλλέγουσιν σῦκα οὐδὲ ἐκ
βάτου τρυγῶσιν σταφυλὴν
45 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ
ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ
προφέρει τὸ ἀγαθόν καὶ ὁ πονηρὸς
ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ
τῆς καρδίας αὑτοῦ προφέρει τὸ
πονηρόν· ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος
τῆς καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα αὑτοῦ
46 Τί δέ με καλεῖτε Κύριε κύριε καὶ
οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω
47 πᾶς ὁ ἐρχόμενος πρός με καὶ
ἀκούων μου τῶν λόγων καὶ ποιῶν
αὐτούς ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν
ὅμοιος·
48 ὅμοιός
ἐστιν
ἀνθρώπῳ
οἰκοδομοῦντι οἰκίαν ὃς ἔσκαψεν καὶ
ἐβάθυνεν καὶ ἔθηκεν θεμέλιον ἐπὶ τὴν
πέτραν· πλημμύρας δὲ γενομένης
προσέρρηξεν ὁ ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ
ἐκείνῃ καὶ οὐκ ἴσχυσεν σαλεῦσαι
αὐτὴν τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν·
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Textus Receptus

49 Ale kdož slyší a nečiní, podoben
jest člověku, kterýž staví dům svůj na
zemi bez gruntu. Na kterýžto obořila
se řeka, a on hned padl, i stal se pád
domu toho veliký.

49 ὁ δὲ ἀκούσας καὶ μὴ ποιήσας
ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι
οἰκίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεμελίου ᾗ
προσέρρηξεν ὁ ποταμός καὶ εὐθὲως
ἔπεσεν καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆγμα τῆς οἰκίας
ἐκείνης μέγα

7

7

A když vykonal všecka slova svá
při přítomnosti lidu, všel do
Kafarnaum.
2 Setníka pak jednoho služebník
nemocen jsa, k smrti se přibližoval,
kteréhož on sobě mnoho vážil.
3 I uslyšav o Ježíšovi, poslal k němu
starší z Židů, prose ho, aby přišel [a]
uzdravil služebníka jeho.
4 A oni přišedše k Ježíšovi, prosili
ho snažně, řkouce: Hoden jest, abys
jemu to učinil.
5 Nebo miluje národ náš, a školu on
nám vystavěl.
6 Tedy Ježíš šel s nimi. A když již
nedaleko byl od domu, poslal k němu
setník přátely, řka jemu: Pane,
nepřidávej sobě práce. (Nejsem zajisté
hoden, abys všel pod střechu mou.
7 A protožť jsem i sebe samého za
nehodného položil, abych přišel
k tobě.) Ale rci slovem, a budeť
uzdraven služebník můj.
8 Nebo i já jsem člověk pod mocí
postavený, maje pod sebou žoldnéře,
a dím tomuto: Jdi, a jde, a jinému:
Přijď, a přijde, a služebníku svému:
Učiň toto, a učiní.

Ἐπει δὲ ἐπλήρωσεν πάντα τὰ
ῥήματα αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ
λαοῦ εἰσῆλθεν εἰς Καπερναούμ
2 Ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος
κακῶς ἔχων ἤμελλεν τελευτᾶν ὃς ἦν
αὐτῷ ἔντιμος
3 ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ Ἰησοῦ
ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους
τῶν Ἰουδαίων ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπως
ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ
4 οἱ δὲ παραγενόμενοι πρὸς τὸν
Ἰησοῦν παρεκάλουν αὐτὸν σπουδαίως
λέγοντες ὅτι Ἄξιός ἐστιν ᾧ παρέξει
τοῦτο·
5 ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ τὴν
συναγωγὴν αὐτὸς ᾠκοδόμησεν ἡμῖν
6 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς
ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀπέχοντος
ἀπὸ τῆς οἰκίας ἔπεμψεν πρὸς αὐτὸν ὁ
ἑκατόνταρχος φίλους λέγων αὐτῷ,
Κύριε μὴ σκύλλου οὐ γὰρ εἰμι ἱκανός
ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην μου εἰσέλθῃς·
7 διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρὸς σὲ
ἐλθεῖν· ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ καὶ ἰαθήσεται
ὁ παῖς μου
8 καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ
ἐξουσίαν τασσόμενος ἔχων ὑπ'
ἐμαυτὸν στρατιώτας καὶ λέγω τούτῳ
Πορεύθητι καὶ πορεύεται καὶ ἄλλῳ
Ἔρχου καὶ ἔρχεται καὶ τῷ δούλῳ μου
Ποίησον τοῦτο καὶ ποιεῖ
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9 Tedy uslyšav to Ježíš, podivil se
jemu, a obrátiv se k zástupu, kterýž za
ním šel, řekl: Pravím vám, že ani
v Izraeli nenalezl jsem tak veliké víry.
10 Vrátivše se pak do domu ti, kteříž
posláni byli, nalezli služebníka, kterýž
nemocen byl, zdravého.
11 I stalo se potom, šel [Ježíš] do
města, kteréž slove Naim, a šli s ním
učedlníci jeho mnozí a zástup veliký.
12 A když se přiblížil k bráně města,
aj, mrtvý byl nesen ven, syn jediný
matky své, a ta vdova byla, a zástup
města mnohý s ní.
13 Kteroužto
uzřev
Pán,
milosrdenstvím hnut jsa nad ní, řekl jí:
Neplačiž.
14 A přistoupiv, dotekl se már. (Ti
pak, kteříž nesli, zastavili se.) I řekl:
Mládenče, toběť pravím, vstaň.
15 I [pozdvih se] mrtvý, sedl, a počal
mluviti. I dal jej mateři jeho.
16 Tedy podjala všecky bázeň,
i velebili Boha, řkouce: Že prorok
veliký povstal mezi námi, a že Bůh
navštívil lid svůj.
17 I vyšla řeč ta o něm po všem
Judstvu i po vší okolní krajině.
18 I zvěstovali Janovi učedlníci jeho
o všech těchto věcech. A zavolav
kterýchs dvou z učedlníků svých Jan,

Textus Receptus

9 ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς
ἐθαύμασεν αὐτόν καὶ στραφεὶς τῷ
ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ εἶπεν Λέγω
ὑμῖν οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην
πίστιν εὗρον
10 καὶ ὑποστρέψαντες οἱ πεμφθέντες
εἰς τὸν οἶκον εὗρον τὸν ἀσθενοῦντα
δοῦλον ὑγιαίνοντα
11 Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἑξῆς ἐπορεύετο
εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν καὶ
συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
ἱκανοὶ, καὶ ὄχλος πολύς
12 ὡς δὲ ἤγγισεν τῇ πύλῃ τῆς
πόλεως καὶ
ἰδού,
ἐξεκομίζετο
τεθνηκὼς υἱὸς μονογενὴς τῇ μητρὶ
αὐτοῦ καὶ αὐτὴ ἦν χήρα καὶ ὄχλος τῆς
πόλεως ἱκανὸς σὺν αὐτῇ
13 καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ κύριος
ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ
Μὴ κλαῖε
14 καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ
οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν καὶ εἶπεν
Νεανίσκε σοὶ λέγω ἐγέρθητι
15 καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ
ἤρξατο λαλεῖν καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ
μητρὶ αὐτοῦ
16 ἔλαβεν δὲ φόβος ἅπαντας, καὶ
ἐδόξαζον τὸν θεὸν λέγοντες ὅτι
Προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν καὶ
ὅτι Ἐπεσκέψατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν
αὐτοῦ
17 καὶ ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ
τῇ Ἰουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ καὶ ἐν πάσῃ τῇ
περιχώρῳ
18 Καὶ ἀπήγγειλαν Ἰωάννῃ οἱ
μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ πάντων τούτων

LUKÁŠ 7:19
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19 Poslal k Ježíšovi, řka: Ty-li jsi ten,
kterýž přijíti má, čili jiného čekati
máme?
20 Přišedše pak k němu muži ti,
řekli: Jan Křtitel poslal nás k tobě, řka:
Ty-li jsi ten, kterýž přijíti má, čili
jiného čekati máme?
21 A v touž hodinu mnohé uzdravil
od neduhů, od nemocí a duchů zlých,
a slepým mnohým zrak dal.
22 Odpověděv pak Ježíš, řekl jim:
Jdouce, povězte Janovi, co jste viděli
a slyšeli, že slepí vidí, kulhaví chodí,
malomocní očištění přijímají, hluší
slyší, mrtví z mrtvých vstávají,
chudým se zvěstuje evangelium.
23 A blahoslavený jest, kdož by se
na mně nezhoršil.
24 A když odešli poslové Janovi,
počal praviti k zástupům o Janovi: Co
jste vyšli na poušť spatřovati? Třtinuli, kteráž se větrem klátí?
25 Anebo nač jste hleděti vyšli? Na
člověka-li
měkkým
rouchem
oděného? Aj, kteříž v rouše slavném
a v rozkoši
jsou,
v domích
královských jsou.
26 Aneb co jste vyšli viděti?
Proroka-li? Ovšem pravím vám, i více
nežli proroka.
27 Tentoť jest, o kterémž jest psáno:
Aj, já posílám anděla svého před tváří
tvou, jenž připraví cestu tvou před
tebou.
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Textus Receptus

19 καί προσκαλεσάμενος δύο τινάς
τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὁ Ἰωάννης
ἔπεμψεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, λέγων, Σὺ
εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν
20 παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ
ἄνδρες εἶπον, Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς
ἀπέσταλκεν ἡμᾶς πρὸς σὲ λέγων, Σὺ
εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν
21 ἐν αὐτῇ δὲ τῇ ὥρᾳ ἐθεράπευσεν
πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων καὶ
πνευμάτων πονηρῶν καὶ τυφλοῖς
πολλοῖς ἐχαρίσατο τὸ βλέπειν
22 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
αὐτοῖς Πορευθέντες ἀπαγγείλατε
Ἰωάννῃ ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε· ὅτι
τυφλοὶ
ἀναβλέπουσιν
χωλοὶ
περιπατοῦσιν λεπροὶ καθαρίζονται
κωφοὶ ἀκούουσιν νεκροὶ ἐγείρονται
πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·
23 καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ
σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί
24 Ἀπελθόντων δὲ τῶν ἀγγέλων
Ἰωάννου ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς
ὄχλους περὶ Ἰωάννου Τί ἐξεληλύθατε
εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι κάλαμον
ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον
25 ἀλλὰ τί ἐξεληλύθατε ἰδεῖν
ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις
ἠμφιεσμένον ἰδού, οἱ ἐν ἱματισμῷ
ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες ἐν τοῖς
βασιλείοις εἰσίν
26 ἀλλὰ τί ἐξεληλύθατε ἰδεῖν
προφήτην ναί λέγω ὑμῖν καὶ
περισσότερον προφήτου
27 οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται
Ἰδού, ἐγώ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν
μου πρὸ προσώπου σου ὃς
κατασκευάσει
τὴν
ὁδόν
σου
ἔμπροσθέν σου

218

LUKÁŠ 7:37

Bible Kralická
28 Nebo pravím vám, většího
proroka mezi syny ženskými nad Jana
Křtitele není žádného, ale kdož jest
menší v království Božím, většíť jest
nežli on.
29 Tedy všecken lid slyše [to]
i publikáni, velebili Boha, byvše
pokřtěni křtem Janovým.
30 Ale farizeové a zákoníci pohrdli
radou Boží sami proti sobě, nebyvše
pokřtěni od něho.
31 I řekl Pán: Komu tedy přirovnám
lidi pokolení tohoto a čemu podobni
jsou?
32 Podobni jsou dětem, jenž na
rynku sedí a jedni na druhé volají,
říkajíce: Pískali jsme vám, a neskákali
jste; žalostně jsme naříkali vám,
a neplakali jste.
33 Nebo přišel Jan Křtitel, nejeda
chleba, ani pije vína, a pravíte:
Ďábelství má.
34 Přišel Syn člověka, jeda a pije,
a pravíte: Aj, člověk žráč a pijan vína,
přítel publikánů a hříšníků.
35 Ale ospravedlněna jest moudrost
ode všech synů svých.
36 Prosil ho pak jeden z farizeů, aby
jedl s ním. Pročež všed do domu toho
farizea, posadil se za stůl.
37 A aj, žena [jedna] v městě, kteráž
byla hříšnice, zvěděvši, že by seděl za
stolem v domě farizea, přinesla
nádobu alabastrovou masti.

Textus Receptus

28 λέγω γὰρ ὑμῖν μείζων ἐν
γεννητοῖς
γυναικῶν
προφήτης
Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ οὐδείς ἐστιν·
ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ
θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστιν
29 Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας καὶ οἱ
τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν θεόν
βαπτισθέντες τὸ βάπτισμα Ἰωάννου·
30 οἱ δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἱ νομικοὶ τὴν
βουλὴν τοῦ θεοῦ ἠθέτησαν εἰς ἑαυτούς
μὴ βαπτισθέντες ὑπ' αὐτοῦ
31 εἶπεν δὲ ὁ Κύριος, Τίνι οὖν
ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς
ταύτης καὶ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι
32 ὅμοιοί εἰσιν παιδίοις τοῖς ἐν
ἀγορᾷ καθημένοις καὶ προσφωνοῦσιν
ἀλλήλοις καὶ λέγουσιν, Ηὐλήσαμεν
ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε ἐθρηνήσαμεν
ὑμῖν, καὶ οὐκ ἐκλαύσατε
33 ἐλήλυθεν γὰρ Ἰωάννης ὁ
βαπτιστὴς μήτε ἄρτον ἐσθίων μὴτὲ
οἶνον πίνων καὶ λέγετε Δαιμόνιον ἔχει
34 ἐλήλυθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
ἐσθίων καὶ πίνων καὶ λέγετε Ἰδού,
ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης
τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν
35 καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν
τέκνων αὐτῆς πάντων
36 Ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν
Φαρισαίων ἵνα φάγῃ μετ' αὐτοῦ καὶ
εἰσελθὼν εἰς τὴν οἶκὶαν τοῦ Φαρισαίου
ἀνεκλίθη
37 καὶ ἰδού, γυνὴ ἐν τῇ πόλει ἥτις ἦν
ἁμαρτωλός ἐπιγνοῦσα ὅτι ἀνάκειται
ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Φαρισαίου κομίσασα
ἀλάβαστρον μύρου

LUKÁŠ 7:38
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38 A stojeci zzadu u noh jeho,
s pláčem počala slzami smáčeti nohy
jeho, a vlasy hlavy své vytírala,
a líbala nohy jeho, a mastí mazala.

39 Uzřev pak to farizeus, kterýž ho
byl pozval, řekl sám v sobě: Byť tento
byl prorok, vědělť by, která a jaká jest
to žena, kteráž se ho dotýká; nebo
hříšnice jest.
40 I odpověděv Ježíš, dí k němu:
Šimone, mámť něco povědíti. A on
řekl: Mistře, pověz.
41 [I řekl Ježíš]: Dva dlužníky měl
jeden věřitel. Jeden dlužen byl pět set
peněz, a druhý padesát.
42 A když neměli, odkud by
zaplatili, odpustil oběma. Pověziž
tedy, který z nich více jej bude
milovati?
43 I odpověděv Šimon, řekl: Mám za
to, že ten, kterémuž více odpustil.
A on řekl jemu: Právě jsi rozsoudil.
44 A obrátiv se k ženě, řekl
Šimonovi: Vidíš tuto ženu? Všel jsem
do domu tvého, vody nohám mým
nepodal jsi, ale tato slzami smáčela
nohy mé, a vlasy hlavy své vytřela.

45 Nepolíbil jsi mne, ale tato, jakž
jsem všel, nepřestala líbati noh mých.
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Textus Receptus

38 καὶ στᾶσα παρὰ τοὺς πόδας
αὐτοῦ ὀπίσω κλαίουσα ἤρξατο
βρέχειν τοὺς πόδας αὐτοῦ τοῖς
δάκρυσιν καὶ ταῖς θριξὶν τῆς κεφαλῆς
αὐτῆς ἐξέμασσεν καὶ κατεφίλει τοὺς
πόδας αὐτοῦ καὶ ἤλειφεν τῷ μύρῳ
39 ἰδὼν δὲ ὁ Φαρισαῖος ὁ καλέσας
αὐτὸν εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων, Οὗτος εἰ
ἦν προφήτης ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ
ποταπὴ ἡ γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ ὅτι
ἁμαρτωλός ἐστιν
40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
πρὸς αὐτόν Σίμων ἔχω σοί τι εἰπεῖν ὁ
δέ φησίν Διδάσκαλε εἰπέ
41 δύο χρεωφειλέται ἦσαν δανειστῇ
τινι ὁ εἷς ὤφειλεν δηνάρια πεντακόσια
ὁ δὲ ἕτερος πεντήκοντα
42 μὴ ἐχόντων δὲ αὐτῶν ἀποδοῦναι
ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο τίς οὖν αὐτῶν
εἶπὲ, πλεῖον αὐτόν ἀγαπήσει
43 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Σίμων εἶπεν
Ὑπολαμβάνω ὅτι ᾧ τὸ πλεῖον
ἐχαρίσατο ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Ὀρθῶς
ἔκρινας
44 καὶ στραφεὶς πρὸς τὴν γυναῖκα
τῷ Σίμωνι ἔφη Βλέπεις ταύτην τὴν
γυναῖκα εἰσῆλθόν σου εἰς τὴν οἰκίαν
ὕδωρ ἐπὶ τοὺς πόδας μου οὐκ ἔδωκας·
αὕτη δὲ τοῖς δάκρυσιν ἔβρεξέν μου
τοὺς πόδας καὶ ταῖς θριξὶν τὴς
κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμαξεν
45 φίλημά μοι οὐκ ἔδωκας· αὕτη δὲ
ἀφ' ἡς εἰσῆλθον οὐ διέλιπεν
καταφιλοῦσά μου τοὺς πόδας
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46 Olejem hlavy mé nepomazal jsi,
ale tato mastí mazala nohy mé.
47 Protož pravím tobě: Odpuštěniť
jsou jí hříchové mnozí, neboť jest
milovala mnoho. Komuť se pak málo
odpouští, málo miluje.
48 I řekl k ní: Odpuštěniť jsou tobě
hříchové.
49 Tedy počali, kteříž tu spolu seděli
za stolem, říci sami mezi sebou: Kdo
jest tento, kterýž i hříchy odpouští?
50 I řekl k ženě: Víra tvá tebe
k spasení přivedla. Jdiž u pokoji.

8

I stalo se potom, že on chodil po
městech a po městečkách, káže
a zvěstuje království Boží, a dvanácte
s ním,
2 I ženy některé, kteréž byly
uzdraveny od duchů zlých a od
nemocí: Maria, jenž slove Magdaléna,
z nížto bylo sedm ďáblů vyšlo,
3 A Johanna manželka Chuzova,
úředníka Herodesova, a Zuzanna,
a jiné mnohé, kteréž posluhovaly jemu
z statků svých.
4 Když se pak scházel zástup
mnohý, a z [okolních] měst hrnuli se
k němu, mluvil [jim] v podobenství:
5 Vyšel rozsevač, aby rozsíval símě
své. A když on rozsíval, jedno padlo
podle cesty, i pošlapáno jest, a ptáci
nebeští szobali je.

Textus Receptus

46 ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου οὐκ
ἤλειψας· αὕτη δὲ μύρῳ ἤλειψεν μου
τοὺς πόδας
47 οὗ χάριν λέγω σοι ἀφέωνται αἱ
ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί ὅτι
ἠγάπησεν πολύ· ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεται
ὀλίγον ἀγαπᾷ
48 εἶπεν δὲ αὐτῇ Ἀφέωνταί σου αἱ
ἁμαρτίαι
49 καὶ ἤρξαντο οἱ συνανακείμενοι
λέγειν ἐν ἑαυτοῖς Τίς οὗτός ἐστιν ὃς
καὶ ἁμαρτίας ἀφίησιν
50 εἶπεν δὲ πρὸς τὴν γυναῖκα Ἡ
πίστις σου σέσωκέν σε· πορεύου εἰς
εἰρήνην
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς καὶ
αὐτὸς διώδευεν κατὰ πόλιν καὶ
κώμην
κηρύσσων
καὶ
εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ
θεοῦ καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ
2 καὶ γυναῖκές τινες αἳ ἦσαν
τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων
πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν Μαρία ἡ
καλουμένη Μαγδαληνή ἀφ' ἡς
δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει
3 καὶ
Ἰωάννα
γυνὴ
Χουζᾶ
ἐπιτρόπου Ἡρῴδου καὶ Σουσάννα
καὶ ἕτεραι πολλαί αἵτινες διηκόνουν
αὐτῷ ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς
4 Συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ καὶ
τῶν κατὰ πόλιν ἐπιπορευομένων πρὸς
αὐτὸν εἶπεν διὰ παραβολῆς·
5 Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι
τὸν σπόρον αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σπείρειν
αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν καὶ
κατεπατήθη καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ
οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό

8
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6 A jiné padlo na skálu, a vzešlé
uvadlo, nebo nemělo vláhy.
7 Jiné pak padlo mezi trní, a spolu
vzrostlé trní udusilo je.
8 A jiné padlo v zemi dobrou,
a když vzešlo, učinilo užitek stý. To
pověděv, volal: Kdo má uši k slyšení,
slyš.
9 I otázali se ho učedlníci jeho,
řkouce: Jaké jest to podobenství?
10 A on řekl: Vám dáno jest znáti
tajemství království Božího, ale jiným
v podobenství, aby hledíce, neviděli,
a slyšíce, nerozuměli.
11 Jestiť pak podobenství toto: Símě
jest slovo Boží.
12 A kteréž padlo podle cesty, jsou
ti, kteříž slyší, a potom přichází ďábel,
a vynímá slovo z srdce jejich, aby
nevěříce, spaseni nebyli.
13 Ale kteříž na skálu, ti když slyší,
s radostí příjímají slovo, a tiť kořenů
nemají; ti na čas věří, a v čas pokušení
odstupují.
14 Kteréž pak mezi trní padlo, tiť
jsou, kteříž slyšíce, a po pečování
a zboží a rozkošech života jdouce,
bývají udušeni, a nepřinášejí užitku.
15 Ale kteréž [padlo] v zemi dobrou,
ti jsou, kteřížto v srdci ctném
a dobrém, slyšíce slovo, zachovávají
[je], a užitek přinášejí v trpělivosti.

Textus Receptus

6 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν
καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν
ἰκμάδα
7 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν
ἀκανθῶν καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι
ἀπέπνιξαν αὐτό
8 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν
ἀγαθήν καὶ φυὲν ἐποίησεν καρπὸν
ἑκατονταπλασίονα ταῦτα λέγων
ἐφώνει, Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
9 Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ λέγοντες, τίς εἴη ἡ παραβολή
αὕτη
10 ὁ δὲ εἶπεν Ὑμῖν δέδοται γνῶναι
τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ
τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς ἵνα
βλέποντες μὴ βλέπωσιν καὶ ἀκούοντες
μὴ συνιῶσιν
11 Ἔστιν δὲ αὕτη ἡ παραβολή· Ὁ
σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ
12 οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ
ἀκούοντες εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ
αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας
αὐτῶν ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν
13 οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν
ἀκούσωσιν μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν
λόγον καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν οἳ
πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν καὶ ἐν καιρῷ
πειρασμοῦ ἀφίστανται
14 τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν
οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες καὶ ὑπὸ
μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ
βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ
οὐ τελεσφοροῦσιν
15 τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ οὗτοί εἰσιν
οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ
ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσιν καὶ
καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ
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16 Nižádný pak rozsvítě svíci,
nepřikrývá jí nádobou, ani staví pod
postel, ale na svícen staví, aby ti,
kteříž vcházejí, světlo viděli.
17 Nebo nic není tajného, což by
nemělo býti zjeveno, ani co ukrytého,
což by nemělo poznáno býti a na
světlo vyjíti.
18 Protož vizte, jak slyšíte. Nebo
kdož má, tomu bude dáno, a kdo
nemá, i to, což domnívá se míti, bude
odjato od něho.
19 Tedy přišli k němu matka a bratří
jeho, ale nemohli ho dojíti pro zástup.

20 I pověděli mu, řkouce: Matka tvá
a bratří tvoji stojí vně, chtíce tebe
viděti.
21 A on odpověděv, řekl k nim:
Matka má a bratří moji jsou ti, kteříž
slovo Boží slyší a plní je.
22 Stalo se pak v jeden den, že on
vstoupil na lodí i učedlníci jeho. I řekl
k nim: Přeplavme se přes jezero.
I odstrčili [lodí od břehu].
23 A když se plavili, usnul. Tedy
přišla bouře [tuhého] větru na jezero,
a [vlny lodí] naplňovaly, takže
v nebezpečenství byli.

Textus Receptus

16 Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει
αὐτὸν σκεύει ἢ ὑποκάτω κλίνης
τίθησιν ἀλλ' ἐπὶ λυχνίας ἐπιτίθησιν,
ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ
φῶς
17 οὐ γάρ ἐστιν κρυπτὸν ὃ οὐ
φανερὸν γενήσεται οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ
οὐ γνωσθήσεται, καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ
18 βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε· ὃς γὰρ
ἂν ἔχῃ δοθήσεται αὐτῷ καὶ ὃς ἂν μὴ
ἔχῃ καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ'
αὐτοῦ
19 Παρεγένοντο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ
μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ οὐκ
ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν
ὄχλον
20 καὶ ἀπηγγέλη αὐτῷ λέγοντων, Ἡ
μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου
ἑστήκασιν ἔξω ἰδεῖν σε θέλοντές
21 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς
αὐτούς Μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου
οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες αὐτὸν
22 καὶ Ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν
καὶ αὐτὸς ἐνέβη εἰς πλοῖον καὶ οἱ
μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς
Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν τῆς λίμνης Καὶ
ἀνήχθησαν
23 πλεόντων δὲ αὐτῶν ἀφύπνωσεν
καὶ κατέβη λαῖλαψ ἀνέμου εἰς τὴν
λίμνην καὶ συνεπληροῦντο καὶ
ἐκινδύνευον

LUKÁŠ 8:24
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24 I přistoupivše, zbudili ho, řkouce:
Mistře, Mistře, hyneme. A on procítiv,
přimluvil větru a zdutí vod. I přestala
[bouře], a stalo se utišení.
25 I řekl jim: Kde je víra vaše?
Kteřížto bojíce se, podivili se, vespolek
řkouce: I kdo jest tento, že větrům
přikazuje i vodám, a poslouchají ho?

26
I plavili
se
do
krajiny
Gadarenské, kteráž jest proti Galilei.
27 A když [z lodí] vystoupil na
zemi, potkal jej muž jeden z města,
kterýž měl ďábelství od mnoha časů,
a rouchem se neodíval, ani v domu
býval, ale v hrobích.
28 [Ten] uzřev Ježíše zkřikl a padl
před ním, a hlasem velikým řekl: Co je
tobě do mne, Ježíši, Synu Boha
nejvyššího? Prosím tebe, netrap mne.
29 Nebo
přikazoval
duchu
nečistému, aby vyšel z toho člověka.
Po mnohé zajisté časy jím lomcoval,
a býval ukován řetězy a v poutech
ostříhán, ale on polámal okovy
a býval od ďábelství puzen na poušť.
30 I otázal se Ježíš, řka: Jakť říkají?
A on řekl: Tma. Neb bylo mnoho
ďáblů vešlo do něho.
31 Tedy prosili ho, aby
nepřikazoval jíti do propasti.

jim

Textus Receptus

24 προσελθόντες δὲ διήγειραν αὐτὸν
λέγοντες
Ἐπιστάτα
ἐπιστάτα
ἀπολλύμεθα ὁ δὲ ἐγερθεὶς ἐπετίμησεν
τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος·
καὶ ἐπαύσαντο καὶ ἐγένετο γαλήνη
25 εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ποῦ ἐστιν ἡ
πίστις ὑμῶν φοβηθέντες δὲ ἐθαύμασαν
λέγοντες πρὸς ἀλλήλους Τίς ἄρα
οὗτός ἐστιν ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις
ἐπιτάσσει καὶ τῷ ὕδατι καὶ
ὑπακούουσιν αὐτῷ
26 Καὶ κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν
τῶν Γαδαρηνῶν, ἥτις ἐστὶν ἀντιπέραν
τῆς Γαλιλαίας
27 ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν
ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς
πόλεως ὅς εἶχέν δαιμόνια ἐκ χρόνων
ἱκανῶν καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο,
καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν ἀλλ' ἐν τοῖς
μνήμασιν
28 ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν καὶ
ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ
φωνῇ μεγάλῃ εἶπεν Τί ἐμοὶ καὶ σοί
Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου δέομαί
σου μή με βασανίσῃς
29 Παρήγγελλεν γὰρ τῷ πνεύματι
τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ
ἀνθρώπου πολλοῖς γὰρ χρόνοις
συνηρπάκει αὐτόν καὶ ἐδεσμεῖτο
ἁλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασσόμενος
καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο
ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους
30 ἐπηρώτησεν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς
λέγων, Τί σοι ἐστιν ὄνομά ὁ δὲ εἶπεν
Λεγεών· ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν
εἰς αὐτόν
31 καὶ παρεκάλει αὐτὸν ἵνα μὴ
ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον
ἀπελθεῖν
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32 Bylo pak tu veliké stádo vepřů,
kteříž se pásli na hoře. I prosili ho
[ďáblové], aby jim dopustil do nich
vjíti. I dopustil jim.
33 I vyšedše ďáblové z člověka, vešli
do vepřů, a [hned] běželo stádo
s chvátáním s vrchu do jezera,
i ztonulo.
34 A viděvše pastýři, co se stalo,
utekli pryč; a šedše, vypravovali [to]
v městě i po vsech.
35 I vyšli [lidé], aby viděli, co se
stalo. I přišli k Ježíšovi, a nalezli
člověka toho, z kteréhož ďáblové
vyšli, oděného a majícího rozum, an
sedí u noh Ježíšových. I báli se.
36 A vypravovali jim také ti, kteříž
byli viděli, kterak jest zdráv učiněn
ten, jenž měl ďábelství.
37 I prosilo ho to všecko množství té
okolní krajiny Gadarenských, aby
odšel od nich; nebo bázní velikou
naplněni byli. A on vstoupiv na lodí,
navrátil se.
38 Prosil ho pak muž ten, z kteréhož
ďáblové vyšli, aby s ním byl. Ale Ježíš
propustil ho, řka:
39 Navrať se do domu svého,
a vypravuj, kterak veliké věci učinil
tobě Bůh. I odšel, po všem městě
vypravuje, jak veliké věci učinil jemu
Ježíš.

Textus Receptus

32 Ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν
βοσκομένων ἐν τῷ ὄρει· καὶ
παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ
αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν· καὶ
ἐπέτρεψεν αὐτοῖς
33 ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ
τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθεν εἰς τοὺς
χοίρους καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ
κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη
34 ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ
γεγενημένον ἔφυγον καὶ ἀπελθόντες
ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς
ἀγρούς
35 ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονὸς καὶ
ἦλθον πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ εὗρον
καθήμενον τὸν ἄνθρωπον ἀφ' οὗ τὰ
δαιμόνια ἐξεληλύθει, ἱματισμένον καὶ
σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ
Ἰησοῦ καὶ ἐφοβήθησαν
36 ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς καὶ οἱ
ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς
37 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ
πλῆθος
τῆς
περιχώρου
τῶν
Γαδαρηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ' αὐτῶν ὅτι
φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο· αὐτὸς δὲ
ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον ὑπέστρεψεν
38 ἐδέετο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ ἀφ' οὗ
ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια εἶναι σὺν
αὐτῷ· ἀπέλυσεν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς,
λέγων
39 Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ
διηγοῦ ὅσα ἐποίησεν σοι ὁ θεός καὶ
ἀπῆλθεν καθ' ὅλην τὴν πόλιν
κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ
Ἰησοῦς
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40 Stalo se pak, když se navrátil
Ježíš, že přijal jej zástup; nebo všickni
očekávali ho.
41 A aj, přišel muž, kterémuž jméno
bylo Jairus, a ten byl kníže školy
[Židovské].
I padna
k nohám
Ježíšovým, prosil ho, aby všel do
domu jeho.
42 Nebo měl dceru tu jedinou,
[kteréž bylo] okolo dvanácti let, a ta
umírala. A když šel, tiskl jej zástup.
43 Tedy žena jedna, jenž nemoc
svou trpěla od let dvanácti, (kterážto
byla na lékaře vynaložila všecken
statek, a od žádného nemohla
uzdravena býti,)
44 Přistoupivši pozadu, dotkla se
podolka roucha jeho, a hned přestala
nemoc její.
45 I řekl Ježíš: Kdo jest, jenž se mne
dotekl? A když všickni zapírali, řekl
Petr, a kteříž s ním byli: Mistře,
zástupové tebe tisknou a tlačí, a [ty]
pravíš: Kdo se mne dotekl?
46 I řekl Ježíš: Dotekl se mne někdo,
nebo poznal jsem já, že jest moc ode
mne vyšla.
47 A viduci žena, že by tajno nebylo,
třesuci se, přistoupila a padla před
ním, a pro kterou příčinu dotkla se ho,
pověděla přede vším lidem, a kterak
jest hned uzdravena.
48 A on řekl jí: Dobré mysli buď,
dcero, víra tvá tebe uzdravila. Jdiž
u pokoji.
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Textus Receptus

40 Ἐγένετο δὲ Ἐν τῷ ὑποστρέψαι
τὸν Ἰησοῦν ἀπεδέξατο αὐτὸν ὁ ὄχλος
ἦσαν γὰρ πάντες προσδοκῶντες
αὐτόν
41 καὶ ἰδού, ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα
Ἰάειρος, καὶ αὐτὸς ἄρχων τῆς
συναγωγῆς ὑπῆρχεν καὶ πεσὼν παρὰ
τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ παρεκάλει
αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ
42 ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ
ὡς ἐτῶν δώδεκα καὶ αὐτὴ ἀπέθνῃσκεν
Ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι
συνέπνιγον αὐτόν
43 καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος
ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα ἥτις εἰς ἰατρούς
προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον οὐκ
ἴσχυσεν ὑπ' οὐδενὸς θεραπευθῆναι
44 προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ
κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ καὶ
παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος
αὐτῆς
45 καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς Τίς ὁ
ἁψάμενός μου ἀρνουμένων δὲ πάντων
εἶπεν ὁ Πέτρος καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ,
Ἐπιστάτα οἱ ὄχλοι συνέχουσίν σε καὶ
ἀποθλίβουσιν καὶ λέγεις, Τίς ὁ
ἁψάμενός μου
46 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἥψατό μού τις
ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελθοῦσαν
ἀπ' ἐμοῦ
47 ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν
τρέμουσα ἦλθεν καὶ προσπεσοῦσα
αὐτῷ δι' ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ
ἀπήγγειλεν αὐτῷ, ἐνώπιον παντὸς
τοῦ λαοῦ καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα
48 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ Θάρσει, θύγατερ
ἡ πίστις σου σέσωκέν σε· πορεύου εἰς
εἰρήνην
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Textus Receptus

56 I divili se náramně rodičové její.
A on jim kázal, aby žádnému
nepravili o tom, co se bylo stalo.

49 Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχεταί τις
παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγων
αὐτῷ ὅτι Τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σου· μὴ
σκύλλε τὸν διδάσκαλον
50 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη
αὐτῷ λέγων, Μὴ φοβοῦ μόνον
πίστευε, καὶ σωθήσεται
51 εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν οὐκ
ἀφῆκεν εἰσελθεῖν οὐδένα εἰ μὴ Πέτρον
καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην καὶ τὸν
πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα
52 ἔκλαιον δὲ πάντες καὶ ἐκόπτοντο
αὐτήν ὁ δὲ εἶπεν Μὴ κλαίετε οὐκ
ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει
53 καὶ κατεγέλων αὐτοῦ εἰδότες ὅτι
ἀπέθανεν
54 αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν ἔξω πάντας,
καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς
ἐφώνησεν λέγων, Ἡ παῖς ἔγειρου
55 καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα αὐτῆς
καὶ ἀνέστη παραχρῆμα καὶ διέταξεν
αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν
56 καὶ ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς· ὁ
δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν
τὸ γεγονός

9

9

49 A když on ještě mluvil, přišel
jeden od knížete školy, řka jemu: [Již]
umřela dcera tvá, nezaměstnávej
Mistra.
50 Ale Ježíš uslyšav to, odpověděl
jemu: Nebojž se, věř toliko, a zdrávať
bude.
51 A všed do domu, nedopustil
s sebou vjíti žádnému než Petrovi
a Jakubovi a Janovi, a otci a mateři té
děvečky.
52 Plakali jí pak všickni a kvílili.
A on řekl: Neplačtež. Neumřelať, ale
spíť.
53 I posmívali se jemu, vědouce, že
jest umřela.
54 On pak vyhnav ven všecky,
a ujav ruku její, zavolal, řka: Děvečko,
vstaň!
55 I navrátil se duch její, a vstala
hned. I kázal jí dáti jísti.

I svolav [Ježíš] dvanácte učedlníků
svých, dal jim sílu a moc nad
všelikým ďábelstvím, a aby neduhy
uzdravovali.
2 I poslal je, aby kázali království
Boží, a uzdravovali nemocné.
3 A řekl jim: Nic nebeřte na cestu,
ani hůlky, ani mošny, ani chleba, ani
peněz, ani po dvou sukních mívejte.

Συγκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα
μαθητὰς αὑτοῦ, ἔδωκεν αὐτοῖς
δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ
δαιμόνια καὶ νόσους θεραπεύειν
2 καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν
τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ ἰᾶσθαι
τοὺς ἀσθενοῦντας
3 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Μηδὲν
αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν μήτε ῥάβδους, μήτε
πήραν μήτε ἄρτον μήτε ἀργύριον μήτε
ἀνὰ δύο χιτῶνας ἔχειν
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4 A do kteréhožkoli domu vešli
byste, tu zůstaňte, a odtud vyjděte.
5 A kteříž by vás koli nepřijali,
vyjdouce z města toho, také i ten
prach z noh vašich vyrazte na
svědectví proti nim.
6 I vyšedše, chodili po městečkách
vůkol,
zvěstujíce
evangelium,
a uzdravujíce všudy.
7 Uslyšel pak Herodes čtvrták
o všech věcech, kteréž se dály od
něho. I rozjímal to v mysli své,
protože bylo praveno od některých, že
by Jan vstal z mrtvých,
8 A od jiných, že by se Eliáš zjevil,
od některých pak, že by jeden
z proroků starých vstal.
9 I řekl Herodes: Jana jsem já sťal.
Kdož pak jest tento, o kterémž já
slyším takové věci? I žádostiv byl ho
viděti.
10 Vrátivše se pak apoštolé,
vypravovali jemu, cožkoli činili.
A pojav je, odšel soukromí na místo
pusté města řečeného Betsaida.
11 To když zvěděli zástupové, šli za
ním; i přijal je, a mluvil jim
o království Božím, a ty, kteříž
uzdravení potřebovali, uzdravoval.
12 Den pak počal se nachylovati.
I přistoupivše dvanácte [učedlníků],
řekli jemu: Rozpusť zástupy, ať
rozejdouce se do městeček okolních
a do vesnic, jdou a hledají pokrmů,
nebo jsme tuto na místě pustém.

Textus Receptus

4 καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε ἐκεῖ
μένετε καὶ ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε
5 καὶ ὅσοι ἂν μὴ δέξωνταί ὑμᾶς
ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης
καὶ τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν
ὑμῶν ἀποτινάξατε εἰς μαρτύριον ἐπ'
αὐτούς
6 ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ τὰς
κώμας
εὐαγγελιζόμενοι
καὶ
θεραπεύοντες πανταχοῦ
7 Ἤκουσεν δὲ Ἡρῴδης ὁ τετράρχης
τὰ γινόμενα ὑπ' αὐτοῦ πάντα καὶ
διηπόρει διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό τινων
ὅτι Ἰωάννης ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν
8 ὑπό τινων δὲ ὅτι Ἠλίας ἐφάνη
ἄλλων δὲ ὅτι προφήτης εἷς τῶν
ἀρχαίων ἀνέστη
9 καὶ εἶπεν ὁ Ἡρῴδης Ἰωάννην ἐγὼ
ἀπεκεφάλισα· τίς δὲ ἐστιν οὗτος περὶ
οὗ ἐγὼ ἀκούω τοιαῦτα καὶ ἐζήτει ἰδεῖν
αὐτόν
10 Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι
διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν καὶ
παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησεν κατ'
ἰδίαν εἰς τόπον ἔρημον πόλεως
καλουμένης Βηθσαϊδά
11 οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολούθησαν
αὐτῷ· καὶ δεξάμενος αὐτοὺς ἐλάλει
αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ καὶ
τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο
12 Ἡ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν·
προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπον
αὐτῷ Ἀπόλυσον τὸν ὄχλον ἵνα
ἀπελθόντες εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ
τοῦς ἀγροὺς καταλύσωσιν καὶ
εὕρωσιν ἐπισιτισμόν ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ
τόπῳ ἐσμέν
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13 I řekl jim: Dejte vy jim jísti. A oni
řekli: Nemámeť víc než pět chlebů
a dvě rybě, leč bychom my snad šli
a nakoupili na tento všecken lid
pokrmů?
14 Nebo bylo mužů okolo pěti tisíců.
I řekl učedlníkům svým: Rozkažte se
jim posaditi v každém řadu po
padesáti.
15 I učinili tak, a posadili se všickni.
16 A vzav těch pět chlebů a dvě
rybě, vzhlédl v nebe a dobrořečil jim,
i lámal, a rozdával učedlníkům, aby
kladli před zástup.
17 I jedli, a nasyceni jsou všickni.
A sebráno jest, což jim bylo ostalo
drobtů, dvanácte košů.
18 I stalo se, když se on modlil
obzvláštně, že byli s ním učedlníci.
I otázal se jich, řka: Kým mne praví
býti zástupové?
19 A oni odpověděvše, řekli: Janem
Křtitelem, a jiní Eliášem, jiní pak, že
prorok jeden z starých vstal.
20 I řekl jim: Vy pak kým mne býti
pravíte? Odpověděv Petr, řekl: Krista
toho Božího.
21 A on pohroziv jim, rozkázal, aby
toho žádnému nepravili,

Textus Receptus

13 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Δότε αὐτοῖς
ὑμεῖς φαγεῖν οἱ δὲ εἶπον, Οὐκ εἰσὶν
ἡμῖν πλεῖον ἢ πέντε ἄρτοι καὶ δύο
ἰχθύες εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς
ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν
τοῦτον βρώματα
14 ἦσαν
γὰρ
ὡσεὶ
ἄνδρες
πεντακισχίλιοι εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς
μαθητὰς αὐτοῦ Κατακλίνατε αὐτοὺς
κλισίας ἀνὰ πεντήκοντα
15 καὶ
ἐποίησαν
οὕτως
καὶ
ἀνέκλιναν ἅπαντας
16 λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ
τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν
οὐρανὸν εὐλόγησεν αὐτοὺς καὶ
κατέκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς
παρατιθέναι τῷ ὄχλῳ
17 καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν
πάντες καὶ ἤρθη τὸ περισσεῦσαν
αὐτοῖς κλασμάτων κόφινοι δώδεκα
18 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν
προσευχόμενον κατὰμόνας, συνῆσαν
αὐτῷ οἱ μαθηταί καὶ ἐπηρώτησεν
αὐτοὺς λέγων, Τίνα με λέγουσιν οἱ
ὄχλοι εἶναι
19 οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπον,
Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν ἄλλοι δὲ
Ἠλίαν ἄλλοι δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν
ἀρχαίων ἀνέστη
20 εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ὑμεῖς δὲ τίνα με
λέγετε εἶναι ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος
εἶπεν Τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ
21 Ὁ
δὲ
ἐπιτιμήσας
αὐτοῖς
παρήγγειλεν μηδενὶ εἰπεῖν τοῦτο
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22 Pravě: Že Syn člověka musí
mnoho trpěti, a potupen býti od
starších a od předních kněží i od
zákoníků,
a zamordován
býti,
a třetího dne z mrtvých vstáti.
23 I pravil ke všechněm: Chce-li kdo
přijíti za mnou, zapři sám sebe, a beř
svůj kříž na každý den, a následuj
mne.
24 Nebo kdož bude chtíti duši svou
zachovati, ztratíť ji; a kdož ztratí duši
svou pro mne, zachováť ji.
25 Nebo co jest platno člověku, by
všecken svět získal, kdyby sám sebe
zatratil, nebo sám sebe zmrhal?
26 Neb kdož by se za mne styděl
a za mé řeči, za tohoť se Syn člověka
styděti bude, když přijde v slávě své
a Otce svého i svatých andělů.
27 Ale pravímť vám jistě: Jsouť
někteří z těch, jenž tuto stojí, kteříž
neokusí smrti, až i uzří království
Boží.
28 I stalo se po těch řečech, jako po
osmi dnech, že [Ježíš] vzav s sebou
Petra a Jakuba a Jana, vstoupil na
horu, aby se modlil.
29 A když se modlil, učiněna jest
tvář jeho proměněná, a oděv jeho bílý
[a] stkvoucí.
30 A aj, dva muži mluvili s ním, a ti
byli Mojžíš a Eliáš.
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Textus Receptus

22 εἰπὼν ὅτι Δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ
ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ
ἀποδοκιμασθῆναι
ἀπὸ
τῶν
πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ
γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ
τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι
23 Ἔλεγεν δὲ πρὸς πάντας Εἴ τις
θέλει
ὀπίσω
μου
ἐλθεῖν,
ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν
σταυρὸν αὐτοῦ καθ' ἡμέραν καὶ
ἀκολουθείτω μοι
24 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν
ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ
οὗτος σώσει αὐτήν
25 τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος
κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον ἑαυτὸν δὲ
ἀπολέσας ἢ ζημιωθείς
26 ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς
ἐμοὺς λόγους τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται ὅταν
ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς
καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων
27 λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς εἰσίν τινες
τῶν ὧδε ἑστηκότων οἳ οὐ μὴ
γεύσονται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν
βασιλείαν τοῦ θεοῦ
28 Ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους
τούτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτὼ καὶ
παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ Ἰωάννην
καὶ Ἰάκωβον ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος
προσεύξασθαι
29 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ προσεύχεσθαι
αὐτὸν τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ
ἕτερον καὶ ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς
ἐξαστράπτων
30 καὶ ἰδού, ἄνδρες δύο συνελάλουν
αὐτῷ οἵτινες ἦσαν Μωσῆς καὶ Ἠλίας
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31 Kteříž okázavše se v slávě,
vypravovali o smrti jeho, kterouž měl
podstoupiti v Jeruzalémě.
32 Petr pak a ti, kteříž s ním byli,
obtíženi byli snem, a procítivše, viděli
slávu jeho a dva muže, ani stojí s ním.
33 I stalo se, když oni odešli od
něho, řekl Petr k Ježíšovi: Mistře,
dobréť jest nám zde býti. Protož
udělejme tuto tři stánky, tobě jeden,
a Mojžíšovi jeden, a Eliášovi jeden,
nevěda, co mluví.
34 A když on to mluvil, stal se
oblak, i zastínil je. Báli se pak
[učedlníci], když oni vcházeli do
oblaku.
35 I stal se hlas z oblaku řkoucí:
Tentoť jest Syn můj milý, jeho
poslouchejte.
36 A když se ten hlas stal, nalezen
jest Ježíš sám. A oni mlčeli, a nepravili
žádnému v těch dnech ničehož z těch
věcí, kteréž jsou viděli.
37 Stalo se pak druhého dne, když
sstupovali s hory, potkal jej zástup
mnohý.
38 A aj, muž z zástupu zvolal, řka:
Mistře, prosím tebe, vzhlédni na syna
mého, nebť jediného toho mám.
39 A aj, duch jej napadá, a on ihned
křičí, a sliní se, a [ďábel] lomcuje jím
slinícím se, a nesnadně odchází od
něho, sápaje jím.
40 I prosil jsem učedlníků tvých, aby
jej vyvrhli, ale nemohli.

Textus Receptus

31 οἳ ὀφθέντες ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν
ἔξοδον αὐτοῦ ἣν ἔμελλεν πληροῦν ἐν
Ἰερουσαλήμ
32 ὁ δὲ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν
βεβαρημένοι ὕπνῳ· διαγρηγορήσαντες
δὲ εἶδον τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ τοὺς δύο
ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ
33 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι
αὐτοὺς ἀπ' αὐτοῦ εἶπεν ὁ Πέτρος πρὸς
τὸν Ἰησοῦν Ἐπιστάτα καλόν ἐστιν
ἡμᾶς ὧδε εἶναι καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς
τρεῖς μίαν σοὶ καὶ Μωσεῖ μίαν καὶ
μίαν Ἠλίᾳ μὴ εἰδὼς ὃ λέγει
34 ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος ἐγένετο
νεφέλη καὶ ἐπεσκίασεν αὐτούς·
ἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῷ ἐκείνους
εἰσελθεῖν εἰς τὴν νεφέλην
35 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς νεφέλης
λέγουσα Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ
ἀγαπητὸς, αὐτοῦ ἀκούετε
36 καὶ ἐν τῷ γενέσθαι τὴν φωνὴν
εὑρέθη ὁ Ἰησοῦς μόνος καὶ αὐτοὶ
ἐσίγησαν καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν
ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν
ἑώρακασιν
37 Ἐγένετο δὲ ἕν τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ
κατελθόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους
συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς
38 καὶ ἰδού, ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὄχλου
ἀνεβόησεν λέγων, Διδάσκαλε δέομαί
σου ἐπιβλέψον ἐπὶ τὸν υἱόν μου ὅτι
μονογενής ἐστιν μοί
39 καὶ ἰδού, πνεῦμα λαμβάνει αὐτόν
καὶ ἐξαίφνης κράζει καὶ σπαράσσει
αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ καὶ μόγις ἀποχωρεῖ
ἀπ' αὐτοῦ συντρῖβον αὐτόν·
40 καὶ ἐδεήθην τῶν μαθητῶν σου ἵνα
ἐκβάλλωσιν αὐτό καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν

LUKÁŠ 9:41
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41 I odpověděv Ježíš, řekl: Ó
pokolení
nevěrné
a převrácené,
dokudž budu u vás a [dokud] vás
snášeti budu? Přiveď sem syna svého.
42 A v tom, když on přicházel,
porazil jej ďábel a lomcoval jím.
I přimluvil duchu nečistému Ježíš,
a uzdravil mládence, a navrátil jej otci
jeho.
43 I divili se náramně všickni
velikomocnosti Božské. A když se
všickni divili všem věcem, kteréž činil
Ježíš, řekl učedlníkům svým:
44 Složte vy v uších vašich řeči tyto,
neboť Syn člověka bude vydán v ruce
lidské.
45 Ale oni nesrozuměli slovu tomu,
a bylo před nimi skryto, aby
nevyrozuměli jemu. A báli se ho
otázati o tom slovu.
46 I vznikla mezi nimi hádka o to,
kdo by z nich byl větší.
47 Ježíš pak viděv přemyšlování
srdce jejich, vzav dítě, postavil je
podle sebe,
48 A řekl jim: Kdožkoli přijal by dítě
toto ve jménu mém, mneť přijímá;
a kdož by koli mne přijal, přijímá
toho, kterýž mne poslal. Nebo kdožť
jest nejmenší mezi všemi vámi, tenť
bude veliký.
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Textus Receptus

41 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Ὦ
γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη ἕως
πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς καὶ ἀνέξομαι
ὑμῶν προσάγαγε ὧδε τὸν υἱόν σου
42 ἔτι δὲ προσερχομένου αὐτοῦ
ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ
συνεσπάραξεν· ἐπετίμησεν δὲ ὁ
Ἰησοῦς τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ καὶ
ἰάσατο τὸν παῖδα καὶ ἀπέδωκεν
αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ
43 ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες ἐπὶ τῇ
μεγαλειότητι τοῦ θεοῦ Πάντων δὲ
θαυμαζόντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίησεν
ὁ Ἰησοῦς, εἶπεν πρὸς τοὺς μαθητὰς
αὐτοῦ
44 Θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν τοὺς
λόγους τούτους· ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εἰς
χεῖρας ἀνθρώπων
45 οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα τοῦτο καὶ
ἦν παρακεκαλυμμένον ἀπ' αὐτῶν ἵνα
μὴ αἴσθωνται αὐτό καὶ ἐφοβοῦντο
ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τοῦ ῥήματος
τούτου
46 Εἰσῆλθεν δὲ διαλογισμὸς ἐν
αὐτοῖς τὸ τίς ἂν εἴη μείζων αὐτῶν
47 ὁ
δὲ
Ἰησοῦς
ἰδὼν
τὸν
διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν
ἐπιλαβόμενος παιδίου, ἔστησεν αὐτὸ
παρ' ἑαυτῷ
48 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὃς ἐὰν δέξηται
τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου
ἐμὲ δέχεται· καὶ ὃς ἐὰν ἐμὲ δέξηται
δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με· ὁ γὰρ
μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων
οὗτός ἐσται μέγας
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49 I odpověděv Jan, řekl: Mistře,
viděli jsme jednoho, an ve jménu tvém
ďábly vymítá; i bránili jsme mu,
protože nechodí s námi.
50 I dí jemu Ježíš: Nebraňtež. Nebo
kdoť není proti nám, s námiť jest.
51 I stalo se, když se doplnili dnové
vzetí jeho [vzhůru], a on se byl již na
tom ustavil, aby šel do Jeruzaléma,
52 Že poslal posly před sebou. A oni
jdouce,
vešli
do
městečka
Samaritánského, aby jemu zjednali
[hospodu].
53 I nepřijali ho, protože obličej jeho
byl obrácen k jití do Jeruzaléma.
54 A viděvše to učedlníci jeho, Jakub
a Jan, řekli: Pane, chceš-li, ať díme, aby
oheň sstoupil s nebe a spálil je, jako
i Eliáš učinil?
55 A obrátiv se [Ježíš], potrestal jich,
řka: Nevíte, čího jste vy duchu.
56 Syn zajisté člověka nepřišel
zatracovati duší lidských, ale aby [je]
spasil. I odešli do jiného městečka.
57 Stalo se pak, když šli cestou, řekl
jemu jeden: Pane, půjdu za tebou, kam
se koli obrátíš.
58 I řekl jemu Ježíš: Lišky doupata
mají a ptáci nebeští hnízda, ale Syn
člověka nemá, kde by hlavu sklonil.

Textus Receptus

49 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰωάννης εἶπεν
Ἐπιστάτα εἴδομέν τινα ἐπὶ τῷ ὀνόματί
σου ἐκβάλλοντα τά δαιμόνια καὶ
ἐκωλύσαμεν αὐτὸν ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ
μεθ' ἡμῶν
50 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς
Μὴ κωλύετε· ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ'
ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν ἐστιν
51 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι
τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλήψεως αὐτοῦ καὶ
αὐτὸς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, ἐστήριξεν
τοῦ πορεύεσθαι εἰς Ἰερουσαλήμ
52 καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ
προσώπου αὐτοῦ καὶ πορευθέντες
εἰσῆλθον εἰς κώμην Σαμαρειτῶν, ὡστε
ἑτοιμάσαι αὐτῷ·
53 καὶ οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν ὅτι τὸ
πρόσωπον αὐτοῦ ἦν πορευόμενον εἰς
Ἰερουσαλήμ
54 ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης εἶπον, Κύριε
θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ
τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς ὡς
καὶ Ἠλίας ἐποίησεν
55 στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς καὶ
εἶπεν, Οὐκ οἰδατε οἵου πνεύματός ἐστε
ὑμεῖς·
56 ὁ γὰρ ὑιὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ
ἦλθεν ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι,
αλλα σῶσαι καὶ ἐπορεύθησαν εἰς
ἑτέραν κώμην
57 Ἐγένετο δὲ πορευομένων αὐτῶν
ἐν τῇ ὁδῷ εἶπέν τις πρὸς αὐτόν
Ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἂν ἀπέρχῃ
Κύριε
58 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Αἱ
ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ
πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις ὁ
δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ
τὴν κεφαλὴν κλίνῃ
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59 I řekl k jinému: Pojď za mnou.
A on řekl: Pane, dopusť mi prve jíti
a pochovati otce mého.
60 I dí jemu Ježíš: Nech, ať mrtví
pochovávají mrtvé své, ale ty jda,
zvěstuj království Boží.
61 I řekl opět jiný : Půjdu za tebou,
Pane, ale prve dopusť mi, ať se
rozžehnám s těmi, kteříž jsou v domu
mém.
62 Řekl jemu Ježíš: Žádný, kdož
vztáhna ruku svou k pluhu, ohlídal by
se nazpět, není způsobný k království
Božímu.

10

Potom pak vyvolil Pán i jiných
sedmdesát, a poslal je po dvou
před tváří svou do každého města
i místa, kamž měl sám přijíti.
2 A pravil jim: Žeň zajisté jest
mnohá, ale dělníků málo. Protož
proste Pána žni, ať vypudí dělníky na
žeň svou.
3 Jdětež. Aj, já posílám vás jako
berany mezi vlky.
4 Nenostež [s sebou] pytlíka, ani
mošny, ani obuvi, a žádného na cestě
nepozdravujte.
5 A do kteréhožkoli domu vejdete,
nejprve rcete: Pokoj tomuto domu.
6 A bude-liť tu [který] syn pokoje,
odpočineť na něm pokoj váš; pakli nic,
k vámť se navrátí.
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Textus Receptus

59 Εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον Ἀκολούθει
μοι ὁ δὲ εἶπεν Κύριε ἐπίτρεψόν μοι
ἀπελθόντι πρῶτον θάψαι τὸν πατέρα
μου
60 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἄφες
τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν
νεκρούς σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν
βασιλείαν τοῦ θεοῦ
61 Εἶπεν δὲ καὶ ἕτερος Ἀκολουθήσω
σοι κύριε· πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν μοι
ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν μου
62 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς
Οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ'
ἄροτρον καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω
εὔθετός ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ
θεοῦ
Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ
κύριος καὶ ἑτέρους ἑβδομήκοντα
καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ
προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ
τόπον οὗ ἔμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι
2 ἔλεγεν οὖν πρὸς αὐτούς Ὁ μὲν
θερισμὸς πολύς οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι·
δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ
ὅπως ἐκβάλλῃ ἐργάτας εἰς τὸν
θερισμὸν αὐτοῦ
3 ὑπάγετε· ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω
ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων
4 μὴ βαστάζετε βαλάντιον, μὴ
πήραν μηδὲ ὑποδήματα καὶ μηδένα
κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε
5 εἰς ἣν δ' ἂν οἰκίαν εἰσέρχησθε,
πρῶτον λέγετε Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ
6 καὶ ἐὰν μέν ᾖ ἐκεῖ υἱὸς εἰρήνης
ἐπαναπαύσεται ἐπ' αὐτὸν ἡ εἰρήνη
ὑμῶν· εἰ δὲ μήγε, ἐφ' ὑμᾶς ἀνακάμψει

10
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7 A v témž domu ostaňte, jedouce
a pijíce, což u nich jest. Nebo hoden
jest dělník mzdy své. Nechoďtež
z domu do domu.
8 Ale do kteréhožkoli města vešli
byste a přijali by vás, jezte, což před
vás předloží.
9 A uzdravujte nemocné, kteříž by
v něm byli, a rcete jim: Přiblížiloť se
k vám království Boží.
10 A do kteréhožkoli města vešli
byste, a nepřijali by vás, vyjdouce na
ulice jeho, rcetež:
11 Také i ten prach, kterýž se
přichytil
nás
z města
vašeho,
vyrážíme na vás. Ale však to vězte,
žeť se jest přiblížilo k vám království
Boží.
12 Pravím
zajisté
vám,
že
Sodomským v onen den lehčeji bude
nežli tomu městu.
13 Běda tobě Korozaim, běda tobě
Betsaido. Nebo kdyby v Týru
a v Sidonu činěni byli divové ti, kteříž
v vás činěni jsou, dávno by v žíni
a v popele sedíce, pokání činili.
14 A protož Týru a Sidonu lehčeji
bude na soudu nežli vám.
15 A ty Kafarnaum, které jsi až do
nebe zvýšeno, až do pekla sníženo
budeš.
16 Kdož vás slyší, mne slyší; a kdo
vámi pohrdá, mnou pohrdá; kdož pak
mnou pohrdá, pohrdáť tím, kdož mne
poslal.

Textus Receptus

7 ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε ἐσθίοντες
καὶ πίνοντες τὰ παρ' αὐτῶν· ἄξιος γὰρ
ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ ἐστιν μὴ
μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν
8 καὶ εἰς ἣν δ' ἂν πόλιν εἰσέρχησθε
καὶ δέχωνται ὑμᾶς ἐσθίετε τὰ
παρατιθέμενα ὑμῖν
9 καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ
ἀσθενεῖς καὶ λέγετε αὐτοῖς Ἤγγικεν
ἐφ' ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
10 εἰς ἣν δ' ἂν πόλιν εἰσέρχησθε, καὶ
μὴ δέχωνται ὑμᾶς ἐξελθόντες εἰς τὰς
πλατείας αὐτῆς εἴπατε
11 Καὶ
τὸν
κονιορτὸν
τὸν
κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν
ἀπομασσόμεθα ὑμῖν· πλὴν τοῦτο
γινώσκετε ὅτι ἤγγικεν ἐφ' ὑμᾶς ἡ
βασιλεία τοῦ θεοῦ
12 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ
ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται ἢ τῇ
πόλει ἐκείνῃ
13 Οὐαί σοι Χωραζίν οὐαί σοι
Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι
ἐγένοντο, αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν
ὑμῖν πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ
καθήμεναι μετενόησαν
14 πλὴν
Τύρῳ
καὶ
Σιδῶνι
ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει ἢ ὑμῖν
15 καὶ σύ Καπερναούμ, ἡ ἕως τοῦ
οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα, ἕως ᾅδου
καταβιβασθήσῃ
16 Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει καὶ
ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐμὲ
ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με
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17 Potom navrátilo se s radostí těch
sedmdesáte, řkouce: Pane, také
i ďáblové se nám poddávají ve jménu
tvém.
18 I řekl jim: Viděl jsem satana jako
blesk padajícího s nebe.
19 Aj, dávámť vám moc šlapati na
hady a na štíry i na všelikou moc
nepřítele, a nic vám neuškodí.

20 Avšak z toho se neradujte, žeť se
vám poddávají duchové, ale raději se
radujte, že jména vaše napsána jsou
v nebesích.
21 V tu hodinu rozveselil se v duchu
Ježíš, a řekl: Chválím tě, Otče, Pane
nebe i země, že jsi tyto věci skryl před
moudrými a opatrnými, a zjevils je
maličkým. Ovšem, Otče, neb tak se
líbilo před tebou.

22 Všecky věci dány jsou mi od Otce
mého, a žádný neví, kdo by byl Syn,
jediné Otec, a kdo by byl Otec, jediné
Syn, a komuž by chtěl Syn zjeviti.

23 A obrátiv se k učedlníkům
obzvláštně, řekl: Blahoslavené oči,
kteréž vidí, co vy vidíte.
24 Nebo pravím vám, že mnozí
proroci i králové chtěli viděti, což vy
vidíte, a neviděli, a slyšeti, což vy
slyšíte, a neslyšeli.
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Textus Receptus

17 Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα
μετὰ χαρᾶς λέγοντες Κύριε καὶ τὰ
δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ
ὀνόματί σου
18 εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ἐθεώρουν τὸν
Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
πεσόντα
19 ἰδού, δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν
τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ
σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν
τοῦ ἐχθροῦ καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ
ἀδικήσῃ
20 πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε ὅτι τὰ
πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται χαίρετε δὲ
μᾶλλον ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη
ἐν τοῖς οὐρανοῖς
21 Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ
πνεύματι ὁ Ἰησοῦς, καὶ εἶπεν
Ἐξομολογοῦμαί σοι πάτερ κύριε τοῦ
οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς ὅτι ἀπέκρυψας
ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν καὶ
ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· ναί ὁ
πατήρ ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία
ἔμπροσθέν σου
22 καὶ στραφείς πρός τούς μαθητάς
εἶπεν Πάντα παρεδόθη μοι ὑπὸ τοῦ
πατρός μου καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς
ἐστιν ὁ υἱὸς εἰ μὴ ὁ πατήρ καὶ τίς ἐστιν
ὁ πατὴρ εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν
βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι
23 Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς
κατ' ἰδίαν εἶπεν Μακάριοι οἱ
ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε
24 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ
προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν
ἃ ὑμεῖς βλέπετε καὶ οὐκ εἶδον· καὶ
ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν
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25 A aj, jeden zákoník vstal,
pokoušeje ho, a řka: Mistře, co čině,
život věčný dědičně obdržím?
26 A on řekl k němu: V Zákoně co
jest psáno? Kterak čteš?
27 A on odpověděv, řekl: Milovati
budeš Pána Boha svého ze všeho srdce
svého, a ze vší duše své, a ze vší síly
své, i ze vší mysli své, a bližního
svého jako sebe samého.
28 I řekl mu [Ježíš]: Právě jsi
odpověděl. To čiň, a živ budeš.
29 On
pak
chtěje
se
sám
ospravedlniti, dí Ježíšovi: A kdo jest
můj bližní?
30 I odpověděv Ježíš, řekl: Člověk
jeden šel z Jeruzaléma do Jericho,
i upadl mezi lotry. Kteříž obloupivše
jej a zranivše, odešli, odpolu živého
nechavše.
31 I přihodilo se, že kněz jeden šel
touž cestou, a uzřev jej, pominul.
32 Též i Levíta až k tomu místu
přišed, a uzřev jej, pominul.
33 Samaritán pak jeden, cestou se
bera, přišel až k němu, a uzřev jej,
milosrdenstvím hnut jest.
34 A přistoupě, uvázal rány jeho,
naliv oleje a vína, a vloživ jej na
hovado své, vedl do hospody, a péči
o něj měl.

Textus Receptus

25 Καὶ ἰδού, νομικός τις ἀνέστη
ἐκπειράζων αὐτὸν Καὶ λέγων,
Διδάσκαλε τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον
κληρονομήσω
26 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν Ἐν τῷ
νόμῳ τί γέγραπται πῶς ἀναγινώσκεις
27 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ἀγαπήσεις
κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς
καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου
καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης
τῆς διανοίας σου καὶ τὸν πλησίον σου
ὡς σεαυτόν
28 εἶπεν δὲ αὐτῷ Ὀρθῶς ἀπεκρίθης·
τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ
29 ὁ δὲ θέλων δικαιοῦν ἑαυτὸν εἶπεν
πρὸς τὸν Ἰησοῦν Καὶ τίς ἐστίν μου
πλησίον
30 ὑπολαβὼν δέ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ
Ἰερουσαλὴμ εἰς Ἰεριχὼ καὶ λῃσταῖς
περιέπεσεν οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν
καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον
ἀφέντες ἡμιθανῆ τυγχάνοντα
31 κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις
κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ καὶ ἰδὼν
αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν·
32 ὁμοίως δὲ καὶ Λευίτης γενόμενος
κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν καὶ ἰδὼν
ἀντιπαρῆλθεν
33 Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθεν
κατ' αὐτὸν καὶ ἰδὼν αὐτὸν,
ἐσπλαγχνίσθη
34 καὶ προσελθὼν κατέδησεν τὰ
τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ
οἶνον ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ
ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς
πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτο
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Textus Receptus

40 Ale Marta pečliva byla při mnohé
službě [Pánu]. Kterážto přistoupivši,
řekla: Pane, nemáš-liž o to péče, že
sestra má nechala mne samé sloužiti?
Protož rci jí, ať mi pomůž.
41 A odpověděv, řekl jí Ježíš: Marta,
Marta, pečlivá jsi, a rmoutíš se při
mnohých věcech.
42 Ale jednohoť jest potřebí. Mariať
dobrou stránku vyvolila, kterážto
nebude odjata od ní.

35 καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθὼν,
ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκεν τῷ
πανδοχεῖ
καὶ
εἶπεν
αὐτῷ,
Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ καὶ ὅ τι ἂν
προσδαπανήσῃς
ἐγὼ
ἐν
τῷ
ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι
36 τίς οὖν τούτων τῶν τριῶν δοκεῖ
σοι
πλησίον
γεγονέναι
τοῦ
ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς
37 ὁ δὲ εἶπεν Ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος
μετ' αὐτοῦ εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
Πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως
38 Ἐγένετο δὲ Ἐν τῷ πορεύεσθαι
αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην
τινά· γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα
ὑπεδέξατο αὐτόν εἰς τὸν οἶκον αὑτῆς
39 καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη
Μαριά, ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ
τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, ἤκουεν τὸν
λόγον αὐτοῦ
40 ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ
πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν
Κύριε οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου
μόνην με κατέλιπεν διακονεῖν εἰπὲ οὖν
αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται
41 ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ
Ἰησοῦς, Μάρθα Μάρθα μεριμνᾷς καὶ
τυρβάζῃ περὶ πολλά
42 ἑνὸς δέ ἐστιν χρεία· Μαριά δέ τὴν
ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο ἥτις οὐκ
ἀφαιρεθήσεται ἀπ' αὐτῆς

11

11

35 Druhého pak dne odjíti maje,
vyňav dva peníze, dal hospodáři,
a řekl: Měj o něj péči, a cožkoli nad to
vynaložíš, já když se vrátím, zaplatím
tobě.
36 Kdo tedy z těch tří zdá se tobě
bližním býti tomu, kterýž upadl mezi
lotry?
37 A on řekl: Ten, kterýž učinil
milosrdenství nad ním. I řekl jemu
Ježíš: Jdi, i ty učiň též.
38 I stalo se, když šli, že on všel do
jednoho městečka. Žena pak jedna,
jménem Marta, přijala jej do domu
svého.
39 A ta měla sestru, jménem Mariji,
kterážto seděci u noh Ježíšových,
poslouchala slova jeho.

I stalo se, když byl na jednom
místě, modle se, [že] když
přestal, řekl k němu jeden z učedlníků
jeho: Pane, nauč nás modliti se, jako
i Jan učil učedlníky své.

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν
ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον ὡς
ἐπαύσατο εἶπέν τις τῶν μαθητῶν
αὐτοῦ πρὸς αὐτόν Κύριε δίδαξον ἡμᾶς
προσεύχεσθαι καθὼς καὶ Ἰωάννης
ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
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2 I řekl jim: Když se modlíte; říkejte:
Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se
jméno tvé. Přijď království tvé. Buď
vůle tvá, jako v nebi [tak] i na zemi.

3 Chléb náš vezdejší dávej nám
každého dne.
4 I odpusť nám hříchy naše, nebo
i my odpouštíme všelikému vinníku
našemu. A neuvoď nás v pokušení, ale
zbav nás od zlého.
5 I řekl k nim: Kdo z vás bude míti
přítele, a půjde k němu o půlnoci, a dí
jemu: Příteli, půjč mi tří chlebů.
6 Nebo přítel můj přišel s cesty ke
mně, a nemám, co bych předložil před
něj.
7 A on vnitř jsa, odpověděl by, řka:
Nečiň mi nevole, [neb] jsou již dveře
zavříny, a dítky mé se mnou jsou
v pokoji. Nemohuť vstáti a dáti tobě.
8 Pravím vám: Ačť nedá jemu,
vstana, protože jest přítel jeho, ale
však pro nezbednost jeho vstana, dá
jemu, kolikožkoli potřebuje.
9 I jáť pravím vám: Proste, a budeť
vám dáno; hledejte, a naleznete; tlucte,
a budeť vám otevříno.
10 Neb každý, kdož prosí, béře;
a kdož hledá, nalézá; a tomu, kdož
tluče, bude otevříno.

Textus Receptus

2 εἶπεν
δὲ
αὐτοῖς
Ὅταν
προσεύχησθε λέγετε Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν
τοῖς οὐρανοις, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά
σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω
τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῳ, καὶ ἐπὶ
τὴς γὴς
3 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον
δίδου ἡμῖν τὸ καθ' ἡμέραν·
4 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν
καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίεμεν παντὶ ὀφείλοντι
ἡμῖν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς
πειρασμόν ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ
πονηροῦ
5 Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Τίς ἐξ ὑμῶν
ἕξει φίλον καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν
μεσονυκτίου καὶ εἴπῃ αὐτῷ Φίλε
χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους
6 ἐπειδὴ φίλος μου παρεγένετο ἐξ
ὁδοῦ πρός με καὶ οὐκ ἔχω ὃ
παραθήσω αὐτῷ·
7 κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ
Μή μοι κόπους πάρεχε· ἤδη ἡ θύρα
κέκλεισται καὶ τὰ παιδία μου μετ' ἐμοῦ
εἰς τὴν κοίτην εἰσίν· οὐ δύναμαι
ἀναστὰς δοῦναί σοι
8 λέγω ὑμῖν εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ
ἀναστὰς διὰ τὸ εἶναι αὐτοῦ φίλον διά
γε τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει
αὐτῷ ὅσων χρῄζει
9 κἀγὼ ὑμῖν λέγω αἰτεῖτε καὶ
δοθήσεται ὑμῖν ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε
κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν·
10 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ
ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι
ἀνοιγήσεται
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11 Kterého pak z vás otce prosil by
syn za chléb, zdali kamene podá
jemu? Aneb za rybu, zdali místo ryby
dá jemu hada?
12 Aneb prosil-li by za vejce, zdali
podá jemu štíra?
13 Poněvadž tedy vy, zlí jsouce,
umíte dobré dary dávati dětem svým,
čím více Otec váš nebeský dá Ducha
svatého těm, kteříž ho prosí?
14 I vymítal [Ježíš] ďábelství, a to
bylo němé. Stalo se pak, když vyšlo
ďábelství, [že] mluvil němý. I divili se
zástupové.
15 Ale někteří z nich pravili:
V Belzebubu, knížeti ďábelském,
vymítá ďábly.
16 A jiní pokoušejíce ho, znamení
s nebe hledali od něho.
17 Ale on znaje myšlení jejich, řekl
jim: Každé království samo v sobě
rozdělené pustne, a dům na dům
padá.
18 Jestližeť jest pak i satan proti sobě
rozdělen, kterakž stane království
jeho? Nebo pravíte, že já v Belzebubu
vymítám ďábly.
19 Jestliže já v Belzebubu vymítám
ďábly, synové vaši v kom vymítají?
Protož oni soudcové vaši budou.
20 Pakliť prstem Božím vymítám
ďábly, jistěť jest přišlo k vám
království Boží.
21 Když silný oděnec ostříhá síně
své, v pokoji jsou všecky věci, kteréž
má.
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Textus Receptus

11 τίνα δὲ ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει
ὁ υἱὸς ἄρτον, μὴ λὶθον ἐπιδώσει αὐτῷ
εἰ καὶ ἰχθύν μὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν
ἐπιδώσει αὐτῷ
12 ἢ καὶ ἐὰν αἰτήσῃ ᾠόν μὴ
ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον
13 εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες
οἴδατε ἀγαθὰ δόματα διδόναι τοῖς
τέκνοις ὑμῶν πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὁ
ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς
αἰτοῦσιν αὐτόν
14 Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον καὶ
αὐτὸ ἦν κωφόν· ἐγένετο δὲ τοῦ
δαιμονίου ἐξελθόντος ἐλάλησεν ὁ
κωφός καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι
15 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον Ἐν
Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων
ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια·
16 ἕτεροι δὲ πειράζοντες σημεῖον
παρ' αὐτοῦ ἐζήτουν ἐξ οὐρανοῦ
17 αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ
διανοήματα εἶπεν αὐτοῖς Πᾶσα
βασιλεία ἐφ' ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα
ἐρημοῦται καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει
18 εἰ δὲ καὶ ὁ Σατανᾶς ἐφ' ἑαυτὸν
διεμερίσθη πῶς σταθήσεται ἡ
βασιλεία αὐτοῦ ὅτι λέγετε ἐν
Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν με τὰ δαιμόνια
19 εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω
τὰ δαιμόνια οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι
ἐκβάλλουσιν διὰ τοῦτο κριταὶ ὑμῶν
αὐτοὶ ἔσονται
20 εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ ἐκβάλλω
τὰ δαιμόνια ἄρα ἔφθασεν ἐφ' ὑμᾶς ἡ
βασιλεία τοῦ θεοῦ
21 ὅταν ὁ ἰσχυρὸς καθωπλισμένος
φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν ἐν εἰρήνῃ
ἐστὶν τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ·
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22 Pakli by silnější než on přijda,
přemohl jej, všecka odění jeho odejme,
v něž úfal, a loupeže jeho rozdělí.
23 Kdožť není se mnou, proti mně
jest; a kdož neshromažďuje se mnou,
rozptylujeť.
24 Když nečistý duch vyjde od
člověka, chodí po místech suchých,
hledaje odpočinutí. A nenalezna, dí:
Vrátím se do domu svého, odkudž
jsem vyšel.
25 A přijda, nalezne jej vymetený
a ozdobený.
26 I jde, a přijme k sobě jiných sedm
duchů horších sebe, a vejdouce,
přebývají tam. I jsou poslední věci
člověka toho horší nežli první.

27 I stalo se, když on to mluvil,
pozdvihši hlasu jedna žena z zástupu,
řekla jemu: Blahoslavený život, kterýž
tebe nosil, a prsy, kterýchž jsi požíval.
28 A on řekl: Ovšem pak
blahoslavení, kteříž slyší slovo Boží
a ostříhají jeho.
29 A když se zástupové scházeli,
počal
praviti:
Pokolení
toto
nešlechetné jest. Znamení vyhledává,
a znamení jemu nebude dáno, než
znamení Jonáše proroka.
30 Nebo jakož Jonáš učiněn byl
znamením Ninivitským, takť bude
i Syn člověka pokolení tomuto.

Textus Receptus

22 ἐπὰν δὲ ὁ ἰσχυρότερος αὐτοῦ
ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν τὴν πανοπλίαν
αὐτοῦ αἴρει ἐφ' ᾗ ἐπεποίθει καὶ τὰ
σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν
23 ὁ μὴ ὢν μετ' ἐμοῦ κατ' ἐμοῦ ἐστιν
καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ' ἐμοῦ σκορπίζει
24 Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα
ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου διέρχεται
δι' ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν
καὶ μὴ εὑρίσκον· λέγει Ὑποστρέψω εἰς
τὸν οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον·
25 καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σεσαρωμένον
καὶ κεκοσμημένον
26 τότε
πορεύεται
καὶ
παραλαμβάνει ἑπτά ἕτερα πνεύματα
πονηρότερα ἑαυτοῦ καὶ εἰσελθόντα
κατοικεῖ ἐκεῖ· καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα
τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν
πρώτων
27 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν
ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ
ὄχλου εἶπεν αὐτῷ Μακαρία ἡ κοιλία ἡ
βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς
ἐθήλασας
28 αὐτὸς δὲ εἶπεν μενοῦνγε μακάριοι
οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ
φυλάσσοντες αὐτὸν
29 Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων
ἤρξατο λέγειν Ἡ γενεὰ αὕτη πονηρά
ἐστιν· σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ
δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ
τοῦ προφήτου·
30 καθὼς γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς
σημεῖον τοῖς Νινευίταις οὕτως ἔσται
καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ
ταύτῃ
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31 Královna od poledne stane na
soudu s muži pokolení tohoto,
a odsoudí je. Nebo přijela od končin
země,
aby
slyšela
moudrost
Šalomounovu, a aj, více než Šalomoun
tuto!
32 Muži Ninivitští povstanou na
soudu s pokolením tímto, a odsoudí
je. Nebo činili pokání k kázání
Jonášovu, a aj, více nežli Jonáš tuto!
33 Žádný rozsvítě svíci, nepostaví jí
do skrýše, ani pod kbelec, ale na
svícen, aby ti, kteříž vcházejí, světlo
viděli.
34 Svíce těla tvého jest oko tvé.
Když by tedy oko tvé sprostné bylo,
i tělo tvé všecko bude světlé; a pakliť
bude nešlechetné, [takéť] i tělo tvé
tmavé [bude].
35 Viziž tedy, aby světlo, kteréž jest
v tobě, nebylo tmou.
36 Pakli celé tělo tvé světlé bude,
nemaje žádné částky tmavé, budeť
všecko tak světlé, že tě jako svíce
bleskem osvítí.
37 A [mezi tím] když on mluvil,
prosil ho jeden farizeus, aby obědval
u něho. A všed, posadil se za stůl.
38 Farizeus pak viděv to, podivil se,
že se neumyl před obědem.
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Textus Receptus

31 βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν
τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς
ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς ὅτι
ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς
ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶντος, καὶ
ἰδού, πλεῖον Σολομῶντος ὧδε
32 ἄνδρες Νινευΐ ἀναστήσονται ἐν
τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ
κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι μετενόησαν
εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ καὶ ἰδού, πλεῖον
Ἰωνᾶ ὧδε
33 Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας εἰς
κρυπτόν τίθησιν οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον
ἀλλ' ἐπὶ τὴν λυχνίαν ἵνα οἱ
εἰσπορευόμενοι τὸ φέγγος βλέπωσιν
34 ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ
ὀφθαλμός ὅταν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου
ἁπλοῦς ᾖ καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου
φωτεινόν ἐστιν· ἐπὰν δὲ πονηρὸς ᾖ καὶ
τὸ σῶμά σου σκοτεινόν
35 σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ
σκότος ἐστίν
36 εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον
φωτεινόν μὴ ἔχον τι μέρος σκοτεινόν
ἔσται φωτεινὸν ὅλον ὡς ὅταν ὁ λύχνος
τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε
37 Ἐν δὲ τῷ λαλῆσαι ἠρωτᾷ αὐτὸν
Φαρισαῖος τις ὅπως ἀριστήσῃ παρ'
αὐτῷ· εἰσελθὼν δὲ ἀνέπεσεν
38 ὁ δὲ Φαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύμασεν
ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ
ἀρίστου
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39 I řekl Pán k němu: Nyní vy
farizeové povrchu konvice a mísy
čistíte, ale to, což vnitř jest v vás, plno
jest loupeže a nešlechetností.
40 Blázni, zdaliž ten, kterýž učinil,
což zevnitř jest, neučinil také i toho,
což jest vnitř?
41 Ale však i z toho, což máte,
dávejte almužnu, a aj, všecky věci
vaše čisté budou.
42 Ale běda vám farizeům, kteříž
desátky dáváte z máty a z routy a ze
všeliké byliny, ale opouštíte soud
a lásku Boží; [ješto] tyto věci měli jste
činiti, a oněch neopouštěti.
43 Běda vám farizeům, nebo
milujete první místa v školách
a pozdravování na trzích.
44 Běda vám, zákoníci a farizeové
pokrytci, nebo jste jako hrobové
nepatrní, po nichž lidé chodíce, nevědí
o tom, co tam jest.
45 I odpověděv jeden z zákoníků,
řekl jemu: Mistře, tyto věci mluvě,
i nám také lehkost činíš.
46 A on řekl: I vám zákoníkům
běda, nebo obtěžujete lidi břemeny
nesnesitelnými, a sami se těch břemen
jedním prstem nedotýkáte.
47 Běda vám, jenž vzděláváte hroby
prorocké,
kteréž
otcové
vaši
zmordovali.
48 A tak osvědčujete a potvrzujete
skutků otců vašich. Nebo oni zajisté
zmordovali jsou je, vy pak vzděláváte
hroby jejich.

Textus Receptus

39 εἶπεν δὲ ὁ κύριος πρὸς αὐτόν Νῦν
ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι τὸ ἔξωθεν τοῦ
ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος καθαρίζετε
τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει ἁρπαγῆς καὶ
πονηρίας
40 ἄφρονες οὐχ ὁ ποιήσας τὸ ἔξωθεν
καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησεν
41 πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην
καὶ ἰδού, πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστιν
42 ἀλλ' οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις
ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ
πήγανον καὶ πᾶν λάχανον καὶ
παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν
ἀγάπην τοῦ θεοῦ· ταῦτα ἔδει ποιῆσαι
κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι
43 οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις ὅτι
ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαθεδρίαν ἐν ταῖς
συναγωγαῖς καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν
ταῖς ἀγοραῖς
44 οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ
Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ
μνημεῖα τὰ ἄδηλα καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ
περιπατοῦντες ἐπάνω οὐκ οἴδασιν
45 Ἀποκριθεὶς δέ τις τῶν νομικῶν
λέγει αὐτῷ Διδάσκαλε ταῦτα λέγων
καὶ ἡμᾶς ὑβρίζεις
46 ὁ δὲ εἶπεν Καὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς
οὐαί ὅτι φορτίζετε τοὺς ἀνθρώπους
φορτία δυσβάστακτα καὶ αὐτοὶ ἑνὶ
τῶν δακτύλων ὑμῶν οὐ προσψαύετε
τοῖς φορτίοις
47 οὐαὶ ὑμῖν ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ
μνημεῖα τῶν προφητῶν οἱ δὲ πατέρες
ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς
48 ἄρα μάρτυρεῖτε καὶ συνευδοκεῖτε
τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων ὑμῶν ὅτι
αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτοὺς ὑμεῖς δὲ
οἰκοδομεῖτε αὐτῶν τὰ μνημεῖα

LUKÁŠ 11:49

Bible Kralická

243
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53 A když jim to mluvil, počali
zákoníci a farizeové přísně jemu
odpírati, a k mnohým řečem příčiny
jemu dávati,
54 Ukládajíce o něm, a hledajíce
popadnouti něco z úst jeho, aby jej
obžalovali.

49 διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία τοῦ θεοῦ
εἶπεν Ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας
καὶ ἀποστόλους καὶ ἐξ αὐτῶν
ἀποκτενοῦσιν καὶ ἐκδιώξουσιν·
50 ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν
προφητῶν τὸ ἐκχυνόμενον ἀπὸ
καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς
ταύτης
51 ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἅβελ ἕως τοῦ
αἵματος Ζαχαρίου τοῦ ἀπολομένου
μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ
οἴκου· ναί λέγω ὑμῖν ἐκζητηθήσεται
ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης
52 οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς ὅτι ἤρατε
τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως· αὐτοὶ οὐκ
εἰσήλθετε, καὶ τοὺς εἰσερχομένους
ἐκωλύσατε
53 λέγοντος δὲ αὐτοῦ ταῦτα πρὸς
αὐτοὺς, ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ
Φαρισαῖοι
δεινῶς
ἐνέχειν
καὶ
ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ πλειόνων
54 ἐνεδρεύοντες αὐτὸν καὶ ζητοὺντες
θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἵνα
κατηγορήσωσιν αὐτοῦ.

12

12

49 Protož i Moudrost Boží řekla:
Pošliť k nim proroky a apoštoly,
a z těch [některé] mordovati budou,
a [jiné] vyháněti,
50 Aby požádáno bylo od tohoto
pokolení krve všech proroků, kteráž
vylita jest od ustanovení světa,
51 Od krve Abelovy až do krve
Zachariášovy, kterýž zahynul mezi
oltářem a chrámem. Jistě, pravím vám,
požádáno bude od pokolení tohoto.
52 Běda vám zákoníkům, nebo jste
vzali klíč umění; sami jste nevešli,
a těm, kteříž vcházeli, zbránili jste.

A vtom, když mnozí zástupové
scházeli se, takže jedni druhé
velmi
tlačili,
počal
mluviti
k učedlníkům svým: Nejpředněji se
varujte od kvasu farizeů, jenž jest
pokrytství.
2 Neboť nic není skrytého, což by
nemělo býti zjeveno; ani jest co
tajného, ješto by nemělo býti zvědíno.

Ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν
μυριάδων τοῦ ὄχλου ὥστε
καταπατεῖν ἀλλήλους ἤρξατο
λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
πρῶτον Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς
ζύμης τῶν Φαρισαίων ἥτις ἐστὶν
ὑπόκρισις
2 οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστὶν ὃ
οὐκ ἀποκαλυφθήσεται καὶ κρυπτὸν ὃ
οὐ γνωσθήσεται
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3 Protož to, co jste pravili ve tmách,
bude na světle slyšáno, a co jste sobě
v uši šeptali v pokojích, hlásánoť bude
na střechách.
4 Pravím pak vám přátelům svým:
Nestrachujte se těch, jenž tělo zabíjejí,
a potom nemají, co by více učinili.
5 Ale ukážiť vám, koho se máte báti:
Bojte se toho, kterýžto, když zabije,
má moc uvrci do pekelného ohně.
Jistě, pravím vám, toho se bojte.
6 Zdaliž neprodávají pět vrabců za
dva haléře? [Avšak ani] jeden z nich
není v zapomenutí před Bohem.
7 Nýbrž i vlasové hlavy vaší všickni
zečteni jsou. Protož nebojtež se,
mnohemť vy vrabce převyšujete.
8 Pravímť pak vám: Každý kdož by
koli vyznal mne před lidmi, i Syn
člověka vyzná jej před anděly Božími.

9 Kdož by mne pak zapřel před
lidmi, zapřínť bude před anděly
Božími.
10 A každý kdož dí slovo proti Synu
člověka, bude mu odpuštěno, ale
tomu, kdož by se Duchu svatému
rouhal, nebudeť odpuštěno.
11 Když pak vás voditi budou do
škol
a k vladařům
a k mocným,
nepečujte, kterak aneb co byste
odpovídali, aneb co byste mluvili.

Textus Receptus

3 ἀνθ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν
τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται καὶ ὃ πρὸς τὸ
οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις
κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων
4 Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου μὴ
φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ
σῶμα καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων
περισσότερόν τι ποιῆσαι
5 ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε·
φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι
ἐξουσίαν ἔχοντα ἐμβαλεῖν εἰς τὴν
γέενναν ναί λέγω ὑμῖν τοῦτον
φοβήθητε
6 οὐχὶ πέντε στρουθία πωλεῖται
ἀσσαρίων δύο καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐκ
ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
7 ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς
ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται μὴ οὖν
φοβεῖσθε·
πολλῶν
στρουθίων
διαφέρετε
8 Λέγω δὲ ὑμῖν πᾶς ὃς ἂν
ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν
ἀνθρώπων καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν
ἀγγέλων τοῦ θεοῦ·
9 ὁ δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν
ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον
τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ
10 καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν
τοῦ ἀνθρώπου ἀφεθήσεται αὐτῷ· τῷ
δὲ
εἰς
τὸ
ἅγιον
πνεῦμα
βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται
11 ὅταν δὲ προσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ
τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς
ἐξουσίας μὴ μεριμνᾶτε πῶς ἢ τί
ἀπολογήσησθε ἢ τί εἴπητε·
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12 Duch svatý zajisté naučí vás v tu
hodinu, co byste měli mluviti.
13 I řekl jemu jeden z zástupu:
Mistře, rci bratru mému, ať rozdělí se
mnou dědictví.
14 A on řekl jemu: Člověče, kdo mne
ustavil soudcí aneb děličem nad
vámi?
15 I řekl k nim: Viztež a vystříhejte
se od lakomství; neboť ne v rozhojnění
statku něčího život jeho záleží.
16 Pověděl jim [také] i podobenství,
řka: Člověka jednoho bohatého hojné
úrody pole přineslo.
17 I přemyšloval sám v sobě, řka: Co
učiním, že nemám, kde bych
shromáždil úrody své?
18 I řekl: Toto učiním: Zbořím
stodoly své a větších nadělám, a tu
shromáždím všecky své úrody i zboží
svá.
19 A dím duši své: Duše, máš
mnoho statku složeného za mnohá
léta, odpočívej, jez, pij, měj dobrou
vůli.
20 I řekl jemu Bůh: Ó blázne, této
noci požádají duše tvé od tebe, a to,
cožs připravil, čí bude?
21 Takť jest [každý], kdož sobě
shromažďuje, a není v Bohu bohatý.
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Textus Receptus

12 τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα διδάξει
ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἃ δεῖ εἰπεῖν
13 Εἶπεν δέ τις αὐτῷ ἐκ τοῦ ὄχλου
Διδάσκαλε εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ μου
μερίσασθαι μετ' ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν
14 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Ἄνθρωπε τίς με
κατέστησεν δικαστὴν ἢ μεριστὴν ἐφ'
ὑμᾶς
15 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Ὁρᾶτε καὶ
φυλάσσεσθε ἀπὸ τῆς πλεονεξίας ὅτι
οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ
αὐτοῦ ἐστιν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ
16 Εἶπεν δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς
λέγων, Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου
εὐφόρησεν ἡ χώρα
17 καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων,
Τί ποιήσω ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω
τοὺς καρπούς μου
18 καὶ εἶπεν Τοῦτο ποιήσω καθελῶ
μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας
οἰκοδομήσω καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα
τὰ γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου
19 καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου Ψυχή ἔχεις
πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά·
ἀναπαύου φάγε πίε εὐφραίνου
20 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ θεός Ἄφρων
ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου
ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας
τίνι ἔσται
21 οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ
μὴ εἰς θεὸν πλουτῶν

246

LUKÁŠ 12:31

Bible Kralická
22 Řekl pak učedlníkům svým:
Protož pravím vám: Nebuďtež pečliví
o život svůj, co byste jedli, ani o tělo,
čím byste se odívali.
23 Život větší jest nežli pokrm, a tělo
[větší] nežli oděv.
24 Patřte na havrany, žeť nesejí, ani
žnou, a nemají špižírny, ani stodoly,
a Bůh krmí je. I čím v větší vážnosti
jste vy než ptactvo?
25 A kdož pak z vás pečlivě o to
mysle, můž přidati ku postavě své
loket jeden?
26 Poněvadž tedy nemůžete s to
býti, což nejmenšího jest, proč o jiné
věci se staráte?
27 Patřte na kvítí polní, kterak
rostou, nedělají, ani předou, a pravímť
vám, že ani Šalomoun ve vší slávě své
nebyl tak odín, jako jedno z těchto.
28 A poněvadž trávu, kteráž dnes na
poli jest, a zítra do peci uvržena bývá,
Bůh tak odívá, čím více vás, ó malé
víry?
29 I vy nestarejte se o to, co byste
jedli, aneb co byste pili, aniž o to tak
velmi pečujte.
30 Nebo těch všech věcí národové
světa tohoto hledají. Víť pak Otec váš,
že těch věcí potřebujete.
31 Ale raději hledejte království
Božího, a tyto všecky věci budou vám
přidány.

Textus Receptus

22 Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς
αὐτοῦ Διὰ τοῦτο ὑμῖν· λέγω μὴ
μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε
μηδὲ τῷ σώματι τί ἐνδύσησθε
23 ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς
καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος
24 κατανοήσατε τοὺς κόρακας ὅτι οὐ
σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οἷς οὐκ
ἔστιν ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη καὶ ὁ θεὸς
τρέφει αὐτούς· πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς
διαφέρετε τῶν πετεινῶν
25 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται
προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ
πῆχυν ἕνα
26 εἰ οὖν οὐτὲ ἐλάχιστον δύνασθε τί
περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε
27 κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς
αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· λέγω δὲ
ὑμῖν οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ
αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων
28 εἰ δὲ τὸν χόρτον ἐν τῷ ἀγρῷ
σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον
βαλλόμενον ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν
πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς ὀλιγόπιστοι
29 καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε ἢ τί
πίητε καὶ μὴ μετεωρίζεσθε·
30 ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ
κόσμου ἐπιζητεῖ· ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ
οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων
31 πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ
Θεοῦ,
καὶ
ταῦτα
πάντα
προστεθήσεται ὑμῖν
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32 Neboj se, ó maličké stádce, neboť
se zalíbilo Otci vašemu dáti vám
království.
33 Prodávejte statky vaše, a dávejte
almužnu. Dělejte sobě pytlíky, kteříž
nevetšejí, poklad, kterýž nehyne,
v nebesích, kdežto zloděj dojíti
nemůž, [a kdež] mol nekazí.
34 Nebo kdež jest poklad váš, tuť
bude i srdce vaše.
35 Buďtež bedra vaše přepásaná,
a svíce hořící.
36 A vy podobni [buďte] lidem
očekávajícím Pána svého, až by se
vrátil z svadby, aby hned, jakž by
přišel a potloukl, otevřeli jemu.
37 Blaze služebníkům těm, kteréž
přijda Pán, nalezl by, a oni bdí. Amen
pravím vám, že přepáše se, a káže jim
sednouti za stůl, a chodě, bude jim
sloužiti.
38 A přišel-liť by v druhé bdění,
a pakliť by v třetí bdění přišel, a tak je
nalezl, blahoslavení jsou služebníci ti.
39 Toto pak vězte, že byť věděl
hospodář, v kterou by hodinu měl
zloděj přijíti, bděl by zajisté, a nedal
by podkopati domu svého.
40 Protož i vy buďte hotovi, nebo
v kterou hodinu nenadějete se, Syn
člověka přijde.
41 I řekl jemu Petr: Pane, nám-li
pravíš
toto
podobenství,
čili
všechněm?
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Textus Receptus

32 Μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον ὅτι
εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν
τὴν βασιλείαν
33 Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν
καὶ δότε ἐλεημοσύνην· ποιήσατε
ἑαυτοῖς βαλάντια μὴ παλαιούμενα
θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς
οὐρανοῖς ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει
οὐδὲ σὴς διαφθείρει·
34 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν
ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται
35 Ἔστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες
περιεζωσμέναι
καὶ
οἱ
λύχνοι
καιόμενοι·
36 καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις
προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν
πότε ἀναλύσει ἐκ τῶν γάμων ἵνα
ἐλθόντος καὶ κρούσαντος εὐθέως
ἀνοίξωσιν αὐτῷ
37 μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι οὓς
ἐλθὼν
ὁ
κύριος
εὑρήσει
γρηγοροῦντας· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτοὺς καὶ
παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς
38 καὶ ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ
φυλακῇ καὶ ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ, ἔλθῃ
καὶ εὕρῃ οὕτως μακάριοί εἰσιν οἱ
δοῦλοι ἐκεῖνοι
39 τοῦτο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ
οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης
ἔρχεται ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἄν,
ἀφῆκεν διορυγῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ
40 καὶ ὑμεῖς οὖν γίνεσθε ἕτοιμοι ὅτι
ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
ἔρχεται
41 Εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος Κύριε
πρὸς ἡμᾶς τὴν παραβολὴν ταύτην
λέγεις ἢ καὶ πρὸς πάντας
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42 I dí Pán: Aj kdo jest věrný šafář
a opatrný, jehož by ustanovil pán nad
čeledí svou, aby jim v čas dával
vyměřený pokrm,
43 Blahoslavený služebník ten,
kteréhož, když by přišel pán jeho,
nalezne, an tak činí.
44 Vpravdě pravím vám, že nade
vším statkem svým ustanoví jej.
45 Pakli by řekl služebník ten v srdci
svém: Prodlévá přijíti pán můj, i počal
by bíti služebníky a služebnice, a jísti
a píti i opíjeti se,
46 Přijdeť pán služebníka toho
v den,
v kterýž
se
nenaděje,
a v hodinu, kteréž neví. I oddělíť jej,
a díl jeho položí s nevěrnými.
47 Služebník pak ten, kterýž by znal
vůli pána svého a nepřipravoval se,
a nečinil podle vůle jeho, bit bude
velmi.
48 Ale kterýž neznal, a hodné věci
trestání činil, bit bude ne tak velmi.
Každému pak, komuž jest mnoho
dáno, mnoho bude od něho požádáno;
a komuť jsou mnoho poručili, víceť
požádají od něho.
49 Oheň přišel jsem pustiti na zemi,
a co chci, jestliže již hoří?
50 Ale křtem mám křtěn býti,
a kterak jsem soužen, dokudž se
nevykoná!

Textus Receptus

42 εἶπεν δὲ ὁ κύριος Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ
πιστὸς οἰκονόμος καὶ φρόνιμος ὃν
καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας
αὐτοῦ τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ τὸ
σιτομέτριον
43 μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν
ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει
ποιοῦντα οὕτως
44 ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν
τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει
αὐτόν
45 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ
καρδίᾳ αὐτοῦ Χρονίζει ὁ κύριός μου
ἔρχεσθαι καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς
παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας ἐσθίειν τε
καὶ πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι
46 ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου
ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ
οὐ γινώσκει καὶ διχοτομήσει αὐτὸν
καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων
θήσει
47 ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς τὸ
θέλημα τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ, καὶ μὴ
ἑτοιμάσας μηδὲ ποιήσας πρὸς τὸ
θέλημα αὐτοῦ δαρήσεται πολλάς·
48 ὁ δὲ μὴ γνούς ποιήσας δὲ ἄξια
πληγῶν δαρήσεται ὀλίγας παντὶ δὲ ᾧ
ἐδόθη πολύ πολὺ ζητηθήσεται παρ'
αὐτοῦ καὶ ᾧ παρέθεντο πολύ
περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν
49 Πῦρ ἦλθον βαλεῖν εἰς τὴν γῆν καὶ
τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη
50 βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι
καὶ πῶς συνέχομαι ἕως οὖ τελεσθῇ
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51 [A což] se domníváte, že bych
přišel pokoj dáti na zemi? Nikoli,
pravím vám, ale rozdělení.
52 Nebo již od této chvíle bude jich
pět v jednom domu rozděleno, tři
proti dvěma, a dva proti třem.
53 Bude rozdělen otec proti synu,
a syn proti otci, mátě proti dceři,
a dcera proti mateři, svegruše proti
nevěstě své, a nevěsta proti svegruši
své.
54 Pravil také i k zástupům: Když
vídáte oblak, an vzchodí od západu,
hned pravíte: Příval jde, a tak bývá.
55 A když od poledne vítr věje,
říkáte: Bude horko, a býváť.
56 Pokrytci, způsob nebe a země
umíte souditi, a kterakž pak tohoto
času nepoznáváte?
57 Ano proč i sami od sebe
nesoudíte, což spravedlivého jest?
58 Když pak jdeš s protivníkem
svým k vrchnosti, na cestě přičiň se
o to, abys byl zproštěn od něho, aby
snad netáhl tebe k soudci, a soudce
dal by tebe biřici, a biřic vsadil by tě
do žaláře.
59 Pravím tobě: Nevyjdeš odtud,
dokudž bys i toho posledního haléře
nenavrátil.
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Textus Receptus

51 δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην
δοῦναι ἐν τῇ γῇ οὐχί λέγω ὑμῖν ἀλλ' ἢ
διαμερισμόν
52 ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν
οἴκῳ ἑνὶ διαμεμερισμένοι τρεῖς ἐπὶ
δυσὶν καὶ δύο ἐπὶ τρισίν
53 διαμερισθήσεται πατὴρ ἐφ' υἱῷ
καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί μήτηρ ἐπὶ θυγατρί,
καὶ θυγάτηρ ἐπὶ μητρί· πενθερὰ ἐπὶ
τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν
πενθεράν αὐτῆς,
54 Ἔλεγεν δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις Ὅταν
ἴδητε τὴν νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἀπὸ
δυσμῶν εὐθέως λέγετε Ὄμβρος
ἔρχεται καὶ γίνεται οὕτως·
55 καὶ ὅταν νότον πνέοντα λέγετε
ὅτι Καύσων ἔσται καὶ γίνεται
56 ὑποκριταί τὸ πρόσωπον τῆς γῆς
καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε δοκιμάζειν τὸν
δὲ καιρὸν τοῦτον πῶς οὐ δοκιμάζετε
57 Τί δὲ καὶ ἀφ' ἑαυτῶν οὐ κρίνετε
τὸ δίκαιον
58 ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ
ἀντιδίκου σου ἐπ' ἄρχοντα ἐν τῇ ὁδῷ
δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ' αὐτοῦ
μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν
καὶ ὁ κριτής σε παραδῷ τῷ πράκτορι
καὶ ὁ πράκτωρ σε βάλλῃ εἰς φυλακήν
59 λέγω σοι οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν
ἕως οὐ καὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς
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13

Byli pak tu přítomní času toho
někteří, vypravujíce jemu
o Galilejských, kterýchžto krev Pilát
smísil s obětmi jejich.
2 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Co
mníte, že jsou ti Galilejští byli větší
hříšníci nežli všickni [jiní] Galilejští, že
takové věci trpěli?
3 Nikoli, pravímť
vám. Ale
nebudete-li pokání činiti, všickni též
zahynete.
4 Anebo oněch osmnácte, na
kteréžto upadla věže v Siloe, a zbila je,
zdali se domníváte, že by oni vinni
byli nad všecky lidi přebývající
v Jeruzalémě?
5 Nikoli, pravím vám. Ale nebudeteli pokání činiti, všickni též zahynete.
6 Pověděl pak toto podobenství:
[Člověk] jeden měl strom fíkový
štípený na vinici své. I přišel, hledaje
ovoce na něm, ale nenalezl.
7 I řekl k vinaři: Aj, po tři léta již
přicházím, hledaje ovoce na tom fíku,
a nenalézám. Vytniž jej! Proč i tu zemi
darmo kazí?
8 On pak odpověděv, řekl jemu:
Pane, ponechejž ho i tohoto léta, ažť jej
okopám a ohnojím,
9 Zdali by nesl ovoce. Pakliť
neponese, potom vytneš jej.
10 Učil pak v jedné škole jejich v den
sváteční.

Textus Receptus

Παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ
καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ
περὶ τῶν Γαλιλαίων ὧν τὸ αἷμα
Πιλᾶτος ἔμιξεν μετὰ τῶν θυσιῶν
αὐτῶν
2 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
αὐτοῖς Δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι
ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς
Γαλιλαίους ἐγένοντο ὅτι τοιαῦτα
πεπόνθασιν
3 οὐχί λέγω ὑμῖν ἀλλ' ἐὰν μὴ
μετανοῆτε πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε

13

4 ἢ ἐκεῖνοι οἱ δεκα καὶ οκτὼ, ἐφ' οὓς
ἔπεσεν ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ
ἀπέκτεινεν αὐτούς δοκεῖτε ὅτι οὐτοὶ
ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας
ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας ἐν
Ἰερουσαλήμ
5 οὐχί λέγω ὑμῖν ἀλλ' ἐὰν μὴ
μετανοῆτε πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε
6 Ἔλεγεν δὲ ταύτην τὴν παραβολήν·
Συκῆν εἶχέν τις ἐν τῷ ἀμπελῶνι αὐτοῦ
πεφυτευμένην καὶ ἦλθεν καρπὸν ζητῶν
ἐν αὐτῇ καὶ οὐχ εὗρεν
7 εἶπεν δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν
Ἰδού, τρία ἔτη ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν
ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ καὶ οὐχ εὑρίσκω·
ἔκκοψον αὐτήν ἱνατί καὶ τὴν γῆν
καταργεῖ
8 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ Κύριε
ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος ἕως ὅτου
σκάψω περὶ αὐτὴν καὶ βάλω κόπριαν,
9 κἂν μὲν ποιήσῃ καρπὸν εἰ δὲ μήγε,
εἰς τὸ μέλλον· ἐκκόψεις αὐτήν
10 Ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν
συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασιν
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11 A aj, byla [tu] žena, kteráž měla
ducha nemoci osmnácte let, a byla
sklíčena, a nijakž se nemohla zprostiti.
12 A uzřev ji Ježíš, zavolal jí k sobě,
a řekl jí: Ženo, zproštěna jsi od nemoci
své.
13 I vložil na ni ruce, a ihned
zdvihla se, a velebila Boha.
14 Tedy kníže školní odpověděv,
hněvaje se proto, že v den sváteční
uzdravoval Ježíš, řekl k zástupu: Šest
dní jest, v nichž náleží dělati; protož
v těch [dnech] přicházejíce, buďte
uzdravováni, a ne v den sobotní.
15 I odpověděv jemu Pán, řekl:
Pokrytče, zdali jeden každý z vás
v den sváteční neodvazuje vola svého
nebo osla od jeslí, a nevodí napájeti?
16 Tato pak dcera Abrahamova,
kterouž byl svázal satan již osmnácte
let, což neměla býti rozvázána od
svazku v den sváteční?
17 A když on to pověděl, zastyděli
se všickni protivníci jeho, ale všecken
lid radoval se ze všech těch slavných
skutků, kteříž se dáli od něho.
18 I řekl [Ježíš]: Čemu podobno jest
království
Boží
a k čemu
je
přirovnám?
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Textus Receptus

11 καὶ ἰδού, γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα
ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτὼ, καὶ ἦν
συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη
ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές
12 ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς
προσεφώνησεν καὶ εἶπεν αὐτῇ Γύναι
ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου
13 καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ
παραχρῆμα ἀνωρθώθη καὶ ἐδόξαζεν
τὸν θεόν
14 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος
ἀγανακτῶν
ὅτι
τῷ
σαββάτῳ
ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς ἔλεγεν τῷ ὄχλῳ
Ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι·
ἐν ταύταις οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε
καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου
15 ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ κύριος καὶ
εἶπεν ὑποκριτά ἕκαστος ὑμῶν τῷ
σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ
τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ
ἀπαγαγὼν ποτίζει
16 ταύτην δὲ θυγατέρα Ἀβραὰμ
οὖσαν ἣν ἔδησεν ὁ Σατανᾶς ἰδού, δέκα
καὶ ὀκτὼ ἔτη οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ
δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου
17 καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ
κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι
αὐτῷ καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ
πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις
ὑπ' αὐτοῦ
18 Ἔλεγεν δὲ, Τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ
βασιλεία τοῦ θεοῦ καὶ τίνι ὁμοιώσω
αὐτήν
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19 Podobno jest zrnu horčičnému,
kteréžto vzav člověk, uvrhl do
zahrady své. I rostlo, a učiněno jest
v strom veliký, a ptactvo nebeské
hnízda sobě dělali na ratolestech jeho.
20 A opět řekl: K čemu připodobním
království Boží?
21 Podobno jest kvasu, kterýžto
vzavši žena, zadělala ve třech
měřicích mouky, až zkysalo všecko.
22 I chodil po městech a městečkách
uče, bera se do Jeruzaléma.
23 I řekl jemu jeden: Pane, tuším, že
jest málo těch, kteříž spaseni býti
mají? On pak řekl k nim:
24 Snažujte se vcházeti těsnou
branou; neboť (pravím vám) mnozí
hledati budou vjíti, a nebudou moci,
25 [Totiž] když vejde hospodář,
a zavře dveře, a počnete vně státi
a tlouci na dveře, řkouce: Pane, Pane,
otevři nám, a on odpovídaje, díť vám:
Neznám vás, odkud jste:
26 Tedy počnete říci: Jídali jsme
a píjeli před tebou, a na ulicech našich
jsi učil.
27 I dí: Pravím vám, [žeť] vás
neznám, odkud jste. Odejdětež ode
mne všickni činitelé nepravosti.
28 Tamť bude pláč a škřipení zubů,
když uzříte Abrahama a Izáka
a Jákoba a všecky proroky v království
Božím, sami pak sebe vyhnané ven.

Textus Receptus

19 ὁμοία ἐστὶν κόκκῳ σινάπεως ὃν
λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον
ἑαυτοῦ καὶ ηὔξησεν καὶ ἐγένετο εἰς
δένδρον μέγα, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ
οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς
κλάδοις αὐτοῦ
20 Καὶ πάλιν εἶπεν Τίνι ὁμοιώσω
τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
21 ὁμοία ἐστὶν ζύμῃ ἣν λαβοῦσα
γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία
ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον
22 Καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ
κώμας διδάσκων καὶ πορείαν
ποιούμενος εἰς Ἰερουσαλήμ
23 εἶπεν δέ τις αὐτῷ Κύριε εἰ ὀλίγοι
οἱ σῳζόμενοι ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς
24 Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς
στενῆς πύλης· ὅτι πολλοί λέγω ὑμῖν
ζητήσουσιν εἰσελθεῖν καὶ οὐκ
ἰσχύσουσιν
25 ἀφ' οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης
καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν καὶ ἄρξησθε
ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν
λέγοντες Κύριε Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν
καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν Οὐκ οἶδα
ὑμᾶς πόθεν ἐστέ
26 τότε ἄρξεσθε λέγειν Ἐφάγομεν
ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν καὶ ἐν ταῖς
πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας·
27 καὶ ἐρεῖ λέγω ὑμῖν Οὐκ οἶδα ὑμᾶς
πόθεν ἐστέ· ἀπόστητε ἀπ' ἐμοῦ πάντες
οἱ ἐργάται τῆς ἀδικίας
28 ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ
βρυγμὸς τῶν ὀδόντων ὅταν ὄψησθε
Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ καὶ
πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ
τοῦ θεοῦ ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω
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Textus Receptus

35 Aj, opuštěn bude dům váš [a
zanechán] vám pustý. Ale jistě pravím
vám, že nikoli mne neuzříte, ažť přijde
[čas], když díte: Požehnaný, jenž se
béře ve jménu Páně.

29 καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ
δυσμῶν καὶ ἀπὸ βορρᾶ καὶ νότου καὶ
ἀνακλιθήσονται ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ
θεοῦ
30 καὶ ἰδού, εἰσὶν ἔσχατοι οἳ ἔσονται
πρῶτοι καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἳ ἔσονται
ἔσχατοι
31 Ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρα προσῆλθόν
τινες Φαρισαῖοι λέγοντες αὐτῷ Ἔξελθε
καὶ πορεύου ἐντεῦθεν ὅτι Ἡρῴδης
θέλει σε ἀποκτεῖναι
32 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες
εἴπατε τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ Ἰδού,
ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις ἐπιτελῶ
σήμερον καὶ αὔριον καὶ τῇ τρίτῃ
τελειοῦμαι
33 πλὴν δεῖ με σήμερον καὶ αὔριον
καὶ τῇ ἐχομένῃ πορεύεσθαι ὅτι οὐκ
ἐνδέχεται προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω
Ἰερουσαλήμ
34 Ἰερουσαλὴμ
Ἰερουσαλήμ
ἡ
ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ
λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους
πρὸς αὐτήν ποσάκις ἠθέλησα
ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον
ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς
πτέρυγας καὶ οὐκ ἠθελήσατε
35 ἰδού, ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν
ἔρημος· ἀμὴν δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ με
ἴδητέ ἕως ἄν ἥξῃ, ὅτε εἴπητε
Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι
κυρίου.

14

14

29 I přijdouť [mnozí] od východu,
a od západu, a od půlnoci, i od
poledne, a budou stoliti v království
Božím.
30 A aj, jsouť poslední, kteříž budou
první, a jsou první, kteříž budou
poslední.
31 A v ten den přistoupili někteří
z farizeů, řkouce jemu: Vyjdi, a odejdi
odsud, nebo Herodes chce tě
zamordovati.
32 I řekl jim: Jdouce, povězte lišce té:
Aj, vymítám ďábly, a uzdravuji dnes
a zítra, a třetího dne dokonám.

33 Ale však musím dnes a zítra
i pozejtří choditi; neboť jest nelze
proroku zahynouti [jinde] kromě
Jeruzaléma.
34 Jeruzaléme, Jeruzaléme, ješto
morduješ proroky a kamenuješ ty,
kteříž k tobě bývají posláni, kolikrát
jsem chtěl shromážditi syny tvé, jako
slepice kuřátka svá pod křídla?
A nechtěli jste.

I stalo se, když všel Ježíš do
domu
jednoho
knížete
farizejského v sobotu, aby jedl chléb,
že oni šetřili ho.

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν
εἰς οἶκόν τινος τῶν ἀρχόντων
τῶν Φαρισαίων σαββάτῳ φαγεῖν
ἄρτον καὶ αὐτοὶ ἦσαν παρατηρούμενοι
αὐτόν
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2 A aj, člověk jeden vodnotelný byl
před ním.
3 I odpověděv Ježíš, dí zákoníkům
a farizeům, řka: Sluší-li v sobotu
uzdravovati?
4 A oni mlčeli. Tedy on dosáh jeho,
uzdravil a propustil.
5 A odpověděv k nim řekl: Čí z vás
osel anebo vůl upadl by do studnice,
a ne ihned by ho vytáhl v den sobotní?
6 I nemohli jemu na to odpovědíti.
7 Pověděl také i ku pozvaným
podobenství, (spatřiv to, kterak [sobě]
přední místa vyvolovali,) řka k nim:
8 Kdybys byl od někoho pozván na
svadbu, nesedej na předním místě, ať
by snad vzácnější nežli ty nebyl
pozván od něho.
9 A přijda ten, kterýž tebe i onoho
pozval, řekl by tobě: Dej tomuto
místo. A tehdy počal bys s hanbou na
posledním místě seděti.
10 Ale když bys byl pozván, jda,
posaď se na posledním místě.
A kdyby přišel ten, kterýž tebe pozval,
aby řekl tobě: Příteli, posedni výše,
tedy budeš míti chválu před
spolustolícími.
11 Nebo každý, kdož se povyšuje,
bude ponížen; a kdož se ponižuje,
bude povýšen.

Textus Receptus

2 καὶ ἰδού, ἄνθρωπός τις ἦν
ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν αὐτοῦ
3 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
πρὸς τοὺς νομικοὺς καὶ Φαρισαίους
λέγων, Ἐι Ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ
θεραπεύειν
4 οἱ δὲ ἡσύχασαν καὶ ἐπιλαβόμενος
ἰάσατο αὐτὸν καὶ ἀπέλυσεν
5 καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν
Τίνος ὑμῶν ὄνος ἢ βοῦς εἰς φρέαρ
ἐμπεσεῖται, καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει
αὐτὸν ἐν τὴ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου
6 καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆναι
αὐτῷ πρὸς ταῦτα
7 Ἔλεγεν δὲ πρὸς τοὺς κεκλημένους
παραβολήν
ἐπέχων
πῶς
τὰς
πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο λέγων πρὸς
αὐτούς
8 Ὅταν κληθῇς ὑπό τινος εἰς
γάμους μὴ κατακλιθῇς εἰς τὴν
πρωτοκλισίαν μήποτε ἐντιμότερός σου
ᾖ κεκλημένος ὑπ' αὐτοῦ
9 καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας
ἐρεῖ σοι Δὸς τούτῳ τόπον καὶ τότε
ἄρξῃ μετ' αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον
κατέχειν
10 ἀλλ' ὅταν κληθῇς πορευθεὶς
ἀνάπεσον εἰς τὸν ἔσχατον τόπον ἵνα
ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε εἴπῃ σοι Φίλε
προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται
σοι
δόξα
ἐνώπιον
τῶν
συνανακειμένων σοι
11 ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν
ταπεινωθήσεται καὶ ὁ ταπεινῶν
ἑαυτὸν ὑψωθήσεται

LUKÁŠ 14:12

Bible Kralická
12 Pravil také i tomu, kterýž ho byl
pozval: Když činíš oběd nebo večeři,
nezov přátel svých, ani bratří svých,
ani sousedů bohatých, ať by snad i oni
zase nezvali tebe, a měl bys odplatu.

13 Ale když činíš hody, povolej
chudých, chromých, kulhavých,
slepých,
14 A blahoslavený budeš. Neboť
nemají, odkud by odplatili tobě, ale
budeť odplaceno při vzkříšení
spravedlivých.
15 I uslyšav to jeden z přísedících,
řekl jemu: Blahoslavený jest, kdož jí
chléb v království Božím.
16 On pak řekl jemu: Člověk jeden
učinil večeři velikou, a pozval
mnohých.
17 I poslal služebníka svého
v hodinu večeře, aby řekl pozvaným:
Pojďte, nebo již připraveno jest
všecko.
18 I počali se všickni spolu
vymlouvati. První řekl jemu: Ves jsem
koupil, a musím vyjíti a ohledati jí;
prosím tebe, vymluv mne.
19 A druhý řekl: Patero spřežení
volů koupil jsem, a jdu, abych jich
zkusil; prosím tebe, vymluv mne.
20 A jiný dí: Ženu jsem pojal,
a protož nemohu přijíti.
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Textus Receptus

12 Ἔλεγεν δὲ καὶ τῷ κεκληκότι
αὐτόν Ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον
μὴ φώνει τοὺς φίλους σου μηδὲ τοὺς
ἀδελφούς σου μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου
μηδὲ γείτονας πλουσίους μήποτε καὶ
αὐτοὶ σε ἀντικαλέσωσίν καὶ γένηται
σοι ἀνταπόδομά
13 ἀλλ' ὅταν ποιῇς δοχὴν κάλει
πτωχούς ἀναπήρους, χωλούς τυφλούς·
14 καὶ μακάριος ἔσῃ ὅτι οὐκ ἔχουσιν
ἀνταποδοῦναί σοι ἀνταποδοθήσεται
γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων
15 Ἀκούσας
δέ
τις
τῶν
συνανακειμένων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ
Μακάριος ὃς φάγεται ἄρτον ἐν τῇ
βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ
16 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Ἄνθρωπός τις
ἐποίησεν δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσεν
πολλούς
17 καὶ ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον αὐτοῦ
τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς
κεκλημένοις Ἔρχεσθε ὅτι ἤδη ἕτοιμά
ἐστιν πάντα
18 καὶ
ἤρξαντο
ἀπὸ
μιᾶς
παραιτεῖσθαι πάντες ὁ πρῶτος εἶπεν
αὐτῷ Ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω
ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν·
ἐρωτῶ σε ἔχε με παρῃτημένον
19 καὶ ἕτερος εἶπεν Ζεύγη βοῶν
ἠγόρασα πέντε καὶ πορεύομαι
δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε ἔχε με
παρῃτημένον
20 καὶ ἕτερος εἶπεν Γυναῖκα ἔγημα
καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν
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21 I navrátiv se služebník, zvěstoval
tyto věci pánu svému. Tedy
rozhněvav
se
hospodář,
řekl
služebníku svému: Vyjdi rychle na
rynky a na ulice města, a chudé,
i chromé, i kulhavé, a slepé uveď sem.
22 I řekl služebník: Pane, stalo se,
jakož jsi rozkázal, a ještěť místo jest.
23 Tedy řekl pán služebníku: Vyjdiž
na cesty a [mezi] ploty, a přinuť vjíti,
ať se naplní dům můj.
24 Nebo pravímť vám, že žádný
z mužů těch, kteříž pozváni byli,
neokusí večeře mé.
25 Šli pak mnozí zástupové s ním.
A [on] obrátiv se, řekl jim:
26 Jde-li kdo ke mně, a nemá-li
v nenávisti otce svého, i mateře,
i ženy, i dětí, i bratří, i sestr, ano i té
duše své, nemůž býti mým
učedlníkem.
27 A kdožkoli nenese kříže svého,
a jde za mnou, nemůž býti mým
učedlníkem.
28 Nebo kdo z vás jest, chtěje stavěti
věži, aby prve sedna, nepočetl
nákladu, bude-li míti dosti k dokonání
[toho díla]?
29 Aby snad, když by položil grunt,
a nemohl dokonati, [nepřišlo na to], že
všickni to vidouce, počali by se jemu
posmívati,
30 Řkouce: Tento člověk počal
stavěti, a nemohl dokonati.

Textus Receptus

21 καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος
ἐκεῖνος ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ
ταῦτα τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης
εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἔξελθε ταχέως
εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως
καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ
χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε
22 καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος Κύριε γέγονεν
ὡς ἐπέταξας καὶ ἔτι τόπος ἐστίν
23 καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν
δοῦλον Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ
φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν
ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκος μου
24 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν
ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων
γεύσεταί μου τοῦ δείπνου
25 Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι
πολλοί καὶ στραφεὶς εἶπεν πρὸς
αὐτούς
26 Εἴ τις ἔρχεται πρός με καὶ οὐ
μισεῖ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν
μητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα
καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς ἔτι
δέ καὶ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν οὐ δύναται
μου μαθητής εἶναί
27 καὶ ὅστις οὐ βαστάζει τὸν
σταυρὸν αὑτοῦ καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου
οὐ δύναται μου εἶναί μαθητής
28 τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν θέλων πύργον
οἰκοδομῆσαι οὐχὶ πρῶτον καθίσας
ψηφίζει τὴν δαπάνην εἰ ἔχει τὰ πρὸς
ἀπαρτισμόν
29 ἵνα μήποτε θέντος αὐτοῦ θεμέλιον
καὶ μὴ ἰσχύοντος ἐκτελέσαι πάντες οἱ
θεωροῦντες ἄρξωνται ἐμπαίζειν αὐτῷ
30 λέγοντες ὅτι Οὗτος ὁ ἄνθρωπος
ἤρξατο οἰκοδομεῖν καὶ οὐκ ἴσχυσεν
ἐκτελέσαι
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Textus Receptus

34 Dobráť jest sůl. Pakli sůl bude
zmařena, čím bude napravena?
35 Ani do země, ani do hnoje se
nehodí; [ale] vyvržena bude ven. Kdo
má uši k slyšení, slyš.

31 ἢ τίς βασιλεὺς πορευόμενος
συμβαλεῖν ἑτέρῳ βασιλεῖ εἰς πόλεμον
οὐχὶ καθίσας πρῶτον βουλεύεται εἰ
δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν
ἀπαντῆσαι τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων
ἐρχομένῳ ἐπ' αὐτόν
32 εἰ δὲ μήγε, ἔτι αὐτοῦ πόρρω ὄντος
πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ πρὸς
εἰρήνην
33 οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ
ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ
ὑπάρχουσιν οὐ δύναται μου εἶναί
μαθητής
34 Καλὸν τὸ ἅλας· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας
μωρανθῇ ἐν τίνι ἀρτυθήσεται
35 οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν
εὔθετόν ἐστιν ἔξω βάλλουσιν αὐτό ὁ
ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω

15

15

31 Anebo který král bera se k boji
proti jinému králi, zdaliž prve
nesedne, aby se poradil, mohl-li by
s desíti tisíci potkati se s tím, kterýž
s dvadcíti tisíci táhne proti němu?
32 Sic jinak, když ještě podál od
něho jest, pošle posly k němu, žádaje
toho, což by bylo ku pokoji.
33 Tak zajisté každý z vás, kdož se
neodřekne všech věcí, kterýmiž
vládne, nemůž býti mým učedlníkem.

Přibližovali se pak k němu
všickni publikáni a hříšníci, aby
ho slyšeli.
2 I reptali farizeové a zákoníci,
řkouce: Tento hříšníky přijímá a jí
s nimi.
3 I pověděl jim podobenství toto,
řka:
4 Kdyby někdo z vás měl sto ovec,
a ztratil by jednu z nich, zdaliž by
nenechal devadesáti devíti na poušti,
a nešel k té, kteráž zahynula, až by
i nalezl ji?
5 A nalezna, [jistě by ji] vložil na
ramena svá s radostí.

Ἦσαν δὲ ἐγγίζοντες αὐτῷ
πάντες οἱ τελῶναι καὶ οἱ
ἁμαρτωλοὶ ἀκούειν αὐτοῦ
2 καὶ διεγόγγυζον οἵ Φαρισαῖοι καὶ
οἱ γραμματεῖς λέγοντες ὅτι Οὗτος
ἁμαρτωλοὺς
προσδέχεται
καὶ
συνεσθίει αὐτοῖς
3 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν
παραβολὴν ταύτην λέγων
4 Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων
ἑκατὸν πρόβατα καὶ ἀπολέσας ἓν ἐξ
αὐτῶν
οὐ
καταλείπει
τὰ
ἐννενήκονταεννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ
πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλὸς ἕως εὕρῃ
αὐτό
5 καὶ εὑρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς
ὤμους ἑαυτοῦ χαίρων
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6 A přijda domů, svolal by přátely
a sousedy, řka jim: Spolu radujte se se
mnou, neb jsem nalezl ovci svou,
kteráž byla zahynula.
7 Pravímť vám, že tak jest radost
v nebi nad jedním hříšníkem pokání
činícím [větší], nežli nad devadesáti
devíti
spravedlivými,
kteříž
nepotřebují pokání.
8 Aneb žena některá mající grošů
deset, ztratila-li by jeden groš, zdaliž
nezažže svíce, a nemete domu,
a nehledá pilně, dokudž nenalezne?
9 A když nalezne, svolá přítelkyně
a sousedy, řkuci: Spolu radujte se se
mnou, neb jsem nalezla groš, kterýž
jsem byla ztratila.
10 Takť pravím vám, že jest radost
před anděly Božími nad jedním
hříšníkem pokání činícím.
11 Řekl také [Ježíš]: Člověk jeden
měl dva syny.
12 Z nichž mladší řekl otci: Otče, dej
mi díl statku, kterýž mně náleží.
I rozdělil jim statek.
13 A po nemnohých dnech,
shromáždiv [sobě] všecko mladší syn,
odšel do daleké krajiny, a tam
rozmrhal statek svůj, živ jsa
prostopášně.
14 A když všecko utratil, stal se hlad
veliký v krajině té, a on počal nouzi
trpěti.
15 I všed, přídržel se jednoho
měštěnína krajiny té; a on jej poslal do
vsi své, aby pásl vepře.

Textus Receptus

6 καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον συγκαλεῖ
τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας λέγων
αὐτοῖς, Συγχάρητέ μοι ὅτι εὗρον τὸ
πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός
7 λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτως χαρὰ ἔσται ἐν
τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ
μετανοοῦντι ἢ ἐπὶ ἐννενήκονταεννέα
δικαίοις οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν
μετανοίας
8 Ἢ τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα
ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν οὐχὶ ἅπτει
λύχνον καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ
ἐπιμελῶς ἕως ὅτου εὕρῃ
9 καὶ εὑροῦσα συγκαλεῖται τὰς
φίλας καὶ τὰς γείτονας λέγουσα
Συγχάρητέ μοι ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν
ἣν ἀπώλεσα
10 οὕτως λέγω ὑμῖν χαρὰ γίνεται
ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ
ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι
11 Εἶπεν δέ Ἄνθρωπός τις εἶχεν δύο
υἱούς
12 καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ
πατρί Πάτερ δός μοι τὸ ἐπιβάλλον
μέρος τῆς οὐσίας καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν
βίον
13 καὶ μετ' οὐ πολλὰς ἡμέρας
συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς
ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν καὶ
ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ
ζῶν ἀσώτως
14 δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα
ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν
ἐκείνην καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι
15 καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν
πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης καὶ
ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ
βόσκειν χοίρους
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16 I žádal nasytiti břicho své
mlátem, kteréž svině jedly, a žádný
nedával jemu.
17 [On] pak přišed sám k sobě, řekl:
[Aj,] jak mnozí čeledínové u otce
mého hojnost mají chleba, a já [tuto]
hladem mru!
18 Vstana, půjdu k otci svému,
a dím jemu: Otče, zhřešil jsem proti
nebi a před tebou,
19 A [již] více nejsem hoden slouti
syn tvůj. [Ale] učiň mne jako jednoho
z čeledínů svých.
20 I vstav, šel k otci svému. A když
ještě opodál byl, uzřel jej otec jeho,
a milosrdenstvím hnut jsa, přiběh,
padl na šíji jeho, a políbil ho.

21 I řekl jemu syn: Otče, zhřešil jsem
proti nebi a před tebou, a jižť nejsem
hoden slouti syn tvůj.
22 I řekl otec služebníkům svým:
Přineste roucho to první, a oblecte jej,
a dejte prsten na ruku jeho a obuv na
nohy.
23 A přivedouce tele tučné, zabijte,
a hodujíce, buďme veseli.
24 Nebo tento syn můj byl umřel,
a zase ožil; byl zahynul, a nalezen jest.
I počali veseli býti.
25 Byl pak syn jeho starší na poli.
A jda, když se přibližoval k domu,
uslyšel zpívání a hluk veselících se.
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Textus Receptus

16 καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν
αὑτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ
χοῖροι καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ
17 εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπεν Πόσοι
μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν
ἄρτων ἐγὼ δὲ λιμῷ ἀπόλλυμαι
18 ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν
πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ Πάτερ
ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν
σου
19 καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι
υἱός σου· ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν
μισθίων σου
20 καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν
πατέρα ἑαυτοῦ ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν
ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ
καὶ ἐσπλαγχνίσθη καὶ δραμὼν
ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ
κατεφίλησεν αὐτόν
21 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ υἱὸς Πάτερ
ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν
σου καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι
υἱός σου
22 εἶπεν δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς
δούλους αὐτοῦ ἐξενέγκατε τὴν στολὴν
τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν καὶ
δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ
ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας
23 καὶ ἐνέγκαντες τὸν μόσχον τὸν
σιτευτόν θύσατε καὶ φαγόντες
εὐφρανθῶμεν
24 ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ
ἀνέζησεν καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη
καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι
25 Ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ
πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς
ἐρχόμενος ἤγγισεν τῇ οἰκίᾳ ἤκουσεν
συμφωνίας καὶ χορῶν
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Textus Receptus

32 Ale hodovati a radovati se
náleželo. Nebo bratr tvůj tento byl
umřel, a zase ožil; zahynul byl,
a nalezen jest.

26 καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν
παίδων αὐτοῦ ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα
27 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι Ὁ ἀδελφός
σου ἥκει καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν
μόσχον τὸν σιτευτόν ὅτι ὑγιαίνοντα
αὐτὸν ἀπέλαβεν
28 ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν
εἰσελθεῖν ὁ οὖν πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν
παρεκάλει αὐτόν
29 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ πατρὶ
Ἰδού, τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ
οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον καὶ
ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ
τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ·
30 ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος ὁ
καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν
ἦλθεν ἔθυσας αὐτῷ τὸν μόσχον τὸν
σιτευτὸν
31 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Τέκνον σὺ
πάντοτε μετ' ἐμοῦ εἶ καὶ πάντα τὰ ἐμὰ
σά ἐστιν·
32 εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει
ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ
ἀνέζησεν καὶ ἀπολωλὼς ἦν, καὶ
εὑρέθη

16

16

26 I povolav jednoho z služebníků
svých, otázal se ho, co by to bylo.
27 A on řekl jemu: Bratr tvůj přišel,
i zabil otec tvůj tučné tele, že ho
zdravého přijal.
28 I rozhněval se on, a nechtěl [tam]
vjíti. Otec pak jeho vyšed, prosil ho.
29 A on odpověděv, řekl otci: Aj,
tolik let sloužím tobě, a nikdy jsem
přikázání tvého nepřestoupil, avšak
nikdy jsi mi nedal [ani] kozelce, abych
[také] s přáteli svými vesel pobyl.
30 Ale když syn tvůj tento, kterýž
prožral statek tvůj s nevěstkami,
přišel, zabils jemu tele tučné.
31 A on řekl mu: Synu, ty vždycky
se mnou jsi, a všecky věci mé jsou tvé.

Pravil pak i k učedlníkům
svým: Člověk jeden byl bohatý,
kterýž měl šafáře; a ten obžalován jest
před ním, jako by mrhal statek jeho.
2 I povolav ho, řekl jemu: Což to
slyším
o tobě?
Vydej
počet
z vladařství svého, neb již nebudeš
moci déle vládnouti.

Ἔλεγεν δὲ καὶ πρὸς τοὺς
μαθητάς αὐτοῦ Ἄνθρωπός τις
ἦν πλούσιος ὃς εἶχεν οἰκονόμον καὶ
οὗτος
διεβλήθη
αὐτῷ
ὡς
διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ,
2 καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ Τί
τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ ἀπόδος τὸν
λόγον τῆς οἰκονομίας σου οὐ γὰρ
δύνήσῃ ἔτι οἰκονομεῖν

LUKÁŠ 16:3

Bible Kralická
3 I dí vladař sám v sobě: Co učiním?
Teď pán můj odjímá ode mne
vladařství. Kopati nemohu, žebrati se
stydím.
4 Vím, co učiním, aby, když budu
zbaven vladařství, přijali mne do
svých domů.
5 I zavolav jednoho každého
dlužníka pána svého, řekl prvnímu:
Jaks mnoho dlužen pánu mému?
6 A on řekl: Sto tun oleje. I řekl mu:
Vezmi rejistra svá, a sedna rychle,
napiš padesát.
7 Potom druhému řekl: Ty pak jaks
mnoho dlužen? Kterýž řekl: Sto korců
pšenice. I dí mu: Vezmi rejistra svá,
a napiš osmdesát.
8 I pochválil pán vladaře nepravého,
že [sobě] opatrně učinil. Nebo synové
tohoto světa opatrnější jsou, nežli
synové světla v svých věcech.

9 I jáť pravím vám: Čiňte sobě
přátely z mamony nepravosti, aby,
když byste zhynuli, přijali vás do
věčných stanů.
10 Kdožť jest věrný v mále, i ve
mnozeť věrný bude. A kdož v mále
jest nepravý, i ve mnozeť nepravý jest.
11 Poněvadž
tedy
v mamoně
nepravé
věrní
jste
nebyli,
spravedlivého [zboží] kdo vám svěří?
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Textus Receptus

3 εἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος Τί
ποιήσω ὅτι ὁ κύριός μου ἀφαιρεῖται
τὴν οἰκονομίαν ἀπ' ἐμοῦ σκάπτειν οὐκ
ἰσχύω ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι
4 ἔγνων τί ποιήσω ἵνα ὅταν
μετασταθῶ τῆς οἰκονομίας δέξωνταί με
εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν
5 καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον
τῶν χρεωφειλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ
ἔλεγεν τῷ πρώτῳ Πόσον ὀφείλεις τῷ
κυρίῳ μου
6 ὁ δὲ εἶπεν Ἑκατὸν βάτους ἐλαίου
καὶ εἶπεν αὐτῷ Δέξαι σου τὸ γράμμα,
καὶ
καθίσας
ταχέως
γράψον
πεντήκοντα
7 ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπεν Σὺ δὲ πόσον
ὀφείλεις ὁ δὲ εἶπεν Ἑκατὸν κόρους
σίτου καὶ λέγει αὐτῷ Δέξαι σου τὸ
γράμμα, καὶ γράψον ὀγδοήκοντα
8 καὶ ἐπῄνεσεν ὁ κύριος τὸν
οἰκονόμον τῆς ἀδικίας ὅτι φρονίμως
ἐποίησεν· ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος
τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς
τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν
εἰσιν
9 κἀγὼ ὑμῖν λέγω ποιήσατε ἑαυτοῖς
φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας ἵνα
ὅταν ἐκλίπητε, δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς
αἰωνίους σκηνάς
10 ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν
πολλῷ πιστός ἐστιν καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ
ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν
11 εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ
πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε τὸ ἀληθινὸν τίς
ὑμῖν πιστεύσει
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A když jste v cizím věrní nebyli, což
vašeho jest, kdo vám dá?
13 Nižádný služebník nemůž dvěma
pánům sloužiti. Nebť zajisté jednoho
nenáviděti bude, a druhého milovati,
aneb jednoho přídržeti se bude,
a druhým pohrdne. Nemůžte Bohu
sloužiti a mamoně.
14 Slyšeli
pak
toto
všecko
i farizeové, kteříž byli lakomí,
a posmívali se jemu.
15 I dí jim: Vy jste, ješto se sami
spravedliví činíte před lidmi, ale Bůhť
zná srdce vaše; nebo což jest u lidí
vysokého, ohavnost jest před Bohem.

16 Zákon a Proroci až do Jana, [a] od
té chvíle království Boží zvěstuje se,
a každý [se] do něho násilně tiskne.
17 Snázeť jest zajisté nebi a zemi
pominouti, nežli v Zákoně jednomu
tytlíku zahynouti.
18 Každý, kdož propustí manželku
svou, a jinou pojímá, cizoloží; a kdož
propuštěnou od muže pojímá,
cizoloží.
19 Byl pak člověk jeden bohatý,
a obláčel se v šarlat a v kment,
a hodoval na každý den stkvostně.
20 A byl [také] jeden žebrák,
jménem Lazar, kterýžto ležel u vrat
jeho vředovitý,

Textus Receptus

12 καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ
ἐγένεσθε τὸ ὑμέτερον τίς ὑμῖν δώσει
13 Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ
κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα
μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει ἢ
ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου
καταφρονήσει οὐ δύνασθε θεῷ
δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ
14 Ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα καὶ οἱ
Φαρισαῖοι φιλάργυροι ὑπάρχοντες
καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐτόν
15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὑμεῖς ἐστε οἱ
δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν
ἀνθρώπων ὁ δὲ θεὸς γινώσκει τὰς
καρδίας ὑμῶν· ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις
ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
ἐστιν
16 Ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται ἕως
Ἰωάννου· ἀπὸ τότε ἡ βασιλεία τοῦ
θεοῦ εὐαγγελίζεται καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν
βιάζεται
17 Εὐκοπώτερον δέ ἐστιν τὸν
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν ἢ τοῦ
νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν
18 Πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα
αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει καὶ
πᾶς ὁ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς
γαμῶν μοιχεύει
19 Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος καὶ
ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον
εὐφραινόμενος καθ' ἡμέραν λαμπρῶς
20 πτωχὸς δέ τις ἦν ὀνόματι
Λάζαρος ὃς ἐβέβλητο πρὸς τὸν
πυλῶνα αὐτοῦ ἡλκωμένος
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21 Žádaje nasycen býti z drobtů,
kteříž padali z stolu bohatce. Ale i psi
přicházejíce, lízali vředy jeho.

22 I stalo se, že ten žebrák umřel,
a nesen jest od andělů do lůna
Abrahamova. Umřel pak i bohatec,
a pohřben jest.
23 Potom v pekle pozdvih očí svých,
v mukách jsa, uzřel Abrahama
zdaleka, a Lazara v lůnu jeho.

24 I zvolav bohatec, řekl: Otče
Abrahame, smiluj se nade mnou,
a pošli Lazara, ať omočí konec prstu
svého v vodě, a svlaží jazyk můj; nebo
se mučím v tomto plameni.
25 I řekl mu Abraham: Synu,
rozpomeň se, žes ty [již] vzal dobré
věci své v životě svém, a Lazar též zlé.
Nyní pak tento se [již] těší, ale ty se
mučíš.
26 A nadto nade všecko mezi námi
a vámi propast veliká utvrzena jest,
aby ti, kteříž chtí odsud k vám jíti,
nemohli, ani odonud k nám přijíti.
27 I řekl: Ale prosím tebe, Otče, abys
ho poslal do domu otce mého.
28 Neboť mám pět bratrů. Ať jim
svědčí, aby i oni nepřišli do tohoto
místa muk.
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Textus Receptus

21 καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ
τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς
τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ
κύνες ἐρχόμενοι ἀπέλειχον τὰ ἕλκη
αὐτοῦ
22 ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν
καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν
ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον τοῦ Ἀβραάμ·
ἀπέθανεν δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη
23 καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς
ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐν
βασάνοις ὁρᾷ τὸν Ἀβραὰμ ἀπὸ
μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς
κόλποις αὐτοῦ
24 καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπεν Πάτερ
Ἀβραάμ ἐλέησόν με καὶ πέμψον
Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ
δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ
τὴν γλῶσσάν μου ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ
φλογὶ ταύτῃ
25 εἶπεν δὲ Ἀβραάμ· Τέκνον
μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά
σου ἐν τῇ ζωῇ σου καὶ Λάζαρος
ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὁδε
παρακαλεῖται σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι
26 καὶ ἐπὶ πάσιν τούτοις μεταξὺ
ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα
ἐστήρικται ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι
ἐντεῦθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται μηδὲ
οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν
27 εἶπεν δέ Ἐρωτῶ οὖν σε πάτερ ἵνα
πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός
μου
28 ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς ὅπως
διαμαρτύρηται αὐτοῖς ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ
ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς
βασάνου
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Textus Receptus

29 I řekl jemu Abraham: Majíť
Mojžíše
a Proroky, nechť jich
poslouchají.
30 A on řekl: Nic, otče Abrahame,
ale kdyby kdo z mrtvých šel k nim,
budou pokání činiti.
31 I řekl mu: Poněvadž Mojžíše
a Proroků neposlouchají, aniž byť kdo
z mrtvých vstal, uvěří jemu.

29 λέγει αὐτῷ Ἀβραάμ ἔχουσιν
Μωσέα
καὶ
τοὺς
προφήτας·
ἀκουσάτωσαν αὐτῶν
30 ὁ δὲ εἶπεν Οὐχί πάτερ Ἀβραάμ
ἀλλ' ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ
πρὸς αὐτοὺς μετανοήσουσιν
31 εἶπεν δὲ αὐτῷ Εἰ Μωσέως καὶ
τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν οὐδὲ
ἐάν
τις
ἐκ
νεκρῶν
ἀναστῇ
πεισθήσονται

17

Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς
Ἀνένδεκτόν ἐστιν τοῦ μὴ ἐλθεῖν
τὰ σκάνδαλα οὐαὶ δὲ δι' οὗ
ἔρχεται·
2 λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ μύλος ὀνικὸς
περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ
καὶ ἔρριπται εἰς τὴν θάλασσαν ἢ ἵνα
σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων
3 προσέχετε ἑαυτοῖς ἐὰν δὲ ἁμάρτῃ
εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου ἐπιτίμησον αὐτῷ
καὶ ἐὰν μετανοήσῃ ἄφες αὐτῷ
4 καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμάρτη
εἰς σὲ καὶ ἑπτάκις τῆς ἡμέρας
ἐπιστρέψῃ ἐπὶ σὲ λέγων, Μετανοῶ
ἀφήσεις αὐτῷ
5 Καὶ εἶπον οἱ ἀπόστολοι τῷ κυρίῳ
Πρόσθες ἡμῖν πίστιν
6 εἶπεν δὲ ὁ κύριος Εἰ εἴχετε πίστιν
ὡς κόκκον σινάπεως ἐλέγετε ἂν τῇ
συκαμίνῳ ταύτῃ Ἐκριζώθητι καὶ
φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ
ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν
7 Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων
ἀροτριῶντα ἢ ποιμαίνοντα ὃς
εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ Εὐθέως
παρελθὼν ἀνάπεσαι·

Tedy řekl učedlníkům: Není
možné, aby nepřišla pohoršení,
ale běda tomu, skrze kohož přicházejí.
2 Lépe by mu bylo, aby žernov osličí
vložen byl na hrdlo jeho, a uvržen byl
do moře, nežli by pohoršil jednoho
z těchto maličkých.
3 Šetřte se. Zhřešil-li by pak proti
tobě bratr tvůj, potresci ho, a bude-liť
toho želeti, odpusť mu.
4 A byť pak sedmkrát za den zhřešil
proti tobě, a sedmkrát za den obrátil
se k tobě, řka: Žel mi toho, odpusť mu.
5 I řekli apoštolé Pánu: Přispoř nám
víry.
6 I dí Pán: Kdybyste měli víru jako
zrno horčičné, řekli byste této moruši:
Vykořeň se a přesaď se do moře,
a uposlechla by vás.
7 Nebo kdo jest z vás, maje
služebníka, ješto oře aneb pase
[dobytek], aby jemu, když by se s pole
navrátil, hned řekl: Pojď a seď za stůl?
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8 Ale zdali raději nedí jemu: Připrav,
ať povečeřím, a opáše se, služ mi, až
se najím a napím, a potom i ty jez
a pij?
9 Zdali děkuje služebníku tomu, že
učinil to, což mu rozkázal? Nezdá mi
se.
10 Tak i vy, když učiníte všecko, což
vám přikázáno, rcete: Služebníci
neužiteční jsme. Což jsme povinni byli
učiniti, učinili jsme.
11 I stalo se, když se bral do
Jeruzaléma, že šel skrze Samaří
a Galilei.
12 A když vcházel do jednoho
městečka, potkalo se s ním deset
mužů malomocných, kteřížto stáli
zdaleka.
13 A pozdvihše hlasu, řekli: Ježíši
přikazateli, smiluj se nad námi.
14 Kteréžto on uzřev, řekl jim:
Jdouce, ukažte se kněžím. I stalo se,
když šli, že očištěni jsou.
15 Jeden pak z nich uzřev, že jest
uzdraven, navrátil se s velikým
hlasem, velebě Boha.
16 A padl na tvář k nohám jeho,
díky čině jemu. A ten byl Samaritán.
17 I odpověděv Ježíš, řekl: Zdaliž
jich deset není očištěno? A kdež jest
jich devět?
18 Nenalezli se [k tomu], aby
přijdouce, chválu Bohu vzdali, jediné
cizozemec tento?
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Textus Receptus

8 ἀλλ' οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ Ἑτοίμασον τί
δειπνήσω
καὶ
περιζωσάμενος
διακόνει μοι ἕως φάγω καὶ πίω καὶ
μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ
9 μὴ χάριν ἔχει τῷ δούλῳ ἐκείνῳ, ὅτι
ἐποίησεν τὰ διαταχθέντα αὐτῷ οὐ
δοκῶ
10 οὕτως καὶ ὑμεῖς ὅταν ποιήσητε
πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν λέγετε ὅτι
Δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν ὅτι ὃ ὠφείλομεν
ποιῆσαι πεποιήκαμεν
11 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι
αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλὴμ καὶ αὐτὸς
διήρχετο διὰ μέσου Σαμαρείας καὶ
Γαλιλαίας
12 καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα
κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ
ἄνδρες οἳ ἔστησαν πόρρωθεν
13 καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες
Ἰησοῦ ἐπιστάτα ἐλέησον ἡμᾶς
14 καὶ
ἰδὼν
εἶπεν
αὐτοῖς
Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς
ἱερεῦσιν καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν
αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν
15 εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν ἰδὼν ὅτι ἰάθη
ὑπέστρεψεν μετὰ φωνῆς μεγάλης
δοξάζων τὸν θεόν
16 καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ
τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ·
καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης
17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν οἱ δὲ
ἐννέα ποῦ
18 οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες
δοῦναι δόξαν τῷ θεῷ εἰ μὴ ὁ
ἀλλογενὴς οὗτος
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19 I řekl jemu: Vstana, jdi, víra tvá tě
uzdravila.
20 Otázán pak jsa od zákoníků, kdy
přijde království Boží, odpověděl jim
a řekl: Nepřijdeť království Boží
patrně.
21 Aniž řeknou: Aj, tuto, aneb aj,
tamto. Nebo aj, království Boží jestiť
mezi vámi.
22 I řekl učedlníkům: Přijdou dnové,
že budete žádati viděti jeden den Syna
člověka, a neuzříte.
23 A dějíť vám: Aj, zde, hle, tamto.
Nechoďte, ani následujte.
24 Nebo jakožto blesk blýskající se
z jedné [krajiny], kteráž pod nebem
jest, až do druhé, kteráž též pod
nebem jest, svítí, tak bude i Syn
člověka ve dni svém.
25 Ale nejprve musí mnoho trpěti,
a potupen býti od národu tohoto.
26 A jakož se dálo za dnů Noé, tak
bude i za dnů Syna člověka.
27 Jedli, pili, ženili se, vdávaly se až
do toho dne, v kterémžto Noé všel do
korábu; i přišla potopa, a zahladila
všecky.
28 A též podobně, jako se stalo ve
dnech Lotových: Jedli, pili, kupovali,
prodávali, štěpovali, stavěli.

Textus Receptus

19 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀναστὰς
πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
20 Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν
Φαρισαίων πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία
τοῦ θεοῦ ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν
Οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ μετὰ
παρατηρήσεως
21 οὐδὲ ἐροῦσιν Ἰδού, ὧδε ἤ ἰδού,
Ἐκεῖ Ἰδού, γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν
22 Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς
Ἐλεύσονται ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε
μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ
ἀνθρώπου ἰδεῖν καὶ οὐκ ὄψεσθε
23 καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν Ἰδού, ὧδε· ἤ
Ἶδοὺ ἐκεῖ μὴ ἆπέλθητε μηδὲ διώξητε
24 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἡ
ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπ' οὐρανὸν εἰς
τὴν ὑπ' οὐρανὸν λάμπει οὕτως ἔσται
καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ ἡμέρᾳ
αὐτοῦ
25 πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ
παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς
γενεᾶς ταύτης
26 καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις
τοῦ Νῶε οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς
ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·
27 ἤσθιον
ἔπινον
ἐγάμουν
ἐξεγαμίζοντο ἄχρι ἡς ἡμέρας εἰσῆλθεν
Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν καὶ ἦλθεν ὁ
κατακλυσμὸς καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας
28 ὁμοίως καὶ ὼς ἐγένετο ἐν ταῖς
ἡμέραις Λώτ· ἤσθιον ἔπινον ἠγόραζον
ἐπώλουν ἐφύτευον ᾠκοδόμουν·
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Textus Receptus

36 Dva budou na poli; jeden bude
vzat, a druhý opuštěn.
37 I odpověděvše, řekli jemu: Kde,
Pane? On pak řekl jim: Kdežť [bude]
tělo, tamť se shromáždí i orlice.

29 ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Λὼτ ἀπὸ
Σοδόμων ἔβρεξεν πῦρ καὶ θεῖον ἀπ'
οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας·
30 κατὰ ταὐτὰ ἔσται ᾗ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς
τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται
31 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ
τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ
οἰκίᾳ μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά καὶ ὁ ἐν
τῷ ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς
τὰ ὀπίσω
32 μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ
33 ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν καὶ ὃς ἐὰν
ἀπολέσῃ αὐτήν ζῳογονήσει αὐτήν·
34 λέγω ὑμῖν ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἔσονται
δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς ὁ εἷς
παραληφθήσεται, καὶ ὁ ἕτερος
ἀφεθήσεται·
35 δύο ἔσονται ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ
αὐτό μία παραληφθήσεται, καὶ ἡ ἑτέρα
ἀφεθήσεται
36 (Tento verš chybí ve většině
řeckých.rukopisů)
37 καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῷ
Ποῦ κύριε ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Ὅπου τὸ
σῶμα ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοὶ

18

18

29 Ale dne toho, když vyšel Lot
z Sodomy, pršel oheň s sirou s nebe,
a zahladil všecky.
30 Takť nápodobně bude v ten den,
když se Syn člověka zjeví.
31 V ten čas kdo by byl na střeše,
a nádobí jeho v domu, nesstupuj, aby
je pobral; a kdo na poli, též nevracuj se
zase.
32 Pomněte na Lotovu ženu.
33 [Nebo] kdož by koli hledal život
svůj zachovati, ztratíť jej; a kdož by jej
koli ztratil, obživíť jej.
34 Pravímť vám: V tu noc budou
dva na loži jednom; jeden bude vzat,
a druhý opuštěn.
35 Dvě budou mleti spolu; jedna
bude vzata, a druhá opuštěna.

Pověděl jim také i podobenství,
kterak by potřebí bylo vždycky
se modliti a neoblevovati,
2 Řka: Byl jeden soudce v městě
jednom, kterýž se Boha nebál
a člověka nestyděl.
3 Byla pak vdova jedna v témž
městě. I přišla k němu, řkuci: Pomsti
mne nad protivníkem mým.

Ἔλεγεν δὲ καὶ παραβολὴν
αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε
προσεύχεσθαι καὶ μὴ ἐκκακεῖν,
2 λέγων, Κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει
τὸν θεὸν μὴ φοβούμενος καὶ
ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενος
3 χήρα δὲ ἦν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ καὶ
ἤρχετο
πρὸς
αὐτὸν
λέγουσα
Ἐκδίκησόν με ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου
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4 A on nechtěl za [dlouhý] čas. Ale
potom řekl sám v sobě: Ač se Boha
nebojím, a člověka nestydím,
5 Však že mi pokoje nedá tato
vdova, pomstím jí, aby naposledy
přijduci, neuhaněla mne.
6 I dí Pán: Slyšte, co praví soudce
nepravý.
7 A což by pak Bůh nepomstil
volených svých, volajících k němu
dnem i nocí, ačkoli i prodlévá jim?
8 Pravímť vám, žeť jich brzo pomstí.
Ale když přijde Syn člověka, zdaliž
nalezne víru na zemi?
9 I řekl také k některým, kteříž
v sebe doufali, že by spravedliví byli,
jiných [sobě] za nic nevážíce,
podobenství toto:
10 Dva muži vstupovali do chrámu,
aby se modlili, jeden farizeus a druhý
publikán.
11 Farizeus stoje soukromí, takto se
modlil: Bože, děkuji tobě, že nejsem
jako jiní lidé, dráči, nespravedliví,
cizoložníci, aneb jako i tento publikán.
12 Postím se dvakrát do téhodne,
desátky dávám ze všech věcí,
kterýmiž vládnu.
13 Publikán pak zdaleka stoje,
nechtěl ani očí k nebi pozdvihnouti,
ale bil se v prsy své, řka: Bože, buď
milostiv mně hříšnému.

Textus Receptus

4 καὶ οὐκ ἤθελησεν ἐπὶ χρόνον μετὰ
δὲ ταῦτα εἶπεν ἐν ἑαυτῷ Εἰ καὶ τὸν
θεὸν οὐ φοβοῦμαι καὶ ἄνθρωπον οὐκ
ἐντρέπομαι
5 διά γε τὸ παρέχειν μοι κόπον τὴν
χήραν ταύτην ἐκδικήσω αὐτήν ἵνα μὴ
εἰς τέλος ἐρχομένη ὑπωπιάζῃ με
6 Εἶπεν δὲ ὁ κύριος Ἀκούσατε τί ὁ
κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει·
7 ὁ δὲ θεὸς οὐ μὴ ποιήσει τὴν
ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν
βοώντων πρὸς αὐτόν ἡμέρας καὶ
νυκτός καὶ μακροθυμῶν ἐπ' αὐτοῖς
8 λέγω ὑμῖν ὅτι ποιήσει τὴν
ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει πλὴν ὁ υἱὸς
τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν
πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς
9 Εἶπεν δὲ καὶ πρός τινας τοὺς
πεποιθότας ἐφ' ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶν
δίκαιοι καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς
λοιποὺς τὴν παραβολὴν ταύτην·
10 Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ
ἱερὸν προσεύξασθαι ὁ εἷς Φαρισαῖος
καὶ ὁ ἕτερος τελώνης
11 ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν
ταῦτα προσηύχετο Ὁ θεός εὐχαριστῶ
σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν
ἀνθρώπων ἅρπαγες ἄδικοι μοιχοί ἢ
καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης·
12 νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου
ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι
13 καὶ ὁ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς
οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς
τὸν οὐρανόν ἐπᾶραι ἀλλ' ἔτυπτεν εἰς
τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων, Ὁ θεός
ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ
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14 Pravímť vám: Odšel tento,
ospravedlněn jsa, do domu svého,
a ne onen. Nebo každý, kdož se
povyšuje, bude ponížen; a kdož se
ponižuje, bude povýšen.
15 Přinášeli
také
k němu
i nemluvňátka, aby se jich dotýkal. To
viděvše učedlníci, přimlouvali jim.
16 Ale Ježíš svolav je, řekl: Nechte
dítek, ať jdou ke mně, a nebraňte jim,
nebo takovýchť jest království Boží.
17 Amen pravím vám: Kdož by koli
nepřijal království Božího jako dítě,
nevejdeť do něho.
18 I otázalo se ho jedno kníže, řka:
Mistře dobrý, co čině, život věčný
obdržím?
19 I řekl jemu Ježíš: Co mne nazýváš
dobrým? Žádný není dobrý, než sám
toliko Bůh.
20 [Však]
umíš
přikázání:
Nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš,
nepromluvíš křivého svědectví, cti
otce svého i matku svou.
21 On pak řekl: Toho všeho ostříhal
jsem od své mladosti.
22 Slyšav to Ježíš, řekl mu: Ještěť se
jednoho nedostává. Všecko, což máš,
prodej, a rozdej chudým, a budeš míti
poklad v nebi, a pojď, následuj mne.
23 On pak uslyšav to, zarmoutil se;
byl zajisté bohatý velmi.
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Textus Receptus

14 λέγω
ὑμῖν
κατέβη
οὗτος
δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ
ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν
ταπεινωθήσεται ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν
ὑψωθήσεται
15 Προσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ
βρέφη ἵνα αὐτῶν ἅπτηται· ἰδόντες δὲ
οἱ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς
16 ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος
αὐτὰ εἶπεν, Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι
πρός με καὶ μὴ κωλύετε αὐτά τῶν γὰρ
τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
17 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὃς ἐὰν μὴ δέξηται
τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον οὐ
μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν
18 Καὶ ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων
λέγων, Διδάσκαλε ἀγαθέ τί ποιήσας
ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω
19 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Τί με
λέγεις ἀγαθόν οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς
ὁ θεός
20 τὰς ἐντολὰς οἶδας· Μὴ μοιχεύσῃς
Μὴ φονεύσῃς Μὴ κλέψῃς Μὴ
ψευδομαρτυρήσῃς Τίμα τὸν πατέρα
σου καὶ τὴν μητέρα σου
21 ὁ δὲ εἶπεν Ταῦτα πάντα
ἐφύλαξαμην ἐκ νεότητος μου
22 ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
αὐτῷ Ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα
ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς
καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ
δεῦρο ἀκολούθει μοι
23 ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος
ἐγένετο· ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα
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24 A viděv jej Ježíš zarmouceného,
řekl: [Aj], jak nesnadně ti, kdož statky
mají, do království Božího vejdou!

25 Snáze jest zajisté velbloudu skrze
jehelnou dírku projíti, nežli bohatému
vjíti do království Božího.
26 Tedy řekli ti, kteříž to slyšeli:
I kdož může spasen býti?
27 A on dí [jim]: Což jest
nemožného u lidí, možné jest u Boha.
28 I řekl Petr: Aj, my opustili jsme
všecko, a šli jsme za tebou.
29 On pak řekl jim: Amen pravím
vám, že není žádného, kterýž by
opustil dům, neb rodiče, neb bratří,
neb manželku, nebo dítky, pro
království Boží,
30 Aby nevzal v tomto času
mnohem více, v budoucím pak věku
[míti bude] život věčný.
31 Tedy pojav Ježíš dvanácte, řekl
jim: Aj, vstupujeme do Jeruzaléma,
a naplníť se všecko to, což psáno jest
skrze Proroky o Synu člověka.
32 Nebo vydán bude pohanům,
a bude posmíván, a zlehčen i uplván.
33 A ubičujíce, zamordují jej, ale
[on] třetího dne z mrtvých vstane.

Textus Receptus

24 Ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς
περίλυπον γενόμενον εἶπεν Πῶς
δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες
εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ
θεοῦ
25 εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν κάμηλον
διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδος εἰσελθεῖν ἢ
πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
εἰσελθεῖν
26 εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες Καὶ τίς
δύναται σωθῆναι
27 ὁ δὲ εἶπεν Τὰ ἀδύνατα παρὰ
ἀνθρώποις δυνατὰ ἐστιν παρὰ τῷ θεῷ
28 Εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος Ἰδού, ἡμεῖς
ἀφηκαμεν πάντα, καὶ ἠκολουθήσαμέν
σοι
29 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν
ὅτι οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ
γονεῖς ἢ ἀδελφοὺς ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα
ἕνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ
30 ὃς
οὐ
μὴ
ἀπολάβῃ
πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ
καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν
αἰώνιον
31 Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα
εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἰδού, ἀναβαίνομεν
εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ τελεσθήσεται
πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν
προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου·
32 παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσιν
καὶ ἐμπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται
καὶ ἐμπτυσθήσεται
33 καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν
αὐτόν καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ
ἀναστήσεται

LUKÁŠ 18:34

Bible Kralická
34 Oni pak tomu nic nerozuměli,
a bylo slovo to skryto před nimi, aniž
věděli, co se pravilo.
35 I stalo se, když se přibližoval
k Jericho, slepý jeden seděl podle
cesty, žebře.
36 A slyšev zástup pomíjející, otázal
se, co by to bylo?
37 I oznámili jemu, že Ježíš
Nazaretský tudy jde.
38 I zvolal, řka: Ježíši, synu
Davidův, smiluj se nade mnou!
39 A ti, kteříž napřed šli,
přimlouvali mu, aby mlčal. Ale on
mnohem více volal: Synu Davidův,
smiluj se nade mnou!
40 Tedy zastaviv se Ježíš, rozkázal
ho k sobě přivésti. A když se
přibližoval, otázal se ho,
41 Řka: Co chceš, ať tobě učiním?
On pak dí: Pane, ať vidím.
42 A Ježíš řekl jemu: Prohlédni. Víra
tvá tě uzdravila.
43 A ihned prohlédl, a šel za ním,
velebě Boha. A všecken lid viděv to,
vzdal chválu Bohu.

19

A všed [Ježíš], bral se přes
Jericho.
2 A aj, muž, jménem Zacheus, a ten
byl hejtman nad celnými, a byl
bohatý.
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Textus Receptus

34 καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν
καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ'
αὐτῶν καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα
35 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν
εἰς Ἰεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ
τὴν ὁδὸν προσαιτῶν·
36 ἀκούσας
δὲ
ὄχλου
διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη
τοῦτο
37 ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ
Ναζωραῖος παρέρχεται
38 καὶ ἐβόησεν λέγων, Ἰησοῦ υἱὲ
Δαβίδ, ἐλέησόν με
39 καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων
αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ
μᾶλλον ἔκραζεν Υἱὲ Δαβίδ, ἐλέησόν με
40 σταθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν
αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν ἐγγίσαντος
δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν
41 λέγων, Τί σοι θέλεις ποιήσω ὁ δὲ
εἶπεν Κύριε ἵνα ἀναβλέψω
42 καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
Ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε
43 καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν καὶ
ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν θεόν καὶ
πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ θεῷ
Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν
Ἰεριχώ
2 καὶ ἰδού, ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος
Ζακχαῖος καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης
καὶ οὗτος ἦν πλούσιος·

19

272

LUKÁŠ 19:12

Bible Kralická
3 I žádostiv byl viděti Ježíše, kdo by
byl; a nemohl pro zástup, nebo
postavy malé byl.
4 A předběh napřed, vstoupil na
strom planého fíku, aby jej viděl; neb
tudy měl jíti.
5 A když přišel k tomu místu,
pohleděv zhůru Ježíš, uzřel jej, i řekl
jemu: Zachee, spěšně sstup dolů, nebo
dnes v domu tvém musím zůstati.
6 I sstoupil rychle, a přijal jej
radostně.
7 A viděvše [to] všickni, reptali,
řkouce: K člověku hříšnému se obrátil.
8 Stoje pak Zacheus, řekl ku Pánu:
Aj, polovici statku svého, Pane,
dávám chudým, a oklamal-li jsem
v čem koho, navracuji to čtvernásob.
9 I dí jemu Ježíš: Dnes spasení stalo
se domu tomuto, protože i on jest syn
Abrahamův.
10 Nebo přišel Syn člověka, aby
hledal a spasil, což bylo zahynulo.
11 Toho když oni poslouchali,
promluvil k nim dále podobenství,
protože byl blízko od Jeruzaléma a že
se oni domnívali, že by se hned mělo
zjeviti království Boží.
12 I řekl: Člověk jeden rodu
znamenitého odšel do daleké krajiny,
aby přijal království a zase se navrátil.

Textus Receptus

3 καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς
ἐστιν καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου
ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν
4 καὶ προδραμὼν ἔμπροσθεν ἀνέβη
ἐπὶ συκομωραίαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν ὅτι δι'
ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι
5 καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον
ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς εἶδεν αὐτόν· καὶ
εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ζακχαῖε σπεύσας
κατάβηθι σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ
σου δεῖ με μεῖναι
6 καὶ
σπεύσας
κατέβη
καὶ
ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων
7 καὶ ἰδόντες ἅπαντες διεγόγγυζον
λέγοντες ὅτι Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ
εἰσῆλθεν καταλῦσαι
8 σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς
τὸν κύριον Ἰδού, τὰ ἡμίση τῶν
ὑπαρχόντων μου κύριε δίδωμι τοῖς
πτωχοῖς καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα
ἀποδίδωμι τετραπλοῦν
9 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι
Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ
ἐγένετο καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ
ἐστιν·
10 ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός
11 Ἀκουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα
προσθεὶς εἶπεν παραβολὴν διὰ τὸ
ἐγγὺς αὐτὸν εἶναι Ἰερουσαλὴμ καὶ
δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει ἡ
βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀναφαίνεσθαι
12 εἶπεν οὖν Ἄνθρωπός τις εὐγενὴς
ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν λαβεῖν
ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι

LUKÁŠ 19:13

Bible Kralická
13 I povolav desíti služebníků
svých, dal jim deset hřiven, a řekl jim:
Kupčtež, dokudž nepřijdu.
14 Měšťané pak jeho nenáviděli ho,
a poslali poselství za ním, řkouce:
Nechcemeť, aby tento kraloval nad
námi.
15 I stalo se, když se navrátil, přijav
království, rozkázal zavolati těch
svých služebníků, kterýmž byl dal
peníze, aby zvěděl, jak kdo mnoho
získal.
16 I přišel první, řka: Pane, hřivna
tvá deset hřiven získala.
17 I řekl jemu: To dobře, služebníče
dobrý. Že jsi nad málem byl věrný,
mějž moc nad desíti městy.
18 A druhý přišel, řka: Pane, hřivna
tvá získala pět hřiven.
19 I tomu řekl: I ty budiž nad pěti
městy.
20 A jiný přišel, řka: Pane, aj, teď
hřivna tvá, kterouž jsem měl složenou
v šátku.
21 Nebo jsem se bál tebe, ješto jsi
člověk přísný; béřeš, čeho jsi
nepoložil, a žneš, čeho jsi nerozsíval.
22 I řekl jemu: Z úst tvých soudím
tebe, služebníče zlý. Věděl jsi, že jsem
já člověk přísný, bera, což jsem
nepoložil,
a žna,
čehož
jsem
nerozsíval.
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Textus Receptus

13 καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ
ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς καὶ εἶπεν
πρὸς αὐτούς Πραγματεύσασθε ἕως
ἔρχομαι
14 οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν
αὐτόν καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν
ὀπίσω αὐτοῦ λέγοντες Οὐ θέλομεν
τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ' ἡμᾶς
15 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν
αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν καὶ
εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους
τούτους οἷς ἔδωκεν τὸ ἀργύριον ἵνα
γνῷ τίς τί διεπραγματεύσατο
16 παρεγένετο δὲ ὁ πρῶτος λέγων,
Κύριε ἡ μνᾶ σου προσειργάσατο δέκα
μνᾶς
17 καὶ εἶπεν αὐτῷ Εὖ, ἀγαθὲ δοῦλε
ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου ἴσθι
ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων
18 καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος λέγων,
Κύριε Ἡ μνᾶ σου ἐποίησεν πέντε μνᾶς
19 εἶπεν δὲ καὶ τούτῳ Καὶ σὺ γίνου
ἐπάνω πέντε πόλεων
20 καὶ ἕτερος ἦλθεν λέγων, Κύριε
ἰδού, ἡ μνᾶ σου ἣν εἶχον ἀποκειμένην
ἐν σουδαρίῳ·
21 ἐφοβούμην γάρ σε ὅτι ἄνθρωπος
αὐστηρὸς εἶ αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας καὶ
θερίζεις ὃ οὐκ ἔσπειρας
22 λέγει δὲ αὐτῷ Ἐκ τοῦ στόματός
σου κρινῶ σε πονηρὲ δοῦλε ᾔδεις ὅτι
ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι αἴρων ὃ
οὐκ ἔθηκα καὶ θερίζων ὃ οὐκ ἔσπειρα
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LUKÁŠ 19:33

Bible Kralická
23 I pročes tedy nedal peněz mých
na stůl, a já přijda, byl bych je vzal
i s požitky?
24 I řekl těm, kteříž tu stáli: Vezměte
od něho hřivnu, a dejte tomu, kterýž
má deset hřiven.
25 I řekli jemu: Pane, máť deset
hřiven.
26 [I dí jim:] Jistě pravím vám, že
každému, kdož má, bude dáno, ale od
toho, kterýž nemá, i to, což má, bude
odjato.
27 Ty pak nepřátely mé, kteříž
nechtěli, abych nad nimi kraloval,
přiveďte sem a zmordujte přede
mnou.
28 To pověděv, šel předce, vstupuje
k Jeruzalému.
29 I stalo se; když se přiblížil
k Betfagi a k Betany, k hoře, kteráž
slove Olivetská, poslal dva učedlníky
své,
30 Řka: Jděte do městečka, kteréž
proti vám jest. Do kteréhožto
vejdouce, naleznete oslátko přivázané,
na němžto nikdy žádný z lidí neseděl.
Odvěžtež je, a přiveďte ke mně.
31 A optal-liť by se vás kdo, proč [je]
odvazujete, tak jemu díte: Protože Pán
ho potřebuje.
32 Tedy odšedše ti, kteříž byli
posláni, nalezli [tak], jakž jim byl
pověděl.
33 A když odvazovali oslátko, řekli
páni jeho k nim: Proč odvazujete
oslátko?

Textus Receptus

23 καὶ διατί οὐκ ἔδωκάς τὸ
ἀργύριον μου ἐπὶ τὴν τράπεζαν καὶ
ἐγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν ἔπραξα αὐτὸ
24 καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν Ἄρατε
ἀπ' αὐτοῦ τὴν μνᾶν καὶ δότε τῷ τὰς
δέκα μνᾶς ἔχοντι
25 καὶ εἶπον αὐτῷ Κύριε ἔχει δέκα
μνᾶς
26 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι παντὶ τῷ
ἔχοντι δοθήσεται ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ
ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ'
αὐτοῦ
27 πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου ἐκείνους,
τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ'
αὐτοὺς ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε
ἔμπροσθέν μου
28 Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο
ἔμπροσθεν ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα
29 Καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς
Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος
τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν ἀπέστειλεν
δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ,
30 εἰπὼν, Ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι
κώμην ἐν ᾗ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε
πῶλον δεδεμένον ἐφ' ὃν οὐδεὶς
πώποτε
ἀνθρώπων
ἐκάθισεν
λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε
31 καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ Διατί
λύετε οὕτως ἐρεῖτε αὐτῷ, ὅτι Ὁ κύριος
αὐτοῦ χρείαν ἔχει
32 ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι
εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς
33 λυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον
εἶπον οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς Τί
λύετε τὸν πῶλον

LUKÁŠ 19:34

Bible Kralická
34 A oni řekli: Pán ho potřebuje.
35 I přivedli je k Ježíšovi, a vloživše
roucha svá na oslátko, vsadili na ně
Ježíše.
36 A když on jel, stlali roucha svá na
cestě.
37 Když se pak již přibližoval
k místu tomu, kudyž scházejí s hory
Olivetské, počalo všecko množství
učedlníků radostně chváliti Boha
hlasem velikým ze všech divů, kteréž
byli viděli,
38 Řkouce: Požehnaný král, jenž se
béře ve jménu Páně. Pokoj na nebi,
a sláva na výsostech.
39 Ale někteří z farizeů, kteříž tu
byli v zástupu, řekli k němu: Mistře,
potresci učedlníků svých.
40 I odpověděv, řekl jim: Pravímť
vám: Budou-li tito mlčeti, kameníť
bude volati.
41 A když se přiblížil, uzřev město,
plakal nad ním,
42 Řka: Ó kdybys poznalo i ty, a to
aspoň v takový tento den tvůj, které
by věci ku pokoji tobě byly; ale skrytoť
jest to nyní od očí tvých.
43 Nebo přijdou na tě dnové, [v
nichž] obklíčí tě nepřátelé tvoji valem,
a oblehnou tebe, a ssouží tě se všech
stran.
44 A s zemí srovnají tě, i syny tvé,
[kteříž] v tobě [jsou], a nenechajíť
v tobě kamene na kameni, protože jsi
nepoznalo času navštívení svého.
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Textus Receptus

34 οἱ δὲ εἶπον Ὁ κύριος αὐτοῦ
χρείαν ἔχει
35 καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν
Ἰησοῦν καὶ ἐπιρρίψαντες ἑαυτῶν τὰ
ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον ἐπεβίβασαν τὸν
Ἰησοῦν
36 πορευομένου
δὲ
αὐτοῦ
ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐν τῇ
ὁδῷ
37 Ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ
καταβάσει τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν
ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν
μαθητῶν χαίροντες αἰνεῖν τὸν θεὸν
φωνῇ μεγάλῃ περὶ πασῶν ὧν εἶδον
δυνάμεων
38 λέγοντες
Εὐλογημένος
ὁ
ἐρχόμενος βασιλεὺς ἐν ὀνόματι κυρίου·
εἰρήνη ἐν οὐρανῷ καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις
39 καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ
ὄχλου εἶπον πρὸς αὐτόν Διδάσκαλε
ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου
40 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς,
Λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν,
οἱ λίθοι κεκράξονται
41 Καὶ ὡς ἤγγισεν ἰδὼν τὴν πόλιν
ἔκλαυσεν ἐπ' αὐτή,
42 λέγων ὅτι Εἰ ἔγνως καὶ σὺ καὶ γε
ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου ταύτῃ τὰ πρὸς εἰρήνην
σου· νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν
σου·
43 ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σὲ καὶ
περιβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά
σοι καὶ περικυκλώσουσίν σε καὶ
συνέξουσίν σε πάντοθεν
44 καὶ ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ τέκνα
σου ἐν σοί καὶ οὐκ ἀφήσουσιν ἐν σοί
λίθον ἐπὶ λίθῳ· ἀνθ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν
καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου
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LUKÁŠ 20:8

Bible Kralická

Textus Receptus

48 A nenalezli, co by jemu učinili.
Nebo všecken lid jej sobě liboval,
poslouchaje ho.

45 Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο
ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας ἐν αὐτῷ
Καὶ ἀγοράζοντας,
46 λέγων αὐτοῖς, Γέγραπται ὁ οἰκός
μου οἰκος προσευχῆς ἐστίν, ὑμεῖς δὲ
αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν
47 Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ' ἡμέραν
ἐν τῷ ἱερῷ οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι
καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ
48 καὶ οὐχ εὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν
ὁ λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέματο αὐτοῦ
ἀκούων

20

20

45 A všed do chrámu, počal
vymítati prodavače a kupce z něho,
46 Řka jim: Psáno jest: Dům můj
dům modlitby jest, vy jste jej pak
učinili peleší lotrovskou.
47 I učil na každý den v chrámě.
Přední pak kněží a zákoníci i přední
v lidu hledali ho zahladiti.

I stalo se v jeden den, když on
učil lid v chrámě a kázal
evangelium, že přišli k tomu přední
kněží a zákoníci s staršími,
2 I řekli jemu: Pověz nám, jakou
mocí tyto věci činíš, aneb kdo tobě
tuto moc dal?
3 I odpověděv, řekl jim: Otížiť se i já
vás o jedné věci a odpověztež mi:
4 Křest Janův s nebe-li byl, čili
z lidí?
5 Oni pak uvažovali to mezi sebou,
řkouce: Jestliže bychom řekli: S nebe,
díť nám: Pročež jste tedy neuvěřili
jemu?
6 Pakli díme: Z lidí, lid všecken
ukamenuje nás; neb [oni] cele tak drží,
že Jan jest prorok.
7 I odpověděli: Že nevědí, odkud
jest byl.
8 I řekl jim Ježíš: Aniž já vám povím,
jakou mocí toto činím.

Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν
ἐκείνων, διδάσκοντος αὐτοῦ τὸν
λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου
ἐπέστησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέροις
2 καὶ Εἰπὸν πρὸς αὐτόν λέγοντες
Εἰπε ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
ποιεῖς ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν
ἐξουσίαν ταύτην
3 ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς
Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ ἕνα λόγον καὶ
εἴπατέ μοι·
4 Τὸ βάπτισμα Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ
ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων
5 οἱ δὲ συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτοὺς
λέγοντες ὅτι Ἐὰν εἴπωμεν Ἐξ οὐρανοῦ
ἐρεῖ Διατί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ
6 ἐὰν δὲ εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων πᾶς
ὁ λαὸς καταλιθάσει ἡμᾶς πεπεισμένος
γάρ ἐστιν Ἰωάννην προφήτην εἶναι
7 καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι πόθεν
8 καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Οὐδὲ
ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
ποιῶ

LUKÁŠ 20:9

Bible Kralická
9 I počal lidu praviti podobenství
toto: Člověk jeden štípil vinici,
a pronajal ji vinařům, a sám odšed
podál [byl tam] za mnohé časy.
10 A v čas slušný poslal k vinařům
služebníka, aby z ovoce vinice dali
jemu. Vinaři pak zmrskavše jej, pustili
ho prázdného.
11 A on poslal druhého služebníka.
Oni pak i toho zmrskavše a zohavivše,
pustili prázdného.
12 I poslal třetího. Ale oni i toho
zranivše, vystrčili ven.
13 Tedy řekl Pán vinice: Co učiním?
Pošli svého milého Syna. Snad když
toho uzří, ostýchati se budou.
14 Uzřevše pak vinaři, rozmlouvali
mezi sebou, řkouce: Tentoť jest dědic;
pojďte, zabijme jej, aby naše bylo
dědictví.
15 A vystrčivše jej ven z vinice,
zamordovali [ho]. Což tedy učiní jim
Pán vinice?
16 Přijde a vyhladí vinaře ty, a dá
vinici jiným. To uslyšavše, řekli:
Odstup to.
17 A on pohleděv na ně, řekl: Co jest
pak to, což napsáno jest: Kámen,
kterýmž pohrdli dělníci, ten učiněn
jest v hlavu úhelní.
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Textus Receptus

9 Ἤρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν
τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἄνθρωπός τις
ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ ἐξέδοτο
αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησεν
χρόνους ἱκανούς
10 καὶ ἐν καιρῷ ἀπέστειλεν πρὸς
τοὺς γεωργοὺς δοῦλον ἵνα ἀπὸ τοῦ
καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος δῶσιν αὐτῷ·
οἱ δὲ γεωργοὶ δείραντες αὐτὸν
ἐξαπέστειλαν κενόν
11 καὶ προσέθετο πέμψαι ἕτερον
δοῦλον· οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες καὶ
ἀτιμάσαντες ἐξαπέστειλαν κενόν
12 καὶ προσέθετο πέμψαι· τρίτον οἱ
δὲ καὶ τοῦτον τραυματίσαντες
ἐξέβαλον
13 εἶπεν δὲ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος
Τί ποιήσω πέμψω τὸν υἱόν μου τὸν
ἀγαπητόν· ἴσως τοῦτον ἰδόντες
ἐντραπήσονται
14 ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ
διελογίζοντο πρὸς ἑαυτοὺς, λέγοντες
Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· δεῦτε
ἀποκτείνωμεν αὐτόν ἵνα ἡμῶν γένηται
ἡ κληρονομία
15 καὶ ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ
ἀμπελῶνος ἀπέκτειναν τί οὖν ποιήσει
αὐτοῖς ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος
16 ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς
γεωργοὺς τούτους καὶ δώσει τὸν
ἀμπελῶνα ἄλλοις ἀκούσαντες δὲ
εἶπον, Μὴ γένοιτο
17 ὁ δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπεν Τί οὖν
ἐστιν τὸ γεγραμμένον τοῦτο· Λίθον ὃν
ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος
ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας
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LUKÁŠ 20:26

Bible Kralická
18 Každý, kdož padne na ten
kámen, rozrazí se; a na kohož by on
upadl, potřeť jej.
19 I hledali přední kněží a zákoníci,
jak by naň vztáhli ruce v tu hodinu,
ale báli se lidu. Nebo porozuměli, že
by na ně mluvil podobenství to.

20 Tedy ukládajíce [o něm], poslali
špehéře, kteříž by se spravedlivými
činili, aby ho polapili v řeči, a potom
jej vydali vrchnosti a v moc hejtmanu.
21 I otázali se ho [oni], řkouce:
Mistře víme, že právě mluvíš a učíš,
a nepřijímáš osoby, ale v pravdě cestě
Boží učíš.
22 Sluší-li nám daň dávati císaři, čili
nic?
23 Ale [Ježíš] rozuměje chytrosti
jejich, dí jim: Co mne pokoušíte?
24 Ukažte mi peníz. Čí má obraz
a nápis? I odpověděvše, řekli: Císařův.
25 On pak řekl jim: Dejtež tedy, co
jest císařova, císaři, a což jest Božího,
Bohu.
26 I nemohli ho za slovo popadnouti
před lidem, a divíce se odpovědi jeho,
umlkli.

Textus Receptus

18 πᾶς ὁ πεσὼν ἐπ' ἐκεῖνον τὸν
λίθον συνθλασθήσεται· ἐφ' ὃν δ' ἂν
πέσῃ λικμήσει αὐτόν
19 Καὶ ἐζήτησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
γραμματεῖς ἐπιβαλεῖν ἐπ' αὐτὸν τὰς
χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ καὶ
ἐφοβήθησαν τὸν λαόν ἔγνωσαν γὰρ
ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν
ταύτην εἶπεν
20 Καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν
ἐγκαθέτους ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς
δικαίους εἶναι ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ
λόγου εἰς τὸ παραδοῦναι αὐτὸν τῇ
ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος
21 καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες
Διδάσκαλε οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις
καὶ διδάσκεις καὶ οὐ λαμβάνεις
πρόσωπον ἀλλ' ἐπ' ἀληθείας τὴν ὁδὸν
τοῦ θεοῦ διδάσκεις·
22 ἔξεστιν ἡμῖν Καίσαρι φόρον
δοῦναι ἢ οὔ
23 κατανοήσας δὲ αὐτῶν τὴν
πανουργίαν εἶπεν πρὸς αὐτούς τί μέ
πειράζετε
24 ἐπιδείξατέ μοι δηνάριον· τίνος
ἔχει
εἰκόνα
καὶ
ἐπιγραφήν
ἀποκριθέντες δὲ εἶπον, Καίσαρος
25 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, ἀπόδοτε
Τοίνυν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ
τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ
26 καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι
αὐτοῦ ῥήματος ἐναντίον τοῦ λαοῦ καὶ
θαυμάσαντες ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει αὐτοῦ
ἐσίγησαν

LUKÁŠ 20:27

Bible Kralická
27 Přistoupivše
pak
někteří
z saduceů, (kteříž odpírají býti
vzkříšení,) otázali se ho,
28 Řkouce: Mistře, Mojžíš napsal
nám: Kdyby bratr něčí umřel, maje
manželku, a umřel by bez dětí, aby ji
pojal bratr jeho za manželku,
a vzbudil símě bratru svému.
29 I bylo sedm bratří, a první pojav
ženu, umřel bez dětí.
30 I pojal ji druhý, a umřel i ten bez
dětí.
31 A třetí pojal ji, též i [všech] těch
sedm, a nezůstavivše semene, zemřeli.
32 Nejposléze po všech umřela
i žena.
33 Protož při vzkříšení kterého
z nich bude manželka, poněvadž
sedm jich mělo ji za manželku?
34 A odpovídaje, řekl jim Ježíš:
Synové tohoto světa žení se a vdávají.
35 Ale ti, kteříž hodni jmíni budou
dosáhnouti onoho věku a vzkříšení
z mrtvých, ani se ženiti budou ani
vdávati.
36 Nebo ani umírati více nebudou
moci, andělům zajisté rovni budou.
A jsou synové Boží, poněvadž jsou
synové vzkříšení.
37 A že mrtví vstanou z mrtvých,
i Mojžíš ukázal při onom kři, když
nazývá Pána Bohem Abrahamovým
a Bohem
Izákovým
a Bohem
Jákobovým.
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Textus Receptus

27 Προσελθόντες δέ τινες τῶν
Σαδδουκαίων
οἱ
ἀντιλέγοντες
ἀνάστασιν μὴ εἶναι ἐπηρώτησαν
αὐτὸν
28 λέγοντες Διδάσκαλε Μωσῆς
ἔγραψεν ἡμῖν ἐάν τινος ἀδελφὸς
ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα καὶ οὗτος
ἄτεκνος ἀποθάνῃ ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς
αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ
σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
29 ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν· καὶ ὁ
πρῶτος λαβὼν γυναῖκα ἀπέθανεν
ἄτεκνος·
30 καὶ ἔλαβεν ὁ δεύτερος τὴν
γυναῖκα, καὶ οὑτὸς απέθανεν ἄτεκνος
31 καὶ ὁ τρίτος ἔλαβεν αὐτήν
ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἑπτὰ οὐ κατέλιπον
τέκνα καὶ ἀπέθανον
32 ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανεν καὶ
ἡ γυνὴ
33 ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει τίνος αὐτῶν
γίνεται γυνὴ οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν
γυναῖκα
34 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς ὁ
Ἰησοῦς Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου
γαμοῦσιν καὶ ἐκγαμίσκονται,
35 οἱ δὲ καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος
ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς
ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε
ἐκγαμίσκονται
36 οὔτε γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται
ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν καὶ υἱοί εἰσιν τοῦ
θεοῦ τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες
37 ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροὶ καὶ
Μωσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου ὡς
λέγει κύριον τὸν θεὸν Ἀβραὰμ καὶ τὸν
θεὸν Ἰσαὰκ καὶ τόν θεὸν Ἰακώβ
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LUKÁŠ 21:3

Bible Kralická
38 Bůhť pak není mrtvých, ale
živých, nebo všickni jsou jemu živi.
39 Tedy
odpověděvše
někteří
z zákoníků, řekli: Mistře, dobře jsi
pověděl.
40 I neodvážili se jeho na nic více
tázati.
41 On pak řekl jim: Kterak [někteří]
praví Krista býti synem Davidovým?
42 A sám David praví v knihách
Žalmových: Řekl Pán Pánu mému:
Seď na pravici mé,
43 Ažť [i] položím nepřátely tvé
v podnož noh tvých.
44 Poněvadž David jej Pánem
nazývá, i kterakž syn jeho jest?
45 I řekl učedlníkům svým přede
vším lidem:
46 Varujte se od zákoníků, kteříž
rádi chodí v krásném rouše a milují
pozdravování na trzích a přední
stolice v školách a první místo na
večeřích,
47 Kteříž zžírají domy vdovské pod
zámyslem dlouhé modlitby. Tiť
vezmou těžší odsouzení.

21

A pohleděv, uzřel [lidi] bohaté,
kteříž metali dary své do
pokladnice.
2 Uzřel
pak
i jednu
vdovu
chudičkou, ana uvrhla dva šarty.
3 I řekl: Vpravdě pravím vám, že
vdova tato chudá více uvrhla nežli
všickni [jiní].

Textus Receptus

38 θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν ἀλλὰ
ζώντων πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν
39 ἀποκριθέντες δέ τινες τῶν
γραμματέων εἶπον, Διδάσκαλε καλῶς
εἶπας
40 οὐκέτι δὲ ἐτόλμων ἐπερωτᾶν
αὐτὸν οὐδέν
41 Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Πῶς
λέγουσιν τὸν Χριστὸν υἱόν Δαβὶδ
εἶναι
42 καὶ αὐτὸς Δαβὶδ λέγει ἐν βίβλῳ
ψαλμῶν Εἶπεν ὁ κύριος τῷ κυρίῳ μου·
Κάθου ἐκ δεξιῶν μου
43 ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου
ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου
44 Δαβὶδ οὖν κύριον αὐτὸν καλεῖ καὶ
πῶς υἱός αὐτοῦ ἐστιν
45 Ἀκούοντος δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ
εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
46 Προσέχετε ἀπὸ τῶν γραμματέων
τῶν θελόντων περιπατεῖν ἐν στολαῖς
καὶ φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς
ἀγοραῖς καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς
συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς
δείπνοις
47 οἳ κατεσθίουσιν τὰς οἰκίας τῶν
χηρῶν
καὶ
προφάσει
μακρὰ
προσεύχονται·
οὗτοι
λήψονται
περισσότερον κρίμα
Ἀναβλέψας δὲ εἶδεν τοὺς
βάλλοντας τὰ δῶρα αὐτῶν εἰς
τὸ γαζοφυλάκιον πλουσίους
2 εἶδεν δέ καὶ τινα χήραν πενιχρὰν
βάλλουσαν ἐκεῖ δύο λεπτὰ
3 καὶ εἶπεν Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ
χήρα ἡ πτωχὴ αὕτη πλεῖον πάντων
ἔβαλεν·

21

LUKÁŠ 21:4

Bible Kralická
4 Nebo všickni tito z toho, což jim
zbývalo, dali dary Bohu, tato pak
z své chudoby všecku živnost svou,
kterouž měla, uvrhla.
5 A když někteří pravili o chrámu,
kterak by kamením pěkným i [jinými]
okrasami ozdoben byl, řekl:
6 Načež se to díváte? Přijdouť
dnové, v nichžto nebude zůstaven
kámen na kameni, kterýž by nebyl
zbořen.
7 I otázali se ho, řkouce: Mistře, kdy
to bude? A které znamení, když se to
bude míti státi?
8 On pak řekl: Vizte, abyste nebyli
svedeni. Nebo mnozí přijdou ve
jménu mém, řkouce: Že já jsem
[Kristus], a čas se blíží. Protož
nepostupujte po nich.
9 Když pak uslyšíte o válkách
a různicech, nestrachujte se; neboť
musí to prve býti, ale ne ihned konec.
10 Tehdy pravil jim: Povstaneť
národ proti národu, a království proti
království.
11 A země třesení veliká budou po
místech, a hladové, a morové, hrůzy
i zázrakové s nebe velicí.
12 Ale před tím přede vším
vztáhnou ruce své na vás, a protiviti
se vám budou, vydávajíce vás do škol
a žalářů,
vodíce
k králům
a k vladařům pro jméno mé.
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Textus Receptus

4 ἅπαντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ
περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ
δῶρα τοῦ Θεοῦ, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ
ὑστερήματος αὐτῆς ἅπαντα τὸν βίον
ὃν εἶχεν ἔβαλεν
5 Καί τινων λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦ
ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ ἀναθήμασιν
κεκόσμηται εἶπεν
6 Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε ἐλεύσονται
ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος
ἐπὶ λίθῳ ὃς οὐ καταλυθήσεται
7 Ἐπηρώτησαν δὲ αὐτὸν λέγοντες
Διδάσκαλε πότε οὖν ταῦτα ἔσται καὶ τί
τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι
8 ὁ δὲ εἶπεν Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε·
πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί
μου λέγοντες ὃτι Ἐγώ εἰμι καί Ὁ
καιρὸς ἤγγικεν μὴ οὖν πορευθῆτε
ὀπίσω αὐτῶν
9 ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ
ἀκαταστασίας μὴ πτοηθῆτε· δεῖ γὰρ
ταῦτα γενέσθαι πρῶτον ἀλλ' οὐκ
εὐθέως τὸ τέλος
10 Τότε ἔλεγεν αὐτοῖς Ἐγερθήσεται
ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ
βασιλείαν
11 σεισμοί τε μεγάλοι κατὰ τόπους
καὶ λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται φόβητρά
τε καὶ σημεῖα ἀπ' οὐρανοῦ μεγάλα
ἔσται
12 πρὸ δὲ τούτων ἅπαντων
ἐπιβαλοῦσιν ἐφ' ὑμᾶς τὰς χεῖρας
αὐτῶν καὶ διώξουσιν παραδιδόντες
εἰς
συναγωγὰς
καὶ
φυλακάς
ἀγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας
ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου·
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LUKÁŠ 21:23

Bible Kralická
13 A toť se vám díti bude na
svědectví.
14 Protož složtež to v srdcích vašich,
abyste se nestarali, kterak byste
odpovídati měli.
15 Jáť zajisté dám vám ústa
a moudrost, kteréžto nebudou moci
odolati, ani proti vám ostáti všickni
protivníci vaši.
16 Budete pak zrazováni i od rodičů
a od bratrů, od příbuzných i od přátel,
a zmordují [některé] z vás.
17 A budete v nenávisti všechněm
pro jméno mé.
18 Ale vlas s hlavy vaší nezahyne.
19 V trpělivosti vaší vládněte
dušemi vašimi.
20 Když pak uzříte obležený od
vojska Jeruzalém, tedy vězte, žeť se
přiblížilo zkažení jeho.
21 A tehdy ti, kdož jsou v Judstvu,
utíkejte k horám, a kdo uprostřed
něho, vyjděte, a kteří v končinách,
nevcházejte do něho.
22 Neboť budou dnové pomsty, aby
se naplnilo všecko, což psáno jest.
23 Ale běda těhotným a těm, kteréž
kojí v těch dnech. Neboť bude dav
veliký v této zemi, a hněv [Boží] nad
lidem tímto.

Textus Receptus

13 ἀποβήσεται δὲ ὑμῖν εἰς μαρτύριον
14 θέσθε οὖν εἴς τὰς καρδίας ὑμῶν
μὴ προμελετᾶν ἀπολογηθῆναι·
15 ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ
σοφίαν ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντειπεῖν
οὐδὲ ἀντιστῆναι πάντες οἱ ἀντικείμενοι
ὑμῖν
16 παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ
γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν
καὶ φίλων καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν
17 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ
πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου
18 καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ
μὴ ἀπόληται
19 ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε
τὰς ψυχὰς ὑμῶν
20 Ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ
στρατοπέδων τήν Ἰερουσαλήμ τότε
γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς
21 τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν
εἰς τὰ ὄρη καὶ οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς
ἐκχωρείτωσαν καὶ οἱ ἐν ταῖς χώραις
μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν
22 ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσιν
τοῦ
πληρωθῆναι
πάντα
τὰ
γεγραμμένα
23 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις
καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς
ἡμέραις· ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ
τῆς γῆς καὶ ὀργὴ ἐν τῷ λαῷ τούτῳ

LUKÁŠ 21:24

Bible Kralická
24 I padati budou ostrostí meče,
a zjímaní vedeni budou mezi všecky
národy, a Jeruzalém tlačen bude od
pohanů, dokudž se nenaplní časové
pohanů.
25 A budouť znamení na slunci a na
měsíci i na hvězdách, a na zemi
soužení národů, nevědoucích se kam
díti, když zvuk vydá moře a vlnobití,
26 Takže zmrtvějí lidé pro strach
a pro očekávání těch věcí, kteréž
přijdou na všecken svět. Nebo moci
nebeské pohybovati se budou.
27 A tehdyť uzří Syna člověka, an se
béře v oblace s mocí a slavou velikou.
28 A když se toto počne díti,
pohleďtež
a pozdvihnětež
hlav
vašich,protože se přibližuje vykoupení
vaše.
29 I pověděl jim podobenství: Patřte
na fíkový strom i na všecka stromoví.
30 Když se již pučí, vidouce to, sami
to znáte, že blízko jest léto.
31 Takž i vy, když uzříte, ano se tyto
věci dějí, věztež, že blízko jest
království Boží.
32 Amen pravím vám, že nepomine
věk tento, ažť se [toto] všecko stane.
33 Nebe a země pominou, ale slova
má nepominou.
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Textus Receptus

24 καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρας
καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς πάντα τὰ
ἔθνη καὶ Ἰερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη
ὑπὸ ἐθνῶν ἄχρι πληρωθῶσιν καιροὶ
ἐθνῶν
25 Καὶ ἔσται σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ
σελήνῃ καὶ ἄστροις καὶ ἐπὶ τῆς γῆς
συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ ἠχούσης
θαλάσσης καὶ σάλου
26 ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ
φόβου
καὶ
προσδοκίας
τῶν
ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ αἱ γὰρ
δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται
27 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ
ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ
δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς
28 ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι
ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς
ὑμῶν διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις
ὑμῶν
29 Καὶ εἶπεν παραβολὴν αὐτοῖς·
Ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα·
30 ὅταν προβάλωσιν ἤδη βλέποντες
ἀφ' ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς
τὸ θέρος ἐστίν·
31 οὕτως καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα
γινόμενα γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ
βασιλεία τοῦ θεοῦ
32 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ
παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα
γένηται
33 ὁ
οὐρανὸς
καὶ
ἡ
γῆ
παρελεύσονται οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ
παρέλθωσιν
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LUKÁŠ 22:6

Bible Kralická
34 Pilně se pak varujte, aby snad
nebyla obtížena srdce vaše obžerstvím
a opilstvím a pečováním o tento život,
a vnáhle přikvačil by vás ten den.
35 Nebo jako osidlo přijde na
všecky, jenž přebývají na tváři vší
země.
36 Protož bděte všelikého času,
modléce se, abyste hodni byli ujíti
všech těch věcí, kteréž se budou díti,
a postaviti se před Synem člověka.
37 I býval ve dne v chrámě, uče, ale
v noci vycházeje, přebýval na hoře,
kteráž slove Olivetská.
38 A všecken lid na úsvitě přicházel
k němu do chrámu, aby ho
poslouchal.

22

Přibližoval se pak svátek
přesnic, jenž slove velikanoc.
2 I hledali přední kněží a zákoníci,
kterak by jej vyhladili; ale obávali se
lidu.
3 Tedy ďábel vstoupil do Jidáše,
kterýž sloul Iškariotský, jednoho
z počtu dvanácti.
4 A on odšed, mluvil s předními
kněžími, a s úředníky nad [chrámem],
kterak by ho jim zradil.
5 I zradovali se, a smluvili s ním, že
mu chtí peníze dáti.
6 A [on také jim] přiřekl. I hledal
příhodného času, aby ho jim zradil
bez zástupu.

Textus Receptus

34 Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς μήποτε
βαρυνθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν
κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις
βιωτικαῖς καὶ αἰφνίδιος ἐφ' ὑμᾶς
ἐπιστῇ ἡ ἡμέρα ἐκείνη
35 ὡς παγίς γὰρ ἐπελεύσεται ἐπὶ
πάντας
τοὺς
καθημένους
ἐπὶ
πρόσωπον πάσης τῆς γῆς
36 ἀγρυπνεῖτε οὖν ἐν παντὶ καιρῷ
δεόμενοι ἵνα καταξιωθῆτε ἐκφυγεῖν
ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι
καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ
ἀνθρώπου
37 Ἦν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῷ ἱερῷ
διδάσκων τὰς δὲ νύκτας ἐξερχόμενος
ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον
Ἐλαιῶν·
38 καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὤρθριζεν πρὸς
αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ

Ἤγγιζεν δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν
ἀζύμων ἡ λεγομένη πάσχα
2 καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
γραμματεῖς τὸ πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν
ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν
3 Εἰσῆλθεν δὲ ὁ Σατανᾶς εἰς Ἰούδαν
τὸν ἐπικαλούμενον Ἰσκαριώτην ὄντα
ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα·
4 καὶ ἀπελθὼν συνελάλησεν τοῖς
ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς στρατηγοῖς τὸ
πῶς αὐτόν παραδῷ αὐτοῖς
5 καὶ ἐχάρησαν καὶ συνέθεντο αὐτῷ
ἀργύριον δοῦναι
6 καὶ ἐξωμολόγησεν καὶ ἐζήτει
εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν
αὐτοῖς ἄτερ ὄχλου
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LUKÁŠ 22:7

Bible Kralická
7 Tedy
přišel
den
přesnic,
v kterémžto zabit měl býti beránek.
8 I poslal [Ježíš] Petra a Jana, řka:
Jdouce, připravte nám beránka,
abychom jedli.
9 A oni řekli mu: Kde chceš, ať
připravíme?
10 On pak řekl k nim: Aj, když
vcházeti budete do města, potkáť vás
člověk, dčbán vody nesa. Jdětež za
ním do domu, do kteréhož vejde.
11 A díte hospodáři toho domu:
Vzkazuje tobě Mistr: Kde jest síň,
kdežto budu jísti beránka s učedlníky
svými?
12 A onť vám ukáže večeřadlo
veliké podlážené. Tam připravte.
13 I odšedše, nalezli, jakž jim
pověděl, a připravili beránka.
14 A když přišel čas [večeře],
posadil se za stůl, a dvanácte apoštolů
s ním.
15 I řekl jim: Žádostí žádal jsem
tohoto beránka jísti s vámi, prve než
bych trpěl.
16 Nebo pravímť vám, žeť ho již více
nebudu jísti, ažť se naplní v království
Božím.
17 A vzav kalich, a díky činiv, řekl:
Vezměte jej a dělte mezi sebou.
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Textus Receptus

7 Ἦλθεν δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων ἐν ᾗ
ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα·
8 καὶ ἀπέστειλεν Πέτρον καὶ
Ἰωάννην
εἰπών
Πορευθέντες
ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα ἵνα
φάγωμεν
9 οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ Ποῦ θέλεις
ἑτοιμάσωμεν
10 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Ἰδού,
εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν
συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον
ὕδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε
αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν οὗ εἰσπορεύεται
11 καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς
οἰκίας Λέγει σοι ὁ διδάσκαλος Ποῦ
ἐστιν τὸ κατάλυμα ὅπου τὸ πάσχα
μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω
12 κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνώγεον
μέγα ἐστρωμένον· ἐκεῖ ἑτοιμάσατε
13 ἀπελθόντες δὲ εὗρον καθὼς
εἰρήκεν αὐτοῖς καὶ ἡτοίμασαν τὸ
πάσχα
14 Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα ἀνέπεσεν
καὶ οἱ δώδεκα ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ
15 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἐπιθυμίᾳ
ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν
μεθ' ὑμῶν πρὸ τοῦ με παθεῖν·
16 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ
φάγω ἐξ αὐτοῦ, ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν
τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ
17 καὶ
δεξάμενος
ποτήριον
εὐχαριστήσας εἶπεν Λάβετε τοῦτο καὶ
διαμερίσατε ἑαυτοῖς·
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LUKÁŠ 22:28

Bible Kralická
18Neboť pravím vám, žeť nebudu
píti z plodu vinného kořene, ažť
království Boží přijde.
19 A vzav chléb, díky činiv, lámal
a dal jim, řka: To jest tělo mé, kteréž se
za vás dává. To čiňte na mou
památku.
20 Takž [také dal jim] i kalich, když
bylo po večeři, řka: Tento kalich [jest]
nová smlouva v mé krvi, kteráž se za
vás vylévá.
21 Ale aj, ruka zrádce mého se
mnou jest za stolem.
22 A Syn zajisté člověka jde, tak jakž
jest uloženo [o něm], ale běda člověku
tomu, kterýž ho zrazuje.
23 Tedy oni počali vyhledávati mezi
sebou, kdo by z nich byl, kterýž by to
měl učiniti.
24 Stal se pak i svár mezi nimi, kdo
by z nich zdál se býti větší.
25 On pak řekl jim: Králové národů
panují nad nimi, a kteříž moc mají nad
nimi, dobrodincové slovou.
26 Ale vy ne tak. Nýbrž kdož větší
jest mezi vámi, budiž jako nejmenší,
a kdož vůdce jest, budiž jako sloužící.
27 Nebo kdo větší jest, ten-li, kterýž
sedí, čili ten, kterýž slouží? Zdali ne
ten, kterýž sedí? Ale já mezi vámi
jsem jako ten, kterýž slouží.
28 Vy pak jste ti, kteříž jste v mých
pokušeních se mnou zůstali.

Textus Receptus

18 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πίω ἀπὸ
τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου ἕως ὅτου
ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἔλθῃ
19 καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας
ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων,
Τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ
ὑμῶν διδόμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν
ἐμὴν ἀνάμνησιν
20 ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ
δειπνῆσαι λέγων, Τοῦτο τὸ ποτήριον
ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί μου τὸ
ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυνόμενον
21 πλὴν
ἰδού,
ἡ
χεὶρ
τοῦ
παραδιδόντος με μετ' ἐμοῦ ἐπὶ τῆς
τραπέζης·
22 καὶ ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
πορεύεται κατὰ τὸ ὡρισμένον πλὴν
οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι' οὗ
παραδίδοται
23 καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο συζητεῖν πρὸς
ἑαυτοὺς τὸ τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν ὁ
τοῦτο μέλλων πράσσειν
24 Ἐγένετο δὲ καὶ φιλονεικία ἐν
αὐτοῖς τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων
25 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οἱ βασιλεῖς τῶν
ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ
ἐξουσιάζοντες
αὐτῶν
εὐεργέται
καλοῦνται
26 ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἀλλ' ὁ μείζων
ἐν ὑμῖν γενέσθω ὡς ὁ νεώτερος καὶ ὁ
ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν
27 τίς γὰρ μείζων ὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ
διακονῶν οὐχὶ ὁ ἀνακείμενος ἐγὼ δὲ
εἰμι ἐν μέσῳ ὑμῶν ὡς ὁ διακονῶν
28 ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότες
μετ' ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου·

LUKÁŠ 22:29

Bible Kralická
29 A jáť vám způsobuji, jakož mi
způsobil Otec můj, království,
30 Abyste jedli a pili za stolem mým
v království mém, a seděli na stolicích,
soudíce
dvanáctero
pokolení
Izraelské.
31 I řekl Pán: Šimone, Šimone, aj,
satan vyprosil vás, aby [vás] tříbil jako
pšenici.
32 Ale jáť jsem prosil za tebe, aby
nezhynula víra tvá. A ty někdy obrátě
se, potvrzuj bratří svých.
33 A on řekl jemu: Pane, s tebou
hotov jsem i do žaláře i na smrt jíti.
34 On pak dí: Pravím tobě, Petře,
nezazpíváť dnes kohout, až prve
třikrát zapříš, že neznáš mne.
35 I řekl jim: Když jsem vás posílal
bez pytlíka, a bez mošny, a bez obuvi,
zdali jste v čem nedostatek měli?
A oni řekli: V ničemž.
36 Tedy dí jim: Ale nyní, kdo má
pytlík, vezmi [jej], a též i mošnu;
a kdož nemá, prodej sukni svou, a kup
sobě meč.
37 Nebo pravím vám, že se ještě to
musí naplniti na mně, což psáno:
A s nešlechetnými počten jest. Nebo ty
věci, kteréž [psány] jsou o mně, konec
berou.
38 Oni pak řekli: Pane, aj, dva meče
teď. A on řekl jim: Dostiť jest.
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Textus Receptus

29 κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν καθὼς
διέθετό μοι ὁ πατήρ μου βασιλείαν
30 ἵνα ἐσθίητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς
τραπέζης μου ἐν τῇ βασιλείᾳ μου καὶ
καθίσησθε ἐπὶ θρόνων κρίνοντες τὰς
δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ
31 εἶπεν δὲ ὁ Κύριος, Σίμων Σίμων
ἰδού, ὁ Σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ
σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον·
32 ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ
ἐκλείπῃ ἡ πίστις σου· καὶ σύ ποτε
ἐπιστρέψας στήριξον τοὺς ἀδελφούς
σου
33 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Κύριε μετὰ σοῦ
ἕτοιμός εἰμι καὶ εἰς φυλακὴν καὶ εἰς
θάνατον πορεύεσθαι
34 ὁ δὲ εἶπεν Λέγω σοι Πέτρε οὐ μή
φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ πρὶν ἢ τρίς
ἀπαρνήσῃ μή εἰδέναι με
35 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὅτε ἀπέστειλα
ὑμᾶς ἄτερ βαλαντίου καὶ πήρας καὶ
ὑποδημάτων μή τινος ὑστερήσατε οἱ
δὲ εἶπον, οὐδενός
36 εἶπεν οὖν αὐτοῖς Ἀλλὰ νῦν ὁ ἔχων
βαλάντιον ἀράτω ὁμοίως καὶ πήραν
καὶ ὁ μὴ ἔχων πωλησάτω τὸ ἱμάτιον
αὐτοῦ καὶ ἀγορασάτω μάχαιραν
37 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἔτι τοῦτο τὸ
γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί τὸ
Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη· καὶ γὰρ
τὰ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει
38 οἱ δὲ εἶπον, Κύριε ἰδού, μάχαιραι
ὧδε δύο ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Ἱκανόν
ἐστιν
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LUKÁŠ 22:49

Bible Kralická
39 A vyšed podle obyčeje svého, šel
na horu Olivovou, a šli za ním
i učedlníci jeho.
40 A když přišel na místo, řekl jim:
Modlte se, abyste nevešli v pokušení.
41 A sám vzdáliv se od nich, jako by
mohl kamenem dohoditi, a poklek na
kolena, modlil se,
42 Řka: Otče, chceš-li, přenes kalich
tento ode mne, ale však ne má vůle,
ale tvá staň se.
43 I ukázal se jemu anděl s nebe,
posiluje ho.
44 A jsa v boji, horlivěji se modlil.
I učiněn jest pot jeho jako krůpě krve
tekoucí na zemi.
45 A vstav od modlitby, a přišed
k učedlníkům, nalezl je, ani spí
zámutkem.
46 I řekl jim: Co spíte? Vstaňte
a modlte se, abyste nevešli v pokušení.
47 A když on ještě mluvil, aj, zástup,
a ten, kterýž sloul Jidáš, jeden ze
dvanácti, šel napřed, a přiblížil se
k Ježíšovi, aby jej políbil.
48 Ježíš pak řekl jemu: Jidáši,
políbením Syna člověka zrazuješ?
49 A vidouce ti, kteříž při něm byli,
k čemu se chýlí, řekli jemu: Pane,
budeme-liž bíti mečem?

Textus Receptus

39 Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ
ἔθος εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν
ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταί
αὐτοῦ
40 γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου εἶπεν
αὐτοῖς Προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς
πειρασμόν
41 καὶ αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ' αὐτῶν
ὡσεὶ λίθου βολήν καὶ θεὶς τὰ γόνατα
προσηύχετο
42 λέγων,
Πάτερ
εἰ
βούλει
παρενεγκεῖν τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ'
ἐμοῦ· πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου ἀλλὰ τὸ
σὸν γενέσθω
43 ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἀπ'
οὐρανοῦ ἐνισχύων αὐτόν
44 καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ
ἐκτενέστερον προσηύχετο· ἐγένετο δὲ ὁ
ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος
καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν
45 καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς
ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητὰς εὗρεν
αὐτοὺς κοιμωμένους ἀπὸ τῆς λύπης
46 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί καθεύδετε
ἀναστάντες προσεύχεσθε ἵνα μὴ
εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν
47 Ἔτι δέ αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδού,
ὄχλος καὶ ὁ λεγόμενος Ἰούδας εἷς τῶν
δώδεκα προήρχετο αὐτῶν, καὶ
ἤγγισεν τῷ Ἰησοῦ φιλῆσαι αὐτόν
48 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ἰούδα
φιλήματι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
παραδίδως
49 ἰδόντες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ
ἐσόμενον εἶπον αὐτῷ, Κύριε εἰ
πατάξομεν ἐν μαχαίρᾳ

LUKÁŠ 22:50

Bible Kralická
50 I udeřil jeden z nich služebníka
nejvyššího kněze, a uťal ucho jeho
pravé.
51 A Ježíš odpověděv, řekl: Nechtež
až potud. A dotkna se ucha jeho,
uzdravil jej.
52 I dí Ježíš těm, kteříž přišli
k němu,
předním
kněžím
a úředníkům chrámu a starším: Jako
na lotra vyšli jste s meči a s kyjmi?
53 Ješto na každý den býval jsem
s vámi v chrámě, a nevztáhli jste
rukou na mne. Ale totoť jest ta vaše
hodina a moc temnosti.
54 A [oni] javše jej, vedli ho, a uvedli
do domu nejvyššího kněze. Petr pak
šel za ním zdaleka.
55 A když zanítili oheň uprostřed
síně a posadili se vůkol, sedl Petr mezi
ně.
56 A uzřevši ho jedna děvečka, an
sedí u ohně, a pilně naň pohleděvši,
řekla: I tento byl s ním.
57 A on zapřel ho, řka: Ženo,
neznám ho.
58 A po malé chvíli jiný, vida jej,
řekl: I ty z nich jsi. Petr pak řekl: Ó
člověče, nejsem.
59 A potom asi po jedné hodině jiný
potvrzoval, řka: V pravdě i tento
s ním byl, neb i Galilejský jest.
60 I řekl Petr: Člověče, nevím, co
pravíš. A hned, když on ještě mluvil,
kohout zazpíval.
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Textus Receptus

50 καὶ ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ αὐτῶν τὸν
δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν
αὐτοῦ τὸ οὖς τὸ δεξιόν
51 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
Ἐᾶτε ἕως τούτου· καὶ ἁψάμενος τοῦ
ὠτίου αὐτοῦ ἰάσατο αὐτόν
52 εἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς
παραγενομένους ἐπ' αὐτὸν ἀρχιερεῖς
καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ
πρεσβυτέρους Ὡς ἐπὶ λῃστὴν
ἐξεληλύθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων
53 καθ' ἡμέραν ὄντος μου μεθ' ὑμῶν
ἐν τῷ ἱερῷ οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας
ἐπ' ἐμέ ἀλλ' αὕτη ὑμῶν ἐστὶν ἡ ὥρα
καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους
54 Συλλαβόντες δὲ αὐτὸν ἤγαγον
καὶ εἰσήγαγον αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ
ἀρχιερέως· ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει
μακρόθεν
55 ἀψάντων δὲ πῦρ ἐν μέσῳ τῆς
αὐλῆς καὶ συγκαθισάντων αὐτῶν
ἐκάθητο ὁ Πέτρος ἐν μέσῳ αὐτῶν,
56 ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις
καθήμενον πρὸς τὸ φῶς καὶ ἀτενίσασα
αὐτῷ εἶπεν Καὶ οὗτος σὺν αὖτῷ ἦν·
57 ὁ δὲ ἠρνήσατο αὐτόν λέγων,
Γύναι, οὐκ οἶδα αὐτὸν
58 καὶ μετὰ βραχὺ ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν
ἔφη Καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ ὁ δὲ Πέτρος
εἴπεν, Ἄνθρωπε οὐκ εἰμί
59 καὶ διαστάσης ὡσεὶ ὥρας μιᾶς
ἄλλος τις διϊσχυρίζετο λέγων, Ἐπ
ἀληθείας καὶ οὗτος μετ' αὐτοῦ ἦν καὶ
γὰρ Γαλιλαῖός ἐστιν
60 εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος Ἄνθρωπε οὐκ
οἶδα ὃ λέγεις καὶ παραχρῆμα ἔτι
λαλοῦντος αὐτοῦ ἐφώνησεν ὁ ἀλέκτωρ
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Bible Kralická

Textus Receptus

70 I řekli všickni: Tedy jsi ty Syn
Boží? On pak řekl jim: Vy pravíte, že
já jsem.
71 A oni řekli: Což ještě potřebujeme
svědectví? Však jsme sami slyšeli z úst
jeho.

61 καὶ στραφεὶς ὁ κύριος ἐνέβλεψεν
τῷ Πέτρῳ καὶ ὑπεμνήσθη ὁ Πέτρος
τοῦ λόγου τοῦ κυρίου ὡς εἶπεν αὐτῷ
ὅτι
Πρὶν
ἀλέκτορα
φωνῆσαι
ἀπαρνήσῃ με τρίς
62 καὶ ἐξελθὼν ἔξω ὁ Πέτρος
ἔκλαυσεν πικρῶς
63 Καὶ οἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντες τὸν
Ἰησοῦν ἐνέπαιζον αὐτῷ δέροντες
64 καὶ
περικαλύψαντες
αὐτὸν
ἔτυπτον αὐτοῦ τὸ πρόσωπον, καὶ
ἐπηρώτων
αὐτὸν,
λέγοντες
Προφήτευσον τίς ἐστιν ὁ παίσας σε
65 καὶ ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες
ἔλεγον εἰς αὐτόν
66 Καὶ ὡς ἐγένετο ἡμέρα συνήχθη τὸ
πρεσβυτέριον τοῦ λαοῦ ἀρχιερεῖς τε
καὶ γραμματεῖς καὶ ἀνήγαγον αὐτὸν
εἰς τὸ συνέδριον ἑαυτῶν, λέγοντες
67 Εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός εἰπὲ ἡμῖν εἶπεν
δὲ αὐτοῖς Ἐὰν ὑμῖν εἴπω οὐ μὴ
πιστεύσητε·
68 ἐὰν δὲ καὶ ἐρωτήσω οὐ μὴ
ἀποκριθῆτε μοι, ἢ ἀπολύσητε
69 ἀπὸ τοῦ νῦν ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου καθήμενος ἐκ δεξιῶν τῆς
δυνάμεως τοῦ θεοῦ
70 εἶπον δὲ πάντες Σὺ οὖν εἶ ὁ υἱὸς
τοῦ θεοῦ ὁ δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη Ὑμεῖς
λέγετε ὅτι ἐγώ εἰμι
71 οἱ δὲ εἶπον, Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν
μαρτυρίας αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ
τοῦ στόματος αὐτοῦ

23

23

61 I obrátiv se Pán, pohleděl na
Petra. I rozpomenul se Petr na slovo
Páně, kterak jemu byl řekl: Že prve
než kohout zazpívá, třikrát mne
zapříš.
62 I vyšed ven Petr, plakal hořce.
63 Muži pak ti, kteříž drželi Ježíše,
posmívali se jemu, tepouce [ho].
64 A zakrývajíce ho, bili jej v tvář,
a tázali se ho, řkouce: Prorokuj, kdo
jest, kterýž tebe udeřil?
65 A jiného mnoho, rouhajíce se,
mluvili proti němu.
66 A když byl den, sešli se starší
lidu a přední kněží a zákoníci, a vedli
ho do rady své,
67 Řkouce: Jsi-li ty Kristus? Pověz
nám! I dí jim: Povím-li vám, nikoli
neuvěříte.
68 A pakli se vás co otíži,
neodpovíte mi, ani propustíte.
69 [Ale] od této chvíle Syn člověka
sedne na pravici moci Boží.

Tehdy povstavši všecko to
množství jich, vedli jej ku
Pilátovi.

Καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος
αὐτῶν ἤγαγεν αὐτὸν ἐπὶ τὸν
Πιλᾶτον

LUKÁŠ 23:2

Bible Kralická
2 A počali naň žalovati, řkouce:
Tohoto jsme nalezli, an převrací lid,
a brání daně dávati císaři, pravě se
býti Kristem králem.
3 Pilát pak otázal se ho, řka: Ty-li jsi
král Židovský? A on odpověděv, řekl
jemu: Ty pravíš.
4 I dí Pilát k předním kněžím
a k zástupům: Žádné viny nenalézám
na tomto člověku.
5 Oni pak více se rozmáhali [v
křiku], řkouce: Bouříť lid, uče po všem
Judstvu, počav od Galilee až sem.
6 Tedy Pilát uslyšav o Galilei, otázal
se, byl-li by člověk Galilejský.
7 A když zvěděl, že by byl z panství
Herodesova, poslal jej k Herodesovi,
kterýž také v Jeruzalémě byl v ty dni.
8 Herodes pak uzřev Ježíše,
zradoval se velmi. Nebo dávno žádal
viděti jej, protože mnoho o něm
slýchal, a nadál se, že nějaký div od
něho učiněný uzří.
9 I tázal se ho mnohými řečmi, ale
on jemu nic neodpovídal.
10 Stáli pak [tu] přední kněží
a zákoníci, tuze na něj žalujíce.
11 A pohrdna jím Herodes s svým
rytířstvem, a naposmívav se jemu,
oblékl jej v roucho bílé, i odeslal zase
ku Pilátovi.
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Textus Receptus

2 ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ
λέγοντες
Τοῦτον
εὕρομεν
διαστρέφοντα τὸ ἔθνος καὶ κωλύοντα
Καίσαρι φόρους διδόναι λέγοντα
ἑαυτὸν Χριστὸν βασιλέα εἶναι
3 ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐπηρώτησεν αὐτὸν
λέγων, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη Σὺ λέγεις
4 ὁ δὲ Πιλᾶτος εἶπεν πρὸς τοὺς
ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους Οὐδὲν
εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ
5 οἱ δὲ ἐπίσχυον λέγοντες ὅτι
Ἀνασείει τὸν λαὸν διδάσκων καθ'
ὅλης τῆς Ἰουδαίας ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς
Γαλιλαίας ἕως ὧδε
6 Πιλᾶτος δὲ ἀκούσας Γαλιλαίαν
ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄνθρωπος Γαλιλαῖός
ἐστιν·
7 καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας
Ἡρῴδου ἐστὶν ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς
Ἡρῴδην ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν
Ἱεροσολύμοις ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις
8 ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν
ἐχάρη λίαν ἦν γὰρ θέλων ἐξ ἱκανοῦ
ἰδεῖν αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν πολλὰ περὶ
αὐτοῦ καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ'
αὐτοῦ γινόμενον
9 ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις
ἱκανοῖς αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο
αὐτῷ
10 εἱστήκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
γραμματεῖς εὐτόνως κατηγοροῦντες
αὐτοῦ
11 ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν ὁ Ἡρῴδης
σὺν τοῖς στρατεύμασιν αὐτοῦ καὶ
ἐμπαίξας περιβαλὼν αὐτὸν ἐσθῆτα
λαμπρὰν ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πιλάτῳ
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Bible Kralická
12 I učiněni jsou přátelé Herodes
s Pilátem v ten den. Nebo před tím
nepřátelé byli vespolek.
13 Pilát pak svolav přední kněží
a úřadné osoby i lid,
14 Řekl k nim: Dali jste mi toho
člověka, jako by lid odvracel [po
sobě], a aj, já před vámi vyptávaje se
ho, žádné viny jsem nenalezl na tom
člověku ve [všem] tom, což vy na něj
žalujete.
15 Ano ani Herodes; nebo odeslal
jsem vás k němu, a aj, nic hodného
smrti nestalo se jemu.
16 Protož potresce ho, propustím
[jej].
17 Musíval pak propouštěti jim
v svátek jednoho [vězně].
18 Protož zkřikli spolu všecko
množství, řkouce: Zahlaď tohoto,
a propusť nám Barabbáše.
19 Kterýž byl pro svádu nějakou
v městě učiněnou a pro vraždu vsazen
do žaláře.
20 Tedy Pilát opět mluvil k nim,
chtěje propustiti Ježíše.
21 A oni [vždy] volali, řkouce:
Ukřižuj ho, ukřižuj!
22 A on po třetí řekl k nim: Což jest
pak zlého učinil tento? Jáť žádné
příčiny smrti nenalézám na něm.
Protož potresce ho, propustím.
23 Oni pak předce dotírali [na něj]
křikem velikým, žádajíce, aby byl
ukřižován. A rozmáhali se hlasové
jejich a předních kněží.

Textus Receptus

12 ἐγένοντο δὲ φίλοι ὅ τε Πιλᾶτος
καὶ ὁ Ἡρῴδης ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μετ'
ἀλλήλων· προϋπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ
ὄντες πρὸς ἑαυτούς
13 Πιλᾶτος δὲ συγκαλεσάμενος τοὺς
ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν
λαὸν
14 εἶπεν πρὸς αὐτούς Προσηνέγκατέ
μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὡς
ἀποστρέφοντα τὸν λαόν καὶ ἰδού, ἐγὼ
ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας οὐδὲν εὗρον
ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον ὧν
κατηγορεῖτε κατ' αὐτοῦ
15 ἀλλ' οὐδὲ Ἡρῴδης ἀνέπεμψα γὰρ
ὑμᾶς πρὸς αὐτὸν καὶ ἰδού, οὐδὲν ἄξιον
θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον αὐτῷ·
16 παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω
17 ἀνάγκην δέ εἶχεν ἀπολύειν
αὐτοῖς κατὰ ἑορτὴν ἕνα
18 ἀνέκραξαν
δὲ
παμπληθεὶ
λέγοντες Αἶρε τοῦτον ἀπόλυσον δὲ
ἡμῖν τὸν Βαραββᾶν·
19 ὅστις ἦν διὰ στάσιν τινὰ
γενομένην ἐν τῇ πόλει καὶ φόνον
βεβλημένος εἰς φυλακήν
20 πάλιν
οὖν
ὁ
Πιλᾶτος
προσεφώνησεν θέλων ἀπολῦσαι τὸν
Ἰησοῦν
21 οἱ δὲ ἐπεφώνουν λέγοντες
Σταύρωσον, σταύρωσον αὐτόν
22 ὁ δὲ τρίτον εἶπεν πρὸς αὐτούς Τί
γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος οὐδὲν
αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ·
παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω
23 οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναῖς μεγάλαις
αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι καὶ
κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν καὶ τῶν
ἀῥχιερέων

LUKÁŠ 23:24

Bible Kralická
24 Pilát pak přisoudil, aby se
naplnila žádost jejich.
25 I propustil jim toho, kterýž pro
bouřku a vraždu vsazen byl do žaláře,
za něhož prosili, ale Ježíše vydal k vůli
jejich.
26 A když jej vedli, chytivše Šimona
nějakého Cyrenenského, jdoucího
s pole, vložili na něj kříž, aby jej nesl
za Ježíšem.
27 I šlo za ním veliké množství lidu
i žen, kteréžto plakaly a kvílily ho.
28 A obrátiv se k nim Ježíš, dí: Dcery
Jeruzalémské, neplačtež nade mnou,
ale raději samy nad sebou plačte a nad
svými dětmi.
29 Nebo aj, přijdou dnové, v nichžto
řeknou: Blahoslavené neplodné,
a břicha, kteráž nerodila, a prsy,
kteréž nekrmily.
30 Tehdyť počnou říci k horám:
Padněte na nás, a pahrbkům: Přikrejte
nás!
31 Nebo poněvadž na zeleném
dřevě toto se děje, i co pak bude na
suchém?
32 Vedeni pak byli s ním i jiní dva
zločinci, aby spolu s ním byli
ukřižováni.
33 A když přišli na místo, kteréž
slove popravištné, tu jej ukřižovali,
i ty zločince, jednoho na pravici,
druhého pak na levici.
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Textus Receptus

24 ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐπέκρινεν γενέσθαι
τὸ αἴτημα αὐτῶν·
25 ἀπέλυσεν δὲ αὐτοῖς τὸν διὰ
στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς τὴν
φυλακὴν ὃν ᾐτοῦντο τὸν δὲ Ἰησοῦν
παρέδωκεν τῷ θελήματι αὐτῶν
26 Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν
ἐπιλαβόμενοι
Σίμωνος
τινος
Κυρηναίου τοῦ ἐρχόμενου ἀπ' ἀγροῦ
ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν
ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ
27 Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος
τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν αἳ καὶ
ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν
28 στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς ὁ Ἰησοῦς
εἶπεν Θυγατέρες Ἰερουσαλήμ μὴ
κλαίετε ἐπ' ἐμέ· πλὴν ἐφ' ἑαυτὰς
κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν
29 ὅτι ἰδού, ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς
ἐροῦσιν Μακάριαι αἱ στεῖραι καὶ
κοιλίαι αἱ οὐκ ἐγέννησαν καὶ μαστοὶ
οἳ οὐκ ἔθήλασαν
30 τότε ἄρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσιν
Πέσετε ἐφ' ἡμᾶς καὶ τοῖς βουνοῖς
Καλύψατε ἡμᾶς·
31 ὅτι εἰ ἐν τῷ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα
ποιοῦσιν ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηται
32 Ἤγοντο δὲ καὶ ἕτεροι δύο
κακοῦργοι σὺν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι
33 καὶ ὅτε ἀπῆλθον ἐπὶ τὸν τόπον
τὸν
καλούμενον
Κρανίον
ἐκεῖ
ἐσταύρωσαν
αὐτὸν
καὶ
τοὺς
κακούργους ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν ὃν δὲ ἐξ
ἀριστερῶν
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34 Tedy Ježíš řekl: Otče, odpusť jim,
neboť nevědí, co činí. A rozdělivše
roucho jeho, metali [o ně] los.
35 I stál lid, dívaje se. A posmívali se
jemu knížata s nimi, řkouce: Jinýmť
jest spomáhal, nechať [nyní] pomůže
sám sobě, jestliže on jest Kristus, ten
Boží zvolený.
36 Posmívali se také jemu žoldnéři,
přistupujíce a octa podávajíce jemu,
37 A řkouce: Jsi-li ty ten král
Židovský, spomoziž sám sobě.
38 A byl také i nápis napsaný nad
ním, literami Řeckými a Latinskými
a Židovskými: Tento jest král
Židovský.
39 Jeden pak z těch zločinců, kteříž
s ním viseli, rouhal se jemu, řka: Jsi-li
ty Kristus, spomoziž sobě i nám.
40 A odpověděv druhý, trestal ho,
řka: Ty se ani Boha nebojíš, ješto jsi
v témž odsouzení?
41 Myť zajisté spravedlivě [trpíme],
nebo hodnou pomstu za skutky naše
béřeme, ale tento nic zlého neučinil.
42 I dí Ježíšovi: Pane, rozpomeň se
na mne, když přijdeš do království
svého.
43 I řekl mu Ježíš: Amen pravím
tobě, dnes budeš se mnou v ráji.
44 A bylo okolo hodiny šesté. I stala
se tma po vší zemi až do hodiny
deváté.

Textus Receptus

34 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔλεγεν Πάτερ ἄφες
αὐτοῖς οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν
διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ
ἔβαλον κλῆρον
35 καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν
ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες σὺν
αὐτοῖς, λέγοντες Ἄλλους ἔσωσεν
σωσάτω ἑαυτόν εἰ οὗτός ἐστιν ὁ
Χριστὸς ὁ τοῦ θεοῦ ἐκλεκτός
36 ἐνέπαιζον δὲ αὐτῷ καὶ οἱ
στρατιῶται προσερχόμενοι καὶ ὄξος
προσφέροντες αὐτῷ
37 καὶ λέγοντες Εἰ σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς
τῶν Ἰουδαίων σῶσον σεαυτόν
38 ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμμένη
ἐπ' αὐτῷ γράμμασιν Ἑλληνικοῖς, καὶ
Ρωμαικοῖς καὶ Ἑβραικοῖς, οὗτος ἐστὶν
Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων
39 Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων
κακούργων ἐβλασφήμει αὖτὸν λέγων,
Εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, σῶσον σεαυτὸν
καὶ ἡμᾶς
40 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπετίμα
αὐτῷ λέγων, Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν θεόν
ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ
41 καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως ἄξια γὰρ
ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οὗτος
δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν
42 καὶ ἔλεγεν τᾠ Ἰησοῦ μνήσθητί
μου Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἕν τῃ βασιλείᾳ
σου
43 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀμήν
λέγω σοι σήμερον μετ' ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ
παραδείσῳ
44 ἦν δὲ ὡσεὶ ὥρα ἕκτη Καὶ σκότος
ἐγένετο ἐφ' ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας
ἐννάτης

LUKÁŠ 23:45

Bible Kralická
45 I zatmělo se slunce, a opona
chrámová roztrhla se na poly.
46 A zvolav Ježíš hlasem velikým,
řekl: Otče, v ruce tvé poroučím ducha
svého. A to pověděv, umřel.
47 A vida centurio, co se stalo,
velebil Boha, řka: Jistě člověk tento
spravedlivý byl.
48 A všickni zástupové, přítomní
tomu divadlu, hledíce na to, co se
dálo, tepouce prsy své, navracovali se.
49 Stáli pak všickni známí jeho
zdaleka, i ženy, kteréž byly přišly za
ním od Galilee, hledíce na to.
50 A aj, muž jménem Jozef, jeden
z úřadu, muž dobrý a spravedlivý,
51 Kterýž byl nepovolil radě
a skutku jejich, z Arimatie města
Judského, kterýžto také očekával
království Božího,
52 Ten přistoupiv ku Pilátovi,
vyprosil tělo Ježíšovo,
53 A složiv je [s kříže], obvinul
v kment a pochoval je v hrobě
vytesaném [v skále], v kterémž ještě
nebyl žádný pochován.
54 A byl den připravování, a sobota
se začínala.
55 Šedše pak také za ním ženy,
kteréž byly s Ježíšem přišly od Galilee,
pohleděly
na
hrob,
a kterak
pochováno bylo tělo jeho.
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Textus Receptus

45 καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος, καί
ἐσχίσθη τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ
μέσον
46 καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ
Ἰησοῦς εἶπεν Πάτερ εἰς χεῖράς σου
παραθήσομαι τὸ πνεῦμά μου καὶ
ταῦτα εἰπὼν ἐξέπνευσεν
47 Ἰδὼν δὲ ὁ ἑκατόνταρχος τὸ
γενόμενον ἐδόξασεν τὸν θεὸν λέγων,
Ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν
48 καὶ πάντες οἱ συμπαραγενόμενοι
ὄχλοι ἐπὶ τὴν θεωρίαν ταύτην
θεωροῦντες τὰ γενόμενα τύπτοντες
ἑαυτῶν τὰ στήθη ὑπέστρεφον
49 εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ
γνωστοὶ αὐτοῦ μακρόθεν καὶ γυναῖκες
αἱ συνακολουθήσασαι αὐτῷ ἀπὸ τῆς
Γαλιλαίας ὁρῶσαι ταῦτα
50 Καὶ ἰδού, ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσὴφ
βουλευτὴς ὑπάρχων ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ
δίκαιος
51 οὗτος οὐκ ἦν συγκατατεθειμένος
τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν ἀπὸ
Ἁριμαθαίας πόλεως τῶν Ἰουδαίων ὃς
καὶ προσεδέχετο καὶ αὐτὸς τὴν
βασιλείαν τοῦ θεοῦ
52 οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ
ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
53 καὶ καθελὼν αὐτὸ ἐνετύλιξεν
αὐτὸ σινδόνι καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν
μνήματι λαξευτῷ οὗ οὐκ ἦν οὐδέπω
οὐδεὶς κείμενος
54 καὶ ἡμέρα ἦν παρασκευή καὶ
σάββατον ἐπέφωσκεν
55 Κατακολουθήσασαι
δὲ
καὶ
γυναῖκες αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι
αὐτῷ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ἐθεάσαντο τὸ
μνημεῖον καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ
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Bible Kralická

Textus Receptus

56 Vrátivše se pak, připravily vonné
věci a masti, ale v sobotu odpočinuly,
podle přikázání.

56 ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίμασαν
ἀρώματα καὶ μύρα. Καὶ τὸ μὲν
σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν
ἐντολήν

24

24

První pak den po sobotě, velmi
ráno [vyšedše], přišly k hrobu,
nesouce vonné věci, kteréž byly
připravily, a některé jiné [byly spolu]
s nimi.
2 I nalezly kámen odvalený od
hrobu.
3 A všedše [tam], nenalezly těla
Pána Ježíše.
4 I stalo se, když ony se toho užasly,
aj, muži dva postavili se podle nich,
v rouše stkvoucím.
5 Když se pak ony bály, a sklonily
tváři své k zemi, řekli k nim: Co
hledáte živého s mrtvými?
6 Neníť ho tuto, ale vstalť jest.
Rozpomeňte se, kterak mluvil vám,
když ještě v Galilei byl,
7 Řka: Že Syn člověka musí vydán
býti v ruce hříšných lidí, a ukřižován
býti, a třetí den z mrtvých vstáti.

8 I rozpomenuly se na slova jeho.
9 A navrátivše se od hrobu,
zvěstovaly to všecko těm jedenácti
[učedlníkům] i jiným všechněm.

τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων
ὄρθρου βαθέος ἦλθον ἐπὶ τὸ
μνῆμα φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν
ἀρώματα καί τινές σύν αὐταῖς
2 εὗρον
δὲ
τὸν
λίθον
ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου
3 καὶ εἰσελθοῦσαι οὐχ εὗρον τὸ
σῶμα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ
4 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαπορεῖσθαι
αὐτὰς περὶ τούτου καὶ ἰδού, δύο
ἄνδρες
ἐπέστησαν
αὐταῖς
ἐν
ἐσθήσεσιν ἀστραπτούσαις
5 ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ
κλινουσῶν τὸ πρόσωπον εἰς τὴν γῆν
εἶπον πρὸς αὐτάς Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα
μετὰ τῶν νεκρῶν·
6 οὐκ ἔστιν ὧδε ἀλλ' ἠγέρθη
μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν
τῇ Γαλιλαίᾳ
7 λέγων ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ
ἀνθρώπου παραδοθῆναι εἰς χεῖρας
ἀνθρώπων
ἁμαρτωλῶν
καὶ
σταυρωθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ
ἀναστῆναι
8 καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων
αὐτοῦ
9 καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ
μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα
τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσιν τοῖς λοιποῖς

LUKÁŠ 24:10

Bible Kralická
10 Byly pak [ženy ty:] Maria
Magdaléna a Johanna a Maria [matka]
Jakubova, a jiné [některé] s nimi,
kteréž vypravovaly to apoštolům.
11 Ale oni měli za bláznovství slova
jejich, a nevěřili jim.
12 Tedy Petr vstav, běžel k hrobu,
a pohleděv do něho, uzřel prostěradla,
ana sama leží. I odšel, divě se sám
v sobě, co se to stalo.
13 A aj, dva z nich šli toho dne do
městečka, kteréž bylo vzdálí od
Jeruzaléma honů šedesáte, jemuž
jméno Emaus.
14 A rozmlouvali vespolek o těch
všech věcech, kteréž se byly staly.
15 I stalo se, když rozmlouvali
a sebe se otazovali, že i Ježíš, přiblíživ
se [k nim], šel s nimi.
16 Ale oči jejich držány byly, aby ho
nepoznali.
17 I řekl k nim: Které jsou to věci,
o nichž rozjímáte vespolek, jdouce,
a [proč] jste smutní?
18 A odpověděv jeden, kterémuž
jméno Kleofáš, řekl jemu: Ty sám
[jeden] jsi z příchozích do Jeruzaléma,
ještos nezvěděl, co se stalo v něm
těchto dnů?
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Textus Receptus

10 ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ
Ἰωάννα καὶ Μαρία Ἰακώβου καὶ αἱ
λοιπαὶ σὺν αὐταῖς αἱ ἔλεγον πρὸς τοὺς
ἀποστόλους ταῦτα
11 καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν
ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα αὐτῶν καὶ
ἠπίστουν αὐταῖς
12 Ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν
ἐπὶ τὸ μνημεῖον καὶ παρακύψας βλέπει
τὰ ὀθόνια κείμενα μόνα καὶ ἀπῆλθεν
πρὸς ἑαυτὸν θαυμάζων τὸ γεγονός
13 Καὶ ἰδού, δύο ἐξ αὐτῶν ἦσαν
πορευόμενοι ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ εἰς
κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα
ἀπὸ Ἰερουσαλήμ ᾗ ὄνομα Ἐμμαοῦς
14 καὶ
αὐτοὶ
ὡμίλουν
πρὸς
ἀλλήλους
περὶ
πάντων
τῶν
συμβεβηκότων τούτων
15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς
καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς
ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς
16 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο
τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν
17 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Τίνες οἱ
λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς
ἀλλήλους περιπατοῦντες καὶ ἐστὲ
σκυθρωποί
18 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εἷς ᾧ ὄνομα
Κλεοπᾶς εἶπεν πρὸς αὐτόν Σὺ μόνος
παροικεῖς ἐν Ἰερουσαλὴμ καὶ οὐκ
ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς
ἡμέραις ταύταις
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19 Kterýmžto on řekl: I co? Oni pak
řekli jemu: O Ježíšovi Nazaretském,
kterýž byl muž prorok, mocný v slovu
i v skutku, před Bohem i přede vším
lidem,
20 A kterak jej vydali přední kněží
a knížata naše na odsouzení k smrti,
i ukřižovali jej.
21 My pak jsme se nadáli, že by on
měl vykoupiti lid Izraelský. Ale nyní
tomu všemu třetí den jest dnes, jakž se
to stalo.
22 Ale i ženy některé z našich
zděsily nás, kteréž ráno byly u hrobu,
23 A nenalezše těla jeho, přišly,
pravíce, že jsou také vidění andělské
viděly, kteřížto praví, že by živ byl.
24 I chodili někteří z našich k hrobu,
a nalezli tak, jakž pravily ženy, ale
jeho neviděli.
25 Tedy on řekl k nim: Ó blázni
a zpozdilí srdcem k věření všemu
[tomu], což mluvili Proroci.
26 Zdaliž nemusil těch věcí trpěti
Kristus a [tak] vjíti v slávu svou?
27 A počav od Mojžíše a všech
Proroků, vykládal jim všecka ta
písma, kteráž o něm byla.
28 A [vtom] přiblížili se k městečku,
do kteréhož šli, a on potrh se, jako by
chtěl dále jíti.

Textus Receptus

19 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ποῖα οἱ δὲ εἶπον
αὐτῷ Τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου,
ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν
ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ
παντὸς τοῦ λαοῦ
20 ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς
κρίμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν
21 ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός
ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν
Ἰσραήλ· ἀλλά γε σὺν πᾶσιν τούτοις
τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει σήμερον,
ἀφ' οὗ ταῦτα ἐγένετο
22 ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν
ἐξέστησαν ἡμᾶς γενόμεναι ὀρθριαὶ ἐπὶ
τὸ μνημεῖο
23 καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ
ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν
ἀγγέλων ἑωρακέναι οἳ λέγουσιν
αὐτὸν ζῆν
24 καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν
ἐπὶ τὸ μνημεῖον καὶ εὗρον οὕτως
καθὼς καὶ αἱ γυναῖκες εἶπον αὐτὸν δὲ
οὐκ εἶδον
25 καὶ αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς Ὦ
ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ
πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ
προφῆται·
26 οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν
Χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν
αὐτοῦ
27 καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωσέως καὶ
ἀπὸ
πάντων
τῶν
προφητῶν
διηρμήνευεν αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς
γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ
28 Καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν κώμην οὗ
ἐπορεύοντο καὶ αὐτὸς προσεποιεῖτο
πορρωτέρω πορεύεσθαι

LUKÁŠ 24:29

Bible Kralická
29 Ale [oni] přinutili ho, řkouce:
Zůstaň s námi, nebo se již připozdívá,
a den se nachýlil. I všel, aby s nimi
zůstal.
30 I stalo se, když seděl s nimi za
stolem, vzav chléb, dobrořečil,
a lámaje, podával jim.
31 I otevříny jsou oči jejich, a poznali
ho. On pak zmizel od očí jejich.
32 I řekli vespolek: Zdaliž srdce naše
v nás nehořelo, když mluvil nám na
cestě a otvíral nám písma?
33 A vstavše v tu hodinu, vrátili se
do
Jeruzaléma,
a nalezli
shromážděných jedenácte, a ty, kteříž
s nimi byli,
34 Ani praví: Že vstal Pán právě,
a ukázal se Šimonovi.
35 I vypravovali oni také to, co [se
stalo] na cestě, a kterak ho poznali
v lámání chleba.
36 A když oni o tom rozmlouvali,
postavil se Ježíš uprostřed nich, a řekl
jim: Pokoj vám.
37 Oni
pak
zhrozivše
se
a přestrašeni byvše, domnívali se, že
by ducha viděli.
38 I dí jim: Co se strašíte a myšlení
vstupují na srdce vaše?
39 Vizte ruce mé i nohy mé, žeť [v
pravdě] já jsem. Dotýkejte se a vizte;
neboť duch těla a kostí nemá, jako
mne vidíte míti.
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Textus Receptus

29 καὶ
παρεβιάσαντο
αὐτὸν
λέγοντες Μεῖνον μεθ' ἡμῶν ὅτι πρὸς
ἑσπέραν ἐστὶν καὶ κέκλικεν ἡ ἡμέρα
καὶ εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς
30 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακλιθῆναι
αὐτὸν μετ' αὐτῶν λαβὼν τὸν ἄρτον
εὐλόγησεν καὶ κλάσας ἐπεδίδου
αὐτοῖς·
31 αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ
ὀφθαλμοὶ καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν· καὶ
αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ' αὐτῶν
32 καὶ εἶπον πρὸς ἀλλήλους Οὐχὶ ἡ
καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ἡμῖν ὡς
ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς
διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς
33 καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ
ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλήμ καὶ εὗρον
συνηθροισμένους τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς
σὺν αὐτοῖς
34 λέγοντας ὅτι ἠγέρθη ὁ κύριος
ὄντως καὶ ὤφθη Σίμωνι
35 καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ
καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει
τοῦ ἄρτου
36 Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων
αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν
καὶ λέγει αὐτοῖς Εἰρήνη ὑμῖν
37 πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι
γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν
38 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί τεταραγμένοι
ἐστέ
καὶ
διατί
διαλογισμοὶ
ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν
39 ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς
πόδας μου ὅτι αὐτός· ἐγώ εἰμι
ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε ὅτι πνεῦμα
σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ
θεωρεῖτε ἔχοντα
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40 A pověděv to, ukázal jim ruce
i nohy.
41 Když pak oni ještě nevěřili pro
radost, ale divili se, řekl jim: Máte-li tu
něco, ješto by se pojedlo?
42 A oni podali jemu kusu ryby
pečené a plástu strdi.
43 A vzav to, pojedl před nimi,
44 A řekl jim: Tatoť jsou slova,
kteráž jsem mluvil vám, ještě byv
s vámi: Že se musí naplniti všecko, což
psáno jest v Zákoně Mojžíšově
a v Prorocích i v Žalmích o mně.
45 Tedy otevřel jim mysl, aby
rozuměli Písmům.
46 A řekl jim: Že tak psáno jest a tak
musil Kristus trpěti, a třetího dne
z mrtvých vstáti,
47 A aby bylo kázáno ve jménu jeho
pokání a odpuštění hříchů mezi všemi
národy, počna od Jeruzaléma.
48 Vy jste pak svědkové toho.
49 A aj, já pošli zaslíbení Otce svého
na vás. Vy pak čekejte v městě
Jeruzalémě,
dokudž
nebudete
oblečeni mocí s výsosti.
50 I vyvedl je ven až do Betany,
a pozdvih rukou svých, dal jim
požehnání.
51 I stalo se, když jim žehnal, bral se
od nich, a nesen jest do nebe.

Textus Receptus

40 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐπέδειξεν αὐτοῖς
τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας
41 ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ
τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων εἶπεν
αὐτοῖς Ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε
42 οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος
ὀπτοῦ μέρος καὶ ἀπὸ μελισσίου κηρίου
43 καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν
ἔφαγεν
44 Εἶπεν δὲ αὐτοῖς Οὗτοι οἱ λόγοι
οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν
ὑμῖν ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ
γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωσέως καὶ
προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ
45 τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν
τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς·
46 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι Οὕτως
γέγραπται καὶ οὕτως ἔδει παθεῖν τὸν
Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ
τρίτῃ ἡμέρᾳ
47 καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι
αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
εἰς πάντα τὰ ἔθνη ἀρξάμενον ἀπὸ
Ἰερουσαλήμ
48 ὑμεῖς δὲ ἐστε μάρτυρες τούτων
49 καὶ ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν
ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ' ὑμᾶς·
ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει
Ἰερουσαλήμ, ἕως οὗ ἐνδύσησθε
δύναμιν ἐξ ὕψους
50 Ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς ἔξω ἕως εἰς
Βηθανίαν καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας
αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς
51 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν
αὐτοὺς διέστη ἀπ' αὐτῶν καὶ
ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν

LUKÁŠ 24:52

Bible Kralická
52 A oni poklonivše se jemu,
navrátili se do Jeruzaléma s radostí
velikou.
53 A byli vždycky v chrámě,
chválíce a dobrořečíce Boha. Amen.
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Textus Receptus

52 καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν
ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ μετὰ
χαρᾶς μεγάλης
53 καὶ ἦσαν διαπαντὸς ἐν τῷ ἱερῷ
αἰνοῦντες καὶ εὐλογοῦντες τὸν θεόν
Ἀμήν

Evangelium podlé sepsání S. Jana
Bible Kralická

1

Na počátku bylo Slovo, a to Slovo
bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh.
2 To bylo na počátku u Boha.
3 Všecky věci skrze ně učiněny jsou,
a bez něho nic není učiněno, což
učiněno jest.
4 V něm život byl, a život byl světlo
lidí.
5 A to Světlo v temnostech svítí, ale
tmy ho neobsáhly.
6 Byl člověk poslaný od Boha, jemuž
jméno bylo Jan.
7 Ten přišel na svědectví, aby
svědčil o tom Světle, aby všickni
uvěřili skrze něho.
8 Nebyl on to Světlo, ale [poslán
byl,] aby svědectví vydával o tom
Světle.
9 [Tenť] byl to pravé Světlo, jenž
osvěcuje
každého
člověka
přicházejícího na svět.
10 Na světě byl, a svět skrze něho
učiněn jest, a svět ho nepoznal.
11 Do svého vlastního přišel,
a vlastní jeho nepřijali ho.
12 Kteříž pak koli přijali jej, dal jim
moc syny Božími býti, [totiž] těm,
kteříž věří ve jméno jeho,
13 Kteřížto ne ze krví, ani z vůle
těla, ani z vůle muže, ale z Boha
zplozeni jsou.

Textus Receptus

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ λόγος ἦν
πρὸς τὸν θεόν καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος
2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν
3 πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο καὶ χωρὶς
αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν

1

4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ
φῶς τῶν ἀνθρώπων·
5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει καὶ
ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν
6 Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος
παρὰ θεοῦ ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης·
7 οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα
μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός ἵνα πάντες
πιστεύσωσιν δι' αὐτοῦ
8 οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς ἀλλ' ἵνα
μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός
9 Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν ὃ φωτίζει
πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν
κόσμον
10 ἐν τῷ κόσμῳ ἦν καὶ ὁ κόσμος δι'
αὐτοῦ ἐγένετο καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ
ἔγνω
11 εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν καὶ οἱ ἴδιοι
αὐτὸν οὐ παρέλαβον
12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν ἔδωκεν
αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι
τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ
13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ
θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος
ἀνδρὸς ἀλλ' ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν
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14 A Slovo to tělo učiněno jest,
a přebývalo mezi námi, (a viděli jsme
slávu
jeho,
slávu
jakožto
jednorozeného od Otce,) plné milosti
a pravdy.
15 Jan svědectví vydával o něm,
a volal, řka: Tentoť jest, o němž jsem
pravil, že po mně přišed, předšel mne;
nebo přednější jest nežli já.
16 A z plnosti jeho my všickni vzali
jsme, a [to] milost za milost.
17 Nebo zákon skrze Mojžíše dán
jest, [ale] milost a pravda skrze Ježíše
Krista stala se jest.
18 Boha žádný nikdy neviděl, [ale]
jednorozený Syn, kterýž jest v lůnu
Otce, onť jest nám vypravil.
19 A totoť jest svědectví Janovo,
když poslali Židé z Jeruzaléma kněží
a Levíty, aby se ho otázali: Ty kdo jsi?
20 I vyznal a nezapřel, a vyznal: Že
já nejsem ten Kristus.
21 I otázali se ho: Což pak? Eliáš jsi
ty? I řekl: Nejsem. [Tedy] jsi ten
Prorok? Odpověděl: Nejsem.
22 I řekli jemu: Kdožs [pak]? Ať
odpověd dáme těm, kteříž nás poslali.
Co pravíš sám o sobě?
23 Řekl: Já [jsem] hlas volajícího na
poušti: Spravte cestu Páně, jakož
pověděl Izaiáš prorok.

Textus Receptus

14 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ
ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καὶ ἐθεασάμεθα
τὴν δόξαν αὐτοῦ δόξαν ὡς μονογενοῦς
παρὰ πατρός πλήρης χάριτος καὶ
ἀληθείας
15 Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ
κέκραγεν λέγων, Οὗτος ἦν ὃν εἶπον Ὁ
ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου
γέγονεν ὅτι πρῶτός μου ἦν
16 καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ
ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν καὶ χάριν ἀντὶ
χάριτος·
17 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωσέως ἐδόθη ἡ
χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ
Χριστοῦ ἐγένετο
18 θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· ὁ
μονογενὴς υἱός, ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον
τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο
19 Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ
Ἰωάννου ὅτε ἀπέστειλαν οἱ Ἰουδαῖοι
ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευίτας ἵνα
ἐρωτήσωσιν αὐτὸν Σὺ τίς εἶ
20 καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ
ἠρνήσατο καὶ ὡμολόγησεν ὅτι οὐκ εἰμὶ
Ἐγὼ ὁ Χριστός
21 καὶ ἠρώτησαν αὐτόν Τί οὖν
Ἠλίας εἶ Σύ καὶ λέγει Οὐκ εἰμί Ὁ
προφήτης εἶ σύ καὶ ἀπεκρίθη Οὔ
22 εἶπον οὖν αὐτῷ Τίς εἶ ἵνα
ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς·
τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ
23 ἔφη Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ
ἐρήμῳ Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου
καθὼς εἶπεν Ἠσαΐας ὁ προφήτης
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24 Ti pak, kteříž byli posláni,
z farizeů byli.
25 I otázali se ho a řekli jemu: Pročež
tedy křtíš, poněvadž ty nejsi Kristus,
ani Eliáš, ani Prorok?
26 Odpověděl jim Jan, řka: Já křtím
vodou, ale uprostřed vás stojí, jehož
vy neznáte.
27 Ten [ačkoli] po mně přišel, [však]
předšel mne, u jehožto obuvi já
nejsem hoden rozvázati řeménka.
28 Toto v Betabaře stalo se za
Jordánem, kdežto Jan křtil.
29 Druhého [pak] dne uzřel Jan
Ježíše, an jde k němu. I dí: Aj, Beránek
Boží, kterýž snímá hřích světa.
30 Tentoť jest, o kterémž jsem já
pravil, že za mnou jde muž, kterýž
mne předšel; nebo přednější jest nežli
já.
31 A já jsem ho neznal, ale aby
zjeven byl lidu Izraelskému, proto
jsem já přišel, křtě vodou.
32 A svědectví vydal Jan, řka: Viděl
sem Ducha sstupujícího jako holubice
s nebe, a zůstal na něm.
33 A já jsem ho neznal, ale kterýž
mne poslal křtíti vodou, ten mi řekl:
Nad kýmž uzříš Ducha sstupujícího
a zůstávajícího na něm, tenť jest,
kterýž křtí Duchem svatým.
34 A já jsem viděl, a svědectví jsem
vydal, že on jest ten Syn Boží.

Textus Receptus

24 Καὶ οἱ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν
Φαρισαίων
25 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπον
αὐτῷ Τί οὖν βαπτίζεις εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ
Χριστὸς οὔτε Ἠλίας οὔτε ὁ προφήτης
26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰωάννης
λέγων, Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι· μέσος
δὲ ὑμῶν ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε
27 αὐτός ἐστιν ὁ ὀπίσω μου
ἐρχόμενος ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν·
οὗ ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ
τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος
28 Ταῦτα ἐν Βηθαβαρᾶ ἐγένετο
πέραν τοῦ Ἰορδάνου ὅπου ἦν Ἰωάννης
βαπτίζων
29 Τῇ ἐπαύριον βλέπει ὁ Ἰωάννης
τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν καὶ
λέγει Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων
τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου
30 οὗτός ἐστιν περὶ οὗ ἐγὼ εἶπον
Ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς
ἔμπροσθέν μου γέγονεν ὅτι πρῶτός
μου ἦν
31 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν ἀλλ' ἵνα
φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον
ἐγὼ ἐν τῷ ὕδατι βαπτίζων
32 Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων
ὅτι Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον
ὡσεὶ περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ καὶ
ἔμεινεν ἐπ' αὐτόν
33 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν ἀλλ' ὁ
πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι ἐκεῖνός
μοι εἶπεν Ἐφ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα
καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ' αὐτόν οὗτός
ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ
34 κἀγὼ ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα
ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
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35 Druhého pak dne opět stál Jan,
a z učedlníků jeho dva,
36 A uzřev Ježíše, an se prochází,
řekl: Aj, Beránek Boží.
37 I slyšeli ho dva učedlníci
mluvícího, a šli za Ježíšem.
38 I obrátiv se Ježíš, a uzřev je, ani
jdou za ním, dí jim: Co hledáte? A oni
řekli jemu: Rabbi, (jenž se vykládá:
Mistře,) kde bydlíš?
39 Dí jim: Pojďte a vizte. [I] šli, aby
viděli, kde by bydlil, a zůstali u něho
ten den; neb bylo [již] okolo desáté
hodiny.
40 Byl [pak] Ondřej, bratr Šimona
Petra, jeden ze dvou, kteříž byli to
slyšeli od Jana, a šli za ním.
41 [I] nalezl ten první bratra svého
vlastního Šimona, a řekl mu: Nalezli
jsme Mesiáše, jenž se vykládá Kristus.
42
I přivedl
jej
k Ježíšovi.
A pohleděv naň Ježíš, dí: Ty jsi Šimon,
syn Jonášův, ty slouti budeš Céfas,
jenž se vykládá Petr.
43 Na druhý [pak] den Ježíš chtěl
vyjíti do Galilee, i nalezl Filipa, a řekl
jemu: Pojď za mnou.
44 A byl Filip z Betsaidy, města
Ondřejova a Petrova.

Textus Receptus

35 Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ
Ἰωάννης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
δύο
36 καὶ
ἐμβλέψας
τῷ
Ἰησοῦ
περιπατοῦντι λέγει Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ
θεοῦ
37 καὶ ἤκουσαν αὐτοῦ οἱ δύο
μαθηταὶ λαλοῦντος καὶ ἠκολούθησαν
τῷ Ἰησοῦ
38 στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ
θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας
λέγει αὐτοῖς Τί ζητεῖτε οἱ δὲ εἶπον
αὐτῷ Ῥαββί ὃ λέγεται ἑρμηνευόμενον,
Διδάσκαλε ποῦ μένεις
39 λέγει αὐτοῖς Ἔρχεσθε καὶ ἴδετε
ἦλθον καὶ εἶδον ποῦ μένει καὶ παρ'
αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην· ὥρα
δέ ἦν ὡς δεκάτη
40 Ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος
Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν
ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου καὶ
ἀκολουθησάντων αὐτῷ·
41 εὑρίσκει οὗτος πρῶτος τὸν
ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα καὶ λέγει
αὐτῷ Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν ὅ ἐστιν
μεθερμηνευόμενον ὅ Χριστός·
42 καὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν
Ἰησοῦν ἐμβλέψας δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
εἶπεν Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωνᾶ· σὺ
κληθήσῃ Κηφᾶς ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος
43 Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς
ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν καὶ εὑρίσκει
Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει
μοι
44 ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά
ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου
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45 Nalezl [také] Filip Natanaele. I dí
jemu: O kterémž psal Mojžíš v Zákoně
a Proroci, nalezli jsme Ježíše, syna
Jozefova z Nazaréta.
46 I řekl jemu Natanael: [A] může
z Nazaréta co dobrého býti? Řekl jemu
Filip: Pojď a viz.
47 Vida Ježíš Natanaele, an jde
k němu, i dí o něm: Aj, právě
Izraelitský, v němžto lsti není.
48 Řekl mu Natanael: Jakž [ty] mne
znáš? Odpověděl Ježíš a řekl jemu:
Prve nežli tě Filip zavolal, kdyžs byl
pod fíkem, viděl jsem tebe.
49 Odpověděl Natanael a řekl jemu:
Mistře, ty jsi Syn Boží, ty jsi ten Král
Izraelský.
50 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Žeť
jsem řekl: Viděl jsem tebe pod fíkem,
věříš? Větší věci nad tyto uzříš.
51 I dí mu: Amen, amen pravím
vám: Od tohoto času uzříte nebe
otevřené, a anděly Boží vstupující
a sstupující na Syna člověka.

2

Třetího dne stala se svadba v Káni
Galilejské, a byla matka Ježíšova
tam.
2 A pozván jest také Ježíš i učedlníci
jeho na svadbu.
3 Když se pak nedostalo vína, řekla
matka Ježíšova k němu: Vína nemají.

Textus Receptus

45 εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ
καὶ λέγει αὐτῷ Ὃν ἔγραψεν Μωσῆς
ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται
εὑρήκαμεν Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ
τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ
46 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ Ἐκ
Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι
λέγει αὐτῷ Φίλιππος Ἔρχου καὶ ἴδε
47 εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ
ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ
αὐτοῦ Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης ἐν ᾧ
δόλος οὐκ ἔστιν
48 λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ Πόθεν με
γινώσκεις ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ
εἶπεν αὐτῷ Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον
φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε
49 ἀπεκρίθη Ναθαναήλ καὶ λέγει
αὐτῷ Ῥαββί σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ σὺ
εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ
50 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ
Ὅτι εἶπόν σοι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς
συκῆς πιστεύεις μείζω τούτων ὄψει
51 καὶ λέγει αὐτῷ Ἀμὴν ἀμὴν λέγω
ὑμῖν ἀπ' ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν
ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ
ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος
ἐγένετο ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ
ἦν ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ·
2 ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ
μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον
3 καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡ
μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν Οἶνον
οὐκ ἔχουσιν

2
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4 Dí jí Ježíš: Co mně a tobě ženo?
Ještě nepřišla hodina má.
5 Dí matka jeho k služebníkům: Což
by koli vám řekl, učiňte.
6 I bylo tu kamenných stoudví šest
postaveno, podle [obyčeje] očišťování
Židovského, beroucí v sebe jedna
každá dvě nebo tři míry.
7 Řekl jim Ježíš: Naplňte ty stoudve
vodou. I naplnili je až do vrchu.
8 I dí jim: Nalévejtež již, a neste
vrchnímu správci svadby. I nesli.
9 A jakž okusil vrchní správce
svadby vody vínem učiněné, (nevěděl
pak, odkud by bylo, ale služebníci
věděli, kteříž vážili vodu,) povolal
ženicha ten vrchní správce,
10 A řekl mu: Každý člověk nejprve
dobré víno dává, a když by se hojně
napili, tehdy to, kteréž horší jest. [Ale]
ty zachoval jsi víno dobré až dosavad.
11 To učinil Ježíš počátek divů
v Káni Galilejské, a zjevil slávu svou.
I uvěřili v něho učedlníci jeho.

12 Potom sstoupil do Kafarnaum, on
i matka jeho, i bratří jeho, i učedlníci
jeho, a pobyli tam nemnoho dní;

13 Nebo blízko byla velikanoc
Židovská.
I vstoupil
Ježíš
do
Jeruzaléma.

Textus Receptus

4 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Τί ἐμοὶ καὶ
σοί γύναι οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου
5 λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις
Ὅ τι ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε
6 ἦσαν δὲ ἐκεῖ ὑδρίαι λίθιναι ἓξ
κείμεναι κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν
Ἰουδαίων χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο
ἢ τρεῖς
7 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Γεμίσατε τὰς
ὑδρίας ὕδατος καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως
ἄνω
8 καὶ λέγει αὐτοῖς Ἀντλήσατε νῦν
καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ· καὶ
ἤνεγκαν
9 ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ
ὕδωρ οἶνον γεγενημένον καὶ οὐκ ᾔδει
πόθεν ἐστίν οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ
ἠντληκότες τὸ ὕδωρ φωνεῖ τὸν νυμφίον
ὁ ἀρχιτρίκλινος
10 καὶ λέγει αὐτῷ Πᾶς ἄνθρωπος
πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν καὶ
ὅταν μεθυσθῶσιν τότε τὸν ἐλάσσω· σὺ
τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι
11 Ταύτην ἐποίησεν τὴν ἀρχὴν τῶν
σημείων ὁ Ἰησοῦς ἐν Κανὰ τῆς
Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν
αὐτοῦ καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ
μαθηταὶ αὐτοῦ
12 Μετὰ
τοῦτο
κατέβη
εἰς
Καπερναούμ, αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ
καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς
ἡμέρας
13 Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν
Ἰουδαίων καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ
Ἰησοῦς
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14 A nalezl v chrámě, ano prodávají
voly a ovce i holubice, a penězoměnce
sedící.
15 A udělav bič z provázků, všecky
vyhnal z chrámu, i ovce i voly,
a penězoměncům rozsypal peníze,
a stoly zpřevracel.
16 A těm, kteříž holuby prodávali,
řekl: Odnestež tyto věci odsud,
a nečiňte domu Otce mého domem
kupeckým.
17 I rozpomenuli se učedlníci jeho,
že psáno jest: Horlivost domu tvého
snědla mne.
18 Tedy odpověděli Židé a řekli
jemu: Jaké znamení [toho] nám
ukážeš, že tyto věci činíš?
19 Odpověděl Ježíš a řekl jim: Zrušte
chrám tento, a ve třech dnech zase
vzdělám jej.
20 I řekli Židé: Čtyřidceti a šest let
dělán jest chrám tento, a ty ve třech
dnech vzděláš jej?
21 Ale on pravil o chrámu těla
svého.
22 A protož když z mrtvých vstal,
rozpomenuli se učedlníci jeho, že jim
to byl pověděl. I uvěřili Písmu a slovu,
kteréž pověděl Ježíš.
23 A když byl v Jeruzalémě na
velikunoc v den sváteční, mnozí
uvěřili ve jméno jeho, vidouce divy
jeho, kteréž činil.

Textus Receptus

14 καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς
πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ
περιστερὰς καὶ τοὺς κερματιστὰς
καθημένους
15 καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ
σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ
ἱεροῦ τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας καὶ
τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὸ κέρμα καὶ
τὰς τραπέζας ἀνέστρεψεν
16 καὶ
τοῖς
τὰς
περιστερὰς
πωλοῦσιν εἶπεν Ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν
μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου
οἶκον ἐμπορίου
17 Ἐμνήσθησαν δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
ὅτι γεγραμμένον ἐστίν Ὁ ζῆλος τοῦ
οἴκου σου κατέφαγεν με
18 ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ
εἶπον αὐτῷ Τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν
ὅτι ταῦτα ποιεῖς
19 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν
αὐτοῖς Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον καὶ ἐν
τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν
20 εἶπον
οὖν
οἱ
Ἰουδαῖοι
τεσσαράκοντα
καὶ
ἓξ
ἔτεσιν
ᾠκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος καὶ σὺ ἐν
τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν
21 ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ
τοῦ σώματος αὐτοῦ
22 ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν
ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι
τοῦτο ἔλεγεν αὐτοῖς· καὶ ἐπίστευσαν τῇ
γραφῇ καὶ τῷ λόγῳ ὦ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς
23 Ὡς δὲ ἦν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ
πάσχα ἐν τῇ ἑορτῇ πολλοὶ ἐπίστευσαν
εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ θεωροῦντες αὐτοῦ
τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει·
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Textus Receptus

25 Aniž potřeboval, aby [jemu] kdo
svědectví vydával o člověku; neb on
věděl, co by bylo v člověku.

24 αὐτὸς δὲ ὁ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν
ἑαυτὸν αὐτοῖς διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν
πάντας
25 καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις
μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου· αὐτὸς
γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ

3

3

24 Ale Ježíš nesvěřil sebe samého
jim, protože on znal všecky.

Byl pak člověk z farizeů, jménem
Nikodém, kníže Židovské.

2 Ten přišel k Ježíšovi v noci, a řekl
jemu: Mistře, víme, že jsi od Boha
přišel Mistr; nebo žádný nemůže těch
divů činiti, kteréž ty činíš, leč by Bůh
byl s ním.
3 Odpověděl Ježíš a řekl jemu:
Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li
se kdo znovu, nemůž viděti království
Božího.
4 Řekl jemu Nikodém: Kterak můž
člověk naroditi se, starý jsa? Zdali
může opět v život matky své vjíti
a naroditi se?
5 Odpověděl Ježíš: Amen, amen
pravím tobě: Nenarodí-li se kdo
z vody a z Ducha [svatého], nemůž
vjíti do království Božího.
6 Což se narodilo z těla, tělo jest,
a což se narodilo z Ducha, duch jest.
7 Nediviž se, že jsem řekl tobě:
Musíte se znovu zroditi.
8 Vítr kde chce věje, a hlas jeho
slyšíš, ale nevíš, odkud přichází,
a kam jde. Takť jest každý, kdož se
z Ducha narodil.

Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν
Φαρισαίων Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ
ἄρχων τῶν Ἰουδαίων·
2 οὗτος ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν
νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ῥαββί οἴδαμεν
ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος·
οὐδεὶς γὰρ ταῦτα τὰ σημεῖα δύναται
ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς ἐὰν μὴ ᾖ ὁ θεὸς μετ'
αὐτοῦ
3 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ἐὰν μή τις
γεννηθῇ ἄνωθεν οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν
βασιλείαν τοῦ θεοῦ
4 λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Νικόδημος
Πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι
γέρων ὤν μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν
τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν
καὶ γεννηθῆναι
5 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν
λέγω σοι ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος
καὶ πνεύματος οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς
τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
6 τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς
σάρξ ἐστιν καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ
πνεύματος πνεῦμά ἐστιν
7 μὴ θαυμάσῃς ὅτι εἶπόν σοι Δεῖ
ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν
8 τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ καὶ τὴν
φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις ἀλλ' οὐκ οἶδας
πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει· οὕτως
ἐστὶν πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ
πνεύματος
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9 Odpověděl Nikodém a řekl jemu:
Kterak mohou tyto věci býti?
10 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Ty
jsi mistr v Izraeli, a toho neznáš?
11 Amen, amen pravím tobě: Že což
víme, mluvíme, a což jsme viděli,
svědčíme, ale svědectví našeho
nepřijímáte.
12 Poněvadž zemské věci mluvil
jsem vám, a nevěříte, kterak, budu-li
vám praviti nebeské, uvěříte?
13 Nebo žádný nevstoupil v nebe,
než ten, jenž sstoupil s nebe, Syn
člověka, kterýž jest v nebi.
14 A jakož jest Mojžíš povýšil hada
na poušti, takť musí povýšen býti Syn
člověka,
15 Aby každý, kdož věří v něho,
nezahynul, ale měl život věčný.
16 Nebo tak Bůh miloval svět, že
Syna svého jednorozeného dal, aby
každý, kdož věří v něho, nezahynul,
ale měl život věčný.
17 Neboť jest neposlal Bůh Syna
svého na svět, aby odsoudil svět, ale
aby spasen byl svět skrze něho.
18 Kdož věří v něho, nebude
odsouzen, ale kdož nevěří, jižť jest
odsouzen; nebo neuvěřil ve jméno
jednorozeného Syna Božího.

Textus Receptus

9 ἀπεκρίθη Νικόδημος καὶ εἶπεν
αὐτῷ Πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι
10 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν
αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἰσραὴλ
καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις
11 ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ὃ οἴδαμεν
λαλοῦμεν
καὶ
ὃ
ἑωράκαμεν
μαρτυροῦμεν καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν
οὐ λαμβάνετε
12 εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ
πιστεύετε πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ
ἐπουράνια πιστεύσετε
13 καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν
οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
καταβάς ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὤν ἐν
τῷ οὐρανῷ
14 καὶ καθὼς Μωσῆς ὕψωσεν τὸν
ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
15 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ
ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον
16 Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν
κόσμον ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν
μονογενῆ ἔδωκεν ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων
εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν
αἰώνιον
17 οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν
υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ
τὸν κόσμον ἀλλ' ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος
δι' αὐτοῦ
18 ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται·
ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται ὅτι μὴ
πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ
μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ
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19 Toto pak jest ten soud, že Světlo
přišlo na svět, ale milovali lidé více
tmu nežli Světlo; nebo skutkové jejich
byli zlí.
20 Každý zajisté, kdož zle činí,
nenávidí světla, a nejde k světlu, aby
nebyli trestáni skutkové jeho.
21 Ale kdož činí pravdu, jde
k světlu, aby zjeveni byli skutkové
jeho, že v Bohu učiněni jsou.
22 Potom přišel Ježíš i učedlníci jeho
do země Judské, a tu přebýval s nimi,
a křtil.
23 A Jan také křtil v Enon, blízko
Sálim, nebo byly tam vody mnohé.
I přicházeli [mnozí], a křtili se.
24 Nebo ještě Jan nebyl vsazen do
žaláře.
25 Tedy vznikla otázka mezi Židy
a některými z učedlníků Janových
o očišťování.
26 I přišli k Janovi a řekli jemu:
Mistře, ten, kterýž byl s tebou za
Jordánem, jemužs ty svědectví vydal,
aj, on křtí, a všickni jdou k němu.
27 Odpověděl Jan a řekl: Nemůžť
člověk vzíti ničehož, leč by jemu dáno
bylo s nebe.
28 Vy sami svědkové jste mi, že jsem
pověděl: Nejsem já Kristus, ale že jsem
poslán před ním.

Textus Receptus

19 αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις ὅτι τὸ φῶς
ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ
ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ
σκότος ἢ τὸ φῶς· ἦν γὰρ πονηρὰ
αὐτῶν τὰ ἔργα
20 πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ
τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς
ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ·
21 ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται
πρὸς τὸ φῶς ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ
ἔργα ὅτι ἐν θεῷ ἐστιν εἰργασμένα
22 Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν
καὶ ἐκεῖ διέτριβεν μετ' αὐτῶν καὶ
ἐβάπτιζεν
23 ἦν δὲ καὶ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν
Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ ὅτι ὕδατα
πολλὰ ἦν ἐκεῖ καὶ παρεγίνοντο καὶ
ἐβαπτίζοντο·
24 οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν
φυλακὴν ὁ Ἰωάννης
25 Ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκ τῶν
μαθητῶν Ἰωάννου μετὰ Ἰουδαίων περὶ
καθαρισμοῦ
26 καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰωάννην καὶ
εἶπον αὐτῷ Ῥαββί ὃς ἦν μετὰ σοῦ
πέραν
τοῦ
Ἰορδάνου
ᾧ
σὺ
μεμαρτύρηκας ἴδε οὗτος βαπτίζει καὶ
πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν
27 ἀπεκρίθη Ἰωάννης καὶ εἶπεν Οὐ
δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδὲν
ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ
28 αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε ὅτι
εἶπον Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ Χριστός ἀλλ' ὅτι
Ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου
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29 Kdož má nevěstu, ženichť jest,
přítel pak ženicha, jenž stojí a slyší ho,
radostí raduje se pro hlas ženicha.
Protož ta radost má naplněna jest.
30 Onť musí růsti, já pak menšiti se.
31 Kdož jest shůry přišel, nade
všeckyť jest; kdožť jest z země,
zemskýť jest, a zemské věci mluví.
[Ale] ten, jenž s nebe přišel, nade
všecky jest.
32 A což viděl a slyšel, toť svědčí,
ale svědectví jeho žádný nepřijímá.
33 Kdož [pak] přijímá svědectví
jeho, zpečetil jest to, že Bůh
pravdomluvný jest.
34 Nebo ten, kteréhož Bůh poslal,
slovo Boží mluví; nebo [jemu] ne
v míru dává Bůh ducha.
35 Otec miluje Syna a všecko dal
v ruku jeho.
36 Kdož věří v Syna, má život
věčný; ale kdožť jest nevěřící Synu,
neuzříť života, ale hněv Boží zůstává
na něm.

4

A jakž poznal Pán, že jsou slyšeli
farizeové, že by Ježíš více
učedlníků činil a křtil nežli Jan,
2 (Ačkoli Ježíš sám nekřtil, ale
učedlníci jeho,)
3 Opustil Judstvo a odšel opět do
Galilee.

Textus Receptus

29 ὁ ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος ἐστίν·
ὁ δὲ φίλος τοῦ νυμφίου ὁ ἑστηκὼς καὶ
ἀκούων αὐτοῦ χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν
φωνὴν τοῦ νυμφίου αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ
ἐμὴ πεπλήρωται
30 ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν ἐμὲ δὲ
ἐλαττοῦσθαι
31 Ὁ ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω
πάντων ἐστίν· ὁ ὢν ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς
γῆς ἐστιν καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ ὁ ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων
ἐστίν·
32 καὶ ὃ ἑώρακεν καὶ ἤκουσεν τοῦτο
μαρτυρεῖ καὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ
οὐδεὶς λαμβάνει
33 ὁ λαβὼν αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν
ἐσφράγισεν ὅτι ὁ θεὸς ἀληθής ἐστιν
34 ὃν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὰ
ῥήματα τοῦ θεοῦ λαλεῖ οὐ γὰρ ἐκ
μέτρου δίδωσιν ὁ Θεὸς, τὸ πνεῦμα
35 ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν υἱόν καὶ
πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ
36 ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν
αἰώνιον· ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ
ὄψεται ζωήν ἀλλ' ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ
μένει ἐπ' αὐτόν
Ὡς οὖν ἔγνω ὁ Κύριος ὅτι
ἤκουσαν οἱ φαρισαῖοι ὅτι Ἰησοῦς
πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ
Ἰωάννης
2 καίτοιγε Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ
ἐβάπτιζεν ἀλλ' οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
3 ἀφῆκεν τὴν Ἰουδαίαν καὶ ἀπῆλθεν
πάλιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν

4
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4 Musil pak jíti skrze Samaří.
5 I přišel k městu Samařskému,
kteréž slove Sichar, vedle popluží,
kteréž byl dal Jákob Jozefovi, synu
svému.
6 Byla pak tu studnice Jákobova.
Protož ustav na cestě Ježíš, posadil se
tak na studnici. A bylo [již] okolo šesté
hodiny.
7 [I] přišla žena z Samaří vážiti
vody. Kteréžto řekl Ježíš: Dej mi píti.
8 (Nebo učedlníci jeho byli odešli do
města, aby nakoupili pokrmů.)
9 I řekla jemu žena ta Samaritánka:
Kterakž ty, jsa Žid, žádáš ode mne
nápoje od ženy Samaritánky? (Nebo
neobcují Židé s Samaritány.)
10 Odpověděl Ježíš a řekl jí: Kdybys
znala ten dar Boží, a věděla, kdo jest,
kterýž praví tobě: Dej mi píti, ty bys
prosila jeho, a dalť by tobě vody živé.
11 I dí jemu žena: Pane, aniž máš,
čím bys navážil, a studnice jest
hluboká. Odkudž tedy máš tu vodu
živou?
12 Zdaliž jsi ty větší nežli otec náš
Jákob, kterýž nám dal tuto studnici,
a sám z ní pil, i synové jeho, i dobytek
jeho?
13 Odpověděl Ježíš a řekl jí: Každý,
kdož pije vodu tuto, žízniti bude opět.

Textus Receptus

4 ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς
Σαμαρείας
5 ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς
Σαμαρείας λεγομένην Συχὰρ πλησίον
τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ Ἰωσὴφ
τῷ υἱῷ αὐτοῦ·
6 ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ ὁ οὖν
Ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας
ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν
ὡσεὶ ἕκτη
7 Ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας
ἀντλῆσαι ὕδωρ λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς
Δός μοι πιεῖν·
8 οἱ
γὰρ
μαθηταὶ
αὐτοῦ
ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν ἵνα
τροφὰς ἀγοράσωσιν
9 λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ
Σαμαρεῖτις, Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρ'
ἐμοῦ πιεῖν αἰτεῖς οὔσης γυναικὸς
Σαμαρείτιδος οὐ γὰρ συγχρῶνται
Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις
10 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ
Εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ καὶ τίς
ἐστιν ὁ λέγων σοι, Δός μοι πιεῖν, σὺ ἂν
ᾔτησας αὐτὸν καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ
ζῶν
11 λέγει αὐτῷ ἡ γυνή Κύριε οὔτε
ἄντλημα ἔχεις καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν
βαθύ· πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν
12 μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν
Ἰακώβ ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ καὶ
αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ
καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ
13 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ
Πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου
διψήσει πάλιν·

314

JAN 4:24

Bible Kralická
14 Ale kdož by se napil vody té,
kterouž já dám jemu, nežíznil by na
věky, ale voda ta, kterouž já dám
jemu, bude v něm studnicí vody
prýštící se k životu věčnému.
15 Řekla jemu žena: Pane, dej mi té
vody, ať bych nežíznila, ani chodila
sem vážiti.
16 Řekl jí Ježíš: Jdi, zavolej muže
svého, a přijď sem.
17 Odpověděla
žena
a řekla:
Nemám muže. Dí jí Ježíš: Dobřes
řekla: Nemám muže.
18 Nebos pět mužů měla, a nyní
kteréhož máš, není tvůj muž. To jsi
pravdu pověděla.
19 Řekla jemu žena: Pane, vidím, že
jsi ty prorok.
20 Otcové naši na této hoře
modlívali se, a vy pravíte, že
v Jeruzalémě jest místo, kdežto náleží
se modliti.
21 Dí jí Ježíš: Ženo, věř mi, žeť jde
hodina, kdyžto ani na této hoře, ani
v Jeruzalémě nebudete se modliti Otci.
22 Vy se modlíte, a nevíte, čemu; my
se [pak] modlíme, čemuž víme, nebo
spasení z Židů jest.
23 Ale jdeť hodina, a nyníť jest,
kdyžto praví modlitebníci modliti se
budou Otci v duchu a v pravdě.
Neboť takových Otec hledá, aby se
modlili jemu.
24 Bůh duch [jest], a ti, kteříž se
jemu modlí, v duchu a v pravdě
musejí se modliti.

Textus Receptus

14 ὃς δ' ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ
δώσω αὐτῷ οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τὸν
αἰῶνα ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ
γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος
ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον
15 λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή Κύριε
δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ ἵνα μὴ διψῶ
μηδὲ έρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν
16 Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Ὕπαγε
φώνησον τὸν ἄνδρα σου καὶ ἐλθὲ
ἐνθάδε
17 ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν Οὐκ
ἔχω ἄνδρα λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Καλῶς
εἶπας ὅτι Ἄνδρα οὐκ ἔχω·
18 πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες καὶ νῦν
ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν σου ἀνήρ· τοῦτο
ἀληθὲς εἴρηκας
19 λέγει αὐτῷ ἡ γυνή Κύριε θεωρῶ
ὅτι προφήτης εἶ σύ
20 οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τούτῳ τῷ ὄρει
προσεκύνησαν· καὶ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν
Ἱεροσολύμοις ἐστὶν ὁ τόπος ὅπου δεῖ
προσκυνεῖν
21 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς γύναι
πίστευσον μοι ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε
οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν
Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί
22 ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε·
ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν ὅτι ἡ
σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν
23 ἀλλ' ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν
ὅτε
οἱ
ἀληθινοὶ
προσκυνηταὶ
προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν
πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ ὁ
πατὴρ
τοιούτους
ζητεῖ
τοὺς
προσκυνοῦντας αὐτόν
24 πνεῦμα ὁ θεός καὶ τοὺς
προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ
ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν
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25 Dí jemu žena: Vím, že Mesiáš
přijde, jenž slove Kristus. Ten, když
přijde, oznámí nám všecko.
26 Dí jí Ježíš: Jáť jsem, kterýž
mluvím s tebou.
27 A v tom přišli učedlníci jeho,
i divili se, že by s ženou mluvil, avšak
žádný [jemu] neřekl: Nač se [jí] ptáš,
aneb proč mluvíš s ní?
28 I nechala tu žena vědra svého,
a šla do města, a řekla těm lidem:
29 Pojďte, vizte člověka, kterýž
pověděl mi všecko, což jsem koli
činila. Není-li on ale Kristus?
30 Tedy vyšli z města, a přišli
k němu.
31 Mezi tím pak prosili ho učedlníci,
řkouce: Mistře, pojez.
32 A on řekl jim: Jáť mám pokrm
k jísti, kteréhož vy nevíte.
33 Učedlníci pak mluvili vespolek:
Zdali jemu kdo přinesl jísti?
34 Dí jim Ježíš: Můjť pokrm jest,
abych činil vůli toho, jenž mne poslal,
a dokonal dílo jeho.
35 Však vy pravíte, že ještě čtyři
měsícové jsou, a žeň přijde. Aj, pravím
vám: Pozdvihněte očí vašich, a patřte
na krajiny, žeť se již bělejí ke žni.

36 Kdož pak žne, odplatuť béře,
a shromažďuje
užitek
k životu
věčnému, aby i ten, kdož rozsívá,
spolu se radoval, i kdo žne.

Textus Receptus

25 λέγει αὐτῷ ἡ γυνή Οἶδα ὅτι
Μεσσίας ἔρχεται ὁ λεγόμενος Χριστός·
ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος ἀναγγελεῖ ἡμῖν
πάντα
26 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι ὁ
λαλῶν σοι
27 Καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθον οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ καὶ ἐθαύμασαν ὅτι μετὰ
γυναικὸς ἐλάλει· οὐδεὶς μέντοι εἶπεν
Τί ζητεῖς ἤ Τί λαλεῖς μετ' αὐτῆς
28 ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ
γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν καὶ
λέγει τοῖς ἀνθρώποις
29 Δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέν
μοι πάντα ὅσα ἐποίησα μήτι οὗτός
ἐστιν ὁ Χριστός
30 ἐξῆλθον οὖν ἐκ τῆς πόλεως καὶ
ἤρχοντο πρὸς αὐτόν
31 Ἐν δὲ τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ
μαθηταὶ λέγοντες Ῥαββί φάγε
32 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Ἐγὼ βρῶσιν
ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε
33 ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς
ἀλλήλους Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν
34 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἐμὸν
βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ
πέμψαντός με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ
ἔργον
35 οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι Ἔτι
τετράμηνόν ἐστιν καὶ ὁ θερισμὸς
ἔρχεται ἰδού, λέγω ὑμῖν ἐπάρατε τοὺς
ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς
χώρας ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμόν
ἤδη
36 καὶ ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει
καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον
ἵνα καὶ ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ καὶ ὁ
θερίζων
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37 Nebo [i] v tom pravé jest slovo,
žeť jiný jest, jenž rozsívá, a jiný, kterýž
žne.
38 Jáť jsem vás poslal žíti, o čemž
jste vy nepracovali. Jiníť jsou
pracovali, a vy jste v jejich práce vešli.
39 Z města pak toho mnozí
z Samaritánů uvěřili v něho, pro řeč
ženy, svědčící: Že mi pověděl všecko,
což jsem činila.
40 A když k němu přišli Samaritáni,
prosili ho, aby s nimi zůstal. I pobyl tu
za dva dni.
41 A mnohem jich více uvěřilo pro
řeč jeho.
42 A ženě té řekli: Že již ne pro tvé
vypravování věříme; nebo sami jsme
slyšeli, a víme, že tento jest právě
Spasitel světa, Kristus.
43 Po dvou pak dnech vyšel odtud,
a šel do Galilee.
44 Nebo sám Ježíš byl svědectví
vydal, že prorok v vlasti své
v vážnosti není.
45 A když přišel do Galilee, přijali
jej Galilejští, všecko viděvše, co činil
v Jeruzalémě v svátek; nebo i oni byli
přišli ke dni svátečnímu.
46 Tedy opět přišel Ježíš do Káně
Galilejské, kdežto učinil byl z vody
víno. I byl jeden královský [služebník]
v Kafarnaum, jehožto syn nemocen
byl.

Textus Receptus

37 ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ὁ
ἀληθινὸς ὅτι Ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων
καὶ ἄλλος ὁ θερίζων
38 ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν ὃ
οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε· ἄλλοι
κεκοπιάκασιν καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον
αὐτῶν εἰσεληλύθατε
39 Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ
ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαρειτῶν,
διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς
μαρτυρούσης ὅτι Εἶπέν μοι πάντα ὅσα
ἐποίησα
40 ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ
Σαμαρεῖται, ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι
παρ' αὐτοῖς· καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο
ἡμέρας
41 καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν
διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ
42 τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι Οὐκέτι
διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν· αὐτοὶ
γὰρ ἀκηκόαμεν καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός
ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου ὁ
Χριστός
43 Μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν
ἐκεῖθεν καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν·
44 αὐτὸς γὰρ ὁ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν
ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν
οὐκ ἔχει
45 ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν
ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι πάντα
ἑωρακότες ἃ ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις
ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς
τὴν ἑορτήν
46 Ἦλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πάλιν εἰς
τὴν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας ὅπου
ἐποίησεν τὸ ὕδωρ οἶνον καὶ ἦν τις
βασιλικὸς οὗ ὁ υἱὸς ἠσθένει ἐν
Καπερναούμ·
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47 Ten uslyšev, že by Ježíš přišel
z Judstva do Galilee, šel k němu,
a prosil ho, aby sstoupil a uzdravil
syna jeho; nebo počínal umírati.
48 I řekl k němu Ježíš: Neuzříte-li
divů a zázraků, neuvěříte.
49 Dí
jemu
ten
královský
[služebník]: Pane, pojď prve, nežli
umře syn můj.
50 Dí jemu Ježíš: Jdi, syn tvůj živ
jest. I uvěřil člověk řeči, kterouž
mluvil k němu Ježíš, a šel.
51 Když pak on již šel, potkali se
s ním služebníci jeho a zvěstovali
[mu], řkouce: Syn tvůj živ jest.
52 Tedy otázal se jich na hodinu,
v kterou by se lépe měl. I řekli jemu:
Včera v hodinu sedmou přestala mu
zimnice.
53 Tedy poznal otec, že právě v tu
hodinu [to se stalo], v kterouž řekl byl
jemu Ježíš: Syn tvůj živ jest. I uvěřil on
i dům jeho všecken.
54 To opět druhý div učinil Ježíš,
přišed z Judstva do Galilee.

5

Potom byl svátek Židovský, i šel
Ježíš do Jeruzaléma.
2 Byl pak v Jeruzalémě [u brány]
bravné rybník, kterýž slove Židovsky
Bethesda, patero přístřeší maje.

Textus Receptus

47 οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ἐκ
τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν
ἀπῆλθεν πρὸς αὐτὸν καὶ ἠρώτα αὐτὸν,
ἵνα καταβῇ καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν
υἱόν ἤμελλεν γὰρ ἀποθνῄσκειν
48 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν
Ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε οὐ μὴ
πιστεύσητε
49 λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλικός
Κύριε κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ
παιδίον μου
50 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Πορεύου ὁ
υἱός σου ζῇ καὶ ἐπίστευσεν ὁ
ἄνθρωπος τῷ λόγῳ ᾦ εἶπεν αὐτῷ
Ἰησοῦς καὶ ἐπορεύετο
51 ἤδη δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος οἱ
δοῦλοι αὐτοῦ ἀπήντησαν αὐτῷ καὶ
ἀπήγγειλαν λέγοντες ὅτι ὁ παῖς σου
ζῇ
52 ἐπύθετο οὖν παρ' αὐτῶν τὴν
ὥραν ἐν ᾗ κομψότερον ἔσχεν· καὶ εἶπον
αὐτῷ ὅτι Χθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν
αὐτὸν ὁ πυρετός
53 ἔγνω οὖν ὁ πατὴρ ὅτι ἐν ἐκείνῃ τῇ
ὥρᾳ ἐν ᾗ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Ὁ
υἱός σου ζῇ καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ
ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη
54 Τοῦτο πάλιν δεύτερον σημεῖον
ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐλθὼν ἐκ τῆς
Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν
Μετὰ ταῦτα ἦν ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων
καὶ ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα
2 ἔστιν δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπὶ
τῇ
προβατικῇ
κολυμβήθρα
ἡ
ἐπιλεγομένη Ἑβραϊστὶ Βηθεσδά, πέντε
στοὰς ἔχουσα
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3 Kdežto leželo množství veliké
neduživých, slepých, kulhavých,
suchých, očekávajících hnutí vody.
4 Nebo anděl [Páně] jistým časem
sstupoval do rybníka, a kormoutil
vodu. A kdož [tam] nejprve sstoupil
po tom zkormoucení vody, uzdraven
býval, od kterékoli nemoci trápen byl.
5 I byl tu člověk jeden, kterýž osm
a třidceti let nemocen byl.
6 Toho uzřev Ježíš ležícího,
a poznav, že jest již dávno [nemocen],
dí jemu: Chceš-li zdráv býti?
7 Odpověděl mu nemocný: Pane,
nemám člověka, kterýž by, když se
zkormoutí voda, uvrhl mne do
rybníka, nebo když já jdu, jiný přede
mnou [již] vstupuje.
8 Dí jemu Ježíš: Vstaň, vezmi lože
své a choď.
9 A hned zdráv jest učiněn člověk
ten, a vzav lože své, i chodil. A byla
sobota v ten den.
10 Tedy
řekli
Židé
tomu
uzdravenému: Sobota jest, neslušíť
tobě lože nositi.
11 Odpověděl jim: Ten, kterýž mne
uzdravil, onť mi řekl: Vezmi lože své
a choď.
12 I otázali se ho: Kdo jest ten
člověk, kterýž tobě řekl: Vezmi lože
své a choď?

Textus Receptus

3 ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος πολὺ
τῶν ἀσθενούντων τυφλῶν χωλῶν
ξηρῶν ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος
κίνησιν
4 ἄγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν
κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, καὶ
ἐτάρασσεν τὸ ὕδωρ· ὁ οὖν πρῶτος
ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος,
ὑγιὴς ἐγίνετο, ᾧ δήποτε κατειχετο
νοσήματι
5 ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ
τριακονταοκτώ ἔτη ἔχων ἐν τῇ
ἀσθενείᾳ
6 τοῦτον
ἰδὼν
ὁ
Ἰησοῦς
κατακείμενον καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη
χρόνον ἔχει λέγει αὐτῷ Θέλεις ὑγιὴς
γενέσθαι
7 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν Κύριε
ἄνθρωπον οὐκ ἔχω ἵνα ὅταν ταραχθῇ
τὸ ὕδωρ βάλλῃ με εἰς τὴν
κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγὼ
ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει
8 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ἐγεῖραι ἆρον
τὸν κράββατον σου καὶ περιπάτει
9 καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ
ἄνθρωπος καὶ ἦρεν τὸν κράββατον
αὐτοῦ καὶ περιεπάτει Ἦν δὲ
σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
10 ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ
τεθεραπευμένῳ Σάββατόν ἐστιν οὐκ
ἔξεστίν σοι ἆραι τὸν κράββατον
11 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ποιήσας με
ὑγιῆ ἐκεῖνός μοι εἰπεν Ἆρον τὸν
κράββατον σου καὶ περιπάτει
12 ἠρώτησαν οὖν αὐτόν Τίς ἐστιν ὁ
ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι Ἆρον τὸν
κράββατον σου καὶ περιπάτει
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13 Ten pak uzdravený nevěděl, kdo
by byl. Nebo Ježíš byl poodšel od
zástupu shromážděného na tom
místě.
14 Potom pak nalezl jej Ježíš
v chrámě, a řekl jemu: Aj, zdráv jsi
učiněn; nikoli víc nehřeš, ať by se něco
horšího nepřihodilo.
15 Odšel ten člověk, a pověděl
Židům, že by Ježíš byl ten, kterýž ho
zdravého učinil.
16 A protož protivili se Židé
Ježíšovi, a hledali ho zabíti, že to
učinil v sobotu.
17 Ježíš pak odpověděl jim: Otec
můj až dosavad dělá, i jáť dělám.
18 Tedy Židé ještě víc proto hledali
ho zamordovati, že by netoliko rušil
sobotu, ale že Otce svého pravil býti
Boha, rovného se čině Bohu.
19 I odpověděl Ježíš a řekl jim:
Amen, amen pravím vám: Nemůžeť
Syn sám od sebe nic činiti, jediné což
vidí, an Otec činí. Nebo cožkoli on
činí, toť i Syn též podobně činí.
20 Otec zajisté miluje Syna,
a ukazuje mu všecko, což sám činí;
a větší nad to ukáže jemu skutky [tak],
abyste vy se divili.
21 Nebo jakož Otec křísí mrtvé
a obživuje, tak i Syn, kteréž chce,
obživuje.
22 Aniž zajisté Otec soudí koho, ale
všecken soud dal Synu,

Textus Receptus

13 ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν ὁ
γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν
τῷ τόπῳ
14 μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ
Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἴδε
ὑγιὴς γέγονας μηκέτι ἁμάρτανε ἵνα μὴ
χεῖρόν τι σοί γένηται
15 ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ
ἀνήγγειλεν τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ἰησοῦς
ἐστιν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ
16 καὶ διὰ τοῦτο ἐδίωκον τὸν Ἰησοῦν
οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἐζήτουν αὐτὸν
ἀποκτεῖναι, ὅτι ταῦτα ἐποίει ἐν
σαββάτῳ
17 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς Ὁ
πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται κἀγὼ
ἐργάζομαι
18 διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν
αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι ὅτι οὐ
μόνον ἔλυεν τὸ σάββατον ἀλλὰ καὶ
πατέρα ἴδιον ἔλεγεν τὸν θεόν ἴσον
ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεῷ
19 Ἀπεκρίνατο οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ
εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ
δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ' ἑαυτοῦ
οὐδὲν ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα
ποιοῦντα· ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ
ταῦτα καὶ ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ
20 ὁ γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱὸν καὶ
πάντα δείκνυσιν αὐτῷ ἃ αὐτὸς ποιεῖ
καὶ μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα
ἵνα ὑμεῖς θαυμάζητε
21 ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς
νεκροὺς καὶ ζῳοποιεῖ οὕτως καὶ ὁ υἱὸς
οὓς θέλει ζῳοποιεῖ
22 οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα
ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τῷ
υἱῷ
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23 Aby všickni ctili Syna, tak jakž
Otce ctí. Kdo nectí Syna, nectí ani
Otce, kterýž ho poslal.
24 Amen, amen pravím vám: Že
kdož slovo mé slyší, a věří tomu, jenž
mne poslal, máť život věčný, a na
soud nepřijde, ale přešelť jest z smrti
do života.
25 Amen, amen pravím vám: Že
přijde hodina, a nyníť jest, kdyžto
mrtví uslyší hlas Syna Božího, a kteříž
uslyší, živi budou.
26 Nebo jakož Otec má život sám
v sobě, tak jest dal i Synu, aby měl
život v samém sobě.
27 A dal jemu moc i soud činiti,
nebo Syn člověka jest.
28 Nedivtež se tomu; neboť přijde
hodina, v kteroužto všickni, kteříž
v hrobích jsou, uslyší hlas jeho.
29 A půjdou ti, kteříž dobré věci
činili, na vzkříšení života, ale ti, kteříž
zlé věci činili, na vzkříšení soudu.
30 Nemohuť já sám od sebe nic
činiti. [Ale] jakžť slyším, takť soudím,
a soud můj spravedlivý jest. Nebo
nehledám vůle své, ale vůle toho, jenž
mne poslal, Otcovy.
31 Vydám-liť já svědectví sám
o sobě, svědectví mé není pravé.
32 Jinýť jest, kterýž svědectví
vydává o mně, a vím, že pravé jest
svědectví, kteréž vydává o mně.

Textus Receptus

23 ἵνα πάντες τιμῶσίν τὸν υἱὸν
καθὼς τιμῶσίν τὸν πατέρα ὁ μὴ τιμῶν
τὸν υἱὸν οὐ τιμᾷ τὸν πατέρα τὸν
πέμψαντα αὐτόν
24 Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν
λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ
πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον καὶ εἰς
κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ μεταβέβηκεν
ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν
25 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται
ὥρα καὶ νῦν ἐστιν ὅτε οἱ νεκροὶ
ἀκούσονται τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ
θεοῦ καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσονται
26 ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν
ἑαυτῷ οὕτως ἔδωκεν καὶ τῷ υἱῷ ζωὴν
ἔχειν ἐν ἑαυτῷ
27 καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ καὶ
κρίσιν ποιεῖν ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστίν
28 μὴ θαυμάζετε τοῦτο ὅτι ἔρχεται
ὥρα ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις
ἀκούσονται τῆς φωνῆς αὐτοῦ
29 καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ
ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς οἱ δὲ
τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν
κρίσεως
30 Οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ'
ἐμαυτοῦ οὐδέν· καθὼς ἀκούω κρίνω
καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν ὅτι οὐ
ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ
θέλημα τοῦ πέμψαντός με πατρός
31 ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ ἡ
μαρτυρία μου οὐκ ἔστιν ἀληθής·
32 ἄλλος ἐστὶν ὁ μαρτυρῶν περὶ
ἐμοῦ καὶ οἶδα ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ
μαρτυρία ἣν μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ
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33 Vy jste byli poslali k Janovi,
a [on] svědectví vydal pravdě.
34 Ale jáť nepřijímám svědectví od
člověka, než totoť pravím, abyste vy
spaseni byli.
35 Onť jest byl svíce hořící a svítící,
vy pak chtěli jste na čas poradovati se
v světle jeho.
36 Ale já mám větší svědectví, nežli
Janovo. Nebo skutkové, kteréž mi dal
Otec, abych je vykonal, tiť skutkové,
kteréž já činím, svědčí o mně, že jest
mne Otec poslal.
37 A kterýž mne poslal, Otec, onť
jest svědectví vydal o mně, jehož jste
vy hlasu nikdy neslyšeli, ani tváři jeho
viděli.
38 A slova jeho nemáte v sobě
zůstávajícího. Nebo kteréhož jest on
poslal, tomu vy nevěříte.
39 Ptejte se na Písma; nebo vy
domníváte se v nich věčný život míti,
a tať svědectví vydávají o mně.
40 A nechcete přijíti ke mně, abyste
život měli.
41 Chvály od lidí [jáť] nepřijímám.
42 Ale poznal jsem vás, že milování
Božího nemáte v sobě.
43 Já jsem přišel ve jménu Otce
svého, a nepřijímáte mne. Kdyby jiný
přišel ve jménu svém, toho přijmete.
44 Kterak vy můžete věřiti, chvály
jedni od druhých hledajíce, poněvadž
chvály, kteráž jest od samého Boha,
nehledáte?

Textus Receptus

33 ὑμεῖς
ἀπεστάλκατε
πρὸς
Ἰωάννην καὶ μεμαρτύρηκεν τῇ
ἀληθείᾳ·
34 ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν
μαρτυρίαν λαμβάνω ἀλλὰ ταῦτα λέγω
ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε
35 ἐκεῖνος ἦν ὁ λύχνος ὁ καιόμενος
καὶ φαίνων ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε
αγαλλιασθῆναι πρὸς ὥραν ἐν τῷ φωτὶ
αὐτοῦ
36 ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω
τοῦ Ἰωάννου· τὰ γὰρ ἔργα ἃ ἔδωκεν
μοι ὁ πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτά αὐτὰ
τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ μαρτυρεῖ περὶ
ἐμοῦ ὅτι ὁ πατήρ με ἀπέσταλκεν·
37 καὶ ὁ πέμψας με πατὴρ αὐτὸς
μεμαρτύρηκεν περὶ ἐμοῦ οὔτε φωνὴν
αὐτοῦ ἀκηκόατε πώποτε οὔτε εἶδος
αὐτοῦ ἑωράκατε
38 καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε
μένοντα ἐν ὑμῖν ὅτι ὃν ἀπέστειλεν
ἐκεῖνος τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε
39 ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς ὅτι ὑμεῖς
δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν·
καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ
ἐμοῦ·
40 καὶ οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με ἵνα
ζωὴν ἔχητε
41 Δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ
λαμβάνω
42 ἀλλ' ἔγνωκα ὑμᾶς ὅτι τὴν
ἀγάπην τοῦ θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς
43 ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ
πατρός μου καὶ οὐ λαμβάνετέ με· ἐὰν
ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ
ἐκεῖνον λήψεσθε
44 πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι
δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες
καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου
θεοῦ οὐ ζητεῖτε
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Textus Receptus

45 Nedomnívejte se, bychť já na vás
žalovati měl před Otcem. Jestiť, kdo
by žaloval na vás, Mojžíš, v němž vy
naději máte.
46 Nebo kdybyste věřili Mojžíšovi,
věřili byste i mně; nebť jest on o mně
psal.
47 Ale poněvadž jeho písmům
nevěříte, i kterak slovům mým
uvěříte?

45 μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω
ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα· ἔστιν ὁ
κατηγορῶν ὑμῶν Μωσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς
ἠλπίκατε
46 εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωσῇ,
ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί· περὶ γὰρ ἐμοῦ
ἐκεῖνος ἔγραψεν
47 εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ
πιστεύετε πῶς τοῖς ἐμοῖς ῥήμασιν
πιστεύσετε

6

6

Potom odšel Ježíš za moře
Galilejské, [jenž jest] Tiberiadské.

2 A šel za ním zástup veliký; nebo
viděli divy jeho, kteréž činil nad
nemocnými.
3 I všel na horu Ježíš, a tam seděl
s učedlníky svými.
4 Byla pak blízko velikanoc, svátek
Židovský.
5 Tedy pozdvih očí Ježíš a viděv, že
zástup veliký jde k němu, dí
k Filipovi: Kde nakoupíme chlebů,
aby pojedli tito?
6 (Ale to řekl pokoušeje ho; nebo on
[sám] věděl, co by měl učiniti.)
7 Odpověděl jemu Filip: Za dvě stě
peněz chlebů nepostačí jim, aby jeden
každý z nich něco maličko vzal.
8 Dí jemu jeden z učedlníků jeho,
Ondřej, bratr Šimona Petra:

Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς
πέραν τῆς θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας
τῆς Τιβεριάδος
2 καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς
ὅτι ἑώρων αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει
ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων
3 ἀνῆλθεν δὲ εἰς τὸ ὄρος ὁ Ἰησοῦς
καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν
αὐτοῦ
4 ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα ἡ ἑορτὴ τῶν
Ἰουδαίων
5 ἐπάρας οὖν ὁ Ἰησοῦς τοὺς
ὀφθαλμοὺς καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς
ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λέγει πρὸς
τὸν Φίλιππον Πόθεν ἀγοράσομεν
ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι
6 τοῦτο δὲ ἔλεγεν πειράζων αὐτόν·
αὐτὸς γὰρ ᾔδει τί ἔμελλεν ποιεῖν
7 ἀπεκρίθη
αὐτῷ
Φίλιππος
Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ
ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος αὐτῶν
βραχύ τι λάβῃ
8 λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν
αὐτοῦ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος
Πέτρου
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9 Jestiť mládenček jeden zde, kterýž
má pět chlebů ječných a dvě rybičky.
Ale coť jest to mezi tak mnohé?
10 I řekl Ježíš: Rozkažtež lidu, ať se
usadí. A bylo trávy mnoho na tom
místě. I posadilo se mužů v počtu
okolo pěti tisíců.
11 Tedy Ježíš vzal ty chleby, a díky
učiniv,
rozdával
učedlníkům,
učedlníci pak sedícím; též podobně
z těch rybiček, jakž jsou mnoho chtěli.
12 A když byli nasyceni, řekl
učedlníkům svým: Sbeřte ty drobty,
kteříž zůstali, ať nezhynou.
13 I sebrali a naplnili dvanácte košů
drobtů z pěti chlebů ječných, kteříž
pozůstali po těch, jenž jedli.
14 Ti pak lidé, uzřevše ten div,
kterýž učinil Ježíš, pravili: Tento jest
jistě prorok, kterýž měl přijíti na svět.
15 Tedy Ježíš věda, že by měli přijíti
a chytiti jej, aby ho učinili králem, ušel
na horu opět sám jediný.

16 Když pak byl večer, sstoupili
učedlníci jeho k moři.
17 A vstoupivše na lodí, plavili se
přes moře do Kafarnaum. A bylo již
tma, a nepřišel byl Ježíš k nim.

Textus Receptus

9 Ἔστιν παιδάριον ἓν ὧδε ὃ ἔχει
πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο
ὀψάρια· ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς
τοσούτους
10 εἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς Ποιήσατε τοὺς
ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν ἦν δὲ χόρτος
πολὺς ἐν τῷ τόπῳ ἀνέπεσον οὖν οἱ
ἄνδρες
τὸν
ἀριθμὸν
ὡσεὶ
πεντακισχίλιοι
11 ἔλαβεν δὲ τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς
καὶ εὐχαριστήσας διέδωκεν τοῖς
μαθηταῖς, οἱ δέ μαθηταὶ τοῖς
ἀνακειμένοις ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν
ὀψαρίων ὅσον ἤθελον
12 ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν λέγει τοῖς
μαθηταῖς αὐτοῦ Συναγάγετε τὰ
περισσεύσαντα κλάσματα ἵνα μή τι
ἀπόληται
13 συνήγαγον οὖν καὶ ἐγέμισαν
δώδεκα κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν
πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων ἃ
ἐπερίσσευσεν τοῖς βεβρωκόσιν
14 Οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ὃ
ἐποίησεν σημεῖον ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγον ὅτι
Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὃ
ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον
15 Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν
ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα
ποιήσωσιν
αὐτὸν,
βασιλέα
ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς
μόνος
16 Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο κατέβησαν οἱ
μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν
17 καὶ ἐμβάντες εἰς τὸ πλοῖον
ἤρχοντο πέραν τῆς θαλάσσης εἰς
Καπερναούμ καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει
καὶ οὐκ ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς ὁ
Ἰησοῦς
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18 Moře pak dutím velikého větru
zdvihalo se.
19 A odplavivše se honů jako
pětmecítma nebo třidceti, uzřeli Ježíše,
an chodí po moři a přibližuje se k lodí.
I báli se.
20 On pak řekl jim: Jáť jsem, nebojte
se.
21 I vzali ho na lodí ochotně, a hned
přiběhla k zemi, do kteréž se plavili.
22 Nazejtří [pak] zástup, kterýž byl
za mořem, viděv, že jiné lodičky
nebylo, než ta jedna, na kterouž byli
vstoupili učedlníci jeho, a že Ježíš
nebyl všel s učedlníky svými na lodí,
ale sami učedlníci jeho byli se plavili,
23 (Jiné pak lodí byly připlouly od
Tiberiady k tomu místu blízko, kdežto
byli jedli chléb, když díky učinil Pán,)
24 Když tedy uzřel zástup, že Ježíše
tu není, ani učedlníků jeho, vstoupili
i oni na lodí, a přijeli do Kafarnaum,
hledajíce Ježíše.
25 A nalezše ho za mořem, řekli
jemu: Mistře, kdy jsi sem přišel?
26 Odpověděl jim Ježíš a řekl:
Amen, amen pravím vám: Hledáte
mne, ne protože jste divy viděli, ale že
jste jedli chleby a nasyceni jste.

Textus Receptus

18 ἥ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου
πνέοντος διηγείρετο
19 ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους
εἰκοσιπέντε ἢ τριάκοντα θεωροῦσιν
τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς
θαλάσσης καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου
γινόμενον καὶ ἐφοβήθησαν
20 ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς Ἐγώ εἰμι μὴ
φοβεῖσθε
21 ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ
πλοῖον καὶ εὐθέως τὸ πλοῖον ἐγένετο
ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον
22 Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς
πέραν τῆς θαλάσσης ἰδὼν ὅτι
πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν
ἐκεῖνο εἰς ὁ ἐνέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς
αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοιάριον ἀλλὰ
μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἀπῆλθον·
23 ἄλλα δὲ ἦλθεν πλοιάρια ἐκ
Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου ὅπου
ἔφαγον τὸν ἄρτον εὐχαριστήσαντος
τοῦ κυρίου
24 ὅτε οὖν εἶδεν ὁ ὄχλος ὅτι Ἰησοῦς
οὐκ ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
ἐνέβησαν καὶ αὐτοὶ εἰς τὰ πλοῖα, καὶ
ἦλθον εἰς Καπερναούμ ζητοῦντες τὸν
Ἰησοῦν
25 καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς
θαλάσσης εἶπον αὐτῷ Ῥαββί πότε
ὧδε γέγονας
26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ
εἶπεν Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ζητεῖτέ με
οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα ἀλλ' ὅτι ἐφάγετε
ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε
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27 Pracujte ne o pokrm, kterýž hyne,
ale o ten pokrm, kterýž zůstává
k životu věčnému, kterýž Syn člověka
dá vám. Nebo tohoť jest potvrdil Bůh
Otec.
28 Tedy řekli jemu: Co budeme
činiti, abychom dělali dílo Boží?
29 Odpověděl Ježíš a řekl jim: Totoť
jest to dílo Boží, abyste věřili v toho,
kteréhož on poslal.
30 I řekli jemu: Jakéž pak ty
znamení činíš, abychom viděli a věřili
tobě? Co děláš?
31 Otcové naši jedli mannu na
poušti, jakož psáno jest: Chléb s nebe
dal jim jísti.
32 Tedy řekl Ježíš: Amen, amen
pravím vám: Ne Mojžíš dal vám chléb
s nebe, ale Otec můj vám dává ten
chléb s nebe pravý.
33 Nebo chléb Boží ten jest, kterýž
sstupuje s nebe a dává život světu.
34 A oni řekli jemu: Pane, dávejž
nám chléb ten vždycky.
35 I řekl jim Ježíš: Jáť jsem ten chléb
života. Kdož přichází ke mně, nebude
nikoli lačněti, a kdož věří ve mne,
nebude žízniti nikdy.
36 Ale pověděl jsem vám, anobrž
viděli jste mne, a nevěříte.
37 Všecko, což mi dává Otec, ke
mně přijde, a toho, kdož ke mně
přijde, nevyvrhu ven.

Textus Receptus

27 ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν
ἀπολλυμένην ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν
μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον ἣν ὁ υἱὸς
τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ
ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ θεός
28 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν Τί
ποιοῦμεν ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ
θεοῦ
29 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν
αὐτοῖς Τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ
ἵνα πιστεύσητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν
ἐκεῖνος
30 εἶπον οὖν αὐτῷ Τί οὖν ποιεῖς σὺ
σημεῖον ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν
σοι τί ἐργάζῃ
31 οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα
ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ καθώς ἐστιν
γεγραμμένον Ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν
32 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν
ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ Μωσῆς δέδωκεν
ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀλλ' ὁ
πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ
τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν·
33 ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ
καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν
διδοὺς τῷ κόσμῳ
34 Εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν Κύριε
πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον
35 εἶπεν δὲ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἐγώ
εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος
πρός μὲ, οὐ μὴ πεινάσῃ καὶ ὁ
πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσῃ πώποτε
36 ἀλλ' εἶπον ὑμῖν ὅτι καὶ ἑωράκατέ
με καὶ οὐ πιστεύετε
37 Πᾶν ὃ δίδωσίν μοι ὁ πατὴρ πρὸς
ἐμὲ ἥξει καὶ τὸν ἐρχόμενον πρὸς με οὐ
μὴ ἐκβάλω ἔξω
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38 Nebo jsem sstoupil s nebe, ne
abych činil vůli svou, ale vůli toho,
jenž mne poslal.
39 Tatoť jest pak vůle toho, kterýž
mne poslal, Otcova, abych všecko, což
mi dal, neztratil toho, ale vzkřísil to
v nejposlednější den.
40 A tatoť jest vůle toho, kterýž mne
poslal, aby každý, kdož vidí Syna
a věří v něho, měl život věčný. A jáť jej
vzkřísím v den nejposlednější.
41 I reptali Židé na něho, že řekl: Já
jsem chléb, kterýž jsem s nebe
sstoupil.
42 A pravili: Zdaliž tento není Ježíš,
syn Jozefův, jehož my otce i matku
známe? Kterak pak dí tento: S nebe
jsem sstoupil?
43 Tedy odpověděl Ježíš a řekl jim:
Nerepcete vespolek.
44 [Však] žádný nemůž přijíti ke
mně, jediné leč Otec můj, kterýž mne
poslal, přitrhl by jej; a jáť jej vzkřísím
v den nejposlednější.
45 Psáno jest v Prorocích: A budou
všickni učeni od Boha. Protož každý,
kdož slyšel od Otce a naučil se, jdeť ke
mně.
46 Ne že by kdo viděl Otce, jediné
ten, kterýž jest od Boha, tenť jest viděl
Otce.
47 Amen, amen pravím vám: Kdož
věří ve mne, máť život věčný.
48 Jáť jsem ten chléb života.

Textus Receptus

38 ὅτι καταβέβηκα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ
τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με
39 τοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ
πέμψαντός με πατρός, ἵνα πᾶν ὃ
δέδωκέν μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ
ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ ἐν τῇ ἐσχάτῃ
ἡμέρᾳ
40 τοῦτο δὲ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ
πέμψαντος με, ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν
υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν
αἰώνιον καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ
ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
41 Ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ
αὐτοῦ ὅτι εἶπεν Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ
καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
42 καὶ ἔλεγον Οὐχ οὗτός ἐστιν
Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν
τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα πῶς οὖν
λέγει οὗτός ὅτι Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
καταβέβηκα
43 ἀπεκρίθη οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν
αὐτοῖς Μὴ γογγύζετε μετ' ἀλλήλων
44 οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν
μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν
καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ
ἡμέρᾳ
45 ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς
προφήταις Καὶ ἔσονται πάντες
διδακτοὶ τοῦ θεοῦ· πᾶς οὖν ὁ ἀκούσας
παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν ἔρχεται
πρὸς με
46 οὐχ ὅτι τὸν πατέρα τις ἑώρακέν εἰ
μὴ ὁ ὢν παρὰ τοῦ θεοῦ οὗτος ἑώρακεν
τὸν πατέρα
47 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὁ πιστεύων
εἰς ἐμὲ, ἔχει ζωὴν αἰώνιον
48 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς
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49 Otcové vaši jedli mannu na
poušti, a zemřeli.
50 Totoť jest chléb ten s nebe
sstupující. Kdožť by koli jej jedl,
neumřeť.
51 Jáť jsem ten chléb živý, jenž jsem
s nebe sstoupil. Bude-li kdo jísti ten
chléb, živ bude na věky. A chléb,
kterýž já dám, tělo mé jest, kteréž já
dám za život světa.
52 Tedy hádali se Židé vespolek,
řkouce: Kterak tento může dáti nám
tělo [své] jísti?
53 I řekl jim Ježíš: Amen, amen
pravím vám: Nebudete-li jísti těla
Syna člověka a píti krve jeho, nemáte
života v sobě.
54 Kdož jí mé tělo a pije mou krev,
máť život věčný, a jáť jej vzkřísím
v nejposlednější den.
55 Nebo tělo mé právě jest pokrm,
a krev má právě jest nápoj.
56 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve
mně přebývá a já v něm.
57 Jakož mne poslal ten živý Otec,
a já živ jsem skrze Otce, tak kdož jí
mne, i on živ bude skrze mne.
58 Totoť jest ten chléb, kterýž s nebe
sstoupil. Ne jako otcové vaši jedli
mannu, a zemřeli. Kdož jí chléb tento,
živť bude na věky.
59 Toto mluvil [Ježíš] v škole, uče
v Kafarnaum.

Textus Receptus

49 οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ
μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον·
50 οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ καταβαίνων ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ
φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ
51 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ
τούτου τοῦ ἄρτου ζήσεται εἰς τὸν
αἰῶνα καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω ἡ
σάρξ μού ἐστιν ἣν ἐγώ δώσω, ὑπὲρ
τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς
52 Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ
Ἰουδαῖοι λέγοντες Πῶς δύναται οὗτος
ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν
53 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐὰν μὴ φάγητε τὴν
σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ
πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν
ἑαυτοῖς
54 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ
πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον
καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ
ἡμέρᾳ
55 ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστιν
βρῶσις καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστιν
πόσις
56 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ
πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ
ἐν αὐτῷ
57 καθὼς ἀπέστειλέν με ὁ ζῶν
πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα καὶ ὁ
τρώγων με κἀκεῖνος ζήσεται δι' ἐμέ
58 οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ καταβάς οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ
πατέρες ὑμῶν τὸ μάννα, καὶ
ἀπέθανον· ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον
ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα
59 Ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ
διδάσκων ἐν Καπερναούμ
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60 Tedy mnozí z učedlníků jeho,
slyševše [to], řekli: Tvrdáť jest toto řeč.
Kdo ji může slyšeti?
61 Ale věda Ježíš sám v sobě, že by
proto reptali učedlníci jeho, řekl jim:
To vás uráží?
62 Co pak, kdybyste uzřeli Syna
člověka, an vstupuje, kdež prve byl?
63 Duch jest, jenž obživuje, těloť nic
neprospívá. Slova, kteráž já mluvím
vám, Duch a život jsou.
64 Ale jsouť někteří z vás, ješto
nevěří. Nebo věděl Ježíš od počátku,
kdo by byli nevěřící, a kdo by ho měl
zraditi.
65 I pravil: Protož jsem vám řekl, že
žádný nemůže přijíti ke mně, leč by
dáno bylo od Otce mého.
66 A z toho mnozí z učedlníků jeho
odešli zpět, a nechodili s ním více.
67 Tedy řekl Ježíš ke dvanácti: Zdali
i vy chcete odjíti?
68 I odpověděl jemu Šimon Petr:
Pane, k komu půjdeme? [A ty] slova
věčného života máš.
69 A my jsme uvěřili, a poznali, že
jsi ty Kristus, Syn Boha živého.
70 Odpověděl jim Ježíš: Však jsem já
vás dvanácte vyvolil, a jeden z vás
ďábel jest.

Textus Receptus

60 Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν
μαθητῶν αὐτοῦ εἶπον, Σκληρός ἐστιν
οὗτος· ὁ λόγος τίς δύναται αὐτοῦ
ἀκούειν
61 εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι
γογγύζουσιν περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς Τοῦτο ὑμᾶς
σκανδαλίζει
62 ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ
ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ
πρότερον
63 τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν ἡ
σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν· τὰ ῥήματα ἃ
ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή
ἐστιν
64 ἀλλ' εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἳ οὐ
πιστεύουσιν ᾔδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ
Ἰησοῦς τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες
καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν
65 καὶ ἔλεγεν Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν
ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν
μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός
μου
66 Ἐκ τούτου πολλοὶ ἀπῆλθον τῶν
μαθητῶν αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ
οὐκέτι μετ' αὐτοῦ περιεπάτουν
67 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα
Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν
68 ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ Σίμων Πέτρος
Κύριε πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα
ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις
69 καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ
ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς
τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος
70 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Οὐκ
ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην καὶ
ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν
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Textus Receptus

71 A to řekl o Jidášovi [synu]
Šimona Iškariotského; nebo ten jej měl
zraditi, byv jeden ze dvanácti.

71 ἔλεγεν δὲ τὸν Ἰούδαν Σίμωνος
Ἰσκαριώτην· οὗτος γὰρ ἤμελλεν αὐτόν
παραδιδόναι εἷς ὢν ἐκ τῶν δώδεκα

7

Καὶ περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς μετὰ
ταῦτα ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ· οὐ γὰρ
ἤθελεν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν ὅτι
ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι
2 ἦν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων
ἡ σκηνοπηγία
3 εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ
αὐτοῦ Μετάβηθι ἐντεῦθεν καὶ ὕπαγε
εἰς τὴν Ἰουδαίαν ἵνα καὶ οἱ μαθηταί
σου θεωρήσωσιν τὰ ἔργα σοῦ ἃ
ποιεῖς·
4 οὐδεὶς γάρ ἐν κρυπτῷ τι ποιεῖ καὶ
ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι εἰ ταῦτα
ποιεῖς φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ
5 οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ
ἐπίστευον εἰς αὐτόν
6 λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ὁ
καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πάρεστιν ὁ δὲ
καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν
ἕτοιμος
7 οὐ δύναται ὁ κόσμος μισεῖν ὑμᾶς
ἐμὲ δὲ μισεῖ ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ
αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν

Potom pak chodil Ježíš po Galilei;
nebo nechtěl býti v Judstvu,
protože ho hledali Židé zabíti.
2 A byl blízko svátek Židovský,
[památka] stánků.
3 Tedy řekli jemu bratří jeho: Vyjdi
odsud, a jdi do Judstva, ať i učedlníci
tvoji vidí skutky tvé, kteréž činíš.

4 Nižádný zajisté v skrytě nic
nedělá, kdož chce vidín býti. Protož
ty, činíš-li takové věci, zjeviž se světu.
5 Nebo ani bratří jeho nevěřili
v něho.
6 I dí jim Ježíš: Čas můj ještě
nepřišel, ale čas váš vždycky jest
hotov.
7 Nemůžeť vás svět nenáviděti, ale
mneť nenávidí; nebo já svědectví
vydávám o něm, že skutkové jeho zlí
jsou.
8 Vy jděte k svátku tomuto. Jáť ještě
nepůjdu k svátku tomuto, nebo čas
můj ještě se nenaplnil.
9 To pověděv jim, zůstal v Galilei.
10 A když odešli bratří jeho, tedy
i on šel k svátku, ne zjevně, ale jako
ukrytě.
11 Židé pak hledali ho v svátek,
a pravili: Kde jest onen?

7

8 ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτήν·
ταύτην ἐγὼ οὔπω ἀναβαίνω εἰς τὴν
ἑορτὴν ταύτην· ὅτι ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς
οὔπω πεπλήρωται
9 ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτοῖς ἔμεινεν ἐν τῇ
Γαλιλαίᾳ
10 Ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ
αὐτοῦ τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη εἰς τὴν
ἑορτήν οὐ φανερῶς ἀλλ' ὡς ἐν κρυπτῷ
11 οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν
τῇ ἑορτῇ καὶ ἔλεγον Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος

330

JAN 7:22

Bible Kralická
12 A mnoho řečí bylo o něm
v zástupu. Nebo někteří pravili, že
dobrý jest, a jiní pravili: Není, ale
svodí zástup.
13 Žádný však o něm nemluvil
zjevně pro bázeň Židů.
14 Když pak již polovici svátku se
vykonalo, vstoupil Ježíš do chrámu,
a učil.
15 I divili se Židé, řkouce: Kterak
tento Písmo umí, neučiv se?
16 Odpověděl jim Ježíš a řekl: Mé
učení neníť mé, ale toho, jenž mne
poslal.
17 Bude-li kdo chtíti vůli jeho činiti,
tenť bude uměti rozeznati, jest-li to
učení z Boha, čili mluvím já sám od
sebe.
18 Kdoť sám od sebe mluví, chvály
své vlastní hledá, ale kdož hledá
chvály toho, kterýž ho poslal, tenť
pravdomluvný jest, a nepravosti
v něm není.
19 Však Mojžíš dal vám Zákon?
a žádný z vás neplní Zákona? Proč
mne hledáte zamordovati?
20 Odpověděl
zástup
a řekl:
Ďábelství máš. Kdo tě hledá
zamordovati?
21 Odpověděl Ježíš a řekl jim: Jeden
skutek učinil jsem, a všickni se tomu
divíte.
22 Mojžíš vydal vám obřízku, (ne že
by z Mojžíše byla, ale z otců,)
a v sobotu obřezujete člověka.

Textus Receptus

12 καὶ γογγυσμὸς πολὺς περὶ αὐτοῦ
ἦν ἐν τοῖς ὄχλοις· οἱ μὲν ἔλεγον ὅτι
Ἀγαθός ἐστιν ἄλλοι δὲ ἔλεγον Οὔ
ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὄχλον
13 οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει
περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν
Ἰουδαίων
14 Ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης
ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν καὶ
ἐδίδασκεν
15 καὶ ἐθαύμαζον οἱ Ἰουδαῖοι
λέγοντες Πῶς οὗτος γράμματα οἶδεν
μὴ μεμαθηκώς
16 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ
εἶπεν Ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμὴ
ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με·
17 ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ
ποιεῖν γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς
πότερον ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν ἢ ἐγὼ ἀπ'
ἐμαυτοῦ λαλῶ
18 ὁ ἀφ' ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν
τὴν ἰδίαν ζητεῖ· ὁ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν
τοῦ πέμψαντος αὐτόν οὗτος ἀληθής
ἐστιν καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν
19 οὐ Μωσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν
νόμον καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν
νόμον τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι
20 ἀπεκρίθη ὁ ὄχλος καὶ εἶπεν
Δαιμόνιον ἔχεις· τίς σε ζητεῖ
ἀποκτεῖναι
21 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν
αὐτοῖς Ἓν ἔργον ἐποίησα καὶ πάντες
θαυμάζετε
22 διὰ τοῦτο Μωσῆς δέδωκεν ὑμῖν
τὴν περιτομήν οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωσέως
ἐστὶν ἀλλ' ἐκ τῶν πατέρων καὶ ἐν
σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον
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23 Poněvadž člověk obřízku přijímá
[i] v sobotu, aby nebyl rušen Zákon
Mojžíšův, [proč pak ] se na mne
hněváte, že jsem celého člověka
uzdravil v sobotu?
24 Nesuďte podle osoby, ale
spravedlivý soud suďte.
25 Tedy někteří z Jeruzalémských
pravili: Zdaliž toto není ten, kteréhož
hledají zabíti?
26 A aj, svobodně mluví, a nic mu
neříkají. Zdali jsou již právě poznali
knížata, že tento jest právě Kristus?
27 Ale o tomto víme, odkud jest,
Kristus pak když přijde, žádný
nebude věděti, odkud by byl.
28 I volal Ježíš v chrámě, uče a řka:
I mne znáte, i odkud jsem, víte.
A [všakť] jsem nepřišel sám od sebe,
ale jestiť pravdomluvný, kterýž mne
poslal, jehož vy neznáte.
29 Ale já znám jej, nebo od něho
jsem, a on mne poslal.
30 I hledali ho jíti, ale žádný
nevztáhl ruky na něho, nebo ještě byla
nepřišla hodina jeho.
31 Z zástupu pak mnozí uvěřili
v něj, a pravili: Kristus když přijde,
zdali více divů činiti bude nad ty,
kteréž tento činí?
32 Slyšeli pak farizeové zástup, an
o něm takové věci rozmlouvá, i poslali
farizeové a přední kněží služebníky,
aby jej jali.

Textus Receptus

23 εἰ περιτομὴν λαμβάνει ἄνθρωπος
ἐν σαββάτῳ ἵνα μὴ λυθῇ ὁ νόμος
Μωσέως, ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι ὅλον
ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ
24 μὴ κρίνετε κατ' ὄψιν ἀλλὰ τὴν
δικαίαν κρίσιν κρίνατε
25 Ἔλεγον οὖν τινες ἐκ τῶν
Ἱεροσολυμιτῶν Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃν
ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι
26 καὶ ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ καὶ οὐδὲν
αὐτῷ λέγουσιν μήποτε ἀληθῶς
ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες ὅτι οὗτός ἐστιν
ἀληθῶς ὁ Χριστός
27 ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν·
ὁ δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται οὐδεὶς
γινώσκει πόθεν ἐστίν
28 ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων
ὁ Ἰησοῦς καὶ λέγων, Κἀμὲ οἴδατε καὶ
οἴδατε πόθεν εἰμί· καὶ ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐκ
ἐλήλυθα ἀλλ' ἔστιν ἀληθινὸς ὁ πέμψας
με ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε·
29 ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν ὅτι παρ' αὐτοῦ
εἰμι κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν
30 Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι καὶ
οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ' αὐτὸν τὴν χεῖρα
ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ
31 πολλοὶ δὲ Ἐκ τοῦ ὄχλου
ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν καὶ ἔλεγον ὅτι Ὁ
Χριστὸς ὅταν ἔλθῃ μήτι πλείονα
σημεῖα τούτων ποιήσει ὧν οὗτος
ἐποίησεν
32 Ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ
ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα
καὶ ἀπέστειλαν οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ
ἀρχιερεῖς ὑπηρέτας ἵνα πιάσωσιν
αὐτόν
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33 Tedy řekl jim Ježíš: Ještě maličký
čas jsem s vámi, potom odejdu
k tomu, jenž mne poslal.
34 Hledati
mne
budete,
a nenaleznete, a kdež já budu, vy
[tam] nemůžte přijíti.
35 I řekli Židé k sobě vespolek: Kam
tento půjde, že my ho nenalezneme?
Zdali v rozptýlení pohanů půjde,
a bude učiti pohany?

36 Jaká jest to řeč, kterouž
promluvil: Hledati mne budete,
a nenaleznete, a kdež já budu, vy
nemůžete přijíti?
37 V poslední pak den ten veliký
svátku toho, stál Ježíš a volal, řka:
Žízní-li kdo, pojď ke mně, a napij se.
38 Kdož věří ve mne, jakož dí
Písmo, řeky z života jeho poplynou
vody živé.
39 (A to řekl o Duchu [svatém],
kteréhož měli přijíti věřící v něho;
nebo ještě nebyl [dán] Duch svatý,
protože ještě Ježíš nebyl oslaven.)
40 Tedy mnozí z zástupu uslyševše
tu řeč, pravili: Tentoť jest právě
prorok.
41 Jiní pravili: Tentoť jest Kristus.
Ale někteří pravili: Zdaliž od Galilee
přijde Kristus?
42 Zdaž nedí písmo, že z semene
Davidova a z Betléma městečka, kdež
býval David, přijíti má Kristus?

Textus Receptus

33 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἔτι
μικρὸν χρόνον μεθ' ὑμῶν εἰμι καὶ
ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με
34 ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ καὶ
ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
35 εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς
ἑαυτούς Ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι
ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν μὴ εἰς
τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων μέλλει
πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν τοὺς
Ἕλληνας
36 τίς ἐστιν οὗτος ὁ λόγος ὃν εἶπεν
Ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ καὶ
ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
37 Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ
τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ
ἔκραξεν λέγων, Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω
πρός με καὶ πινέτω
38 ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ καθὼς εἶπεν ἡ
γραφή ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ
ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος
39 τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ
πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ
πιστεύοντες εἰς αὐτόν· οὔπω γὰρ ἦν
πνεῦμα Ἅγιον, ὅτι ὃ Ἰησοῦς οὐδέπω
ἐδοξάσθη
40 πολλοὶ οὖν Ἐκ τοῦ ὄχλου
ἀκούσαντες τὸν λόγον, ἔλεγον Οὗτός
ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης·
41 ἄλλοι ἔλεγον Οὗτός ἐστιν ὁ
Χριστός ἄλλοι δὲ ἔλεγον Μὴ γὰρ ἐκ
τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται
42 οὐχὶ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ
σπέρματος Δαβίδ, καὶ ἀπὸ Βηθλέεμ
τῆς κώμης ὅπου ἦν Δαβίδ, ὁ Χριστὸς
ἔρχεται
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43 A tak různice v zástupu stala se
pro něj.
44 Někteří pak z nich chtěli ho jíti,
ale žádný nevztáhl ruky na něj.
45 Tedy přišli služebníci k předním
kněžím a k farizeům, i řekli jim oni:
Proč jste ho nepřivedli?
46 Odpověděli služebníci: Nikdy tak
člověk nemluvil, jako tento člověk.
47 I odpověděli jim farizeové: Zdali
i vy jste svedeni?
48 Zdaliž kdo z knížat uvěřil v něho
anebo z farizeů?
49 Než zástup ten, kterýž nezná
Zákona. Zlořečeníť jsou.
50 [I] dí k nim Nikodém, ten, jenž
byl přišel k němu v noci, kterýž byl
jeden z nich:
51 Zdali Zákon náš soudí člověka,
leč prve uslyší od něho a zví, co by
činil?
52 Odpověděli a řekli jemu: Zdali
i ty Galilejský jsi? Ptej se, žeť [žádný]
prorok od Galilee nepovstal.
53 I šel jeden každý do domu svého.

8

Ježíš pak odšel na horu Olivetskou.

2 Potom na úsvitě zase přišel do
chrámu, a všecken lid sšel se k němu.
A [on] posadiv se, učil je.

Textus Receptus

43 σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο
δι' αὐτόν·
44 τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι
αὐτόν ἀλλ' οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ' αὐτὸν
τὰς χεῖρας
45 Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς
τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους καὶ
εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι Διατί οὐκ ἠγάγετε
αὐτόν
46 ἀπεκρίθησαν
οἱ
ὑπηρέται
Οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος
ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος,
47 ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ
Φαρισαῖοι Μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε
48 μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων
ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν
Φαρισαίων
49 ἀλλ' ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ
γινώσκων τὸν νόμον ἐπικατάρατοι
εἰσιν
50 λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς ὁ
ἐλθὼν νυκτὸς πρὸς αὐτὸν εἷς ὢν ἐξ
αὐτῶν
51 Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν
ἄνθρωπον ἐὰν μὴ ἀκούσῃ παρ' αὐτοῦ
πρότερον, καὶ γνῷ τί ποιεῖ
52 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ Μὴ
καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ ἐρεύνησον
καὶ ἴδε ὅτι προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας
οὐκ ἐγηγέρται
53 Καὶ ἐπορεύθη ἕκαστος εἰς τὸν
οἶκον αὐτοῦ
Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ Ὄρος
τῶν Ἐλαιῶν
2 Ὄρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς
τὸ ἱερόν καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο πρὸς
αὐτόν καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς

8
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3 I přivedli k němu zákoníci
a farizeové
ženu
v cizoložstvu
popadenou;
a postavivše
ji
v prostředku,
4 Řekli jemu: Mistře, tato žena jest
postižena při skutku, když cizoložila.
5 A v Zákoně Mojžíš přikázal nám
takové kamenovati. Ty pak co pravíš?
6 A to řekli, pokoušejíce ho, aby jej
mohli obžalovati. Ježíš pak skloniv se
dolů, prstem psal na zemi.
7 A když se nepřestávali otazovati
jeho, zdvihl se a řekl jim: Kdo jest
z vás bez hříchu, nejprv hoď na ni
kamenem.
8 A opět schýliv se, psal na zemi.
9 A oni uslyševše to a v svědomích
svých obviněni jsouce, jeden po
druhém odcházeli, počavše od
starších až do posledních. [I] zůstal tu
Ježíš sám, a žena uprostřed stojeci.
10 A pozdvih se Ježíš a žádného
neviděv, než ženu, řekl jí: Ženo, kde
jsou ti, kteříž na tebe žalovali? Žádnýli tě neodsoudil?
11 Kterážto řekla: Žádný, Pane.
I řekl jí Ježíš: Aniž já tebe odsuzuji.
Jdiž a nehřeš více.

Textus Receptus

3 ἄγουσιν δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ
Φαρισαῖοι πρὸς αὐτὸν γυναῖκα ἐν
μοιχείᾳ κατειλημμένην καὶ στήσαντες
αὐτὴν ἐν μέσῳ
4 λέγουσιν αὐτῷ Διδάσκαλε αὕτη ἡ
γυνὴ
κατείληφθη
ἐπαυτοφώρῳ
μοιχευομένη·
5 ἐν δὲ τῷ νόμῳ Μωσῆς ἡμῖν
ἐνετείλατο
τὰς
τοιαύτας
λιθοβολεῖσθαι· σὺ οὖν τί λέγεις
6 τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν
ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ ὁ δὲ
Ἰησοῦς κάτω κύψας τῷ δακτύλῳ
ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν
7 ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν
ἀνάκυψας εἶπεν πρὸς αὐτούς Ὁ
ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος τὸν λίθον
ἐπ' αὓτη βαλέτω
8 καὶ πάλιν κάτω κύψας ἔγραφεν εἰς
τὴν γῆν
9 οἱ δὲ ἀκούσαντες καὶ ὑπὸ τῆς
συνειδήσεως ἐλεγχόμενοι, ἐξήρχοντο
εἷς καθ' εἷς ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν
πρεσβυτέρων ἕως τῶν ἐσχάτων καὶ
κατελείφθη μόνος ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἡ γυνὴ
ἐν μέσῳ ἑστῶσα
10 ἀνακύψας δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ μηδένα
θεασάμενος πλὴν τὴς γυναικὸς, εἶπεν
αὐτῇ Ἡ γυνή ποῦ εἰσιν ἐκεῖνοι οἱ
κατήγοροί σου οὐδείς σε κατέκρινεν
11 ἡ δὲ εἶπεν Οὐδείς κύριε εἶπεν δὲ
αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Οὐδὲ ἐγώ σε
κατακρίνω· πορεύου καὶ μηκέτι
ἁμάρτανε
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12 Tedy Ježíš opět jim mluvil, řka: Já
jsem Světlo světa. Kdož mne
následuje,
nebudeť
choditi
v temnostech, ale budeť míti Světlo
života.
13 I řekli jemu farizeové: Ty sám
o sobě svědectví vydáváš, svědectví
tvé není pravé.
14 Odpověděl Ježíš a řekl jim:
Ačkoli já svědectví vydávám sám
o sobě, [však] pravé jest svědectví mé;
nebo vím, odkud jsem přišel a kam
jdu. Ale vy nevíte, odkud jsem přišel,
anebo kam jdu.
15 Vy podle těla soudíte, já
nesoudím žádného.
16 A bychť pak i soudil já, soud můj
jestiť pravý; nebo nejsem sám, ale
[jsem] já a ten, kterýž mne poslal,
Otec.
17 A v Zákoně vašem psáno jest: Že
dvou člověků svědectví pravé jest.
18 Jáť svědectví vydávám sám
o sobě, a svědectví vydává o mně ten,
kterýž mne poslal, Otec.
19 Tedy řekli jemu: Kdež jest ten
tvůj Otec? Odpověděl Ježíš: Aniž mne
znáte, ani Otce mého. Kdybyste mne
znali, i Otce mého znali byste.
20 Tato
slova
mluvil
Ježíš
u pokladnice, uče v chrámě, a žádný
ho nejal, nebo ještě byla nepřišla
hodina jeho.
21 I řekl jim opět Ježíš: Já jdu,
a hledati budete mne, a v hříchu
vašem zemřete. Kam já jdu, vy
nemůžete přijíti.

Textus Receptus

12 Πάλιν οὖν ὁ Ἰησοῦς αὐτοῖς
ἐλάλησεν λέγων, Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ
κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ
περιπατήσει ἐν τῇ σκοτίᾳ ἀλλ' ἕξει τὸ
φῶς τῆς ζωῆς
13 εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι Σὺ
περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς· ἡ μαρτυρία
σου οὐκ ἔστιν ἀληθής
14 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς
Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ
ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία μου ὅτι οἶδα
πόθεν ἦλθον καὶ ποῦ ὑπάγω· ὑμεῖς δὲ
οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι καὶ ποῦ
ὑπάγω
15 ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε ἐγὼ
οὐ κρίνω οὐδένα
16 καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ ἡ κρίσις ἡ
ἐμὴ ἀληθής ἐστιν ὅτι μόνος οὐκ εἰμί
ἀλλ' ἐγὼ καὶ ὁ πέμψας με πατήρ
17 καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ
γέγραπται ὅτι δύο ἀνθρώπων ἡ
μαρτυρία ἀληθής ἐστιν
18 ἐγώ εἰμι ὁ μαρτυρῶν περὶ
ἐμαυτοῦ καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὁ
πέμψας με πατήρ
19 ἔλεγον οὖν αὐτῷ Ποῦ ἐστιν ὁ
πατήρ σου ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς Οὔτε
ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν πατέρα μου· εἰ ἐμὲ
ᾔδειτε καὶ τὸν πατέρα μου ᾔδειτε ἂν
20 Ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ὁ
Ἰησοῦς ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ διδάσκων
ἐν τῷ ἱερῷ· καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν
ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ
21 Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Ἐγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ με καὶ ἐν τῇ
ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε· ὅπου ἐγὼ
ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
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22 I pravili Židé: Zdali se sám zabije,
že praví: Kam já jdu, vy nemůžete
přijíti?
23 I řekl jim: Vy z důlu jste, já s hůry
jsem. Vy jste z tohoto světa, já nejsem
z světa tohoto.
24 Protož jsem řekl vám: Že zemřete
v hříších svých. Nebo
jestliže
nebudete věřiti, že já jsem, zemřete
v hříších vašich.
25 I řekli jemu: Kdo jsi ty? I řekl jim
Ježíš: To, což [hned] s počátku pravím
vám.
26 Mnohoť mám o vás mluviti
a souditi, ale ten, kterýž mne poslal,
pravdomluvný jest, a já, což jsem
slyšel od něho, to mluvím na světě.
27 [A oni] neporozuměli, že by
o [Bohu] Otci pravil jim.
28 Protož řekl jim Ježíš: Když
povýšíte Syna člověka, tehdy poznáte,
že já jsem. A sám od sebe nic nečiním,
ale jakž mne naučil Otec můj, takť
mluvím.
29 A ten, kterýž mne poslal, se
mnouť jest, a neopustil mne samého
Otec; nebo což jest jemu libého, to já
činím vždycky.
30 Ty věci když mluvil, mnozí
uvěřili v něho.
31 Tedy řekl Ježíš těm Židům, kteříž
uvěřili jemu: Jestliže vy zůstanete
v řeči mé, právě učedlníci moji budete.
32 A poznáte pravdu, a pravda vás
vysvobodí.

Textus Receptus

22 ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι Μήτι
ἀποκτενεῖ ἑαυτόν ὅτι λέγει Ὅπου ἐγὼ
ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
23 καὶ εἴπεν αὐτοῖς Ὑμεῖς ἐκ τῶν
κάτω ἐστέ ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί· ὑμεῖς
ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἐστέ ἐγὼ οὐκ
εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου
24 εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε
ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ
πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι ἀποθανεῖσθε
ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν
25 ἔλεγον οὖν αὐτῷ Σὺ τίς εἶ καὶ
εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Τὴν ἀρχὴν ὅ τι
καὶ λαλῶ ὑμῖν
26 πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ
κρίνειν ἀλλ' ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστιν
κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρ' αὐτοῦ ταῦτα
λὲγω εἰς τὸν κόσμον
27 οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν πατέρα
αὐτοῖς ἔλεγεν
28 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ὅταν
ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου τότε
γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι καὶ ἀπ'
ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν ἀλλὰ καθὼς
ἐδίδαξέν με ὁ πατὴρ μου, ταῦτα λαλῶ
29 καὶ ὁ πέμψας με μετ' ἐμοῦ ἐστιν·
οὐκ ἀφῆκέν με μόνον ὁ πατὴρ, ὅτι ἐγὼ
τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε
30 Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ
ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν
31 Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς
πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους Ἐὰν
ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ
ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε
32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ
ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς
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33 [I] odpověděli jemu: Símě
Abrahamovo jsme, a žádnému jsme
nesloužili nikdy. I kterakž ty díš: Že
svobodní budete?
34 Odpověděl jim Ježíš: Amen,
amen pravím vám: Že každý, kdož
činí hřích, služebník jest hřícha.
35 A služebník nezůstává v domu
na věky; [ale] Syn zůstává na věky.
36 Protož jestližeť vás vysvobodí
Syn, právě svobodní budete.
37 Vím, že jste símě Abrahamovo,
ale hledáte mne zabíti; nebo řeč má
nemá místa u vás.
38 Já, což jsem viděl u Otce svého,
[to] mluvím; a i vy, co jste viděli u otce
vašeho, [to] činíte.
39 Odpověděli a řekli jemu: Otec náš
jest Abraham. Dí jim Ježíš: Kdybyste
synové Abrahamovi byli, činili byste
skutky Abrahamovy.
40 Ale nyní hledáte mne zabíti,
člověka toho, kterýž jsem pravdu
mluvil vám, kterouž jsem slyšel od
Boha. Tohoť jest Abraham nečinil.
41 Vy činíte skutky otce svého.
I řekli jemu: Myť z smilstva nejsme
zplozeni, jednohoť Otce máme, [totiž]
Boha.
42 Tedy řekl jim Ježíš: Byť Bůh Otec
váš byl, milovali byste mne. Nebo já
jsem z Boha pošel, a přišel jsem; aniž
jsem sám od sebe přišel, ale on mne
poslal.
43 Proč mluvení mého nechápáte?
Protože [hned] slyšeti nemůžete řeči
mé.

Textus Receptus

33 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ Σπέρμα
Ἀβραάμ
ἐσμεν
καὶ
οὐδενὶ
δεδουλεύκαμεν πώποτε· πῶς σὺ λέγεις
ὅτι Ἐλεύθεροι γενήσεσθε
34 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν
ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν τῆς ἁμαρτίας
35 ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ
εἰς τὸν αἰῶνα ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν
αἰῶνα
36 ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ
ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε
37 οἶδα ὅτι σπέρμα Ἀβραάμ ἐστε·
ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι ὅτι ὁ
λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν
38 ἐγὼ ὃ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρὶ
μου, λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὖν ὃ ἑωράκατε
παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν ποιεῖτε
39 Ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ Ὁ
πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστιν λέγει
αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ
ἦτε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε ἄν
40 νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι
ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν
λελάληκα ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ·
τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν
41 ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς
ὑμῶν εἶπον οὖν αὐτῷ Ἡμεῖς ἐκ
πορνείας οὐ γεγεννήμεθα· ἕνα πατέρα
ἔχομεν τὸν θεόν
42 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Εἰ ὁ
θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ
ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω·
οὐδὲ γὰρ ἀπ' ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα ἀλλ'
ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν
43 διατί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ
γινώσκετε ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν
λόγον τὸν ἐμόν
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44 Vy z otce ďábla jste, a žádosti
otce vašeho chcete činiti. On byl
vražedník od počátku, a v pravdě
nestál; nebo pravdy v něm není. Když
mluví lež, z svého vlastního mluví;
nebo lhář jest a otec lži.

45 Já pak že pravdu pravím,
nevěříte mi.
46 Kdo z vás bude mne obviňovati
z hříchu? A poněvadž pravdu pravím,
proč vy mi nevěříte?
47 Kdo z Boha jest, slova Boží slyší;
protož vy neslyšíte, že z Boha nejste.
48 Tedy odpověděli Židé a řekli
jemu: Zdaliž my dobře nepravíme, že
jsi ty Samaritán, a ďábelství máš?
49 Odpověděl Ježíš: Jáť ďábelství
nemám, ale ctím Otce svého; než vy
jste mne neuctili.
50 Jáť pak nehledám chvály své;
jestiť, kdo hledá a soudí.
51 Amen, amen pravím vám: Budeli kdo zachovávati slovo mé, smrti
neuzří na věky.
52 Tedy řekli mu Židé: Nyní jsme
poznali, že ďábelství máš. Abraham
umřel i proroci, a ty pravíš: Bude-li
kdo zachovávati řeč mou, smrti
neokusí na věky.
53 Zdali jsi ty větší otce našeho
Abrahama, kterýž umřel? I proroci
zemřeli jsou. Kým ty se činíš?

Textus Receptus

44 ὑμεῖς ἐκ πατρὸς τοῦ διαβόλου
ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς
ὑμῶν
θέλετε
ποιεῖν
ἐκεῖνος
ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ' ἀρχῆς καὶ ἐν
τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἔστηκεν ὅτι οὐκ ἔστιν
ἀλήθεια ἐν αὐτῷ ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος
ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ ὅτι ψεύστης ἐστὶν
καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ
45 ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω οὐ
πιστεύετέ μοι
46 τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ
ἁμαρτίας εἰ δὲ ἀλήθειαν λέγω διατί
ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι
47 ὁ ὢν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ
θεοῦ ἀκούει· διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ
ἀκούετε ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ
48 Ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ
εἶπον αὐτῷ Οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς
ὅτι Σαμαρείτης εἶ σύ, καὶ δαιμόνιον
ἔχεις
49 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Ἐγὼ δαιμόνιον
οὐκ ἔχω ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου
καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με
50 ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου·
ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων
51 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐάν τις τὸν
λόγον τὸν ἐμὸν τηρήσῃ θάνατον οὐ μὴ
θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα
52 εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι Νῦν
ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις
Ἀβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆται
καὶ σὺ λέγεις Ἐάν τις τὸν λόγον μου
τηρήσῃ οὐ μὴ γεύσεται θανάτου εἰς
τὸν αἰῶνα
53 μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν
Ἀβραάμ ὅστις ἀπέθανεν καὶ οἱ
προφῆται ἀπέθανον· τίνα σεαυτὸν σὺ
ποιεῖς
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Textus Receptus

58 Řekl jim Ježíš: Amen, amen
pravím vám: Prve nežli Abraham byl,
já jsem.
59 I zchápali [Židé] kamení, aby
házeli na něj. Ježíš pak skryl se,
a prošed skrze ně, vyšel z chrámu,
a tak [jich] znikl.

54 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Ἐὰν ἐγὼ
δοξάζω ἐμαυτόν ἡ δόξα μου οὐδέν
ἐστιν· ἔστιν ὁ πατήρ μου ὁ δοξάζων με
ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι θεὸς ὑμῶν ἐστιν
55 καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν ἐγὼ δὲ
οἶδα αὐτόν καὶ ἐὰν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα
αὐτόν ἔσομαι ὅμοιος ὑμῶν, ψεύστης·
ἀλλ' οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ
τηρῶ
56 Ἀβραὰμ
ὁ
πατὴρ
ὑμῶν
ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν
ἐμήν καὶ εἶδεν καὶ ἐχάρη
57 εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν
Πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις καὶ
Ἀβραὰμ ἑώρακας
58 εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν
λέγω ὑμῖν πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ
εἰμί
59 ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ'
αὐτόν· Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν
ἐκ τοῦ ἱεροῦ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν·
καὶ παρῆγεν οὕτως

9

9

54 Odpověděl Ježíš: Chválím-liť já se
sám, chvála má nic není. Jestiť kterýž
mne chválí, Otec můj, o němž vy
pravíte, že Bůh váš jest.
55 A nepoznali jste ho, ale já jej
znám. A kdybych řekl, že ho neznám,
byl bych podobný vám, lhář. Ale
známť jej, a řeč jeho zachovávám.
56 Abraham, otec váš, veselil se, aby
viděl den můj, i viděl, a radoval se.
57 Tedy řekli jemu Židé: Padesáti let
ještě nemáš, a Abrahama jsi viděl?

Pomíjeje [Ježíš], uzřel člověka
slepého od narození.
2 I otázali se učedlníci jeho, řkouce:
Mistře, kdo jest zhřešil, tento-li, čili
rodičové jeho, že se slepý narodil?
3 Odpověděl Ježíš: Ani tento
nezhřešil, ani rodičové jeho, ale aby
zjeveni byli skutkové Boží na něm.
4 Jáť musím dělati dílo toho, kterýž
mne poslal, dokudž den jest. Přicházíť
noc, kdyžto žádný nebude moci dělati.
5 Dokudž jsem na světě, Světlo jsem
světa.

Καὶ παράγων εἶδεν ἄνθρωπον
τυφλὸν ἐκ γενετῆς
2 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ λέγοντες Ῥαββί τίς ἥμαρτεν
οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ ἵνα τυφλὸς
γεννηθῇ
3 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς Οὔτε οὗτος
ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ ἀλλ' ἵνα
φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῷ
4 ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ
πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται
νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι
5 ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ φῶς εἰμι τοῦ
κόσμου
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6 To pověděv, plinul na zemi,
a učinil bláto z sliny, i pomazal tím
blátem oči slepého.
7 A řekl jemu: Jdi, umej se v rybníku
Siloe, jenž se vykládá: Poslaný. A on
šel a umyl se, i přišel, vida.
8 Sousedé pak a ti, kteříž jej prve
vídali slepého, řekli: Však tento jest,
kterýž sedával a žebral?
9 Jiní pravili, že ten jest, a jiní, že jest
podoben k němu. [Ale] on pravil: Já
jsem.
10 Tedy řekli jemu: Kterak jsou
otevříny oči tvé?
11 On odpověděl a řekl: Člověk ten,
kterýž slove Ježíš, bláto učinil
a pomazal očí mých, a řekl mi: Jdi
k rybníku Siloe, a umej se. I odšed
a umyv se, prohlédl jsem.

12 I řekli jemu: Kde jest ten [člověk]?
Řekl: Nevím.
13 [Tedy] přivedli toho, kterýž
někdy byl slepý, k farizeům.
14 Byla pak sobota, když Ježíš učinil
bláto a otevřel oči jeho.
15 I tázali se ho opět i farizeové,
kterak by prozřel. On pak řekl jim:
Bláto položil mi na oči, a umyl jsem se,
i vidím.

Textus Receptus

6 ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσεν χαμαὶ καὶ
ἐποίησεν πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος καὶ
ἐπέχρισεν τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς
ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ,
7 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὕπαγε νίψαι εἰς
τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ ὃ
ἑρμηνεύεται Ἀπεσταλμένος ἀπῆλθεν
οὖν καὶ ἐνίψατο καὶ ἦλθεν βλέπων
8 Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες
αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι τυφλὸς ἦν
ἔλεγον Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος
καὶ προσαιτῶν
9 ἄλλοι ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν
ἄλλοι δὲ, ὅτι ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν
ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι Ἐγώ εἰμι
10 ἔλεγον
οὖν
αὐτῷ
Πῶς
ἀνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί
11 ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπέν
ἄνθρωπος λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν
ἐποίησεν καὶ ἐπέχρισέν μου τοὺς
ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπεν, μοι Ὕπαγε εἰς
τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωὰμ καὶ
νίψαι· ἀπελθὼν δὲ καὶ νιψάμενος
ἀνέβλεψα
12 εἶπον οὖν αὐτῷ Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος
λέγει Οὐκ οἶδα
13 Ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς
Φαρισαίους τόν ποτε τυφλόν
14 ἦν δὲ σάββατον ὅτε τὸν πηλὸν
ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ
τοὺς ὀφθαλμούς
15 πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ
Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν ὁ δὲ εἶπεν
αὐτοῖς Πηλὸν ἐπέθηκέν ἐπὶ τοὺς
ὀφθαλμούς μου καὶ ἐνιψάμην καὶ
βλέπω
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16 Tedy někteří z farizeů řekli:
Tento člověk není z Boha, nebo
neostříhá soboty. Jiní pravili: Kterak
může člověk hříšný takové divy činiti?
I byla různice mezi nimi.
17 [Tedy] řekli opět slepému: Co ty
o něm pravíš, že otevřel oči tvé? A on
řekl: Že prorok jest.
18 I nevěřili Židé o něm, by slepý
byl a prozřel, až povolali rodičů toho,
kterýž byl prozřel.
19 A otázali se jich, řkouce: Jest-li
ten syn váš, o kterémž vy pravíte, že
by se slepý narodil? Kterakž pak nyní
vidí?
20 Odpověděli jim rodičové jeho
a řekli: Vímeť, že tento jest syn náš
a že se slepý narodil.
21 Ale kterak nyní vidí, nevíme;
aneb kdo jest otevřel oči jeho, myť
nevíme. Však má léta, ptejte se ho, on
sám za sebe mluviti bude.
22 Tak mluvili rodičové jeho, že se
báli Židů; nebo již tak byli uložili
Židé, kdož by ho koli vyznal Kristem,
aby byl vyobcován ze školy.
23 Protož řekli rodičové jeho: Máť
léta, ptejte se jeho.
24 I zavolali po druhé člověka toho,
kterýž býval slepý, a řekli jemu: Vzdej
chválu Bohu. My víme, že člověk ten
hříšník jest.

Textus Receptus

16 ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων
τινές οὗτος ὁ ἄνθρωπος Οὐκ ἔστιν
παρὰ τοῦ θεοῦ ὅτι τὸ σάββατον οὐ
τηρεῖ ἄλλοι ἔλεγον Πῶς δύναται
ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα
ποιεῖν καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς
17 λέγουσιν τῷ τυφλῷ πάλιν σὺ Τί
λέγεις περὶ αὐτοῦ ὅτι ἤνοιξεν σου τοὺς
ὀφθαλμούς ὁ δὲ εἶπεν ὅτι Προφήτης
ἐστίν
18 Οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι
περὶ αὐτοῦ ὅτι τυφλὸς ἦν καὶ
ἀνέβλεψεν ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς
γονεῖς αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος
19 καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες
Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν ὃν ὑμεῖς
λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη πῶς οὖν
ἄρτι βλέπει
20 ἀπεκρίθησαν αὐτοῖς οἱ γονεῖς
αὐτοῦ καὶ εἶπον, Οἴδαμεν ὅτι οὗτός
ἐστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν καὶ ὅτι τυφλὸς
ἐγεννήθη·
21 πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν ἢ
τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς
ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν· αὐτὸς ἡλικίαν ἔχει
αὐτὸν ἐρωτήσατε αὐτὸς περὶ αὐτοῦ
λαλήσει
22 ταῦτα εἶπον οἱ γονεῖς αὐτοῦ ὅτι
ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους· ἤδη γὰρ
συνετέθειντο οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα ἐάν τις
αὐτὸν
ὁμολογήσῃ
Χριστόν
ἀποσυνάγωγος γένηται
23 διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπον,
ὅτι Ἡλικίαν ἔχει αὐτὸν ἐρωτήσατε
24 Ἐφώνησαν οὖν ἐκ δευτέρου τὸν
ἄνθρωπον ὃς ἦν τυφλὸς καὶ εἶπον
αὐτῷ Δὸς δόξαν τῷ θεῷ· ἡμεῖς οἴδαμεν
ὅτι ὁ ἄνθρωπος οὗτος ἁμαρτωλός
ἐστιν
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25 I odpověděl on a řekl: Jest-li
hříšník, nevím, než to vím, že byv
slepý, [již] nyní vidím.
26 I řekli jemu opět: Coť učinil?
Kterak otevřel oči tvé?
27 Odpověděl jim: Již jsem vám
pověděl, a neslyšeli jste? Což opět
chcete slyšeti? Zdaliž i vy chcete
učedlníci jeho býti?
28 I zlořečili jemu a řekli: Budiž ty
sám učedlníkem jeho, ale myť jsme
Mojžíšovi učedlníci.
29 My víme, že Mojžíšovi mluvil
Bůh, tento pak nevíme, odkud jest.
30 Odpověděl ten člověk a řekl jim:
Toť jest jistě divná věc, že vy nevíte,
odkud jest, a otevřel oči mé.
31 Víme pak, že Bůh hříšníků
neslyší, ale kdo by byl ctitel Boží
a vůli jeho činil by, toho slyší.
32 Od věku není slýcháno, aby kdo
otevřel oči slepého [tak] narozeného.
33 Byť tento nebyl od Boha, nemohlť
by nic učiniti.
34 Odpověděli a řekli jemu: Ty jsi
všecken se v hříších narodil, a ty náš
učíš? I vyhnali jej ven.
35 Uslyšel [pak] Ježíš, že jsou jej
vyhnali ven. A když jej nalezl, řekl
jemu: Věříš-liž ty v Syna Božího?

Textus Receptus

25 ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος καὶ εἶπεν,
Εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα· ἓν οἶδα
ὅτι τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω
26 εἶπον δὲ αὐτῷ πάλιν, Τί ἐποίησέν
σοι πῶς ἤνοιξέν σου τοὺς ὀφθαλμούς
27 ἀπεκρίθη αὐτοῖς Εἶπον ὑμῖν ἤδη
καὶ οὐκ ἠκούσατε· τί πάλιν θέλετε
ἀκούειν μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ
μαθηταὶ γενέσθαι
28 ἐλοιδόρησαν οὖν αὐτὸν καὶ εἶπον
Σὺ εἶ μαθητὴς ἐκείνου ἡμεῖς δὲ τοῦ
Μωσέως ἐσμὲν μαθηταί·
29 ἡμεῖς
οἴδαμεν
ὅτι
Μωσῃ
λελάληκεν ὁ θεός τοῦτον δὲ οὐκ
οἴδαμεν πόθεν ἐστίν
30 ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν
αὐτοῖς Ἐν γὰρ τούτῳ θαυμαστόν ἐστιν
ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστίν καὶ
ἀνέῳξεν μου τοὺς ὀφθαλμούς
31 οἴδαμεν δὲ ὅτι ἁμαρτωλῶν ὁ θεὸς
οὐκ ἀκούει ἀλλ' ἐάν τις θεοσεβὴς ᾖ καὶ
τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ τούτου ἀκούει
32 ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη ὅτι
ἤνοιξεν τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ
γεγεννημένου·
33 εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ θεοῦ οὐκ
ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν
34 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ Ἐν
ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος καὶ σὺ
διδάσκεις ἡμᾶς καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν
ἔξω
35 Ἤκουσεν ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον
αὐτὸν ἔξω καὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν
αὐτῷ Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ
Θεοῦ
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36 Odpověděl on a řekl: I kdož jest,
Pane, abych věřil v něho?
37 I řekl jemu Ježíš: I viděl jsi ho,
a kterýž mluví s tebou, onť jest.
38 A on řekl: Věřím, Pane, a klaněl
se jemu.
39 I řekl jemu Ježíš: Na soud přišel
jsem já na tento svět, aby ti, kteříž
nevidí, viděli, a ti, jenž vidí, aby slepí
byli.
40 I slyšeli to někteří z farizeů, kteříž
s ním byli, a řekli jemu: Zdali i my
slepí jsme?
41 Řekl jim Ježíš: Byste slepí byli,
hříchu byste neměli; ale nyní pravíte:
Vidíme, protož hřích váš zůstává.

10

Amen, amen pravím vám:
Kdož nevchází dveřmi do
ovčince ovcí, ale vchází jinudy, ten
zloděj jest a lotr.
2 Ale kdož vchází dveřmi, pastýř
jest ovcí.
3 Tomuť vrátný otvírá, a ovce hlas
jeho slyší, a [on] svých vlastních ovec
ze jména povolává, a vyvodí je.
4 A jakž ovce své vlastní ven
vypustí, před nimi jde, a ovce jdou za
ním; nebo znají hlas jeho.
5 Ale cizího nikoli následovati
nebudou, ale utekou od něho; nebo
neznají hlasů cizích.

Textus Receptus

36 ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν τίς
ἐστιν κύριε ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν
37 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Καὶ
ἑώρακας αὐτὸν καὶ ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ
ἐκεῖνός ἐστιν
38 ὁ δὲ ἔφη Πιστεύω κύριε· καὶ
προσεκύνησεν αὐτῷ
39 καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς Εἰς κρίμα ἐγὼ
εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον ἵνα οἱ μὴ
βλέποντες βλέπωσιν καὶ οἱ βλέποντες
τυφλοὶ γένωνται
40 καὶ Ἤκουσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων
ταῦτα οἱ ὄντες μετ' αὐτοῦ καὶ εἶπον
αὐτῷ Μὴ καὶ ἡμεῖς τυφλοί ἐσμεν
41 εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Εἰ τυφλοὶ
ἦτε οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν· νῦν δὲ
λέγετε ὅτι Βλέπομεν ἡ οὖν ἁμαρτία
ὑμῶν μένει
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὁ μὴ
εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς
τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων ἀλλὰ
ἀναβαίνων
ἀλλαχόθεν
ἐκεῖνος
κλέπτης ἐστὶν καὶ λῃστής·
2 ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας
ποιμήν ἐστιν τῶν προβάτων
3 τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει καὶ τὰ
πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει καὶ
τὰ ἴδια πρόβατα καλεῖ κατ' ὄνομα καὶ
ἐξάγει αὐτά
4 καὶ ὅταν τὰ ἴδια πρόβατα ἐκβάλῃ
ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται καὶ τὰ
πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ ὅτι οἴδασιν
τὴν φωνὴν αὐτοῦ·
5 ἀλλοτρίῳ
δὲ
οὐ
μὴ
ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ'
αὐτοῦ ὅτι οὐκ οἴδασιν τῶν ἀλλοτρίων
τὴν φωνήν

10
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6 To přísloví pověděl jim Ježíš, ale
oni nevěděli, co by to bylo, což jim
mluvil.
7 Tedy opět řekl jim Ježíš: Amen,
amen pravím vám: Že já jsem dveře
ovcí.
8 Všickni, kolikož jich koli přede
mnou přišlo, zloději jsou a lotři, ale
neslyšely jich ovce.
9 Já jsem dveře. Skrze mne všel-li by
kdo, spasen bude, a vejde i vyjde,
a pastvu nalezne.
10 Zloděj nepřichází, jediné aby
kradl a mordoval a hubil; já jsem
přišel, aby život měly, a hojně [aby]
měly.
11 Já jsem ten pastýř dobrý. Dobrý
pastýř duši svou pokládá za ovce.
12 Ale nájemník a ten, kterýž není
pastýř, jehož nejsou ovce vlastní, vida
vlka, an jde, i opouští ovce i utíká,
a vlk lapá a rozhání ovce.

13 Nájemník pak utíká; nebo
nájemník jest, a nemá péče o ovce.
14 Já jsem ten dobrý pastýř, a známť
[ovce] své, a znajíť mne mé.
15 Jakož mne zná Otec, tak i já znám
Otce, a duši svou pokládám za ovce.

Textus Receptus

6 Ταύτην τὴν παροιμίαν εἶπεν
αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖνοι δὲ οὐκ
ἔγνωσαν τίνα ἦν ἃ ἐλάλει αὐτοῖς
7 Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι ἡ
θύρα τῶν προβάτων
8 πάντες ὅσοι πρὸ ἐμοῦ ἦλθον
κλέπται εἰσὶν καὶ λῃσταί ἀλλ' οὐκ
ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα
9 ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι' ἐμοῦ ἐάν τις
εἰσέλθῃ σωθήσεται καὶ εἰσελεύσεται
καὶ ἐξελεύσεται καὶ νομὴν εὑρήσει
10 ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα
κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ
ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσιν καὶ περισσὸν
ἔχωσιν
11 Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός· ὁ
ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων·
12 ὁ μισθωτὸς δὲ, καὶ οὐκ ὢν
ποιμήν οὗ οὐκ εἰσιν τὰ πρόβατα ἴδια
θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ
ἀφίησιν τὰ πρόβατα καὶ φεύγει καὶ ὁ
λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ
πρόβατα
13 ὁ δὲ μισθωτός φεύγει, ὅτι
μισθωτὸς ἐστιν καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ
τῶν προβάτων
14 Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός καὶ
γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκομαι ὑπὸ
τῶν ἐμῶν
15 καθὼς γινώσκει με ὁ πατὴρ
κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα καὶ τὴν
ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων
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16 A mámť [i] jiné ovce, kteréž
nejsou z tohoto ovčince. I tyť musím
přivésti, a hlas můj slyšeti budou.
A budeť jeden ovčinec [a] jeden
pastýř.
17 Protož mne Otec miluje, že já
pokládám duši svou, abych ji zase
vzal.
18 Nižádnýť jí nebéře ode mne, ale
já pokládám ji sám od sebe. Mám moc
položiti ji, a mám moc zase vzíti ji. To
přikázání vzal jsem od Otce svého.

19 Tedy stala se opět různice mezi
Židy pro ty řeči.
20 A pravili mnozí z nich: Ďábelství
má a blázní. Co ho posloucháte?
21 Jiní pravili: Tato slova nejsou
ďábelství majícího. Zdaliž ďábelství
může slepých oči otvírati?
22 I bylo posvícení v Jeruzalémě,
a zima byla.
23 I procházel se Ježíš v chrámě po
síňci Šalomounově.
24 Tedy obstoupili jej Židé, a řekli
jemu: Dokudž duši naši držíš? Jestliže
jsi ty Kristus, pověz nám zjevně.
25 Odpověděl jim Ježíš: Pověděl
jsem vám, a nevěříte. Skutkové, kteréž
já činím ve jménu Otce svého, tiť
svědectví vydávají o mně.
26 Ale vy nevěříte, nebo nejste
z ovcí mých, jakož jsem vám pověděl.

Textus Receptus

16 καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω ἃ οὐκ
ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνα με
δεῖ ἀγαγεῖν καὶ τῆς φωνῆς μου
ἀκούσουσιν καὶ γενήσεται μία ποίμνη
εἷς ποιμήν
17 διὰ τοῦτό ὁ πατὴρ με ἀγαπᾷ ὅτι
ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου ἵνα πάλιν
λάβω αὐτήν
18 οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ' ἐμοῦ ἀλλ'
ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ' ἐμαυτοῦ
ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν καὶ
ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν·
ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ
πατρός μου
19 Σχίσμα οὖν πάλιν ἐγένετο ἐν τοῖς
Ἰουδαίοις διὰ τοὺς λόγους τούτους
20 ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν
Δαιμόνιον ἔχει καὶ μαίνεται· τί αὐτοῦ
ἀκούετε
21 ἄλλοι ἔλεγον Ταῦτα τὰ ῥήματα
οὐκ ἔστιν
δαιμονιζομένου· μὴ
δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς
ἀνοίγειν
22 Ἐγένετο δὲ τὰ ἐγκαίνια ἐν τοῖς
Ἱεροσολύμοις καὶ χειμὼν ἦν
23 καὶ περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ
ἱερῷ ἐν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶντος
24 ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι
καὶ ἔλεγον αὐτῷ Ἕως πότε τὴν ψυχὴν
ἡμῶν αἴρεις εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός εἰπὲ
ἡμῖν παρρησίᾳ
25 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Εἶπον
ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε· τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ
ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου
ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ·
26 ἀλλ' ὑμεῖς οὐ πιστεύετε οὐ γὰρ
ἐστὲ ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν
καθὼς εἶπον ὑμῖν
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27 [Nebo] ovce mé hlas můj slyší,
a já je znám, a následujíť mne.
28 A jáť život věčný dávám jim,
a nezahynouť na věky, aniž jich kdo
vytrhne z ruky mé.
29 Otec můj, kterýž mi [je] dal, většíť
jest nade všecky, a žádnýť jich nemůže
vytrhnouti z ruky Otce mého.
30 Já a Otec jedno jsme.
31 Tedy zchápali opět kamení Židé,
aby jej kamenovali.
32 Odpověděl jim Ježíš: Mnohé
dobré skutky ukázal jsem vám od
Otce svého. Pro který z těch skutků
kamenujete mne?
33 Odpověděli jemu Židé, řkouce:
Pro dobrý skutek tebe nekamenujeme,
ale pro rouhání, totiž že ty, člověk jsa,
děláš se Bohem.
34 Odpověděl jim Ježíš: Však psáno
jest v Zákoně vašem: Já jsem řekl:
Bohové jste.
35 Poněvadž ty nazval bohy,
k nimžto řeč Boží stala se, a nemůžeť
zrušeno býti Písmo,
36 [Kterakž tedy o mně,] kteréhož
posvětil Otec a poslal na svět, vy
pravíte, že se rouhám, že jsem řekl:
Syn Boží jsem?
37 Nečiním-liť skutků Otce svého,
nevěřte mi.
38 Pakliť činím, [tedy] byste pak
mně nevěřili, [aspoň] skutkům věřte,
abyste poznali a věřili, že Otec ve mně
jest, a já v něm.

Textus Receptus

27 τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς
μου ἀκούει, κἀγὼ γινώσκω αὐτά καὶ
ἀκολουθοῦσίν μοι
28 κἀγὼ ζωὴν αἰώνιον δίδωμι
αὐτοῖς καὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν
αἰῶνα καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ
τῆς χειρός μου
29 ὁ πατήρ μου ὃς δέδωκέν μοι
μεῖζών πάντων ἐστιν καὶ οὐδεὶς
δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ
πατρός μου
30 ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν
31 Ἐβάστασαν οὖν πάλιν λίθους οἱ
Ἰουδαῖοι ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν
32 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Πολλὰ
καλὰ ἔργα ἔδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ πατρός
μου· διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον λιθάζετε
μὲ
33 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι
λέγοντες, Περὶ καλοῦ ἔργου οὐ
λιθάζομέν σε ἀλλὰ περὶ βλασφημίας
καὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὢν ποιεῖς
σεαυτὸν θεόν
34 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Οὐκ
ἔστιν γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ ὑμῶν
Ἐγὼ εἶπα Θεοί ἐστε
35 εἰ ἐκείνους εἶπεν θεοὺς πρὸς οὓς ὁ
λόγος τοῦ θεοῦ ἐγένετο καὶ οὐ δύναται
λυθῆναι ἡ γραφή
36 ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασεν καὶ
ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον ὑμεῖς λέγετε
ὅτι Βλασφημεῖς ὅτι εἶπον Υἱὸς τοῦ
θεοῦ εἰμι
37 εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ πατρός
μου μὴ πιστεύετέ μοι·
38 εἰ δὲ ποιῶ κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε
τοῖς ἔργοις πιστεύσατε· ἵνα γνῶτε καὶ
πιστεύσητε ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ κἀγὼ
ἐν αὐτῷ
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39 Tedy opět hledali ho jíti, ale on
vyšel z rukou jejich.
40 I odšel opět za Jordán na to
místo, kdež nejprv Jan křtil, a pozůstal
tam.
41 I přišli k němu mnozí, a pravili:
Jan zajisté žádného divu neučinil, ale
všecko, cožkoli mluvil Jan o tomto,
pravé bylo.
42 A mnozí tam uvěřili v něho.

11

Byl pak nemocen [člověk]
nějaký
[jménem]
Lazar
z Betany, [totiž] z městečka Marie
a Marty, sestry její.
2 (A to byla ta Maria, kteráž
pomazala Pána mastí a vytřela nohy
jeho vlasy svými, jejížto bratr Lazar
byl nemocen.)
3 Tedy poslaly k němu sestry jeho,
řkouce: Pane, aj, ten, kteréhož miluješ,
nemocen jest.
4 A uslyšav [to] Ježíš, řekl: Nemoc ta
neníť k smrti, ale pro slávu Boží, aby
oslaven byl Syn Boží skrze ni.
5 Miloval pak Ježíš Martu i sestru
její i Lazara.
6 A jakž uslyšel, že by nemocen byl,
i pozůstal za dva dni na tom místě,
kdež byl.
7 Potom pak dí učedlníkům: Pojďme
zase do Judstva.

Textus Receptus

39 Ἐζήτουν οὖν πάλιν αὐτὸν πιάσαι
καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν
40 Καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ
Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν
Ἰωάννης τὸ πρῶτον βαπτίζων καὶ
ἔμεινεν ἐκεῖ
41 καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ
ἔλεγον ὅτι Ἰωάννης μὲν σημεῖον
ἐποίησεν οὐδέν πάντα δὲ ὅσα εἶπεν
Ἰωάννης περὶ τούτου ἀληθῆ ἦν
42 καὶ ἐπίστευσαν πολλοὶ ἐκεῖ εἰς
αὐτὸν
Ἦν δέ τις ἀσθενῶν Λάζαρος
ἀπὸ Βηθανίας ἐκ τῆς κώμης
Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς
αὐτῆς
2 ἦν δὲ Μαρία ἡ ἀλείψασα τὸν
κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς
πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς ἡς ὁ
ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει
3 ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς
αὐτὸν λέγουσαι Κύριε ἴδε ὃν φιλεῖς
ἀσθενεῖ
4 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Αὕτη ἡ
ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον ἀλλ'
ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἵνα δοξασθῇ
ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ δι' αὐτῆς
5 ἠγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν
καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν
Λάζαρον
6 ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ τότε
μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας

11

7 ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς
μαθηταῖς Ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν
πάλιν
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8 Řekli jemu učedlníci: Mistře, nyní
hledali tě Židé kamenovati, a [ty] zase
tam chceš jíti?
9 Odpověděl Ježíš: Však dvanácte
hodin za den jest. Chodí-li kdo ve dne,
neurazí se; nebo světlo tohoto světa
vidí.
10 Pakliť by kdo chodil v noci,
urazíť se; nebo světla není v něm.
11 To pověděl, a potom dí jim:
Lazar, přítel náš, spí, ale jduť, abych jej
ze sna probudil.
12 I řekli učedlníci jeho: Pane, spí-liť,
zdráv bude.
13 Ale Ježíš řekl o smrti jeho, oni
pak domnívali se, že by o spání sna
mluvil.
14 Tedy řekl jim Ježíš zjevně: Lazar
umřel.
15 A raduji se pro vás, že jsem tam
nebyl, abyste věřili. Ale pojďme
k němu.
16 I řekl Tomáš, kterýž slove
Didymus, spoluučedlníkům: Pojďme
i my, abychom zemřeli s ním.
17 Tedy přišel Ježíš, i nalezl ho již
čtyři dni v hrobě pochovaného.
18 Byla pak Betany blízko od
Jeruzaléma, okolo honů patnácte.
19 Mnozí pak z Židů byli přišli
k Martě a Mariji, aby je těšili pro
[smrt] bratra jejich.

Textus Receptus

8 λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί Ῥαββί
νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι
καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ
9 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς Οὐχὶ δώδεκα
εἰσιν ὧραί τῆς ἡμέρας ἐάν τις
περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ οὐ προσκόπτει
ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει·
10 ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί
προσκόπτει ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν
αὐτῷ
11 ταῦτα εἶπεν καὶ μετὰ τοῦτο λέγει
αὐτοῖς Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν
κεκοίμηται· ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα
ἐξυπνίσω αὐτόν
12 εἶπον οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ,
Κύριε εἰ κεκοίμηται σωθήσεται
13 εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ
θανάτου αὐτοῦ ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι
περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει
14 τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
παρρησίᾳ Λάζαρος ἀπέθανεν
15 καὶ χαίρω δι' ὑμᾶς ἵνα
πιστεύσητε ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ· ἀλλ'
ἄγωμεν πρὸς αὐτόν
16 εἶπεν οὖν Θωμᾶς ὁ λεγόμενος
Δίδυμος τοῖς συμμαθηταῖς Ἄγωμεν καὶ
ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ' αὐτοῦ
17 Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν
τέσσαρας ἡμέρας ἤδη ἔχοντα ἐν τῷ
μνημείῳ
18 ἦν δὲ ἡ Βηθανία ἐγγὺς τῶν
Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων
δεκαπέντε
19 καὶ πολλοὶ ἐκ τῶν Ἰουδαίων
ἐληλύθεισαν πρὸς τὰς περὶ Μάρθαν
καὶ Μαρίαν, ἵνα παραμυθήσωνται
αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῶν
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20 Tedy Marta, jakž uslyšela, že
Ježíš jde, vyšla proti němu, ale Maria
doma seděla.
21 I řekla Marta k Ježíšovi: Pane,
kdybys ty byl zde, bratr můj byl by
neumřel.
22 Ale i nyníť vím, že cožkoli
požádal bys od Boha, dá tobě Bůh.
23 Dí jí Ježíš: Vstaneť bratr tvůj.
24 Řekla jemu Marta: Vím, že vstane
při vzkříšení v den nejposlednější.
25 Řekl jí Ježíš: Já jsem vzkříšení
i život. Kdo věří ve mne, byť pak
i umřel, živ bude.
26 A každý, kdož jest živ, a věří ve
mne, neumřeť na věky. Věříš-li tomu?
27 Řekla jemu: Ovšem, Pane, já jsem
uvěřila, že jsi ty Kristus, Syn Boží,
kterýž měl přijíti na svět.
28 A když to pověděla, odešla
a zavolala tajně Marie, sestry své,
řkuci: Mistr zde jest, a volá tebe.
29 Ona jakž to uslyšela, vstala
rychle, a šla k němu.
30 (Ještě pak byl Ježíš nepřišel do
městečka, ale byl na tom místě, kdež
vyšla byla proti němu Marta.)

Textus Receptus

20 ἡ οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι ὁ
Ἰησοῦς ἔρχεται ὑπήντησεν αὐτῷ·
Μαρία δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο
21 εἶπεν οὖν ἡ Μάρθα πρὸς τὸν
Ἰησοῦν Κύριε εἰ ἦς ὧδε ὁ ἀδελφός μου·
οὐκ ἂν ἐτεθνήκει
22 ἀλλὰ καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν
αἰτήσῃ τὸν θεὸν δώσει σοι ὁ θεός
23 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Ἀναστήσεται
ὁ ἀδελφός σου
24 λέγει αὐτῷ Μάρθα Οἶδα ὅτι
ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ
ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
25 εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι ἡ
ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή· ὁ πιστεύων εἰς
ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται
26 καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς
ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα·
πιστεύεις τοῦτο
27 λέγει αὐτῷ Ναί κύριε ἐγὼ
πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς
τοῦ θεοῦ ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος
28 Καὶ ταῦτά εἰποῦσα ἀπῆλθεν καὶ
ἐφώνησεν Μαρίαν τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς
λάθρᾳ εἰποῦσα Ὁ διδάσκαλος
πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε
29 ἐκείνη ὡς ἤκουσεν ἐγείρεται ταχὺ
καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτόν·
30 οὔπω δὲ ἐληλύθει ὁ Ἰησοῦς εἰς
τὴν κώμην ἀλλ' ἦν ἐν τῷ τόπῳ ὅπου
ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα
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31 Tedy Židé, kteříž s ní byli v domě
a těšili ji, viděvše Mariji, že jest rychle
vstala a vyšla, šli za ní, řkouce: Jde
k hrobu, aby tam plakala.

32 Ale Maria, když tam přišla, kdež
byl Ježíš, uzřevši jej, padla k nohám
jeho, a řekla jemu: Pane, bys ty byl
zde, bratr můj byl by neumřel.
33 Ježíš pak jakž uzřel, ana pláče,
i Židy, kteříž byli s ní přišli, ani plačí,
zastonal duchem, a zkormoutil se.
34 A řekl: Kdež jste jej položili?
Řkou jemu: Pane, pojď a pohleď.
35 I zaplakal Ježíš.
36 Tedy řekli Židé: Aj, kterak ho
miloval!
37 Někteří pak z nich řekli: Nemohlliž jest tento, kterýž otevřel oči
slepého, učiniti [i toho], aby tento
neumřel?
38 Ježíš pak opět zastonav sám
v sobě, přišel k hrobu. Byla pak
jeskyně, a kámen byl svrchu položen
na ni.
39 [I] dí Ježíš: Zdvihněte kámen.
Řekla jemu Marta, sestra toho
mrtvého: Pane, jižť smrdí; nebo čtyři
dni v hrobě jest.
40 Dí jí Ježíš: Všakť jsem řekl, že
budeš-li věřiti, uzříš slávu Boží.

Textus Receptus

31 οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ'
αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι
αὐτήν ἰδόντες τὴν Μαρίαν, ὅτι ταχέως
ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν ἠκολούθησαν αὐτῇ
λέγοντες, ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον
ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ
32 ἡ οὖν Μαρία, ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν ὁ
Ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν εἰς τοὺς
πόδας αὐτοῦ λέγουσα αὐτῷ Κύριε εἰ
ἦς ὧδε οὐκ ἄν ἀπέθανεν μου ὁ
ἀδελφός
33 Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν
κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ
Ἰουδαίους κλαίοντας ἐνεβριμήσατο τῷ
πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν·
34 καὶ εἶπεν Ποῦ τεθείκατε αὐτόν
λέγουσιν αὐτῷ Κύριε ἔρχου καὶ ἴδε
35 ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς
36 ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι Ἴδε πῶς
ἐφίλει αὐτόν
37 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον, Οὐκ
ἠδύνατο οὗτος ὁ ἀνοίξας τοὺς
ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα
καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ
38 Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος
ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον· ἦν δὲ
σπήλαιον καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ' αὐτῷ
39 λέγει ὁ Ἰησοῦς Ἄρατε τὸν λίθον
λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τεθνηκότος
Μάρθα Κύριε ἤδη ὄζει τεταρταῖος γάρ
ἐστιν
40 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Οὐκ εἶπόν
σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς ὄψει τὴν δόξαν
τοῦ θεοῦ
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41 Tedy zdvihli kámen, kdež byl
mrtvý pochován. Ježíš pak pozdvihl
vzhůru očí a řekl: Otče, děkuji tobě, že
jsi mne slyšel.
42 Já zajisté vím, že [ty] mne
vždycky slyšíš, ale pro zástup, kterýž
okolo stojí, řekl jsem, aby věřili, že jsi
ty mne poslal.
43 A to pověděv, zavolal hlasem
velikým: Lazaře, pojď ven!
44 I vyšel, kterýž byl umřel, maje
svázané ruce i nohy rouchami, a tvář
jeho šatem byla obvinuta. Řekl jim
Ježíš: Rozvěžtež jej, a nechte, ať
odejde.
45 Tedy mnozí z Židů, kteříž byli
přišli k Mariji, viděvše, co jest učinil
Ježíš, uvěřili v něho.
46 Někteří pak z nich odešli
k farizeům a pověděli jim, co jest
učinil Ježíš.
47 I sešli se přední kněží a farizeové
v radu, a pravili: Co činíme? Tento
člověk divy mnohé činí.
48 Necháme-li ho tak, všickni uvěří
v něho, i přijdou Římané, a odejmou
místo naše i lid.
49 Jeden pak z nich, [jménem]
Kaifáš, nejvyšším knězem jsa toho
léta, řekl jim: Vy nic nevíte,
50 Aniž co [o tom] přemyšlujete, že
jest užitečné nám, aby jeden člověk
umřel za lid, a ne, [aby] všecken tento
národ zahynul.

Textus Receptus

41 ἦραν οὖν τὸν λίθον οὗ ἦν ὁ
τεθνηκὼς κειμένος ὁ δὲ Ἰησοῦς ἦρεν
τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπεν Πάτερ
εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου
42 ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου
ἀκούεις ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν
περιεστῶτα εἶπον ἵνα πιστεύσωσιν
ὅτι σύ με ἀπέστειλας
43 καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ
ἐκραύγασεν Λάζαρε δεῦρο ἔξω
44 καὶ ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς δεδεμένος
τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις καὶ
ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο
λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Λύσατε αὐτὸν
καὶ ἄφετε ὑπάγειν
45 Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων οἱ
ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαρίαν καὶ
θεασάμενοι ἃ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς,
ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν·
46 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς
τοὺς Φαρισαίους καὶ εἶπον αὐτοῖς ἃ
ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς
47 συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ
οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον καὶ ἔλεγον Τί
ποιοῦμεν ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος
πολλὰ σημεῖα ποιεῖ
48 ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως πάντες
πιστεύσουσιν
εἰς
αὐτόν
καὶ
ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν
ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος
49 εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας
ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου
εἶπεν αὐτοῖς Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν
50 οὐδὲ διαλογίζεσθε ὅτι συμφέρει
ἡμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ
τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος
ἀπόληται
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Textus Receptus

57 Vydali pak byli přední kněží
a farizeové mandát, jestliže by kdo
zvěděl, kde by byl, aby pověděl, aby
jej jali.

51 τοῦτο δὲ ἀφ' ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν
ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ
ἐκείνου προεφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν ὁ
Ἰησοῦς ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους
52 καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον
ἀλλ' ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ
διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν
53 ἀπ' ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας
συνεβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν
αὐτόν
54 Ἰησοῦς οὖν οὐκ ἔτι παρρησίᾳ
περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις ἀλλὰ
ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς
τῆς ἐρήμου εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην
πόλιν κἀκεῖ διέτριβεν μετὰ τῶν
μαθητῶν αὐτοῦ
55 Ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν
Ἰουδαίων καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς
Ἱεροσόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ
πάσχα ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς
56 ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν καὶ
ἔλεγον μετ' ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ
ἑστηκότες Τί δοκεῖ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ
εἰς τὴν ἑορτήν
57 δεδώκεισαν δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς
καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὴν ἵνα ἐάν τις
γνῷ ποῦ ἐστιν μηνύσῃ ὅπως
πιάσωσιν αὐτόν

12

12

51 Toho pak neřekl sám od sebe, ale
nejvyšším knězem byv léta toho,
prorokoval, že jest měl Ježíš umříti za
tento národ,
52 A netoliko za tento národ, ale
také, aby syny Boží rozptýlené
shromáždil v jedno.
53 Protož od toho dne spolu se o to
radili, aby jej zabili.
54 Ježíš pak již nechodil zjevně mezi
Židy, ale odšel odtud do krajiny,
[kteráž byla] blízko pouště, do města,
jenž slove Efraim, a tu bydlil
s učedlníky svými.
55 Byla pak blízko velikanoc
Židovská. I šli mnozí do Jeruzaléma
z krajiny té před velikonocí, aby se
očistili.
56 I hledali Ježíše, a rozmlouvali
vespolek, v chrámě stojíce: Co se vám
zdá, že nepřišel k svátku?

Tedy Ježíš šestý den před
velikonocí přišel do Betany,
kdežto byl Lazar, ten kterýž byl
umřel, jehož vzkřísil z mrtvých.
2 I připravili jemu tu večeři, a Marta
posluhovala, Lazar pak byl jeden
z stolících s nimi.

Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν
τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν
ὅπου ἦν Λάζαρος Ὁ τεθνηκώς, ὃν
ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν
2 ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ
καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει ὁ δὲ Λάζαρος
εἷς ἦν τῶν συνανακειμένων αὐτῷ
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3 Maria pak vzavši libru masti drahé
z nardu výborného, pomazala noh
Ježíšových, a vytřela vlasy svými
nohy jeho. I naplněn jest dům vůní té
masti.
4 Tedy řekl jeden z učedlníků jeho,
Jidáš, [syn] Šimona Iškariotského,
kterýž jej měl zraditi:
5 Proč tato mast není prodána za tři
sta peněz, a není dáno chudým?
6 To pak řekl, ne že by měl péči
o chudé, ale že zloděj byl, a měšec
měl, a to, což [do něho] kladeno bylo,
nosil.
7 Tedy řekl Ježíš: Nech jí, ke dni
pohřebu mého zachovala to.
8 Chudé zajisté vždycky máte
s sebou, ale mne ne vždycky míti
budete.
9 Zvěděl pak zástup veliký z Židů [o
něm], že by tu byl. I přišli [tam], ne
pro Ježíše toliko, ale také, aby Lazara
viděli, kteréhož byl vzkřísil z mrtvých.
10 Radili se pak přední kněží, aby
i Lazara zamordovali.
11 Nebo mnozí z Židů odcházeli pro
něho, a uvěřili v Ježíše.
12 Potom nazejtří mnohý zástup,
kterýž
byl
přišel
k svátku
[velikonočnímu], když uslyšeli, že
Ježíš jde do Jeruzaléma,

Textus Receptus

3 ἡ οὖν Μαρία λαβοῦσα λίτραν
μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου
ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ
ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας
αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς
ὀσμῆς τοῦ μύρου
4 λέγει οὖν εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν
αὐτοῦ Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης ὁ
μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι
5 Διατί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη
τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη
πτωχοῖς
6 εἶπεν δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν
πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ ἀλλ' ὅτι κλέπτης
ἦν καὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχέν καὶ τὰ
βαλλόμενα ἐβάσταζεν
7 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς Ἄφες αὐτήν εἰς
τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου
τετηρήκεν αὐτό·
8 τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε
μεθ' ἑαυτῶν ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε
9 Ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν
Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστιν καὶ ἦλθον οὐ
διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον ἀλλ' ἵνα καὶ τὸν
Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν
10 ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα
καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν
11 ὅτι πολλοὶ δι' αὐτὸν ὑπῆγον τῶν
Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν
Ἰησοῦν
12 Τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ
ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν ἀκούσαντες ὅτι
ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα
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13 Nabrali ratolestí palmových,
a vyšli proti němu, a volali: Spas nás!
Požehnaný, jenž se béře ve jménu
Páně, Král Izraelský.
14 I dostav Ježíš oslátka, vsedl na ně,
jakož psáno jest:
15 Neboj se, dcero Sionská, aj, Král
tvůj béře se, na oslátku sedě.
16 Tomu pak nesrozuměli učedlníci
jeho zprvu, ale když oslaven byl Ježíš,
tedy se rozpomenuli, že jest to psáno
bylo o něm a že jemu to učinili.
17 Vydával pak o něm svědectví
zástup, kterýž byl s ním, že Lazara
povolal
z hrobu
a vzkřísil
jej
z mrtvých.
18 Protož i v cestu vyšel jemu
zástup, když slyšeli, že by ten div
učinil.
19 Tedy farizeové pravili mezi
sebou: Vidíte, že nic neprospíváte? Aj,
[všecken] svět postoupil po něm.
20 Byli pak někteří Řekové z těch,
kteříž přicházívali, aby se modlili
v svátek.
21 Ti také přistoupili k Filipovi,
kterýž byl od Betsaidy Galilejské,
a prosili ho, řkouce: Pane, chtěli
bychom Ježíše viděti.
22 Přišel Filip a pověděl Ondřejovi,
Ondřej pak a Filip pověděli Ježíšovi.

Textus Receptus

13 ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ
ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ καὶ
ἔκραζον, Ὡσαννά· εὐλογημένος ὁ
ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου ὁ
βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ
14 εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον
ἐκάθισεν ἐπ' αὐτό καθώς ἐστιν
γεγραμμένον
15 Μὴ φοβοῦ θύγατερ Σιών· ἰδού, ὁ
βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ
πῶλον ὄνου
16 ταῦτα δὲ οὐκ ἔγνωσαν οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ τὸ πρῶτον ἀλλ' ὅτε ἐδοξάσθη ὁ
Ἰησοῦς τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν
ἐπ' αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα
ἐποίησαν αὐτῷ
17 ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετ'
αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ
τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ
νεκρῶν
18 διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ
ὄχλος ὅτι ἤκουσεν τοῦτο αὐτὸν
πεποιηκέναι τὸ σημεῖον
19 οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπον πρὸς
ἑαυτούς Θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε
οὐδέν· ἴδε ὁ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ
ἀπῆλθεν
20 Ἦσαν δὲ τινες Ἕλληνές ἐκ τῶν
ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν
τῇ ἑορτῇ·
21 οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ
τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ
ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες Κύριε θέλομεν
τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν
22 ἔρχεται Φίλιππος καὶ λέγει τῷ
Ἀνδρέᾳ καὶ πάλιν Ἀνδρέας καὶ
Φίλιππος λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ
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23 A Ježíš odpověděl jim, řka: Přišlať
jest hodina, aby oslaven byl Syn
člověka.
24 Amen, amen pravím vám: Zrno
pšeničné padna v zemi, neumře-li,
onoť samo zůstane, a pakliť umře,
mnohý užitek přinese.
25 Kdož miluje duši svou, ztratíť ji;
a kdož nenávidí duše své na tomto
světě, k životu věčnému ostříhá jí.
26 Slouží-li mi kdo, následujž mne;
a kdež jsem já, tuť i můj služebník
bude. A bude-li mi kdo sloužiti, poctíť
ho Otec [můj].
27 Nyní duše má zkormoucena jest,
a což dím? Otče, vysvoboď mne z této
hodiny. Ale proto jsem přišel k hodině
této.
28 Otče, oslaviž jméno své. Tedy
přišel hlas s nebe [řkoucí]: I oslavil
jsem, i ještě oslavím.
29 Ten pak zástup, kterýž tu stál a to
slyšel, pravil: Zahřmělo. Jiní pravili:
Anděl k němu mluvil.
30 Odpověděl Ježíš a řekl: Ne pro
mneť hlas tento se stal, ale pro vás.
31 Nyníť jest soud světa tohoto, nyní
kníže světa tohoto vyvrženo bude ven.
32 A já budu-liť povýšen od země,
všecky potáhnu k sobě.
33 (To pak pověděl, znamenaje,
kterou by smrtí měl umříti.)

Textus Receptus

23 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς
λέγων, Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
24 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐὰν μὴ ὁ
κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν
ἀποθάνῃ αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ
ἀποθάνῃ πολὺν καρπὸν φέρει
25 ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
ἀπολέσει αὐτήν καὶ ὁ μισῶν τὴν
ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς
ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν
26 ἐὰν ἐμοί διακονῇ τις ἐμοὶ
ἀκολουθείτω καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ
καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται· καὶ ἐάν
τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν ὁ
πατήρ
27 Νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται καὶ τί
εἴπω Πάτερ σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας
ταύτης ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν
ὥραν ταύτην
28 πάτερ δόξασόν σου τὸ ὄνομα
ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ Καὶ
ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω
29 ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ ἀκούσας
ἔλεγεν βροντὴν γεγονέναι ἄλλοι
ἔλεγον Ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν
30 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν Οὐ
δι' ἐμὲ αὕτη ἡ φωνὴ γέγονεν ἀλλὰ δι'
ὑμᾶς
31 νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου
τούτου νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου
τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω·
32 κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς
πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν
33 τοῦτο δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ
θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν
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34 Odpověděl jemu zástup: My jsme
slyšeli z Zákona, že Kristus zůstává na
věky, a kterakž ty pravíš, že musí býti
povýšen Syn člověka? Kdo jest to Syn
člověka?
35 Tedy řekl jim Ježíš: Ještě na malý
čas Světlo s vámi jest. Choďte, dokud
Světlo máte, ať vás tma nezachvátí;
nebo kdo chodí ve tmách, neví, kam
jde.
36 Dokud Světlo máte, věřte
v Světlo, abyste synové Světla byli.
Toto pověděl Ježíš, a odšed, skryl se
před nimi.
37 A ačkoli tak mnohá znamení činil
před nimi, [však] jsou neuvěřili
v něho,
38 Aby se naplnila řeč Izaiáše
proroka, kterouž pověděl: Pane, kdo
uvěřil kázaní našemu a rámě Páně
komu jest zjeveno?
39 [Ale] protoť jsou nemohli věřiti,
neb opět Izaiáš řekl:
40 Oslepil oči jejich a zatvrdil srdce
jejich, aby očima neviděli a srdcem
nerozuměli a neobrátili se, abych jich
neuzdravil.
41 To pověděl Izaiáš, když viděl
slávu jeho a mluvil o něm.
42 A ačkoli mnozí z knížat uvěřili
v něho, však pro farizee nevyznávali
ho, aby ze školy nebyli vyobcováni.

Textus Receptus

34 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ὄχλος Ἡμεῖς
ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ Χριστὸς
μένει εἰς τὸν αἰῶνα καὶ πῶς σὺ λέγεις
ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ
ἀνθρώπου τίς ἐστιν οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου
35 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἔτι
μικρὸν χρόνον τὸ φῶς μεθ'' ὑμῶν ἐστιν
περιπατεῖτε ἕως τὸ φῶς ἔχετε ἵνα μὴ
σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ· καὶ ὁ
περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ
ὑπάγει
36 ἕως τὸ φῶς ἔχετε πιστεύετε εἰς τὸ
φῶς ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε Ταῦτα
ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἀπελθὼν
ἐκρύβη ἀπ' αὐτῶν
37 Τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα
πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ
ἐπίστευον εἰς αὐτόν
38 ἵνα ὁ λόγος Ἠσαΐου τοῦ
προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπεν Κύριε τίς
ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν καὶ ὁ
βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη
39 διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν
ὅτι πάλιν εἶπεν Ἠσαΐας
40 Τετύφλωκεν
αὐτῶν
τοὺς
ὀφθαλμοὺς καὶ πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν
καρδίαν ἵνα μὴ ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς
καὶ νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ καὶ
ἐπιστραφῶσιν καὶ ἰάσωμαι αὐτούς
41 ταῦτα εἶπεν Ἠσαΐας ὅτε εἶδεν τὴν
δόξαν αὐτοῦ καὶ ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ
42ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων
πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν ἀλλὰ διὰ
τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν ἵνα
μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται·
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43 Nebo milovali slávu lidskou více
než slávu Boží.
44 Ježíš pak zvolal a řekl: Kdo věří
ve mne, ne ve mneť věří, ale v toho,
jenž mne poslal.
45 A kdož vidí mne, vidí toho,
kterýž mne poslal.
46 Já Světlo na svět jsem přišel, aby
žádný, kdož věří ve mne, ve tmě
nezůstal.
47 A slyšel-liť by kdo slova má,
a nevěřil by, jáť ho nesoudím; nebo
nepřišel jsem, abych soudil svět, ale
abych spasen učinil svět.
48 Kdož mnou pohrdá a nepřijímá
slov mých, máť, kdo by jej soudil.
Slova, kteráž jsem mluvil, tať jej
souditi budou v nejposlednější den.
49 Nebo já sám od sebe jsem
nemluvil, ale ten, jenž mne poslal,
Otec, on mi přikázaní dal, co bych měl
praviti a mluviti.
50 A vím, že přikázání jeho jest život
věčný. A protož, což já mluvím, jakž
mi pověděl Otec, takť mluvím.

13

Před
svátkem
pak
velikonočním, věda Ježíš, že
přišla hodina jeho, aby šel z tohoto
světa k Otci, milovav své, kteříž byli
na světě, až do konce je miloval.
2 A když večeřeli, (a ďábel již byl
vnukl
v srdce
Jidáše
Šimona
Iškariotského, aby jej zradil,)

Textus Receptus

43 ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν
ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν
τοῦ θεοῦ
44 Ἰησοῦς δὲ ἔκραξεν καὶ εἶπεν Ὁ
πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ πιστεύει εἰς ἐμὲ
ἀλλ' εἰς τὸν πέμψαντά με
45 καὶ ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν
πέμψαντά με
46 ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα
ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ
σκοτίᾳ μὴ μείνῃ
47 καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τῶν
ῥημάτων καὶ μὴ πιστεύσῃ, ἐγὼ οὐ
κρίνω αὐτόν οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω
τὸν κόσμον ἀλλ' ἵνα σώσω τὸν κόσμον
48 ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ
ῥήματά μου ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν· ὁ
λόγος ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος κρινεῖ
αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
49 ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα
ἀλλ' ὁ πέμψας με πατὴρ αὐτός μοι
ἐντολὴν ἔδωκεν τί εἴπω καὶ τί λαλήσω
50 καὶ οἶδα ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ
αἰώνιός ἐστιν ἃ οὖν λαλῶ ἐγὼ καθὼς
εἴρηκέν μοι ὁ πατήρ οὕτως λαλῶ

Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα
εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐλήλυθεν
αὐτοῦ ἡ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου
τούτου πρὸς τὸν πατέρα ἀγαπήσας
τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ εἰς τέλος
ἠγάπησεν αὐτούς
2 καὶ δείπνου γενομένου, τοῦ
διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν
καρδίαν Ἰούδα Σίμωνος Ἰσκαριώτου
ἵνα αὐτὸν παραδῷ,
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3 Věda Ježíš, že jemu Otec všecko
v ruce dal a že od Boha vyšel a k Bohu
jde,
4 Vstal od večeře, a složil roucho
své, a vzav rouchu, přepásal se.
5 Potom nalil vody do medenice,
i počal umývati nohy učedlníků
a vytírati rouchou, kterouž byl
přepásán.
6 Tedy přišel k Šimonovi Petrovi.
A on řekl jemu: Pane, ty mi chceš
nohy mýti?
7 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Co já
činím, ty nevíš nyní, ale potom zvíš.
8 Dí jemu Petr: Nebudeš ty mýti noh
mých na věky. Odpověděl jemu Ježíš:
Neumyji-liť tebe, nebudeš míti dílu se
mnou.
9 Dí jemu Šimon Petr: Pane, netoliko
nohy mé, ale i ruce i hlavu.
10 Řekl jemu Ježíš: Kdož jest umyt,
nepotřebuje, než aby nohy umyl; nebo
čist jest všecken. I vy čistí jste, ale ne
všickni.
11 Nebo věděl o zrádci svém; protož
řekl: Ne všickni čistí jste.
12 Když pak umyl nohy jejich a vzal
[na sebe] roucho své, posadiv se za
stůl zase, řekl jim: Víte-liž, co jsem
učinil vám?
13 Vy nazýváte mne Mistrem
a Pánem, a dobře pravíte, jsemť
zajisté.

Textus Receptus

3 εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι πάντα δἔδωκεν
αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας καὶ ὅτι
ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς τὸν θεὸν
ὑπάγει
4 ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου καὶ
τίθησιν τὰ ἱμάτια καὶ λαβὼν λέντιον
διέζωσεν ἑαυτόν·
5 εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα
καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν
μαθητῶν καὶ ἐκμάσσειν τῷ λεντίῳ ᾧ
ἦν διεζωσμένος
6 ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον·
καὶ λέγει αὐτῷ ἐκεῖνος, Κύριε σύ μου
νίπτεις τοὺς πόδας
7 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ
Ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι
γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα
8 λέγει αὐτῷ Πέτρος Οὐ μὴ νίψῃς
τοὺς πόδας μου εἰς τὸν αἰῶνα
ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἐὰν μὴ νίψω
σε οὐκ ἔχεις μέρος μετ' ἐμοῦ
9 λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος Κύριε μὴ
τοὺς πόδας μου μόνον ἀλλὰ καὶ τὰς
χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν
10 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ὁ
λελουμένος οὐ χρείαν ἔχει ἢ τοὺς
πόδας νίψασθαι ἀλλ' ἔστιν καθαρὸς
ὅλος· καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε ἀλλ' οὐχὶ
πάντες
11 ᾔδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν·
διὰ τοῦτο εἶπεν Οὐχὶ πάντες καθαροί
ἐστε
12 Ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας
αὐτῶν καὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ
ἀναπεσών πάλιν εἶπεν αὐτοῖς
Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν
13 ὑμεῖς φωνεῖτέ με Ὁ διδάσκαλος
καὶ Ὁ κύριος καὶ καλῶς λέγετε εἰμὶ
γάρ
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14 Poněvadž tedy já umyl jsem nohy
vaše, Pán a Mistr, i vy máte jeden
druhému nohy umývati.
15 Příklad zajisté dal jsem vám,
abyste, jakož jsem já učinil vám, i vy
též činili.
16 Amen, amen pravím vám: Není
služebník větší pána svého, ani posel
větší nežli ten, kdož jej poslal.
17 Znáte-li tyto věci, blahoslavení
jste, budete-li je činiti.
18 Ne o všechť vás pravím. Já vím,
které jsem vyvolil, ale [musí to býti,]
aby se naplnilo písmo: Ten, jenž jí
chléb se mnou, pozdvihl proti mně
paty své.
19 Nyní pravím vám, prve než by se
to stalo, abyste, když se stane, uvěřili,
že já jsem.
20 Amen, amen pravím vám: Kdo
přijímá toho, kohož bych já poslal,
mneť přijímá; a kdož mne přijímá,
přijímá toho, kterýž mne poslal.
21 A to pověděv Ježíš, zkormoutil se
v duchu, a osvědčil, řka: Amen, amen
pravím vám, že jeden z vás mne zradí.
22 Tedy učedlníci vzhlédali na sebe
vespolek, pochybujíce, o kom by to
pravil.
23 Byl pak jeden z učedlníků
Ježíšových, kterýž zpolehl na klíně
jeho, jehož miloval Ježíš.
24 Protož tomu návěští dal Šimon
Petr, aby se zeptal, kdo by to byl,
o němž praví?
25 A on odpočívaje na prsech
Ježíšových, řekl jemu: Pane, kdo jest?

Textus Receptus

14 εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς
πόδας ὁ κύριος καὶ ὁ διδάσκαλος καὶ
ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς
πόδας·
15 ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα ὑμῖν ἵνα
καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν καὶ ὑμεῖς
ποιῆτε
16 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐκ ἔστιν
δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ οὐδὲ
ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος
αὐτόν
17 εἰ ταῦτα οἴδατε μακάριοί ἐστε ἐὰν
ποιῆτε αὐτά
18 οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω· ἐγὼ
οἶδα οὕς ἐξελεξάμην· ἀλλ' ἵνα ἡ γραφὴ
πληρωθῇ Ὁ τρώγων μετ' ἐμοῦ τὸν
ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ' ἐμὲ τὴν πτέρναν
αὐτοῦ
19 ἀπ' ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ
γενέσθαι ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε
ὅτι ἐγώ εἰμι
20 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὁ
λαμβάνων ἐάν τινα πέμψω ἐμὲ
λαμβάνει ὁ δὲ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει
τὸν πέμψαντά με
21 Ταῦτα εἰπὼν ὁ Ἰησοῦς ἐταράχθη
τῷ πνεύματι καὶ ἐμαρτύρησεν καὶ
εἶπεν Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ
ὑμῶν παραδώσει με
22 ἔβλεπον οὖν εἰς ἀλλήλους οἱ
μαθηταὶ ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει
23 ἦν δέ ἀνακείμενος εἷς τῶν
μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ
Ἰησοῦ ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς·
24 νεύει οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος
πυθέσθαι τίς ἂν εἴη περὶ οὗ λέγει
25 ἐπιπεσὼν δὲ ἐκεῖνος ἐπὶ τὸ
στῆθος τοῦ Ἰησοῦ λέγει αὐτῷ Κύριε τίς
ἐστιν
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26 Odpověděl Ježíš: Ten jest, komuž
já omočené skyvy chleba podám.
A omočiv skyvu chleba, podal
Jidášovi, [synu] Šimona Iškariotského.
27 A hned po [vzetí toho] chleba
vstoupil do něho satan. I řekl jemu
Ježíš: Co činíš, čiň spěšně.
28 Tomu pak žádný z přísedících
nerozuměl, k čemu by jemu to řekl.
29 Nebo někteří se domnívali,
poněvadž Jidáš měšec měl, že by jemu
řekl Ježíš: Nakup těch věcí, kterýchž
jest nám potřebí k svátku, anebo aby
něco chudým dal.
30 A on vzav skyvu chleba, hned
vyšel. A byla [již] noc.
31 Když pak on vyšel, dí Ježíš:
Nyníť oslaven jest Syn člověka, a Bůh
oslaven jest v něm.
32 A poněvadž Bůh oslaven jest
v něm, i Bůh oslaví jej sám v sobě, a to
hned oslaví jej.
33 Synáčkové, ještě maličko s vámi
jsem. Hledati mne budete, a jakož
jsem řekl Židům: Kam já jdu, vy
nemůžete přijíti, tak i vám pravím
nyní.
34 Přikázání nové dávám vám,
abyste se milovali vespolek; jakož [já]
miloval jsem vás, tak abyste i vy
milovali jeden druhého.
35 Po tomť poznají všickni, že jste
moji učedlníci, budete-li míti lásku
jedni k druhým.

Textus Receptus

26 ἀποκρίνεται ὁ Ἰησοῦς Ἐκεῖνός
ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψας τὸ ψωμίον
ἐπιδώσω καὶ ἐμβάψας τὸ ψωμίον
δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτη
27 καὶ μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν
εἰς ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς λέγει οὖν αὐτῷ
ὁ Ἰησοῦς Ὃ ποιεῖς ποίησον τάχιον
28 τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἔγνω τῶν
ἀνακειμένων πρὸς τί εἶπεν αὐτῷ·
29 τινὲς γὰρ ἐδόκουν ἐπεὶ τὸ
γλωσσόκομον εἶχεν ὁ Ἰούδας ὅτι λέγει
αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἀγόρασον ὧν χρείαν
ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν ἢ τοῖς πτωχοῖς
ἵνα τι δῷ
30 λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος
εὐθέως ἐξῆλθεν ἦν δὲ νύξ
31 Ὅτε ἐξῆλθεν λέγει ὁ Ἰησοῦς Νῦν
ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁ
θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ·
32 εἰ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ καὶ ὁ
θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ, καὶ
εὐθὺς δοξάσει αὐτόν
33 τεκνία ἔτι μικρὸν μεθ' ὑμῶν εἰμι·
ζητήσετέ με καὶ καθὼς εἶπον τοῖς
Ἰουδαίοις ὅτι Ὅπου ὑπάγω ἐγὼ ὑμεῖς
οὐ δύνασθε ἐλθεῖν καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι
34 ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα
ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα
ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους
35 ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι
ἐμοὶ μαθηταί ἐστε ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν
ἀλλήλοις
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Textus Receptus

37 Dí jemu Petr: Pane, proč bych
nemohl nyní jíti za tebou? [A já] duši
svou za tebe položím.
38 Odpověděl jemu Ježíš: Duši svou
za mne položíš? Amen pravím tobě:
Nezazpíváť kohout, až mne třikrát
zapříš.

36 Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος Κύριε
ποῦ ὑπάγεις ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
Ὅπου ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν
ἀκολουθῆσαι
ὕστερον
δὲ
ἀκολουθήσεις μοι
37 λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος Κύριε διατί
οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι τὴν
ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω
38 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Τὴν
ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις ἀμὴν
ἀμὴν λέγω σοι οὐ μὴ ἀλέκτωρ
φωνήσει ἕως οὗ ἀπαρνήσῃ με τρίς

14

14

36 Dí jemu Šimon Petr: Pane, kam
jdeš? Odpověděl mu Ježíš: Kam já jdu,
nemůžeš ty nyní jíti za mnou, ale
půjdeš potom.

Nermutiž se srdce vaše. Věříte
v Boha, i ve mne věřte.

2 V domu Otce mého příbytkové
mnozí jsou. Byť nebylo tak, pověděl
bych vám.
3 Jduť, abych vám připravil místo.
A odejdu-liť, a připravím vám místo,
zaseť přijdu, a poberu vás k sobě
samému, abyste, kde jsem já, i vy byli.
4 A kam já jdu, víte, i cestu víte.
5 Dí jemu Tomáš: Pane, nevíme,
kam jdeš. A kterak můžeme cestu
věděti?
6 Dí jemu Ježíš: Já jsem cesta,
i pravda, i život. Žádný nepřichází
k Otci než skrze mne.
7 Byste znali mne, také i Otce mého
znali byste; a již nyní jej znáte, a viděli
jste ho.
8 Řekl jemu Filip: Pane, ukaž nám
Otce, a dostiť jest nám.

Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ
καρδία· πιστεύετε εἰς τὸν θεόν
καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε
2 ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ
πολλαί εἰσιν· εἰ δὲ μή εἶπον ἂν ὑμῖν
πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν
3 καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω
ὑμῖν τόπον πάλιν ἔρχομαι καὶ
παραλήψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν ἵνα
ὅπου εἰμὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἦτε
4 καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε καὶ
τὴν ὁδόν οἴδατε,
5 Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς Κύριε οὐκ
οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις· καὶ πῶς
δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι
6 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι ἡ
ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς
ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι' ἐμοῦ
7 εἰ ἐγνώκειτέ με καὶ τὸν πατέρα μου
ἐγνώκειτε ἂν· καὶ ἀπ' ἄρτι γινώσκετε
αὐτὸν καὶ ἑωράκατε αὐτόν
8 λέγει αὐτῷ Φίλιππος Κύριε δεῖξον
ἡμῖν τὸν πατέρα καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν
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9 Dí jemu Ježíš: Tak dlouhý čas
s vámi jsem, a nepoznal jsi mne?
Filipe, kdož vidí mne, vidí Otce,
a kterak ty pravíš: Ukaž nám Otce?
10 [A což] nevěříš, že já v Otci
a Otec ve mně jest? Slova, kteráž já
mluvím vám, sám od sebe nemluvím,
ale Otec ve mně přebývaje, onť činí
skutky.
11 Věřtež mi, že [jsem] já v Otci
a Otec ve mně; nebo aspoň pro samy
skutky věřte mi.
12 Amen, amen pravím vám: Kdož
věří ve mne, skutky, kteréž já činím,
i on činiti bude, a větší nad ty činiti
bude. Nebo já jdu k Otci svému.
13 A jestliže byste co prosili ve
jménu mém, toť učiním, aby oslaven
byl Otec v Synu.
14 Budete-li zač prositi ve jménu
mém, jáť učiním.
15 Milujete-li mne, přikázání mých
ostříhejte.
16 A jáť prositi budu Otce, a jiného
Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstal na
věky,
17 Ducha pravdy, jehož svět
nemůže přijíti. Nebo nevidí ho, aniž
ho zná, ale vy znáte jej, nebť u vás
přebývá a v vás bude.
18 Neopustímť vás sirotků, přijduť
k vám.
19 Ještě maličko, a svět mne již
neuzří, ale vy uzříte mne; nebo já živ
jsem, [a] i vy živi budete.

Textus Receptus

9 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς τοσοῦτον
χρόνον μεθ' ὑμῶν εἰμι καὶ οὐκ
ἔγνωκάς με Φίλιππε ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ
ἑώρακεν τὸν πατέρα· καὶ πῶς σὺ
λέγεις Δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα
10 οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ
καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν τὰ ῥήματα ἃ
ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ,
ὁ δὲ πατὴρ ὁ ἐν ἐμοὶ μένων αὐτὸς ποιεῖ
τὰ ἔργα
11 πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ
καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί· εἰ δὲ μή διὰ τὰ
ἔργα αὐτὰ πιστεύετε μοι
12 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὁ πιστεύων
εἰς ἐμὲ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος
ποιήσει καὶ μείζονα τούτων ποιήσει
ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα μου
πορεύομαι·
13 καὶ ὅ τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ
ὀνόματί μου τοῦτο ποιήσω ἵνα
δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ·
14 ἐάν τι αἰτήσητέ ἐν τῷ ὀνόματί μου
ἐγὼ ποιήσω
15 Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με τὰς ἐντολὰς τὰς
ἐμὰς τηρήσατε
16 καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ
ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν ἵνα
μένῃ μεθ' ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα
17 τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ ὁ
κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν ὅτι οὐ
θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει· αὐτό ὑμεῖς
δὲ γινώσκετε αὐτὸ, ὅτι παρ' ὑμῖν μένει
καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται
18 Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς
ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς
19 ἔτι μικρὸν καὶ ὁ κόσμος με οὐκ ἔτι
θεωρεῖ ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με ὅτι ἐγὼ ζῶ
καὶ ὑμεῖς ζήσεσθε
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20 V ten den vy poznáte, že já jsem
v Otci svém, a vy ve mně, a já v vás.
21 Kdož by měl přikázaní má
a ostříhal jich, onť jest ten, kterýž mne
miluje. A kdož mne miluje, milován
bude od Otce mého, a jáť jej budu
milovati a zjevím jemu samého sebe.
22 Řekl jemu Judas, ne onen
Iškariotský: Pane, jakž jest to, že sebe
nám zjeviti chceš, a ne světu?
23 Odpověděl Ježíš a řekl jemu:
Miluje-li mne kdo, slova mého
ostříhati bude, a Otec můj bude jej
milovati,
a k němu
přijdeme,
a příbytek u něho učiníme.
24 Kdož [pak] nemiluje mne, slov
mých neostříhá; a slovo, kteréž slyšíte,
neníť mé, ale toho, kterýž mne poslal,
Otcovo.
25 Toto mluvil jsem vám, u vás
přebývaje.
26 Utěšitel pak, ten Duch svatý,
kteréhož pošle Otec ve jménu mém,
onť vás naučí všemu a připomeneť
vám všecko, což jsem koli mluvil vám.
27 Pokoj zůstavuji vám, pokoj můj
dávám vám; ne jako svět dává, já
dávám vám. Nermutiž se srdce vaše,
ani strachuj.
28 Slyšeli jste, že já řekl jsem vám:
Jdu, a zase přijdu k vám. Kdybyste
mne milovali, radovali byste se jistě,
že jsem řekl: Jdu k Otci; nebo Otec
větší mne jest.

Textus Receptus

20 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθε
ὑμεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου καὶ
ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ὑμῖν
21 ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ
τηρῶν αὐτὰς ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν
με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται
ὑπὸ τοῦ πατρός μου καὶ ἐγὼ
ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ
ἐμαυτόν
22 Λέγει αὐτῷ Ἰούδας οὐχ ὁ
Ἰσκαριώτης Κύριε τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν
μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτὸν καὶ οὐχὶ
τῷ κόσμῳ
23 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν
αὐτῷ Ἐάν τις ἀγαπᾷ με τὸν λόγον μου
τηρήσει καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει
αὐτόν καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ
μονὴν παρ' αὐτῷ ποιησόμεν
24 ὁ μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου
οὐ τηρεῖ· καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ
ἔστιν ἐμὸς ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με
πατρός
25 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ' ὑμῖν
μένων·
26 ὁ δὲ παράκλητος τὸ πνεῦμα τὸ
ἅγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί
μου ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ
ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν
27 Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν εἰρήνην τὴν
ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος
δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν μὴ
ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ
δειλιάτω
28 ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν
Ὑπάγω καὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς εἰ
ἠγαπᾶτέ με ἐχάρητε ἄν ὅτι εἶπον
πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα ὅτι ὁ
πατὴρ μού μείζων μού ἐστιν
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29 A nyní pověděl jsem vám, prve
nežli by se stalo, abyste, když se stane,
uvěřili.
30 Již nemnoho mluviti budu
s vámi; neboť jde Kníže tohoto světa,
ale nemáť nic na mně.
31 Ale aby poznal svět, že miluji
Otce, a jakož mi přikázání dal Otec,
tak činím. Vstaňte, pojďme odtud.

29 καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν
γενέσθαι ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε
30 οὐκ ἔτι πολλὰ λαλήσω μεθ' ὑμῶν
ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσμου τούτου
ἄρχων· καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν
31 ἀλλ' ἵνα γνῷ ὁ κόσμος ὅτι
ἀγαπῶ τὸν πατέρα καὶ καθὼς
ἐνετείλατο μοι ὁ πατήρ οὕτως ποιῶ
Ἐγείρεσθε ἄγωμεν ἐντεῦθεν

15

15

Já jsem ten vinný kmen pravý,
a Otec můj vinař jest

2 Každou ratolest, kteráž ve mně
nenese ovoce, odřezuje, a každou,
kteráž nese ovoce, čistí, aby hojnější
ovoce nesla.
3 Již vy čisti jste pro řeč, kterouž
jsem mluvil vám.
4 Zůstaňtež ve mně, a já v vás. Jakož
ratolest nemůže nésti ovoce sama od
sebe, nezůstala-li by při kmenu, takž
ani vy, leč zůstanete ve mně.
5 Já jsem vinný kmen a vy ratolesti.
Kdo zůstává ve mně, a já v něm, ten
nese ovoce mnohé; nebo beze mne nic
nemůžete učiniti.
6 Nezůstal-li by kdo ve mně,
vyvržen bude ven jako ratolest,
a uschneť, a sberouť ty [ratolesti] a na
oheň uvrhou a shoříť.
7 Zůstanete-li ve mně, a slova má
zůstanou-liť v vás, což byste koli
chtěli, proste, a staneť se vám.
8 V tomť bývá oslaven Otec můj,
když ovoce nesete hojné, a takť budete
moji učedlníci.

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή
καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός

ἐστιν
2 πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον
καρπόν αἴρει αὐτό καὶ πᾶν τὸ καρπὸν
φέρον καθαίρει αὐτὸ ἵνα πλείονα
καρπὸν φέρῃ
3 ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν
λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν·
4 μείνατε ἐν ἐμοί κἀγὼ ἐν ὑμῖν
καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν
φέρειν ἀφ' ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ
ἀμπέλῳ οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν
ἐμοὶ μείνητε
5 ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ὑμεῖς τὰ
κλήματα ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν
αὐτῷ οὗτος φέρει καρπὸν πολύν ὅτι
χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν
6 ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί ἐβλήθη ἔξω
ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη καὶ
συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς πῦρ
βάλλουσιν καὶ καίεται
7 ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά
μου ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἐὰν θέλητε
αἰτήσεσθε καὶ γενήσεται ὑμῖν
8 ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ μου
ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε καὶ
γενήσεσθε ἐμοὶ μαθηταί
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9 Jakož miloval mne Otec, tak i já
miloval
jsem
vás.
Zůstaňtež
v milování mém.
10 Budete-li zachovávati přikázaní
má, zůstanete v mém milování, jakož
i já přikázání Otce svého zachoval
jsem, i zůstávám v jeho milování.
11 Toto mluvil jsem vám, aby radost
má zůstala v vás, a radost vaše [aby]
byla plná.
12 Totoť jest přikázání mé, abyste se
milovali vespolek, jako [i já] miloval
jsem vás.
13 Většího milování nad to žádný
nemá, než aby duši svou položil za
přátely své.
14 Vy přátelé moji jste, učiníte-li to,
což já přikazuji vám.
15 [Již] vás nebudu více nazývati
služebníky, nebo služebník neví, co by
činil pán jeho. Ale vás jsem nazval
přáteli, nebo všecko, což jsem koli
slyšel od Otce svého, oznámil jsem
vám.
16 Ne vy jste mne vyvolili, ale já
jsem vás vyvolil a postavil, abyste šli
a ovoce přinesli, a ovoce vaše aby
zůstalo, aby zač byste koli prosili Otce
ve jménu mém, dal vám.
17 To přikazuji vám, abyste se
milovali vespolek.
18 Jestližeť vás svět nenávidí, víte,
žeť jest mne prve než vás v nenávisti
měl.
19 Byste byli z světa, svět, což jest
jeho, miloval by; že pak nejste z světa,
ale já z světa vyvolil jsem vás, protož
vás svět nenávidí.

Textus Receptus

9 καθὼς ἠγάπησέν με ὁ πατήρ
κἀγὼ ἠγάπησα· ὑμᾶς μείνατε ἐν τῇ
ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ
10 ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε
μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου καθὼς ἐγὼ
τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός μου τετήρηκα
καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ
11 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἡ χαρὰ
ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν μείνῃ, καὶ ᾖ χαρὰ ὑμῶν
πληρωθῇ
12 αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή ἵνα
ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα
ὑμᾶς
13 μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς
ἔχει ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ
τῶν φίλων αὐτοῦ
14 ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε ἐὰν ποιῆτε
ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν
15 οὐκέτι ὑμᾶς λέγω δούλους ὅτι ὁ
δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ
κύριος· ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους ὅτι
πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός
μου ἐγνώρισα ὑμῖν
16 οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε ἀλλ' ἐγὼ
ἐξελεξάμην ὑμᾶς καὶ ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα
ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε καὶ
ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ ἵνα ὅ τι ἂν
αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί
μου δῷ ὑμῖν
17 ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν ἵνα
ἀγαπᾶτε ἀλλήλους
18 Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ γινώσκετε
ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν
19 εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε ὁ κόσμος ἂν
τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου
οὐκ ἐστέ ἀλλ' ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ
τοῦ κόσμου διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ
κόσμος
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Textus Receptus

20 Pamatujte na řeč mou, kterouž
jsem já mluvil vám: Neníť služebník
větší nežli pán jeho. Poněvadž se mně
protivili, i vámť se protiviti budou;
poněvadž jsou řeči mé šetřili, i vaší
šetřiti budou.
21 Ale toto všecko učiní vám pro
jméno mé; nebo neznají toho, jenž
mne poslal.
22 Kdybych byl nepřišel a nemluvil
jim, hříchu by neměli; ale nyní
výmluvy nemají z hříchu svého.
23 Kdož mne nenávidí, i Otceť mého
nenávidí.
24 Bych byl skutků nečinil mezi
nimi, jichžto žádný jiný nečinil, hříchu
by neměli; ale nyní jsou i viděli,
i nenáviděli, i mne i Otce mého.
25 Ale [musilo tak býti], aby se
naplnila řeč, kteráž v Zákoně jejich
napsána jest: Že v nenávisti měli mne
bez příčiny.
26 Když pak přijde Utěšitel,
kteréhož já pošli vám od Otce, Duch
pravdy, kterýž od Otce pochází, tenť
svědectví vydávati bude o mně.
27 Ano i vy svědectví vydávati
budete, nebo od počátku se mnou jste.

20 μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ
εἶπον ὑμῖν Οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων
τοῦ κυρίου αὐτοῦ εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν καὶ
ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου
ἐτήρησαν καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν

16

16

Toto mluvil jsem vám, abyste se
nezhoršili.
2 Vypovědíť vás ze škol, ano přijdeť
čas, že všeliký, kdož vás mordovati
bude, domnívati se bude, že tím Bohu
slouží.

21 ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν
ὑμῖν διὰ τὸ ὄνομά μου ὅτι οὐκ οἴδασιν
τὸν πέμψαντά με
22 εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς
ἁμαρτίαν οὐκ εἴχον· νῦν δὲ πρόφασιν
οὐκ ἔχουσιν περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν
23 ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου
μισεῖ
24 εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ
οὐδεὶς ἄλλος πεποίηκεν, ἁμαρτίαν οὐκ
εἴχον· νῦν δὲ καὶ ἑωράκασιν καὶ
μεμισήκασιν καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα
μου
25 ἀλλ' ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ
γεγραμμένος ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν ὅτι
Ἐμίσησάν με δωρεάν
26 Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν
ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός τὸ
πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ
πατρὸς
ἐκπορεύεται
ἐκεῖνος
μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ·
27 καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε ὅτι ἀπ'
ἀρχῆς μετ' ἐμοῦ ἐστε
Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ
σκανδαλισθῆτε
2 ἀποσυναγώγους
ποιήσουσιν
ὑμᾶς· ἀλλ' ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ
ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν
προσφέρειν τῷ θεῷ
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3 A toť učiní vám proto, že
nepoznali Otce ani mne.
4 Ale toto mluvil jsem vám, abyste,
když přijde ten čas, rozpomenuli se na
to, že jsem já [to] předpověděl vám.
Tohoť jsem vám s počátku nemluvil,
neb jsem byl s vámi.
5 Nyní pak jdu k tomu, kterýž mne
poslal, a žádný z vás neptá se mne:
Kam jdeš?
6 Ale že jsem vám tyto věci mluvil,
zámutek naplnil srdce vaše.
7 Já pak pravdu pravím vám, že jest
vám užitečné, abych já odšel. Nebo
neodejdu-liť, Utěšitel nepřijde k vám;
a pakliť odejdu, pošli ho k vám.
8 A onť přijda, obviňovati bude svět
z hříchu, a z spravedlnosti, a z soudu.
9 Z hříchu zajisté, že nevěří ve mne;
10 A z spravedlnosti, že jdu k Otci,
a již více neuzříte mne;
11 Z soudu pak, že Kníže tohoto
světa již jest odsouzeno.
12 Ještěť bych měl mnoho mluviti
vám, ale nemůžete snésti nyní.
13 Ale když přijde ten Duch pravdy,
uvedeť vás ve všelikou pravdu. Nebo
nebude mluviti sám od sebe, ale
cožkoli uslyší, toť mluviti bude; ano
i budoucí věci zvěstovati bude vám.

Textus Receptus

3 καὶ ταῦτα ποιήσουσιν ὑμῖν ὅτι οὐκ
ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ
4 ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα
ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα μνημονεύητε αὐτῶν
ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν Ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ
ἀρχῆς οὐκ εἶπον ὅτι μεθ' ὑμῶν ἤμην
5 νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά
με καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με Ποῦ
ὑπάγεις
6 ἀλλ' ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἡ
λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τὴν καρδίαν
7 ἀλλ' ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν
συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω ἐὰν
γὰρ μὴ ἀπέλθω ὁ παράκλητος οὐκ
ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ
πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς
8 καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν
κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ
δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως·
9 περὶ ἁμαρτίας μέν ὅτι οὐ
πιστεύουσιν εἰς ἐμέ·
10 περὶ δικαιοσύνης δέ ὅτι πρὸς τὸν
πατέρα μου ὑπάγω καὶ οὐκ ἔτι
θεωρεῖτέ με·
11 περὶ δὲ κρίσεως ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ
κόσμου τούτου κέκριται
12 Ἔτι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν ἀλλ'
οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι·
13 ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος τὸ πνεῦμα
τῆς ἀληθείας ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πάσαν
τὴν ἀληθείαν· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ'
ἑαυτοῦ ἀλλ' ὅσα ἂν ἀκούσῃ λαλήσει
καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν
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14 Onť mne oslaví; nebo z mého
vezme, a zvěstuje vám.
15 Všecko, cožkoli má Otec, mé jest.
Protož jsem řekl, že z mého vezme,
a zvěstuje vám.
16 Maličko, a neuzříte mne, a opět
maličko, a uzříte mne; nebo já jdu
k Otci.
17 I řekli [někteří] z učedlníků jeho
mezi sebou: Co jest to, že praví nám:
Maličko, a neuzříte mne, a opět
maličko, a uzříte mne, a že já jdu
k Otci?
18 Protož pravili: Co jest to, že
praví: Maličko? Nevíme, co praví.
19 I poznal Ježíš, že se ho chtěli
otázati. I řekl jim: O tom tížete mezi
sebou, že jsem řekl: Maličko,
a neuzříte mne, a opět maličko,
a uzříte mne?
20 Amen, amen pravím vám, že
plakati a kvíliti budete vy, ale svět se
bude radovati; vy pak se budete
rmoutiti, ale zámutek váš obrátíť se
v radost.
21 Žena, když rodí, zámutek má,
nebo přišla hodina její; ale když
porodí dítě, již nepamatuje na
soužení, pro radost, že se narodil
člověk na svět.

Textus Receptus

14 ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει ὅτι ἐκ τοῦ
ἐμοῦ λήψεται, καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν
15 πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐμά
ἐστιν· διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ
λήψεται, καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν
16 Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με καὶ
πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με ὅτι ἐγὼ
ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα
17 εἶπον οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
πρὸς ἀλλήλους Τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει
ἡμῖν Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με καὶ
πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με καί Ὅτι
ἐγὼ ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα
18 ἔλεγον οὖν τοῦτο Τί ἐστιν ὃ λέγει
τὸ μικρόν οὐκ οἴδαμεν τί λαλεῖ
19 ἔγνω οὖν ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤθελον
αὐτὸν ἐρωτᾶν καὶ εἶπεν αὐτοῖς Περὶ
τούτου ζητεῖτε μετ' ἀλλήλων ὅτι εἶπον
Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με καὶ πάλιν
μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με
20 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς ὁ δὲ
κόσμος
χαρήσεται
ὑμεῖς
δὲ
λυπηθήσεσθε ἀλλ' ἡ λύπη ὑμῶν εἰς
χαρὰν γενήσεται
21 ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει ὅτι
ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς· ὅταν δὲ γεννήσῃ
τὸ παιδίον οὐκ ἔτι μνημονεύει τῆς
θλίψεως διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη
ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον
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22 Protož i vy zámutek máte nyní,
ale opět uzřím vás, a radovati se bude
srdce vaše, a radosti vaší žádný
neodejme od vás.
23 A v ten den nebudete se mne
tázati o ničemž. Amen, amen pravím
vám: Že zač byste koli prosili Otce ve
jménu mém, dáť vám.
24 Až dosavad za nic jste neprosili
ve jménu mém. Prostež, a vezmete,
aby radost vaše doplněna byla.
25 Toto v příslovích mluvil jsem
vám; přijdeť hodina, když již ne
v příslovích budu mluviti vám, ale
zjevně o Otci svém zvěstovati budu
vám.
26 V ten den ve jménu mém prositi
budete, a nepravímť vám, že já budu
prositi Otce za vás.
27 Nebo sám Otec miluje vás,
[proto] že jste vy mne milovali,
a uvěřili, že jsem já od Boha vyšel.
28 Vyšelť jsem od Otce, a přišel jsem
na svět; a opět opouštím svět, a jdu
k Otci.
29 Řkou jemu učedlníci jeho: Aj,
nyní zjevně mluvíš, a přísloví žádného
nepravíš.
30 Nyní víme, že víš všecko,
a nepotřebuješ, aby se kdo tebe tázal.
Skrze to věříme, že jsi od Boha přišel.
31 Odpověděl jim Ježíš: Nyní věříte.

Textus Receptus

22 καὶ ὑμεῖς οὖν λύπην μὲν νῦν ἔχετε·
πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς καὶ χαρήσεται
ὑμῶν ἡ καρδία καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν
οὐδεὶς αἴρει ἀφ' ὑμῶν
23 καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ
ἐρωτήσετε οὐδέν ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν
ὅτι ὅσα ἄν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ
ὀνόματί μου δώσει ὑμῖν
24 ἕως ἄρτι οὐκ ᾐτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ
ὀνόματί μου· αἰτεῖτε καὶ λήψεσθε, ἵνα ἡ
χαρὰ ὑμῶν ᾖ πεπληρωμένη
25 Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα
ὑμῖν· ἀλλ' ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκ ἔτι ἐν
παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν ἀλλὰ
παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀναγγελῶ
ὑμῖν
26 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί
μου αἰτήσεσθε καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι
ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν·
27 αὐτὸς γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς ὅτι
ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε καὶ πεπιστεύκατε
ὅτι ἐγὼ παρὰ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον
28 ἐξῆλθον παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ
ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον· πάλιν ἀφίημι
τὸν κόσμον καὶ πορεύομαι πρὸς τὸν
πατέρα
29 Λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
Ἴδε νῦν παρρησίᾳ λαλεῖς καὶ
παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις
30 νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα καὶ
οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ· ἐν
τούτῳ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ
ἐξῆλθες
31 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἄρτι
πιστεύετε
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Textus Receptus

32 Aj, přijdeť hodina, anobrž již
přišla, že se rozprchnete jeden každý
k svému, a mne samého necháte. Ale
nejsemť sám, nebo Otec se mnou jest.
33 Tyto věci mluvil jsem vám,
abyste ve mně pokoj měli. Na světě
soužení míti budete, ale doufejtež, jáť
jsem přemohl svět.

32 ἰδού, ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν
ἐλήλυθεν ἵνα σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς
τὰ ἴδια καὶ ἐμὲ μόνον ἀφῆτε· καὶ οὐκ
εἰμὶ μόνος ὅτι ὁ πατὴρ μετ' ἐμοῦ ἐστιν
33 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ
εἰρήνην ἔχητε· ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν
ἔχετε ἀλλὰ θαρσεῖτε ἐγὼ νενίκηκα τὸν
κόσμον

17

17

To pověděv Ježíš, i pozdvihl očí
svých k nebi a řekl: Otče, přišlať
jest hodina, oslaviž Syna svého, aby
i Syn tvůj oslavil tebe;
2 Jakož jsi dal jemu moc nad
každým člověkem, aby těm všechněm,
kteréž jsi dal jemu, on život věčný dal.
3 Totoť jest pak věčný život, aby
poznali tebe samého pravého Boha,
a kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista.
4 Jáť jsem oslavil tebe na zemi; dílo
jsem vykonal, kteréž jsi mi dal, abych
činil.
5 A nyní oslaviž ty mne, Otče,
u sebe samého, slávou, kterouž jsem
měl u tebe, prve nežli svět byl.
6 Oznámil jsem jméno tvé lidem,
kteréž jsi mi dal z světa. Tvojiť jsou
byli, a mně jsi je dal, a řeč tvou
zachovali.
7 [A] nyní poznali, že všecky věci,
kteréž jsi mi dal, od tebe jsou.

Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς καὶ
ἐπῆρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ
εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπεν Πάτερ
ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν
ἵνα καὶ ὁ υἱὸς σου δοξάσῃ σέ
2 καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν
πάσης σαρκός ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας
αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον
3 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή ἵνα
γινώσκωσιν σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν
θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν
Χριστόν
4 ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς τὸ
ἔργον ετελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα
ποιήσω·
5 καὶ νῦν δόξασόν με σύ πάτερ
παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ
τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί
6 Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς
ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ
κόσμου σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς
δέδωκας· καὶ τὸν λόγον σου
τετηρήκασιν
7 νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα
δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ ἐστιν
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8 Nebo slova, kteráž jsi mi dal, dal
jsem jim; a oni přijali, a poznali
vpravdě, že jsem od tebe vyšel,
a uvěřili, že jsi ty mne poslal.
9 Já za ně prosím, ne za svět prosím,
ale za ty, kteréž jsi mi dal, nebo tvoji
jsou.
10 A všecky věci mé tvé jsou, a tvé
mé jsou, a [já] oslaven jsem v nich.
11 [Již] pak více nejsem na světě, ale
oni jsou na světě, a já k tobě jdu. Otče
svatý, ostříhejž jich ve jménu svém,
kteréž jsi mi dal, ať by byli jedno jako
i my.
12 Dokudž jsem s nimi byl na světě,
já jsem jich ostříhal ve jménu tvém.
Kteréž jsi mi dal, zachoval jsem,
a žádný z nich nezahynul, než syn
zatracení, aby #se Písmo naplnilo.
13 Ale nyní k tobě jdu, a toto
mluvím na světě, aby měli radost mou
plnou v sobě.
14 Já jsem jim dal slovo tvé, a svět
jich nenáviděl; nebo nejsou z světa,
jako [i] já nejsem z světa.
15 Neprosímť, abys je vzal z světa,
ale abys jich zachoval od zlého.
16 Z světať nejsou, jakož i já nejsem
z světa.
17 Posvětiž jich v pravdě své, slovo
tvé pravda jest.

Textus Receptus

8 ὅτι τὰ ῥήματα ἃ δέδωκάς μοι
δέδωκα αὐτοῖς καὶ αὐτοὶ ἔλαβον καὶ
ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ
ἐξῆλθον καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με
ἀπέστειλας
9 ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ οὐ περὶ
τοῦ κόσμου ἐρωτῶ ἀλλὰ περὶ ὧν
δέδωκάς μοι ὅτι σοί εἰσιν
10 καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν καὶ τὰ
σὰ ἐμά καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς
11 καὶ οὐκ ἔτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ
οὗτοι ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν καὶ ἐγὼ πρὸς
σὲ ἔρχομαι Πάτερ ἅγιε τήρησον
αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου οὕς
δέδωκάς μοι ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς
12 ὅτε ἤμην μετ' αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ,
ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου
οὓς δέδωκάς μοι ἐφύλαξα καὶ οὐδεὶς
ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς
ἀπωλείας ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ
13 νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι καὶ ταῦτα
λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσιν τὴν
χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν
αὐτοῖς
14 ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον
σου καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς ὅτι
οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου καθὼς ἐγὼ
οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου
15 οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ
τοῦ κόσμου ἀλλ' ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς
ἐκ τοῦ πονηροῦ
16 ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσὶν καθὼς
ἐγὼ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰμὶ
17 ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ
σου· ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν
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18 Jakož jsi mne poslal na svět, i já
jsem je poslal na svět.
19 A já posvěcuji sebe samého za ně,
aby i oni posvěceni byli v pravdě.
20 Ne za tytoť pak toliko prosím, ale
i za ty, kteříž skrze slovo jejich mají
uvěřiti ve mne,
21 Aby všickni jedno byli, jako ty,
Otče, ve mně, a já v tobě, aby i oni
v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi
ty mne poslal.
22 A já slávu, kterouž jsi mi dal, dal
jsem jim, aby byli jedno, jakož i my
jedno jsme.
23 Já v nich, a ty ve mně, aby
dokonáni byli v jedno, a aby poznal
svět, že jsi ty mne poslal, a [že] jsi je
miloval, jakožs [i] mne miloval.
24 Otče, kteréž jsi mi dal, chciť, kdež
jsem já, aby i oni byli se mnou, aby
hleděli na slávu mou, kteroužs mi dal;
nebo
jsi
mne
miloval
před
ustanovením světa.
25 Otče spravedlivý, tebeť jest svět
nepoznal, ale já jsem tebe poznal, a [i]
tito poznali, že jsi ty mne poslal.
26 A známéť jsem jim učinil jméno
tvé, a [ještě] známo učiním, aby to
milování, kterýmž jsi mne miloval,
bylo v nich, a [i] já v nich.

Textus Receptus

18 καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν
κόσμον κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς
τὸν κόσμον·
19 καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω
ἐμαυτόν ἵνα καὶ αὐτοὶ ὦσιν
ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ
20 Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον
ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευσόντων διὰ
τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ
21 ἵνα πάντες ἓν ὦσιν καθὼς σύ
πάτερ ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί ἵνα καὶ
αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν ἵνα ὁ κόσμος
πιστεύσῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας
22 καὶ ἐγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς
μοι δέδωκα αὐτοῖς ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς
ἡμεῖς ἕν ἐσμεν
23 ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί ἵνα
ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν καὶ ἵνα
γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με
ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς
καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας
24 Πάτερ οὕς δέδωκάς μοι θέλω ἵνα
ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ' ἐμοῦ
ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν
ἔδωκάς μοι ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ
καταβολῆς κόσμου
25 πάτερ δίκαιε καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ
ἔγνω ἐγὼ δέ σε ἔγνων καὶ οὗτοι
ἔγνωσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας·
26 καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά
σου καὶ γνωρίσω ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν
ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ᾖ κἀγὼ ἐν
αὐτοῖς
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18

To když pověděl Ježíš, vyšel
s učedlníky svými přes potok
Cedron, kdež byla zahrada; do
kteréžto všel on i učedlníci jeho.
2 Věděl pak i Jidáš, zrádce jeho, to
místo; nebo často chodíval tam Ježíš
s učedlníky svými.
3 Protož Jidáš pojav [s sebou]
zástup, a od předních kněží a farizeů
služebníky, přišel tam s lucernami
a s pochodněmi a s zbrojí.
4 Ježíš pak věda všecko, což přijíti
mělo na něj, vyšed [proti nim], řekl
jim: Koho hledáte?
5 Odpověděli
jemu:
Ježíše
Nazaretského. Řekl jim Ježíš: Jáť jsem.
Stál pak s nimi i Jidáš, zrádce jeho.
6 A jakž řekl jim: Já jsem, postoupili
nazpět, a padli na zem.
7 I otázal se jich opět: Koho hledáte?
A oni řekli: Ježíše Nazaretského.
8 Odpověděl Ježíš: Pověděl jsem
vám, že já jsem. Poněvadž tedy mne
hledáte, nechtež těchto, ať odejdou.
9 Aby se naplnila řeč, kterouž byl
pověděl: Že které jsi mi dal, neztratil
jsem z nich žádného.
10 Tedy Šimon Petr, maje meč,
vytrhl
jej
a udeřil
služebníka
nejvyššího kněze a uťal mu ucho jeho
pravé. A bylo jméno služebníka toho
Malchus.

Textus Receptus

Ταῦτα εἰπὼν ὁ Ἰησοῦς ἐξῆλθεν
σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν
τοῦ χειμάρρου τῶν Κεδρὼν ὅπου ἦν
κῆπος εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ
μαθηταὶ αὐτοῦ
2 ᾔδει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς
αὐτὸν τὸν τόπον ὅτι πολλάκις
συνήχθη ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν
μαθητῶν αὐτοῦ
3 ὁ οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν
καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ Φαρισαίων
ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ
λαμπάδων καὶ ὅπλων
4 Ἰησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ
ἐρχόμενα ἐπ' αὐτὸν ἐξελθὼν εἶπεν
αὐτοῖς Τίνα ζητεῖτε
5 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ Ἰησοῦν τὸν
Ναζωραῖον λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Ἐγώ εἰμι εἱστήκει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ
παραδιδοὺς αὐτὸν μετ' αὐτῶν
6 ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὅτι Ἐγώ εἰμι
ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔπεσον
χαμαί
7 πάλιν οὖν αὐτούς ἐπηρώτησεν
Τίνα ζητεῖτε οἱ δὲ εἶπον, Ἰησοῦν τὸν
Ναζωραῖον
8 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς Εἶπον ὑμῖν ὅτι
ἐγώ εἰμι· εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε ἄφετε
τούτους ὑπάγειν·
9 ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν ὅτι
Οὓς δέδωκάς μοι οὐκ ἀπώλεσα ἐξ
αὐτῶν οὐδένα
10 Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν
εἵλκυσεν αὐτὴν καὶ ἔπαισεν τὸν τοῦ
ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ
τὸ ὠτίον τὸ δεξιόν· ἦν δὲ ὄνομα τῷ
δούλῳ Μάλχος
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11 I řekl Ježíš Petrovi: Schovej meč
svůj do pošvy. Což nemám píti
kalicha, kterýž mi dal Otec?
12 Tedy
a služebníci
a svázali jej.

zástup
Židovští

a hejtman
jali Ježíše,

13 A vedli ho k Annášovi nejprve;
nebo byl test Kaifášův, kterýž byl
nejvyšším knězem toho léta.
14 Kaifáš pak byl ten, kterýž byl
radu dal Židům, že by užitečné bylo,
aby člověk jeden umřel za lid.
15 Šel pak za Ježíšem Šimon Petr
a jiný učedlník. A ten učedlník byl
znám nejvyššímu knězi, i všel
s Ježíšem do síně nejvyššího kněze.
16 Ale Petr stál u dveří vně. I vyšel
ten druhý učedlník, kterýž byl znám
nejvyššímu
knězi,
a promluvil
s vrátnou, i uvedl [tam] Petra.
17 Tedy řekla Petrovi děvečka
vrátná: Nejsi-liž i ty z učedlníků
člověka toho? Řekl on: Nejsem.
18 Stáli
pak
[tu]
služebníci
a pacholci, kteříž oheň udělali, nebo
zima bylo, i zhřívali se. A byl s nimi
také i Petr, stoje [tu] a zhřívaje se.
19 Tedy nejvyšší kněz tázal se Ježíše
o učedlnících jeho a o učení jeho.

Textus Receptus

11 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ
Βάλε τὴν μάχαιραν σου εἰς τὴν θήκην·
τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ οὐ
μὴ πίω αὐτό
12 Ἡ οὖν σπεῖρα καὶ ὁ χιλίαρχος
καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν Ἰουδαίων
συνέλαβον τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔδησαν
αὐτὸν
13 καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν πρὸς
Ἅνναν πρῶτον· ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ
Καϊάφα ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ
ἐκείνου·
14 ἦν δὲ Καϊάφας ὁ συμβουλεύσας
τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι συμφέρει ἕνα
ἄνθρωπον ἀπολέσθαι ὑπὲρ τοῦ λαοῦ
15 Ἠκολούθει δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων
Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος μαθητής ὁ δὲ
μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς τῷ
ἀρχιερεῖ καὶ συνεισῆλθεν τῷ Ἰησοῦ εἰς
τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως
16 ὁ δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ
θύρᾳ ἔξω ἐξῆλθεν οὖν ὁ μαθητὴς ὁ
ἄλλος ὅς ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ, καὶ
εἶπεν τῇ θυρωρῷ καὶ εἰσήγαγεν τὸν
Πέτρον
17 λέγει οὖν ἡ παιδίσκη ἡ θυρωρός
τῷ Πέτρῳ Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν
εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου λέγει ἐκεῖνος
Οὐκ εἰμί
18 εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ
ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες ὅτι
ψῦχος ἦν καὶ ἐθερμαίνοντο· ἦν δὲ μετ'
αὐτῶν ὁ Πέτρος
ἑστὼς καὶ
θερμαινόμενος
19 Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν
Ἰησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ
περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ
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20 Odpověděl jemu Ježíš: Já zjevně
mluvil jsem světu, já vždycky učíval
jsem v škole a v chrámě, kdežto se
odevšad Židé scházejí, a tajně jsem nic
nemluvil,
21 Co se mne ptáš? Ptej se těch,
kteříž mne slýchali, co jsem jim
mluvil. Aj, tiť vědí, co jsem já mluvil.
22 A když on to pověděl, jeden
z služebníků, stoje tu, dal poliček
Ježíšovi, řka: Tak-liž odpovídáš
nejvyššímu knězi?
23 Odpověděl mu Ježíš: Mluvil-li
jsem zle, svědectví vydej o zlém; pakli
dobře, proč mne tepeš?
24 I poslal jej Annáš svázaného
k Kaifášovi nejvyššímu knězi.
25 Stál pak Šimon Petr, a zhříval se.
Tedy řekli jemu: Nejsi-liž i ty
z učedlníků jeho? Zapřel on a řekl:
Nejsem.
26 Dí jemu jeden z služebníků
nejvyššího kněze, příbuzný toho,
kterémuž Petr uťal ucho: Zdaž jsem já
tebe neviděl s ním v zahradě?
27 Tedy Petr opět zapřel. A hned
kohout zazpíval.
28 I vedli Ježíše od Kaifáše do
radného domu, a bylo ráno. Oni pak
nevešli do radného domu, aby se
neposkvrnili, ale aby jedli beránka.
29 Tedy vyšel k nim Pilát ven a řekl:
Jakou žalobu vedete proti člověku
tomuto?

Textus Receptus

20 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἐγὼ
παρρησίᾳ ἐλάλησα τῷ κόσμῳ ἐγὼ
πάντοτε ἐδίδαξα ἐν τῇ συναγωγῇ καὶ
ἐν τῷ ἱερῷ ὅπου πάντοτε οἱ Ἰουδαῖοι
συνέρχονται καὶ ἐν κρυπτῷ ελάλησα
οὐδέν
21 τί με ἐπερωτᾷς ἐπερώτησον τοὺς
ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς· ἴδε
οὗτοι οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ
22 ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς τῶν
ὑπηρετῶν
παρεστηκὼς
ἔδωκεν
ῥάπισμα τῷ Ἰησοῦ εἰπών Οὕτως
ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ
23 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Εἰ
κακῶς ἐλάλησα μαρτύρησον περὶ τοῦ
κακοῦ· εἰ δὲ καλῶς τί με δέρεις
24 ἀπέστειλεν αὐτὸν ὁ Ἅννας
δεδεμένον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα
25 Ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ
θερμαινόμενος εἶπον οὖν αὐτῷ Μὴ καὶ
σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ ἠρνήσατο
ἐκεῖνος καὶ εἶπεν Οὐκ εἰμί
26 λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ
ἀρχιερέως συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψεν
Πέτρος τὸ ὠτίον Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν
τῷ κήπῳ μετ' αὐτοῦ
27 πάλιν οὖν ἠρνήσατο ὁ Πέτρος
καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
28 Ἄγουσιν οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ
Καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριον· ἦν δὲ
πρωίᾳ καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ
πραιτώριον ἵνα μὴ μιανθῶσιν ἀλλ' ἵνα
φάγωσιν τὸ πάσχα
29 ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πιλᾶτος πρὸς
αὐτοὺς καὶ εἶπεν Τίνα κατηγορίαν
φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου
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30 Odpověděli a řekli jemu: Byť
tento nebyl zločinec, nedali bychom
ho tobě.
31 I řekl jim Pilát: Vezměte vy jej,
a podle Zákona vašeho suďte ho.
I řekli mu Židé: Námť nesluší zabíti
žádného.
32 Aby se řeč Ježíšova naplnila,
kterouž řekl, znamenaje, kterou by
smrtí měl umříti.
33 Tedy Pilát všel opět do radného
domu, i povolal Ježíše a řekl jemu: Tyli jsi Král Židovský?
34 Odpověděl Ježíš: Sám-li od sebe
to pravíš, čili jiní tobě pověděli o mně?
35 Odpověděl Pilát: Zdaliž jsem já
Žid? Národ tvůj a přední kněží dali mi
tebe. Co jsi učinil?
36 Odpověděl Ježíš: Království mé
není z tohoto světa. Byť z tohoto světa
bylo království mé, služebníci moji
bránili by [mne], abych nebyl vydán
Židům. Ale nyní mé království není
odsud.
37 I řekl jemu Pilát: Tedy král jsi ty?
Dí Ježíš: Ty pravíš, že já král jsem. Jáť
jsem se k tomu narodil, a proto jsem
na svět přišel, abych svědectví vydal
pravdě. Každý, kdož jest z pravdy,
slyší hlas můj.

Textus Receptus

30 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ Εἰ
μὴ ἦν οὗτος κακὸποιός, οὐκ ἄν σοι
παρεδώκαμεν αὐτόν
31 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος
Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ κατὰ τὸν
νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν εἶπον οὖν
αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι Ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν
ἀποκτεῖναι οὐδένα·
32 ἵνα ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ πληρωθῇ
ὃν εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ
ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν
33 Εἰσῆλθεν οὖν εἰς τὸ πραιτώριον
πάλιν ὁ Πιλᾶτος καὶ ἐφώνησεν τὸν
Ἰησοῦν καὶ εἶπεν αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ
βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων
34 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ἀφ'
ἑαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις ἢ ἄλλοι σοι
εἶπόν περὶ ἐμοῦ
35 ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος Μήτι ἐγὼ
Ἰουδαῖός εἰμι τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ
ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί· τί
ἐποίησας
36 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς Ἡ βασιλεία ἡ
ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου· εἰ
ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ
ἐμή οἱ ὑπηρέται ἄν οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο
ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις· νῦν
δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν
37 εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος
Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ ἀπεκρίθη ὁ
Ἰησοῦς Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι
ἐγὼ ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς
τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον ἵνα
μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· πᾶς ὁ ὢν ἐκ
τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς
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Textus Receptus

39 Ale jest obyčej váš, abych vám
propustil
jednoho [vězně]
na
velikunoc. Chcete-liž tedy, ať vám
propustím Krále Židovského?
40 I zkřikli opět všickni, řkouce: Ne
toho, ale Barabbáše. Byl pak Barabbáš
lotr.

38 λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος Τί ἐστιν
ἀλήθεια Καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν
ἐξῆλθεν πρὸς τοὺς Ἰουδαίους καὶ λέγει
αὐτοῖς Ἐγὼ οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω
ἐν αὐτῷ
39 ἔστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα
ὑμῖν ἀπολύσω ἐν τῷ πάσχα· βούλεσθε
οὖν ὑμῖν ἀπολύσω τὸν βασιλέα τῶν
Ἰουδαίων
40 ἐκραύγασαν οὖν πάλιν πάντες,
λέγοντες Μὴ τοῦτον ἀλλὰ τὸν
Βαραββᾶν ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής

19

19

38 Dí jemu Pilát: Co jest pravda?
A když to řekl, opět vyšel k Židům,
a dí jim: Já na něm žádné viny
nenalézám.

Tedy
vzal
Pilát
Ježíše,
a zbičoval jej.
2 A žoldnéři zpletše korunu z trní,
vstavili na hlavu jeho, a pláštěm
šarlatovým přioděli jej.
3 A říkali: Zdráv buď, Králi
Židovský. A dávali jemu poličky.
4 I vyšel opět ven Pilát, a řekl jim:
Aj, vyvedu jej vám ven, abyste
poznali, žeť na něm žádné viny
nenalézám.
5 Tedy vyšel Ježíš ven, nesa trnovou
korunu a plášť šarlatový. I řekl jim
[Pilát]: Aj, člověk.
6 A jakž jej uzřeli přední kněží
a služebníci [jejich], zkřikli řkouce:
Ukřižuj, ukřižuj [ho]. Dí jim Pilát:
Vezmětež vy jej a ukřižujte, nebo já na
něm viny nenalézám.
7 Odpověděli jemu Židé: My Zákon
máme, a podle Zákona našeho máť
umříti, nebo Synem Božím se činil.

Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πιλᾶτος τὸν
Ἰησοῦν καὶ ἐμαστίγωσεν
2 καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες
στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ
τῇ κεφαλῇ καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν
περιέβαλον αὐτόν
3 καὶ ἔλεγον Χαῖρε ὁ βασιλεὺς τῶν
Ἰουδαίων·
καὶ
ἐδίδουν
αὐτῷ
ῥαπίσματα
4 ἐξῆλθεν οὖν πάλιν ἔξω ὁ Πιλᾶτος
Καὶ λέγει αὐτοῖς Ἴδε ἄγω ὑμῖν αὐτὸν
ἔξω ἵνα γνῶτε ὅτι ἐν αὐτῷ οὐδεμίαν
αἰτίαν εὑρίσκω
5 ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω φορῶν
τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ
πορφυροῦν ἱμάτιον καὶ λέγει αὐτοῖς
Ἴδε ὁ ἄνθρωπος
6 ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς
καὶ οἱ ὑπηρέται ἐκραύγασαν λέγοντες
Σταύρωσον σταύρωσον λέγει αὐτοῖς ὁ
Πιλᾶτος Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ
σταυρώσατε· ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν
αὐτῷ αἰτίαν
7 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι
Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν· καὶ κατὰ τὸν
νόμον ἡμῶν ὀφείλει ἀποθανεῖν ὅτι
ἑαυτὸν υἱὸν θεοῦ ἐποίησεν
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8 A když Pilát uslyšel tuto řeč, více
se obával.
9 I všel do radného domu zase,
a řekl Ježíšovi: Odkud jsi ty? Ale Ježíš
nedal jemu odpovědi.
10 Tedy řekl jemu Pilát: Nemluvíš se
mnou? Nevíš-liž, že mám moc
ukřižovati tě a moc mám propustiti
tebe?
11 Odpověděl Ježíš: Neměl bys nade
mnou moci nižádné, byť nebylo dáno
s hůry; protož, kdoť jest mne tobě
vydal, většíť hřích má.
12 Od té [chvíle] hledal Pilát
propustiti ho. Ale Židé volali řkouce:
Propustíš-li tohoto, nejsi přítel císařův;
[nebo] každý, kdož se králem činí,
protiví se císaři.
13 Tedy Pilát uslyšev tu řeč, vyvedl
ven Ježíše, a sedl na soudné stolici na
místě, kteréž slove Litostrotos,
a Židovsky Gabbata.
14 A byl [den] připravování před
velikonocí, okolo šesté hodiny. I řekl
Židům: Aj, král váš.
15 Oni pak zkřikli: Vezmi, vezmi [a]
ukřižuj jej. Řekl jim Pilát: Krále vašeho
ukřižuji? Odpověděli přední kněží:
Nemámeť krále, než císaře.
16 Tedy vydal jim ho, aby byl
ukřižován. I pojali Ježíše a vedli [jej
ven].

Textus Receptus

8 Ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πιλᾶτος
τοῦτον τὸν λόγον μᾶλλον ἐφοβήθη
9 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον
πάλιν καὶ λέγει τῷ Ἰησοῦ Πόθεν εἶ σύ
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν
αὐτῷ
10 λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος Ἐμοὶ
οὐ λαλεῖς οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω
σταυρῶσαί σε καὶ ἐξουσίαν ἔχω
ἀπολῦσαί σε
11 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς Οὐκ εἶχες
ἐξουσίαν οὐδεμίαν κατ' ἐμοῦ εἰ μὴ ἦν
σοι δεδομένον ἄνωθεν· διὰ τοῦτο ὁ
παραδιδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν
ἔχει
12 ἐκ τούτου ἐζήτει ὁ Πιλᾶτος
ἀπολῦσαι αὐτόν· οἱ δὲ Ἰουδαῖοι
ἔκραζον λέγοντες Ἐὰν τοῦτον
ἀπολύσῃς οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος·
πᾶς ὁ βασιλέα αὐτόν ποιῶν ἀντιλέγει
τῷ Καίσαρι
13 Ὁ οὖν Πιλᾶτος ἀκούσας τοῦτον
τὸν λογὸν, ἤγαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν καὶ
ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ βήματος εἰς τόπον
λεγόμενον Λιθόστρωτον Ἑβραϊστὶ δὲ
Γαββαθα
14 ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα ὥρα
δὲ ὡσεὶ ἕκτη καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις
Ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν
15 οἱ δὲ ἐκραύγασαν Ἆρον ἆρον
σταύρωσον αὐτόν λέγει αὐτοῖς ὁ
Πιλᾶτος
Τὸν
βασιλέα
ὑμῶν
σταυρώσω ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς
Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα
16 τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς
ἵνα σταυρωθῇ Παρέλαβον δὲ τὸν
Ἰησοῦν καὶ ἀπήγαγον·
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17 A [on] nesa kříž svůj, šel [až] na
místo, kteréž slove popravné,
a Židovsky Golgota.
18 Kdežto ukřižovali ho, a s ním jiné
dva s obou stran, a v prostředku
Ježíše.
19 Napsal pak i nápis Pilát, a vstavil
na kříž. A bylo napsáno: Ježíš
Nazaretský, Král Židovský.
20 Ten pak nápis mnozí z Židů čtli;
nebo blízko města bylo to místo, kdež
ukřižován byl Ježíš. A bylo psáno
Židovsky, TR [a] Latině.

21 Tedy přední kněží Židovští řekli
Pilátovi: Nepiš: Král Židovský, ale že
on řekl: Král Židovský jsem.

22 Odpověděl Pilát: Co jsem psal,
psal jsem.
23 Žoldnéři pak, když Ježíše
ukřižovali, vzali roucha jeho, a učinili
čtyři díly, každému rytíři díl [jeden,
vzali také] i sukni, kterážto sukně byla
nesšívaná, [ale] odvrchu všecka
naskrze setkaná.
24 I řekli mezi sebou: Neroztrhujme
jí, ale losujme o ni, čí bude. Aby se
naplnilo písmo, řkoucí: Rozdělili sobě
roucho mé, a o můj oděv metali los.
A žoldnéři zajisté tak učinili.

Textus Receptus

17 καὶ βαστάζων τὸν σταυρὸν
αὐτοῦ ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον
Κρανίου Τόπον ὃς λέγεται Ἑβραϊστὶ
Γολγοθα
18 ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν καὶ μετ'
αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ
ἐντεῦθεν μέσον δὲ τὸν Ἰησοῦν
19 ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος
καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ
γεγραμμένον· Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ
βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων
20 τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ
ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐγγὺς
ἦν τῆς πόλεως ὁ τόπος ὅπου
ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἦν
γεγραμμένον Ἑβραϊστί Ἑλληνιστί
Ῥωμαϊστί
21 ἔλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ οἱ
ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων Μὴ γράφε· Ὁ
βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ἀλλ' ὅτι
ἐκεῖνος εἶπεν Βασιλεύς εἰμι τῶν
Ἰουδαίων
22 ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος Ὃ γέγραφα
γέγραφα
23 Οἱ
οὖν
στρατιῶται
ὅτε
ἐσταύρωσαν τὸν Ἰησοῦν ἔλαβον τὰ
ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσαρα
μέρη ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος καὶ τὸν
χιτῶνα ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄρραφος, ἐκ τῶν
ἄνωθεν ὑφαντὸς δι' ὅλου
24 εἶπον οὖν πρὸς ἀλλήλους Μὴ
σχίσωμεν αὐτόν ἀλλὰ λάχωμεν περὶ
αὐτοῦ τίνος ἔσται· ἵνα ἡ γραφὴ
πληρωθῇ ἡ λέγουσα· Διεμερίσαντο τὰ
ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν
ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον Οἱ μὲν
οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν
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25 Stály pak blízko kříže Ježíšova
matka jeho a sestra matky jeho, Maria,
[manželka]
Kleofášova,
a Maria
Magdaléna.
26 Tedy
Ježíš
uzřev
matku
a učedlníka tu stojícího, kteréhož
miloval, řekl k matce své: Ženo, aj, syn
tvůj.
27 Potom řekl učedlníkovi: Aj,
matka tvá. A od té hodiny přijal ji
učedlník ten k sobě.
28 Potom věda Ježíš, že již všecko
[jiné] dokonáno jest, aby se naplnilo
písmo, řekl: Žízním.
29 Byla pak tu postavena nádoba
plná octa. Tedy oni naplnili houbu
octem, a obloživše yzopem, podali
k ústům jeho.
30 A když okusil Ježíš octa, řekl:
Dokonánoť jest. A nakloniv hlavy,
ducha [Otci] poručil.
31 Židé pak, aby nezůstala na kříži
těla na sobotu, poněvadž byl den
připravování, (byl zajisté veliký ten
den sobotní,) prosili Piláta, aby
zlámáni byli hnátové jejich a [aby] byli
složeni.
32 I přišli žoldnéři, a prvnímu zajisté
zlámali hnáty, i druhému, kterýž
ukřižován byl s ním.
33 Ale k Ježíšovi přišedše, jakž
uzřeli jej již mrtvého, nelámali hnátů
jeho.

Textus Receptus

25 εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ
τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ
τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ
καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή
26 Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ
τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα
λέγει τῇ μητρί αὐτοῦ, Γύναι ἰδοῦ ὁ υἱός
σου
27 εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ Ἰδού, ἡ
μήτηρ σου καὶ ἀπ' ἐκείνης τῆς ὥρας
ἔλαβεν αὐτὴν ὁ μαθητὴς εἰς τὰ ἴδια
28 Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι
πάντα ἤδη τετέλεσται ἵνα τελειωθῇ ἡ
γραφή λέγει Διψῶ
29 σκεῦος οὖν ἔκειτο ὄξους μεστόν·
οἱ δὲ, πλήσαντες σπόγγον ὄξους καὶ
ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν
αὐτοῦ τῷ στόματι
30 ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος ὁ Ἰησοῦς
εἶπεν Τετέλεσται καὶ κλίνας τὴν
κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα
31 Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ
τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ
σαββάτῳ ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν ἦν γὰρ
μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου
ἠρώτησαν
τὸν
Πιλᾶτον
ἵνα
κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ
ἀρθῶσιν
32 ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται καὶ τοῦ
μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ
τοῦ ἄλλου τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ·
33 ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες ὡς
εἶδον αὐτὸν ἤδη τεθνηκότα οὐ
κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη
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34 Ale jeden z žoldnéřů bok jeho
kopím otevřel, a hned vyšla krev
a voda.
35 A ten, jenž viděl, svědectví vydal,
a pravé jest svědectví jeho; onť ví, že
pravé věci praví, abyste i vy věřili.
36 Stalo se pak to, aby se naplnilo
Písmo: Kost jeho [žádná] nebude
zlámána.
37 A opět jiné Písmo dí: Uzříť,
v koho jsou bodli.
38 Potom pak prosil Piláta Jozef
z Arimatie, (kterýž byl učedlník
Ježíšův, ale tajný, pro strach
Židovský,) aby sňal tělo Ježíšovo.
I dopustil Pilát. A on přišed, i sňal tělo
Ježíšovo.
39 Přišel pak i Nikodém, (kterýž byl
prve přišel k Ježíšovi v noci,) nesa
smíšení mirry a aloes okolo sta liber.
40 Tedy vzali tělo Ježíšovo,
a obvinuli je prostěradly s vonnými
věcmi, jakž obyčej jest Židům se
pochovávati.
41 A byla na tom místě, kdež
ukřižován byl, zahrada, a v zahradě
hrob nový, v němžto ještě žádný nebyl
pochován.
42 Protož tu pro den připravování
Židovský, že blízko byl hrob, položili
Ježíše.

Textus Receptus

34 ἀλλ' εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ
αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν καὶ εὐθὺς
ἐξῆλθεν αἷμα καὶ ὕδωρ
35 καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν καὶ
ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία
κἀκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει ἵνα
ὑμεῖς πιστεύσητε
36 ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα ἡ γραφὴ
πληρωθῇ Ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται
αὐτοῦ
37 καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει
Ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν
38 Μετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησεν τὸν
Πιλᾶτον ὁ Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἁριμαθαίας
ὢν μαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ κεκρυμμένος δὲ
διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων ἵνα ἄρῃ
τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ· καὶ ἐπέτρεψεν ὁ
Πιλᾶτος ἦλθεν οὖν καὶ ἦρεν τὸ σῶμα
τοῦ Ἰησοῦ
39 ἦλθεν δὲ καὶ Νικόδημος ὁ ἐλθὼν
πρὸς τὸν Ἰησοῦν νυκτὸς τὸ πρῶτον
φέρων μίγμα σμύρνης καὶ ἀλόης ὡσεὶ
λίτρας ἑκατόν
40 ἔλαβον οὖν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
καὶ ἔδησαν αὐτὸ ὀθονίοις μετὰ τῶν
ἀρωμάτων καθὼς ἔθος ἐστὶν τοῖς
Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν
41 ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου
ἐσταυρώθη κῆπος καὶ ἐν τῷ κήπῳ
μνημεῖον καινὸν ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς
ἐτέθη
42 ἐκεῖ οὖν διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν
Ἰουδαίων ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον
ἔθηκαν τὸν Ἰησοῦν
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20

První pak den po sobotě Maria
Magdaléna přišla ráno k hrobu,
když ještě tma bylo. I uzřela kámen
odvalený od hrobu.
2
I běžela
[odtud]
a přišla
k Šimonovi
Petrovi
a k jinému
učedlníku, jehož miloval Ježíš, a řekla
jim: Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kde
jsou jej položili.
3 Tedy vyšel Petr a jiný učedlník,
a šli k hrobu.
4 I běželi oba spolu. Ale ten druhý
učedlník předběhl Petra, a přišel prve
k hrobu.
5 A nachýliv se, uzřel prostěradla
položená, ale však tam nevšel.
6 Tedy přišel Šimon Petr, za ním jda,
a všel do hrobu. I uzřel prostěradla
položená,
7 A rouchu, kteráž byla na hlavě
jeho, ne s prostěradly položenou, ale
obzvláštně svinutou na jednom místě.
8 Potom všel i ten druhý učedlník,
kterýž byl prve přišel k hrobu, i uzřel
a uvěřil.
9 Nebo ještě neznali Písma, že měl
[Kristus] z mrtvých vstáti.
10 I odešli zase ti učedlníci tam,
kdež prve byli.
11 Ale Maria stála u hrobu vně,
plačici. A když plakala, naklonila se
do hrobu.

Textus Receptus

Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων
Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται
πρωῒ σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς τὸ μνημεῖον
καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ
μνημείου
2 τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς
Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον
μαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς καὶ λέγει
αὐτοῖς Ἦραν τὸν κύριον ἐκ τοῦ
μνημείου καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν
αὐτόν
3 Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος
μαθητής καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον
4 ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ· καὶ ὁ
ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν τάχιον τοῦ
Πέτρου καὶ ἦλθεν πρῶτος εἰς τὸ
μνημεῖον
5 καὶ παρακύψας βλέπει κείμενα τὰ
ὀθόνια οὐ μέντοι εἰσῆλθεν
6 ἔρχεται οὖν Σίμων Πέτρος
ἀκολουθῶν αὐτῷ καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ
μνημεῖον καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα
7 καὶ τὸ σουδάριον ὃ ἦν ἐπὶ τῆς
κεφαλῆς αὐτοῦ οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων
κείμενον ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον
εἰς ἕνα τόπον
8 τότε οὖν εἰσῆλθεν καὶ ὁ ἄλλος
μαθητὴς ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ
μνημεῖον καὶ εἶδεν καὶ ἐπίστευσεν·
9 οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν γραφὴν
ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι
10 ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς ἑαυτοὺς
οἱ μαθηταί
11 Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τὸ
μνημεῖον κλαίουσα ἔξω ὡς οὖν ἔκλαιεν
παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον
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12 A uzřela dva anděly v bílém
[rouše] sedící, jednoho u hlavy
a druhého u noh, tu kdež bylo
položeno tělo Ježíšovo.
13 Kteřížto řekli jí: Ženo, co pláčeš?
I dí jim: Vzali Pána mého, a nevím,
kde ho položili.
14 To když řekla, obrátila se
zpátkem, a uzřela Ježíše, an stojí, ale
nevěděla, by Ježíš byl.
15 Dí jí Ježíš: Ženo, co pláčeš? Koho
hledáš? Ona domnívajici se, že by
zahradník byl, řekla jemu: Pane, vzallis ty jej, pověz mi, kdes ho položil, ať
já jej vezmu.
16 Řekl jí Ježíš: Maria. Obrátivši se
ona, řekla jemu: Rabbóni, jenž se
vykládá: Mistře.
17 Dí jí Ježíš: Nedotýkejž se mne;
neb jsem ještě nevstoupil k Otci
svému. Ale jdiž k bratřím mým,
a pověz jim: Vstupuji k Otci svému,
a k Otci vašemu, k Bohu svému,
a k Bohu vašemu.
18 I přišla Maria Magdaléna,
zvěstujici učedlníkům, že by viděla
Pána a že jí to pověděl.

Textus Receptus

12 καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν
λευκοῖς καθεζομένους ἕνα πρὸς τῇ
κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν ὅπου
ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
13 καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι Γύναι
τί κλαίεις λέγει αὐτοῖς ὅτι Ἦραν τὸν
κύριόν μου καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν
αὐτόν
14 καὶ ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ
ὀπίσω καὶ θεωρεῖ τὸν Ἰησοῦν ἑστῶτα
καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἐστιν
15 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Γύναι τί
κλαίεις τίνα ζητεῖς ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι
ὁ κηπουρός ἐστιν λέγει αὐτῷ Κύριε εἰ
σὺ ἐβάστασας αὐτόν εἰπέ μοι ποῦ
αὐτόν ἔθηκας κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ
16 λέγει αὐτῇ ὃ Ἰησοῦς Μαρία
στραφεῖσα
ἐκείνη
λέγει
αὐτῷ
Ῥαββουνι ὁ λέγεται Διδάσκαλε
17 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Μή μου
ἅπτου οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν
πατέρα· μου πορεύου δὲ πρὸς τοὺς
ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς
Ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ
πατέρα ὑμῶν καὶ θεόν μου καὶ θεὸν
ὑμῶν
18 ἔρχεται Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ
ἀπαγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι
ἑώρακεν τὸν κύριον καὶ ταῦτα εἶπεν
αὐτῇ
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19 Když pak byl večer toho dne,
kterýž jest první po sobotě, a dveře
byly zavříny, kdež byli učedlníci
shromážděni, pro strach Židovský,
přišel Ježíš, a stál u prostřed, a řekl
jim: Pokoj vám.
20 A to pověděv, ukázal jim ruce
i bok svůj. I zradovali se učedlníci,
vidouce Pána.
21 Tedy řekl jim opět: Pokoj vám.
Jakož mne poslal Otec, tak i já posílám
vás.
22 To pověděv, dechl, a řekl jim:
Přijměte Ducha svatého.
23 Kterýmžkoli odpustili byste
hříchy,
odpouštějíť
se
jim;
a kterýmžkoli zadrželi byste [je],
zadržániť jsou.
24 Tomáš pak jeden ze dvanácti,
jenž sloul Didymus, nebyl s nimi,
když byl přišel Ježíš.
25 I řekli jemu jiní učedlníci: Viděli
jsme Pána. A on řekl jim: Leč uzřím
v rukou jeho bodení hřebů, a vpustím
prst svůj v místo hřebů, a ruku svou
vložím v bok jeho, nikoli neuvěřím.

26 A po osmi dnech opět učedlníci
jeho byli vnitř, a Tomáš s nimi. Přišel
Ježíš, a dveře byly zavříny, i stál
uprostřed a řekl: Pokoj vám.
27 Potom řekl k Tomášovi: Vložiž
prst svůj sem, a viz ruce mé, a vztáhni
ruku svou, a vpusť v bok můj,
a nebudiž nevěřící, ale věřící.

Textus Receptus

19 Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων καὶ τῶν θυρῶν
κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ
συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν
Ἰουδαίων ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς
τὸ μέσον καὶ λέγει αὐτοῖς Εἰρήνη ὑμῖν
20 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς
τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ
ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν
κύριον
21 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν
Εἰρήνη ὑμῖν· καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ
πατήρ κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς
22 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν καὶ
λέγει αὐτοῖς Λάβετε πνεῦμα ἅγιον·
23 ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας
ἀφιένται αὐτοῖς ἄν τινων κρατῆτε
κεκράτηνται
24 Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα ὁ
λεγόμενος Δίδυμος οὐκ ἦν μετ' αὐτῶν
ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς
25 ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι
μαθηταί Ἑωράκαμεν τὸν κύριον ὁ δὲ
εἶπεν αὐτοῖς Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς
χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ
βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον
τῶν ἥλων καὶ βάλω τὴν χεῖρα μου εἰς
τὴν πλευρὰν αὐτοῦ οὐ μὴ πιστεύσω
26 Καὶ μεθ' ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν
ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ'
αὐτῶν ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν
κεκλεισμένων καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον
καὶ εἶπεν Εἰρήνη ὑμῖν
27 εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ Φέρε τὸν
δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς
μου καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε
εἰς τὴν πλευράν μου καὶ μὴ γίνου
ἄπιστος ἀλλὰ πιστός
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28 I odpověděl Tomáš a řekl jemu:
Pán můj a Bůh můj.
29 Dí jemu Ježíš: Žes mne viděl,
Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteříž
neviděli, a uvěřili.
30 Mnohé zajisté i jiné divy činil
Ježíš před obličejem učedlníků svých,
kteréž nejsou psány v knize této.
31 Ale toto psáno jest, abyste věřili,
že Ježíš jest Kristus, Syn Boží, a abyste
věříce, život [věčný] měli ve jménu
jeho.

21

Potom [opět] zjevil se Ježíš
učedlníkům
u moře
Tiberiadského. A zjevil se takto:
2 Byli spolu Šimon Petr a Tomáš,
jenž sloul Didymus, a Natanael, jenž
byl z Kány Galilejské, a synové
Zebedeovi, a jiní z učedlníků jeho dva.
3 Dí jim Šimon Petr: Půjdu ryb
loviti. Řekli jemu: Půjdeme i my
s tebou. I šli, a vstoupili na lodí hned;
a té noci nic nepopadli.
4 A když bylo již ráno, stál Ježíš na
břehu. Nevěděli však učedlníci, by
Ježíš byl.
5 Tedy dí jim Ježíš: Dítky, máte-li
jakou krmičku? Odpověděli jemu:
Nemáme.

Textus Receptus

28 καὶ ἀπεκρίθη Ὁ Θωμᾶς καὶ εἶπεν
αὐτῷ ὁ κύριός μου καὶ ὁ θεός μου
29 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ὅτι
ἑώρακάς με Θωμᾷ πεπίστευκας
μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ
πιστεύσαντες
30 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα
ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν
μαθητῶν αὐτοῦ ἃ οὐκ ἔστιν
γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·
31 ταῦτα
δὲ
γέγραπται
ἵνα
πιστεύσητε ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἐστιν ὁ
Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ καὶ ἵνα
πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι
αὐτοῦ
Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν
πάλιν ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς
ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος·
ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως
2 ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος καὶ
Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος καὶ
Ναθαναὴλ ὁ ἀπὸ Κανὰ τῆς Γαλιλαίας
καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν
μαθητῶν αὐτοῦ δύο
3 λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος
Ὑπάγω ἁλιεύειν λέγουσιν αὐτῷ
Ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί ἐξῆλθον
καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον εὐθὺς, καὶ
ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν
4 πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης ἔστη ὁ
Ἰησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν οὐ μέντοι
ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν
5 λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Παιδία
μή τι προσφάγιον ἔχετε ἀπεκρίθησαν
αὐτῷ Οὔ
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6 On pak řekl jim: Zavrztež sít na
pravou stranu lodí, a naleznete.
I zavrhli [sít] a hned nemohli jí
táhnouti pro množství ryb.
7 I řekl učedlník ten, kteréhož
miloval Ježíš, Petrovi: Pán jest.
A Šimon Petr, jakž uslyšel, že Pán jest,
opásal se po košili, (nebo byl nah,)
a pustil se do moře.
8 Jiní také učedlníci na lodí plavili
se, (nebo nedaleko byli od břehu, asi
okolo dvou set loket,) táhnouce sít
[plnou] ryb.
9 A jakž vystoupili na břeh, uzřeli
řeřavé uhlí a rybu svrchu položenou
a chléb.
10 Řekl jim Ježíš: Přineste z ryb,
kterýchž jste nalapali nyní.
11 Vstoupil [pak] Šimon Petr
a vytáhl sít na zem, plnou ryb
velikých, [jichž bylo] sto padesáte
a tři. A ačkoli jich tak mnoho bylo,
[však] neztrhala se sít.
12 Řekl jim Ježíš: Pojďte, obědujte.
Žádný pak z učedlníků neodvážil se
ho otázati: Ty kdo jsi? vědouce, že Pán
jest.
13 I přišel Ježíš, a vzal chléb, a dával
jim, i rybu též.
14 To již po třetí ukázal se Ježíš
učedlníkům svým, vstav z mrtvých.

Textus Receptus

6 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Βάλετε εἰς τὰ
δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον καὶ
εὑρήσετε ἔβαλον οὖν καὶ οὐκ ἔτι αὐτὸ
ἑλκύσαι ἴσχυσαν ἀπὸ τοῦ πλήθους
τῶν ἰχθύων
7 λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν
ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ Ὁ κύριός
ἐστιν Σίμων οὖν Πέτρος ἀκούσας ὅτι ὁ
κύριός ἐστιν τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο
ἦν γὰρ γυμνός καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς
τὴν θάλασσαν
8 οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ
ἦλθον οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς
γῆς ἀλλ' ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων
σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων
9 ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν
βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην καὶ
ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον
10 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἐνέγκατε
ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν
11 ἀνέβη Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσεν
τὸ δίκτυον ἐπὶ τῆς γῆς, μεστὸν ἰχθύων
μεγάλων ἑκατὸν πεντηκοντατριῶν·
καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ
δίκτυον
12 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Δεῦτε
ἀριστήσατε οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν
μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν Σὺ τίς εἶ
εἰδότες ὅτι ὁ κύριός ἐστιν
13 ἔρχεται οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ
λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν
αὐτοῖς καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως
14 τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη ὁ
Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἐγερθεὶς
ἐκ νεκρῶν
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15 A když poobědvali, řekl Ježíš
Šimonovi Petrovi: Šimone, [synu]
Jonášův, miluješ-li mne více nežli tito?
Řekl jemu: Ovšem, Pane, ty víš, že tě
miluji. Dí jemu: Pasiž beránky mé.
16 Řekl jemu opět po druhé: Šimone
Jonášův, miluješ-li mne? Řekl jemu:
Ovšem, Pane, ty víš, že tě miluji. Dí
jemu: Pasiž ovce mé.
17 Řekl jemu po třetí: Šimone
Jonášův, miluješ-li mne? I zarmoutil se
Petr [proto], že jemu řekl po třetí:
Miluješ-li mne? A odpověděl jemu:
Pane, ty znáš všecko, ty víš, že tě
miluji. Řekl jemu Ježíš: Pasiž ovce mé.
18 Amen, amen pravím tobě: Když
jsi byl mladší, opasovals se a chodíval
jsi, kams chtěl; ale když se zstaráš,
ztáhneš ruce své, a jiný tě opáše,
a povede, kamž ty nechceš.
19 To pak pověděl, znamenaje,
kterou by smrtí měl oslaviti Boha. A to
pověděv, řekl jemu: Pojď za mnou.
20 I obrátiv se Petr, uzřel toho
učedlníka, kteréhož miloval Ježíš, an
jde za ním, kterýž i odpočíval za
večeří na prsech jeho, a byl řekl: Pane,
kdo jest ten, kterýž tě zradí?
21 Toho viděv Petr, dí k Ježíšovi:
Pane, co pak tento?
22 Řekl jemu Ježíš: Chci-li ho
nechati, dokudž nepřijdu, co tobě po
tom? Ty pojď za mnou.

Textus Receptus

15 Ὅτε οὖν ἠρίστησαν λέγει τῷ
Σίμωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς Σίμων Ἰωνᾶ,
ἀγαπᾷς με πλεῖόν τούτων λέγει αὐτῷ
Ναί κύριε σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε λέγει
αὐτῷ Βόσκε τὰ ἀρνία μου
16 λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον Σίμων
Ἰωνᾶ ἀγαπᾷς με λέγει αὐτῷ Ναί κύριε
σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε λέγει αὐτῷ
Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου
17 λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον Σίμων Ἰωνᾶ,
φιλεῖς με ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν
αὐτῷ τὸ τρίτον Φιλεῖς με καὶ εἶπεν
αὐτῷ Κύριε σὺ πάντα οἶδας σὺ
γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε λέγει αὐτῷ ὁ
Ἰησοῦς Βόσκε τὰ πρόβατά μου
18 ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ὅτε ἦς
νεώτερος ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ
περιεπάτεις ὅπου ἤθελες· ὅταν δὲ
γηράσῃς ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου καὶ
ἄλλος σε ζώσει καὶ οἴσει ὅπου οὐ
θέλεις
19 τοῦτο δὲ εἶπεν σημαίνων ποίῳ
θανάτῳ δοξάσει τὸν θεόν καὶ τοῦτο
εἰπὼν λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει μοι
20 Ἐπιστραφεὶς δέ ὁ Πέτρος βλέπει
τὸν μαθητὴν ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς
ἀκολουθοῦντα ὃς καὶ ἀνέπεσεν ἐν τῷ
δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ εἶπεν
Κύριε τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς σε
21 τοῦτον ἰδὼν ὁ Πέτρος λέγει τῷ
Ἰησοῦ Κύριε οὗτος δὲ τί
22 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἐὰν αὐτὸν
θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι τί πρὸς σέ σύ
ἀκολούθει μοι
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23 I vyšla řeč ta mezi bratří, že by
učedlník ten neměl umříti. A neřekl
byl jemu Ježíš, že by neměl umříti, ale
[řekl]: Chci-li ho nechati, dokudž
nepřijdu, co tobě po tom?
24 Toť jest učedlník ten, kterýž
svědectví vydává o těchto věcech,
a napsal toto, a víme, že pravé jest
svědectví jeho.
25 Jestiť pak i jiných mnoho věcí,
kteréž činil Ježíš, kteréž kdyby měly
všecky, [každá] obzvláštně, psány
býti, mám za to, že by ten svět nemohl
přijíti těch knih, kteréž by napsány
byly. Amen.

Textus Receptus

23 ἐξῆλθεν οὖν ὁ λόγος οὗτος εἰς
τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος
οὐκ ἀποθνῄσκει καὶ οὐκ εἶπεν αὐτῷ ὁ
Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει· ἀλλ' Ἐὰν
αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι τί πρὸς
σέ
24 Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ
μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ γράψας
ταῦτα καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς ἐστίν ἡ
μαρτυρία αὐτοῦ
25 Ἔστιν δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ὃσα
ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἅτινα ἐὰν
γράφηται καθ' ἕν οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν
κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία
ἀμήν

Skutkové svatých Apoštolů
Bible Kralická

1

První zajisté knihu sepsalť jsem, ó
Teofile, o všech věcech, kteréž
začal Ježíš činiti a učiti,
2 Až do toho dne, v kterémžto dav
přikázání apoštolům, kteréž byl skrze
Ducha svatého vyvolil, vzhůru vzat
jest.
3 Kterýmžto i zjevoval sebe samého
živého po svém umučení ve mnohých
jistých důvodích, za čtyřidceti dnů
ukazuje se jim a mluvě o království
Božím.
4 A shromáždiv se s nimi, přikázal
jim, aby z Jeruzaléma neodcházeli, ale
aby očekávali zaslíbení Otcova,
o kterémž jste [prý] slyšeli ode mne.
5 Nebo Jan zajisté křtil vodou, ale vy
pokřtěni budete Duchem svatým po
nemnohých těchto dnech.
6 Oni pak sšedše se, otázali se ho,
řkouce: Pane, v tomto-li času napravíš
království Izraelské?
7 I řekl jim: Neníť vaše věc znáti
časy anebo příhodnosti časů, kteréžto
Otec v moci své položil.
8 Ale přijmete moc Ducha svatého,
přicházejícího na vás, a budete mi
svědkové, i v Jeruzalémě, i ve všem
Judstvu,
i v Samaří,
a až
do
posledních končin země.

Textus Receptus

Τὸν
μὲν
πρῶτον
λόγον
ἐποιησάμην περὶ πάντων ὦ
Θεόφιλε ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε
καὶ διδάσκειν
2 ἄχρι ἡς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς
ἀποστόλοις διὰ πνεύματος ἁγίου οὓς
ἐξελέξατο ἀνελήφθη

1

3 οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα
μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς
τεκμηρίοις δι' ἡμερῶν τεσσαράκοντα
ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ
τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ·
4 καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν
αὐτοῖς
ἀπὸ
Ἱεροσολύμων
μὴ
χωρίζεσθαι ἀλλὰ περιμένειν τὴν
ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ
μου
5 ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι
ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι
ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας
6 Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπἠρώτων
αὐτὸν λέγοντες Κύριε εἰ ἐν τῷ χρόνῳ
τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν
τῷ Ἰσραήλ
7 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Οὐχ ὑμῶν
ἐστιν γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ
πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ
8 ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος
τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ' ὑμᾶς καὶ
ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε Ἰερουσαλὴμ
καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ
καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς

SKUTKOVÉ 1:9

Bible Kralická
9 A to pověděv, ani na to hledí,
vzhůru vyzdvižen jest, a oblak vzal jej
od očí jejich.
10 A když za ním v nebe jdoucím
pilně hleděli, aj, dva muži postavili se
podle nich v rouše bílém,
11 A řekli: Muži Galilejští, co stojíte,
hledíce do nebe? Tento Ježíš, kterýž
vzhůru vzat jest od vás do nebe, takť
přijde, jakž jste spatřili způsob jeho
jdoucího do nebe.
12 Tedy navrátili se do Jeruzaléma
od hory, jenž slove Olivetská, kteráž
jest blízko Jeruzaléma, vzdálí cesty
jednoho dne svátečního.
13 A když přišli [domů], vstoupili
do vrchního příbytku domu, kdež
přebývali, i Petr i Jakub, i Jan
a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj
a Matouš, Jakub Alfeův a Šimon
Zelótes a Judas [bratr] Jakubův.
14 Ti
všickni
byli
trvajíce
jednomyslně na modlitbě a pokorné
prosbě s ženami a s Marijí, matkou
Ježíšovou, i s bratřími jeho.
15 V těch pak dnech povstav Petr
uprostřed učedlníků, řekl (a byl
zástup lidí spolu shromážděných
okolo sta a dvadcíti):
16 Muži bratří, musilo se naplniti
Písmo to, kteréž předpověděl Duch
svatý skrze ústa Davidova o Jidášovi,
kterýž byl vůdce těch, jenž jímali
Ježíše.
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Textus Receptus

9 καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων
αὐτῶν ἐπήρθη καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν
αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν
10 καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν
οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ καὶ ἰδού,
ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν
ἐσθήτι λευκῇ,
11 οἳ καὶ εἶπον, Ἄνδρες Γαλιλαῖοι τί
ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν
οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ' ὑμῶν
εἰς τὸν οὐρανὸν οὕτως ἐλεύσεται ὃν
τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον
εἰς τὸν οὐρανόν
12 Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ
ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου Ἐλαιῶνος
ὅ ἐστιν ἐγγὺς Ἰερουσαλὴμ σαββάτου
ἔχον ὁδόν
13 καὶ ὅτε εἰσῆλθον ἀνέβησαν εἰς τὸ
ὑπερῷον οὗ ἦσαν καταμένοντες ὅ τε
Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ
Ἀνδρέας Φίλιππος καὶ Θωμᾶς
Βαρθολομαῖος
καὶ
Ματθαῖος,
Ἰάκωβος Ἁλφαίου καὶ Σίμων ὁ
ζηλωτὴς καὶ Ἰούδας Ἰακώβου
14 οὗτοι
πάντες
ἦσαν
προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ
προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει, σὺν γυναιξὶν
καὶ Μαριᾴ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ καὶ σὺν
τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ
15 Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις
ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τῶν μαθητῶν
εἶπεν ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ
αὐτὸ ὡς ἑκατὸν εἴκοσιν,
16 Ἄνδρες ἀδελφοί ἔδει πληρωθῆναι
τὴν γραφὴν ταύτην, ἣν προεῖπεν τὸ
πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος Δαβὶδ,
περὶ Ἰούδα τοῦ γενομένου ὁδηγοῦ τοῖς
συλλαβοῦσιν τὸν Ἰησοῦν
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SKUTKOVÉ 1:25

Bible Kralická
17 Nebo byl přičten k nám, a byl
došel losu přisluhování tohoto.
18 Ten zajisté obdržel pole ze mzdy
nepravosti, a oběsiv se, rozpukl se na
dvé, i vykydla se všecka střeva jeho.
19 A to známé jest učiněno
všechněm přebývajícím v Jeruzalémě,
takže jest nazváno pole to vlastním
jazykem jejich Akeldama, to jest pole
krve.
20 Psáno jest zajisté v knihách
Žalmů: Budiž příbytek jeho pustý,
a nebuď, kdo by přebýval v něm,
a [opět]: Biskupství jeho vezmi jiný.
21 Protož musíť to býti, aby jeden
z těch mužů, kteříž jsou s námi bývali
po všecken čas, v němž přebýval mezi
námi Pán Ježíš,
22 Počav od křtu Janova až do dne
toho, v kterémžto vzhůru vzat jest od
nás, byl svědkem spolu s námi
vzkříšení jeho.
23 Tedy postavili dva, Jozefa, jenž
sloul Barsabáš, kterýž měl příjmí
Justus, a Matěje.
24 A modléce se, řekli: Ty, Pane,
všech srdcí zpytateli, ukažiž, kterého
jsi vyvolil z těchto dvou,
25 Aby přijal los přisluhování tohoto
a apoštolství, z něhož jest vypadl
Jidáš, aby odšel na místo své.

Textus Receptus

17 ὅτι κατηριθμημένος ἦν σὺν ἡμῖν
καὶ ἔλαχεν τὸν κλῆρον τῆς διακονίας
ταύτης
18 Οὗτος μὲν οὖν ἐκτήσατο χωρίον
ἐκ τοῦ μισθοῦ τῆς ἀδικίας καὶ πρηνὴς
γενόμενος ἐλάκησεν μέσος καὶ ἐξεχύθη
πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ·
19 καὶ γνωστὸν ἐγένετο πάσιν τοῖς
κατοικοῦσιν
Ἰερουσαλήμ
ὥστε
κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ
διαλέκτῳ αὐτῶν Ἁκελδαμά, τοῦτ' ἔστιν
Χωρίον Αἵματος
20 Γέγραπται γὰρ ἐν βίβλῳ ψαλμῶν
Γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος καὶ
μὴ ἔστω ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ καί Τὴν
ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λάβοι ἕτερος
21 δεῖ οὖν τῶν συνελθόντων ἡμῖν
ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόνῳ ἐν ᾧ εἰσῆλθεν
καὶ ἐξῆλθεν ἐφ' ἡμᾶς ὁ κύριος Ἰησοῦς
22 ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος
Ἰωάννου ἕως τῆς ἡμέρας ἡς ἀνελήφθη
ἀφ' ἡμῶν μάρτυρα τῆς ἀναστάσεως
αὐτοῦ γενέσθαι σὺν ἡμῖν ἕνα τούτων
23 καὶ ἔστησαν δύο Ἰωσὴφ τὸν
καλούμενον Βαρσαβᾶν ὃς ἐπεκλήθη
Ἰοῦστος καὶ Ματθίαν
24 καὶ προσευξάμενοι εἶπον, Σὺ
κύριε
καρδιογνῶστα
πάντων
ἀνάδειξον ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα ὃν
ἐξελέξω
25 λαβεῖν τὸν κλῆρον τῆς διακονίας
ταύτης καὶ ἀποστολῆς ἐξ ἡς παρέβη
Ἰούδας πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν
ἴδιον

SKUTKOVÉ 1:26

Bible Kralická
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Textus Receptus

26 I dali jim losy. Spadl pak los na
Matěje, i připojen jest z společného
snešení k jedenácti apoštolům.

26 καὶ ἔδωκαν κλήρους αὐτῶν, καὶ
ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Ματθίαν, καὶ
συγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἕνδεκα
ἀποστόλων

2

2

A když přišel den padesátý, byli
všickni spolu na jednom místě.

2 I stal se rychle zvuk s nebe, jako
přicházejícího
větru
prudkého,
a naplnil všecken dům, kdež seděli.
3 I ukázali se jim rozdělení jazykové
jako oheň, kterýžto posadil se na
každém z nich.
4 I naplněni jsou všickni Duchem
svatým, a počali mluviti jinými
jazyky, jakž ten Duch dával jim
vymlouvati.
5 Byli pak v Jeruzalémě přebývající
Židé, muži nábožní, ze všelikého
národu, kterýž pod nebem [jest].
6 A když se stal ten hlas, sešlo se
množství a užasli se [toho], že je slyšel
jeden každý, ani mluví přirozeným
jazykem jeho.
7 I děsili se všickni a divili se,
řkouce jedni k druhým: Aj, zdaliž
nejsou tito všickni, kteříž mluví,
Galilejští?
8 A kterak my je slyšíme jeden
každý z nás [mluviti] jazykem naším,
v kterémž jsme se zrodili?
9 Partští, a Medští, a Elamitští,
a kteříž přebýváme v Mezopotamii,
v Židovstvu a v Kappadocii, v Pontu
a v Azii,

Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν
ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν
ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό
2 καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας
καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ
ἦσαν καθήμενοι·
3 καὶ
ὤφθησαν
αὐτοῖς
διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός
ἐκάθισεν τε ἐφ' ἕνα ἕκαστον αὐτῶν
4 καὶ
ἐπλήσθησαν
ἅπαντες
πνεύματος ἁγίου καὶ ἤρξαντο λαλεῖν
ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ πνεῦμα
ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι
5 Ἦσαν
δὲ
ἐν
Ἰερουσαλὴμ
κατοικοῦντες
Ἰουδαῖοι
ἄνδρες
εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ
τὸν οὐρανόν
6 γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης
συνῆλθεν τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη ὅτι
ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ
λαλούντων αὐτῶν
7 ἐξίσταντο
δὲ
πάντες
καὶ
ἐθαύμαζον λέγοντες πρὸς ἀλλήλους
Οὐκ ἰδού, πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ
λαλοῦντες Γαλιλαῖοι
8 καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος
τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ
ἐγεννήθημεν
9 Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ἐλαμῖται
καὶ
οἱ
κατοικοῦντες
τὴν
Μεσοποταμίαν Ἰουδαίαν τε καὶ
Καππαδοκίαν Πόντον καὶ τὴν Ἀσίαν
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SKUTKOVÉ 2:19

Bible Kralická
10 V Frygii a v Pamfylii, v Egyptě
a v krajinách Libye, kteráž jest vedle
Cyrénu, a hosté Římané, Židé, i vnově
na víru obrácení,
11 Kretští i Arabští, slyšíme je, ani
mluví jazyky našimi veliké věci Boží.
12 I děsili se všickni a divili se, jeden
k druhému řkouce: I což toto bude?
13 Jiní pak posmívajíce se, pravili:
Mstem se zpili tito.
14 A stoje Petr s jedenácti, pozdvihl
hlasu svého a promluvil k nim: Muži
Židé
a všickni,
kteříž
bydlíte
v Jeruzalémě, toto vám známo buď,
a ušima pozorujte slov mých.
15 Jistě nejsouť tito, jakož vy se
domníváte, zpilí, poněvadž jest teprv
třetí hodina na den.
16 Ale
totoť
jest,
což
jest
předpovědíno skrze proroka Joele:
17 A budeť v posledních dnech, (dí
Bůh,) vyleji z Ducha mého na všeliké
tělo, a prorokovati budou synové vaši,
i dcery vaše, a mládenci vaši vidění
vídati budou, a starci vaši sny míti
budou.
18 A zajisté na služebníky své a na
služebnice své v těch dnech vyleji
z Ducha mého, a budou prorokovati.
19 A ukáži zázraky na nebi svrchu
a znamení na zemi dole, krev a oheň
a páru dýmovou.

Textus Receptus

10 Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν
Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς
κατὰ Κυρήνην καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες
Ῥωμαῖοι Ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι
11 Κρῆτες καὶ Ἄραβες ἀκούομεν
λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις
γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ
12 ἐξίσταντο
δὲ
πάντες
καὶ
διηπόρουν ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες
Τί ἄν θέλοι τοῦτο εἶναι
13 ἕτεροι δὲ χλευάζοντες ἔλεγον ὅτι
Γλεύκους μεμεστωμένοι εἰσίν
14 Σταθεὶς δὲ Πέτρος σὺν τοῖς
ἕνδεκα ἐπῆρεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ
ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς Ἄνδρες Ἰουδαῖοι
καὶ οἱ κατοικοῦντες Ἰερουσαλὴμ
ἅπαντες, τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω
καὶ ἐνωτίσασθε τὰ ῥήματά μου
15 οὐ γὰρ ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε
οὗτοι μεθύουσιν ἔστιν γὰρ ὥρα τρίτη
τῆς ἡμέρας
16 ἀλλὰ τοῦτό ἐστιν τὸ εἰρημένον διὰ
τοῦ προφήτου Ἰωήλ·
17 Καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις
ἡμέραις λέγει ὁ θεός ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ
πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα καὶ
προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ
θυγατέρες ὑμῶν καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν
ὁράσεις ὄψονται καὶ οἱ πρεσβύτεροι
ὑμῶν ἐνυπνία ἐνυπνιασθήσονται·
18 καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ
ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις
ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου
καὶ προφητεύσουσιν
19 καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ
ἄνω καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω αἷμα
καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ·

SKUTKOVÉ 2:20

Bible Kralická
20 Slunce obrátí se v temnost
a měsíc v krev, prve než přijde den
Páně veliký a zjevný.
21 A staneť se, [že] každý, kdožkoli
vzýval by jméno Páně, spasen bude.
22 Muži Izraelští, slyšte slova tato:
Ježíše toho Nazaretského, muže od
Boha zveličeného mezi vámi mocmi
a zázraky a znameními, kteréž činil
skrze něho Bůh uprostřed vás, jakož
i vy sami víte,
23 Toho,
[pravím],
vydaného,
z uložené rady a předzvědění Božího
vzavše [a] skrze ruce nešlechetných
ukřižovavše, zamordovali jste.
24 Jehožto Bůh vzkřísil, zprostiv
[ho] bolestí smrti, jakož nebylo možné
jemu držánu býti od ní.
25 Nebo David praví o něm:
Spatřoval jsem Pána před sebou
vždycky; nebo jest mi po pravici,
abych se nepohnul.
26 Protož rozveselilo se srdce mé,
a zplésal jazyk můj, nýbrž i tělo mé
odpočine v naději.
27 Nebo nenecháš duše mé v pekle,
aniž dáš viděti svatému svému
porušení.
28 Známé jsi mi učinil cesty života,
a naplníš mne utěšením před
obličejem svým.
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Textus Receptus

20 ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς
σκότος καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα πρὶν ἡ
ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην
καὶ ἐπιφανῆ
21 καὶ ἔσται πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται
τὸ ὄνομα κυρίου σωθήσεται
22 Ἄνδρες Ἰσραηλῖται ἀκούσατε
τοὺς λόγους τούτους· Ἰησοῦν τὸν
Ναζωραῖον ἄνδρα ἀπὸ τοῦ θεοῦ
ἀποδεδειγμένον εἰς ὑμᾶς δυνάμεσιν
καὶ τέρασιν καὶ σημείοις οἷς ἐποίησεν
δι' αὐτοῦ ὁ θεὸς ἐν μέσῳ ὑμῶν καθὼς
καὶ αὐτοὶ οἴδατε
23 τοῦτον τῇ ὡρισμένῃ βουλῇ καὶ
προγνώσει τοῦ θεοῦ ἔκδοτον λαβόντες
διὰ χειρῶν ἀνόμων προσπήξαντες
ἀνείλετε
24 ὃν ὁ θεὸς ἀνέστησεν λύσας τὰς
ὠδῖνας τοῦ θανάτου καθότι οὐκ ἦν
δυνατὸν κρατεῖσθαι αὐτὸν ὑπ' αὐτοῦ·
25 Δαβὶδ γὰρ λέγει εἰς αὐτόν
Προωρώμην τὸν κύριον ἐνώπιόν μου
διὰ παντός ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν ἵνα
μὴ σαλευθῶ
26 διὰ τοῦτο εὐφράνθη ἡ καρδία μου
καὶ ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά μου ἔτι δὲ
καὶ ἡ σάρξ μου κατασκηνώσει ἐπ'
ἐλπίδι
27 ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν
μου εἰς ᾅδου, οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν
σου ἰδεῖν διαφθοράν
28 ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς
πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ τοῦ
προσώπου σου
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Bible Kralická
29 Muži bratří, sluší směle mluviti
k vám o patriarchovi Davidovi, že
i umřel, i pochován jest, i hrob jeho
jest u nás až do dnešního dne.
30 Prorok tedy byv a věděv, že
přísahou zavázal se jemu Bůh, že
z plodu ledví jeho podle těla vzbudí
Krista a posadí na stolici jeho,
31 [To]
předzvěděv,
mluvil
o vzkříšení Kristovu, že není opuštěna
duše jeho v pekle, ani tělo jeho vidělo
porušení.
32 Toho Ježíše vzkřísil Bůh, jehožto
my všickni svědkové jsme.
33 Protož pravicí Boží jsa zvýšen,
a vzav zaslíbení Ducha svatého od
Otce, vylil to, což vy nyní vidíte
a slyšíte.
34 Neboť jest David nevstoupil
v nebe, ale on praví: Řekl Pán Pánu
mému: Seď na pravici mé,
35 Dokavadž nepoložím nepřátel
tvých, [aby byli] podnože noh tvých.
36 Protož věziž jistě všecken dům
Izraelský, žeť jest Bůh i Pánem ho
učinil i Kristem, toho Ježíše, kteréhož
jste vy ukřižovali.
37 To slyševše, zkormouceni jsou
v srdci [svém], a řekli ku Petrovi
a k jiným apoštolům: Což máme činiti,
muži bratří?

Textus Receptus

29 Ἄνδρες ἀδελφοί ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ
παρρησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ
πατριάρχου Δαβίδ ὅτι καὶ ἐτελεύτησεν
καὶ ἐτάφη καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἔστιν ἐν
ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης
30 προφήτης οὖν ὑπάρχων καὶ
εἰδὼς ὅτι ὅρκῳ ὤμοσεν αὐτῷ ὁ θεὸς ἐκ
καρποῦ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ τὸ κατὰ
σάρκα ἀναστήσειν τὸν Χριστὸν,
καθίσαι ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ
31 προϊδὼν ἐλάλησεν περὶ τῆς
ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ὅτι οὐ
κατελείφθη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ εἰς ᾅδου,
οὔδε ἡ σὰρξ αὐτοῦ εἶδεν διαφθοράν
32 τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ἀνέστησεν ὁ
θεός οὗ πάντες ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες·
33 τῇ δεξιᾷ οὖν τοῦ θεοῦ ὑψωθεὶς
τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ ἁγίου
πνεύματος λαβὼν παρὰ τοῦ πατρὸς
ἐξέχεεν τοῦτο ὃ νὺν ὑμεῖς βλέπετε καὶ
ἀκούετε
34 οὐ γὰρ Δαβὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς
οὐρανούς λέγει δὲ αὐτός Εἶπεν ὁ
κύριος τῷ κυρίῳ μου Κάθου ἐκ δεξιῶν
μου
35 ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου
ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου
36 ἀσφαλῶς οὖν γινωσκέτω πᾶς
οἶκος Ἰσραὴλ ὅτι καὶ κύριον καὶ
Χριστὸν αὐτὸν ὁ θεός ἐποίησεν τοῦτον
τὸν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε
37 Ἀκούσαντες δὲ κατενύγησαν τῇ
καρδίᾳ εἶπόν τε πρὸς τὸν Πέτρον καὶ
τοὺς
λοιποὺς
ἀποστόλους
Τί
ποιήσομεν, ἄνδρες ἀδελφοί

SKUTKOVÉ 2:38

Bible Kralická
38 Tedy Petr řekl k nim: Pokání
čiňte, a pokřti se jeden každý z vás ve
jménu Ježíše Krista na odpuštění
hříchů a přijmete dar Ducha svatého.

39 Vámť jest zajisté zaslíbení [stalo
se] a synům vašim, i všechněm, kteříž
daleko jsou, kterýchžkoli povolal by
Pán Bůh náš.
40 A jinými slovy mnohými
osvědčoval a napomínal [jich], řka:
Oddělte se od pokolení toho zlého.
41 Tedy ti, kteříž ochotně přijali
slova jeho, pokřtěni jsou, a připojilo se
[k nim] ten den duší okolo tří tisíců.
42 I zůstávali v učení apoštolském,
a v společnosti, a v lámání chleba, a na
modlitbách.
43 I přišla na všelikou duši bázeň,
a mnozí divové a zázrakové dáli se
skrze apoštoly.
44 Všickni pak věřící byli pospolu,
a měli všecky věci obecné.
45 A prodávali vladařství a statky,
a dělili mezi všecky, jakž komu
potřebí bylo.
46 A na každý den trvajíce
jednomyslně v chrámě, a lámajíce po
domích chléb, přijímali pokrm
s potěšením a sprostností srdce,
47 Chválíce Boha a milost majíce
u všeho lidu. Pán pak přidával církvi
na každý den těch, kteříž by spaseni
byli.
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Textus Receptus

38 Πέτρος δὲ ἔφη πρὸς αὐτούς
Μετανοήσατε
καὶ
βαπτισθήτω
ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ
Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ
λήψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου
πνεύματος
39 ὑμῖν γάρ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία καὶ
τοῖς τέκνοις ὑμῶν καὶ πᾶσιν τοῖς εἰς
μακρὰν ὅσους ἂν προσκαλέσηται
κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν
40 ἑτέροις τε λόγοις πλείοσιν
διεμαρτύρετο καὶ παρεκάλει λέγων,
Σώθητε ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς
ταύτης
41 οἱ
μὲν
οὖν
ἀσμένως
ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ
ἐβαπτίσθησαν καὶ προσετέθησαν τῇ
ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι
42 ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ
διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ
κοινωνίᾳ καὶ τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ
ταῖς προσευχαῖς
43 ἐγένετο δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος
πολλά τε τέρατα καὶ σημεῖα διὰ τῶν
ἀποστόλων Ἐγίνετο
44 πάντες δὲ οἱ πιστεύοντες ἦσαν
ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά
45 καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις
ἐπίπρασκον καὶ διεμέριζον αὐτὰ
πᾶσιν καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν·
46 καθ' ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες
ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ κλῶντές τε
κατ' οἶκον ἄρτον μετελάμβανον
τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι
καρδίας
47 αἰνοῦντες τὸν θεὸν καὶ ἔχοντες
χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν ὁ δὲ κύριος
προσετίθει τοὺς σῳζομένους καθ'
ἡμέραν τῇ ἐκκλησία
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Bible Kralická

3

Petr pak a Jan spolu vstupovali do
chrámu v hodinu modlitebnou
devátou.
2 A muž nějaký, chromý [tak
narozený] z života matky své, nesen
byl, kteréhož sázeli na každý den
u dveří chrámových, kteréž slouly
Krásné, aby prosil za almužnu těch,
kteříž vcházeli do chrámu.
3 Ten uzřev Petra a Jana, ani
vcházeti měli do chrámu, prosil [jich],
aby mu almužnu dali.
4 I pohleděv naň Petr s Janem, řekl:
Hleď na nás.
5 A on pilně pohleděl na ně, naděje
se, že něco vezme od nich.
6 Tedy řekl Petr: Stříbra a zlata
nemám, ale což mám, to tobě dám. Ve
jménu Ježíše Krista Nazaretského
vstaň a choď.
7 I ujav jej za ruku jeho pravou,
pozdvihl ho, a hned utvrzeny jsou
nohy jeho i kloubové.
8 A zchytiv se, stál, a chodil, a všel
s nimi do chrámu, chodě, a poskakuje,
a chvále Boha.
9 A viděl jej všecken lid, an chodí
a chválí Boha.
10 I poznali ho, že jest ten, kterýž na
almužně sedával u dveří Krásných
chrámových. I naplněni jsou strachem
a děšením nad tím, což se stalo jemu.

Textus Receptus

ἐπὶ τὸ αὐτό δὲ Πέτρος καὶ
Ἰωάννης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν
Ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν
ἐννάτην
2 καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας
μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο ὃν
ἐτίθουν καθ' ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν
τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην Ὡραίαν τοῦ
αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν
εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν·
3 ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ Ἰωάννην
μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερὸν ἠρώτα
ἐλεημοσύνην λαβεῖν
4 ἀτενίσας δὲ Πέτρος εἰς αὐτὸν σὺν
τῷ Ἰωάννῃ εἶπεν Βλέψον εἰς ἡμᾶς
5 ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς προσδοκῶν τι
παρ' αὐτῶν λαβεῖν
6 εἶπεν δὲ Πέτρος Ἀργύριον καὶ
χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι ὃ δὲ ἔχω
τοῦτό σοι δίδωμι· ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ
Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου ἐγεῖραι καὶ
περιπάτει
7 καὶ πιάσας αὐτὸν τῆς δεξιᾶς
χειρὸς ἤγειρεν παραχρῆμα δὲ
ἐστερεώθησαν αὐτοῦ αἱ βάσεις καὶ τὰ
σφῦρα
8 καὶ
ἐξαλλόμενος
ἔστη καὶ
περιεπάτει καὶ εἰσῆλθεν σὺν αὐτοῖς εἰς
τὸ ἱερὸν περιπατῶν καὶ ἁλλόμενος καὶ
αἰνῶν τὸν θεόν
9 καὶ εἶδεν αὐτὸν πᾶς ὁ λαὸς
περιπατοῦντα καὶ αἰνοῦντα τὸν θεόν·
10 ἐπεγίνωσκον τε αὐτὸν ὅτι οὑτὸς
ἦν ὁ πρὸς τὴν ἐλεημοσύνην καθήμενος
ἐπὶ τῇ Ὡραίᾳ Πύλῃ τοῦ ἱεροῦ καὶ
ἐπλήσθησαν θάμβους καὶ ἐκστάσεως
ἐπὶ τῷ συμβεβηκότι αὐτῷ

3

SKUTKOVÉ 3:11

Bible Kralická
11 A když se ten uzdravený přídržel
Petra a Jana, sběhl se k nim všecken
lid
do
síňce,
kteráž
sloula
Šalomounova, předěšen jsa.
12 To viděv Petr, promluvil k lidu:
Muži Izraelští, co se divíte tomuto?
Anebo co na nás tak pilně hledíte, jako
bychom my svou mocí aneb
nábožností učinili to, aby tento chodil?
13 Bůh
Abrahamův
a Izákův
a Jákobův, Bůh otců našich, oslavil
Syna svého Ježíše, kteréhož jste vy
vydali a odepřeli se před tváří
Pilátovou, kterýž ho soudil býti
[hodného] propuštění.
14 Vy pak svatého a spravedlivého
odepřeli jste se a prosili jste za muže
vražedníka, aby vám byl dán.
15 Ale dárce života zamordovali
jste, kteréhož Bůh vzkřísil z mrtvých;
čehož my svědkové jsme.
16 A skrze víru ve jméno jeho,
tohoto, kteréhož vy vidíte a znáte,
utvrdilo jest jméno jeho a víra, kteráž
jest skrze něho, dala jemu celé zdraví
toto před obličejem všech vás.
17 Ale nyní, bratří, vím, že jste to
z nevědomí učinili, jako i knížata vaše.
18 Bůh pak to, což předzvěstoval
skrze ústa všech proroků, že měl
Kristus trpěti, tak jest naplnil.
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Textus Receptus

11 Κρατοῦντος δὲ τοῦ ἰαθἐντος
χωλοῦ τὸν Πέτρον καὶ Ἰωάννην
συνέδραμεν πρὸς αὐτοὺς πᾶς ὁ λαὸς
ἐπὶ τῇ στοᾷ τῇ καλουμένῃ Σολομῶντος
ἔκθαμβοι
12 ἰδὼν δὲ Πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς
τὸν λαόν Ἄνδρες Ἰσραηλῖται τί
θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ ἢ ἡμῖν τί
ἀτενίζετε ὡς ἰδίᾳ δυνάμει ἢ εὐσεβείᾳ
πεποιηκόσιν τοῦ περιπατεῖν αὐτόν
13 ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ
Ἰακώβ ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν
ἐδόξασεν τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν ὃν
ὑμεῖς παρεδώκατε καὶ ἠρνήσασθε
αὐτόν κατὰ πρόσωπον Πιλάτου
κρίναντος ἐκείνου ἀπολύειν·
14 ὑμεῖς δὲ τὸν ἅγιον καὶ δίκαιον
ἠρνήσασθε καὶ ᾐτήσασθε ἄνδρα φονέα
χαρισθῆναι ὑμῖν
15 τὸν δὲ ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς
ἀπεκτείνατε ὃν ὁ θεὸς ἤγειρεν ἐκ
νεκρῶν οὗ ἡμεῖς μάρτυρές ἐσμεν
16 καὶ ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος
αὐτοῦ τοῦτον ὃν θεωρεῖτε καὶ οἴδατε
ἐστερέωσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ ἡ
πίστις ἡ δι' αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν
ὁλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων
ὑμῶν
17 καὶ νῦν ἀδελφοί οἶδα ὅτι κατὰ
ἄγνοιαν ἐπράξατε ὥσπερ καὶ οἱ
ἄρχοντες ὑμῶν·
18 ὁ δὲ θεὸς ἃ προκατήγγειλεν διὰ
στόματος πάντων τῶν προφητῶν
αὐτοῦ παθεῖν τὸν Χριστὸν ἐπλήρωσεν
οὕτως
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Bible Kralická
19 rotož čiňte pokání, a obraťte se,
aby byli shlazeni hříchové vaši, když
by přišli časové rozvlažení od tváři
Páně,
20 A poslal by toho, kterýž vám
kázán jest, Ježíše Krista.
21 Kteréhož zajisté musí přijíti
nebesa, až do času napravení všech
věcí; což byl předpověděl Bůh skrze
ústa svých svatých proroků od věků.
22 Mojžíš zajisté otcům řekl, že
Proroka vám vzbudí Pán Bůh váš
z bratří vašich jako mne, jehož
poslouchati budete ve všem, cožkoli
bude mluviti vám.
23 A staneť se, [že] každá duše,
kteráž by neposlouchala toho Proroka,
vyhlazena bude z lidu [mého].
24 Ano i všickni proroci od Samuele
a potomních, kteřížkoli mluvili, také
jsou o těchto dnech předzvěstovali.
25 Vy
jste
synové
proroků
a [synové] úmluvy, kterouž učinil Bůh
s otci našimi, řka k Abrahamovi:
V semeni tvém požehnány budou
všecky čeledi země.
26 Vám nejprve Bůh, vzbudiv Syna
svého Ježíše, poslal ho dobrořečícího
vám, aby se jeden každý z vás odvrátil
od nepravostí svých.

Textus Receptus

19 μετανοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε
εἰς τὸ ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας
ὅπως ἄν ἔλθωσιν καιροί ἀναψύξεως
ἀπό προσώπου τοῦ κυρίου
20 καὶ
ἀποστείλῃ
τὸν
προκεκηρυγμένον
ὑμῖν
Ἰησοῦν
Χριστόν
21 ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι ἄχρι
χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων ὧν
ἐλάλησεν ὁ θεὸς διὰ στόματος
πάντων, ἁγίων αὐτοῦ προφητῶν ἀπ'
αἰῶνος
22 Μωσῆς μὲν γὰρ πρὸς τούς
πατέρας εἶπεν ὅτι Προφήτην ὑμῖν
ἀναστήσει κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν
ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ· αὐτοῦ
ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν
λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς
23 ἔσται δὲ πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἂν μὴ
ἀκούσῃ τοῦ προφήτου ἐκείνου
ἐξολοθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ
24 καὶ πάντες δὲ οἱ προφῆται ἀπὸ
Σαμουὴλ καὶ τῶν καθεξῆς ὅσοι
ἐλάλησαν καὶ προκατήγγειλαν τὰς
ἡμέρας ταύτας
25 ὑμεῖς ἐστε υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ
τῆς διαθήκης ἡς διέθετο ὁ θεὸς πρὸς
τοὺς πατέρας ἡμῶν λέγων πρὸς
Ἀβραάμ, Καὶ τῷ σπέρματί σου
ἐνευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ
τῆς γῆς
26 ὑμῖν πρῶτον ὁ θεὸς ἀναστήσας
τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν, ἀπέστειλεν
αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς ἐν τῷ
ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν
πονηριῶν ὑμῶν

SKUTKOVÉ 4:1

Bible Kralická

4

A když oni mluvili k lidu, přišli
kněží
a úředník
chrámu
a saduceové,
2 Těžce to nesouce, že lid učili
a zvěstovali ve [jménu] Ježíše
vzkříšení z mrtvých.
3 I vztáhli na ně ruce a vsadili je do
žaláře až do jitra, neb již byl večer.
4 Mnozí pak z těch, kteříž slyšeli
slovo [Boží], uvěřili. I učiněn jest počet
mužů okolo pěti tisíců.
5 Stalo se pak nazejtří, sešli se
knížata jejich, a starší, a zákoníci
v Jeruzalémě,
6 A Annáš nejvyšší kněz, a Kaifáš,
a Jan, a Alexander, a kteřížkoli byli
z pokolení nejvyššího kněze.
7 I postavivše je mezi sebou, otázali
se jich: Jakou mocí aneb v kterém
jménu učinili jste to vy?
8 Tedy Petr, jsa pln Ducha svatého,
řekl jim: Knížata lidu a starší Izraelští,
9 Poněvadž my dnes k soudu jsme
přivedeni pro dobrodiní člověku
nemocnému [učiněné], kterak by on
zdráv učiněn byl:
10 Známo buď všechněm vám
i všemu lidu Izraelskému, že ve jménu
Ježíše Krista Nazaretského, kteréhož
jste vy ukřižovali, jehož Bůh vzkřísil
z mrtvých, skrze toho [jméno] tento
stojí před vámi zdravý.
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Textus Receptus

Λαλούντων δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν
λαὸν ἐπέστησαν αὐτοῖς οἱ ἱερεῖς
καὶ ὁ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ
Σαδδουκαῖοι
2 διαπονούμενοι διὰ τὸ διδάσκειν
αὐτοὺς τὸν λαὸν καὶ καταγγέλλειν ἐν
τῷ Ἰησοῦ τὴν ἀνάστασιν τὴν ἐκ
νεκρῶν
3 καὶ ἐπέβαλον αὐτοῖς τὰς χεῖρας
καὶ ἔθεντο εἰς τήρησιν εἰς τὴν αὔριον·
ἦν γὰρ ἑσπέρα ἤδη
4 πολλοὶ δὲ τῶν ἀκουσάντων τὸν
λόγον ἐπίστευσαν καὶ ἐγενήθη ὁ
ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν ὡσεὶ χιλιάδες
πέντε
5 Ἐγένετο δὲ ἐπὶ τὴν αὔριον
συναχθῆναι αὐτῶν τοὺς ἄρχοντας καὶ
πρεσβυτέρους καὶ γραμματεῖς
6 εἴς Ἰερουσαλήμ καὶ Ἄνναν τὸν
ἀρχιερέα καὶ Καϊάφαν, καὶ Ἰωάννην
καὶ Ἀλέξανδρον καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ
γένους ἀρχιερατικοῦ
7 καὶ στήσαντες αὐτοὺς ἐν τῷ μέσῳ
ἐπυνθάνοντο Ἐν ποίᾳ δυνάμει ἢ ἐν
ποίῳ ὀνόματι ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς
8 τότε Πέτρος πλησθεὶς πνεύματος
ἁγίου εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἄρχοντες τοῦ
λαοῦ καὶ πρεσβύτεροι τοῦ Ἰσραὴλ,
9 εἰ ἡμεῖς σήμερον ἀνακρινόμεθα ἐπὶ
εὐεργεσίᾳ ἀνθρώπου ἀσθενοῦς ἐν τίνι
οὗτος σέσωσται

4

10 γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ
παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραὴλ ὅτι ἐν τῷ
ὀνόματι
Ἰησοῦ
Χριστοῦ
τοῦ
Ναζωραίου ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε ὃν
ὁ θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν ἐν τούτῳ
οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν
ὑγιής

402

SKUTKOVÉ 4:20

Bible Kralická
11 Toť jest ten kámen za nic
položený od vás dělníků, kterýž
učiněn jest v hlavu úhelní.
12 A neníť v žádném jiném spasení;
neboť není jiného jména pod nebem
daného lidem, skrze kteréž bychom
mohli spaseni býti.
13 I vidouce takovou udatnost
a smělost v mluvení Petrovu a Janovu,
a shledavše, že jsou lidé neučení
a prostí, divili se, a poznali je, že
s Ježíšem bývali.
14 Člověka také toho vidouce, an
stojí s nimi, kterýž byl uzdraven,
neměli co mluviti proti nim.
15 I rozkázavše jim vystoupiti
z rady, rozmlouvali vespolek,
16 Řkouce: Co učiníme lidem těmto?
Nebo že jest zjevný zázrak stal se
skrze
ně,
všem
přebývajícím
v Jeruzalémě známé jest, aniž můžeme
[toho] zapříti.
17 Ale aby se to více nerozhlašovalo
v lidu, s pohrůžkou přikažme jim, aby
více v tom jménu žádnému z lidí
nemluvili.
18 I povolavše jich, přikázali jim,
aby nikoli nemluvili, ani učili ve
jménu Ježíšovu.
19 Tedy Petr a Jan odpovídajíce,
řekli jim: Jest-li to spravedlivé před
obličejem Božím, abychom vás více
poslouchali než Boha, suďte.
20 Nebť nemůžeme nemluviti toho,
co jsme viděli a slyšeli.

Textus Receptus

11 οὗτός
ἐστιν
ὁ
λίθος
ὁ
ἐξουθενηθεὶς
ὑφ'
ὑμῶν
τῶν
οἰκοδόμούντων, ὁ γενόμενος εἰς
κεφαλὴν γωνίας
12 καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ
σωτηρία οὔτε γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον
ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν
ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς
13 Θεωροῦντες δὲ τὴν τοῦ Πέτρου
παρρησίαν
καὶ
Ἰωάννου
καὶ
καταλαβόμενοι
ὅτι
ἄνθρωποι
ἀγράμματοί εἰσιν καὶ ἰδιῶται
ἐθαύμαζον ἐπεγίνωσκόν τε αὐτοὺς ὅτι
σὺν τῷ Ἰησοῦ ἦσαν
14 τόν δὲ ἄνθρωπον βλέποντες σὺν
αὐτοῖς ἑστῶτα τὸν τεθεραπευμένον
οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν
15 κελεύσαντες δὲ αὐτοὺς ἔξω τοῦ
συνεδρίου ἀπελθεῖν συνέβαλον πρὸς
ἀλλήλους
16 λέγοντες Τί ποιήσομεν τοῖς
ἀνθρώποις τούτοις ὅτι μὲν γὰρ
γνωστὸν σημεῖον γέγονεν δι' αὐτῶν
πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν Ἰερουσαλὴμ
φανερόν
καὶ
οὐ
δυνάμεθα
ἀρνήσασθαι·
17 ἀλλ' ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον διανεμηθῇ
εἰς τὸν λαόν ἀπειλῇ ἀπειλησώμεθα
αὐτοῖς μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι
τούτῳ μηδενὶ ἀνθρώπων
18 καὶ
καλέσαντες
αὐτοὺς
παρήγγειλαν αὐτοῖς τὸ καθόλου μὴ
φθέγγεσθαι μηδὲ διδάσκειν ἐπὶ τῷ
ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ
19 ὁ δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάννης
ἀποκριθέντες πρὸς αὐτούς εἶπον Εἰ
δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὑμῶν
ἀκούειν μᾶλλον ἢ τοῦ θεοῦ κρίνατε
20 οὐ δυνάμεθα γὰρ ἡμεῖς ἃ εἴδομεν
καὶ ἠκούσαμεν μὴ λαλεῖν

SKUTKOVÉ 4:21

Bible Kralická
21 A oni pohrozivše jim, propustili
je, nenalezše na nich příčiny trestání,
pro lid; nebo všickni velebili Boha
z toho, co se bylo stalo.
22 Byl zajisté v letech více než ve
čtyřidcíti člověk ten, při kterémž se
byl stal zázrak ten uzdravení.
23 A jsouce propuštěni, přišli
k svým a pověděli jim, co k nim
přední kněží a starší mluvili.
24 Kteříž uslyševše to, jednomyslně
pozdvihli hlasu k Bohu a řekli:
Hospodine, ty jsi Bůh, kterýž jsi učinil
nebe i zemi, i moře i všecko, což
v nich jest,
25 Kterýž jsi skrze ústa Davida,
služebníka svého, řekl: Proč jsou se
bouřili národové a lidé myslili marné
věci?
26 Postavili se králové zemští,
a knížata sešla se vespolek proti Pánu
a proti Pomazanému jeho.
27 Právěť jsou se jistě sešli proti
svatému Synu tvému Ježíšovi,
kteréhož jsi pomazal, Herodes
a Pontský Pilát, s pohany a lidem
Izraelským,
28 Aby učinili to, což ruka tvá a rada
tvá předuložila, aby se stalo.
29 A nyní, Pane, pohlediž na
pohrůžky jejich a dejž služebníkům
svým mluviti slovo tvé svobodně [a]
směle,
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Textus Receptus

21 οἱ
δὲ
προσαπειλησάμενοι
ἀπέλυσαν αὐτούς μηδὲν εὑρίσκοντες
τὸ πῶς κολάσωνται αὐτούς διὰ τὸν
λαόν ὅτι πάντες ἐδόξαζον τὸν θεὸν ἐπὶ
τῷ γεγονότι·
22 ἐτῶν
γὰρ
ἦν
πλειόνων
τεσσαράκοντα ὁ ἄνθρωπος ἐφ' ὃν
ἐγεγόνει τὸ σημεῖον τοῦτο τῆς ἰάσεως
23 Ἀπολυθέντες δὲ ἦλθον πρὸς τοὺς
ἰδίους καὶ ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς
αὐτοὺς
οἱ
ἀρχιερεῖς
καὶ
οἱ
πρεσβύτεροι εἶπον
24 οἱ δὲ ἀκούσαντες ὁμοθυμαδὸν
ἦραν φωνὴν πρὸς τὸν θεὸν καὶ εἶπον,
Δέσποτα σὺ ὁ Θεὸς ὁ ποιήσας τὸν
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν
θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς
25 ὁ διὰ στόματος Δαβὶδ τοῦ παιδός
σου εἰπών Ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ
λαοὶ ἐμελέτησαν κενά
26 παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς
καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ
αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ
Χριστοῦ αὐτοῦ
27 συνήχθησαν γὰρ ἐπ' ἀληθείας ἐπὶ
τὸν ἅγιον παῖδά σου Ἰησοῦν ὃν
ἔχρισας Ἡρῴδης τε καὶ Πόντιος
Πιλᾶτος σὺν ἔθνεσιν καὶ λαοῖς Ἰσραήλ
28 ποιῆσαι ὅσα ἡ χείρ σου καὶ ἡ
βουλή σου προώρισεν γενέσθαι
29 καὶ τὰ νῦν κύριε ἔπιδε ἐπὶ τὰς
ἀπειλὰς αὐτῶν καὶ δὸς τοῖς δούλοις
σου μετὰ παρρησίας πάσης λαλεῖν τὸν
λόγον σου
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SKUTKOVÉ 5:1

Bible Kralická

Textus Receptus

30 Vztahuje
ruku
svou
k uzdravování
a k činění
divů
a zázraků, skrze jméno svatého Syna
tvého Ježíše.
31 A když se oni modlili, zatřáslo se
to
místo,
na
kterémž
byli
shromážděni, a naplněni jsou všickni
Duchem svatým, a mluvili slovo Boží
směle [a] svobodně.
32 Toho pak množství věřících bylo
jedno srdce a jedna duše. Aniž kdo co
z těch věcí, kteréž měl, svým vlastním
býti pravil, ale měli všecky věci
obecné.
33 A mocí velikou vydávali apoštolé
svědectví o vzkříšení Pána Ježíše,
a milost veliká přítomná byla
všechněm jim.
34 A žádný mezi nimi nebyl nuzný;
nebo kteřížkoli měli pole nebo domy,
prodávajíce, přinášeli peníze, za
kteréž prodávali,
35 A kladli před nohy apoštolské.
I rozdělováno
bylo
jednomu
každému, jakž komu potřebí bylo.
36 Jozes pak, kterýž příjmí měl od
apoštolů Barnabáš, (což se vykládá
syn utěšení,) z pokolení Levítského,
z Cypru rodem,
37 Měv pole, prodal je, a přinesl
peníze,
a položil
k nohám
apoštolským.

30 ἐν τῷ τὴν χεῖρά σου ἐκτείνειν σε
εἰς ἴασιν καὶ σημεῖα καὶ τέρατα
γίνεσθαι διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου
παιδός σου Ἰησοῦ
31 καὶ δεηθέντων αὐτῶν ἐσαλεύθη ὁ
τόπος ἐν ᾧ ἦσαν συνηγμένοι καὶ
ἐπλήσθησαν ἅπαντες πνεύματος
ἁγίου καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
μετὰ παρρησίας
32 Τοῦ
δὲ
πλήθους
τῶν
πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ
μία καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων
αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι ἀλλ' ἦν αὐτοῖς
ἅπαντα κοινά
33 καὶ μεγάλῃ δυνάμει ἀπεδίδουν τὸ
μαρτύριον
οἱ
ἀπόστολοι
τῆς
ἀναστάσεως τοῦ κυρίου Ἰησοῦ χάρις
τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς
34 οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ὑπῇρχεν ἐν
αὐτοῖς· ὅσοι γὰρ κτήτορες χωρίων ἢ
οἰκιῶν ὑπῆρχον πωλοῦντες ἔφερον τὰς
τιμὰς τῶν πιπρασκομένων
35 καὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς πόδας τῶν
ἀποστόλων διεδίδοτο δὲ ἑκάστῳ
καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν
36 Ἰωσῆς δὲ ὁ ἐπικληθεὶς Βαρναβᾶς
ὑπὸ τῶν ἀποστόλων ὅ ἐστιν
μεθερμηνευόμενον υἱὸς παρακλήσεως
Λευίτης Κύπριος τῷ γένει
37 ὑπάρχοντος
αὐτῷ
ἀγροῦ
πωλήσας ἤνεγκεν τὸ χρῆμα καὶ ἔθηκεν
παρά τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων

5

5

Muž pak jeden, jménem Ananiáš,
s Zafirou, manželkou svou, prodal
statek.

Ἀνὴρ δέ τις Ἁνανίας ὀνόματι σὺν
Σαπφείρῃ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ
ἐπώλησεν κτῆμα

SKUTKOVÉ 5:2

Bible Kralická
2 A lstivě [něco] těch peněz ujal
s vědomím manželky své, a přinesa
díl
nějaký,
položil
k nohám
apoštolským.
3 I řekl Petr: Ananiáši, proč naplnil
satan srdce tvé [lstí], tak abys lhal
Duchu svatému a lstivě ujal [částku]
peněz za to pole?
4 Zdaliž nebylo tvé, kdybys ho byl
sobě nechal? A když bylo prodáno,
v moci tvé bylo. I proč jsi tuto věc
složil v srdci svém? Neselhal jsi lidem,
ale Bohu.
5 Tedy uslyšav Ananiáš tato slova,
padna, zdechl. I spadla bázeň veliká
na všecky, kteříž to slyšeli.
6 A vstavše mládenci, vzali jej,
a vynesše ven, pochovali.
7 I stalo se po chvíli, jako po třech
hodinách, že i jeho žena, nevěduci, co
se bylo stalo, přišla.
8 I řekl k ní Petr: Pověz mi, za
toliko-li jste pole [své] prodali? A ona
řekla: Ano, za tolik.
9 Tedy dí jí Petr: I pročež jste se
smluvili, abyste pokoušeli Ducha
Páně? Aj, nohy těch, kteříž pochovali
muže tvého, přede dveřmi jsou,
a vynesouť [také i] tebe.
10 I padla hned před nohy jeho,
a zdechla. A všedše mládenci, nalezli
ji mrtvou; i vynesše, pochovali podle
muže jejího.
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Textus Receptus

2 καὶ ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιμῆς
συνειδυίας καὶ τῆς γυναικός αὐτοῦ,
καὶ ἐνέγκας μέρος τι παρὰ τοὺς πόδας
τῶν ἀποστόλων ἔθηκεν
3 εἶπεν δὲ Πέτρος Ἁνανία διατί
ἐπλήρωσεν ὁ Σατανᾶς τὴν καρδίαν
σου ψεύσασθαί σε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
καὶ νοσφίσασθαι ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ
χωρίου
4 οὐχὶ μένον σοὶ ἔμενεν καὶ πραθὲν
ἐν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχεν τί ὅτι ἔθου
ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸ πρᾶγμα τοῦτο οὐκ
ἐψεύσω ἀνθρώποις ἀλλὰ τῷ θεῷ
5 ἀκούων δὲ Ἁνανίας τοὺς λόγους
τούτους πεσὼν ἐξέψυξεν καὶ ἐγένετο
φόβος μέγας ἐπὶ πάντας τοὺς
ἀκούοντας ταῦτα
6 ἀναστάντες δὲ οἱ νεώτεροι
συνέστειλαν αὐτὸν καὶ ἐξενέγκαντες
ἔθαψαν
7 Ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν
διάστημα καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα
τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν
8 ἀπεκρίθη δὲ αὓτη ὁ Πέτρος Εἰπέ
μοι εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε ἡ
δὲ εἶπεν Ναί τοσούτου
9 ὁ δὲ Πέτρος εἶπεν πρὸς αὐτήν Τί
ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ
πνεῦμα κυρίου ἰδού, οἱ πόδες τῶν
θαψάντων τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ θύρᾳ
καὶ ἐξοίσουσίν σε
10 ἔπεσεν δὲ παραχρῆμα παρὰ τοὺς
πόδας αὐτοῦ καὶ ἐξέψυξεν· εἰσελθόντες
δὲ οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν νεκράν
καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν πρὸς τὸν
ἄνδρα αὐτῆς
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SKUTKOVÉ 5:20

Bible Kralická
11 I byla bázeň veliká po vší církvi,
i mezi všemi, kteříž to slyšeli.
12 Skrze ruce pak apoštolů dáli se
divové a zázrakové velicí v lidu, (A
bývali všickni jednomyslně v síňci
Šalomounově.
13 Jiný pak žádný neodvážil se
připojiti k nim, ale velebil je lid.
14 A vždy více se rozmáhalo
množství věřících Pánu, mužů i také
žen.)
15 Takže i na ulice vynášeli
nemocné, a kladli na ložcích a na
nosidlách, aby, když by šel Petr, aspoň
stín jeho zastínil na některé z nich.
16 Scházelo se pak množství
z okolních měst do Jeruzaléma,
nesouce nemocné a trápené od duchů
nečistých, a uzdravováni byli všickni.
17 Tedy povstav nejvyšší kněz
a všickni, kteříž byli s ním, (jenž byli
saducejské sekty,) naplněni jsou
závistí.
18 I zjímali apoštoly, a vsázeli je do
žaláře obecného.
19 Ale anděl Páně v noci otevřev
dveře u žaláře, vyvedl je ven a řekl:
20 Jděte, a postavíce se, mluvte lidu
v chrámě všecka slova života tohoto.

Textus Receptus

11 καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ' ὅλην
τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς
ἀκούοντας ταῦτα
12 Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν
ἀποστόλων ἐγένετο σημεῖα καὶ τέρατα
ἐν τῷ λαῷ· πολλὰ καὶ ἦσαν
ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ Στοᾷ
Σολομῶντος
13 τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα
κολλᾶσθαι αὐτοῖς ἀλλ' ἐμεγάλυνεν
αὐτοὺς ὁ λαός·
14 μᾶλλον
δὲ
προσετίθεντο
πιστεύοντες τῷ κυρίῳ πλήθη ἀνδρῶν
τε καὶ γυναικῶν
15 ὥστε κατὰ τὰς πλατείας ἐκφέρειν
τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι ἐπὶ κλινῶν
καὶ κραββάτων ἵνα ἐρχομένου Πέτρου
κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν
16 συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν
πέριξ πόλεων εἴς Ἰερουσαλήμ
φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους
ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων οἵτινες
ἐθεραπεύοντο ἅπαντες
17 Ἀναστὰς δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ
πάντες οἱ σὺν αὐτῷ ἡ οὖσα αἵρεσις
τῶν Σαδδουκαίων ἐπλήσθησαν ζήλου
18 καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας αὐτῶν
ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους καὶ ἔθεντο
αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ
19 ἄγγελος δὲ κυρίου διὰ τῆς νυκτὸς
ἤνοιξεν τὰς θύρας τῆς φυλακῆς
ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπεν
20 Πορεύεσθε καὶ σταθέντες λαλεῖτε
ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ῥήματα
τῆς ζωῆς ταύτης

SKUTKOVÉ 5:21

Bible Kralická
21 To oni uslyševše, vešli na úsvitě
do chrámu a učili. Tedy přišed
nejvyšší kněz a ti, kteříž s ním byli,
svolali radu a všecky starší synů
Izraelských, i poslali do žaláře, aby
byli přivedeni.
22 A služebníci přišedše, nenalezli
jich
v žaláři.
A navrátivše
se,
vypravovali,
23 Řkouce: Žalář zajisté nalezli jsme
zavřený se vší pilností a strážné vně
stojící u dveří, ale otevřevše dveře,
žádného jsme tam nenalezli.
24 A když uslyšeli řeči tyto
i nejvyšší kněz i úředník chrámu
i [jiní] přední kněží, nerozuměli, co by
se to stalo.
25 A přišed kdosi, pověděl jim, řka:
Aj, muži, kteréž jste vsázeli do žaláře,
v chrámě stojí a učí lid.
26 Tedy
šel
[tam]
úředník
s služebníky, a přivedl je bez násilé;
nebo se báli lidu, aby nebyli
ukamenováni.
27 A přivedše je, postavili je v radě.
I otázal se jich nejvyšší kněz,
28 Řka: Zdaliž jsme vám přísně
nepřikázali, abyste neučili v tom
jménu? A aj, naplnili jste Jeruzalém
učením svým, a chcete na nás uvésti
krev člověka toho.
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Textus Receptus

21 ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν
ὄρθρον εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκον
Παραγενόμενος δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ
σὺν αὐτῷ συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον
καὶ πᾶσαν τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν
Ἰσραήλ καὶ ἀπέστειλαν εἰς τὸ
δεσμωτήριον ἀχθῆναι αὐτούς
22 οἱ δὲ ὑπηρέται παραγενόμενοι
οὐχ εὗρον αὐτοὺς ἐν τῇ φυλακῇ·
ἀναστρέψαντες δὲ ἀπήγγειλαν
23 λέγοντες ὅτι Τὸ μὲν δεσμωτήριον
εὕρομεν κεκλεισμένον ἐν πάσῃ
ἀσφαλείᾳ καὶ τοὺς φύλακας ἔξω
ἑστῶτας πρὸ τῶν θυρῶν ἀνοίξαντες δὲ
ἔσω οὐδένα εὕρομεν
24 ὡς δὲ ἤκουσαν τοὺς λόγους
τούτους ὅ τε ἱερεύς καὶ ὅ στρατηγὸς
τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς διηπόρουν
περὶ αὐτῶν τί ἂν γένοιτο τοῦτο
25 παραγενόμενος δέ τις ἀπήγγειλεν
αὐτοῖς λέγων ὅτι Ἰδού, οἱ ἄνδρες οὓς
ἔθεσθε ἐν τῇ φυλακῇ εἰσὶν ἐν τῷ ἱερῷ
ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες τὸν λαόν
26 τότε ἀπελθὼν ὁ στρατηγὸς σὺν
τοῖς ὑπηρέταις ἦγαγεν αὐτούς οὐ μετὰ
βίας ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν ἵνα μὴ
λιθασθῶσιν
27 Ἀγαγόντες δὲ αὐτοὺς ἔστησαν ἐν
τῷ συνεδρίῳ καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ
ἀρχιερεὺς
28 λέγων,
Οὐ
παραγγελίᾳ
παρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδάσκειν ἐπὶ
τῷ ὀνόματι τούτῳ καὶ ἰδού,
πεπληρώκατε τὴν Ἰερουσαλὴμ τῆς
διδαχῆς
ὑμῶν
καὶ
βούλεσθε
ἐπαγαγεῖν ἐφ' ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ
ἀνθρώπου τούτου
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SKUTKOVÉ 5:37

Bible Kralická
29 Odpověděv pak Petr a apoštolé,
řekli: Více sluší poslouchati Boha než
lidí.
30 Bůh otců našich vzkřísil Ježíše,
kteréhož jste vy zamordovali,
pověsivše na dřevě.
31 Toho jest Bůh, [jakožto] Knížete
a Spasitele, povýšil pravicí svou, aby
bylo dáno lidu Izraelskému pokání
a odpuštění hříchů.
32 A my jsme svědkové toho
[všeho], což mluvíme, ano i Duch
svatý, kteréhož dal Bůh těm, jenž jsou
poslušni jeho.
33 Oni pak slyševše to, rozzlobili se,
a radili se o to, kterak by je vyhladili.
34 Tedy povstav v radě jeden
farizeus, jménem Gamaliel, Zákona
učitel, vzácný [muž] u všeho lidu,
rozkázal, aby na malou chvíli ven
vyvedli apoštoly.
35 I řekl jim: Muži Izraelští, pilně se
rozmyslte při těchto lidech, co máte
činiti.
36 Nebo před těmito časy byl
povstal Teudas, pravě se také býti
něčím [velikým], jehož se přídrželo
mužů okolo čtyř set; kterýžto již
zahynul, i všickni, kteříž přistoupili
k němu, rozptýleni jsou a v nic
obráceni.
37 Po něm pak povstal Judas
Galilejský za dnů popisu, a mnoho
lidu po sobě obrátil. Ale i ten zahynul,
a všickni,
kteřížkoli
přistoupili
k němu, rozptýleni jsou.

Textus Receptus

29 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος καὶ οἱ
ἀπόστολοι εἶπον, Πειθαρχεῖν δεῖ θεῷ
μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις
30 ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν
Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς διεχειρίσασθε
κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου·
31 τοῦτον ὁ θεὸς ἀρχηγὸν καὶ
σωτῆρα ὕψωσεν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ δοῦναι
μετάνοιαν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἄφεσιν
ἁμαρτιῶν
32 καὶ ἡμεῖς ἐσμεν αὐτοῦ μάρτυρες
τῶν ῥημάτων τούτων καὶ τὸ πνεῦμα δὲ
τὸ ἅγιον ὃ ἔδωκεν ὁ θεὸς τοῖς
πειθαρχοῦσιν αὐτῷ
33 Οἱ δὲ ἀκούσαντες διεπρίοντο καὶ
ἐβουλεύοντο ἀνελεῖν αὐτούς
34 ἀναστὰς δέ τις ἐν τῷ συνεδρίῳ
Φαρισαῖος
ὀνόματι
Γαμαλιήλ
νομοδιδάσκαλος τίμιος παντὶ τῷ λαῷ
ἐκέλευσεν ἔξω βραχὺ τί τοὺς
ἀποστόλους ποιῆσαι
35 εἶπέν τε πρὸς αὐτούς Ἄνδρες
Ἰσραηλῖται προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς
ἀνθρώποις τούτοις τί μέλλετε
πράσσειν
36 πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν
ἀνέστη Θευδᾶς λέγων εἶναί τινα
ἑαυτόν ᾧ προσεκολλήθη ἀριθμὸς
ἀνδρῶν ὡσεὶ τετρακοσίων· ὃς ἀνῃρέθη
καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ
διελύθησαν καὶ ἐγένοντο εἰς οὐδέν
37 μετὰ τοῦτον ἀνέστη Ἰούδας ὁ
Γαλιλαῖος ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς
ἀπογραφῆς καὶ ἀπέστησεν λαὸν
ἱκανὸν ὀπίσω αὐτοῦ· κἀκεῖνος
ἀπώλετο καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο
αὐτῷ διεσκορπίσθησαν

SKUTKOVÉ 5:38

Bible Kralická
38 A protož nyní pravím vám: Dejte
pokoj těmto lidem, a nechte jich. Nebo
jestližeť jest z lidí rada tato anebo dílo
toto, rozprchneť se;
39 Pakliť jest z Boha, nebudete moci
toho zkaziti; abyste snad i Bohu
odporní nalezeni nebyli.
40 I povolili jemu. A povolavše
apoštolů, a zmrskavše je, přikázali,
aby více nemluvili ve jménu Ježíšovu.
I propustili je.
41 Oni pak šli z toho jejich
shromáždění, radujíce se, že jsou
hodni učiněni trpěti protivenství pro
jméno Pána Ježíše.
42 Na každý pak den nepřestávali
v chrámě
i po
domích
učiti
a zvěstovati Ježíše Krista.

6

A v těch dnech, když se
rozmnožovali učedlníci, stalo se
reptání Řeků proti Židům [proto], že
by zanedbávány byly v přisluhování
vezdejším vdovy jejich.
2 Tedy
dvanácte
[apoštolů],
svolavše množství učedlníků, řekli:
Není slušné, abychom my, opustíce
slovo Boží, přisluhovali stolům.
3 Protož, bratří, vybeřte z sebe mužů
sedm dobropověstných, plných Ducha
svatého a moudrosti, jimž bychom
poručili tu práci.
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Textus Receptus

38 καὶ τὰ νῦν λέγω ὑμῖν ἀπόστητε
ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τούτων καὶ
ἐάσατε αὐτούς· ὅτι ἐὰν ᾖ ἐξ ἀνθρώπων
ἡ βουλὴ αὕτη ἢ τὸ ἔργον τοῦτο
καταλυθήσεται
39 εἰ δὲ ἐκ θεοῦ ἐστιν οὐ δύνασθε
καταλῦσαι αὐτὸ, μήποτε καὶ θεομάχοι
εὑρεθῆτε
40 ἐπείσθησαν
δέ
αὐτῷ καὶ
προσκαλεσάμενοι τοὺς ἀποστόλους
δείραντες παρήγγειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ
τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἀπέλυσαν
αὐτούς
41 Οἱ μὲν οὖν ἐπορεύοντο χαίροντες
ἀπὸ προσώπου τοῦ συνεδρίου ὅτι
ὑπὲρ
τοῦ
ὀνόματος
αὐτοῦ
κατηξιώθησαν ἀτιμασθῆναι
42 πᾶσάν τε ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ
κατ' οἶκον οὐκ ἐπαύοντο διδάσκοντες
καὶ εὐαγγελιζόμενοι Ἰησοῦν τὸν
Χριστόν
Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις
πληθυνόντων τῶν μαθητῶν ἐγένετο
γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς
τοὺς Ἑβραίους ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν
τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι
αὐτῶν
2 προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ
πλῆθος τῶν μαθητῶν εἶπον, Οὐκ
ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν
λόγον τοῦ θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις
3 ἐπισκέψασθε οὖν, ἀδελφοί ἄνδρας
ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτὰ πλήρεις
πνεύματος Ἅγιου καὶ σοφίας οὓς
καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης

6
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SKUTKOVÉ 6:12

Bible Kralická
4 My pak modlitby a služby slova
[Páně] pilni budeme.
5 I líbila se ta řeč všemu množství.
I vyvolili Štěpána, muže plného víry
a Ducha svatého, a Filipa, a Prochora,
a Nikánora, a Timona, a Parména,
a Mikuláše Antiochenského, k víře
vnově obráceného.
6 Ty postavili před obličejem
apoštolů, kteřížto pomodlivše se,
vzkládali na ně ruce.
7 I rostlo jest slovo Boží, a rozmáhal
se počet učedlníků v Jeruzalémě
velmi. Mnohý také zástup kněží
poslouchal víry.
8 Štěpán pak, jsa plný víry a moci,
činil divy a zázraky veliké v lidu.
9 I povstali někteří z školy, kteráž
sloula Libertinských, a Cyrenenských,
a Alexandrinských, a těch, kteříž byli
z Cilicie
a Azie,
hádajíce
se
s Štěpánem.
10 A nemohli odolati moudrosti
a Duchu [Páně], kterýž mluvil.
11 Tedy lstivě nastrojili muže, kteříž
řekli: My jsme jej slyšeli mluviti slova
rouhavá proti Mojžíšovi a proti Bohu.
12 A [tak] zbouřili lid a starší
i zákoníky, a obořivše se na něj, chytili
jej, a vedli do rady.

Textus Receptus

4 ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ
διακονίᾳ
τοῦ
λόγου
προσκαρτερήσομεν
5 καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον
παντὸς τοῦ πλήθους καὶ ἐξελέξαντο
Στέφανον ἄνδρα πλήρη πίστεως καὶ
πνεύματος ἁγίου καὶ Φίλιππον καὶ
Πρόχορον καὶ Νικάνορα καὶ Τίμωνα
καὶ
Παρμενᾶν
καὶ
Νικόλαον
προσήλυτον Ἀντιοχέα
6 οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν
ἀποστόλων
καὶ
προσευξάμενοι
ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας
7 Καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν καὶ
ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν
Ἰερουσαλὴμ σφόδρα πολύς τε ὄχλος
τῶν ἱερέων ὑπήκουον τῇ πίστει
8 Στέφανος δὲ πλήρης πίστεως καὶ
δυνάμεως ἐποίει τέρατα καὶ σημεῖα
μεγάλα ἐν τῷ λαῷ
9 ἀνέστησαν δέ τινες τῶν ἐκ τῆς
συναγωγῆς τῆς λεγομένης Λιβερτίνων
καὶ Κυρηναίων καὶ Ἀλεξανδρέων καὶ
τῶν ἀπὸ Κιλικίας καὶ Ἀσίας
συζητοῦντες τῷ Στεφάνῳ
10 καὶ οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ
σοφίᾳ καὶ τῷ πνεύματι ᾧ ἐλάλει
11 τότε ὑπέβαλον ἄνδρας λέγοντας
ὅτι Ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος
ῥήματα βλάσφημα εἰς Μωσῆν καὶ τὸν
θεόν·
12 συνεκίνησάν τε τὸν λαὸν καὶ τοὺς
πρεσβυτέρους καὶ τοὺς γραμματεῖς καὶ
ἐπιστάντες συνήρπασαν αὐτὸν καὶ
ἤγαγον εἰς τὸ συνέδριον

SKUTKOVÉ 6:13

Bible Kralická
13 I vystavili falešné svědky, kteříž
řekli: Člověk tento nepřestává mluviti
slov rouhavých proti místu tomuto
svatému i [proti] Zákonu.
14 Nebo jsme slyšeli jej, an praví: Že
ten Ježíš Nazaretský zkazí místo toto,
a promění ustanovení, kteráž nám
vydal Mojžíš.
15 A pilně patříce na něj všickni,
kteříž seděli v radě, viděli tvář jeho,
jako tvář anděla.

7

Tedy řekl nejvyšší kněz: Jest-liž to
tak?
2 A on řekl: Muži bratří a otcové,
slyšte. Bůh slávy ukázal se otci
našemu Abrahamovi, když byl
v Mezopotamii, prve než bydlil
v Cháran.
3 A řekl k němu: Vyjdi z země své
a z příbuznosti své, a pojď do země,
kterouž ukáži tobě.
4 Tedy vyšel z země Kaldejské
a bydlil v Cháran. A odtud, když
umřel otec jeho, přestěhoval jej do
země této, v kteréžto vy nyní bydlíte.
5 A nedal jemu dědictví v ní, ani
šlépěje nožné, ač byl jemu ji slíbil dáti
k vladařství, i semeni jeho po něm,
když ještě neměl dědice.
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Textus Receptus

13 ἔστησάν τε μάρτυρας ψευδεῖς
λέγοντας Ὁ ἄνθρωπος οὗτος οὐ
παύεται ῥήματα βλάσφημα λαλῶν
κατὰ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου τούτου καὶ
τοῦ νόμου·
14 ἀκηκόαμεν γὰρ αὐτοῦ λέγοντος
ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος οὗτος
καταλύσει τὸν τόπον τοῦτον καὶ
ἀλλάξει τὰ ἔθη ἃ παρέδωκεν ἡμῖν
Μωϋσῆς
15 καὶ ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν
ἅπάντες οἱ καθεζόμενοι ἐν τῷ
συνεδρίῳ εἶδον τὸ πρόσωπον αὐτοῦ
ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου
Εἶπεν δὲ ὁ ἀρχιερεύς Εἰ ἄρα ταῦτα
οὕτως ἔχει
2 ὁ δὲ ἔφη Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ
πατέρες ἀκούσατε Ὁ θεὸς τῆς δόξης
ὤφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ ὄντι ἐν
τῇ Μεσοποταμίᾳ πρὶν ἢ κατοικῆσαι
αὐτὸν ἐν Χαρράν
3 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Ἔξελθε ἐκ
τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου
καὶ δεῦρο εἰς γῆν ἣν ἄν σοι δείξω
4 τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων
κατῴκησεν ἐν Χαρράν κἀκεῖθεν μετὰ
τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ
μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς
ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε
5 καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν
ἐν αὐτῇ οὐδὲ βῆμα ποδός καὶ
ἐπηγγείλατο αὐτῷ δοῦναι εἰς
κατάσχεσιν αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματι
αὐτοῦ μετ' αὐτόν οὐκ ὄντος αὐτῷ
τέκνου

7
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SKUTKOVÉ 7:14

Bible Kralická
6 Mluvil pak jemu Bůh takto: Budeť
símě tvé pohostinu v zemi cizí, a bude
v službu podrobeno, a zle s ním
budou nakládati za čtyři sta let.
7 Ale národ ten, jemuž sloužiti
budou, já souditi budu, pravíť Bůh.
A potom zase vyjdou, a sloužiti mi
budou na tomto místě.
8 I vydal jemu smlouvu obřízky.
A tak [on] zplodil Izáka, a obřezal jej
osmého dne, a Izák [zplodil] Jákoba,
a Jákob
9 A patriarchové v nenávisti měvše
Jozefa, prodali [jej] do Egypta. Ale
Bůh byl s ním,
10 A vysvobodil ho ze všech úzkostí
jeho, a dal jemu milost a moudrost
před tváří faraona, krále Egyptského,
takže ho učinil úředníkem nad
Egyptem a nade vším domem svým.
11 Potom přišel hlad na všecku zemi
Egyptskou i Kananejskou, a soužení
veliké, aniž měli pokrmů otcové naši.
12 A uslyšev Jákob, že by obilé bylo
v Egyptě, poslal [tam] otce naše
nejprve.
13 A když je [poslal] po druhé,
poznán jest Jozef od bratří svých,
a zjevena jest rodina Jozefova
faraonovi.
14 Tedy poslav Jozef [posly],
přistěhoval otce svého Jákoba,
i všecku rodinu svou v osobách
sedmdesáti a pěti.

Textus Receptus

6 ἐλάλησεν δὲ οὕτως ὁ θεὸς ὅτι ἔσται
τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ
ἀλλοτρίᾳ καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ
κακώσουσιν ἔτη τετρακόσια·
7 καὶ τὸ ἔθνος ᾧ ἐὰν δουλεύσωσιν
κρινῶ ἐγώ εἶπεν ὁ θεὸς καὶ μετὰ ταῦτα
ἐξελεύσονται καὶ λατρεύσουσίν μοι ἐν
τῷ τόπῳ τούτῳ
8 καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην
περιτομῆς· καὶ οὕτως ἐγέννησεν τὸν
Ἰσαὰκ καὶ περιέτεμεν αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ
τῇ ὀγδόῃ καὶ ὁ Ἰσαὰκ τὸν Ἰακώβ καὶ
ὁ Ἰακὼβ τοὺς δώδεκα πατριάρχας
9 Καὶ οἱ πατριάρχαι ζηλώσαντες
τὸν Ἰωσὴφ ἀπέδοντο εἰς Αἴγυπτον·
καὶ ἦν ὁ θεὸς μετ' αὐτοῦ
10 καὶ ἐξείλετο αὐτὸν ἐκ πασῶν τῶν
θλίψεων αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν
καὶ σοφίαν ἐναντίον Φαραὼ βασιλέως
Αἰγύπτου καὶ κατέστησεν αὐτὸν
ἡγούμενον ἐπ' Αἴγυπτον καὶ ὅλον τὸν
οἶκον αὐτοῦ
11 ἦλθεν δὲ λιμὸς ἐφ' ὅλην τὴν γὴν
Αἰγύπτου καὶ Χανάαν καὶ θλῖψις
μεγάλη καὶ οὐχ εὕρισκον χορτάσματα
οἱ πατέρες ἡμῶν
12 ἀκούσας δὲ Ἰακὼβ ὄντα σῖτά ἕν
Αἰγύπτῳ ἐξαπέστειλεν τοὺς πατέρας
ἡμῶν πρῶτον·
13 καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ ἀνεγνωρίσθη
Ἰωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ καὶ
φανερὸν ἐγένετο τῷ Φαραὼ τὸ γένος
τοῦ Ἰωσήφ
14 ἀποστείλας
δὲ
Ἰωσὴφ
μετεκαλέσατο τὸν πατέρα αὐτοῦ
Ἰακὼβ καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν
αὐτοῦ ἐν ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πέντε·

SKUTKOVÉ 7:15

Bible Kralická
15 I vstoupil Jákob do Egypta, a tam
umřel on i otcové naši.
16 I přeneseni jsou do Sichem,
a pochováni v hrobě, kterýž byl koupil
Abraham za stříbro od synů
Emorových, [otce] Sichemova.
17 Když se pak přibližoval čas
zaslíbení, o kterémž byl přisáhl Bůh
Abrahamovi, rostl lid a množil se
v Egyptě,
18 Až vtom povstal jiný král, kterýž
neznal Jozefa.
19 Ten lstivě nakládaje s pokolením
naším, trápil otce naše, takže musili
vyhazovati nemluvňátka svá, aby se
nerozplozovali.
20 V tom času narodil se Mojžíš,
a byl velmi krásný, kterýžto chován
jest za tři měsíce v domu otce [svého].
21 A když vyložen byl [na řeku],
vzala jej dcera faraonova, a vychovala
jej sobě za syna.
22 I vyučen jest Mojžíš vší
moudrosti Egyptské, a byl mocný
v řečech i v skutcích.
23 A když jemu bylo čtyřidceti let,
vstoupilo na srdce jeho, aby navštívil
bratří své, syny Izraelské.
24 A uzřev jednoho, an bezpráví
trpí, zastal ho a pomstil toho, kterýž
bezpráví trpěl, zabiv Egyptského.
25 Domníval se zajisté, že bratří jeho
rozumějí [tomu], že skrze ruku jeho
chce jim dáti Bůh vysvobození, ale oni
nerozuměli.
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Textus Receptus

15 κατέβη δὲ Ἰακὼβ εἰς Αἴγυπτον
καὶ ἐτελεύτησεν αὐτὸς καὶ οἱ πατέρες
ἡμῶν
16 καὶ μετετέθησαν εἰς Συχὲμ καὶ
ἐτέθησαν ἐν τῷ μνήματι ὅ ὠνήσατο
Ἀβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου παρὰ τῶν
υἱῶν Ἑμμὸρ τοῦ Συχέμ
17 Καθὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τῆς
ἐπαγγελίας ἡς ὡμοσεν ὁ θεὸς τῷ
Ἀβραάμ ηὔξησεν ὁ λαὸς καὶ
ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ
18 ἄχρις οὗ ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος
ὃς οὐκ ᾔδει τὸν Ἰωσήφ
19 οὗτος κατασοφισάμενος τὸ γένος
ἡμῶν ἐκάκωσεν τοὺς πατέρας ἡμῶν
τοῦ ποιεῖν ἔκθετα τὰ βρέφη αὐτῶν εἰς
τὸ μὴ ζῳογονεῖσθαι
20 ἐν ᾧ καιρῷ ἐγεννήθη Μωσῆς, καὶ
ἦν ἀστεῖος τῷ θεῷ· ὃς ἀνετράφη μῆνας
τρεῖς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός αὐτοῦ
21 ἐκτεθέντα δὲ αὐτὸν ἀνείλετο
αὐτὸν ἡ θυγάτηρ Φαραὼ καὶ
ἀνεθρέψατο αὐτόν ἑαυτῇ εἰς υἱόν
22 καὶ ἐπαιδεύθη Μωσῆς πάσῃ
σοφίᾳ Αἰγυπτίων ἦν δὲ δυνατὸς ἐν
λόγοις καὶ ἐν ἔργοις
23 Ὡς
δὲ
ἐπληροῦτο
αὐτῷ
τεσσαρακονταετὴς χρόνος ἀνέβη ἐπὶ
τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐπισκέψασθαι τοὺς
ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ
24 καὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον
ἠμύνατο καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν τῷ
καταπονουμένῳ
πατάξας
τὸν
Αἰγύπτιον
25 ἐνόμιζεν δὲ συνιέναι τοὺς
ἀδελφοὺς αὐτοῦ ὅτι ὁ θεὸς διὰ χειρὸς
αὐτοῦ δίδωσιν αὐτοῖς· σωτηρίαν οἱ δὲ
οὐ συνῆκαν
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26 Druhého pak dne ukázal se jim,
když se vadili, i chtěl je v pokoj uvésti,
řka: Muži, bratří jste, i proč křivdu
činíte sobě vespolek?
27 Ten pak, kterýž činil křivdu
bližnímu [svému], odehnal ho, řka:
Kdo tě ustanovil knížetem a soudcím
nad námi?
28 Což ty mne chceš zamordovati,
jako jsi včera zabil Egyptského?
29 I utekl Mojžíš pro ta slova
a bydlil pohostinu v zemi Madianské,
a tam zplodil dva syny.
30 A když se vyplnilo let čtyřidceti,
ukázal se jemu na poušti hory Sinai
anděl Páně, v plameni ohně ve kři.
31 A Mojžíš uzřev to, divil se tomu
vidění. A když blíže přistoupil, aby to
pilněji spatřil, stal se k němu hlas
Páně:
32 Jáť [jsem] Bůh otců tvých, Bůh
Abrahamův a Bůh Izákův a Bůh
Jákobův.
I zhroziv
se
Mojžíš,
neodvážil se patřiti.
33 I řekl jemu Pán: Zzuj obuv s noh
svých; nebo místo, na kterémž stojíš,
země svatá jest.
34 Viděl jsem, viděl trápení lidu
svého,
kterýž
jest
v Egyptě,
a vzdychání jejich uslyšel jsem
a sstoupil jsem, abych je vysvobodil.
Protož nyní pojď, pošli tě do Egypta.

Textus Receptus

26 τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὤφθη αὐτοῖς
μαχομένοις καὶ συνήλασεν αὐτοὺς εἰς
εἰρήνην εἰπών Ἄνδρες ἀδελφοί ἐστε·
ὑμεῖς· ἱνατί ἀδικεῖτε ἀλλήλους
27 ὁ δὲ ἀδικῶν τὸν πλησίον
ἀπώσατο αὐτὸν εἰπών Τίς σε
κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστὴν ἐφ'
ἡμᾶς
28 μὴ ἀνελεῖν με σὺ θέλεις ὃν τρόπον
ἀνεῖλες χθὲς τὸν Αἰγύπτιον
29 ἔφυγεν δὲ Μωσῆς ἐν τῷ λόγῳ
τούτῳ καὶ ἐγένετο πάροικος ἐν γῇ
Μαδιάμ οὗ ἐγέννησεν υἱοὺς δύο
30 Καὶ
πληρωθέντων
ἐτῶν
τεσσαράκοντα ὤφθη αὐτῷ ἐν τῇ
ἐρήμῳ τοῦ ὄρους Σινᾶ ἄγγελος
Κυρίου ἐν φλογὶ πυρὸς βάτου
31 ὁ δὲ Μωσῆς ἰδὼν ἐθαύμασεν τὸ
ὅραμα προσερχομένου δὲ αὐτοῦ
κατανοῆσαι ἐγένετο φωνὴ κυρίου πρὸς
αὐτὸν,
32 Ἐγὼ ὁ θεὸς τῶν πατέρων σου ὁ
θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ
Θεὸς Ἰακώβ ἔντρομος δὲ γενόμενος
Μωσῆς οὐκ ἐτόλμα κατανοῆσαι
33 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ κύριος Λῦσον τὸ
ὑπόδημα τῶν ποδῶν σου ὁ γὰρ τόπος
ἐν ᾧ ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν
34 ἰδὼν εἶδον τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ
μου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ τοῦ
στεναγμοῦ αὐτῶν ἤκουσα καὶ κατέβην
ἐξελέσθαι αὐτούς· καὶ νῦν δεῦρο
ἀποστέλω σε εἰς Αἴγυπτον

SKUTKOVÉ 7:35

Bible Kralická
35 Toho Mojžíše, kteréhož se
odepřeli, řkouce: Kdo tě ustanovil
knížetem a soudcí? tohoť jest Bůh
kníže a vysvoboditele poslal, skrze
ruku anděla, kterýž se jemu ukázal ve
kři.
36 A ten je vyvedl, čině divy
a zázraky v zemi Egyptské a na moři
Červeném, i na poušti za čtyřidceti let.
37 Toť jest ten Mojžíš, kterýž řekl
synům Izraelským: Proroka vám
vzbudí Pán Bůh váš z bratří vašich,
[podobně]
jako
mne,
toho
poslouchejte.
38 Onť jest, kterýž byl mezi lidem na
poušti s andělem, kterýž mluvíval
k němu na hoře Sinai, i s otci našimi,
kterýž přijal slova živá, aby je nám
vydal.
39 Jehož nechtěli poslušni býti
otcové naši, ale zavrhli jej, a odvrátili
se srdci svými do Egypta,
40 Řkouce k Aronovi: Učiň nám
bohy, kteříž by šli před námi; nebo
Mojžíšovi tomu, kterýž nás vyvedl
z země Egyptské, nevíme, co se
přihodilo.
41 I udělali v těch dnech tele,
a obětovali oběti modle, a veselili se
v díle rukou svých.
42 I odvrátil se [od nich] Bůh,
a vydal je, aby sloužili vojsku
nebeskému, jakož napsáno jest
v knihách Prorockých: Zdaliž jste mi
oběti aneb dary obětovali za čtyřidceti
let na poušti, dome Izraelský?
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Textus Receptus

35 Τοῦτον
τὸν
Μωϋσῆν
ὃν
ἠρνήσαντο εἰπόντες Τίς σε κατέστησεν
ἄρχοντα καὶ δικαστήν τοῦτον ὁ θεὸς
ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν ἀπέστειλεν ἐν
χειρὶ ἀγγέλου τοῦ ὀφθέντος αὐτῷ ἐν τῇ
βάτῳ
36 οὗτος ἐξήγαγεν αὐτοὺς ποιήσας
τέρατα καὶ σημεῖα ἐν γῇ Αἰγύπτοῦ καὶ
ἐν Ἐρυθρᾷ Θαλάσσῃ καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ
ἔτη τεσσαράκοντα
37 οὗτός ἐστιν ὁ Μωϋσῆς ὁ εἰπὼν
τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ Προφήτην ὑμῖν
ἀναστήσει Κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν
ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ αὐτοῦ
ἀκούσεσθε
38 οὗτός ἐστιν ὁ γενόμενος ἐν τῇ
ἐκκλησίᾳ ἐν τῇ ἐρήμῳ μετὰ τοῦ
ἀγγέλου τοῦ λαλοῦντος αὐτῷ ἐν τῷ
ὄρει Σινᾶ καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν ὃς
ἐδέξατο λόγια ζῶντα δοῦναι ἡμῖν
39 ᾧ οὐκ ἠθέλησαν ὑπήκοοι
γενέσθαι οἱ πατέρες ἡμῶν ἀλλ'
ἀπώσαντο καὶ ἐστράφησαν ταῖς
καρδίαις αὐτῶν εἰς Αἴγυπτον
40 εἰπόντες τῷ Ἀαρών Ποίησον ἡμῖν
θεοὺς οἳ προπορεύσονται ἡμῶν· ὁ γὰρ
Μωσῆς οὗτος ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς
Αἰγύπτου οὐκ οἴδαμεν τί γέγονεν
αὐτῷ
41 καὶ ἐμοσχοποίησαν ἐν ταῖς
ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἀνήγαγον θυσίαν
τῷ εἰδώλῳ καὶ εὐφραίνοντο ἐν τοῖς
ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν
42 ἔστρεψεν δὲ ὁ θεὸς καὶ παρέδωκεν
αὐτοὺς λατρεύειν τῇ στρατιᾷ τοῦ
οὐρανοῦ καθὼς γέγραπται ἐν βίβλῳ
τῶν προφητῶν Μὴ σφάγια καὶ θυσίας
προσηνέγκατέ μοι ἔτη τεσσαράκοντα
ἐν τῇ ἐρήμῳ οἶκος Ἰσραήλ
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43 Nýbrž nosili jste stánek [modly]
Moloch, a hvězdu boha vašeho
Remfan, ta podobenství, kteráž jste
zdělali sobě, abyste se jim klaněli.
Protož přestěhuji vás za Babylon.
44 Stánek svědectví měli jsou otcové
naši na poušti, jakož byl nařídil ten,
jenž řekl Mojžíšovi, aby jej udělal,
podle způsobu toho, kterýž byl viděl.
45 Kterýžto přijavše otcové naši,
vnesli jej s Jozue tam, kdež bylo [prve]
vladařství pohanů, kteréž vyhnal Bůh
od tváři otců našich, až do dnů
Davida.
46 Jenž nalezl milost před obličejem
Božím, a prosil, aby nalezl stánek
Bohu Jákobovu.
47 Šalomoun pak udělal jemu dům.
48 Ale Nejvyšší nebydlí v domích
rukou udělaných, jakož dí prorok:
49 Nebe jest mi stolice a země
podnož noh mých, i jakýž mi [tedy]
dům uděláte? praví Pán. Anebo jaké
[jest] místo odpočívání mého?
50 Zdaliž ruka má všeho toho
neučinila?
51 Tvrdošijní a neobřezaného srdce
i uší, vy jste se vždycky Duchu
svatému protivili, jakož otcové vaši,
takž i vy.
52 Kterému z proroků otcové vaši se
neprotivili? Zmordovali zajisté ty, jenž
předzvěstovali příchod spravedlivého
tohoto, jehožto vy nyní zrádci
a vražedníci jste.

Textus Receptus

43 καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ
Μολὸχ καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ ὑμῶν
Ῥεμφὰν, τοὺς τύπους οὓς ἐποιήσατε
προσκυνεῖν αὐτοῖς καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς
ἐπέκεινα Βαβυλῶνος
44 Ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου ἦν ἐν τοῖς
πατράσιν ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ καθὼς
διετάξατο ὁ λαλῶν τῷ Μωσῇ, ποιῆσαι
αὐτὴν κατὰ τὸν τύπον ὃν ἑωράκει·
45 ἣν καὶ εἰσήγαγον διαδεξάμενοι
οἱ πατέρες ἡμῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐν τῇ
κατασχέσει τῶν ἐθνῶν ὧν ἐξῶσεν ὁ
θεὸς ἀπὸ προσώπου τῶν πατέρων
ἡμῶν ἕως τῶν ἡμερῶν Δαβίδ·
46 ὃς εὗρεν χάριν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
καὶ ᾐτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα τῷ Θεῷ
Ἰακώβ
47 Σολομῶν δὲ ὠκοδόμησεν αὐτῷ
οἶκον
48 ἀλλ'
οὐχ
ὁ
ὕψιστος
ἐν
χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ καθὼς ὁ
προφήτης λέγει
49 Ὁ οὐρανός μοι θρόνος ἡ δὲ γῆ
ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου· ποῖον
οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι λέγει κύριος ἢ
τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς μου
50 οὐχὶ ἡ χείρ μου ἐποίησεν ταῦτα
πάντα
51 Σκληροτράχηλοι καὶ ἀπερίτμητοι
τῇ καρδίᾳ καὶ τοῖς ὠσίν ὑμεῖς ἀεὶ τῷ
πνεύματι τῷ ἁγίῳ ἀντιπίπτετε ὡς οἱ
πατέρες ὑμῶν καὶ ὑμεῖς
52 τίνα τῶν προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν
οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ ἀπέκτειναν τοὺς
προκαταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως
τοῦ δικαίου οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται καὶ
φονεῖς γεγένησθε·

SKUTKOVÉ 7:53

Bible Kralická
53 Kteříž
jste
vzali
Zákon
působením andělským, a neostříhali
jste [ho].
54 Tedy slyšíce to, rozzlobili se
v srdcích svých a škřipěli zuby na
něho.
55 On pak pln jsa Ducha svatého,
pohleděv do nebe, uzřel slávu Boží
a Ježíše stojícího na pravici Boží.
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Textus Receptus

53 οἵτινες ἐλάβετε τὸν νόμον εἰς
διαταγὰς ἀγγέλων καὶ οὐκ ἐφυλάξατε

57 A [oni] zkřikše hlasem velikým,
zacpali uši své, a obořili se
jednomyslně na něj.
58
A vyvedše
jej
z města,
kamenovali ho. A svědkové složili
roucha svá u noh mládence, kterýž
sloul Saul.
59 I kamenovali Štěpána vzývajícího
[Boha] a řkoucího: Pane Ježíši, přijmi
ducha mého.
60 A poklek na kolena, zvolal
hlasem velikým: Pane, nepokládej jim
toho za hřích. A to pověděv, usnul [v
Pánu].

54 Ἀκούοντες δὲ ταῦτα διεπρίοντο
ταῖς καρδίαις αὐτῶν καὶ ἔβρυχον τοὺς
ὀδόντας ἐπ' αὐτόν
55 ὑπάρχων δὲ πλήρης πνεύματος
ἁγίου ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδεν
δόξαν θεοῦ καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ
δεξιῶν τοῦ θεοῦ
56 καὶ εἶπεν Ἰδού, θεωρῶ τοὺς
οὐρανοὺς ἀνεῳγμένους καὶ τὸν υἱὸν
τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ
θεοῦ
57 κράξαντες δὲ φωνῇ μεγάλῃ
συνέσχον τὰ ὦτα αὐτῶν καὶ ὥρμησαν
ὁμοθυμαδὸν ἐπ' αὐτόν
58 καὶ ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως
ἐλιθοβόλουν καὶ οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο
τὰ ἱμάτια αὐτῶν παρὰ τοὺς πόδας
νεανίου καλουμένου Σαύλου
59 καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον
ἐπικαλούμενον καὶ λέγοντα Κύριε
Ἰησοῦ δέξαι τὸ πνεῦμά μου
60 θεὶς δὲ τὰ γόνατα ἔκραξεν φωνῇ
μεγάλῃ Κύριε μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν
ἁμαρτίαν ταύτην καὶ τοῦτο εἰπὼν
ἐκοιμήθη

8

8

56 I řekl: Aj, vidím nebesa otevřená
a Syna člověka stojícího na pravici
Boží.

Saul pak [také] přivolil k usmrcení
jeho. I přišlo v ten čas veliké
protivenství na církev, kteráž byla
v Jeruzalémě, a všickni se rozprchli po
krajinách Judských a Samařských,
kromě apoštolů.

Σαῦλος δὲ ἦν συνευδοκῶν τῇ
ἀναιρέσει αὐτοῦ Ἐγένετο δὲ ἐν
ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας ἐπὶ τὴν
ἐκκλησίαν τὴν ἐν Ἱεροσολύμοις πάντες
τε διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώρας τῆς
Ἰουδαίας καὶ Σαμαρείας πλὴν τῶν
ἀποστόλων
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SKUTKOVÉ 8:12
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2 I pochovali Štěpána muži pobožní,
a plakali velmi nad ním.
3 Saul pak hubil církev, do domů
vcházeje, a jímaje muže i ženy, dával
je do žaláře.
4 Ti pak, kteříž se byli rozprchli,
chodili, kážíce slovo [Boží].
5 A Filip všed do města Samaří,
kázal jim Krista.
6 I pozorovali zástupové s pilností
jednomyslně toho, což se pravilo od
Filipa, slyšíce a vidouce divy, kteréž
činil.
7 Nebo duchové nečistí z mnohých,
kteříž je měli, křičíce hlasem velikým,
vycházeli, a mnozí šlakem poražení
a kulhaví uzdraveni jsou.
8 A stala se radost veliká v tom
městě.
9 Muž pak nějaký, jménem Šimon,
před tím v tom městě čáry provodil,
a lid Samařský mámil, pravě se býti
nějakým velikým.
10 Na něhož pozor měli všickni, od
nejmenšího až do největšího, říkajíce:
Tentoť jest Boží moc veliká.
11 Pozor pak měli na něho, protože
je za mnohý čas mámil svými čáry.
12 A když, uvěřivše Filipovi
zvěstujícímu o království Božím
a o jménu Ježíše Krista, křtili se muži
i ženy,

Textus Receptus

2 συνεκόμισαν δὲ τὸν Στέφανον
ἄνδρες εὐλαβεῖς καὶ ἐποίησαντὸ
κοπετὸν μέγαν ἐπ' αὐτῷ
3 Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο τὴν
ἐκκλησίαν
κατὰ
τοὺς
οἴκους
εἰσπορευόμενος σύρων τε ἄνδρας καὶ
γυναῖκας παρεδίδου εἰς φυλακήν
4 Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες διῆλθον
εὐαγγελιζόμενοι τὸν λόγον
5 Φίλιππος δὲ κατελθὼν εἰς πόλιν
τῆς Σαμαρείας ἐκήρυσσεν αὐτοῖς τὸν
Χριστόν
6 προσεῖχον τὲ οἱ ὄχλοι τοῖς
λεγομένοις ὑπὸ τοῦ Φιλίππου
ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἀκούειν αὐτοὺς καὶ
βλέπειν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει·
7 πολλῶν γὰρ τῶν ἐχόντων
πνεύματα ἀκάθαρτα βοῶντα μεγάλῃ
φωνῇ
ἐξήρχετο·
πολλοὶ
δὲ
παραλελυμένοι
καὶ
χωλοὶ
ἐθεραπεύθησαν·
8 καὶ ἐγένετο χαρὰ μεγάλη ἐν τῇ
πόλει ἐκείνῃ
9 Ἀνὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων
προϋπῆρχεν ἐν τῇ πόλει μαγεύων καὶ
ἐξιστῶν τὸ ἔθνος τῆς Σαμαρείας λέγων
εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν
10 ᾧ προσεῖχον πάντες ἀπὸ μικροῦ
ἕως μεγάλου λέγοντες Οὗτός ἐστιν ἡ
δύναμις τοῦ θεοῦ ἡ Μεγάλη
11 προσεῖχον δὲ αὐτῷ διὰ τὸ ἱκανῷ
χρόνῳ ταῖς μαγείαις ἐξεστακέναι
αὐτούς
12 ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ
εὐαγγελιζομένῳ τὰ περὶ τῆς βασιλείας
τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε καὶ
γυναῖκες
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13 Tedy i ten Šimon také uvěřil,
a pokřtěn byv, přídržel se Filipa,
a vida zázraky a moci veliké činěné,
děsil se.
14 Uslyšavše pak v Jeruzalémě
apoštolé, že by Samaří přijala slovo
Boží, poslali k nim Petra a Jana.

15 Kteříž přišedše [k nim], modlili se
za ně, aby přijali Ducha svatého.
16 (Nebo ještě byl na žádného z nich
nesstoupil, ale pokřtěni toliko byli ve
jménu Pána Ježíše.)
17 Tedy vzkládali na ně ruce, a [oni]
přijali Ducha svatého.
18 I uzřev Šimon, že skrze vzkládání
rukou apoštolských dává se Duch
svatý, přinesl jim peníze,
19 Řka: Dejte i mně tu moc, ať, na
kohož bych koli vzložil ruce, přijme
Ducha svatého.
20 I řekl k němu Petr: Peníze tvé
buďtež s tebou na zatracení, protože
jsi se domníval, že by dar Boží mohl
býti zjednán za peníze.
21 Nemáš dílu ani losu v této věci;
nebo srdce tvé není upřímé před
Bohem.
22 Protož čiň pokání z této své
nešlechetnosti, a pros Boha, zda by
odpuštěno bylo tobě to myšlení srdce
tvého.

419

Textus Receptus

13 ὁ δὲ Σίμων καὶ αὐτὸς ἐπίστευσεν
καὶ βαπτισθεὶς ἦν προσκαρτερῶν τῷ
Φιλίππῳ θεωρῶν τε σημεῖα καὶ
δυνάμεις μεγάλας γινομένας ἐξίστατο
14 Ἀκούσαντες
δὲ
οἱ
ἐν
Ἱεροσολύμοις ἀπόστολοι ὅτι δέδεκται
ἡ Σαμάρεια τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς τὸν Πέτρον
καὶ Ἰωάννην
15 οἵτινες καταβάντες προσηύξαντο
περὶ αὐτῶν ὅπως λάβωσιν πνεῦμα
ἅγιον·
16 οὔπω γὰρ ἦν ἐπ' οὐδενὶ αὐτῶν
ἐπιπεπτωκός μόνον δὲ βεβαπτισμένοι
ὑπῆρχον εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου
Ἰησοῦ
17 τότε ἐπετίθουν τὰς χεῖρας ἐπ'
αὐτούς καὶ ἐλάμβανον πνεῦμα ἅγιον
18 θεασάμενος δὲ ὁ Σίμων ὅτι διὰ
τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν
ἀποστόλων δίδοται τὸ πνεῦμα τὸ
Ἅγιον, προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα
19 λέγων, Δότε κἀμοὶ τὴν ἐξουσίαν
ταύτην ἵνα ᾧ ἂν ἐπιθῶ τὰς χεῖρας
λαμβάνῃ πνεῦμα ἅγιον
20 Πέτρος δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν Τὸ
ἀργύριόν σου σὺν σοὶ εἴη εἰς
ἀπώλειαν ὅτι τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ
ἐνόμισας διὰ χρημάτων κτᾶσθαι
21 οὐκ ἔστιν σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος
ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ ἡ γὰρ καρδία σου
οὐκ ἔστιν εὐθεῖα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
22 μετανόησον οὖν ἀπὸ τῆς κακίας
σου ταύτης καὶ δεήθητι τοῦ Θεοῦ, εἰ
ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἡ ἐπίνοια τῆς
καρδίας σου
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23 Nebo v žluči hořkosti a v svazku
nepravosti tebe býti vidím.
24 I odpověděv Šimon, řekl:
Modltež vy se za mne Pánu, aby na
mne nepřišlo něco z těch věcí, kteréž
jste mluvili.
25 Oni
pak
osvědčovavše
a mluvivše slovo Páně, navrátili se do
Jeruzaléma, a ve mnohých městečkách
Samaritánských kázali evangelium.
26 V tom anděl Páně mluvil
k Filipovi, řka: Vstaň a jdi ku polední
straně na cestu, kteráž vede od
Jeruzaléma do [města] Gázy, kteréž
jest pusté.
27 A [on] vstav, [i] šel. A aj, muž
Mouřenín,
kleštěnec,
komorník
královny Mouřenínské Kandáces,
kterýž vládl všemi poklady jejími,
a byl přijel do Jeruzaléma, aby se
modlil,
28 Již se navracoval [zase], sedě na
voze svém, a četl Izaiáše proroka.
29 I řekl Duch k Filipovi: Přistup
a přiviň se k vozu tomu.
30 A přiběh Filip, slyšel jej, an čte
Izaiáše proroka. I řekl: Rozumíš-liž, co
čteš?
31 A on řekl: Kterakž bych mohl
[rozuměti], leč by mi kdo vyložil?
I prosil Filipa, aby vstoupil [na vůz],
a seděl s ním.

Textus Receptus

23 εἰς γὰρ χολὴν πικρίας καὶ
σύνδεσμον ἀδικίας ὁρῶ σε ὄντα
24 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Σίμων εἶπεν
Δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν
κύριον ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ' ἐμὲ ὧν
εἰρήκατε
25 Οἱ μὲν οὖν διαμαρτυράμενοι καὶ
λαλήσαντες τὸν λόγον τοῦ κυρίου
ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλήμ πολλάς τε
κώμας
τῶν
Σαμαρειτῶν
εὐηγγελίσαντο
26 Ἄγγελος δὲ κυρίου ἐλάλησεν
πρὸς Φίλιππον λέγων, Ἀνάστηθι καὶ
πορεύου κατὰ μεσημβρίαν ἐπὶ τὴν
ὁδὸν τὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ
Ἰερουσαλὴμ εἰς Γάζαν αὕτη ἐστὶν
ἔρημος
27 καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη· καὶ ἰδού,
ἀνὴρ Αἰθίοψ εὐνοῦχος δυνάστης
Κανδάκης τῆς βασιλίσσης Αἰθιόπων
ὃς ἦν ἐπὶ πάσης τῆς γάζης αὐτῆς ὃς
ἐληλύθει
προσκυνήσων
εἰς
Ἰερουσαλήμ
28 ἦν τε ὑποστρέφων καὶ καθήμενος
ἐπὶ τοῦ ἅρματος αὐτοῦ καὶ
ἀνεγίνωσκεν τὸν προφήτην Ἠσαΐαν
29 εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμα τῷ Φιλίππῳ
Πρόσελθε καὶ κολλήθητι τῷ ἅρματι
τούτῳ
30 προσδραμὼν δὲ ὁ Φίλιππος
ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος τὸν
προφήτην Ἠσαΐαν καὶ εἶπεν Ἆρά γε
γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις
31 ὁ δὲ εἶπεν Πῶς γὰρ ἂν δυναίμην
ἐὰν μή τις ὁδήγησῃ με παρεκάλεσέν τε
τὸν Φίλιππον ἀναβάντα καθίσαι σὺν
αὐτῷ
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32 Místo pak toho Písma, kteréž četl,
toto bylo: Jako ovce k zabití veden jest,
a jako beránek němý před tím, kdož jej
střiže, tak neotevřel úst svých.
33 V ponížení jeho odsouzení jeho
vyhlazeno jest, rod pak jeho kdo
vypraví, ačkoli zahlazen byl z země
život jeho?
34 A odpovídaje komorník Filipovi,
dí: Prosím tebe, o kom toto mluví
prorok? Sám-li o sobě, čili o někom
jiném?
35 Tedy otevřev Filip ústa svá,
a počav od toho Písma, zvěstoval
jemu Ježíše.
36 A když jeli cestou, přijeli k jedné
vodě. I řekl komorník: Aj, [teď] voda.
Proč nemám býti pokřtěn?
37 I řekl Filip: Věříš-li celým srdcem,
slušíť. A on odpověděv, řekl: Věřím,
že Ježíš Kristus jest Syn Boží.
38 I rozkázal státi vozu, a sstoupili
oba do vody, i Filip i komorník.
I pokřtil ho.
39 A když vystoupili z vody, Duch
Páně pochopil Filipa, a neviděl ho více
komorník; i jel cestou svou, raduje se.
40 Filip pak nalezen jest v Azotu;
a chodě, kázal evangelium všem
městům, až přišel do Cesaree.
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Textus Receptus

32 ἡ δὲ περιοχὴ τῆς γραφῆς ἣν
ἀνεγίνωσκεν ἦν αὕτη· Ὡς πρόβατον
ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη καὶ ὡς ἀμνὸς
ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτὸν ἄφωνος
οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ
33 Ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ ἡ κρίσις
αὐτοῦ ἤρθη· τὴν δὲ γενεὰν αὐτοῦ τίς
διηγήσεται ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ
ζωὴ αὐτοῦ
34 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εὐνοῦχος τῷ
Φιλίππῳ εἶπεν Δέομαί σου περὶ τίνος ὁ
προφήτης λέγει τοῦτο περὶ ἑαυτοῦ ἢ
περὶ ἑτέρου τινός
35 ἀνοίξας δὲ ὁ Φίλιππος τὸ στόμα
αὐτοῦ καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς γραφῆς
ταύτης εὐηγγελίσατο αὐτῷ τὸν Ἰησοῦν
36 ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδόν
ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ καί φησιν ὁ
εὐνοῦχος Ἰδού, ὕδωρ· τί κωλύει με
βαπτισθῆναι
37 εἶπεν δὲ ὁ Φίλιππος Εἰ πιστεύεις
ἐξ ὅλης τὴς καρδίας, ἔξεστιν
ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν Πιστεύω τὸν ὑιὸν
τοῦ Θεοῦ ἐιναι τὸν Ἰησοῦν Χριστόν
38 καὶ ἐκέλευσεν στῆναι τὸ ἅρμα καὶ
κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ ὅ τε
Φίλιππος καὶ ὁ εὐνοῦχος καὶ
ἐβάπτισεν αὐτόν
39 ὅτε δὲ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὕδατος
πνεῦμα κυρίου ἥρπασεν τὸν Φίλιππον
καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι ὁ εὐνοῦχος
ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων
40 Φίλιππος δὲ εὑρέθη εἰς Ἄζωτον·
καὶ διερχόμενος εὐηγγελίζετο τὰς
πόλεις πάσας ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς
Καισάρειαν

422

SKUTKOVÉ 9:10

Bible Kralická

9

Saul pak ještě dychtě po
pohrůžkách a po mordu proti
učedlníkům Páně, šel k nejvyššímu
knězi,
2 A vyžádal od něho listy do
Damašku do škol, nalezl-li by tam té
cesty které muže nebo ženy, aby
svázané přivedl do Jeruzaléma.
3 A když byl na cestě, stalo se, že již
přibližoval se k Damašku. Tedy
pojednou rychle obklíčilo jej světlo
s nebe.
4 A padna na zem, uslyšel hlas
řkoucí: Saule, Saule, proč mi se
protivíš?
5 A [on] řekl: I kdo jsi, Pane? A Pán
řekl: Já jsem Ježíš, jemuž ty se protivíš.
Tvrdoť jest tobě proti ostnům se
zpěčovati.
6 A on třesa se a boje se, řekl: Pane,
co chceš, abych činil? A Pán k němu:
Vstaň a jdi do města, a bude tobě
povědíno, co bys ty měl činiti.
7 Ti pak muži, kteříž šli za ním, stáli,
ohromeni jsouce, hlas zajisté slyšíce,
ale žádného nevidouce.
8 I vstal Saul z země, a otevřev oči
své, nic neviděl. Tedy pojavše ho za
ruce, uvedli jej do Damašku.
9 I byl tu za tři dni nevida, a nejedl
[nic], ani nepil.
10 Byl
pak
jeden
učedlník
[apoštolský] v Damašku, jménem
Ananiáš. I řekl k němu Pán u vidění:
Ananiáši. A on řekl: Aj, já, Pane.

Textus Receptus

Ὁ δὲ Σαῦλος ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς
καὶ φόνου εἰς τοὺς μαθητὰς τοῦ
κυρίου προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ

9

2 ᾐτήσατο παρ' αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς
Δαμασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς ὅπως
ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας ἄνδρας
τε καὶ γυναῖκας δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς
Ἰερουσαλήμ
3 ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι ἐγένετο αὐτὸν
ἐγγίζειν τῇ Δαμασκῷ καὶ ἐξαίφνης
περιήστραψεν αὐτὸν φῶς ἀπὸ τοῦ
οὐρανοῦ
4 καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν ἤκουσεν
φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ Σαοὺλ Σαούλ
τί με διώκεις
5 εἶπεν δέ Τίς εἶ κύριε ὁ δέ Κύριος
εἶπεν, Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις·
σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν
6 Τρέμων τε καὶ θαμβῶν εἶπεν κύριε
τί μέ θέλεις ποιῆσαι καὶ ὅ κύριος πρός
αὐτόν ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν
πόλιν καὶ λαληθήσεταί σοι τί σε δεῖ
ποιεῖν
7 οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ
εἱστήκεισαν ἐννεοί, ἀκούοντες μὲν τῆς
φωνῆς μηδένα δὲ θεωροῦντες
8 ἠγέρθη δὲ ὁ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς
ἀνεῳγμένων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ
οὐδένα ἔβλεπεν· χειραγωγοῦντες δὲ
αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν
9 καὶ ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων καὶ
οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν
10 Ἦν δέ τις μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ
ὀνόματι Ἁνανίας καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν
ὁ κύριος ἐν ὁράματι Ἁνανία ὁ δὲ εἶπεν
Ἰδού, ἐγώ κύριε
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11 A Pán k němu: Vstaň a jdi do
ulice, kteráž slove Přímá, a hledej
v domě Judově Saule, jménem
Tarsenského. Nebo aj, modlí se,
12 A viděl u vidění muže, Ananiáše
jménem, an jde k němu, a vzkládá naň
ruku, aby zrak přijal.
13 I odpověděl Ananiáš: Pane, slyšel
jsem od mnohých o tom muži, kterak
mnoho zlého činil svatým tvým
v Jeruzalémě.
14 A i zdeť má moc od předních
kněží, aby jímal všecky, kteříž vzývají
jméno tvé.
15 I řekl jemu Pán: Jdi, neboť on jest
má nádoba vyvolená, aby nosil jméno
mé před pohany i krále, i před syny
Izraelské.
16 Jáť zajisté ukáži jemu, kterak on
mnoho musí trpěti pro jméno mé.
17 I šel Ananiáš, a všel do toho
domu, a vloživ ruce naň, řekl: Saule
bratře, Pán Ježíš poslal mne, kterýž se
ukázal tobě na cestě, po níž jsi šel,
abys zrak přijal a naplněn byl Duchem
svatým.
18 A hned spadly s očí jeho jako
lupiny, a [on] prohlédl pojednou;
a vstav, pokřtěn jest.
19 A přijav pokrm, posilnil se.
I zůstal Saul s učedlníky, kteříž byli
v Damašku, za několiko dní.
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Textus Receptus

11 ὁ δὲ κύριος πρὸς αὐτόν Ἀναστὰς
πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν
καλουμένην Εὐθεῖαν καὶ ζήτησον ἐν
οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι Ταρσέα·
ἰδού, γὰρ προσεύχεται
12 καὶ εἶδεν ἐν ὁράματι ἄνδρα
ὀνόματι Ἁνανίαν εἰσελθόντα καὶ
ἐπιθέντα αὐτῷ χεῖρα, ὅπως ἀναβλέψῃ
13 ἀπεκρίθη δὲ ὁ Ἁνανίας Κύριε
ἄκήκοα ἀπὸ πολλῶν περὶ τοῦ ἀνδρὸς
τούτου ὅσα κακὰ ἐποίησεν τοῖς ἁγίοις
σου ἐν Ἰερουσαλήμ·
14 καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν
ἀρχιερέων δῆσαι πάντας τοὺς
ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά σου
15 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ κύριος
Πορεύου ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς μοι ἐστίν
οὗτος τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου
ἐνώπιον ἐθνῶν καὶ βασιλέων υἱῶν τε
Ἰσραήλ·
16 ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ
αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός μου παθεῖν
17 Ἀπῆλθεν δὲ Ἁνανίας καὶ εἰσῆλθεν
εἰς τὴν οἰκίαν καὶ ἐπιθεὶς ἐπ' αὐτὸν τὰς
χεῖρας εἶπεν Σαοὺλ ἀδελφέ ὁ κύριος
ἀπέσταλκέν με Ἰησοῦς ὁ ὀφθείς σοι ἐν
τῇ ὁδῷ ᾗ ἤρχου ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ
πλησθῇς πνεύματος ἁγίου
18 καὶ εὐθέως ἀπέπεσον ἀπὸ τῶν
ὀφθαλμῶν αὐτοῦ ὡσεὶ λεπίδες
ἀνέβλεψέν τε παραχρῆμα, καὶ ἀναστὰς
ἐβαπτίσθη
19 καὶ λαβὼν τροφὴν ἐνίσχυσεν
Ἐγένετο δὲ ὁ Σαῦλος μετὰ τῶν ἐν
Δαμασκῷ μαθητῶν ἡμέρας τινάς
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20 A hned v školách kázal Krista,
[pravě], že on jest Syn Boží.
21 I divili se náramně všickni, kteříž
[jej] slyšeli, a pravili: Zdaliž toto není
ten, jenž hubil v Jeruzalémě ty, kteříž
vzývali jméno toto, a sem na to přišel,
aby je svázané vedl k předním
kněžím?
22 Saul pak [mnohem] více se
zmocňoval a zahanboval Židy, kteříž
byli v Damašku, potvrzuje toho, že ten
jest Kristus.
23 A když přeběhlo drahně dnů,
radu mezi sebou na tom zavřeli Židé,
aby jej zabili.
24 Ale zvěděl Saul o těch úkladech
jejich. Ostříhali také i bran ve dne
i v noci, aby jej zahubili.
25 Ale učedlníci v noci vzavše ho,
spustili jej po provaze přes zed v koši.
26 Přišed pak Saul do Jeruzaléma,
pokoušel
se
přitovaryšiti
k učedlníkům, ale báli se ho všickni,
nevěříce, by byl učedlníkem.
27 Barnabáš pak přijav jej, vedl [ho]
k apoštolům, a vypravoval jim, kterak
na cestě viděl Pána, a že mluvil s ním,
a kterak v Damašku svobodně mluvil
ve jménu Ježíše.
28
I byl
v Jeruzalémě,

s nimi

přebývaje

Textus Receptus

20 καὶ εὐθέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς
ἐκήρυσσεν τὸν Χριστὸν, ὅτι οὗτός
ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
21 ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες
καὶ ἔλεγον Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ
πορθήσας ἕν Ἰερουσαλὴμ τοὺς
ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο καὶ
ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύθει ἵνα δεδεμένους
αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς
22 Σαῦλος δὲ μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο
καὶ συνέχυνεν τοὺς Ἰουδαίους τοὺς
κατοικοῦντας
ἐν
Δαμασκῷ
συμβιβάζων ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός
23 Ὡς δὲ ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱκαναί
συνεβουλεύσαντο οἱ Ἰουδαῖοι ἀνελεῖν
αὐτόν·
24 ἐγνώσθη δὲ τῷ Σαύλῳ ἡ
ἐπιβουλὴ αὐτῶν παρετηροῦν τε τὰς
πύλας ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς ὅπως
αὐτὸν ἀνέλωσιν·
25 λαβόντες δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ
νυκτὸς καθῆκαν διὰ τοῦ τείχους
χαλάσαντες ἐν σπυρίδι
26 Παραγενόμενος δὲ ὁ Σαῦλος εἰς
Ἰερουσαλὴμ ἐπείρᾶτο κολλᾶσθαι τοῖς
μαθηταῖς καὶ πάντες ἐφοβοῦντο αὐτόν
μὴ πιστεύοντες ὅτι ἐστὶν μαθητής
27 Βαρναβᾶς δὲ ἐπιλαβόμενος αὐτὸν
ἤγαγεν πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ
διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδεν
τὸν κύριον καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ καὶ
πῶς ἐν Δαμασκῷ ἐπαρρησιάσατο ἐν
τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ
28 καὶ ἦν μετ' αὐτῶν εἰσπορευόμενος
καὶ ἐκπορευόμενος ἐν Ἰερουσαλήμ
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29 A směle mluvě ve jménu Pána
Ježíše, a hádal se s Řeky; oni pak
usilovali ho zabíti.
30 To zvěděvše bratří, dovedli ho do
Cesaree, a poslali jej do Tarsu.
31 A tak sborové po všem Judstvu
a Galilei
i Samaří
měli
pokoj,
vzdělávajíce se, a chodíce v bázni
Páně, a rozhojňovali se potěšením
Ducha svatého.
32 Stalo se pak, že Petr, když
procházel všecky [sbory], přišel také
k svatým, kteříž byli v Lyddě.
33 I nalezl tu člověka jednoho,
jménem Eneáše, již od osmi let na loži
ležícího, kterýž byl šlakem poražený.
34 I řekl mu Petr: Eneáši, uzdravujeť
tebe Ježíš Kristus; vstaň a ustel sobě.
A hned vstal.
35 I viděli jej všickni, kteříž bydlili
v Lyddě a v Sároně, kteříž se obrátili
ku Pánu.
36 Byla pak jedna učedlnice
v Joppen, jménem Tabita, což se
vykládá Dorkas. Ta byla plná skutků
dobrých a almužen, kteréž činila.
37 I stalo se v těch dnech, že
roznemohši se, umřela. Kteroužto
umyvše, položili na síň vrchní.
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Textus Receptus

29 καὶ παρρησιαζόμενος ἕν τῷ
ὀνόματί τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ἐλάλει τε
καὶ συνεζήτει πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς
οἱ δὲ ἐπεχείρουν αὐτόν ἀνελεῖν
30 ἐπιγνόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ
κατήγαγον αὐτὸν εἰς Καισάρειαν καὶ
ἐξαπέστειλαν αὐτὸν εἰς Ταρσόν
31 Αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι καθ' ὅλης
τῆς Ἰουδαίας καὶ Γαλιλαίας καὶ
Σαμαρείας
εἶχον
εἰρήνην
οἰκοδομουμέναι καὶ πορευομέναι τῷ
φόβῳ τοῦ κυρίου καὶ τῇ παρακλήσει
τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐπληθύνοντο
32 Ἐγένετο δὲ Πέτρον διερχόμενον
διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς
ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδαν
33 εὗρεν δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα
Αἰνέαν ὀνόματι ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ
κατακείμενον ἐπὶ κραββάτω ὃς ἦν
παραλελυμένος
34 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος Αἰνέα
ἰᾶταί σε Ἰησοῦς ὁ Χριστός· ἀνάστηθι
καὶ στρῶσον σεαυτῷ καὶ εὐθέως
ἀνέστη
35 καὶ εἶδον αὐτὸν πάντες οἱ
κατοικοῦντες Λύδδαν καὶ τὸν
Σαρῶναν, οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν
κύριον
36 Ἐν Ἰόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια
ὀνόματι Ταβιθά ἣ διερμηνευομένη
λέγεται Δορκάς· αὕτη ἦν πλήρης
ἀγαθῶν ἔργων καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν
ἐποίει
37 ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις
ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν·
λούσαντες δὲ αὐτὴν ἔθηκαν ἐν ὑπερῴῳ
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Textus Receptus

41 A podav jí ruky [Petr], pozdvihl
jí; a povolav svatých a vdov, ukázal
jim ji živou.
42 I rozhlášeno jest to po všem
[městě] Joppen, a uvěřili mnozí
v Pána.
43 I stalo se, že za mnohé dni
pozůstal Petr v Joppen u nějakého
Šimona koželuha.

38 ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδης τῇ Ἰόππῃ
οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος
ἐστὶν ἐν αὐτῇ ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας
πρὸς αὐτὸν παρακαλοῦντες Μὴ
ὀκνήσαι διελθεῖν ἕως αὐτῶν
39 ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν
αὐτοῖς· ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον
εἰς τὸ ὑπερῷον καὶ παρέστησαν αὐτῷ
πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ
ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια
ὅσα ἐποίει μετ' αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς
40 ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος
θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο καὶ
ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπεν
Ταβιθά ἀνάστηθι ἡ δὲ ἤνοιξεν τοὺς
ὀφθαλμοὺς αὐτῆς καὶ ἰδοῦσα τὸν
Πέτρον ἀνεκάθισεν
41 δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα ἀνέστησεν
αὐτήν φωνήσας δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς
χήρας παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν
42 γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ' ὅλης τῆς
Ἰόππης καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν ἐπὶ
τὸν κύριον
43 Ἐγένετο δὲ ἡμέρας ἱκανὰς μεῖναι
αὐτόν ἐν Ἰόππῃ παρά τινι Σίμωνι
βυρσεῖ

10

10

38 A že byla blízko Lydda od
Joppen, uslyšavše učedlníci, že by tam
byl Petr, poslali k němu dva muže,
prosíce ho, aby sobě neobtěžoval
přijíti až k nim.
39 Tedy vstav Petr, šel s nimi.
A když přišel, vedli jej na síň.
I obstoupily ho všecky vdovy, plačíce
a ukazujíce sukně a pláště, kteréž jim
dělala, dokudž s nimi byla, Dorkas.
40 I rozkázav všechněm vyjíti ven
Petr, poklek na kolena, modlil se,
a obrátiv se k [tomu] tělu, řekl: Tabito,
vstaň. A ona otevřela oči své,
a uzřevši Petra, posadila se.

Muž pak nějaký byl v Cesarii,
jménem Kornelius, setník,
z zástupu, kterýž sloul Vlaský,
2 Nábožný a bohobojný se vším
domem svým, čině almužny mnohé
lidu,
3 A modle se Bohu vždycky. [Ten]
viděl u vidění zřetelně, jako v hodinu
devátou na den, anděla Božího, an
všel k němu, a řekl jemu: Kornéli.

Ἀνὴρ δέ τις ἦν ἐν Καισαρείᾳ
ὀνόματι Κορνήλιος ἑκατοντάρχης
ἐκ σπείρης τῆς καλουμένης Ἰταλικῆς
2 εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν
σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ποιῶν τε
ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ καὶ
δεόμενος τοῦ θεοῦ διαπαντός
3 εἶδεν ἐν ὁράματι φανερῶς ὡσεὶ
ὥραν ἐννάτην τῆς ἡμέρας ἄγγελον τοῦ
θεοῦ εἰσελθόντα πρὸς αὐτὸν καὶ
εἰπόντα αὐτῷ Κορνήλιε
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4 A on pilně popatřil naň, a zstrašiv
se, řekl: Co chceš, Pane? I řekl jemu:
Modlitby tvé a almužny tvé vstoupily
na pamět před tváří Boží.
5 Protož nyní pošli muže [některé]
do Joppen, a povolej Šimona, kterýž
má příjmí Petr.
6 Tenť hospodu má u nějakého
Šimona koželuha, kterýž má dům
u moře. Onť poví tobě, co bys měl
činiti.
7 A když odšel anděl, kterýž mluvil
Korneliovi, zavolal dvou služebníků
svých, a rytíře pobožného z těch,
kteříž vždycky při něm byli,
8 A pověděv jim všecko to, poslal je
do Joppen.
9 Nazejtří pak, když oni šli
a přibližovali se k městu, všel Petr
nahoru, aby se modlil, v hodinu
šestou.
10 A potom velice zlačněv, chtěl
pojísti. Když pak oni strojili, připadlo
na něj mysli vytržení.
11 I uzřel nebe otevřené a sstupující
k sobě nádobu jakous jako prostěradlo
veliké, za čtyři rohy uvázané, ano se
spouští na zem,
12 Na němž byla všeliká zemská
hovada
čtvernohá,
a zvířata,
a zeměplazové, i ptactvo nebeské.
13 I stal se hlas k němu: Vstaň, Petře,
bij a jez.
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Textus Receptus

4 ὁ δὲ ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἔμφοβος
γενόμενος εἶπεν Τί ἐστιν κύριε εἶπεν δὲ
αὐτῷ Αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ
ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς
μνημόσυνον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
5 καὶ νῦν πέμψον εἰς Ἰόππην ἄνδρας
καὶ
μετάπεμψαι
Σίμωνά
ὃς
ἐπικαλεῖται Πέτρος·
6 οὗτος ξενίζεται παρά τινι Σίμωνι
βυρσεῖ ᾧ ἐστιν οἰκία παρὰ θάλασσαν
οὗτος λαλήσει σοι τί σε δεῖ ποιεῖν
7 ὡς δὲ ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν
τῷ Κορνηλίῳ, φωνήσας δύο τῶν
οἰκετῶν αὐτοῦ καὶ στρατιώτην εὐσεβῆ
τῶν προσκαρτερούντων αὐτῷ
8 καὶ ἐξηγησάμενος αὐτοῖς ἅπαντα
ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὴν Ἰόππην
9 Τῇ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων
ἐκείνων καὶ τῇ πόλει ἐγγιζόντων
ἀνέβη Πέτρος
ἐπὶ τὸ δῶμα
προσεύξασθαι περὶ ὥραν ἕκτην
10 ἐγένετο δὲ πρόσπεινος καὶ ἤθελεν
γεύσασθαι παρασκευαζόντων δὲ
ἐκείνων, ἐπέπεσεν ἐπ' αὐτὸν ἔκστασις
11 καὶ
θεωρεῖ
τὸν
οὐρανὸν
ἀνεῳγμένον καὶ καταβαῖνον ἐπ' αὐτὸν
σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην
τέσσαρσιν ἀρχαῖς δεδεμένον καὶ
καθιέμενον ἐπὶ τῆς γῆς
12 ἐν ᾧ ὑπῆρχεν πάντα τὰ
τετράποδα τῆς γῆς καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ
ἑρπετὰ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ
13 καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν
Ἀναστάς Πέτρε θῦσον καὶ φάγε
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14 I řekl Petr: Nikoli, Pane, nebť
jsem nikdy nejedl nic obecného anebo
nečistého.
15 Tedy opět po druhé [stal se] hlas
k němu: Cožť jest Bůh očistil, neměj ty
toho za nečisté.
16 A to se stalo po třikrát. I vzato
jest zase prostěradlo do nebe.
17 A když Petr sám u sebe rozjímal,
co by znamenalo vidění to, kteréž
viděl, aj muži ti, kteříž posláni byli od
Kornelia, ptajíce se na dům Šimonův,
stáli přede dveřmi.
18 A zavolavše [kohosi], tázali se:
Má-li zde hospodu Šimon, kterýž má
příjmí Petr?
19 A když Petr přemyšloval o tom
vidění, řekl jemu Duch: Aj, muži tři
hledají tebe.
20 Protož vstana, sejdi dolů a jdi
s nimi, nic nepochybuje; neboť jsem já
je poslal.
21 Tedy sšed Petr k mužům, jenž
posláni byli k němu od Kornelia, řekl:
Aj, jáť jsem ten, kteréhož hledáte. Jaká
jest příčina, pro niž jste přišli?
22 Oni pak řekli: Kornelius setník,
muž
spravedlivý
a bohabojící,
i svědectví dobré mající ode všeho
národu
Židovského,
u vidění
napomenut jest od anděla svatého,
aby povolal tebe do domu svého
a slyšel řeč od tebe.

Textus Receptus

14 ὁ δὲ Πέτρος εἶπεν Μηδαμῶς κύριε
ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν ἢ
ἀκάθαρτον
15 καὶ φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου πρὸς
αὐτόν Ἃ ὁ θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ
κοίνου
16 τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς καὶ
πάλιν ἀνελήφθη τὸ σκεῦος εἰς τὸν
οὐρανόν
17 Ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει ὁ
Πέτρος τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα ὃ εἶδεν καὶ
ἰδού, οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι ἀπὸ
τοῦ Κορνηλίου διερωτήσαντες τὴν
οἰκίαν Σίμωνος ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν
πυλῶνα
18 καὶ φωνήσαντες ἐπυνθάνοντο εἰ
Σίμων ὁ ἐπικαλούμενος Πέτρος ἐνθάδε
ξενίζεται
19 τοῦ δὲ Πέτρου ἐνθυμουμένου περὶ
τοῦ ὁράματος εἶπεν αὐτῷ τὸ πνεῦμα
Ἰδού, ἄνδρες τρεῖς ζητοῦσιν σε
20 ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι καὶ
πορεύου
σὺν
αὐτοῖς
μηδὲν
διακρινόμενος διότι ἐγὼ ἀπέσταλκα
αὐτούς
21 καταβὰς δὲ Πέτρος πρὸς τοὺς
ἄνδρας τοὺς ἀπεσταλμενοῦς ἀπὸ τοῦ
Κορνηλίου πρὸς αὑτὸν, εἶπεν Ἰδού,
ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε· τίς ἡ αἰτία δι' ἣν
πάρεστε
22 οἱ
δὲ
εἶπον,
Κορνήλιος
ἑκατοντάρχης ἀνὴρ δίκαιος καὶ
φοβούμενος τὸν θεὸν μαρτυρούμενός τε
ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων
ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου
μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ
καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ
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23 Tedy zavolav jich do domu, přijal
je do hospody. Druhého pak dne Petr
šel s nimi, a někteří bratří z Joppen šli
s ním.
24 A nazejtří přišli do Cesaree.
Kornelius pak očekával jich, svolav
příbuzné své a přátely blízké.

25 I stalo se, když vcházel Petr,
vyšel proti němu Kornelius, a padna
k nohám jeho, klaněl se mu.
26 Ale Petr pozdvihl ho, řka: Vstaň,
[všakť] i já také člověk jsem.
27 A rozmlouvaje s ním, všel [do
domu,] a nalezl mnoho těch, kteříž se
byli sešli.
28 I řekl k nim: Vy víte, že neslušné
jest muži Židu připojiti se aneb
přistoupiti k cizozemci, ale mně
ukázal Bůh, abych žádného člověka
nepravil obecným neb nečistým býti.
29 Protož bez odporu přišel jsem,
povolán jsa. I ptám se [vás], pro
kterou příčinu poslali jste pro mne?
30 A Kornelius řekl: Přede čtyřmi
dny postil jsem se až do této hodiny,
a v hodinu devátou modlil jsem se
v domu svém. A aj, postavil se přede
mnou muž v rouše bělostkvoucím,
31 A řekl: Kornéli, uslyšánať jest
modlitba tvá a almužny tvé jsouť
v paměti před tváří Boží.
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Textus Receptus

23 εἰσκαλεσάμενος οὖν αὐτοὺς
ἐξένισεν Τῇ δὲ ἐπαύριον ὁ Πέτρος,
ἐξῆλθεν σὺν αὐτοῖς καί τινες τῶν
ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ τὴς Ἰόππης
συνῆλθον αὐτῷ
24 καὶ τῇ ἐπαύριον εἰσῆλθον εἰς τὴν
Καισάρειαν· ὁ δὲ Κορνήλιος ἦν
προσδοκῶν αὐτούς συγκαλεσάμενος
τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ τοὺς
ἀναγκαίους φίλους
25 ὡς δὲ ἐγένετο εἰσελθεῖν τὸν
Πέτρον
συναντήσας
αὐτῷ
ὁ
Κορνήλιος πεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας
προσεκύνησεν
26 ὁ δὲ Πέτρος αὐτὸν ἤγειρεν λέγων,
Ἀνάστηθι· κἀγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι
27 καὶ συνομιλῶν αὐτῷ εἰσῆλθεν καὶ
εὑρίσκει συνεληλυθότας πολλούς
28 ἔφη τε πρὸς αὐτούς Ὑμεῖς
ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ
Ἰουδαίῳ κολλᾶσθαι ἢ προσέρχεσθαι
ἀλλοφύλῳ· καὶ ἐμοὶ ὁ θεὸς ἔδειξεν
μηδένα κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον λέγειν
ἄνθρωπον·
29 διὸ καὶ ἀναντιρρήτως ἦλθον
μεταπεμφθείς πυνθάνομαι οὖν τίνι
λόγῳ μετεπέμψασθέ με
30 καὶ ὁ Κορνήλιος ἔφη Ἀπὸ
τετάρτης ἡμέρας μέχρι ταύτης τῆς ὥρας
ἤμην νηστεύων, καὶ τὴν ἐννάτην ὥραν
προσευχόμενος ἐν τῷ οἴκῳ μου καὶ
ἰδού, ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν ἐσθῆτι
λαμπρᾷ
31 καὶ φησίν Κορνήλιε εἰσηκούσθη
σου ἡ προσευχὴ καὶ αἱ ἐλεημοσύναι
σου ἐμνήσθησαν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
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32 Protož pošli do Joppen a povolej
Šimona, kterýž slove Petr. Tenť má
hospodu v domu Šimona koželuha
u moře; on přijda, bude mluviti tobě.
33 [Já] pak hned jsem poslal k tobě,
a ty jsi dobře učinil, žes přišel. Nyní
tedy my všickni před obličejem Božím
hotovi jsme slyšeti všecko, což jest koli
přikázáno tobě od Boha.
34 Tedy Petr otevřev ústa, řekl:
V pravdě jsem shledal, že Bůh není
přijimač osob.
35 Ale v každém národu, kdož se ho
bojí a činí spravedlnost, příjemný jest
jemu;
36 Jakž
to
oznámil
synům
Izraelským, zvěstuje pokoj skrze Ježíše
Krista, jenž jest Pánem všeho.
37 [O čemž i] vy sami víte, co se dálo
po všem Židovstvu, počna od Galilee,
po křtu, kterýž kázal Jan:
38 Kterak Ježíše od Nazaréta
pomazal Bůh Duchem svatým a mocí;
kterýžto
chodil,
dobře
čině,
a uzdravuje všecky posedlé od ďábla;
nebo Bůh s ním byl.
39 A my jsme svědkové všeho toho,
což jest činil v krajině Judské
a v Jeruzalémě.
Kteréhožto
zamordovali jsou, pověsivše na dřevě.
40 Toho Bůh vzkřísil třetího dne,
a způsobil to, aby zjeven byl,

Textus Receptus

32 πέμψον οὖν εἰς Ἰόππην καὶ
μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται
Πέτρος οὗτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ
Σίμωνος βυρσέως παρὰ θάλασσαν ὃς
παραγενόμενος λαλήσει σοι
33 ἐξαυτῆς οὖν ἔπεμψα πρὸς σέ σύ τε
καλῶς ἐποίησας παραγενόμενος νῦν
οὖν πάντες ἡμεῖς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
πάρεσμεν
ἀκοῦσαι
πάντα
τὰ
προστεταγμένα σοι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ
34 Ἀνοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα εἶπεν
Ἐπ ἀληθείας καταλαμβάνομαι ὅτι οὐκ
ἔστιν προσωπολήπτης ὁ θεός
35 ἀλλ' ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φοβούμενος
αὐτὸν καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην
δεκτὸς αὐτῷ ἐστιν
36 τὸν λόγον ὃν ἀπέστειλεν τοῖς
υἱοῖς Ἰσραὴλ εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην
διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ οὗτός ἐστιν
πάντων κύριος
37 ὑμεῖς οἴδατε τὸ γενόμενον ῥῆμα
καθ' ὅλης τῆς Ἰουδαίας ἀρξάμενον
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας μετὰ τὸ βάπτισμα
ὃ ἐκήρυξεν Ἰωάννης
38 Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ ὡς
ἔχρισεν αὐτὸν ὁ θεὸς πνεύματι ἁγίῳ
καὶ δυνάμει ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ
ἰώμενος
πάντας
τοὺς
καταδυναστευομένους
ὑπὸ
τοῦ
διαβόλου ὅτι ὁ θεὸς ἦν μετ' αὐτοῦ
39 καὶ ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες πάντων
ὧν ἐποίησεν ἔν τε τῇ χώρᾳ τῶν
Ἰουδαίων καὶ ἐν Ἰερουσαλήμ ὃν
ἀνεῖλον κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου
40 τοῦτον ὁ θεὸς ἤγειρεν τῇ τρίτῃ
ἡμέρᾳ καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ
γενέσθαι

SKUTKOVÉ 10:41

Bible Kralická
41 Ne všemu lidu, ale svědkům prve
k tomu zřízeným od Boha, nám, kteříž
jsme s ním jedli a pili po jeho
z mrtvých vstání.
42 A přikázal nám kázati lidu
a svědčiti, že on jest ten ustanovený
od Boha soudce živých i mrtvých.
43 Jemuť všickni proroci svědectví
vydávají, že odpuštění hříchů vezme
skrze jméno jeho všeliký, kdožkoli
uvěřil by v něho.
44 A když ještě Petr mluvil slova
tato, sstoupil Duch svatý na všecky,
kteříž poslouchali slova [Božího].
45 I užasli se ti, jenž z obřezaných
věřící byli, kteříž byli přišli s Petrem,
že i na pohany dar Ducha svatého jest
vylit.
46 Nebo slyšeli je, ani mluví jazyky
[rozličnými], a velebí Boha. Tedy
odpověděl Petr:
47 Zdali může kdo zabrániti vody,
aby tito nebyli pokřtěni, kteříž Ducha
svatého přijali jako i my?
48 A rozkázal je pokřtíti ve jménu
Páně. I prosili ho, aby [u nich] pobyl
za některý den.

11

Uslyšeli pak apoštolé a bratří,
kteříž byli v Judstvu, že by
i pohané přijali slovo Boží.
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Textus Receptus

41 οὐ παντὶ τῷ λαῷ ἀλλὰ μάρτυσιν
τοῖς προκεχειροτονημένοις ὑπὸ τοῦ
θεοῦ ἡμῖν οἵτινες συνεφάγομεν καὶ
συνεπίομεν αὐτῷ μετὰ τὸ ἀναστῆναι
αὐτὸν ἐκ νεκρῶν·
42 καὶ παρήγγειλεν ἡμῖν κηρύξαι τῷ
λαῷ καὶ διαμαρτύρασθαι ὅτι αὐτός
ἐστιν ὁ ὡρισμένος ὑπὸ τοῦ θεοῦ κριτὴς
ζώντων καὶ νεκρῶν
43 τούτῳ πάντες οἱ προφῆται
μαρτυροῦσιν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν
διὰ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάντα τὸν
πιστεύοντα εἰς αὐτόν
44 Ἔτι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ
ῥήματα ταῦτα ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ
ἅγιον ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας τὸν
λόγον
45 καὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομῆς
πιστοὶ ὅσοι συνῆλθον τῷ Πέτρῳ ὅτι
καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη ἡ δωρεὰ τοῦ ἁγίου
πνεύματος ἐκκέχυται·
46 ἤκουον γὰρ αὐτῶν λαλούντων
γλώσσαις καὶ μεγαλυνόντων τὸν θεόν
τότε ἀπεκρίθη ὁ Πέτρος
47 Μήτι τὸ ὕδωρ κωλῦσαί δύναται
τις τοῦ μὴ βαπτισθῆναι τούτους οἵτινες
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔλαβον καθὼς καὶ
ἡμεῖς
48 προσέταξεν
τε
αὐτοὺς
βαπτισθῆναι ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ
Κυρίου τότε ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι
ἡμέρας τινάς
Ἤκουσαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ
οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντες κατὰ τὴν
Ἰουδαίαν ὅτι καὶ τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν
λόγον τοῦ θεοῦ

11
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SKUTKOVÉ 11:12

Bible Kralická
2 A když přišel Petr do Jeruzaléma,
domlouvali se naň ti, kteříž byli
z obřezaných,
3 Řkouce: K mužům neobřezaným
všel jsi, a jedl jsi s nimi.
4 Tedy začav Petr, vypravoval jim
pořád, řka:
5 Byl jsem v městě Joppen, modle se.
I viděl jsem u vytržení mysli [jsa]
vidění, nádobu nějakou sstupující jako
prostěradlo veliké, za čtyři rohy
[přivázané], ano se spouští s nebe,
a přišlo až ke mně.
6 V kteréž pohleděv pilně, spatřil
jsem hovada zemská čtvernohá,
i zvířata, a zeměplazy,
i ptactvo
nebeské.
7 Slyšel jsem také [i] hlas ke mně
řkoucí: Vstaň, Petře, bij a jez.
8 I řekl jsem: Nikoli, Pane, nebo nic
obecného aneb nečistého nikdy
nevcházelo v ústa má.
9 I odpověděl mi hlas po druhé
s nebe, [řka:] Co jest Bůh očistil, neměj
ty toho za nečisté.
10 A to se stalo po třikrát. I vtrženo
jest zase [to] všecko do nebe.
11 A aj, hned té chvíle tři muži stáli
u domu, v kterémž jsem byl, posláni
jsouce ke mně z Cesaree.
12 I řekl mi Duch, abych šel s nimi,
nic nepochybuje. A šlo se mnou
i těchto šest bratří, a vešli jsme do
domu muže [jednoho].

Textus Receptus

2 καὶ ὅτε ἀνέβη Πέτρος εἰς
Ἱεροσόλυμα διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν οἱ
ἐκ περιτομῆς
3 λέγοντες ὅτι πρὸς ἄνδρας
ἀκροβυστίαν ἔχοντας Εἰσῆλθες καὶ
συνέφαγες αὐτοῖς
4 ἀρξάμενος δὲ ὁ Πέτρος ἐξετίθετο
αὐτοῖς καθεξῆς λέγων
5 Ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ
προσευχόμενος καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει
ὅραμα καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς
ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς
καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἦλθεν
ἄχρις ἐμοῦ·
6 εἰς ἣν ἀτενίσας κατενόουν καὶ
εἶδον τὰ τετράποδα τῆς γῆς καὶ τὰ
θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ πετεινὰ
τοῦ οὐρανοῦ
7 ἤκουσα δὲ φωνῆς λεγούσης μοι
Ἀναστάς Πέτρε θῦσον καὶ φάγε
8 εἶπον δέ Μηδαμῶς κύριε ὅτι πᾶν
κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον οὐδέποτε
εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόμα μου
9 ἀπεκρίθη δὲ μοι φωνὴ ἐκ δευτέρου
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ Ἃ ὁ θεὸς ἐκαθάρισεν
σὺ μὴ κοίνου
10 τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς καὶ
πάλιν ἀνεσπάσθη ἅπαντα εἰς τὸν
οὐρανόν
11 καὶ ἰδού, ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες
ἐπέστησαν ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐν ᾗ ἤμην
ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Καισαρείας πρός
με
12 εἶπεν δὲ μοι τὸ πνεῦμά συνελθεῖν
αὐτοῖς μηδὲν διακρίνόμενον ἦλθον δὲ
σὺν ἐμοὶ καὶ οἱ ἓξ ἀδελφοὶ οὗτοι καὶ
εἰσήλθομεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀνδρός

SKUTKOVÉ 11:13

Bible Kralická
13 Kterýžto vypravoval nám, kterak
viděl anděla v domu svém, an se před
ním postavil a řekl jemu: Pošli do
Joppen muže [některé] a povolej
Šimona, kterýž slove Petr.
14 Onť tobě bude mluviti slova,
skrze něž spasen budeš ty i všecken
tvůj dům.
15 Když jsem pak já mluviti začal,
sstoupil Duch svatý na ně jako i na
nás na počátku.
16 I rozpomenul jsem se na slovo
Páně, kteréž byl pověděl: Jan zajisté
křtil vodou, ale vy pokřtěni budete
Duchem svatým.
17 Poněvadž tedy jednostejný dar
dal jim Bůh jako i nám, kteříž uvěřili
v Pána Ježíše Krista, i kdož jsem já byl,
abych mohl zabrániti Bohu?
18 To uslyšavše, spokojili se a slavili
Boha, řkouce: Tedy i pohanům Bůh
pokání dal k životu.
19 Ti pak, kteříž se byli rozprchli
příčinou soužení, kteréž se bylo stalo
pro Štěpána, přišli až do Fenicen
a Cypru a do Antiochie, žádnému
nemluvíce slova [Božího] než samým
toliko Židům.
20 A byli někteří z nich muži
z Cypru
a [někteří]
Cyrenenští,
kteřížto přišedše do Antiochie, mluvili
Řekům, zvěstujíce jim Pána Ježíše.
21 A byla ruka Páně s nimi, a veliký
počet věřících obrátil se ku Pánu.

433

Textus Receptus

13 ἀπήγγειλεν τε ἡμῖν πῶς εἶδεν τὸν
ἄγγελον ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ σταθέντα
καὶ εἰπόντα αὐτῷ, Ἀπόστειλον εἰς
Ἰόππην ἄνδρας, καὶ μετάπεμψαι
Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον Πέτρον
14 ὃς λαλήσει ῥήματα πρὸς σὲ ἐν οἷς
σωθήσῃ σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός σου
15 ἐν δὲ τῷ ἄρξασθαί με λαλεῖν
ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ'
αὐτοὺς ὥσπερ καὶ ἐφ' ἡμᾶς ἐν ἀρχῇ
16 ἐμνήσθην δὲ τοῦ ῥήματος κυρίου
ὡς ἔλεγεν Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν
ὕδατι ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν
πνεύματι ἁγίῳ
17 εἰ οὖν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν
αὐτοῖς ὁ θεὸς ὡς καὶ ἡμῖν πιστεύσασιν
ἐπὶ τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν ἐγὼ δὲ
τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν θεόν
18 ἀκούσαντες δὲ ταῦτα ἡσύχασαν
καὶ ἐδόξαζον τὸν θεὸν λέγοντες
Ἄραγε καὶ τοῖς ἔθνεσιν ὁ θεὸς τὴν
μετάνοιαν ἔδωκεν εἰς ζωὴν
19 Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς
θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ
διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ
Ἀντιοχείας μηδενὶ λαλοῦντες τὸν
λόγον εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοις
20 ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες
Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι οἵτινες
εἰσελθόντες εἰς Ἀντιόχειαν ἐλάλουν
πρὸς
τοὺς
Ἑλληνιστάς
εὐαγγελιζόμενοι τὸν κύριον Ἰησοῦν
21 καὶ ἦν χεὶρ κυρίου μετ' αὐτῶν
πολύς
τε
ἀριθμὸς
πιστεύσας
ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν κύριον
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SKUTKOVÉ 11:30

Bible Kralická
22 I přišla pověst o tom k církvi,
kteráž byla v Jeruzalémě. I poslali
Barnabáše, aby šel až do Antiochie.
23 Kterýžto přišed tam, a uzřev
milost Boží, zradoval se, a napomínal
všech, aby v úmyslu srdce [svého]
trvali v Pánu.
24 Nebo byl muž dobrý, a plný
Ducha svatého a víry. I přibyl [jich tu]
veliký zástup Pánu.
25 Tedy šel odtud Barnabáš do
Tarsu hledati Saule, a nalezna jej,
přivedl ho do Antiochie.
26 I byli přes celý rok při tom sboru,
a učili zástup veliký, takže nejprv tu
v Antiochii učedlníci nazváni jsou
křesťané.

27 V těch pak dnech přišli
z Jeruzaléma proroci do Antiochie.
28 I povstav jeden z nich, jménem
Agabus, oznamoval, [ponuknut jsa]
skrze Ducha, že bude hlad veliký po
všem okršlku zemském. Kterýžto i stal
se za císaře Klaudia.
29 Tedy učedlníci, jeden každý
podle možnosti své, umínili poslati
[něco]
ku
pomoci
bratřím
přebývajícím v Judstvu.
30 Což i učinili, poslavše k starším
skrze ruce Barnabáše a Saule.

Textus Receptus

22 ἠκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα
τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις
περὶ αὐτῶν καὶ ἐξαπέστειλαν
Βαρναβᾶν διελθεῖν ἕως Ἀντιοχείας·
23 ὃς παραγενόμενος καὶ ἰδὼν τὴν
χάριν τοῦ θεοῦ ἐχάρη καὶ παρεκάλει
πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας
προσμένειν τῷ κυρίῳ
24 ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης
πνεύματος ἁγίου καὶ πίστεως καὶ
προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῷ κυρίῳ
25 ἐξῆλθεν δὲ εἰς Ταρσὸν ὁ
Βαρνάβας ἀναζητῆσαι Σαῦλον
26 καὶ εὑρὼν αὐτὸν ἤγαγεν αὐτόν
εἰς Ἀντιόχειαν ἐγένετο δὲ αὐτούς
ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ
ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν
χρηματίσαι τε πρώτον ἐν Ἀντιοχείᾳ
τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς
27 Ἐν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις
κατῆλθον ἀπὸ Ἱεροσολύμων προφῆται
εἰς Ἀντιόχειαν
28 ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι
Ἅγαβος ἐσήμανεν διὰ τοῦ πνεύματος
λιμὸν μέγαν μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ' ὅλην
τὴν οἰκουμένην ὅστις καὶ ἐγένετο ἐπὶ
Κλαυδίου Καίσαρος
29 τῶν δὲ μαθητῶν καθὼς ηὐπορεῖτό
τις ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς
διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν
τῇ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς·
30 ὃ καὶ ἐποίησαν ἀποστείλαντες
πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς
Βαρναβᾶ καὶ Σαύλου

SKUTKOVÉ 12:1

Bible Kralická

12

A při tom času dal se v to
Herodes král, aby sužoval
některé z církve.
2 I zamordoval Jakuba, bratra
Janova, mečem.
3 A vida, že se to líbilo Židům,
umínil jíti i Petra. (A byli dnové
přesnic.)
4 Kteréhož jav, do žaláře vsadil,
poručiv jej šestnácti žoldnéřům
k ostříhání, chtěje po velikonoci
vyvésti jej lidu.
5 I byl Petr ostříhán v žaláři,
modlitba pak ustavičná k Bohu dála se
za něj od církve.
6 A když jej již vyvésti měl Herodes,
té noci spal Petr mezi dvěma žoldnéři,
svázán jsa dvěma řetězy, a strážní
přede dveřmi ostříhali žaláře.
7 A aj, anděl Páně postavil se,
a světlo se zastkvělo v žaláři; a udeřiv
Petra v bok, zbudil ho, řka: Vstaň
rychle. I spadli řetězové s rukou jeho.

8 Tedy řekl anděl k němu: Opaš se
a podvaž obuv svou. To když učinil,
řekl jemu: Oděj se pláštěm svým,
a pojď za mnou.
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Textus Receptus

Κατ' ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν
ἐπέβαλεν Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς
τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς
ἐκκλησίας
2 ἀνεῖλεν δὲ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν
Ἰωάννου μαχαίρᾳ
3 καὶ ἰδὼν ὅτι ἀρεστόν ἐστιν τοῖς
Ἰουδαίοις προσέθετο συλλαβεῖν καὶ
Πέτρον ἦσαν δὲ ἡμέραι τῶν ἀζύμων
4 ὃν καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν
παραδοὺς τέσσαρσιν
τετραδίοις
στρατιωτῶν
φυλάσσειν
αὐτόν
βουλόμενος μετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν
αὐτὸν τῷ λαῷ
5 ὁ μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ
φυλακῇ· προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενής
γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν
θεὸν ὑπὲρ αὐτοῦ
6 Ὅτε δὲ ἔμελλεν αὐτὸν προάγειν ὁ
Ἡρῴδης τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν ὁ Πέτρος
κοιμώμενος μεταξὺ δύο στρατιωτῶν
δεδεμένος ἁλύσεσιν δυσίν φύλακές τε
πρὸ τῆς θύρας ἐτήρουν τὴν φυλακήν
7 καὶ ἰδού, ἄγγελος κυρίου ἐπέστη
καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι·
πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου
ἤγειρεν αὐτὸν λέγων, Ἀνάστα ἐν τάχει
καὶ ἐξέπεσον αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν
χειρῶν
8 εἶπεν τε ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτόν
Περίζῶσαι καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά
σου ἐποίησεν δὲ οὕτως καὶ λέγει αὐτῷ
Περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου καὶ
ἀκολούθει μοι

12
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9 I vyšed, bral se za ním, a nevěděl,
by to pravé bylo, co se dálo skrze
anděla, ale domníval se, že by vidění
viděl.
10 A prošedše skrze první i druhou
stráž, přišli k bráně železné, kteráž
vede do města, a ta se jim hned sama
otevřela. A všedše [skrze ni], přešli
ulici jednu, a hned odšel anděl od
něho.
11 Tedy Petr přišed sám k sobě, řekl:
Nyní právě vím, že poslal Pán anděla
svého,
a vytrhl
mne
z ruky
Herodesovy, a ze všeho očekávání
lidu Židovského.
12 A pováživ toho, šel k domu
Marie, matky Janovy, kterýž příjmí
měl Marek, kdež se jich bylo mnoho
sešlo, a modlili se.
13 A když Petr potloukl na dveře,
vyšla děvečka, aby poslechla, jménem
Ródé.
14 A poznavši hlas Petrův, pro
radost neotevřela dveří, ale vběhši,
zvěstovala, že Petr stojí u dveří.
15 A oni řekli jí: [I co] blázníš? Ona
pak potvrzovala, že tak jest. Tedy oni
řekli: Anděl jeho jest.
16 Ale
Petr
předce
tloukl.
A otevřevše [dveře], uzřeli jej, i ulekli
se.

Textus Receptus

9 καὶ ἐξελθὼν ἠκολούθει αὐτῷ· καὶ
οὐκ ᾔδει ὅτι ἀληθές ἐστιν τὸ γινόμενον
διὰ τοῦ ἀγγέλου· ἐδόκει δὲ ὅραμα
βλέπειν
10 διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν
καὶ δευτέραν ἦλθον ἐπὶ τὴν πύλην τὴν
σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν
ἥτις αὐτομάτη ἠνοίχθη αὐτοῖς καὶ
ἐξελθόντες προῆλθον ῥύμην μίαν καὶ
εὐθέως ἀπέστη ὁ ἄγγελος ἀπ' αὐτοῦ
11 καὶ ὁ Πέτρος γενόμενος ἐν ἑαυτῷ
εἶπεν Νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι
ἐξαπέστειλεν κύριος τὸν ἄγγελον
αὐτοῦ καὶ ἐξείλετο με ἐκ χειρὸς
Ἡρῴδου καὶ πάσης τῆς προσδοκίας
τοῦ λαοῦ τῶν Ἰουδαίων
12 συνιδών τε ἦλθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν
Μαρίας τῆς μητρὸς Ἰωάννου τοῦ
ἐπικαλουμένου Μάρκου οὗ ἦσαν
ἱκανοὶ
συνηθροισμένοι
καὶ
προσευχόμενοι
13 κρούσαντος δὲ τοῦ Πέτρου τὴν
θύραν τοῦ πυλῶνος προσῆλθεν
παιδίσκη ὑπακοῦσαι ὀνόματι Ῥόδη
14 καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ
Πέτρου ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξεν τὸν
πυλῶνα εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν
ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος
15 οἱ δὲ πρὸς αὐτὴν εἶπον, Μαίνῃ ἡ
δὲ διϊσχυρίζετο οὕτως ἔχειν οἱ δ'
ἔλεγον Ὁ ἄγγελός αὐτοῦ ἐστιν
16 ὁ δὲ Πέτρος ἐπέμενεν κρούων·
ἀνοίξαντες δὲ εἶδον αὐτὸν καὶ
ἐξέστησαν

SKUTKOVÉ 12:17

Bible Kralická
17 A pokynuv na ně rukou, aby
mlčeli, vypravoval jim, kterak jest jej
Pán vyvedl z žaláře, a [potom] řekl:
Pověztež to Jakubovi a bratřím.
A vyšed, bral se na jiné místo.
18 A když byl den, stal se rozbroj
nemalý mezi žoldnéři [o to], co se
stalo při Petrovi.
19 Herodes pak ptaje se na něj,
a nenalezna, vytazovav se na
strážných, kázal je pryč vésti;
a odebrav se z Judstva do Cesaree,
přebýval [tam].
20 A v ten čas Herodes rozzlobil se
proti Tyrským a Sidonským. Kteřížto
jednomyslně
přišli
k němu,
a namluvivše [sobě] Blasta, předního
komorníka královského, žádali za
pokoj, protože jejich krajiny potravu
měly z [zemí] královských.
21 V uložený pak den Herodes,
obleka se v královské roucho,
a posadiv se na soudné stolici, učinil
k nim řeč.
22 I zvolal lid, [řka]: Boží [jest toto]
hlas, a ne lidský.
23 A ihned ranil jej anděl Páně,
protože nevzdal slávy Bohu; a rozlez
se červy, umřel.
24 A slovo Páně rostlo a rozmáhalo
se.
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Textus Receptus

17 κατασείσας δὲ αὐτοῖς τῇ χειρὶ
σιγᾶν διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ὁ κύριος
αὐτὸν ἐξήγαγεν ἐκ τῆς φυλακῆς εἶπέν
δὲ Ἀπαγγείλατε Ἰακώβῳ καὶ τοῖς
ἀδελφοῖς ταῦτα καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη
εἰς ἕτερον τόπον
18 Γενομένης δὲ ἡμέρας ἦν τάραχος
οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς στρατιώταις τί ἄρα
ὁ Πέτρος ἐγένετο
19 Ἡρῴδης δὲ ἐπιζητήσας αὐτὸν καὶ
μὴ εὑρὼν ἀνακρίνας τοὺς φύλακας
ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι καὶ κατελθὼν
ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Καισάρειαν
διέτριβεν
20 Ἦν δὲ ὁ Ἡρώδης θυμομαχῶν
Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις· ὁμοθυμαδὸν δὲ
παρῆσαν πρὸς αὐτόν καὶ πείσαντες
Βλάστον τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ
βασιλέως ᾐτοῦντο εἰρήνην διὰ τὸ
τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς
βασιλικῆς
21 τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ ὁ Ἡρῴδης
ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα βασιλικὴν καὶ
καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐδημηγόρει
πρὸς αὐτούς
22 ὁ δὲ δῆμος ἐπεφώνει Θεοῦ φωνὴ
καὶ οὐκ ἀνθρώπου
23 παραχρῆμα δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν
ἄγγελος κυρίου ἀνθ ὧν οὐκ ἔδωκεν
τὴν δόξαν τῷ θεῷ καὶ γενόμενος
σκωληκόβρωτος ἐξέψυξεν
24 Ὁ δὲ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν καὶ
ἐπληθύνετο
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Textus Receptus

25 Barnabáš pak a Saul navrátili se
z Jeruzaléma, vykonavše službu,
pojavše s sebou i Jana, kterýž příjmí
měl Marek.

25 Βαρναβᾶς δὲ καὶ Σαῦλος
ὑπέστρεψαν
ἐξ
Ἰερουσαλὴμ
πληρώσαντες
τὴν
διακονίαν
συμπαραλαβόντες καὶ Ἰωάννην τὸν
ἐπικληθέντα Μᾶρκον

13

13

Byli pak v církvi, kteráž byla
v Antiochii, proroci a učitelé,
jako Barnabáš a Šimon, kterýž měl
příjmí Černý, a Lucius Cyrenenský,
a Manahen,
kterýž
byl
spolu
vychován s Herodesem tetrarchou,
a Saul.
2 A když oni služby Páně konali
a postili se, dí [jim] Duch svatý:
Oddělte mi Barnabáše a Saule k dílu,
k kterémuž jsem jich povolal.
3 Tedy postíce se, a modlíce se,
a vzkládajíce na ně ruce, propustili
[je].
4 A oni posláni jsouce od Ducha
svatého, přišli do Seleucie, a odtud
plavili se do Cypru.
5 A přišedše do Salaminy, kázali
slovo Boží v školách Židovských;
a měli s sebou i Jana k službě.
6 A když zchodili ten ostrov až do
Páfu, nalezli [tu] jakéhos čarodějníka,
falešného proroka Žida, jemuž jméno
bylo Barjezus,
7 Kterýž byl u znamenitého vladaře
Sergia Pavla, muže opatrného. Ten
povolav Barnabáše a Saule, žádal [od
nich] slyšeti slovo Boží.

Ἦσαν δὲ τινες ἐν Ἀντιοχείᾳ
κατὰ τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν
προφῆται καὶ διδάσκαλοι ὅ τε
Βαρναβᾶς καὶ Συμεὼν ὁ καλούμενος
Νίγερ καὶ Λούκιος ὁ Κυρηναῖος
Μαναήν τε Ἡρῴδου τοῦ τετράρχου
σύντροφος καὶ Σαῦλος
2 λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ
κυρίῳ καὶ νηστευόντων εἶπεν τὸ
πνεῦμα τὸ ἅγιον Ἀφορίσατε δή μοι τὸν
τε Βαρναβᾶν καὶ τὸν Σαῦλον εἰς τὸ
ἔργον ὃ προσκέκλημαι αὐτούς
3 τότε
νηστεύσαντες
καὶ
προσευξάμενοι καὶ ἐπιθέντες τὰς
χεῖρας αὐτοῖς ἀπέλυσαν
4 Οὗτοὶ μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπὸ
τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου κατῆλθον εἰς
τὴν Σελεύκειαν ἐκεῖθέν τε ἀπέπλευσαν
εἰς τὴν Κύπρον
5 καὶ γενόμενοι ἐν Σαλαμῖνι
κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἐν
ταῖς συναγωγαῖς τῶν Ἰουδαίων εἶχον
δὲ καὶ Ἰωάννην ὑπηρέτην
6 διελθόντες δὲ τὴν νῆσον ἄχρι
Πάφου
εὗρον
τινὰ
μάγον
ψευδοπροφήτην Ἰουδαῖον ᾧ ὄνομα
Βαριησοῦς,
7 ὃς ἦν σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ
Παύλῳ
ἀνδρὶ
συνετῷ
οὗτος
προσκαλεσάμενος Βαρναβᾶν καὶ
Σαῦλον ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν
λόγον τοῦ θεοῦ·

SKUTKOVÉ 13:8
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8 Ale protivil se jim Elymas, [totiž]
čarodějník ten, (nebo se tak vykládá
jméno jeho,) usiluje odvrátiti vladaře
od víry.
9 Tedy Saul, kterýž [slove] i Pavel,
naplněn jsa Duchem svatým, pilně
pohleděv na něj,
10 Řekl: Ó plný vší lsti a vší
nešlechetnosti,
synu
ďáblův,
a nepříteli vší spravedlnosti, což
nepřestaneš převraceti cest Páně
přímých?
11 A aj, nyní ruka Páně nad tebou,
a budeš slepý, nevida slunce až do
času. A pojednou připadla na něj
mrákota a tma, a jda vůkol, hledal,
kdo by ho za ruku vedl.
12 Tehdy vladař uzřev, co se stalo,
uvěřil, divě se učení Páně.
13 A pustivše se od Páfu Pavel a ti,
kteříž s ním byli, přišli do [města]
Pergen [v krajině] Pamfylii. Jan pak
odšed od nich, vrátil se do Jeruzaléma.
14 Oni pak šedše z Pergen, přišli do
Antiochie Pisidické, a všedše do školy
v den sobotní, posadili se.

15 A když bylo po čtení Zákona
a Proroků, poslali k nim knížata školy
té řkouce: Muži bratří, máte-li úmysl
jaké napomenutí učiniti k lidu,
mluvte.
16 Tedy Pavel povstav a rukou, [aby
mlčeli,] pokynuv, řekl: Muži Izraelští,
a kteříž se bojíte Boha, slyšte.
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Textus Receptus

8 ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς Ἐλύμας ὁ
μάγος οὕτως γὰρ μεθερμηνεύεται τὸ
ὄνομα αὐτοῦ ζητῶν διαστρέψαι τὸν
ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως
9 Σαῦλος δέ ὁ καὶ Παῦλος πλησθεὶς
πνεύματος ἁγίου καὶ ἀτενίσας εἰς
αὐτὸν
10 εἶπεν Ὦ πλήρης παντὸς δόλου
καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας υἱὲ διαβόλου
ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης οὐ παύσῃ
διαστρέφων τὰς ὁδοὺς κυρίου τὰς
εὐθείας
11 καὶ νῦν ἰδού, χεὶρ τοῦ κυρίου ἐπὶ
σέ καὶ ἔσῃ τυφλὸς μὴ βλέπων τὸν
ἥλιον ἄχρι καιροῦ παραχρῆμά δὲ
ἐπέπεσεν ἐπ' αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος
καὶ περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς
12 τότε ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τὸ
γεγονὸς ἐπίστευσεν ἐκπλησσόμενος
ἐπὶ τῇ διδαχῇ τοῦ κυρίου
13 Ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ
περὶ τὸν Παῦλον ἦλθον εἰς Πέργην τῆς
Παμφυλίας· Ἰωάννης δὲ ἀποχωρήσας
ἀπ' αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα
14 αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς
Πέργης παρεγένοντο εἰς Ἀντιόχειαν
τῆς Πισιδίας καὶ εἰσελθόντες εἰς τὴν
συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων
ἐκάθισαν
15 μετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου
καὶ τῶν προφητῶν ἀπέστειλαν οἱ
ἀρχισυνάγωγοι πρὸς αὐτοὺς λέγοντες
Ἄνδρες ἀδελφοί εἴ ἐστιν λόγος ἐν ὑμῖν
παρακλήσεως πρὸς τὸν λαόν λέγετε
16 ἀναστὰς
δὲ
Παῦλος
καὶ
κατασείσας τῇ χειρὶ εἶπεν· Ἄνδρες
Ἰσραηλῖται καὶ οἱ φοβούμενοι τὸν
θεόν ἀκούσατε
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17 Bůh lidu tohoto Izraelského
vyvolil otce naše a lidu povýšil, když
byl pohostinu v zemi Egyptské,
a v rameni vztaženém vyvedl je z ní.
18 A za čas čtyřidceti let snášel jejich
obyčeje na poušti.
19 A zahladiv sedm národů v zemi
Kanán, rozdělil losem mezi ně zemi
jejich.
20 A potom, téměř za čtyři sta
a padesáte let, dával [jim] soudce až
do Samuele proroka.
21 A vtom žádali za krále, i dal jim
Bůh Saule, syna Cis, muže z pokolení
Beniaminova, za čtyřidceti let.
22 A když toho zavrhl, vzbudil jim
Davida krále, kterémužto svědectví
dávaje, řekl: Nalezl jsem Davida,
[syna] Jesse, muže podle srdce svého,
kterýž bude činiti všecku vůli mou.
23 Z jehožto semene Bůh podle
zaslíbení vzbudil lidu Izraelskému
Spasitele Ježíše,
24 Před jehožto příštím kázal Jan
křest pokání všemu lidu Izraelskému.

25 A když Jan dokonával běh [svůj],
pravil: Kteréhož se mne domníváte
býti, nejsem já [ten], ale aj, přijdeť po
mně [tak důstojný], ješto já nejsem
hoden rozvázati obuvi noh jeho.

Textus Receptus

17 ὁ θεὸς τοῦ λαοῦ τούτου Ἰσραὴλ
ἐξελέξατο τοὺς πατέρας ἡμῶν καὶ τὸν
λαὸν ὕψωσεν ἐν τῇ παροικίᾳ ἐν γῇ
Αἰγύπτῳ, καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ
ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς
18 καὶ ὡς τεσσαρακονταετῆ χρόνον
ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ
19 καὶ καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ
Χανάαν κατεκληροδότησεν αὐτοίς τὴν
γῆν αὐτῶν
20 καὶ μετὰ ταῦτα ὡς ἔτεσιν
τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα ἔδωκεν
κριτὰς ἕως Σαμουὴλ τοῦ προφήτου
21 κἀκεῖθεν ᾐτήσαντο βασιλέα καὶ
ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς τὸν Σαοὺλ υἱὸν
Κίς ἄνδρα ἐκ φυλῆς Βενιαμίν ἔτη
τεσσαράκοντα
22 καὶ μεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν
αὐτοῖς τὸν Δαβὶδ εἰς βασιλέα ᾧ καὶ
εἶπεν μαρτυρήσας Εὗρον Δαβὶδ τὸν
τοῦ Ἰεσσαί ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν
μου ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά
μου
23 τούτου ὁ θεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρματος
κατ' ἐπαγγελίαν ἤγειρεν τῷ Ἰσραὴλ
σωτῆρα Ἰησοῦν
24 προκηρύξαντος Ἰωάννου πρὸ
προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ
βάπτισμα μετανοίας παντὶ τῷ λαῷ
Ἰσραήλ
25 ὡς δὲ ἐπλήρου ὁ Ἰωάννης τὸν
δρόμον ἔλεγεν Τίνα με ὑπονοεῖτε εἶναι
οὐκ εἰμὶ ἐγώ· ἀλλ' ἰδού, ἔρχεται μετ'
ἐμὲ οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν
ποδῶν λῦσαι
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26 Muži bratří, synové rodu
Abrahamova, a kteříž mezi vámi jsou
bojící se Boha, vám slovo spasení
tohoto posláno jest.
27 Nebo ti, kteříž přebývají
v Jeruzalémě, a knížata jejich, toho
[Ježíše] neznajíce, odsoudili, a tak
hlasy Prorocké, kteříž se na každou
sobotu čtou, naplnili.
28 A nižádné viny hodné smrti na
něm nenalezše, aby zamordován byl,
Piláta prosili.
29 A když dokonali všecko, což
o něm psáno bylo, složen jsa s dřeva,
do hrobu jest položen.
30 Bůh pak vzkřísil jej z mrtvých.
31 Kterýžto vidín jest po mnohé dni
od těch, jenž spolu s ním byli přišli
z Galilee do Jeruzaléma, kteřížto jsou
svědkové jeho k lidu.
32 A my vám zvěstujeme to
zaslíbení, které se stalo otcům, že jest
je již Bůh naplnil nám synům jejich,
vzkřísiv Ježíše;
33 Jakož i v druhém Žalmu napsáno
jest: Syn můj jsi ty, já dnes zplodil
jsem tebe.

34 A že jej z mrtvých vzkřísil, aby se
již více nenavracoval v porušení, takto
[o tom] řekl: Dám vám svaté věci
Davidovy věrné.
35 Protož i v jiném [Žalmu] dí:
Nedáš svatému svému viděti
porušení.
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Textus Receptus

26 Ἄνδρες ἀδελφοί υἱοὶ γένους
Ἀβραὰμ καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν
θεόν ὑμῖν ὁ λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης
ἀπεστάλη
27 οἱ
γὰρ
κατοικοῦντες
ἐν
Ἰερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν
τοῦτον ἀγνοήσαντες καὶ τὰς φωνὰς
τῶν προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν
σάββατον
ἀναγινωσκομένας
κρίναντες ἐπλήρωσαν
28 καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου
εὑρόντες
ᾐτήσαντο
Πιλᾶτον
ἀναιρεθῆναι αὐτόν
29 ὡς δὲ ἐτέλεσαν ἅπαντα τὰ περὶ
αὐτοῦ γεγραμμένα καθελόντες ἀπὸ
τοῦ ξύλου ἔθηκαν εἰς μνημεῖον
30 ὁ δὲ θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ
νεκρῶν
31 ὃς ὤφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς
συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας
εἰς Ἰερουσαλήμ οἵτινες εἰσιν μάρτυρες
αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν
32 καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα
τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν
γενομένην
33 ὅτι ταύτην ὁ θεὸς ἐκπεπλήρωκεν
τοῖς τέκνοις αὐτῶν ἡμῖν ἀναστήσας
Ἰησοῦν ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ τῷ
δευτέρῳ γέγραπται Υἱός μου εἶ σύ
ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε
34 ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν
μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς
διαφθοράν οὕτως εἴρηκεν ὅτι Δώσω
ὑμῖν τὰ ὅσια Δαβὶδ τὰ πιστά
35 διό καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει Οὐ δώσεις
τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν
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SKUTKOVÉ 13:45

Bible Kralická
36 David zajisté za svého věku
poslouživ vůli Boží, usnul, a přiložen
jest k otcům svým, a viděl porušení,
37 Ale ten, kteréhož Bůh vzkřísil,
neviděl porušení.
38 Protož známo vám buď, muži
bratří, že skrze toho zvěstuje se vám
odpuštění hříchů,
39 A [to] ode všech, od kterýchž jste
nemohli skrze Zákon Mojžíšův
ospravedlněni býti, skrze tohoto
každý, kdož věří, bývá ospravedlněn.
40 Protož vizte, ať na vás nepřijde
to, což jest v Prorocích povědíno:
41 Vizte potupníci, a podivte se, a na
nic přijďte; nebo já dílo dělám za dnů
vašich, dílo to, o kterémž vy
neuvěříte, kdyby je vám kdo
vypravoval.
42 A když vycházeli ze školy
Židovské, prosili [jich] pohané, aby
jim v druhou sobotu mluvili táž slova.
43 A když bylo rozpuštěno
shromáždění, šlo mnoho Židů
a nábožných [lidí] znovu na víru
obrácených za Pavlem a Barnabášem,
kteřížto promlouvajíce k nim, radili
jim, aby trvali v milosti Boží.
44 V druhou pak sobotu téměř
všecko město sešlo se k slyšení slova
Božího.
45 A Židé vidouce zástupy,
naplněni jsou závistí, a odporovali
tomu, co bylo praveno od Pavla,
protivíce a rouhajíce se.

Textus Receptus

36 Δαβὶδ μὲν γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ
ὑπηρετήσας τῇ τοῦ θεοῦ βουλῇ
ἐκοιμήθη καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς
πατέρας αὐτοῦ καὶ εἶδεν διαφθοράν·
37 ὃν δὲ ὁ θεὸς ἤγειρεν οὐκ εἶδεν
διαφθοράν
38 γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν ἄνδρες
ἀδελφοί ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις
ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται
39 καί ἀπό πάντων ὤν οὐκ
ἠδυνήθητε ἐν τῷ νόμῳ Μωσέως
δικαιωθῆναι ἐν τούτῳ πᾶς ὁ πιστεύων
δικαιοῦται
40 βλέπετε οὖν μὴ ἐπέλθῃ ἐφ' ὑμᾶς
τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς προφήταις
41 Ἴδετε οἱ καταφρονηταί καὶ
θαυμάσατε καὶ ἀφανίσθητε ὅτι ἔργον
ἐγὼ ἐργάζομαι ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν
ἔργον ὣ οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις
ἐκδιηγῆται ὑμῖν
42 Ἐξιόντων δὲ ἐκ τὴς συναγωγῆς
τῶν Ἰουδαίων, παρεκάλουν τὰ ἔθνη
εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον λαληθῆναι
αὐτοῖς τὰ ῥήματα ταῦτα
43 λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς
ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων
καὶ τῶν σεβομένων προσηλύτων τῷ
Παύλῳ καὶ τῷ Βαρναβᾷ οἵτινες
προσλαλοῦντες αὐτοῖς ἔπειθον αὐτοὺς
ἐπιμένειν τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ
44 Τῷ δὲ ἐρχομένῳ σαββάτῳ
σχεδὸν πᾶσα ἡ πόλις συνήχθη
ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ
45 ἰδόντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι τοὺς
ὄχλους ἐπλήσθησαν ζήλου καὶ
ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ τοῦ Παύλου
λεγομένοις
ἀντιλέγοντες
καὶ
βλασφημοῦντες

SKUTKOVÉ 13:46

Bible Kralická
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Textus Receptus

52 Učedlníci pak naplněni byli
radostí a Duchem svatým.

46 παρρησιασάμενοί δὲ ὁ Παῦλος
καὶ ὁ Βαρναβᾶς εἶπον, Ὑμῖν ἦν
ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν
λόγον τοῦ θεοῦ· ἐπειδὴ δὲ ἀπωθεῖσθε
αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς
τῆς αἰωνίου ζωῆς ἰδού, στρεφόμεθα εἰς
τὰ ἔθνη
47 οὕτως γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ
κύριος Τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ
εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς
γῆς
48 ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον καὶ
ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ κυρίου καὶ
ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς
ζωὴν αἰώνιον·
49 διεφέρετο δὲ ὁ λόγος τοῦ κυρίου
δι' ὅλης τῆς χώρας
50 οἱ δὲ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τὰς
σεβομένας
γυναῖκας
καὶ
τὰς
εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς
πόλεως καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ
τὸν Παῦλον καὶ τὸν Βαρναβᾶν καὶ
ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων
αὐτῶν
51 οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν
τῶν ποδῶν αὐτῶν ἐπ' αὐτοὺς ἦλθον
εἰς Ἰκόνιον
52 οἵ δὲ μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς
καὶ πνεύματος ἁγίου

14

14

46 Tedy svobodně Pavel a Barnabáš
řekli: Vámť jest mělo nejprv mluveno
býti slovo Boží, ale poněvadž je
zamítáte, a za nehodné sebe soudíte
věčného života, aj, obracíme se ku
pohanům.
47 Neboť jest nám tak přikázal Pán,
[řka:] Položil jsem tebe světlo
pohanům, tak abys ty byl spasení až
do končin země.
48 A slyšíce to pohané, zradovali se
a velebili slovo Páně; a uvěřili všickni,
což jich koli bylo předzřízeno k životu
věčnému.
49 I rozhlašovalo se slovo Páně po
vší krajině.
50 Tedy Židé zbouřili ženy nábožné
a poctivé a přední měšťany, a vzbudili
protivenství
proti
Pavlovi
a Barnabášovi, i vyhnali je z končin
svých.

51 A oni vyrazivše prach z noh
svých na ně, přišli do Ikonie.

I stalo se v Ikonii, že vešli spolu
do školy Židovské, a mluvili
[slovo Boží], takže jest uvěřilo i Židů
i Řeků veliké množství.

Ἐγένετο δὲ ἐν Ἰκονίῳ κατὰ τὸ
αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν
συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων καὶ
λαλῆσαι οὕτως ὥστε πιστεῦσαι
Ἰουδαίων τε καὶ Ἑλλήνων πολὺ
πλῆθος
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SKUTKOVÉ 14:12

Bible Kralická
2 Ale kteříž z Židů nepovolní byli, ti
zbouřili a zdráždili mysli pohanů
proti bratřím.
3 I byli tu za dlouhý čas, směle
a svobodně mluvíce v Pánu, kterýž
svědectví vydával slovu milosti své,
a působil to, aby se dáli divové
a zázrakové skrze ruce jejich.
4 I rozdělilo se množství města,
a jedni byli s Židy, a jiní s apoštoly.
5 A když se obořili na apoštoly
i pohané i Židé s knížaty svými, aby je
utiskli a kamenovali,
6 [Oni] srozuměvše tomu, utekli do
měst Lykaonitských, do Lystry a do
Derben, a do toho okolí,
7 A tu kázali evangelium.
8 Muž pak nějaký v Lystře,
nemocný na nohy, sedával, chromý jsa
[hned] z života matky své, kterýž
nikdy nechodil.
9 Ten poslouchal Pavla mluvícího.
Kterýžto pohleděv naň, a vida, an
věří, že uzdraven bude,
10 Řekl velikým hlasem: Postav se
přímě na nohách svých. I zchopil se
a chodil.
11 Zástupové pak viděvše, co učinil
Pavel, pozdvihli hlasu svého,
Lykaonitsky
řkouce:
Bohové
připodobnivše se lidem, sstoupili
k nám.
12 I nazvali Barnabáše Jupiterem
a Pavla Merkuriášem; nebo on mluvil
slovo [Boží].

Textus Receptus

2 οἱ δὲ ἀπειθοῦντες Ἰουδαῖοι
ἐπήγειραν καὶ ἐκάκωσαν τὰς ψυχὰς
τῶν ἐθνῶν κατὰ τῶν ἀδελφῶν
3 ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν
παρρησιαζόμενοι ἐπὶ τῷ κυρίῳ τῷ
μαρτυροῦντι τῷ λόγῳ τῆς χάριτος
αὐτοῦ καὶ διδόντι σημεῖα καὶ τέρατα
γίνεσθαι διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν
4 ἐσχίσθη δὲ τὸ πλῆθος τῆς πόλεως
καὶ οἱ μὲν ἦσαν σὺν τοῖς Ἰουδαίοις οἱ
δὲ σὺν τοῖς ἀποστόλοις
5 ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τῶν ἐθνῶν τε
καὶ Ἰουδαίων σὺν τοῖς ἄρχουσιν
αὐτῶν ὑβρίσαι καὶ λιθοβολῆσαι
αὐτούς
6 συνιδόντες κατέφυγον εἰς τὰς
πόλεις τῆς Λυκαονίας Λύστραν καὶ
Δέρβην καὶ τὴν περίχωρον
7 κἀκεῖ ἦσαν εὐαγγελιζόμενοι
8 Καί τις ἀνὴρ ἐν Λύστροις ἀδύνατος
τοῖς ποσὶν ἐκάθητο χωλὸς ἐκ κοιλίας
μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων, ὃς οὐδέποτε
περιπεπατήκει
9 οὗτος ἤκουεν τοῦ Παύλου
λαλοῦντος· ὃς ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἰδὼν
ὅτι πίστιν ἔχει τοῦ σωθῆναι
10 εἶπεν μεγάλῃ τῇ φωνῇ Ἀνάστηθι
ἐπὶ τοὺς πόδας σου ὀρθός καὶ ἥλλετο
καὶ περιεπάτει
11 οἵ δὲ ὄχλοι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν ὃ
Παῦλος ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν
Λυκαονιστὶ
λέγοντες
Οἱ
θεοὶ
ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν
πρὸς ἡμᾶς
12 ἐκάλουν τε τὸν μὲν Βαρναβᾶν Δία
τὸν δὲ Παῦλον Ἑρμῆν ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν
ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου

SKUTKOVÉ 14:13

Bible Kralická
13 Tedy kněz Jupitera, [modly té,]
kteráž byla před městem jejich,
přivedl býky a [přinesl] věnce před
bránu, a chtěl s lidem oběti obětovati.
14 To když uslyšeli apoštolé,
Barnabáš a Pavel, roztrhše sukně své,
vyběhli k zástupům, křičíce,
15 A řkouce: Muži, což to činíte?
Však i my lidé jsme, týmž bídám jako
i vy poddaní, kteříž vás napomínáme,
abyste se obrátili od těchto marností
k Bohu živému, kterýž učinil nebe
i zemi, i moře, i všecko, což v nich jest.
16 Kterýžto za předešlých věků
všech pohanů nechával, aby chodili
po cestách svých,
17 Ačkoli proto nenechal sebe bez
osvědčení, dobře čině, dávaje nám
s nebe déšť a časy úrodné, naplňuje
pokrmem a potěšením srdce naše.
18 A to mluvíce, sotva spokojili
zástupy, aby jim neobětovali.
19 A vtom přišli od Antiochie
a Ikonie [nějací] Židé, kteřížto navedše
zástupy, a ukamenovavše Pavla,
vytáhli jej před město, domnívajíce se,
že umřel.
20 A když jej obstoupili učedlníci,
vstal a všel do města, a nazejtří odšel
s Barnabášem do Derben.
21 A kázavše evangelium městu
tomu, a učedlníků mnoho získavše,
navrátili se do Lystry a do Ikonie a do
Antiochie,
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Textus Receptus

13 ὅ δέ ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ
τῆς πόλεως αὐτῶν, ταύρους καὶ
στέμματα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας
σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελεν θύειν
14 ἀκούσαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι
Βαρναβᾶς καὶ Παῦλος διαρρήξαντες
τὰ ἱμάτια αὐτῶν εἰσεπήδησαν εἰς τὸν
ὄχλον κράζοντες
15 καὶ λέγοντες Ἄνδρες τί ταῦτα
ποιεῖτε καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμεν
ὑμῖν ἄνθρωποι εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς
ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν
ἐπὶ τὸν θεὸν τὸν ζῶντα ὃς ἐποίησεν
τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν
θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς·
16 ὃς ἐν ταῖς παρῳχημέναις γενεαῖς
εἴασεν πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς
ὁδοῖς αὐτῶν·
17 καὶ τοι γε οὐκ ἀμάρτυρον ἑαυτὸν
ἀφῆκεν ἀγαθοποιῶν, οὐρανόθεν ἡμῖν
ὑετοὺς
διδοὺς
καὶ
καιροὺς
καρποφόρους ἐμπιπλῶν τροφῆς καὶ
εὐφροσύνης τὰς καρδίας ἡμῶν
18 καὶ ταῦτα λέγοντες μόλις
κατέπαυσαν τοὺς ὄχλους τοῦ μὴ θύειν
αὐτοῖς
19 Ἐπῆλθον δὲ ἀπὸ Ἀντιοχείας καὶ
Ἰκονίου Ἰουδαῖοι καὶ πείσαντες τοὺς
ὄχλους καὶ λιθάσαντες τὸν Παῦλον
ἔσυρον ἔξω τῆς πόλεως νομίσαντες
αὐτὸν τεθνάναι
20 κυκλωσάντων δὲ αὐτὸν τῶν
μαθητῶν ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς τὴν
πόλιν καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξῆλθεν σὺν τῷ
Βαρναβᾷ εἰς Δέρβην
21 Εὐαγγελισάμενοί τε τὴν πόλιν
ἐκείνην καὶ μαθητεύσαντες ἱκανοὺς
ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Λύστραν καὶ
Ἰκόνιον καὶ Ἀντιόχειαν
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SKUTKOVÉ 15:1

Bible Kralická
22 Potvrzujíce duší učedlníků,
a napomínajíce jich, aby trvali u víře,
a [pravíce,] že musíme skrze mnohá
soužení vjíti do království Božího.
23 A zřídivše jim, podle daných
hlasů, starší po církvech, a modlivše
se s postem, poručili je Pánu,
v kteréhož jsou uvěřili.
24 A prošedše Pisidii, přišli do
Pamfylie,
25
A mluvivše
slovo
[Boží]
v Pergen, šli do [města] Attalie.
26 A odtud plavili se do Antiochie,
odkudž poručeni byli milosti Boží
k dílu, kteréž jsou vykonali.
27 A když tam přišli a shromáždili
církev, vypravovali jim, kteraké věci
Bůh skrze ně učinil a že otevřel
pohanům dveře víry.
28 I byli
s učedlníky.

15

tu

za

dlouhý

čas

Přišedše
pak
někteří
z Židovstva, učili bratří: Že
nebudete-li se obřezovati podle
obyčeje Mojžíšova, nebudete moci
spaseni býti.

Textus Receptus

22 ἐπιστηρίζοντες τὰς ψυχὰς τῶν
μαθητῶν παρακαλοῦντες ἐμμένειν τῇ
πίστει καὶ ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ
ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ
θεοῦ
23 χειροτονήσαντες
δὲ
αὐτοῖς
πρεσβυτέρους
κατ'
ἐκκλησίαν
προσευξάμενοι
μετὰ
νηστειῶν
παρέθεντο αὐτοὺς τῷ κυρίῳ εἰς ὃν
πεπιστεύκεισαν
24 καὶ διελθόντες τὴν Πισιδίαν
ἦλθον εἰς Παμφυλίαν
25 καὶ λαλήσαντες ἐν Πέργῃ τὸν
λόγον κατέβησαν εἰς Ἀττάλειαν·
26 κἀκεῖθεν
ἀπέπλευσαν
εἰς
Ἀντιόχειαν ὅθεν ἦσαν παραδεδομένοι
τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ εἰς τὸ ἔργον ὃ
ἐπλήρωσαν
27 παραγενόμενοι
δὲ
καὶ
συναγαγόντες
τὴν
ἐκκλησίαν
ἀνήγγειλάν ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὸς μετ'
αὐτῶν καὶ ὅτι ἤνοιξεν τοῖς ἔθνεσιν
θύραν πίστεως
28 διέτριβον δὲ ἐκεῖ χρόνον οὐκ
ὀλίγον σὺν τοῖς μαθηταῖς
Καί τινες κατελθόντες ἀπὸ τῆς
Ἰουδαίας
ἐδίδασκον
τοὺς
ἀδελφοὺς ὅτι Ἐὰν μὴ περιτέμνησθε τῷ
ἔθει Μωϋσέως οὐ δύνασθε σωθῆναι

15

SKUTKOVÉ 15:2

Bible Kralická
2 A když se stala mezi nimi různice,
a nemalou hádku Pavel a Barnabáš
s nimi měl, i zůstali na tom, aby Pavel
a Barnabáš a někteří jiní z nich šli
k apoštolům a starším do Jeruzaléma
o tu otázku.

3 Tedy oni jsouce vyprovozeni od
církve, šli skrze Fenicen a Samaří,
vypravujíce o obrácení pohanů [na
víru], i způsobili radost velikou všem
bratřím.
4 A když se dostali do Jeruzaléma,
přijati jsou od církve a od apoštolů
a starších. I zvěstovali jim, kteraké
věci činil skrze ně Bůh.
5 A [že] povstali někteří z sekty
farizejské, kteříž byli uvěřili, pravíce,
že musejí obřezováni býti, a [potom]
aby jim bylo přikázáno zachovávati
zákon Mojžíšův.
6 Tedy sešli se apoštolé a starší, aby
toho povážili.
7 A když mnohé vyhledávání toho
bylo, povstav Petr, řekl k nim: Muži
bratří, vy víte, že od dávních dnů
mezi námi Bůh vyvolil [mne], aby
skrze ústa má slyšeli pohané slovo
evangelium a uvěřili.
8 A ten, jenž zpytuje srdce, Bůh,
svědectví jim vydal, dav jim Ducha
svatého, jako i nám.
9 A neučinil rozdílu mezi nimi
a námi, věrou očistiv srdce jejich.
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Textus Receptus

2 γενομένης οὖν στάσεως καὶ
συζητήσεως οὐκ ὀλίγης τῷ Παύλῳ καὶ
τῷ Βαρναβᾷ πρὸς αὐτοὺς ἔταξαν
ἀναβαίνειν Παῦλον καὶ Βαρναβᾶν καί
τινας ἄλλους ἐξ αὐτῶν πρὸς τοὺς
ἀποστόλους καὶ πρεσβυτέρους εἰς
Ἰερουσαλὴμ περὶ τοῦ ζητήματος
τούτου
3 Οἱ μὲν οὖν προπεμφθέντες ὑπὸ τῆς
ἐκκλησίας διήρχοντο τήν Φοινίκην καὶ
Σαμάρειαν
ἐκδιηγούμενοι
τὴν
ἐπιστροφὴν τῶν ἐθνῶν καὶ ἐποίουν
χαρὰν μεγάλην πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς
4 παραγενόμενοι δὲ εἰς Ἰερουσαλὴμ
ἀπεδέχθησαν ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ
τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρων
ἀνήγγειλάν τε ὅσα ὁ θεὸς ἐποίησεν
μετ' αὐτῶν
5 ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς
αἱρέσεως
τῶν
Φαρισαίων
πεπιστευκότες λέγοντες ὅτι δεῖ
περιτέμνειν αὐτοὺς παραγγέλλειν τε
τηρεῖν τὸν νόμον Μωϋσέως
6 Συνήχθησάν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ
οἱ πρεσβύτεροι ἰδεῖν περὶ τοῦ λόγου
τούτου
7 πολλῆς δὲ συζητήσεως γενομένης
ἀναστὰς Πέτρος εἶπεν πρὸς αὐτούς
Ἄνδρες ἀδελφοί ὑμεῖς ἐπίστασθε ὅτι
ἀφ' ἡμερῶν ἀρχαίων ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν
ἐξελέξατο διὰ τοῦ στόματός μου
ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τὸν λόγον τοῦ
εὐαγγελίου καὶ πιστεῦσαι·
8 καὶ ὁ καρδιογνώστης θεὸς
ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς δοὺς αὐτοῖς, τὸ
πνεῦμα τὸ ἅγιον καθὼς καὶ ἡμῖν
9 καὶ οὐδέν διέκρινεν μεταξὺ ἡμῶν τε
καὶ αὐτῶν τῇ πίστει καθαρίσας τὰς
καρδίας αὐτῶν
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10 Protož nyní, proč pokoušíte
Boha, [chtíce] vzložiti na hrdlo
učedlníků jho, kteréhož ani otcové
naši, ani my nésti jsme nemohli?
11 Ale skrze milost Pána Ježíše
Krista věříme, že spaseni budeme,
rovně jako i oni.
12 I mlčelo všecko to množství,
a poslouchali Barnabáše a Pavla,
vypravujících, kteraké divy a zázraky
činil Bůh skrze ně mezi pohany.
13 A když oni tak umlkli, odpověděl
Jakub, řka: Muži bratří, slyšte mne.
14 Šimon teď vypravoval, kterak
Bůh nejprve popatřil na pohany, aby
[z nich] přijal lid jménu svému.
15 A s tím se srovnávají i řeči
prorocké, jakož psáno jest:
16 Potom se navrátím, a vzdělám
zase stánek Davidův, kterýž byl klesl,
a zbořeniny jeho zase vzdělám,
a vyzdvihnu jej,
17 Tak aby ti ostatkové toho lidu
hledali Pána, i všickni pohané, nad
kterýmiž jest vzýváno jméno mé, dí
Pán, jenž činí tyto všecky věci.
18 Známáť jsou Bohu od věků
všecka díla jeho.
19 Protož já tak soudím, aby nebyli
kormouceni ti, kteříž se z pohanů
obracejí k Bohu,

Textus Receptus

10 νῦν οὖν τί πειράζετε τὸν θεόν
ἐπιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ τὸν τράχηλον τῶν
μαθητῶν ὃν οὔτε οἱ πατέρες ἡμῶν οὔτε
ἡμεῖς ἰσχύσαμεν βαστάσαι
11 ἀλλὰ διὰ τῆς χάριτος κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ πιστεύομεν σωθῆναι
καθ' ὃν τρόπον κἀκεῖνοι
12 Ἐσίγησεν δὲ πᾶν τὸ πλῆθος καὶ
ἤκουον Βαρναβᾶ καὶ Παύλου
ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὸς
σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσιν δι'
αὐτῶν
13 Μετὰ δὲ τὸ σιγῆσαι αὐτοὺς
ἀπεκρίθη Ἰάκωβος λέγων, Ἄνδρες
ἀδελφοί ἀκούσατέ μου
14 Συμεὼν
ἐξηγήσατο
καθὼς
πρῶτον ὁ θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ
ἐθνῶν λαὸν ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ
15 καὶ τούτῳ συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι
τῶν προφητῶν καθὼς γέγραπται
16 Μετὰ ταῦτα ἀναστρέψω καὶ
ἀνοικοδομήσω τὴν σκηνὴν Δαβὶδ τὴν
πεπτωκυῖαν καὶ τὰ κατεσκαμμένα
αὐτῆς ἀνοικοδομήσω καὶ ἀνορθώσω
αὐτήν
17 ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ
κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων τὸν
κύριον καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐφ' οὓς
ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ' αὐτούς
λέγει κύριος ὁ ποιῶν ταῦτα πάντα
18 γνωστὰ ἀπ' αἰῶνος ἐστίν τῷ Θεῷ
πάντα τὰ ἔργα αὑτοῦ
19 διὸ ἐγὼ κρίνω μὴ παρενοχλεῖν
τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐπιστρέφουσιν
ἐπὶ τὸν θεόν

SKUTKOVÉ 15:20

Bible Kralická
20 Ale aby jim napsáno bylo, ať se
zdržují od poskvrn modl, a smilstva,
a toho, což jest udáveného a od krve.
21 Nebo Mojžíš od dávních věků má
po všech městech, kdo by jej kázal
v školách, poněvadž na každou
sobotu čítán bývá.
22 Tehdy vidělo se apoštolům
a starším se vší církví, aby vyvolili
z sebe muže a poslali je do Antiochie
s Pavlem a Barnabášem: Judu, kterýž
sloul Barsabáš, a Sílu, muže znamenité
mezi bratřími,
23 Napsavše po nich toto: Apoštolé
a starší i [všickni] bratří těm, kteříž
jsou v Antiochii a v Syrii a v Cilicii
bratřím, kteříž jsou z pohanů,
pozdravení vzkazují.
24 Poněvadž jsme slyšeli, že někteří
vyšedše od nás, zkormoutili vás,
řečmi [svými] zemdlévajíce duše vaše,
pravíce, že se máte obřezovati
a Zákon zachovávati, jimž jsme toho
neporučili:
25 [I] vidělo se nám shromážděným
jednomyslně, abychom vyvolili muže
[některé]
a poslali
k vám
s nejmilejšími našimi [bratřími],
Barnabášem a Pavlem,
26 Lidmi těmi, kteříž vydali duše
své pro jméno Pána našeho Ježíše
Krista.
27 Protož poslali jsme Judu a Sílu,
a tiť i ústně povědí vám totéž.
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Textus Receptus

20 ἀλλὰ ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς τοῦ
ἀπέχεσθαι ἀπό τῶν ἀλισγημάτων τῶν
εἰδώλων καὶ τῆς πορνείας καὶ τοῦ
πνικτοῦ καὶ τοῦ αἵματος
21 Μωσῆς γὰρ ἐκ γενεῶν ἀρχαίων
κατὰ πόλιν τοὺς κηρύσσοντας αὐτὸν
ἔχει ἐν ταῖς συναγωγαῖς κατὰ πᾶν
σάββατον ἀναγινωσκόμενος
22 Τότε ἔδοξεν τοῖς ἀποστόλοις καὶ
τοῖς πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ τῇ
ἐκκλησίᾳ ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ
αὐτῶν πέμψαι εἰς Ἀντιόχειαν σὺν τῷ
Παύλῳ καὶ Βαρναβᾷ Ἰούδαν τὸν
ἐπικαλούμενον Βαρσαβᾶν καὶ Σιλᾶν
ἄνδρας ἡγουμένους ἐν τοῖς ἀδελφοῖς
23 γράψαντες διὰ χειρὸς αὐτῶν
τάδε, Οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ
πρεσβύτεροι καὶ Οἱ ἀδελφοὶ τοῖς κατὰ
τὴν Ἀντιόχειαν καὶ Συρίαν καὶ
Κιλικίαν ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἐθνῶν
χαίρειν
24 Ἐπειδὴ ἠκούσαμεν ὅτι τινὲς ἐξ
ἡμῶν ἐξελθόντες ἐτάραξαν ὑμᾶς
λόγοις ἀνασκευάζοντες τὰς ψυχὰς
ὑμῶν λέγοντες περιτέμνεσθαι καὶ
τηρεῖν τον νόμον, οἷς οὐ διεστειλάμεθα
25 ἔδοξεν
ἡμῖν
γενομένοις
ὁμοθυμαδὸν ἐκλεξαμένους ἄνδρας
πέμψαι πρὸς ὑμᾶς σὺν τοῖς ἀγαπητοῖς
ἡμῶν Βαρναβᾷ καὶ Παύλῳ
26 ἀνθρώποις παραδεδωκόσιν τὰς
ψυχὰς αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ
κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
27 ἀπεστάλκαμεν οὖν Ἰούδαν καὶ
Σιλᾶν καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου
ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά
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28 Vidělo se zajisté Duchu svatému
i nám, žádného více na vás břemene
nevzkládati, kromě těchto věcí
potřebných,
29 [Totiž] abyste se zdržovali od
obětovaného modlám, a od krve, a od
udáveného, a od smilstva. Od těch
věcí budete-li se ostříhati, dobře
budete činiti. Mějte se dobře.
30 Tedy oni propuštěni jsouce, přišli
do
Antiochie,
a shromáždivše
množství, dali jim list.
31 Kterýžto čtouce, radovali se
z toho potěšení [jich].
32 Judas pak a Sílas, byvše i oni
proroci, širokou řečí napomínali bratří
a potvrzovali jich.
33 A pobyvše [tu za některý] čas,
propuštěni jsou od bratří v pokoji
[zase] k apoštolům.
34 Ale Sílovi se vidělo, aby tu zůstal.
35 Tolikéž Pavel i Barnabáš pobyli
v Antiochii, učíce a zvěstujíce slovo
Páně, i s mnohými jinými.
36 Po několika pak dnech řekl Pavel
k Barnabášovi:
Vracujíce
se,
navštěvme bratří naše po všech
městech, v kterýchž jsme kázali slovo
Páně, [a přezvíme,] kterak se mají.
37 Tedy Barnabáš radil, aby pojali
s sebou i Jana, kterýž příjmí měl
Marek.

Textus Receptus

28 ἔδοξεν γὰρ τῷ ἁγίῳ πνεύματι καὶ
ἡμῖν μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν
βάρος πλὴν τῶν ἐπάναγκες τούτων
29 ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καὶ
αἵματος καὶ πνικτοῦ καὶ πορνείας ἐξ
ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς εὖ πράξετε
Ἔρρωσθε
30 Οἱ μὲν οὖν ἀπολυθέντες ἦλθον εἰς
Ἀντιόχειαν καὶ συναγαγόντες τὸ
πλῆθος ἐπέδωκαν τὴν ἐπιστολήν
31 ἀναγνόντες δὲ ἐχάρησαν ἐπὶ τῇ
παρακλήσει
32 Ἰούδας τε καὶ Σιλᾶς καὶ αὐτοὶ
προφῆται ὄντες διὰ λόγου πολλοῦ
παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς καὶ
ἐπεστήριξαν
33 ποιήσαντες
δὲ
χρόνον
ἀπελύθησαν μετ' εἰρήνης ἀπὸ τῶν
ἀδελφῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους
34 ἔδοξεν δὲ τῷ Σίλᾳ ἐπιμεῖναι
αὐτοῦ
35 Παῦλος δὲ καὶ Βαρναβᾶς
διέτριβον ἐν Ἀντιοχείᾳ διδάσκοντες
καὶ εὐαγγελιζόμενοι μετὰ καὶ ἑτέρων
πολλῶν τὸν λόγον τοῦ κυρίου
36 Μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἶπεν
Παῦλος
πρὸς
Βαρναβᾶν
Ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα τοὺς
ἀδελφοὺς ἡμῶν κατὰ πᾶσαν πόλιν ἐν
αἷς κατηγγείλαμεν τὸν λόγον τοῦ
κυρίου πῶς ἔχουσιν
37 Βαρναβᾶς
δὲ
ἐβούλεύσατο
συμπαραλαβεῖν τὸν Ἰωάννην τὸν
καλούμενον Μᾶρκον·

SKUTKOVÉ 15:38
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Textus Receptus

40 A Pavel připojiv [k sobě] Sílu,
odšel, poručen jsa milosti Boží od
bratří.
41 I chodil po Syrii a Cilicii,
potvrzuje církví.

38 Παῦλος δὲ ἠξίου τὸν ἀποστάντα
ἀπ' αὐτῶν ἀπὸ Παμφυλίας καὶ μὴ
συνελθόντα αὐτοῖς εἰς τὸ ἔργον μὴ
συμπαραλαβεῖν τοῦτον
39 ἐγένετο οὖν παροξυσμὸς ὥστε
ἀποχωρισθῆναι αὐτοὺς ἀπ' ἀλλήλων
τόν τε Βαρναβᾶν παραλαβόντα τὸν
Μᾶρκον ἐκπλεῦσαι εἰς Κύπρον
40 Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος Σιλᾶν
ἐξῆλθεν παραδοθεὶς τῇ χάριτι τοῦ
Θεοῦ ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν·
41 διήρχετο δὲ τὴν Συρίαν καὶ
Κιλικίαν ἐπιστηρίζων τὰς ἐκκλησίας

16

16

38 Ale Pavlovi se nezdálo pojíti toho
s sebou, kterýž byl odšel od nich
z Pamfylie, aniž šel s nimi ku práci.
39 I vznikl mezi nimi tuhý odpor,
takže se rozešli různo. Barnabáš pak
pojav s sebou Marka, plavil se do
Cypru.

Přišel pak do Derben a do
Lystry, aj, učedlník jeden tu
byl, jménem Timoteus, syn jedné ženy
Židovky věřící, ale otce měl Řeka.
2 Tomu svědectví [dobré] vydávali
ti, jenž byli v Lystře a v Ikonii bratří.
3 Toho sobě oblíbil Pavel, aby s ním
šel. I pojav ho, obřezal jej, pro Židy,
kteříž byli v těch místech; nebo věděli
všickni, že otec jeho byl Řek.

4 A když chodili po městech,
vydávali jim k ostříhání ustanovení
zřízená od apoštolů a od starších,
kteříž byli v Jeruzalémě.
5 A tak církve utvrzovaly se u víře
a rozmáhaly se v počtu na každý den.

Κατήντησεν δὲ εἰς Δέρβην καὶ
Λύστραν καὶ ἰδού, μαθητής τις
ἦν ἐκεῖ ὀνόματι Τιμόθεος υἱὸς
γυναικὸς τινος Ἰουδαίας πιστῆς
πατρὸς δὲ Ἕλληνος
2 ὃς ἐμαρτυρεῖτο ὑπὸ τῶν ἐν
Λύστροις καὶ Ἰκονίῳ ἀδελφῶν
3 τοῦτον ἠθέλησεν ὁ Παῦλος σὺν
αὐτῷ ἐξελθεῖν καὶ λαβὼν περιέτεμεν
αὐτὸν διὰ τοὺς Ἰουδαίους τοὺς ὄντας
ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις· ᾔδεισαν γὰρ
ἅπαντες τὸν πατὲρα αὐτοῦ ὅτι Ἕλλην
ὑπῆρχεν
4 ὡς δὲ διεπορεύοντο τὰς πόλεις
παρεδίδουν αὐτοῖς φυλάσσειν τὰ
δόγματα τὰ κεκριμένα ὑπὸ τῶν
ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρων τῶν
ἐν Ἰερουσαλήμ
5 αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο
τῇ πίστει καὶ ἐπερίσσευον τῷ ἀριθμῷ
καθ' ἡμέραν
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6 A prošedše Frygii i Galatskou
krajinu, když jim zabráněno od Ducha
svatého, aby nemluvili slova [Božího]
v Azii,
7 Přišedše do Myzie, pokoušeli se jíti
do Bitynie. Ale nedal jim Duch
Ježíšův.
8 Tedy pominuvše Myzii, šli do
Troady.
9 I ukázalo se Pavlovi v noci vidění,
[jako by] muž nějaký Macedonský
stál, a prosil ho, řka: Přijda do
Macedonie, pomoz nám.
10 A jakž to vidění viděl, ihned jsme
usilovali o to, abychom šli do
Macedonie, tím ujištěni jsouce, že jest
nás povolal Pán, abychom jim kázali
evangelium.
11 Protož pustivše se od Troady,
přímým během připlavili jsme se do
Samotracie a nazejtří do Neapolis,
12 A odtud do Filippis, kteréžto jest
první město krajiny Macedonské,
obyvateli cizími osazené. I zůstali jsme
v tom městě za několik dní.
13 V den pak sobotní vyšli jsme ven
za město k řece, kdež býval obyčej
modliti se. A usadivše se, mluvili jsme
ženám, kteréž se [tu] byly sešly.

Textus Receptus

6 διελθόντες δὲ τὴν Φρυγίαν καὶ τὴν
Γαλατικὴν χώραν κωλυθέντες ὑπὸ τοῦ
ἁγίου πνεύματος λαλῆσαι τὸν λόγον
ἐν τῇ Ἀσίᾳ·
7 ἐλθόντες κατὰ τὴν Μυσίαν
ἐπείραζον
κατὰ
τὴν
Βιθυνίαν
πορεύεσθαι· καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ
πνεῦμα
8 παρελθόντες δὲ τὴν Μυσίαν
κατέβησαν εἰς Τρῳάδα
9 καὶ ὅραμα διὰ τῆς νυκτὸς ὤφθη τῷ
Παύλῳ ἀνὴρ τις ἦν Μακεδών ἑστὼς
παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων, Διαβὰς
εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν
10 ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν εὐθέως
ἐζητήσαμεν
ἐξελθεῖν
εἰς
τὴν
Μακεδονίαν
συμβιβάζοντες
ὅτι
προσκέκληται
ἡμᾶς
ὁ
Κύριος
εὐαγγελίσασθαι αὐτούς
11 Ἀναχθέντες
οὖν
ἀπὸ
τὴς
Τρῳάδος
εὐθυδρομήσαμεν
εἰς
Σαμοθρᾴκην τῇ τε ἐπιούσῃ εἰς
Νεάπολιν
12 ἐκειθέν τε εἰς Φιλίππους ἥτις
ἐστὶν πρώτη τῆς μερίδος τὴς
Μακεδονίας πόλις κολωνία ἦμεν δὲ ἐν
ταύτῃ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας
τινάς
13 τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων
ἐξήλθομεν ἔξω τῆς πόλεως παρὰ
ποταμὸν οὗ ἐνομίζετο προσευχή εἶναι
καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς
συνελθούσαις γυναιξίν

SKUTKOVÉ 16:14
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14 Jedna pak žena, jménem Lydia,
kteráž šarlaty prodávala v městě
Tyatirských, bohabojící, poslouchala
[nás]. Jejížto srdce otevřel Pán, aby to
pilně rozsuzovala, co se od Pavla
pravilo.
15 A když pokřtěna byla i dům její,
prosila, řkuci: Poněvadž jste mne
soudili věrnou Pánu býti, vejdětež do
domu mého, a pobuďte [u mne].
I přinutila nás.
16 I stalo se, když jsme šli
k modlitbě, že děvečka nějaká, mající
ducha věštího, potkala se s námi,
kteráž veliký užitek přinášela pánům
svým budoucích věcí předpovídáním.
17 Ta šedši za Pavlem a za námi,
volala, řkuci: Tito lidé jsou služebníci
Boha nejvyššího, kteřížto zvěstují nám
cestu spasení.
18 A to činívala za mnoho dní. Pavel
pak těžce to nesa, a obrátiv se, řekl
duchu tomu: Přikazuji tobě ve jménu
Ježíše Krista, abys vyšel od ní. I vyšel
hned té chvíle.
19 A viděvše páni její, že jest odešla
naděje zisku jejich, chytivše Pavla
a Sílu, vedli je na rynk před úřad.

20 A postavivše je před úředníky,
řekli: Tito lidé bouří město naše,
jsouce Židé,
21 A zvěstují obyčeje, kterýchž nám
nesluší přijíti ani zachovávati,
poněvadž jsme my Římané.
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Textus Receptus

14 καί τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία
πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων
σεβομένη τὸν θεόν ἤκουεν ἡς ὁ κύριος
διήνοιξεν τὴν καρδίαν προσέχειν τοῖς
λαλουμένοις ὑπὸ τοῦ Παύλου
15 ὡς δὲ ἐβαπτίσθη καὶ ὁ οἶκος
αὐτῆς παρεκάλεσεν λέγουσα Εἰ
κεκρίκατέ με πιστὴν τῷ κυρίῳ εἶναι
εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκόν μου μείνατε
καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς
16 Ἐγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν
εἰς προσευχὴν παιδίσκην τινὰ
ἔχουσαν πνεῦμα Πύθωνος ἀπαντῆσαι
ἡμῖν ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν
τοῖς κυρίοις αὐτῆς μαντευομένη
17 αὕτη κατακολουθήσασα τῷ
Παύλῳ καὶ ἡμῖν ἔκραζεν λέγουσα
Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ θεοῦ
τοῦ
ὑψίστου
εἰσίν
οἵτινες
καταγγέλλουσιν ἡμῖν, ὁδὸν σωτηρίας
18 τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς
ἡμέρας διαπονηθεὶς δὲ ὁ Παῦλος καὶ
ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι εἶπεν
Παραγγέλλω σοι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ
Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ' αὐτῆς· καὶ
ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ
19 ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι
ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν
ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν
Σιλᾶν εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ
τοὺς ἄρχοντας
20 καὶ προσαγαγόντες αὐτοὺς τοῖς
στρατηγοῖς εἶπον, Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι
ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τὴν πόλιν
Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες
21 καὶ καταγγέλλουσιν ἔθη ἃ οὐκ
ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ
ποιεῖν Ῥωμαίοις οὖσιν
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22 I povstala obec proti nim.
A úředníci, roztrhše sukně jejich,
kázali je metlami mrskati.
23 A množství ran jim davše, vsadili
je do žaláře, přikázavše strážnému
žaláře, aby jich pilně ostříhal.
24 Tedy on takové maje přikázání,
vsadil je do nejhlubšího žaláře, a nohy
jejich sevřel kladou.
25 O půlnoci pak Pavel a Sílas
modléce se, zpívali písničky o Bohu,
takže je slyšeli [i jiní] vězňové.
26 A vtom pojednou země třesení
stalo se veliké, až se pohnuli gruntové
žaláře, a hned se jim všecky dveře
otevřely a všech okovové spadli.
27 I procítiv strážný žaláře a vida
dveře žaláře otevřené, vytrhl meč, aby
se zabil, domnívaje se, že vězňové
utekli.
28 I zkřikl naň Pavel hlasem
velikým, řka: Nečiň sobě nic zlého,
však jsme teď všickni.
29 A požádav světla, vběhl [k nim],
a třesa se, padl [k nohám] Pavlovým
a Sílovým.
30 I vyved je ven, řekl: Páni, co já
mám činiti, abych spasen byl?
31 A oni řekli: Věř v Pána Ježíše
a budeš spasen ty i dům tvůj.

Textus Receptus

22 καὶ συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ'
αὐτῶν
καὶ
οἱ
στρατηγοὶ
περιρρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια
ἐκέλευον ῥαβδίζειν
23 πολλάς τε ἐπιθέντες αὐτοῖς
πληγὰς
ἔβαλον
εἰς
φυλακήν
παραγγείλαντες τῷ δεσμοφύλακι
ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτούς
24 ὃς
παραγγελίαν
τοιαύτην
εἰληφως ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν
ἐσωτέραν φυλακὴν καὶ τοὺς πόδας
αὐτῶν ἠσφαλίσατο εἰς τὸ ξύλον
25 Κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος
καὶ Σιλᾶς προσευχόμενοι ὕμνουν τὸν
θεόν ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσμιοι·
26 ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας
ὥστε σαλευθῆναι τὰ θεμέλια τοῦ
δεσμωτηρίου·
ἀνεῴχθησαν
τε
παραχρῆμα αἱ θύραι πᾶσαι καὶ
πάντων τὰ δεσμὰ ἀνέθη
27 ἔξυπνος
δὲ
γενόμενος
ὁ
δεσμοφύλαξ καὶ ἰδὼν ἀνεῳγμένας τὰς
θύρας τῆς φυλακῆς σπασάμενος
μάχαιραν ἔμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν
νομίζων ἐκπεφευγέναι τοὺς δεσμίους
28 ἐφώνησεν δὲ φωνῇ μεγάλῃ ὁ
Παῦλος λέγων, Μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ
κακόν ἅπαντες γάρ ἐσμεν ἐνθάδε
29 αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησεν καὶ
ἔντρομος γενόμενος προσέπεσεν τῷ
Παύλῳ καὶ τῷ Σιλᾷ
30 καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη
Κύριοι τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ
31 οἱ δὲ εἶπον, Πίστευσον ἐπὶ τὸν
κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν, καὶ σωθήσῃ
σὺ καὶ ὁ οἶκός σου

SKUTKOVÉ 16:32

Bible Kralická
32 I mluvili jemu slovo Páně,
i všechněm, kteříž byli v domu jeho.
33 A [on] pojav je v tu hodinu
v noci, umyl rány jejich. I pokřtěn jest
hned on i všecka [čeled] jeho.
34 A když je uvedl do domu svého,
připravil jim stůl, a veselil se, že jest se
vším domem svým uvěřil Bohu.
35 A když bylo ve dne, poslali
úředníci služebníky, řkouce: Vypusť
ty lidi.
36 I oznámil strážný žaláře slova ta
Pavlovi, [pravě:] Že poslali úředníci,
abyste byli propuštěni. Protož nyní
vyjdouce, jdětež v pokoji.
37 Ale Pavel řekl k nim: Zmrskavše
nás zjevně a bez vyslyšení, lidi
Římany, vsázeli do žaláře, a již nyní
nás chtějí tajně vyhnati? Nikoli, ale
nechať sami přijdou, a vyvedou nás.
38 Tedy
pověděli
úředníkům
služebníci slova ta. I báli se, uslyšavše,
že by Římané byli.
39 A přišedše, prosili jich; a vyvedše
je, žádali jich, aby šli z města.
40 I vyšedše z žaláře, vešli k Lydii,
a uzřevše bratří, potěšili jich, i šli
[odtud].
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Textus Receptus

32 καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ τὸν λόγον
τοῦ κυρίου καὶ πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ
αὐτοῦ
33 καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ
τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν
πληγῶν καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ
αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα
34 ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν
οἶκον αὑτοῦ, παρέθηκεν τράπεζαν καὶ
ἠγαλλιάσατο πανοικὶ πεπιστευκὼς
τῷ θεῷ
35 Ἡμέρας δὲ γενομένης ἀπέστειλαν
οἱ στρατηγοὶ τοὺς ῥαβδούχους
λέγοντες Ἀπόλυσον τοὺς ἀνθρώπους
ἐκείνους
36 ἀπήγγειλεν δὲ ὁ δεσμοφύλαξ
τοὺς λόγους τούτους πρὸς τὸν Παῦλον
ὅτι ἀπεστάλκασιν οἱ στρατηγοὶ ἵνα
ἀπολυθῆτε· νῦν οὖν ἐξελθόντες
πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ
37 ὁ δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς
Δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ ἀκατακρίτους
ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας
ἔβαλον εἰς φυλακήν καὶ νῦν λάθρᾳ
ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν οὐ γάρ ἀλλὰ
ἐλθόντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν
38 ἀνήγγειλάν δὲ τοῖς στρατηγοῖς οἱ
ῥαβδοῦχοι τὰ ῥήματα ταῦτα καὶ
ἐφοβήθησαν ἀκούσαντες ὅτι Ῥωμαῖοί
εἰσιν
39 καὶ
ἐλθόντες
παρεκάλεσαν
αὐτούς καὶ ἐξαγαγόντες ἠρώτων
ἐξελθεῖν τῆς πόλεως
40 ἐξελθόντες δὲ ἐκ τῆς φυλακῆς
εἰσῆλθον εἰς τὴν Λυδίαν καὶ ἰδόντες
τοὺς ἀδελφοὺς παρεκάλεσαν αὐτοῦς,
καὶ ἐξῆλθον
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17

A prošedše [město] Amfipolim
a Apollonii,
přišli
do
Tessaloniky, kdež byla Židovská
škola.
2 Tedy Pavel podle obyčeje svého
všel k nim, a po tři soboty kázal jim
z Písem,
3 Otvíraje a předkládaje to, že měl
Kristus trpěti a z mrtvých vstáti, a že
ten jest Kristus Ježíš, kteréhož já
zvěstuji vám.
4 I uvěřili někteří z nich, a připojili
se Pavlovi a Sílovi, i Řeků nábožných
veliké množství, i žen znamenitých
nemálo.
5 Ale zažženi jsouce závistí Židé
[pravdě] nepovolní, a přivzavše
k sobě některé lehkomyslné a zlé lidi,
shlukše se, zbouřili město, a útok
učinivše na dům Jázonův, hledali jich,
aby je vyvedli před lid.
6 A nenalezše jich, táhli Jázona
a některé bratří k starším města,
křičíce: Tito, kteříž všecken svět bouří,
ti sem také přišli,
7 Kteréž přijal Jázon. A ti všickni
proti ustanovení císařskému činí,
pravíce býti králem jiného, [jménem]
Ježíše.
8 A tak zbouřili obec i starší města,
kteříž [od nich] to slyšeli.
9 Ale oni přijavše dosti učinění od
Jázona a jiných, propustili je.

Textus Receptus

Διοδεύσαντες δὲ τὴν Ἀμφίπολιν
καὶ Ἀπολλωνίαν ἦλθον εἰς
Θεσσαλονίκην ὅπου ἦν ἥ συναγωγὴ
τῶν Ἰουδαίων
2 κατὰ δὲ τὸ εἰωθὸς τῷ Παύλῳ
εἰσῆλθεν πρὸς αὐτοὺς καὶ ἐπὶ
σάββατα τρία διελέγετο αὐτοῖς ἀπὸ
τῶν γραφῶν
3 διανοίγων καὶ παρατιθέμενος ὅτι
τὸν Χριστὸν ἔδει παθεῖν καὶ
ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν καὶ ὅτι οὗτός
ἐστιν ὁ Χριστός Ἰησοῦς ὃν ἐγὼ
καταγγέλλω ὑμῖν
4 καί τινες ἐξ αὐτῶν ἐπείσθησαν καὶ
προσεκληρώθησαν τῷ Παύλῳ καὶ τῷ
Σιλᾷ τῶν τε σεβομένων Ἑλλήνων
πολὺ πλῆθος γυναικῶν τε τῶν
πρώτων οὐκ ὀλίγαι
5 Ζηλώσαντες δὲ οἱ ἀπειθοῦντες
Ἰουδαῖοι καὶ προσλαβόμενοι τῶν
ἀγοραίων τινὰς ἄνδρας πονηροὺς καὶ
ὀχλοποιήσαντες ἐθορύβουν τὴν πόλιν
ἐπιστάντες τε τῇ οἰκίᾳ Ἰάσονος
ἐζήτουν αὐτοὺς ἀγαγεῖν εἰς τὸν δῆμον·
6 μὴ εὑρόντες δὲ αὐτοὺς ἔσυρον τὸν
Ἰάσονα καί τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ τοὺς
πολιτάρχας βοῶντες ὅτι Οἱ τὴν
οἰκουμένην ἀναστατώσαντες οὗτοι καὶ
ἐνθάδε πάρεισιν
7 οὓς ὑποδέδεκται Ἰάσων· καὶ οὗτοι
πάντες ἀπέναντι τῶν δογμάτων
Καίσαρος
πράττουσιν
βασιλέα
λέγοντες ἕτερον εἶναι Ἰησοῦν
8 ἐτάραξαν δὲ τὸν ὄχλον καὶ τοὺς
πολιτάρχας ἀκούοντας ταῦτα
9 καὶ λαβόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ
Ἰάσονος καὶ τῶν λοιπῶν ἀπέλυσαν
αὐτούς

17

SKUTKOVÉ 17:10

Bible Kralická
10 Bratří pak hned v noci vypustili
i Pavla i Sílu do Berie. Kteřížto
přišedše tam, vešli do školy Židovské.

11 A ti byli udatnější nežli
Tessalonitští, kteřížto přijali slovo Boží
se vší chtivostí, na každý den
rozvažujíce Písma, tak-li by ty věci
byly, [jakž kázal Pavel.]
12 A tak mnozí z nich uvěřili,
i Řecké ženy poctivé i mužů nemálo.

13
A když
zvěděli
Židé
v Tessalonice, že by i v Berii kázáno
bylo slovo Boží od Pavla, přišli také
tam, bouříce zástupy.
14 Ale hned bratří vypustili Pavla,
aby šel jako k moři; Sílas pak
a Timoteus zůstali tu.
15 Ti pak, kteříž provodili Pavla,
dovedli ho až do Atén. A vzavše
poručení k Sílovi a k Timoteovi, aby
přišli k němu, což nejspíše mohou, šli
zase.
16 A když Pavel čekal jich
v Aténách, rozněcoval se v něm duch
jeho, vida to město oddané býti
modloslužbě.
17 I rozmlouval s Židy a nábožnými
[lidmi] v škole, ano i na rynku, po
všecky dni, s těmi, kteříž se koli
nahodili.
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Textus Receptus

10 Οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ τῆς
νυκτὸς ἐξέπεμψαν τόν τε Παῦλον καὶ
τὸν Σιλᾶν εἰς Βέροιαν οἵτινες
παραγενόμενοι εἰς τὴν συναγωγὴν
τῶν Ἰουδαίων ἀπῄεσαν
11 οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν
ἐν Θεσσαλονίκῃ οἵτινες ἐδέξαντο τὸν
λόγον μετὰ πάσης προθυμίας τὸ καθ'
ἡμέραν ἀνακρίνοντες τὰς γραφὰς εἰ
ἔχοι ταῦτα οὕτως
12 πολλοὶ μὲν οὖν ἐξ αὐτῶν
ἐπίστευσαν καὶ τῶν Ἑλληνίδων
γυναικῶν τῶν εὐσχημόνων καὶ
ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι
13 Ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τῆς
Θεσσαλονίκης Ἰουδαῖοι ὅτι καὶ ἐν τῇ
Βεροίᾳ κατηγγέλη ὑπὸ τοῦ Παύλου ὁ
λόγος τοῦ θεοῦ ἦλθον κἀκεῖ
σαλεύοντες τοὺς ὄχλους
14 εὐθέως δὲ τότε τὸν Παῦλον
ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι
ὡς ἐπὶ τὴν θάλασσαν ὑπέμενον δὲ ὅ τε
Σιλᾶς καὶ ὁ Τιμόθεος ἐκεῖ
15 οἱ δὲ καθιστῶντες τὸν Παῦλον
ἤγαγον αὐτὸν ἕως Ἀθηνῶν καὶ
λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν Σιλᾶν καὶ
Τιμόθεον ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσιν
πρὸς αὐτὸν ἐξῄεσαν
16 Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις ἐκδεχομένου
αὐτοὺς τοῦ Παύλου παρωξύνετο τὸ
πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ θεωροῦντι
κατείδωλον οὖσαν τὴν πόλιν
17 διελέγετο μὲν οὖν ἐν τῇ
συναγωγῇ τοῖς Ἰουδαίοις καὶ τοῖς
σεβομένοις καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ κατὰ
πᾶσαν
ἡμέραν
πρὸς
τοὺς
παρατυγχάνοντας
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18 Tedy
někteří
z epikureů
a stoických mudráků hádali se s ním.
A někteří řekli: I co tento žváč chce
povědíti? Jiní pak [pravili]: Zdá se býti
[nějakých] cizích bohů zvěstovatel.
Neb jim o Ježíšovi a o z mrtvých
vstání vypravoval.
19 I popadše jej, vedli ho do
Areopágu, a řekli jemu: Můžeme-li
věděti, jaké jest to učení nové, kteréž
vypravuješ?
20 Nebo nové jakési věci vkládáš
v uši naše, protož chceme věděti, co
by to bylo.
21 (Aténští zajisté všickni, i ti, kteříž
tu byli hosté, k ničemuž jinému tak
hotovi nebyli, než praviti neb slyšeti
něco nového.)
22 Tedy Pavel, stoje uprostřed
Areopágu, řekl: Muži Aténští, vidím
vás býti všelijak příliš nábožné lidi.
23 Nebo procházeje se a spatřuje
náboženství vaše, nalezl jsem také
oltář, na kterémž napsáno jest:
Neznámému Bohu. Protož kteréhož
vy ctíte neznajíce, tohoť já zvěstuji
vám.
24 Bůh ten, kterýž stvořil svět
i všecko, což jest na něm, ten jsa
Pánem
nebe
i země,
nebydlí
v chrámích rukou udělaných,
25 Aniž bývá ctěn lidskýma rukama,
jako by něčeho potřeboval, poněvadž
on dává všechněm život i dýchání
i všecko.
26 A učinil z jedné krve všecko
lidské pokolení, aby přebývalo na
tváři vší země, vyměřiv jim uložené
časy a cíle přebývání jejich,

Textus Receptus

18 τινὲς δὲ τῶν Ἐπικουρείων καὶ
τῶν Στωϊκῶν φιλοσόφων συνέβαλλον
αὐτῷ καὶ τινες ἔλεγον Τί ἂν θέλοι ὁ
σπερμολόγος οὗτος λέγειν οἱ δέ
Ξένων δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς
εἶναι ὅτι τὸν Ἰησοῦν καί τὴν
ἀνάστασιν αὐτοῖς εὐηγγελίζετο
19 ἐπιλαβόμενοί τε αὐτοῦ ἐπὶ τὸν
Ἄρειον Πάγον ἤγαγον λέγοντες
Δυνάμεθα γνῶναι τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ
ὑπὸ σοῦ λαλουμένη διδαχή
20 ξενίζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς
τὰς ἀκοὰς ἡμῶν· βουλόμεθα οὖν
γνῶναι τί ἂν θέλοι ταῦτα εἶναι
21 Ἀθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ
ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον
εὐκαίρουν, ἢ λέγειν τι καὶ ἀκούειν
καινότερον
22 Σταθεὶς δὲ ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ τοῦ
Ἀρείου Πάγου ἔφη Ἄνδρες Ἀθηναῖοι
κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρους
ὑμᾶς θεωρῶ
23 διερχόμενος γὰρ καὶ ἀναθεωρῶν
τὰ σεβάσματα ὑμῶν εὗρον καὶ βωμὸν
ἐν ᾧ ἐπεγέγραπτο Ἀγνώστῳ θεῷ ὃν
οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε τοῦτον ἐγὼ
καταγγέλλω ὑμῖν
24 ὁ θεὸς ὁ ποιήσας τὸν κόσμον καὶ
πάντα τὰ ἐν αὐτῷ οὗτος οὐρανοῦ καὶ
γῆς κύριος ὑπάρχων οὐκ ἐν
χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ
25 οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρώπων
θεραπεύεται προσδεόμενός τινος
αὐτὸς διδοὺς πάσιν ζωὴν καὶ πνοὴν
κατὰ πάντα·
26 ἐποίησέν τε ἐξ ἑνὸς αἵματός πᾶν
ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ πᾶν τὸ
προσώπον
τῆς
γῆς
ὁρίσας
προτεταγμένους καιροὺς καὶ τὰς
ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν

SKUTKOVÉ 17:27
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27 Aby hledali Boha, zda by snad
makajíce, mohli nalézti jej, ačkoli není
daleko od jednoho každého z nás.
28 Nebo jím živi jsme, a hýbeme se,
i trváme, jakož i někteří z vašich poetů
pověděli: Že i rodina jeho jsme.
29 Rodina tedy Boží jsouce,
nemámeť se domnívati, že by Bůh
zlatu neb stříbru neb kamenu,
řemeslem anebo důvtipem lidským
vyrytému, byl podoben.
30 Nebo časy této neznámosti
přehlídaje Bůh, již nyní zvěstuje lidem
všechněm všudy, aby pokání činili,
31 Protože uložil den, v kterémžto
souditi
bude
všecken
svět
v spravedlnosti skrze muže, kteréhož
jest k tomu vystavil, slouže k víře [o
tom] všechněm, vzkříšením jeho
z mrtvých.
32 Uslyševše
pak
o vzkříšení
z mrtvých, někteří se posmívali,
a někteří řekli: Budeme tě slyšeti
o tom po druhé.
33 A tak Pavel vyšel z prostředku
jejich.
34 Někteří pak muži, přídržíce se
ho, uvěřili, mezi kterýmiž [byl]
i Dionyzius Areopagitský, i žena,
jménem Damaris, a jiní s nimi.

18

Potom pak Pavel vyšed z Atén,
přišel do Korintu.
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Textus Receptus

27 ζητεῖν τὸν Κύριον, εἰ ἄρα γε
ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν
καίτοιγε οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου
ἡμῶν ὑπάρχοντα
28 Ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ
κινούμεθα καὶ ἐσμέν ὡς καί τινες τῶν
καθ' ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν Τοῦ γὰρ
καὶ γένος ἐσμέν
29 γένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ θεοῦ
οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ ἢ
ἀργύρῳ ἢ λίθῳ χαράγματι τέχνης καὶ
ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου τὸ θεῖον εἶναι
ὅμοιον
30 τοὺς μὲν οὖν χρόνους τῆς ἀγνοίας
ὑπεριδὼν ὁ θεὸς τὰ νῦν παραγγέλλει
τοῖς ἀνθρώποις πάσιν πανταχοῦ
μετανοεῖν
31 διότι ἔστησεν ἡμέραν ἐν ᾗ μέλλει
κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ
ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισεν πίστιν παρασχὼν
πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν
32 Ἀκούσαντες
δὲ
ἀνάστασιν
νεκρῶν οἱ μὲν ἐχλεύαζον οἱ δὲ εἶπον,
Ἀκουσόμεθά σου πάλιν περὶ τούτου

33 καὶ οὕτως ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ
μέσου αὐτῶν
34 τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ
ἐπίστευσαν ἐν οἷς καὶ Διονύσιος ὁ
Ἀρεοπαγίτης καὶ γυνὴ ὀνόματι
Δάμαρις καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς
Μετὰ δὲ ταῦτα χωρισθεὶς ὁ
Παῦλος ἐκ τῶν Ἀθηνῶν ἦλθεν
εἰς Κόρινθον

18
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2 A nalezl jednoho Žida, jménem
Akvilu, jenž byl rodem z Pontu,
kterýž nedávno byl přišel z Vlach,
i s Priscillou manželku svou, (protože
byl rozkázal Klaudius, aby všickni
Židé z Říma vyšli), i přivinul se k nim.
3 A že byl téhož řemesla [jako oni],
bydlil u nich a dělal; a bylo řemeslo
jejich stany dělati.
4 I hádal se v škole na každou
sobotu a k získání přivodil i Židy
i Řeky.
5 A když přišli z Macedonie Sílas
a Timoteus, rozněcoval se v duchu
Pavel, osvědčuje Židům, že Ježíš jest
Kristus.
6 A když jemu oni odporovali
a rouhali se, vyraziv prach z roucha
[svého], řekl k nim: Krev vaše budiž
na hlavu vaši. Já čist jsa, hned půjdu
ku pohanům.
7 A jda odtud, všel do domu
[člověka] jednoho, jménem Justa,
ctitele Božího, kteréhož dům byl
u samé školy.
8 Krispus pak, kníže školy, uvěřil
Pánu se vším domem svým, a mnozí
z Korintských slyšíce, uvěřili a křtěni
byli.
9 I řekl Pán v noci u vidění Pavlovi:
Neboj se, ale mluv a nemlč.

Textus Receptus

2 καὶ εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι
Ἀκύλαν
Ποντικὸν
τῷ
γένει
προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς
Ἰταλίας καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα
αὐτοῦ διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον
χωρίζεσθαι πάντας τοὺς Ἰουδαίους ἐκ
τῆς Ῥώμης προσῆλθεν αὐτοῖς
3 καὶ διὰ τὸ ὁμότεχνον εἶναι ἔμενεν
παρ' αὐτοῖς καὶ εἰργάζετο· ἦσαν γὰρ
σκηνοποιοὶ τήν τέχνην
4 διελέγετο δὲ ἐν τῇ συναγωγῇ κατὰ
πᾶν σάββατον ἔπειθέν τε Ἰουδαίους
καὶ Ἕλληνας
5 Ὡς δὲ κατῆλθον ἀπὸ τῆς
Μακεδονίας ὅ τε Σιλᾶς καὶ ὁ Τιμόθεος
συνείχετο τῷ πνεύματι ὁ Παῦλος
διαμαρτυρόμενος τοῖς Ἰουδαίοις τὸν
Χριστόν Ἰησοῦν
6 ἀντιτασσομένων δὲ αὐτῶν καὶ
βλασφημούντων ἐκτιναξάμενος τὰ
ἱμάτια εἶπεν πρὸς αὐτούς Τὸ αἷμα
ὑμῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν· καθαρὸς
ἐγώ· ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ ἔθνη
πορεύσομαι
7 καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς
οἰκίαν τινὸς ὀνόματι Ἰούστου
σεβομένου τὸν θεόν οὗ ἡ οἰκία ἦν
συνομοροῦσα τῇ συναγωγῇ
8 Κρίσπος δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος
ἐπίστευσεν τῷ κυρίῳ σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ
αὐτοῦ καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθίων
ἀκούοντες ἐπίστευον καὶ ἐβαπτίζοντο
9 εἶπεν δὲ ὁ κύριος δι' ὁράματος ἐν
νυκτὶ τῷ Παύλῳ Μὴ φοβοῦ ἀλλὰ
λάλει καὶ μὴ σιωπήσῃς

SKUTKOVÉ 18:10

Bible Kralická
10 Nebť já s tebou jsem, a žádnýť
nesáhne na tebe, ať by zle učinil; nebo
mnoho mám lidu v tomto městě.
11 I byl tu půl druhého léta, káže jim
slovo Boží.
12 Když pak Gallio vladařem byl
v Achaii, povstali jednomyslně Židé
proti Pavlovi, a přivedli jej před
soudnou stolici,
13 Pravíce: Tento navodí lidi, aby
proti Zákonu ctili Boha.
14 A když Pavel měl již otevříti ústa,
řekl Gallio k Židům: Ó Židé, jestliže
by co nepravého stalo se, nebo
nešlechetnost nějaká, slušně bych vás
vyslyšel.
15 Pakliť jsou jaké hádky o slovích
a o jméních a Zákonu vašem, vy sami
k tomu přihlédněte. Jáť toho soudce
býti nechci.
16 I odehnal je od soudné stolice.
17 Tedy Řekové všickni, uchopivše
Sostena, kníže školy [Židovské], bili jej
tu před soudnou stolicí, a Gallio na to
nic nedbal.
18 Pavel pak, pobyv [tam] ještě za
mnoho dní, i rozžehnav se s bratřími,
plavil se do Syrie, a s ním spolu
Priscilla a Akvila, oholiv hlavu
v Cenchreis; nebo byl učinil slib.
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Textus Receptus

10 διότι ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ καὶ οὐδεὶς
ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε διότι
λαός ἐστίν μοι πολὺς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ
11 Ἐκάθισεν τε ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας
ἓξ διδάσκων ἐν αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ
θεοῦ
12 Γαλλίωνος δὲ ἀνθυπατεύοντος
τῆς
Ἀχαΐας
κατεπέστησαν
ὁμοθυμαδὸν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ Παύλῳ
καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸ βῆμα
13 λέγοντες ὅτι Παρὰ τὸν νόμον
οὗτος ἀναπείθει τοὺς ἀνθρώπους
σέβεσθαι τὸν θεόν
14 μέλλοντος δὲ τοῦ Παύλου
ἀνοίγειν τὸ στόμα εἶπεν ὁ Γαλλίων
πρὸς τοὺς Ἰουδαίους Εἰ μὲν οὖν ἦν
ἀδίκημά τι ἢ ῥᾳδιούργημα πονηρόν ὦ
Ἰουδαῖοι κατὰ λόγον ἂν ἠνεσχόμην
ὑμῶν·
15 εἰ δὲ ζήτημά ἐστιν περὶ λόγου καὶ
ὀνομάτων καὶ νόμου τοῦ καθ' ὑμᾶς
ὄψεσθε αὐτοί· κριτὴς γὰρ ἐγὼ τούτων
οὐ βούλομαι εἶναι
16 καὶ ἀπήλασεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ
βήματος
17 ἐπιλαβόμενοι δὲ πάντες οἱ
Ἕλληνες
Σωσθένην
τὸν
ἀρχισυνάγωγον ἔτυπτον ἔμπροσθεν
τοῦ βήματος· καὶ οὐδὲν τούτων τῷ
Γαλλίωνι ἔμελεν
18 Ὁ δὲ Παῦλος ἔτι προσμείνας
ἡμέρας
ἱκανὰς
τοῖς
ἀδελφοῖς
ἀποταξάμενος ἐξέπλει εἰς τὴν Συρίαν
καὶ σὺν αὐτῷ Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας
κειράμενος τὴν κεφαλήν ἐν Κεγχρεαῖς
εἶχεν γὰρ εὐχήν
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Bible Kralická
19 I přišel do Efezu a nechal jich tu;
sám pak všed do školy, hádal se
s Židy.
20 A když ho prosili, aby tu déle
pobyl u nich, nepovolil.
21 Ale požehnav jich, řekl: Musím já
jistotně svátek ten, kterýž nastává,
v Jeruzalémě slaviti, ale navrátím se
k vám zase, bude-li vůle Boží. I bral se
z Efezu.
22 A přišed do Cesaree, vstoupil [do
Jeruzaléma], a pozdraviv církve,
odtud šel do Antiochie.
23 A pobyv [tu] za některý čas,
odšel a procházel pořád Galatskou
krajinu a Frygii, potvrzuje všech
učedlníků.
24 Žid pak nějaký, jménem Apollo,
rodem z Alexandrie, muž výmluvný,
přišel do Efezu, učený v Písmě.
25 Ten byl počátečně naučen cestě
Páně, a jsa vroucího ducha, [horlivě]
mluvil a učil pilně těm věcem, kteréž
jsou Páně, znaje toliko křest Janův.
26 A ten počal směle a svobodně
mluviti v škole. Kteréhož slyševše
Priscilla a Akvila, přijali ho k sobě
a dokonaleji vypravovali jemu o cestě
Boží.
27 A když chtěl jíti do Achaie, bratří
napomenuvše [ho], psali učedlníkům,
aby jej přijali. Kterýžto když tam
přišel, mnoho prospěl těm, kteříž
uvěřili skrze milost [Boží].

Textus Receptus

19 κατήντησεν δὲ εἰς Ἔφεσον
κἀκείνους κατέλιπεν αὐτοῦ αὐτὸς δὲ
εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν διελέχθη
τοῖς Ἰουδαίοις
20 ἐρωτώντων δὲ αὐτῶν ἐπὶ πλείονα
χρόνον μεῖναι παρ' αὐτοῖς, οὐκ
ἐπένευσεν
21 ἀλλ' ἀπετάξατο αὐτοῖς, εἰπών Δεῖ
με πάντως τὴν ἑορτὴν τὴν ἐρχομενην
ποιῆσαι εἰς Ἰεροσόλυμα, Πάλιν δὲ
ἀνακάμψω πρὸς ὑμᾶς τοῦ θεοῦ
θέλοντος καὶ ἀνήχθη ἀπὸ τῆς Ἐφέσου
22 καὶ κατελθὼν εἰς Καισάρειαν
ἀναβὰς καὶ ἀσπασάμενος τὴν
ἐκκλησίαν κατέβη εἰς Ἀντιόχειαν
23 καὶ ποιήσας χρόνον τινὰ ἐξῆλθεν
διερχόμενος καθεξῆς τὴν Γαλατικὴν
χώραν καὶ Φρυγίαν ἐπιστηρίζων
πάντας τοὺς μαθητάς
24 Ἰουδαῖος δέ τις Ἀπολλῶς ὀνόματι
Ἀλεξανδρεὺς τῷ γένει ἀνὴρ λόγιος
κατήντησεν εἰς Ἔφεσον δυνατὸς ὢν ἐν
ταῖς γραφαῖς
25 οὗτος ἦν κατηχημένος τὴν ὁδὸν
τοῦ κυρίου καὶ ζέων τῷ πνεύματι
ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περὶ
τοῦ Κυρίου, ἐπιστάμενος μόνον τὸ
βάπτισμα Ἰωάννου·
26 οὗτός τε ἤρξατο παρρησιάζεσθαι
ἐν τῇ συναγωγῇ ἀκούσαντες δὲ αὐτοῦ
Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα προσελάβοντο
αὐτὸν καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ ἐξέθεντο
τὴν τοῦ θεοῦ ὁδὸν
27 βουλομένου δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς
τὴν Ἀχαΐαν προτρεψάμενοι οἱ ἀδελφοὶ
ἔγραψαν τοῖς μαθηταῖς ἀποδέξασθαι
αὐτόν ὃς παραγενόμενος συνεβάλετο
πολὺ τοῖς πεπιστευκόσιν διὰ τῆς
χάριτος·

SKUTKOVÉ 18:28
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Textus Receptus

28 Nebo náramně přemáhal Židy,
zjevně přede všemi jim toho dokazuje
[z] Písem, že Ježíš jest Kristus.

28 εὐτόνως γὰρ τοῖς Ἰουδαίοις
διακατηλέγχετο δημοσίᾳ ἐπιδεικνὺς
διὰ τῶν γραφῶν εἶναι τὸν Χριστὸν
Ἰησοῦν

19

19

I stalo se, když Apollo byl
v Korintu, že Pavel prošed
vrchní krajiny, přišel do Efezu,
a nalezna tu některé učedlníky,
2 Řekl k nim: Přijali-li jste Ducha
svatého, uvěřivše? A oni řekli jemu:
Ba, aniž jsme slýchali, jest-li Duch
svatý.
3 On pak řekl jim: Načež tedy
pokřtěni jste? A oni řekli: Křtěni jsme
křtem Janovým.
4 I řekl Pavel: Janť zajisté křtil křtem
pokání, pravě lidu, aby v toho, kterýž
měl po něm přijíti, věřili, to jest
v Krista Ježíše.
5 Kteříž pak [toho] uposlechli,
pokřtěni jsou ve jméno Pána Ježíše.
6 A když vzkládal na tyto ruce
Pavel, sstoupil Duch svatý na ně,
i mluvili
jazyky
[rozličnými],
a prorokovali.
7 A bylo všech spolu okolo dvanácti
mužů.
8 Tedy [Pavel] všed do školy, směle
a svobodně mluvil za tři měsíce,
hádaje se a uče o království Božím.

Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν Ἀπολλῶ
εἶναι ἐν Κορίνθῳ Παῦλον
διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη ἐλθεῖν
εἰς Ἔφεσον καὶ εὑρών τινας μαθητάς
2 εἶπέν πρὸς αὐτούς Εἰ πνεῦμα
ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες οἱ δὲ
εῖπον πρὸς αὐτόν Ἀλλ οὐδὲ εἰ πνεῦμα
ἅγιον ἔστιν ἠκούσαμεν
3 εἶπέν τε πρὸς αὐτοὺς, Εἰς τί οὖν
ἐβαπτίσθητε οἱ δὲ εἶπον, Εἰς τὸ
Ἰωάννου βάπτισμα
4 εἶπεν δὲ Παῦλος Ἰωάννης μὲν
ἐβάπτισεν βάπτισμα μετανοίας τῷ
λαῷ λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ'
αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσιν τοῦτ' ἔστιν εἰς
τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν
5 ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν εἰς
τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ
6 καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ Παύλου
τὰς χεῖρας ἦλθεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
ἐπ' αὐτούς ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ
προεφήτευον
7 ἦσαν δὲ οἱ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ
δεκαδύο
8 Εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν
ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ μῆνας τρεῖς
διαλεγόμενος καὶ πείθων τὰ περὶ τῆς
βασιλείας τοῦ θεοῦ
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9 A když se někteří zatvrdili
a nepovolovali, zle mluvíce o cestě
[Boží] přede [vším] množstvím,
odstoupiv od nich, oddělil učedlníky,
na každý den kázání čině v škole
nějakého Tyranna.
10 A to se dálo za dvě létě, takže
všickni, kteříž přebývali v Azii,
poslouchali slova Pána Ježíše, i Židé
i Řekové.
11 A divy veliké činil Bůh skrze ruce
Pavlovy,
12 Takže i šátky a fěrtochy od jeho
těla
na
nemocné
nosívali,
a odstupovaly od nich nemoci,
a duchové nečistí vycházeli z nich.

13 Tedy pokusili se někteří z Židů
tuláků, kteříž se s zaklínáním obírali,
vzývati jméno Pána Ježíše nad těmi,
jenž měli duchy nečisté, říkajíce:
Zaklínáme vás skrze Ježíše, kteréhož
káže Pavel.
14 A bylo jich sedm synů jednoho
Žida, jménem Scevy, předního kněze,
kteříž to činili.
15 Tedy odpověděv duch zlý, řekl:
Ježíše znám, a [o] Pavlovi vím, ale vy
kdo jste?
16 A obořiv se na ně člověk ten,
v kterémž byl duch zlý, a opanovav je,
zmocnil se jich, takže nazí a zranění
vyběhli z domu toho.

Textus Receptus
9 ὡς δέ τινες ἐσκληρύνοντο καὶ
ἠπείθουν κακολογοῦντες τὴν ὁδὸν
ἐνώπιον τοῦ πλήθους ἀποστὰς ἀπ'
αὐτῶν ἀφώρισεν τοὺς μαθητάς καθ'
ἡμέραν διαλεγόμενος ἐν τῇ σχολῇ
Τυράννου τινός
10 τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ ἔτη δύο ὥστε
πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν Ἀσίαν
ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου Ἰησοῦ,
Ἰουδαίους τε καὶ Ἕλληνας
11 Δυνάμεις τε οὐ τὰς τυχούσας
ἐποίει ὁ θεὸς διὰ τῶν χειρῶν Παύλου
12 ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας
ἐπιφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ
σουδάρια
ἢ
σιμικίνθια
καὶ
ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ' αὐτῶν τὰς
νόσους τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ
ἐξέρχεσθαι ἀπ' αὐτῶν
13 ἐπεχείρησαν δέ τινες ἀπὸ τῶν
περιερχομένων Ἰουδαίων ἐξορκιστῶν
ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ
πνεύματα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα τοῦ
κυρίου Ἰησοῦ λέγοντες Ὁρκίζομεν
ὑμᾶς τὸν Ἰησοῦν ὃν ὁ Παῦλος
κηρύσσει
14 ἦσαν δέ τινές υἱοὶ Σκευᾶ
Ἰουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ οἱ τοῦτο
ποιοῦντες
15 ἀποκριθὲν δὲ τὸ πνεῦμα τὸ
πονηρὸν εἶπεν Τὸν Ἰησοῦν γινώσκω
καὶ τὸν Παῦλον ἐπίσταμαι ὑμεῖς δὲ
τίνες ἐστέ
16 καὶ ἐφαλλόμενος ἐπ' αὐτοὺς ὁ
ἄνθρωπος ἐν ᾧ ἦν τὸ πνεῦμα τὸ
πονηρὸν καὶ κατακυριεύσας αὐτῶν
ἴσχυσεν κατ' αὐτῶν, ὥστε γυμνοὺς καὶ
τετραυματισμένους ἐκφυγεῖν ἐκ τοῦ
οἴκου ἐκείνου

SKUTKOVÉ 19:17

Bible Kralická
17 A to známo učiněno jest
všechněm Židům i Řekům bydlícím
v Efezu, a spadla bázeň na ně na
všecky. I oslaveno jest jméno Pána
Ježíše.
18 Mnozí pak z věřících přicházeli,
vyznávajíce se a zjevujíce skutky své.
19 Mnozí také z těch, kteříž se
s marnými uměními obírali, snesše
knihy [o těch věcech], spálili je přede
všemi; a početše cenu jejich, shledali
toho padesáte tisíců peněz.
20 Tak jest mocně rostlo slovo Páně
a zmocňovalo se.
21 A když se to všecko dokonalo,
uložil Pavel v duchu [svém], aby
projda Macedonii a Achaii, šel do
Jeruzaléma, řka: Když pobudu tam,
musímť také i na Řím pohleděti.
22 I poslav dva z těch, jenž mu
přisluhovali, do Macedonie, Timotea
a Erasta, sám pozůstal v Azii do času.
23 Tedy stala se v ten čas nemalá
bouřka pro cestu [Boží].
24 Nebo zlatník jeden, jménem
Demetrius, kterýž dělával chrámy
stříbrné [modly] Diány, nemalý zisk
přivodil řemeslníkům.
25 Kteréž svolav, i ty, kteříž byli
k těm podobných věcí dělníci, řekl
jim: Muži, víte, že z tohoto řemesla
jest živnost naše.
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Textus Receptus

17 τοῦτο δὲ ἐγένετο γνωστὸν πᾶσιν
Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν τοῖς
κατοικοῦσιν τὴν Ἔφεσον καὶ ἐπέπεσεν
φόβος ἐπὶ πάντας αὐτούς καὶ
ἐμεγαλύνετο τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου
Ἰησοῦ
18 πολλοί τε τῶν πεπιστευκότων
ἤρχοντο
ἐξομολογούμενοι
καὶ
ἀναγγέλλοντες τὰς πράξεις αὐτῶν
19 ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ περίεργα
πραξάντων
συνενέγκαντες
τὰς
βίβλους κατέκαιον ἐνώπιον πάντων·
καὶ συνεψήφισαν τὰς τιμὰς αὐτῶν καὶ
εὗρον ἀργυρίου μυριάδας πέντε
20 Οὕτως κατὰ κράτος ὁ λόγος τοῦ
κυρίου ηὔξανεν καὶ ἴσχυεν
21 Ὡς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα ἔθετο ὁ
Παῦλος ἐν τῷ πνεύματι διελθὼν τὴν
Μακεδονίαν καὶ Ἀχαΐαν πορεύεσθαι
εἰς Ἱερουσάλημ, εἰπὼν ὅτι Μετὰ τὸ
γενέσθαι με ἐκεῖ δεῖ με καὶ Ῥώμην
ἰδεῖν
22 ἀποστείλας
δὲ
εἰς
τὴν
Μακεδονίαν δύο τῶν διακονούντων
αὐτῷ Τιμόθεον καὶ Ἔραστον αὐτὸς
ἐπέσχεν χρόνον εἰς τὴν Ἀσίαν
23 Ἐγένετο δὲ κατὰ τὸν καιρὸν
ἐκεῖνον τάραχος οὐκ ὀλίγος περὶ τῆς
ὁδοῦ
24 Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι
ἀργυροκόπος ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς
Ἀρτέμιδος παρείχετο τοῖς τεχνίταις
ἐργασίαν οὐκ ὀλίγην
25 οὓς συναθροίσας καὶ τοὺς περὶ τὰ
τοιαῦτα ἐργάτας εἶπεν Ἄνδρες
ἐπίστασθε ὅτι ἐκ ταύτης τῆς ἐργασίας
ἡ εὐπορία ἡμῶν ἐστιν
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SKUTKOVÉ 19:33

Bible Kralická
26 A vidíte i slyšíte, že netoliko
v Efezu, ale téměř po vší Azii tento
Pavel svedl a odvrátil veliké množství
[lidu], pravě: Že to nejsou bohové,
kteříž jsou rukama udělaní.
27 A protož strach jest, netoliko aby
se nám v živnosti [naší] přítrž nestala,
ale také i veliké bohyně Diány chrám
aby za nic nebyl jmín, a aby nepřišlo
k zkáze důstojenství její, kteroužto
všecka Azia i [všecken] světa okršlek
ctí.
28 To uslyšavše a naplněni jsouce
hněvem, zkřikli řkouce: Veliká [jest]
Diána Efezských.
29 I naplněno jest všecko město
rozbrojem, a valili se všickni spolu na
plac, pochopivše Gáia a Aristarcha,
Macedonské, tovaryše cesty Pavlovy.
30 Pavlovi pak, když chtěl jíti k lidu,
nedopustili učedlníci.
31 Ano i někteří z předních mužů
Azianských, kteříž jemu přáli,
poslavše k němu, prosili ho, aby se
nedával do toho hluku.
32 A jedni tak, jiní jinak křičeli; nebo
byla obec zbouřena, a mnozí nevěděli,
proč jsou se sběhli.
33
Z zástupu
pak
[někteří]
Alexandra nějakého táhli [k mluvení],
kteréhož i Židé [k tomu] nutili.
Alexander pak pokynuv rukou, chtěl
zprávu dáti lidu.

Textus Receptus

26 καὶ θεωρεῖτε καὶ ἀκούετε ὅτι οὐ
μόνον Ἐφέσου ἀλλὰ σχεδὸν πάσης τῆς
Ἀσίας ὁ Παῦλος οὗτος πείσας
μετέστησεν ἱκανὸν ὄχλον λέγων ὅτι
οὐκ εἰσὶν θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν γινόμενοι
27 οὐ μόνον δὲ τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν
τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν ἀλλὰ
καὶ τὸ τῆς μεγάλης θεᾶς Ἀρτέμιδος
ἱερὸν εἰς οὐδὲν λογισθῆναι μέλλειν δὲ
καὶ καθαιρεῖσθαι τήν μεγαλειότητα
αὐτῆς ἣν ὅλη ἡ Ἀσία καὶ ἡ οἰκουμένη
σέβεται
28 Ἀκούσαντες δὲ καὶ γενόμενοι
πλήρεις θυμοῦ ἔκραζον λέγοντες
Μεγάλη ἡ Ἄρτεμις Ἐφεσίων
29 καὶ ἐπλήσθη ἡ πόλις ὅλη
συγχύσεως ὥρμησάν τε ὁμοθυμαδὸν
εἰς τὸ θέατρον συναρπάσαντες Γάϊον
καὶ
Ἀρίσταρχον
Μακεδόνας
συνεκδήμους τοῦ Παύλου
30 τοῦ δὲ Παύλου βουλομένου
εἰσελθεῖν εἰς τὸν δῆμον οὐκ εἴων αὐτὸν
οἱ μαθηταί·
31 τινὲς δὲ καὶ τῶν Ἀσιαρχῶν ὄντες
αὐτῷ φίλοι πέμψαντες πρὸς αὐτὸν
παρεκάλουν μὴ δοῦναι ἑαυτὸν εἰς τὸ
θέατρον
32 ἄλλοι μὲν οὖν ἄλλο τι ἔκραζον· ἦν
γὰρ ἡ ἐκκλησία συγκεχυμένη καὶ οἱ
πλείους οὐκ ᾔδεισαν τίνος ἕνεκεν
συνεληλύθεισαν
33 ἐκ δὲ τοῦ ὄχλου προεβίβασαν
Ἀλέξανδρον προβαλόντων αὐτὸν τῶν
Ἰουδαίων·
ὁ
δὲ
Ἀλέξανδρος
κατασείσας
τὴν
χεῖρα
ἤθελεν
ἀπολογεῖσθαι τῷ δήμῳ

SKUTKOVÉ 19:34

Bible Kralická
34 Ale jakž poznali, že jest Žid,
[ihned] se stal jednostejný všech hlas,
jako za dvě hodině volajících: Veliká
jest Diána Efezských.
35 A když písař pokojil zástup, řekl:
Muži Efezští, i kdož z lidí jest, ješto by
nevěděl, že město Efezské slouží
veliké bohyni Diáně a od Jupitera
spadlému [obrazu]?
36 A poněvadž tomu odpíráno býti
nemůže, slušné jest, abyste se
upokojili a nic kvapně nečinili.
37 Přivedli jste zajisté lidi tyto,
kteříž nejsou ani svatokrádce ani
ruhači bohyně vaší.
38 Jestliže pak Demetrius a ti, kteříž
jsou s ním řemeslníci, mají s kým
jakou při, [však] bývá obecný soud,
a jsou [k tomu] konšelé. Nechať jedni
druhé viní.
39 Pakli čeho jiného hledáte, i toť
můž v pořádném svolání obce
skoncováno býti.
40 Nebo strach jest, abychom
nedošli nesnáze pro tu bouřku dnešní,
poněvadž žádné příčiny není, kterouž
bychom mohli předložiti, proč jsme se
tuto sběhli. A to pověděv, rozpustil
lid.
41 - - -

20

Když pak přestala ta bouřka,
povolav
Pavel
učedlníků
a požehnav jich, vyšel odtud, aby se
bral do Macedonie.
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Textus Receptus

34 ἐπιγνόντων δὲ ὅτι Ἰουδαῖός ἐστιν
φωνὴ ἐγένετο μία ἐκ πάντων ὡς ἐπὶ
ὥρας δύο κραζόντων Μεγάλη ἡ
Ἄρτεμις Ἐφεσίων
35 καταστείλας δὲ ὁ γραμματεὺς τὸν
ὄχλον φησίν Ἄνδρες Ἐφέσιοι τίς γάρ
ἐστιν ἄνθρωπος ὃς οὐ γινώσκει τὴν
Ἐφεσίων πόλιν νεωκόρον οὖσαν τῆς
μεγάλης θεᾶς Ἀρτέμιδος καὶ τοῦ
διοπετοῦς
36 ἀναντιρρήτων οὖν ὄντων τούτων
δέον ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλμένους
ὑπάρχειν καὶ μηδὲν προπετὲς
πράττειν
37 ἠγάγετε γὰρ τοὺς ἄνδρας τούτους
οὔτε ἱεροσύλους οὔτε βλασφημοῦντας
τὴν θεὰν ὑμῶν
38 εἰ μὲν οὖν Δημήτριος καὶ οἱ σὺν
αὐτῷ τεχνῖται πρός τινα λόγον
ἔχουσιν ἀγοραῖοι ἄγονται καὶ
ἀνθύπατοί
εἰσιν
ἐγκαλείτωσαν
ἀλλήλοις
39 εἰ δέ τι πὲρι ἑτέρων ἐπιζητεῖτε ἐν
τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται
40 καὶ
γὰρ
κινδυνεύομεν
ἐγκαλεῖσθαι στάσεως περὶ τῆς
σήμερον μηδενὸς αἰτίου ὑπάρχοντος
περὶ οὗ δυνησόμεθα ἀποδοῦναι λόγον
τῆς συστροφῆς ταύτης
41 καί ταῦτά εἰπών ἀπέλυσεν τήν
ἐκκλησίαν
Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν
θόρυβον προσκαλεσάμενος ὁ
Παῦλος
τοὺς
μαθητὰς
καὶ
ἀσπασάμενος ἐξῆλθεν πορευθῆναι εἰς
τὴν Μακεδονίαν

20
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SKUTKOVÉ 20:9

Bible Kralická
2 A když prošel krajiny ty,
a napomenutí jim učiniv mnohými
řečmi, přišel do země Řecké,
3 V kteréžto pobyv za tři měsíce,
(kdežto Židé učinili jemu zálohy,)
když se měl plaviti do Syrie, umínil
navrátiti se skrze Macedonii.
4 I šel s ním Sópater Berienský až do
Azie,
a z Tessalonicenských
Aristarchus a Sekundus a Gáius
Derbeus a Timoteus, z Azianských
pak Tychikus a Trofimus.
5 Ti [všickni] šedše napřed, dočkali
nás v Troadě.
6 My pak plavili jsme se po
velikonoci z Filippis, a přišli jsme
k nim do Troady v pěti dnech, a tu
jsme pobyli za sedm dní.
7 Tedy první den po sobotě, když se
učedlníci sešli k lámání chleba, Pavel
mluvil k nim, maje nazejtří jíti pryč,
i prodlil řečí až do půlnoci.

8 A bylo mnoho světel tu na té síni,
kdež byli shromážděni.
9 Jeden pak mládenec, jménem
Eutychus, sedě na okně, jsa obtížen
hlubokým snem, když tak dlouho
Pavel kázal, spě, spadl s třetího
ponebí dolů, a vzat jest mrtvý.

Textus Receptus

2 διελθὼν δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα καὶ
παρακαλέσας αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ
ἦλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα
3 ποιήσας τε μῆνας τρεῖς· γενομένης
αὐτῷ ἐπιβουλῆς ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων
μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν Συρίαν
ἐγένετο γνώμῃ τοῦ ὑποστρέφειν διὰ
Μακεδονίας
4 συνείπετο δὲ αὐτῷ ἄχρι τῆς Ἀσίας
Σώπατρος Βεροιαῖος Θεσσαλονικέων
δὲ Ἀρίσταρχος καὶ Σεκοῦνδος καὶ
Γάϊος Δερβαῖος καὶ Τιμόθεος Ἀσιανοὶ
δὲ Τυχικὸς καὶ Τρόφιμος
5 οὗτοι προελθόντες ἔμενον ἡμᾶς ἐν
Τρῳάδι
6 ἡμεῖς δὲ ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τὰς
ἡμέρας τῶν ἀζύμων ἀπὸ Φιλίππων
καὶ ἤλθομεν πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν
Τρῳάδα ἄχρις ἡμερῶν πέντε οὐ
διετρίψαμεν ἡμέρας ἑπτά
7 Ἐν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων
συνηγμένων τῶν μαθητῶν τοῦ κλάσαι
ἄρτον ὁ Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς
μέλλων
ἐξιέναι
τῇ
ἐπαύριον
παρέτεινέν τε τὸν λόγον μέχρι
μεσονυκτίου
8 ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ
ὑπερῴῳ οὗ ἦσαν συνηγμένοι
9 καθήμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι
Εὔτυχος
ἐπὶ
τῆς
θυρίδος
καταφερόμενος
ὕπνῳ
βαθεῖ
διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον
κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν
ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω καὶ ἤρθη
νεκρός

SKUTKOVÉ 20:10

Bible Kralická
10 I sstoupiv dolů Pavel, zpolehl na
něj, a objav jej, řekl: Nermuťtež se,
však duše jeho v něm jest.
11 A vstoupiv [zase na síň], lámal
chléb a jedl, a kázání jim učiniv
dlouho až do svitání, tak odšel pryč.
12 I přivedli toho mládence živého,
a byli [nad tím] velice potěšeni.
13 My pak vstoupivše na lodí,
plavili jsme se do Asson, odtud majíce
k sobě vzíti Pavla; neb jest byl tak
poručil, maje sám jíti po zemi.
14 A když se k nám připojil v Asson,
vzavše jej, přijeli jsme do Mitylénu.
15 A odtud plavíce se, druhý den
byli jsme proti Chium, a třetího dne
přistavili jsme [bárku] k Sámu,
a pobyvše v Trogyllí, nazejtří přišli
jsme do Milétu.
16 Nebo Pavel byl umínil pominouti
Efez, aby se nemeškal v Azii; nebo
pospíchal, by možné bylo, aby byl
o letnicích v Jeruzalémě.

17 Tedy z Milétu poslav do Efezu,
povolal k sobě starších církve.
18 Kteřížto když přišli k němu, řekl
jim: Vy víte od prvního dne,
v kterýžto přišel jsem do Azie, kterak
jsem po všecken ten čas s vámi byl,
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Textus Receptus

10 καταβὰς δὲ ὁ Παῦλος ἐπέπεσεν
αὐτῷ καὶ συμπεριλαβὼν εἶπεν Μὴ
θορυβεῖσθε ἡ γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ
ἐστιν
11 ἀναβὰς δὲ καὶ κλάσας ἄρτον καὶ
γευσάμενος ἐφ' ἱκανόν τε ὁμιλήσας
ἄχρις αὐγῆς οὕτως ἐξῆλθεν
12 ἤγαγον δὲ τὸν παῖδα ζῶντα καὶ
παρεκλήθησαν οὐ μετρίως
13 Ἡμεῖς δὲ προελθόντες ἐπὶ τὸ
πλοῖον ἀνήχθημεν εἲς τὴν Ἆσσον
ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν
Παῦλον· οὕτως γὰρ ἦν διατεταγμένος
μέλλων αὐτὸς πεζεύειν
14 ὡς δὲ συνέβαλεν ἡμῖν εἰς τὴν
Ἆσσον ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς
Μιτυλήνην
15 κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαντες τῇ
ἐπιούσῃ κατηντήσαμεν ἀντικρύ Χίου
τῇ δὲ ἑτέρᾳ παρεβάλομεν εἰς Σάμον
καὶ μεὶναντες ἐν τρωγυλλίῳ, τῇ
ἐχομένῃ ἤλθομεν εἰς Μίλητον
16 ἔκρινεν
γὰρ
ὁ
Παῦλος
παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον ὅπως μὴ
γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ
Ἀσίᾳ· ἔσπευδεν γὰρ εἰ δυνατὸν ἦν
αὐτῷ τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς
γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα
17 Ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς
Ἔφεσον
μετεκαλέσατο
τοὺς
πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας
18 ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν
εἶπεν αὐτοῖς Ὑμεῖς ἐπίστασθε ἀπὸ
πρώτης ἡμέρας ἀφ' ἡς ἐπέβην εἰς τὴν
Ἀσίαν πῶς μεθ' ὑμῶν τὸν πάντα
χρόνον ἐγενόμην
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SKUTKOVÉ 20:27

Bible Kralická
19 Slouže Pánu se vší pokorou
i s mnohými slzami a pokušeními,
kteráž na mne přicházela z úkladů
Židovských.
20 Kterak jsem ničehož nepominul,
což by vám užitečného bylo, abych
vám toho neoznámil, [ale] učil jsem
vás vůbec zjevně i po domích,
21 Svědectví vydávaje i Židům
i Řekům o pokání k Bohu a o víře
v Pána našeho Ježíše Krista.
22 A aj, nyní já sevřín jsa duchem,
beru se do Jeruzaléma, nevěda, co mi
se v něm má státi,
23 Než že Duch svatý po městech,
[kudyž jsem šel,] osvědčuje [mi],
pravě, že vězení a soužení mne
očekávají.
24 Však já nic na to nedbám, aniž
jest mi tak drahá duše má, [jen] abych
běh
svůj
s radostí
vykonal
a přisluhování, kteréž jsem přijal od
Pána
Ježíše,
k osvědčování
evangelium milosti Boží.
25 A aj, já nyní vím, že již více
neuzříte tváři mé vy všickni, mezi
kterýmiž
jsem
chodil,
káže
o království Božím.
26 Protož osvědčujiť vám dnešní
den, žeť jsem čist od krve všech.
27 Nebť jsem neobmeškal zvěstovati
vám všeliké rady Boží.

Textus Receptus
19 δουλεύων τῷ κυρίῳ μετὰ πάσης
ταπεινοφροσύνης
καὶ
πολλῶν
δακρύων καὶ πειρασμῶν τῶν
συμβάντων μοι ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς
τῶν Ἰουδαίων
20 ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν
συμφερόντων τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν
καὶ διδάξαι ὑμᾶς δημοσίᾳ καὶ κατ'
οἴκους
21 διαμαρτυρόμενος Ἰουδαίοις τε καὶ
Ἕλλησιν τὴν εἰς τὸν θεὸν μετάνοιαν
καὶ πίστιν τὴν εἰς τὸν κύριον ἡμῶν
Ἰησοῦν Χριστόν
22 καὶ νῦν ἰδού, ἐγὼ δεδεμένος τῷ
πνεύματι πορεύομαι εἰς Ἰερουσαλήμ
τὰ ἐν αὐτῇ συναντήσοντά μοι μὴ εἰδώς
23 πλὴν ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
κατὰ πόλιν διαμαρτύρεταί λέγον ὅτι
δεσμὰ με καὶ θλίψεις μένουσιν
24 ἀλλ' οὐδενὸς λόγον ποιοῦμαι
οὐδὲ ἔχω τὴν ψυχὴν μου τιμίαν ἐμαυτῷ
ὡς τελειῶσαι τὸν δρόμον μου μετὰ
χαρᾶς, καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον
παρὰ
τοῦ
κυρίου
Ἰησοῦ
διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς
χάριτος τοῦ θεοῦ
25 Καὶ νῦν ἰδού, ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκέτι
ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν μου ὑμεῖς
πάντες ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων τὴν
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ
26 διὸ μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ
σήμερον ἡμέρᾳ ὅτι καθαρός ἐγὼ ἀπὸ
τοῦ αἵματος πάντων·
27 οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην τοῦ μὴ
ἀναγγεῖλαι ὑμῖν πᾶσαν τὴν βουλὴν
τοῦ θεοῦ

SKUTKOVÉ 20:28

Bible Kralická
28 Buďtež tedy sebe pilni i všeho
stáda, v němžto Duch svatý ustanovil
vás biskupy, abyste pásli církev Boží,
kteréž sobě dobyl svou vlastní krví.
29 Nebo já to [jistotně] vím, že po
mém odjití vejdou mezi vás vlci hltaví,
kteříž nebudou odpouštěti stádu.
30 A z vás samých povstanou muži,
jenž budou mluviti převrácené věci,
aby obrátili učedlníky po sobě.
31 Protož bděte, v paměti majíce, že
jsem po tři léta nepřestával dnem
i nocí s pláčem napomínati jednoho
každého [z vás].
32 A již nyní, bratří, poroučím vás
Bohu a slovu milosti jeho, kterýžto
mocen jest vzdělati [vás], a dáti vám
dědictví mezi všemi posvěcenými.

33 Stříbra nebo zlata neb roucha
nežádal jsem od žádného.
34 Nýbrž sami víte, že toho, čehož
mi kdy potřebí bylo, i těm, kteříž jsou
se mnou, dobývaly ruce tyto.
35 Vše ukázal jsem vám, že tak
pracujíce, musíme snášeti mdlé,
a pamatovati na slova Pána Ježíše;
nebť on řekl: Blahoslaveněji jest dáti
nežli bráti.
36 A to pověděv, klekna na kolena
svá, modlil se s nimi se všemi.
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28 προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ
τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ
ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους ποιμαίνειν
τὴν
ἐκκλησίαν
τοῦ
θεοῦ
ἣν
περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος
29 ἐγὼ γὰρ, οἶδα τοῦτο, ὅτι
εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου
λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι
τοῦ ποιμνίου
30 καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται
ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ
ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν
31 διὸ γρηγορεῖτε μνημονεύοντες ὅτι
τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ
ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν
ἕνα ἕκαστον
32 καὶ τανῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς
ἀδελφοὶ, τῷ θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς
χάριτος
αὐτοῦ
τῷ
δυναμένῳ
ἐποἰκοδομῆσαι, καὶ δοῦναι ὑμῖν
κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις
πᾶσιν
33 ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ
οὐδενὸς ἐπεθύμησα·
34 αὐτοὶ δὲ γινώσκετε ὅτι ταῖς
χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσιν μετ' ἐμοῦ
ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται
35 πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτως
κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν
ἀσθενούντων μνημονεύειν τε τῶν
λόγων τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ὅτι αὐτὸς
εἶπεν Μακάριόν ἐστιν διδόναι μᾶλλον
ἢ λαμβάνειν
36 Καὶ ταῦτα εἰπὼν θεὶς τὰ γόνατα
αὐτοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο
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Textus Receptus

38 Rmoutíce se nejvíce nad tím
slovem, kteréž řekl, že by již více
neměli tváři jeho viděti. I provodili jej
až k lodí.

37 ἱκανὸς δὲ ἐγένετο κλαυθμὸς
πάντων καὶ ἐπιπεσόντες ἐπὶ τὸν
τράχηλον τοῦ Παύλου κατεφίλουν
αὐτόν
38 ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τῷ λόγῳ
ᾧ εἰρήκει ὅτι οὐκέτι μέλλουσιν τὸ
πρόσωπον
αὐτοῦ
θεωρεῖν
προέπεμπον δὲ αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον

21

21

37 I stal se pláč veliký ode všech,
a padajíce na hrdlo Pavlovo, líbali jej,

Když jsme se pak plavili,
rozloučivše se s nimi, přímým
během přijeli jsme do Koum, a druhý
den do Ródu, a odtud do Patary.
2 I nalezše tu lodí, kteráž měla
plouti do Fenicen, [a] vstoupivše [na
ni], plavili jsme se.
3 A když se nám počal ukazovati
Cyprus, nechavše ho na levé straně,
plavili jsme se do Syrie, a připlavili
jsme se do Týru; nebo tu měli složiti
náklad z lodí.
4 A nalezše tu učedlníky, pobyli
jsme tam za sedm dní, kteřížto pravili
Pavlovi skrze Ducha [svatého], aby
nechodil do Jeruzaléma.
5 A když jsme my vyplnili ty dni,
vyšedše, brali jsme se pryč,
a sprovodili nás všickni s ženami
i s dětmi až za město. A poklekše na
kolena na břehu, pomodlili jsme se.
6 A když jsme se vespolek
rozžehnali, vstoupili jsme na lodí,
a oni se vrátili domů.

Ὡς δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς
ἀποσπασθέντας ἀπ' αὐτῶν
εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν Κῶν,
τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν Ῥόδον κἀκεῖθεν εἰς
Πάταρα·
2 καὶ εὑρόντες πλοῖον διαπερῶν εἰς
Φοινίκην ἐπιβάντες ἀνήχθημεν
3 ἀναφάναντες δὲ τὴν Κύπρον καὶ
καταλιπόντες
αὐτὴν
εὐώνυμον
ἐπλέομεν εἰς Συρίαν καὶ κατήχθημεν
εἰς Τύρον· ἐκεῖσε γὰρ ἦν τὸ πλοῖον
ἀποφορτιζόμενον τὸν γόμον
4 καὶ ἀνευρόντες τοὺς μαθητὰς
ἐπεμείναμεν αὐτοῦ ἡμέρας ἑπτά οἵτινες
τῷ Παύλῳ ἔλεγον διὰ τοῦ πνεύματος
μὴ ἀναβαίνειν εἰς Ἰερουσαλήμ
5 ὅτε δὲ ἐγένετο ἡμᾶς ἐξαρτίσαι τὰς
ἡμέρας
ἐξελθόντες
ἐπορευόμεθα
προπεμπόντων ἡμᾶς πάντων σὺν
γυναιξὶν καὶ τέκνοις ἕως ἔξω τῆς
πόλεως καὶ θέντες τὰ γόνατα ἐπὶ τὸν
αἰγιαλὸν προσηυξάμεθα,
6 καὶ
ἀσπασάμενοι
ἀλλήλους
ἐπέβημεν εἰς τὸ πλοῖον ἐκεῖνοι δὲ
ὑπέστρεψαν εἰς τὰ ἴδια
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7 My pak přeplavivše se od Týru,
dostali jsme se až do Ptolemaidy,
a pozdravivše tu bratří, pobyli jsme
u nich jeden den.
8 A nazejtří vyšedše Pavel a my,
jenž jsme s ním byli, přišli jsme do
Cesaree, a všedše do domu Filipa
evangelisty, (kterýž byl jeden [z
oněch] sedmi,) pobyli jsme u něho.
9 A ten měl čtyři dcery panny,
prorokyně.
10 A když jsme tu pobyli za drahně
dní, přišel prorok nějaký z Judstva,
jménem Agabus.
11 Ten když k nám přišel, vzal pás
Pavlův, a svázav sobě ruce i nohy,
řekl: Totoť praví Duch svatý: Muže
[toho,] jehož jest pás tento, tak sváží
Židé v Jeruzalémě a vydadí v ruce
pohanům.
12 A jakž jsme to uslyšeli, prosili
jsme ho i my i ti, kteříž byli v tom
místě, aby nechodil do Jeruzaléma.
13 Tedy odpověděl Pavel: I co činíte,
plačíce a trápíce srdce mé? Však já
netoliko svázán býti, ale i umříti hotov
jsem v Jeruzalémě pro jméno Pána
Ježíše.
14 A když nechtěl povoliti, dali jsme
tomu pokoj, řkouce: Staň se vůle Páně.
15 Po těch pak dnech připravivše se,
brali jsme se do Jeruzaléma.
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7 Ἡμεῖς δὲ τὸν πλοῦν διανύσαντες
ἀπὸ Τύρου
κατηντήσαμεν εἰς
Πτολεμαΐδα καὶ ἀσπασάμενοι τοὺς
ἀδελφοὺς ἐμείναμεν ἡμέραν μίαν παρ'
αὐτοῖς
8 τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες οἱ περὶ
τὸν Παῦλον ἤλθον εἰς Καισάρειαν καὶ
εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκον Φιλίππου
τοῦ εὐαγγελιστοῦ τοῦ ὄντος ἐκ τῶν
ἑπτὰ ἐμείναμεν παρ' αὐτῷ
9 τούτῳ δὲ ἦσαν θυγατέρες παρθένοι
τέσσαρες προφητεύουσαι
10 ἐπιμενόντων δὲ ἡμῶν ἡμέρας
πλείους κατῆλθέν τις ἀπὸ τῆς
Ἰουδαίας προφήτης ὀνόματι Ἅγαβος
11 καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς καὶ ἄρας
τὴν ζώνην τοῦ Παύλου δήσας τε αὐτοῦ
τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας εἶπεν Τάδε
λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Τὸν ἄνδρα
οὗ ἐστιν ἡ ζώνη αὕτη οὕτως δήσουσιν
ἐν Ἰερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ
παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν
12 ὡς
δὲ
ἠκούσαμεν
ταῦτα
παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς τε καὶ οἱ ἐντόπιοι
τοῦ μὴ ἀναβαίνειν αὐτὸν εἰς
Ἰερουσαλήμ
13 ἀπεκρίθη δὲ ὁ Παῦλος Τί ποιεῖτε
κλαίοντες καὶ συνθρύπτοντές μου τὴν
καρδίαν ἐγὼ γὰρ οὐ μόνον δεθῆναι
ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰς Ἰερουσαλὴμ
ἑτοίμως ἔχω ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ
κυρίου Ἰησοῦ
14 μὴ
πειθομένου
δὲ
αὐτοῦ
ἡσυχάσαμεν εἰπόντες τὸ θέλημα Τοῦ
κυρίου γενέσθω
15 Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας
ἀποσκευασάμενοι ἀνεβαίνομεν εἰς
Ἱερουσάλημ
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16 A šli s námi i učedlníci [někteří]
z Cesaree, vedouce s sebou nějakého
Mnázona z Cypru, starého učedlníka,
u něhož bychom hospodu měli.
17 A když jsme přišli do Jeruzaléma,
vděčně nás přijali bratří.
18 Druhého pak dne všel Pavel
s námi k Jakubovi, a tu se byli všickni
starší sešli.
19 Jichžto pozdraviv, vypravoval
jim všecko, což Bůh skrze službu jeho
činil mezi pohany.
20 A oni slyšavše to, velebili Pána,
a řekli jemu: Vidíš, bratře, kterak jest
mnoho tisíců Židů věřících, a ti
všickni jsou horliví milovníci Zákona.
21 Ale o toběť mají zprávu, že bys ty
vedl od Zákona Mojžíšova všecky ty
Židy, kteříž jsou mezi pohany, pravě,
že nemají obřezovati synů svých, ani
zachovávati obyčejů [Zákona].
22 Což tedy [činiti]? Musíť zajisté
shromážděno býti [všecko] množství,
neboť uslyší o tobě, že jsi přišel.
23 Učiniž tedy toto, cožť povíme:
Mámeť tu čtyři muže, kteříž mají slib
na sobě.

Textus Receptus

16 συνῆλθον δὲ καὶ τῶν μαθητῶν
ἀπὸ Καισαρείας σὺν ἡμῖν ἄγοντες
παρ' ᾧ ξενισθῶμεν Μνάσωνί τινι
Κυπρίῳ ἀρχαίῳ μαθητῇ
17 Γενομένων
δὲ
ἡμῶν
εἰς
Ἱεροσόλυμα ἀσμένως ἐδέξαντο ἡμᾶς οἱ
ἀδελφοί
18 τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰσῄει ὁ Παῦλος
σὺν ἡμῖν πρὸς Ἰάκωβον πάντες τε
παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι
19 καὶ
ἀσπασάμενος
αὐτοὺς
ἐξηγεῖτο καθ' ἓν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν
ὁ θεὸς ἐν τοῖς ἔθνεσιν διὰ τῆς
διακονίας αὐτοῦ
20 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐδόξαζον τὸν
Κύριον· εἶπόν τε αὐτῷ Θεωρεῖς ἀδελφέ
πόσαι μυριάδες εἰσὶν Ἰουδαίων τῶν
πεπιστευκότων καὶ πάντες ζηλωταὶ
τοῦ νόμου ὑπάρχουσιν·
21 κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ ὅτι
ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωσέως
τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας Ἰουδαίους
λέγων μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα
μηδὲ τοῖς ἔθεσιν περιπατεῖν
22 τί οὖν ἐστιν πάντως δεῖ πλῆθος
συνελθεῖν· ἀκούσονται γὰρ ὅτι
ἐλήλυθας
23 τοῦτο οὖν ποίησον ὅ σοι λέγομεν·
εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν
ἔχοντες ἐφ' ἑαυτῶν
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24 Ty přijma k sobě, posvěť se
s nimi, i náklad učiň s nimi, aby
oholili hlavy své. A [takť] zvědí
všickni, že to, což slyšeli o tobě, nic
není, ale že i sám ty chodíš, ostříhaje
Zákona.
25 Z strany pak těch, kteříž
z pohanů uvěřili, my jsme psali,
usoudivše, aby tohoto ničeho nešetřili,
toliko aby se varovali modlám
obětovaného, a krve, a udáveného,
a smilstva.
26 Tedy Pavel, přijav k sobě ty
muže, na druhý den posvětiv se
s nimi, všel do chrámu, a vypravoval
o vyplnění dní toho posvěcení, až
i obětována jest obět za jednoho
každého z nich.
27 A když se vyplniti mělo dní
sedm, Židé někteří z Azie, uzřevše jej
v chrámě, zbouřili všecken lid
a vztáhli naň ruce,
28 Křičíce: Muži Izraelští, pomozte!
Totoť jest ten člověk, kterýž proti lidu
i Zákonu i místu tomuto všecky všudy
učí, a k tomu i pohany uvedl do
chrámu, a poskvrnil svatého tohoto
místa.
29 Nebo byli viděli prve Trofima
Efezského s ním v městě, kteréhož
domnívali se, že by Pavel do chrámu
uvedl.
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24 τούτους παραλαβὼν ἁγνίσθητι
σὺν αὐτοῖς καὶ δαπάνησον ἐπ' αὐτοῖς
ἵνα ξυρήσωνται τὴν κεφαλήν καὶ
γνῶσιν πάντες ὅτι ὧν κατήχηνται
περὶ σοῦ οὐδέν ἐστιν ἀλλὰ στοιχεῖς
καὶ αὐτὸς τὸν νόμον φυλάσσων
25 περὶ δὲ τῶν πεπιστευκότων
ἐθνῶν ἡμεῖς ἐπεστείλαμεν κρίναντες
μηδὲν τοιοῦτον τηρεῖν αὐτοὺς εἰ μὴ
φυλάσσεσθαι
αὐτοὺς,
τό
τε
εἰδωλόθυτον καὶ τό, αἷμα καὶ πνικτὸν
καὶ πορνείαν
26 τότε ὁ Παῦλος παραλαβὼν τοὺς
ἄνδρας τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς
ἁγνισθεὶς εἰσῄει εἰς τὸ ἱερόν
διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν
ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ ἕως οὗ
προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν
ἡ προσφορά
27 Ὡς δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι
συντελεῖσθαι οἱ ἀπὸ τῆς Ἀσίας
Ἰουδαῖοι θεασάμενοι αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ
συνέχεον πάντα τὸν ὄχλον καὶ
ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπ' αὐτὸν
28 κράζοντες Ἄνδρες Ἰσραηλῖται
βοηθεῖτε· οὗτός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ
κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ
τόπου τούτου πάντας πανταχοῦ
διδάσκων ἔτι τε καὶ Ἕλληνας
εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερὸν καὶ κεκοίνωκεν
τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον
29 ἦσαν
γὰρ
προεωρακότες
Τρόφιμον τὸν Ἐφέσιον ἐν τῇ πόλει σὺν
αὐτῷ ὃν ἐνόμιζον ὅτι εἰς τὸ ἱερὸν
εἰσήγαγεν ὁ Παῦλος
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30 Takž se zbouřilo všecko město,
a sběhli se lidé, a uchopivše Pavla,
táhli jej ven z chrámu. A hned zavříny
jsou dveře.
31 A když jej chtěli zamordovati,
povědíno hejtmanu vojska, že se bouří
všecken Jeruzalém.
32 Kterýžto hned pojav s sebou
žoldnéře a setníky, přiběhl na ně.
A oni uzřevše hejtmana a žoldnéře,
přestali bíti Pavla.
33 Tedy přistoupiv hejtman, dosáhl
ho, a rozkázal jej svázati dvěma
řetězy, a ptal se, kdo jest a co učinil.

34 V zástupu pak jedni tak, jiní jinak
křičeli. A nemoha nic jistého zvěděti
pro hluk, rozkázal jej vésti do vojska.
35 A když přišel k stupňům,
nahodilo se, že nesen byl od žoldnéřů
pro násilé lidu.
36 Nebo šlo za ním množství lidu,
křičíce: Zahlaď jej!
37 A když měl již uveden býti do
vojska Pavel, řekl hejtmanu: Mohu-li
co promluviti k tobě? Kterýž řekl:
Umíš TR?
38 Nejsi-liž ty ten Egyptský, kterýž
jsi před těmito dny byl bouřku učinil,
a vyvedls na poušť čtyři tisíce lotrů?

Textus Receptus

30 ἐκινήθη τε ἡ πόλις ὅλη καὶ
ἐγένετο συνδρομὴ τοῦ λαοῦ καὶ
ἐπιλαβόμενοι τοῦ Παύλου εἷλκον
αὐτὸν ἔξω τοῦ ἱεροῦ καὶ εὐθέως
ἐκλείσθησαν αἱ θύραι
31 ζητούντων δὲ αὐτὸν ἀποκτεῖναι
ἀνέβη φάσις τῷ χιλιάρχῳ τῆς σπείρης
ὅτι ὅλη συγκέχυται Ἰερουσαλήμ
32 ὃς
ἐξαυτῆς
παραλαβὼν
στρατιώτας
καὶ
ἑκατοντάρχους,
κατέδραμεν ἐπ' αὐτούς οἱ δὲ ἰδόντες
τὸν χιλίαρχον καὶ τοὺς στρατιώτας
ἐπαύσαντο τύπτοντες τὸν Παῦλον
33 τότε ἐγγίσας ὁ χιλίαρχος
ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ ἐκέλευσεν
δεθῆναι
ἁλύσεσιν
δυσίν
καὶ
ἐπυνθάνετο τίς ἂν εἴη καὶ τί ἐστιν
πεποιηκώς
34 ἄλλοι δὲ ἄλλο τι ἐβόων ἐν τῷ
ὄχλῳ μὴ δυναμένος δὲ γνῶναι τὸ
ἀσφαλὲς διὰ τὸν θόρυβον ἐκέλευσεν
ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν
35 ὅτε δὲ ἐγένετο ἐπὶ τοὺς
ἀναβαθμούς συνέβη βαστάζεσθαι
αὐτὸν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν διὰ τὴν
βίαν τοῦ ὄχλου
36 ἠκολούθει γὰρ τὸ πλῆθος τοῦ
λαοῦ κρᾶζον Αἶρε αὐτόν
37 Μέλλων τε εἰσάγεσθαι εἰς τὴν
παρεμβολὴν ὁ Παῦλος λέγει τῷ
χιλιάρχῳ Εἰ ἔξεστίν μοι εἰπεῖν τι πρὸς
σέ ὁ δὲ ἔφη Ἑλληνιστὶ γινώσκεις
38 οὐκ ἄρα σὺ εἶ ὁ Αἰγύπτιος ὁ πρὸ
τούτων τῶν ἡμερῶν ἀναστατώσας καὶ
ἐξαγαγὼν εἰς τὴν ἔρημον τοὺς
τετρακισχιλίους ἄνδρας τῶν σικαρίων
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39 I řekl Pavel: Jáť jsem člověk Žid
Tarsenský,
neposledního
města
Cilické [země] obyvatel; protož
prosím tebe, dopusť mi promluviti
k lidu.
40 A když mu on dopustil, Pavel
stoje na stupních, pokynul rukou na
lid. A když se veliké mlčení stalo,
mluvil k nim Židovsky, řka:

39 εἶπεν δὲ ὁ Παῦλος Ἐγὼ
ἄνθρωπος μέν εἰμι Ἰουδαῖος Ταρσεὺς
τῆς Κιλικίας οὐκ ἀσήμου πόλεως
πολίτης· δέομαι δέ σου ἐπίτρεψόν μοι
λαλῆσαι πρὸς τὸν λαόν
40 ἐπιτρέψαντος δὲ αὐτοῦ ὁ Παῦλος
ἑστὼς ἐπὶ τῶν ἀναβαθμῶν κατέσεισεν
τῇ χειρὶ τῷ λαῷ πολλῆς δὲ σιγῆς
γενομένης προσεφώνησεν τῇ Ἑβραΐδι
διαλέκτῳ λέγων

22

22

Muži
bratří
a otcové,
poslechněte této mé omluvy,
kterouž vám nyní předložím.
2 (Uslyševše pak, že by k nim mluvil
Židovským jazykem, tím raději
mlčeli.) I řekl:
3 Já zajisté jsem muž Žid, narozený
v Tarsu [městě] Cilickém, ale
vychován jsem v tomto městě u noh
Gamalielových, vyučený s pilností
podle Zákona otcovského, horlivý
milovník Boha, jakož i vy všickni
podnes jste.
4 Kterýž jsem se této cestě protivil
až k smrti, svazuje a dávaje do žaláře
i muže i ženy,
5 Jakož i nejvyšší kněz svědek mi
toho jest, i všickni starší. Od nichž
i listy k bratřím vzav, šel jsem do
Damašku, abych i ty, kteříž tam byli,
svázané přivedl do Jeruzaléma, aby
byli trápeni.

Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες
ἀκούσατέ μου τῆς πρὸς ὑμᾶς
νῦν ἀπολογίας
2 ἀκούσαντες δὲ ὅτι τῇ Ἑβραΐδι
διαλέκτῳ προσεφώνει αὐτοῖς μᾶλλον
παρέσχον ἡσυχίαν καὶ φησίν·
3 Ἐγώ μὲν εἰμι ἀνὴρ Ἰουδαῖος
γεγεννημένος ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας
ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ
παρὰ
τοὺς
πόδας
Γαμαλιὴλ
πεπαιδευμένος κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ
πατρῴου νόμου ζηλωτὴς ὑπάρχων
τοῦ θεοῦ καθὼς πάντες ὑμεῖς ἐστε
σήμερον·
4 ὃς ταύτην τὴν ὁδὸν ἐδίωξα ἄχρι
θανάτου δεσμεύων καὶ παραδιδοὺς εἰς
φυλακὰς ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας
5 ὡς καὶ ὁ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι
καὶ πᾶν τὸ πρεσβυτέριον παρ' ὧν καὶ
ἐπιστολὰς δεξάμενος πρὸς τοὺς
ἀδελφοὺς εἰς Δαμασκὸν ἐπορευόμην
ἄξων καὶ τοὺς ἐκεῖσε ὄντας δεδεμένους
εἰς Ἰερουσαλὴμ ἵνα τιμωρηθῶσιν
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6 I stalo se, když jsem se bral cestou
a přibližoval
k Damašku,
okolo
poledne, že pojednou rychle s nebe
obklíčilo mne světlo veliké.
7 I padl jsem na zem, a slyšel jsem
hlas, an mi dí: Saule, Saule, proč mi se
protivíš?
8 A já odpověděl jsem: Kdo jsi,
Pane? I řekl ke mně: Jáť jsem Ježíš
Nazaretský, kterémuž ty se protivíš.
9 Ti pak, kteříž se mnou byli, světlo
zajisté viděli a přestrašeni jsou, ale
hlasu toho, kterýž se mnou mluvil,
neslyšeli.
10 I řekl jsem: Pane, což mám činiti?
A Pán řekl ke mně: Vstana, jdiž do
Damašku, a tuť tobě bude povědíno
všecko, což jest uloženo, abys ty činil.
11 A že jsem byl oslnul pro jasnost
světla toho, za ruce jsa veden od těch,
kteříž se mnou byli, přišel jsem do
Damašku.
12 Ananiáš pak nějaký, muž
pobožný podle zákona, svědectví maje
ode všech přebývajících [v Damašku]
Židů,
13 Přišel ke mně, a stoje, řekl mi:
Saule, bratře, prohlédni. A já hned
v tu hodinu pohleděl jsem na něj.
14 I řekl [mi]: Bůh otců našich
vyvolil tě, abys poznal vůli jeho,
a uzřel Spravedlivého tohoto, a [abys]
slyšel hlas z úst jeho.

Textus Receptus

6 Ἐγένετο δέ μοι πορευομένῳ καὶ
ἐγγίζοντι
τῇ
Δαμασκῷ
περὶ
μεσημβρίαν ἐξαίφνης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
περιαστράψαι φῶς ἱκανὸν περὶ ἐμέ
7 ἔπεσον τε εἰς τὸ ἔδαφος καὶ
ἤκουσα φωνῆς λεγούσης μοι Σαοὺλ
Σαούλ τί με διώκεις
8 ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην Τίς εἶ κύριε
εἶπέν τε πρός με Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὁ
Ναζωραῖος ὃν σὺ διώκεις
9 οἱ δὲ σὺν ἐμοὶ ὄντες τὸ μὲν φῶς
ἐθεάσαντο καὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο· τὴν
δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός
μοι
10 εἶπον δέ Τί ποιήσω κύριε ὁ δὲ
κύριος εἶπεν πρός με Ἀναστὰς
πορεύου εἰς Δαμασκόν κἀκεῖ σοι
λαληθήσεται περὶ πάντων ὧν τέτακταί
σοι ποιῆσαι
11 ὡς δὲ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τῆς
δόξης
τοῦ
φωτὸς
ἐκείνου
χειραγωγούμενος ὑπὸ τῶν συνόντων
μοι ἦλθον εἰς Δαμασκόν
12 Ἁνανίας δέ τις ἀνὴρ εὐσεβὴς κατὰ
τὸν νόμον μαρτυρούμενος ὑπὸ πάντων
τῶν κατοικούντων Ἰουδαίων
13 ἐλθὼν πρός με καὶ ἐπιστὰς εἶπέν
μοι Σαοὺλ ἀδελφέ ἀνάβλεψον κἀγὼ
αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς αὐτόν
14 ὁ δὲ εἶπεν Ὁ θεὸς τῶν πατέρων
ἡμῶν προεχειρίσατό σε γνῶναι τὸ
θέλημα αὐτοῦ καὶ ἰδεῖν τὸν δίκαιον καὶ
ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ

SKUTKOVÉ 22:15

Bible Kralická
15 Nebo svědkem jemu budeš
u všech lidí [těch věcí], kteréž jsi viděl
a slyšel.
16 A protož nyní co prodléváš?
Vstana, pokřti se, a obmej hříchy své,
vzývaje jméno Páně.
17 Stalo se pak, když jsem se
navrátil do Jeruzaléma a modlil jsem
se v chrámě, že jsem byl u vytržení
mysli.
18 I viděl jsem jej, an dí ke mně:
Pospěš a vyjdi rychle z Jeruzaléma,
neboť nepřijmou svědectví tvého
o mně.
19 A já řekl jsem: Pane, oniť vědí, že
jsem já do žaláře dával a bil jsem
v školách ty, kteříž věřili v tebe.
20 A když vylévali krev Štěpána,
svědka tvého, já také jsem tu stál,
a přivolil jsem k usmrcení jeho,
a ostříhal jsem roucha těch, kteříž jej
mordovali.
21 A [Pán] řekl ke mně: Jdi, neboť já
ku pohanům daleko pošli tebe.
22 I poslouchali ho až do toho slova.
A [tu hned] pozdvihli hlasu svého,
řkouce: Zahlaď z země takového,
neboť nesluší jemu živu býti.
23 A když oni křičeli, a metali [s
sebe] roucha, a prachem házeli
v povětří,
24 Rozkázal jej hejtman uvésti do
vojska, a kázal [jej] biči mrskati, aby
zvěděl, pro kterou příčinu na něj tak
křičí.
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Textus Receptus

15 ὅτι ἔσῃ μάρτυς αὐτῷ πρὸς
πάντας ἀνθρώπους ὧν ἑώρακας καὶ
ἤκουσας
16 καὶ νῦν τί μέλλεις ἀναστὰς
βάπτισαι καὶ ἀπόλουσαι τὰς
ἁμαρτίας σου ἐπικαλεσάμενος τὸ
ὄνομα τοῦ Κυρίου
17 Ἐγένετο δέ μοι ὑποστρέψαντι εἰς
Ἰερουσαλὴμ καὶ προσευχομένου μου
ἐν τῷ ἱερῷ γενέσθαι με ἐν ἐκστάσει
18 καὶ ἰδεῖν αὐτὸν λέγοντά μοι
Σπεῦσον καὶ ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ
Ἰερουσαλήμ διότι οὐ παραδέξονταί
σου τὴν μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ
19 κἀγὼ εἶπον Κύριε
αὐτοὶ
ἐπίστανται ὅτι ἐγὼ ἤμην φυλακίζων
καὶ δέρων κατὰ τὰς συναγωγὰς τοὺς
πιστεύοντας ἐπὶ σέ
20 καὶ ὅτε ἐξεχεῖτο τὸ αἷμα
Στεφάνου τοῦ μάρτυρός σου καὶ αὐτὸς
ἤμην ἐφεστὼς καὶ συνευδοκῶν τῇ
ἀναιρέσει αὐτοῦ, καὶ φυλάσσων τὰ
ἱμάτια τῶν ἀναιρούντων αὐτόν
21 καὶ εἶπεν πρός με Πορεύου ὅτι
ἐγὼ εἰς ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελῶ σε
22 Ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου
τοῦ λόγου καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν
αὐτῶν λέγοντες Αἶρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν
τοιοῦτον οὐ γὰρ καθῆκον αὐτὸν ζῆν
23 κραυγαζόντων δὲ αὐτῶν καὶ
ῥιπτούντων τὰ ἱμάτια καὶ κονιορτὸν
βαλλόντων εἰς τὸν ἀέρα
24 ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ χιλίαρχος
ἄγεσθαι εἰς τὴν παρεμβολήν εἰπὼν
μάστιξιν ἀνετάζεσθαι αὐτὸν ἵνα
ἐπιγνῷ δι' ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν
αὐτῷ
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25 A když jej svázali řemením, řekl
Pavel setníkovi, jenž tu stál: Sluší-liž
vám
člověka
Římana
a neodsouzeného mrskati?
26 To uslyšav setník, přistoupě
k hejtmanu, pověděl jemu, řka: Viz, co
chceš činiti; nebo člověk tento jest
Říman.
27 A přistoupiv hejtman, řekl mu:
Pověz mi, jsi-li ty Říman? A on řekl:
A já jsem.
28 I odpověděl hejtman: Já jsem za
veliké peníze toho měšťanství dosáhl.
Pavel pak řekl: Ale já jsem se i narodil
[Říman].
29 Tedy ihned odstoupili od něho ti,
kteříž jej měli trápiti. Ano i hejtman
bál se, když zvěděl, že jest Říman, a že
jej byl kázal svázati.
30 Nazejtří pak, chtěje zvěděti
jistotu, z čeho by jej vinili Židé,
propustil jej z pout, a rozkázal, aby se
sešli přední kněží i všecka rada jejich.
I vyvedl Pavla, a postavil ho před
nimi.

23

Tedy Pavel, pohleděv pilně na
to shromáždění, řekl: Muži
bratří, já všelijak s dobrým svědomím
sloužil jsem Bohu až do dnešního dne.
2 Tedy nejvyšší kněz Ananiáš kázal
těm, kteříž tu stáli, aby jej bili v ústa.

Textus Receptus

25 ὡς δὲ προέτεινεν αὐτὸν τοῖς
ἱμᾶσιν εἶπεν πρὸς τὸν ἑστῶτα
ἑκατόνταρχον ὁ Παῦλος Εἰ ἄνθρωπον
Ῥωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν
ὑμῖν μαστίζειν
26 ἀκούσας δὲ ὁ ἑκατόνταρχος
προσελθὼν ἀπήγγειλεν τῷ χιλιάρχῳ
λέγων, Ὅρα Τί μέλλεις ποιεῖν ὁ γὰρ
ἄνθρωπος οὗτος Ῥωμαῖός ἐστιν
27 προσελθὼν δὲ ὁ χιλίαρχος εἶπεν
αὐτῷ Λέγε μοι εἶ σὺ Ῥωμαῖος εἰ ὁ δὲ
ἔφη Ναί
28 ἀπεκρίθη τε ὁ χιλίαρχος Ἐγὼ
πολλοῦ κεφαλαίου τὴν πολιτείαν
ταύτην ἐκτησάμην ὁ δὲ Παῦλος ἔφη
Ἐγὼ δὲ καὶ γεγέννημαι
29 εὐθέως οὖν ἀπέστησαν ἀπ' αὐτοῦ
οἱ μέλλοντες αὐτὸν ἀνετάζειν καὶ ὁ
χιλίαρχος δὲ ἐφοβήθη ἐπιγνοὺς ὅτι
Ῥωμαῖός ἐστιν καὶ ὅτι ἦν αὐτὸν
δεδεκώς
30 Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος
γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς τὸ τί κατηγορεῖται
παρὰ τῶν Ἰουδαίων ἔλυσεν αὐτόν ἀπὸ
τῶν δεσμῶν, καὶ ἐκέλευσεν ἐλθεῖν τοὺς
ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον
αὐτῶν, καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον
ἔστησεν εἰς αὐτούς
ἀτενίσας δὲ ὁ Παῦλος τῷ
συνεδρίῳ εἶπεν Ἄνδρες ἀδελφοί
ἐγὼ
πάσῃ
συνειδήσει
ἀγαθῇ
πεπολίτευμαι τῷ θεῷ ἄχρι ταύτης τῆς
ἡμέρας
2 ὁ δὲ ἀρχιερεὺς Ἁνανίας ἐπέταξεν
τοῖς παρεστῶσιν αὐτῷ τύπτειν αὐτοῦ
τὸ στόμα
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3 Pavel pak řekl jemu: Budeť tebe
bíti Bůh, stěno zbílená. A ty sedíš,
soudě mne vedle Zákona, a proti
Zákonu velíš mne bíti.
4 A [někteří] stojíce tu řekli:
Nejvyššímu knězi Božímu zlořečíš?
5 I řekl Pavel: Nevědělť jsem, bratří,
byť nejvyšším knězem byl; psánoť jest
zajisté: Knížeti lidu svého nebudeš
zlořečiti.
6 A věda Pavel, že tu byla jedna
strana saduceů a druhá farizeů, zvolal
v radě: Muži bratří, já jsem farizeus,
syn farizeův; pro naději a z mrtvých
vstání já tuto k soudu stojím.
7 A když on to promluvil, stal se
rozbroj mezi farizei a saducei,
a rozdvojilo se množství.
8 Nebo saduceové tak praví, že není
vzkříšení, ani anděla, ani ducha, ale
farizeové obé to vyznávají.
9 I stal se křik veliký. A povstavše
učitelé strany farizejské, zastávali ho,
řkouce: Nic jsme zlého nenalezli na
tomto člověku; protož buď že mluvil
jemu duch neb anděl, nebojujme
s Bohem.
10 A když veliký rozbroj vznikl,
obávaje se hejtman, aby Pavel nebyl
od nich roztrhán, rozkázal žoldnéřům
sjíti dolů a vychvátiti ho z prostředku
jejich a vésti do vojska.
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Textus Receptus

3 τότε ὁ Παῦλος πρὸς αὐτὸν εἶπεν
Τύπτειν σε μέλλει ὁ θεός τοῖχε
κεκονιαμένε· καὶ σὺ κάθῃ κρίνων με
κατὰ τὸν νόμον καὶ παρανομῶν
κελεύεις με τύπτεσθαι
4 οἱ δὲ παρεστῶτες εἶπον, Τὸν
ἀρχιερέα τοῦ θεοῦ λοιδορεῖς
5 ἔφη τε ὁ Παῦλος Οὐκ ᾔδειν
ἀδελφοί
ὅτι
ἐστὶν
ἀρχιερεύς·
γέγραπται γὰρ Ἄρχοντα τοῦ λαοῦ
σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς
6 Γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος
ἐστὶν Σαδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον
Φαρισαίων ἔκραξεν ἐν τῷ συνεδρίῳ
Ἄνδρες ἀδελφοί ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι
υἱὸς Φαρισαίου· περὶ ἐλπίδος καὶ
ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι
7 τοῦτο δὲ αὐτοῦ λαλήσαντος,
ἐγένετο στάσις τῶν Φαρισαίων καὶ
τῶν Σαδδουκαίων καὶ ἐσχίσθη τὸ
πλῆθος
8 Σαδδουκαῖοι μὲν γὰρ λέγουσιν μὴ
εἶναι ἀνάστασιν μηδὲ ἄγγελον μήτε
πνεῦμα Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσιν τὰ
ἀμφότερα
9 ἐγένετο δὲ κραυγὴ μεγάλη καὶ
ἀναστάντες οἱ γραμματεῖς τοῦ μέρους
τῶν Φαρισαίων διεμάχοντο λέγοντες
Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τῷ
ἀνθρώπῳ τούτῳ· εἰ δὲ πνεῦμα
ἐλάλησεν αὐτῷ ἢ ἄγγελος μὴ
θεομαχωμεν
10 Πολλῆς δὲ γενομένης στάσεως
εὐλαβηθεὶς ὁ χιλίαρχος μὴ διασπασθῇ
ὁ Παῦλος ὑπ' αὐτῶν ἐκέλευσεν τὸ
στράτευμα καταβὰν ἁρπάσαι αὐτὸν
ἐκ μέσου αὐτῶν ἄγειν τε εἰς τὴν
παρεμβολήν
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11 V druhou pak noc ukázav se
jemu Pán, řekl: Budiž stálý, Pavle;
nebo jakož jsi svědčil o mně
v Jeruzalémě, tak musíš svědčiti
i v Římě.
12 A když byl den, sšedše se někteří
z Židů, zapřisáhli se s klatbou, řkouce,
že nebudou jísti ani píti, až zabijí
Pavla.
13 A bylo jich více než čtyřidceti,
kteříž se byli tak spikli.
14 Kteřížto přistoupivše k předním
kněžím a k starším, řekli: Prokletím
prokleli jsme se, že neokusíme
ničehož, dokudž nezabijeme Pavla.
15 Protož vy nyní dejte věděti
hejtmanu, z jednostejného vší rady
svolení, aby jej zítra k vám přivedl,
jako byste něco jistšího chtěli zvěděti
o jeho věcech; my pak, prve nežliť se
k vám přiblíží, hotovi jsme jej zabíti.
16 Slyšev pak o těch úkladech, syn
sestry Pavlovy odšel, a všel do vojska
a pověděl Pavlovi.
17 Tedy zavolav Pavel k sobě
jednoho z setníků, řekl: Doveď
mládence tohoto k hejtmanu; neboť
má jemu něco povědíti.
18 A on pojav jej, vedl k hejtmanu
a řekl jemu: Vězeň Pavel zavolav mne,
prosil, abych tohoto mládence přivedl
k tobě, že by měl něco mluvit s tebou.

Textus Receptus

11 Τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς
αὐτῷ ὁ κύριος εἶπεν Θάρσει Παῦλε·
ὡς γὰρ διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς
Ἰερουσαλὴμ οὕτως σε δεῖ καὶ εἰς
Ῥώμην μαρτυρῆσαι
12 Γενομένης δὲ ἡμέρας ποιήσαντες
τινες τῶν Ἰουδαίων συστροφὴν
ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς λέγοντες μήτε
φαγεῖν
μήτε
πίειν
ἕως
οὗ
ἀποκτείνωσιν τὸν Παῦλον
13 ἦσαν δὲ πλείους τεσσαράκοντα οἱ
ταύτην τὴν συνωμοσίαν πεποιηκότες,
14 οἵτινες
προσελθόντες
τοῖς
ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς πρεσβυτέροις
εἶπον, Ἀναθέματι ἀνεθεματίσαμεν
ἑαυτοὺς μηδενὸς γεύσασθαι ἕως οὗ
ἀποκτείνωμεν τὸν Παῦλον
15 νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε τῷ
χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ ὅπως
αὔριον αὐτὸν καταγάγῃ πρὸς ὑμᾶς ὡς
μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον
τὰ περὶ αὐτοῦ· ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ
ἐγγίσαι αὐτὸν ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ
ἀνελεῖν αὐτόν
16 Ἀκούσας δὲ ὁ υἱὸς τῆς ἀδελφῆς
Παύλου τό ἔνεδρον παραγενόμενος
καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν παρεμβολὴν
ἀπήγγειλεν τῷ Παύλῳ
17 προσκαλεσάμενος δὲ ὁ Παῦλος
ἕνα τῶν ἑκατονταρχῶν ἔφη Τὸν
νεανίαν τοῦτον ἀπάγαγε πρὸς τὸν
χιλίαρχον ἔχει γὰρ τι ἀπαγγεῖλαί
αὐτῷ
18 ὁ μὲν οὖν παραλαβὼν αὐτὸν
ἤγαγεν πρὸς τὸν χιλίαρχον καὶ φησίν
Ὁ δέσμιος Παῦλος προσκαλεσάμενός
με ἠρώτησεν τοῦτον τὸν νεανίαν
ἀγαγεῖν πρὸς σέ ἔχοντά τι λαλῆσαί
σοι
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19 I vzav jej hejtman za ruku jeho,
a odstoupiv s ním soukromí, otázal se
ho: Co jest to, ješto mi máš oznámiti?
20 Tedy on řekl: Že jsou Židé uložili
prositi tebe, abys k nim zítra do rady
uvedl Pavla, jako by něco jistšího
chtěli vyzvěděti o něm.

21 Ale ty nepovoluj jim; neboť
úklady činí jemu více než čtyřidceti
mužů z nich, kteříž se zapřisáhli
s klatbou, že nebudou ani jísti, ani píti,
až jej zabijí. A jižť jsou hotovi, čekajíce
na odpověd od tebe.
22 Tedy hejtman propustil toho
mládence, přikázav: Abys žádnému
nepravil, žes mi to oznámil.
23 A zavolav dvou setníků, řekl
[jim]: Připravte žoldnéřů dvě stě, aby
šli
až do
Cesaree,
a jezdců
sedmdesáte, a drabantů dvě stě k třetí
hodině na noc.

24 I hovada přiveďte, aby vsadíce
[na ně] Pavla, ve zdraví jej dovedli
k Felixovi vladaři;
25 Napsav jemu také i list v tento
rozum:
26 Klaudius Lyziáš výbornému
vladaři Felixovi vzkazuje pozdravení.
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Textus Receptus

19 ἐπιλαβόμενος δὲ τῆς χειρὸς αὐτοῦ
ὁ χιλίαρχος καὶ ἀναχωρήσας κατ'
ἰδίαν ἐπυνθάνετο Τί ἐστιν ὃ ἔχεις
ἀπαγγεῖλαί μοι
20 εἶπεν δὲ ὅτι Οἱ Ἰουδαῖοι
συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί σε ὅπως
αὔριον εἰς τὸ συνέδριον καταγάγῃς
τὸν Παῦλον ὡς μέλλοντές τι
ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι περὶ
αὐτοῦ
21 σὺ οὖν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς·
ἐνεδρεύουσιν γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν
ἄνδρες πλείους τεσσαράκοντα οἵτινες
ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν
μήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν καὶ
νῦν ἕτοιμοι εἰσιν προσδεχόμενοι τὴν
ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν
22 ὁ μὲν οὖν χιλίαρχος ἀπέλυσεν τὸν
νεανίαν,
παραγγείλας
μηδενὶ
ἐκλαλῆσαι ὅτι ταῦτα ἐνεφάνισας πρός
με
23 Καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς
τῶν ἑκατονταρχῶν εἶπεν Ἑτοιμάσατε
στρατιώτας
διακοσίους
ὅπως
πορευθῶσιν ἕως Καισαρείας καὶ
ἱππεῖς ἑβδομήκοντα καὶ δεξιολάβους
διακοσίους ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς
νυκτός
24 κτήνη τε παραστῆσαι ἵνα
ἐπιβιβάσαντες
τὸν
Παῦλον
διασώσωσιν πρὸς Φήλικα τὸν
ἡγεμόνα
25 γράψας ἐπιστολὴν περιέχουσαν
τὸν τύπον τοῦτον·
26 Κλαύδιος Λυσίας τῷ κρατίστῳ
ἡγεμόνι Φήλικι χαίρειν
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27 Muže tohoto javše Židé, hned
zamordovati měli. Kteréhožto já,
přispěv s houfem žoldnéřů, vydřel
jsem, zvěděv, že jest Říman.
28 A chtěje zvěděti, z čeho by jej
vinili, uvedl jsem ho do rady jejich.
29 I shledal jsem, že na něj žalují
o nějaké otázky Zákona jejich a že
nemá žádné viny, pro kterouž by byl
hoden smrti neb vězení.
30 A když mi povědíno o úkladech,
kteréž jsou o něm skládali Židé, ihned
jsem jej poslal k tobě, přikázav také
i žalobníkům jeho, aby, což mají proti
němu, oznámili před tebou. Měj se
dobře.
31 Tedy žoldnéři, jakž jim poručeno
bylo, pojavše Pavla, přivedli jej v noci
do Antipatridy.
32 A nazejtří, nechavše jízdných,
aby s ním jeli, vrátili se do vojska.
33 Oni pak přijevše do Cesaree, dali
list vladaři, a Pavla také postavili před
ním.
34 A přečta list vladař, i otázal se ho,
z které by krajiny byl. A zvěděv, že
jest z Cilicie,
35 Řekl: Budu tě slyšeti, když tvoji
žalobníci také přijdou. I rozkázal ho
ostříhati v domě Herodesově.

Textus Receptus

27 Τὸν ἄνδρα τοῦτον συλληφθέντα
ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων καὶ μέλλοντα
ἀναιρεῖσθαι ὑπ' αὐτῶν ἐπιστὰς σὺν
τῷ στρατεύματι ἐξειλόμην αὐτὸν,
μαθὼν ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν
28 βουλόμενός δὲ γνῶναι τὴν αἰτίαν
δι' ἣν ἐνεκάλουν αὐτῷ κατήγαγον
αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν
29 ὃν εὗρον ἐγκαλούμενον περὶ
ζητημάτων τοῦ νόμου αὐτῶν μηδὲν δὲ
ἄξιον θανάτου ἢ δεσμῶν ἔγκλημα
ἔχοντα
30 μηνυθείσης δέ μοι ἐπιβουλῆς εἰς
τὸν ἄνδρα μελλείν ἔσεσθαι ὑπὸ τῶν
Ἰουδαίων, ἐξαυτῆς ἔπεμψα πρὸς σέ
παραγγείλας καὶ τοῖς κατηγόροις
λέγειν τὰ πρὸς αὐτὸν ἐπὶ σοῦ
Ἔρρωσο
31 Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται κατὰ τὸ
διατεταγμένον αὐτοῖς ἀναλαβόντες
τὸν Παῦλον ἤγαγον διὰ τὴς νυκτὸς εἰς
τὴν Ἀντιπατρίδα
32 τῇ δὲ ἐπαύριον ἐάσαντες τοὺς
ἱππεῖς
πορεύεσθαι
σὺν
αὐτῷ
ὑπέστρεψαν εἰς τὴν παρεμβολήν·
33 οἵτινες εἰσελθόντες εἰς τὴν
Καισάρειαν καὶ ἀναδόντες τὴν
ἐπιστολὴν τῷ ἡγεμόνι παρέστησαν
καὶ τὸν Παῦλον αὐτῷ
34 ἀναγνοὺς δὲ ὁ ἡγεμὼν, καὶ
ἐπερωτήσας ἐκ ποίας ἐπαρχίας ἐστὶν
καὶ πυθόμενος ὅτι ἀπὸ Κιλικίας
35 Διακούσομαί σου ἔφη ὅταν καὶ οἱ
κατήγοροί
σου
παραγένωνται·
ἐκέλευσεν τε αὐτόν ἐν τῷ πραιτωρίῳ
τοῦ Ἡρῴδου φυλάσσεσθαι
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24

Po pěti pak dnech sstoupil
nejvyšší
kněz
Ananiáš
s staršími a s nějakým Tertullem
řečníkem; kteřížto postavili se před
vladařem proti Pavlovi.
2 A když povolán byl, počal naň
žalovati Tertullus, řka:
3 Kterak mnohý pokoj způsoben jest
nám skrze tebe a mnohé věci v tomto
národu výborně se dějí skrze tvou
opatrnost, to my i všelijak i všudy se
vším děkováním vyznáváme, výborný
Felix.
4 Ale abych tě déle nezaměstnával,
prosím, vyslyšiž nás maličko podle
obyčeje přívětivosti své.
5 Nalezli jsme zajisté člověka tohoto
nešlechetného, a vzbuzujícího různice
mezi všemi Židy po všem světě,
a vůdci té sekty nazaretské;
6 Jenž také i o to se pokoušel, aby
chrámu poskvrnil; a kteréhožto javše,
7 vedle Zákona našeho chtěli jsme
souditi.
Ale přišed k tomu hejtman Lyziáš
s mocí velikou, vzal ho z rukou
našich, Rozkázav, aby žalobníci jeho
šli k tobě.
8 Od něhožto ty sám budeš moci,
vyptaje se, zvěděti o všem o tom,
z čeho my jej viníme.

9 A k tomu se přimluvili i Židé,
pravíce, že to tak jest.
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Textus Receptus

Μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ὁ
ἀρχιερεὺς Ἁνανίας μετὰ τῶν
πρεσβυτέρων καὶ ῥήτορος Τερτύλλου
τινός οἵτινες ἐνεφάνισαν τῷ ἡγεμόνι
κατὰ τοῦ Παύλου
2 κληθέντος δὲ αὐτοῦ ἤρξατο
κατηγορεῖν ὁ Τέρτυλλος λέγων,
Πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ
καὶ κατορθωμάτων γινομένων τῷ
ἔθνει τούτῳ διὰ τῆς σῆς προνοίας
3 πάντῃ
τε
καὶ
πανταχοῦ
ἀποδεχόμεθα κράτιστε Φῆλιξ μετὰ
πάσης εὐχαριστίας

24

4 ἵνα δὲ μὴ ἐπὶ πλεῖόν σε ἐγκόπτω
παρακαλῶ
ἀκοῦσαί
σε
ἡμῶν
συντόμως τῇ σῇ ἐπιεικείᾳ
5 εὑρόντες γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον
λοιμὸν καὶ κινοῦντα στάσιν πᾶσιν
τοῖς Ἰουδαίοις τοῖς κατὰ τὴν
οἰκουμένην πρωτοστάτην τε τῆς τῶν
Ναζωραίων αἱρέσεως
6 ὃς καὶ τὸ ἱερὸν ἐπείρασεν
βεβηλῶσαι ὃν καὶ ἐκρατήσαμεν καὶ
κατά τόν ἡμέτερον νόμον ἠθελήσαμεν
κρίνειν
7 παρελθὼν δὲ Λυσίας ὁ χιλιαρχος
μετὰ πολλῆς βίας ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν
ἀπήγαγεν
8 κελεύσας τούς κατηγόρους αὐτοῦ
ἔρχεσθαι ἐπί σέ παρ' οὗ δυνήσῃ αὐτὸς
ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων
ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν
αὐτοῦ
9 συνέθεντο δὲ καὶ οἱ Ἰουδαῖοι
φάσκοντες ταῦτα οὕτως ἔχειν
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10 Tedy Pavel odpověděl, když mu
návěští dal vladař, aby mluvil: Od
mnohých let věda tebe býti soudcím
národu tomuto představeným, s lepší
myslí k tomu, což se mne dotýče,
odpovídati budu,
11 Poněvadž ty můžeš to věděti, že
není tomu dní více než dvanácte, jakž
jsem přišel do Jeruzaléma, abych se
modlil.
12 A aniž jsou mne nalezli v chrámě
s někým se hádajícího, aneb činícího
roty v zástupu, ani v školách, ani
v městě,
13 Aniž toho prokázati mohou, což
na mne žalují.
14 Ale totoť [já] před tebou
vyznávám, že podle té cesty, kterouž
oni nazývají kacířstvím, tak sloužím
Bohu otců [svých], věře všemu,
cožkoli
psáno
jest
v Zákoně
a v Prorocích,
15 Maje naději v Bohu, že bude,
jehož i oni čekají, vzkříšení z mrtvých,
i spravedlivých i nespravedlivých.
16 A tak se chovati hledím, abych
měl [dobré] svědomí bez úrazu před
Bohem i před lidmi vždycky
17 Po mnohých pak letech přišel
jsem, almužny nesa národu svému
a oběti.
18 Při čemž mne nalezli v chrámě
očištěného, ne s zástupem, ani
s bouřkou, někteří Židé z Azie,
19 Kteříž by měli tuto také před
tebou státi a žalovati, měli-li by co
proti mně.

Textus Receptus

10 Ἀπεκρίθη δέ ὁ Παῦλος νεύσαντος
αὐτῷ τοῦ ἡγεμόνος λέγειν Ἐκ πολλῶν
ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν τῷ ἔθνει τούτῳ
ἐπιστάμενος εὐθύμοτερον τὰ περὶ
ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι
11 δυναμένου σου γνῶναι ὅτι οὐ
πλείους εἰσίν μοι ἡμέραι ἤ δεκαδύο,
ἀφ' ἡς ἀνέβην προσκυνήσων ἐν
Ἰερουσαλήμ
12 καὶ οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ εὗρόν με πρός
τινα διαλεγόμενον ἢ ἐπισύστασιν
ποιοῦντα ὄχλου οὔτε ἐν ταῖς
συναγωγαῖς οὔτε κατὰ τὴν πόλιν
13 οὔτε παραστῆσαι με δύνανταί
περὶ ὧν νῦν κατηγοροῦσίν μου
14 ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι ὅτι κατὰ
τὴν ὁδὸν ἣν λέγουσιν αἵρεσιν οὕτως
λατρεύω τῷ πατρῴῳ θεῷ πιστεύων
πάσιν τοῖς κατὰ τὸν νόμον καὶ τοῖς
προφήταις γεγραμμένοις
15 ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν θεόν ἣν καὶ
αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται ἀνάστασιν
μέλλειν ἔσεσθαι νεκρῶν, δικαίων τε
καὶ ἀδίκων
16 ἐν τούτῳ δὲ αὐτὸς ἀσκῶ
ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν πρὸς
τὸν θεὸν καὶ τοὺς ἀνθρώπους
διαπαντός
17 δι'
ἐτῶν
δὲ
πλειόνων
παρεγενόμην ἐλεημοσύνας ποιήσων
εἰς τὸ ἔθνος μου καὶ προσφοράς
18 ἐν οἷς εὗρόν με ἡγνισμένον ἐν τῷ
ἱερῷ οὐ μετὰ ὄχλου οὐδὲ μετὰ θορύβου
τινές δέ ἀπό τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοί
19 οὓς δεῖ ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ
κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρὸς μέ
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20 Anebo nechať tito sami povědí,
nalezli-li jsou na mně jakou nepravost,
když jsem stál v radě,
21 Leč to jedno promluvení, že jsem
zavolal, stoje mezi nimi: Pro vzkříšení
z mrtvých já k soudu potažen jsem
dnes od vás.
22 A vyslyšav to Felix, odložil jim,
až by o té cestě něco místnějšího
vyzvěděl, řka: Až hejtman Lyziáš sem
přijede, posoudím té pře vaší.
23 I poručil setníkovi, aby Pavla
ostříhal a polehčil mu [vězení]
a nebránil žádnému z přátel jeho
posluhovati jemu anebo navštěvovati
ho.
24 Po několika pak dnech přišed
Felix s Druzillou, manželkou svou,
kteráž byla Židovka, zavolal Pavla,
a slyšel od něho o víře v Krista.

25
A když
on
vypravoval
o spravedlnosti
a o zdrželivosti
a o budoucím soudu, ulekl se Felix,
a odpověděl: Nyní odejdi, a v čas
příhodný zavolám tě.
26 Nadál se pak, že jemu Pavel dá
[nějaké] peníze, aby jej propustil,
pročež i tím častěji, povolávaje ho,
mluvíval s ním.
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Textus Receptus

20 ἢ αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν εἴ τί
εὗρον ἐν ἐμοὶ ἀδίκημα στάντος μου ἐπὶ
τοῦ συνεδρίου
21 ἢ περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς ἡς
ἔκραξα ἑστὼς ἐν αὐτοῖς ὅτι Περὶ
ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι
σήμερον ὑφ' ὑμῶν
22 Ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Φῆλιξ
Ἀνεβάλετο αὐτοὺς ἀκριβέστερον εἰδὼς
τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ εἴπων, Ὅταν Λυσίας
ὁ χιλίαρχος καταβῇ διαγνώσομαι τὰ
καθ' ὑμᾶς·
23 διαταξάμενος τε τῷ ἑκατοντάρχῃ
τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον, ἔχειν τε ἄνεσιν
καὶ μηδένα κωλύειν τῶν ἰδίων αὐτοῦ
ὑπηρετεῖν ἢ προσέρχεσθαι αὐτῷ
24 Μετὰ
δὲ
ἡμέρας
τινὰς
παραγενόμενος
ὁ
Φῆλιξ
σὺν
Δρουσίλλῃ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ οὔσῃ
Ἰουδαίᾳ μετεπέμψατο τὸν Παῦλον καὶ
ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς Χριστὸν
πίστεως
25 διαλεγομένου δὲ αὐτοῦ περὶ
δικαιοσύνης καὶ ἐγκρατείας καὶ τοῦ
κρίματος τοῦ μέλλοντος ἔσεσθαι,
ἔμφοβος γενόμενος ὁ Φῆλιξ ἀπεκρίθη
Τὸ νῦν ἔχον πορεύου καιρὸν δὲ
μεταλαβὼν μετακαλέσομαί σε
26 ἅμα δὲ καὶ ἐλπίζων ὅτι χρήματα
δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Παύλου·
ὅπως λύσῃ αὐτὸν διὸ καὶ πυκνότερον
αὐτὸν· μεταπεμπόμενος ὡμίλει αὐτῷ
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Textus Receptus

27 Po dvou pak letech měl po sobě
náměstka Felix, Festa Porcia, a chtěje
se zalíbiti Židům Felix, nechal Pavla
v vězení.

27 Διετίας δὲ πληρωθείσης ἔλαβεν
διάδοχον ὁ Φῆλιξ Πόρκιον Φῆστον
θέλων τε χάριτας καταθέσθαι τοῖς
Ἰουδαίοις ὁ Φῆλιξ κατέλιπεν τὸν
Παῦλον δεδεμένον

25

25

Tedy Festus vladařství ujav, po
třech dnech přijel z Cesaree do
Jeruzaléma.
2 I oznámili jemu nejvyšší kněz
a přednější z Židů o Pavlovi, a prosili
ho,
3 Žádajíce té milosti proti němu, aby
jej kázal přivésti do Jeruzaléma,
zálohy učinivše jemu, aby zabit byl na
cestě.
4 A Festus odpověděl, že má Pavel
ostříhán býti v Cesaree, a on sám že
tudíž [tam] přijede.
5 Protož (řekl), kteříž z vás mohou,
nechť tam také se vypraví spolu se
mnou, a jest-li jaká vina na tom muži,
nechať naň žalují.
6 A pobyv mezi nimi nic více než
deset dní, jel do Cesaree. A druhého
dne posadiv se na soudné stolici,
kázal Pavla přivésti.
7 Kterýžto když byl přiveden,
obstoupili jej ti, jenž byli přišli
z Jeruzaléma, Židé, mnohé a těžké
žaloby proti Pavlovi vedouce,
kterýchž nemohli dovésti,
8 Nebo Pavel při všem mírnou
zprávu dával, že ani proti Zákonu
Židovskému, ani proti chrámu, ani
proti císaři nic neprovinil.

Φῆστος οὖν ἐπιβὰς τῇ ἐπαρχίᾳ,
μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀνέβη εἰς
Ἱεροσόλυμα ἀπὸ Καισαρείας
2 ἐνεφάνισάν δὲ αὐτῷ ὁ ἀρχιερεύς
καὶ οἱ πρῶτοι τῶν Ἰουδαίων κατὰ τοῦ
Παύλου καὶ παρεκάλουν αὐτὸν
3 αἰτούμενοι χάριν κατ' αὐτοῦ ὅπως
μεταπέμψηται αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλήμ
ἐνέδραν ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ
τὴν ὁδόν
4 ὁ μὲν οὖν Φῆστος ἀπεκρίθη
τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον ἐν Καισαρείᾳ
ἑαυτὸν
δὲ
μέλλειν
ἐν
τάχει
ἐκπορεύεσθαι·
5 Οἱ οὖν δυνατοὶ ἐν ὑμῖν φησίν
συγκαταβάντες εἴ τί ἐστιν ἐν τῷ ἀνδρὶ
τούτω κατηγορείτωσαν αὐτοῦ
6 Διατρίψας δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας
πλείους ἢ δέκα καταβὰς εἰς
Καισάρειαν τῇ ἐπαύριον καθίσας ἐπὶ
τοῦ βήματος ἐκέλευσεν τὸν Παῦλον
ἀχθῆναι
7 παραγενομένου
δὲ
αὐτοῦ
περιέστησαν οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων
καταβεβηκότες Ἰουδαῖοι πολλὰ καὶ
βαρέα αἰτιάματα φέροντες κατὰ τοῦ
Παῦλου, ἃ οὐκ ἴσχυον ἀποδεῖξαι
8 ἀπολογουμένου αὐτοῦ, ὅτι Οὔτε
εἰς τὸν νόμον τῶν Ἰουδαίων οὔτε εἰς τὸ
ἱερὸν οὔτε εἰς Καίσαρά τι ἥμαρτον
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9 Ale Festus, chtěje se Židům
zalíbiti, odpověděv, řekl Pavlovi:
Chceš-li jíti do Jeruzaléma a tam o to
souzen býti přede mnou?
10 I řekl Pavel: Před stolicí císařovou
chci státi a tam souzen býti. Židům
jsem nic neublížil, jakož i ty dobře to
víš.
11 Nebo jestližeť jim v čem ubližuji,
aneb něco smrti hodného jsem
spáchal, neodpírámť umříti; a pakliť
nic toho při mně není, z čehož mne
oni viní, žádnýť mne jim nemůže dáti.
K císaři se odvolávám.
12 Tedy Festus promluviv s radou,
odpověděl: K císařis se odvolal?
K císaři půjdeš.
13 A po několika dnech král
Agrippa a Bernice přijeli do Cesaree,
aby pozdravili Festa.
14 A když tu za mnoho dní pobyli,
oznámil Festus králi o Pavlově při,
řka: Muž jeden ostaven jest od Felixa
v vězení,
15 O kterémž, když jsem byl
v Jeruzalémě, oznámili mi přední
kněží a starší Židovští, žádajíce na něj
ortele.
16 Kterýmž jsem odpověděl, že není
obyčej Římanům vydati člověka na
smrt, prve nežli by ten, na kohož se
žaloba děje, přítomné měl žalobníky
a volnost k odpovídání na to, z čehož
by byl obviňován.
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Textus Receptus

9 ὁ Φῆστος δὲ τοῖς Ἰουδαίοις θέλων
χάριν καταθέσθαι ἀποκριθεὶς τῷ
Παύλῳ εἶπεν Θέλεις εἰς Ἱεροσόλυμα
ἀναβὰς ἐκεῖ περὶ τούτων κρίνεσθαι ἐπ'
ἐμοῦ
10 εἶπεν δὲ ὁ Παῦλος Ἐπὶ τοῦ
βήματος Καίσαρός ἑστώς εἰμι οὗ με δεῖ
κρίνεσθαι Ἰουδαίους οὐδὲν ἠδίκησα
ὡς καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις
11 εἰ μὲν γὰρ ἀδικῶ καὶ ἄξιον
θανάτου πέπραχά τι οὐ παραιτοῦμαι
τὸ ἀποθανεῖν· εἰ δὲ οὐδέν ἐστιν ὧν
οὗτοι κατηγοροῦσίν μου οὐδείς με
δύναται αὐτοῖς χαρίσασθαι· Καίσαρα
ἐπικαλοῦμαι
12 τότε ὁ Φῆστος συλλαλήσας μετὰ
τοῦ συμβουλίου ἀπεκρίθη Καίσαρα
ἐπικέκλησαι ἐπὶ Καίσαρα πορεύσῃ
13 Ἡμερῶν δὲ διαγενομένων τινῶν
Ἀγρίππας ὁ βασιλεὺς καὶ Βερνίκη
κατήντησαν
εἰς
Καισάρειαν
ἀσπασόμενοι τὸν Φῆστον
14 ὡς δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον
ἐκεῖ ὁ Φῆστος τῷ βασιλεῖ ἀνέθετο τὰ
κατὰ τὸν Παῦλον λέγων, Ἀνήρ τίς
ἐστιν καταλελειμμένος ὑπὸ Φήλικος
δέσμιος
15 περὶ οὗ γενομένου μου εἰς
Ἱεροσόλυμα ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς
καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ἰουδαίων
αἰτούμενοι κατ' αὐτοῦ δίκην
16 πρὸς οὓς ἀπεκρίθην ὅτι οὐκ ἔστιν
ἔθος Ῥωμαίοις χαρίζεσθαί τινα
ἄνθρωπον εἰς ἀπώλειαν, πρὶν ἢ ὁ
κατηγορούμενος κατὰ πρόσωπον ἔχοι
τοὺς κατηγόρους τόπον τε ἀπολογίας
λάβοι περὶ τοῦ ἐγκλήματος
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17 A protož když se byli sem sešli,
hned beze všeho meškání, druhý den
posadiv se na soudné stolici, rozkázal
jsem přivésti toho muže.
18 Jehožto žalobníci tu stojíce,
z ničeho takového nevinili ho, čehož
jsem já se domníval.
19 Ale o nějaké otázky při tom svém
náboženství měli s ním nesnáz,
a o jakémsi
Ježíšovi
mrtvém,
o kterémž jistil Pavel, že jest živ.
20 Já pak maje tu při v pochybnosti,
řekl jsem jemu, chtěl-li by jíti do
Jeruzaléma, a tam o ty věci souzen
býti.
21 A když se on odvolal, aby byl
chován k soudu Augustovu, kázal
jsem ho hlídati, až bych jej poslal
k císaři.
22 Tedy Agrippa řekl k Festovi:
Chtělť bych i já rád člověka toho
slyšeti. A on řekl: Zítra ho uslyšíš.
23 Nazejtří pak, když přišel Agrippa
a Bernice s velikou slavou, a vešli na
síň
s hejtmany
a s lidmi
nejznamenitějšími
města
toho,
k rozkázání Festovu přiveden jest
Pavel.
24 I řekl Festus: Králi Agrippo
a všickni, kteříž jste tuto s námi, vidíte
tohoto, za nějžto všecko množství
Židů prosili mne, i v Jeruzalémě i zde,
křičíce, že takový nemá více živ býti.

Textus Receptus

17 συνελθόντων οὖν αὐτῶν ἐνθάδε
ἀναβολὴν μηδεμίαν ποιησάμενος τῇ
ἑξῆς καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος
ἐκέλευσα ἀχθῆναι τὸν ἄνδρα·
18 περὶ οὗ σταθέντες οἱ κατήγοροι
οὐδεμίαν
αἰτίαν
ἐπέφερον
ὧν
ὑπενόουν ἐγὼ
19 ζητήματα δέ τινα περὶ τῆς ἰδίας
δεισιδαιμονίας εἶχον πρὸς αὐτὸν καὶ
περί τινος Ἰησοῦ τεθνηκότος ὃν
ἔφασκεν ὁ Παῦλος ζῆν
20 ἀπορούμενος δὲ ἐγὼ εἰς τὴν περὶ
τούτου ζήτησιν ἔλεγον εἰ βούλοιτο
πορεύεσθαι εἰς Ἰερουσαλήμ κἀκεῖ
κρίνεσθαι περὶ τούτων
21 τοῦ δὲ Παύλου ἐπικαλεσαμένου
τηρηθῆναι αὐτὸν εἰς τὴν τοῦ Σεβαστοῦ
διάγνωσιν ἐκέλευσα τηρεῖσθαι αὐτὸν
ἕως οὗ πέμψω αὐτὸν πρὸς Καίσαρα
22 Ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν Φῆστον
ἔφη, Ἐβουλόμην καὶ αὐτὸς τοῦ
ἀνθρώπου ἀκοῦσαι ὁ δὲ Αὔριον φησίν
ἀκούσῃ αὐτοῦ
23 Τῇ οὖν ἐπαύριον ἐλθόντος τοῦ
Ἀγρίππα καὶ τῆς Βερνίκης μετὰ
πολλῆς φαντασίας καὶ εἰσελθόντων εἰς
τὸ ἀκροατήριον σύν τε τοῖς χιλιάρχοις
καὶ ἀνδράσιν τοῖς κατ' ἐξοχὴν οὖσιν
τῆς πόλεως καὶ κελεύσαντος τοῦ
Φήστου ἤχθη ὁ Παῦλος
24 καί φησιν ὁ Φῆστος Ἀγρίππα
βασιλεῦ καὶ πάντες οἱ συμπαρόντες
ἡμῖν ἄνδρες θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ
πᾶν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων ἐνέτυχόν
μοι ἔν τε Ἱεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε
ἐπιβοῶντες μὴ δεῖν ζῆν αὐτὸν μηκέτι
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Textus Receptus

25 Já pak shledav to, že nic hodného
smrti neučinil, však když se sám
k Augustovi odvolal, umínil jsem jej
[tam] poslati.
26 O němž, co bych jistého napsal
pánu [svému], nevím. Protož jsem jej
teď přivedl před vás, a zvláště před
tebe, králi Agrippo, abych vyptaje se,
věděl, co psáti.
27 Nebo zdá mi se to neslušné býti
poslati vězně a pře jeho neoznámiti.

25 ἐγὼ δὲ καταλαβόμενος μηδὲν
ἄξιον θανάτου αὐτὸν πεπραχέναι καὶ
αὐτοῦ δὲ τούτου ἐπικαλεσαμένου τὸν
Σεβαστὸν ἔκρινα πέμπειν αὐτὸν
26 περὶ οὗ ἀσφαλές τι γράψαι τῷ
κυρίῳ οὐκ ἔχω διὸ προήγαγον αὐτὸν
ἐφ' ὑμῶν καὶ μάλιστα ἐπὶ σοῦ βασιλεῦ
Ἀγρίππα ὅπως τῆς ἀνακρίσεως
γενομένης σχῶ τί γράψαι
27 ἄλογον γάρ μοι δοκεῖ πέμποντα
δέσμιον μὴ καὶ τὰς κατ' αὐτοῦ αἰτίας
σημᾶναι

26

26

Potom Agrippa řekl Pavlovi:
Dopouštíť se, abys sám za sebe
promluvil. Tedy Pavel vztáh ruku,
mluvil:
2 Na všecky ty věci, z kterýchž mne
viní Židé, králi Agrippo, za šťastného
se počítám, že dnes před tebou
odpovídati mám,
3 A zvláště proto, poněvadž jsi ty
povědom všech těch, kteříž u Židů
jsou, obyčejů a otázek. Protož prosím
tebe, vyslyšiž mne trpělivě.
4 O životu mém [hned] od mladosti
[mé], jaký byl od počátku v národu
mém v Jeruzalémě, vědí všickni Židé,
5 Měvše mne prve zdávna v dobré
známosti, (kdyby chtěli svědectví
vydati,) kterak vedle nejjistší sekty
v našem náboženství byl jsem živ
farizeus.

Ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν Παῦλον
ἔφη Ἐπιτρέπεταί σοι ὑπὲρ
σεαυτοῦ λέγειν τότε ὁ Παῦλος
ἀπελογεῖτο ἐκτείνας τὴν χεῖρα
2 Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ
Ἰουδαίων βασιλεῦ Ἀγρίππα ἥγημαι
ἐμαυτὸν
μακάριον
μέλλων
ἀπολογεῖσθαι ἐπὶ σοῦ σήμερον
3 μάλιστα γνώστην ὄντα σε πάντων
τῶν κατὰ Ἰουδαίους ἐθῶν τε καὶ
ζητημάτων
διὸ
δέομαι
σου,
μακροθύμως ἀκοῦσαί μου
4 Τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου τὴν ἐκ
νεότητος τὴν ἀπ' ἀρχῆς γενομένην ἐν
τῷ ἔθνει μου ἔν Ἱεροσολύμοις ἴσασιν
πάντες οἱ Ἰουδαῖοι
5 προγινώσκοντές με ἄνωθεν ἐὰν
θέλωσιν μαρτυρεῖν ὅτι κατὰ τὴν
ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τῆς ἡμετέρας
θρησκείας ἔζησα Φαρισαῖος
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6 A nyní pro naději toho zaslíbení,
kteréž se stalo otcům [našim] od Boha,
[teď] stojím, soudu jsa poddán,
7
K kterémužto
[zaslíbení]
dvanáctero pokolení naše, sloužíce
[Bohu] ustavičně dnem i nocí, naději
má, že přijde; pro kteroužto naději
žalují na mne Židé, ó králi Agrippo.
8 A tak-liž se to od vás za
nepodobné k víře soudí, že Bůh křísí
mrtvé?
9 Ačť [i] mně se zdálo, že by mi
náležité bylo, proti jménu Ježíše
Nazaretského mnoho odporného
činiti,
10 Jakož jsem i činil v Jeruzalémě,
a mnohé z svatých já jsem do žalářů
dával, vzav moc od předních kněží.
A když měli mordováni býti, já jsem
pomáhal ortele vynášeti.
11 A po všech školách často trápě je,
přinucoval jsem, aby se rouhali;
a náramně rozlítiv se na ně, protivil
jsem se jim, až i do jiných měst [na to
jsem jezdil].
12 A v tom, když jsem šel do
Damašku, s mocí a s poručením
předních kněží,
13 O poledni na cestě, ó králi, uzřel
jsem, ano světlo s nebe, jasnější nad
blesk slunečný, obklíčilo mne, i ty,
kteříž se mnou šli.
14 A když jsme my všickni na zem
padli, slyšel jsem hlas mluvící ke mně
a řkoucí Židovským jazykem: Saule,
Saule, proč mi se protivíš? Tvrdoť jest
tobě proti ostnům se zpěčovati.

Textus Receptus

6 καὶ νῦν ἐπ' ἐλπίδι τῆς πρὸς τοὺς
πατέρας ἐπαγγελίας γενομένης ὑπὸ
τοῦ θεοῦ ἕστηκα κρινόμενος
7 εἰς ἣν τὸ δωδεκάφυλον ἡμῶν ἐν
ἐκτενείᾳ νύκτα καὶ ἡμέραν λατρεῦον
ἐλπίζει καταντῆσαι περὶ ἡς ἐλπίδος
ἐγκαλοῦμαι βασιλεῦ Ἀγρίππα ὑπὸ
τῶν Ἰουδαίων
8 τί ἄπιστον κρίνεται παρ' ὑμῖν εἰ ὁ
θεὸς νεκροὺς ἐγείρει
9 ἐγὼ μὲν οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷ πρὸς τὸ
ὄνομα Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου δεῖν
πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι
10 ὃ καὶ ἐποίησα ἐν Ἱεροσολύμοις
καὶ πολλούς τῶν ἁγίων ἐγὼ φυλακαῖς
κατέκλεισα τὴν παρὰ τῶν ἀρχιερέων
ἐξουσίαν λαβών ἀναιρουμένων τε
αὐτῶν κατήνεγκα ψῆφον
11 καὶ κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς
πολλάκις τιμωρῶν αὐτοὺς ἠνάγκαζον
βλασφημεῖν περισσῶς τε ἐμμαινόμενος
αὐτοῖς ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς τὰς ἔξω
πόλεις
12 Ἐν οἷς καὶ πορευόμενος εἰς τὴν
Δαμασκὸν μετ' ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς
τῆς παρὰ τῶν ἀρχιερέων
13 ἡμέρας μέσης κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον
βασιλεῦ
οὐρανόθεν
ὑπὲρ
τὴν
λαμπρότητα τοῦ ἡλίου περιλάμψαν με
φῶς καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ πορευομένους
14 πάντων δέ καταπεσόντων ἡμῶν
εἰς τὴν γῆν ἤκουσα φωνὴν λαλοῦσαν
πρός με καὶ λέγουσαν τῇ Ἑβραΐδι
διαλέκτῳ Σαοὺλ Σαούλ τί με διώκεις
σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν
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15 A já řekl: I kdo jsi, Pane? A on
řekl: Já jsem Ježíš, kterémuž ty se
protivíš.
16 Ale vstaň a stůj na nohách svých;
nebo protoť jsem se tobě ukázal, ať
bych tebe učinil služebníkem
a svědkem i těch věcí, kteréž jsi viděl,
i těch, v kterýchžto ukazovati se budu
tobě,
17 Vysvobozuje tebe z lidu tohoto,
i z pohanů, k nimž tě nyní posílám,
18 Otvírati oči jejich, aby se obrátili
od temností k světlu a z moci ďábelské
k Bohu, aby tak hříchů odpuštění a díl
s posvěcenými vzali skrze víru, kteráž
jest ve mne.
19 A protož, ó králi Agrippo, nebyl
jsem nevěřící nebeskému vidění.
20 Ale [hned] nejprv těm, kteříž jsou
v Damašku a v Jeruzalémě, i po vší
krajině Judské, [potom] i pohanům
zvěstoval jsem [evangelium], aby
pokání činili a obrátili se k Bohu,
skutky hodné pokání činíce.
21 A pro tu příčinu Židé javše mne
v chrámě, pokoušeli se rukama
[svýma] zamordovati.
22 Ale s pomocí Boží ještě až do
dnešního dne stojím, vydávaje
svědectví i malému i velikému, nic
jiného nevypravuje, než to, což jsou
Proroci a Mojžíš zvěstovali, že se mělo
státi:
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Textus Receptus

15 ἐγὼ δὲ εἶπον, Τίς εἶ κύριε ὁ δὲ
εἶπεν Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις
16 ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ στῆθι ἐπὶ τοὺς
πόδας σου· εἰς τοῦτο γὰρ ὤφθην σοι
προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ
μάρτυρα ὧν τε εἶδές ὧν τε ὀφθήσομαί
σοι
17 ἐξαιρούμενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ
τῶν ἐθνῶν εἰς οὓς νῦν σε ἀποστέλλω
18 ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν τοῦ
ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς καὶ
τῆς ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν θεόν
τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
καὶ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει
τῇ εἰς ἐμέ
19 Ὅθεν βασιλεῦ Ἀγρίππα οὐκ
ἐγενόμην ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ
20 ἀλλὰ τοῖς ἐν Δαμασκῷ πρῶτόν
καὶ Ἱεροσολύμοις εἰς πᾶσάν τε τὴν
χώραν τῆς Ἰουδαίας καὶ τοῖς ἔθνεσιν
ἀπαγγέλλων
μετανοεῖν
καὶ
ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν θεόν ἄξια τῆς
μετανοίας ἔργα πράσσοντας
21 ἕνεκα τούτων με οἵ Ἰουδαῖοι
συλλαβόμενοι ἐν τῷ ἱερῷ ἐπειρῶντο
διαχειρίσασθαι
22 ἐπικουρίας οὖν τυχὼν τῆς παρὰ
τοῦ θεοῦ ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης
ἕστηκα μαρτυρούμενος μικρῷ τε καὶ
μεγάλῳ οὐδὲν ἐκτὸς λέγων ὧν τε οἱ
προφῆται
ἐλάλησαν
μελλόντων
γίνεσθαι καὶ Μωσῆς,
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23 [Totiž,] že měl Kristus trpěti,
a z mrtvých [vstana] první, zvěstovati
světlo lidu tomuto i pohanům.
24 To když od sebe promluvil Pavel,
Festus hlasem velikým řekl: Blázníš,
Pavle. Mnohé tvé umění k bláznovství
tebe přivodí.
25 On pak řekl: Nebláznímť,
výborný Feste, ale slova pravdy
a středmosti mluvím.
26 Víť zajisté o těch věcech král,
před kterýmž směle a svobodně
mluvím; nebo mám za to, žeť ho nic
z těchto věcí tajno není, poněvadž se
toto nedálo pokoutně.
27 Věříš-li,
králi
Agrippo,
Prorokům? Vím, že věříš.
28 Tedy Agrippa řekl Pavlovi:
Téměř bys mne k tomu naklonil,
abych byl křesťanem.
29 A Pavel řekl: Žádalť bych od
Boha, abyste i poněkud i z cela,
netoliko ty, ale všickni, kteříž slyší
mne dnes, byli takoví, jakýž já jsem,
kromě okovů těchto.
30 A když to Pavel promluvil, vstal
král, i vladař a Bernice, i ti, kteříž
s nimi seděli.
31 A odšedše na stranu, mluvili
spolu, řkouce: Nic hodného smrti neb
vězení nečiní člověk tento.

Textus Receptus

23 εἰ παθητὸς ὁ Χριστός εἰ πρῶτος
ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν φῶς μέλλει
καταγγέλλειν τῷ λαῷ καὶ τοῖς ἔθνεσιν
24 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἀπολογουμένου
ὁ Φῆστος μεγάλῃ τῇ φωνῇ ἔφη Μαίνῃ
Παῦλε· τὰ πολλά σε γράμματα εἰς
μανίαν περιτρέπει
25 ὁ δὲ Οὐ μαίνομαι φησίν κράτιστε
Φῆστε ἀλλ' ἀληθείας καὶ σωφροσύνης
ῥήματα ἀποφθέγγομαι
26 ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων ὁ
βασιλεύς
πρὸς
ὃν
καὶ
παρρησιαζόμενος λαλῶ λανθάνειν
γὰρ αὐτὸν τι τούτων οὐ πείθομαι
οὐδέν οὐ γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ
πεπραγμένον τοῦτο
27 πιστεύεις βασιλεῦ Ἀγρίππα τοῖς
προφήταις οἶδα ὅτι πιστεύεις
28 ὁ δὲ Ἀγρίππας πρὸς τὸν Παῦλον
ἔφη, Ἐν ὀλίγῳ με πείθεις Χριστιανὸν
γενέσθαι
29 ὁ δὲ Παῦλος εἰπεν, Εὐξαίμην ἂν
τῷ θεῷ καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν πολλῷ οὐ
μόνον σὲ ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς
ἀκούοντάς μου σήμερον γενέσθαι
τοιούτους ὁποῖος κἀγώ εἰμι παρεκτὸς
τῶν δεσμῶν τούτων
30 καὶ ταῦτα εἰπόντος αὐτοῦ, Ἀνέστη
ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ ἡγεμὼν ἥ τε Βερνίκη
Καὶ οἱ συγκαθήμενοι αὐτοῖς
31 καὶ ἀναχωρήσαντες ἐλάλουν
πρὸς ἀλλήλους λέγοντες ὅτι Οὐδὲν
θανάτου ἄξιον ἢ δεσμῶν πράσσει ὁ
ἄνθρωπος οὗτος

SKUTKOVÉ 26:32

Bible Kralická

495

Textus Receptus

32 Agrippa pak Festovi řekl: Mohl
propuštěn býti člověk tento, kdyby se
byl neodvolal k císaři.

32 Ἀγρίππας δὲ τῷ Φήστῳ ἔφη
Ἀπολελύσθαι ἐδύνατο ὁ ἄνθρωπος
οὗτος εἰ μὴ ἐπεκέκλητο Καίσαρα

27

Ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν
ἡμᾶς
εἰς
τὴν
Ἰταλίαν
παρεδίδουν τόν τε Παῦλον καί τινας
ἑτέρους
δεσμώτας
ἑκατοντάρχῃ
ὀνόματι Ἰουλίῳ σπείρης Σεβαστῆς
2 ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ Ἀδραμυττηνῷ
μέλλοντες πλεῖν τοὺς κατὰ τὴν Ἀσίαν
τόπους ἀνήχθημεν ὄντος σὺν ἡμῖν
Ἀριστάρχου Μακεδόνος Θεσσαλονικέως

A když bylo již usouzeno,
abychom my se plavili do
Vlach, poručen jest i Pavel i někteří
jiní vězňové setníku, jménem Juliovi,
kterýž byl nad houfem Augustovým.
2 Tedy
všedše
na
lodí
Adramyttenskou, abychom se plavili
podle krajin Azie, pustili jsme se [na
moře]. A byl s námi Aristarchus
Macedonský z Tessaloniky.
3 Druhý pak den připlavili jsme se
k Sidonu. A tu Julius přívětivě se maje
ku Pavlovi, dopustil mu, aby jda
k přátelům, u nich měl pohodlí.
4 A berouce se odtud, plavili jsme se
podle Cypru, protože byl vítr odporný
[nám].
5 A tak přeplavivše se přes moře
Cilické a Pamfylické, přišli jsme do
[města] Myry, kteréž jest v [krajině,
jenž slove] Lycia.
6 A tu našed setník bárku
Alexandrinskou, kteráž měla plouti do
Vlach, uvedl nás na ni.
7 A když jsme za mnoho dní
znenáhla se plavili a sotva připlouli
proti Gnidum, a vítr nám bránil
[přiblížiti se k zemi], i podjeli jsme
Krétu podle Salmóny.
8 A sotva ji pomíjeti mohše, přijeli
jsme na jedno místo, kteréž slove
Pěkný břeh, od kteréhožto nedaleko
bylo město Lasea.

27

3 τῇ τε ἑτέρᾳ κατήχθημεν εἰς Σιδῶνα
φιλανθρώπως τε ὁ Ἰούλιος τῷ Παύλῳ
χρησάμενος ἐπέτρεψεν πρὸς φίλους
πορευθέντα ἐπιμελείας τυχεῖν
4 κἀκεῖθεν ἀναχθέντες ὑπεπλεύσαμεν
τὴν Κύπρον διὰ τὸ τοὺς ἀνέμους εἶναι
ἐναντίους
5 τό τε πέλαγος τὸ κατὰ τὴν Κιλικίαν
καὶ
Παμφυλίαν
διαπλεύσαντες
κατήλθομεν εἰς Μύρα τῆς Λυκίας
6 κἀκεῖ εὑρὼν ὁ ἑκατόνταρχος
πλοῖον Ἀλεξανδρῖνον πλέον εἰς τὴν
Ἰταλίαν ἐνεβίβασεν ἡμᾶς εἰς αὐτό
7 ἐν
ἱκαναῖς
δὲ
ἡμέραις
βραδυπλοοῦντες καὶ μόλις γενόμενοι
κατὰ τὴν Κνίδον μὴ προσεῶντος ἡμᾶς
τοῦ ἀνέμου ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κρήτην
κατὰ Σαλμώνην
8 μόλις τε παραλεγόμενοι αὐτὴν
ἤλθομεν εἰς τόπον τινὰ καλούμενον
Καλοὺς Λιμένας ᾧ ἐγγὺς ἦν πόλις
Λασαία
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SKUTKOVÉ 27:17

Bible Kralická
9 Když pak drahný čas přešel, a již
bylo nebezpečné plavení, (neb již byl
i půst pominul,) napomínal jich Pavel,
10 Řka k nim: Muži, vidím, že
s velikým ublížením a s mnohou
škodou netoliko nákladu a lodí, ale
i životů našich toto plavení bude.
11 Ale setník více věřil správci lodí
a marináři, nežli tomu, co Pavel
pravil.
12 A když nebylo tu příhodného
přístavu, kdež by pobyli přes zimu,
mnozí tak radili, aby se předce pustili
odtud, zda by jak mohli, přijedouce
do Fenicen, přes zimu tu pobýti na
břehu Kréty, kterýž leží k větru
nešpornímu a k větru [více než]
západnímu.
13 A když počal vítr víti od poledne,
majíce za to, že se budou umíněnou
cestou držeti, i nahodilo se jim, že jeli
blízko Kréty.
14 Po neveliké pak chvíli zdvihl se
proti nim vítr bouřlivý půlnoční,
kterýž slove Euroklydon.
15 A když lodí zachvácena byla
a nemohla odolati proti větru,
pustivše [ji po větru, tak] jsme se vezli.
16 A přiběhše pod jeden ostrov
neveliký, kterýž slove Klauda, sotva
jsme mohli obdržeti člun [u bárky].
17 Kterýžto zdvihše, pomoci užívali,
podpásavše bárku; a bojíce se, aby
neuhodili na místo nebezpečné,
spustivše člun, tak se plavili.

Textus Receptus

9 Ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου
καὶ ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοὸς
διὰ τὸ καὶ τὴν νηστείαν ἤδη
παρεληλυθέναι παρῄνει ὁ Παῦλος
10 λέγων αὐτοῖς, Ἄνδρες θεωρῶ ὅτι
μετὰ ὕβρεως καὶ πολλῆς ζημίας οὐ
μόνον τοῦ φόρτου καὶ τοῦ πλοίου
ἀλλὰ καὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μέλλειν
ἔσεσθαι τὸν πλοῦν
11 ὁ δὲ ἑκατόνταρχος τῷ κυβερνήτῃ
καὶ τῷ ναυκλήρῳ ἐπείθετο μᾶλλον ἢ
τοῖς ὑπὸ τοῦ Παύλου λεγομένοις
12 ἀνευθέτου δὲ τοῦ λιμένος
ὑπάρχοντος πρὸς παραχειμασίαν οἱ
πλείους ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι
κἀκεῖθεν
εἴπως
δύναιντο
καταντήσαντες
εἰς
Φοίνικα
παραχειμάσαι λιμένα τῆς Κρήτης
βλέποντα κατὰ λίβα καὶ κατὰ χῶρον
13 Ὑποπνεύσαντος
δὲ
νότου
δόξαντες τῆς προθέσεως κεκρατηκέναι
ἄραντες ἆσσον παρελέγοντο τὴν
Κρήτην
14 μετ' οὐ πολὺ δὲ ἔβαλεν κατ' αὐτῆς
ἄνεμος τυφωνικὸς ὁ καλούμενος
Εὐροκλύδων·
15 συναρπασθέντος δὲ τοῦ πλοίου
καὶ μὴ δυναμένου ἀντοφθαλμεῖν τῷ
ἀνέμῳ ἐπιδόντες ἐφερόμεθα
16 νησίον δέ τι ὑποδραμόντες
καλούμενον
Κλαύδην,
μόλις
ἰσχύσαμεν περικρατεῖς γενέσθαι τῆς
σκάφης
17 ἣν ἄραντες βοηθείαις ἐχρῶντο
ὑποζωννύντες τὸ πλοῖον φοβούμενοί
τε μὴ εἰς τὴν Σύρτιν ἐκπέσωσιν
χαλάσαντες τὸ σκεῦος οὕτως ἐφέροντο

SKUTKOVÉ 27:18

Bible Kralická
18 A když bouře vichrová námi
velmi zmítala, na druhý den, [což bylo
v lodí nákladů,] metali ven.
19 A třetí den i to nádobí bárce
potřebné svýma rukama vyházeli
jsme.
20 A když ani slunce se neukázalo
ani hvězdy za mnoho dní, a bouře
vždy větší nastávala, již byla všecka
naděje o vysvobození našem odjata.
21 A když jsme již byli hladem
velmi ztrápeni, tedy stoje Pavel
uprostřed nich, řekl: Měli jste zajisté, ó
muži, uposlechnouce mne, nehýbati se
od Kréty, a [tak] uvarovati se
nebezpečenství tohoto a škody
22 A i nyní vás napomínám, abyste
dobré mysli byli; neboť nezahyne
žádný z vás, kromě bárky samé.
23 Nebo této noci ukázal mi se anděl
Boha [toho], jehož já jsem a kterémuž
sloužím,
24 Řka: Neboj se, Pavle, před
císařem máš státi, a aj, dalť jest tobě
Bůh všecky, kteříž se plaví s tebou.
25 Protož buďte dobré mysli, muži;
neboť já věřím Bohu, žeť se tak stane,
jakž jest mi mluveno.
26 Mámeť se pak dostati na nějaký
ostrov.
27 A když již byla čtrnáctá noc, a my
se plavili po moři Adriatickém, okolo
půlnoci, domnívali se plavci, že by se
jim okazovala krajina nějaká.
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Textus Receptus

18 σφοδρῶς δὲ χειμαζομένων ἡμῶν
τῇ ἑξῆς ἐκβολὴν ἐποιοῦντο
19 καὶ τῇ τρίτῃ αὐτόχειρες τὴν
σκευὴν τοῦ πλοίου ἔρριψαμεν
20 μήτε δὲ ἡλίου μήτε ἄστρων
ἐπιφαινόντων ἐπὶ πλείονας ἡμέρας
χειμῶνός τε οὐκ ὀλίγου ἐπικειμένου
λοιπὸν περιῃρεῖτο πᾶσα ἐλπὶς τοῦ
σῴζεσθαι ἡμᾶς
21 Πολλῆς δέ ἀσιτίας ὑπαρχούσης
τότε σταθεὶς ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν
εἶπεν
Ἔδει
μέν
ὦ
ἄνδρες
πειθαρχήσαντάς μοι μὴ ἀνάγεσθαι
ἀπὸ τῆς Κρήτης κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν
ταύτην καὶ τὴν ζημίαν
22 καὶ τανῦν παραινῶ ὑμᾶς
εὐθυμεῖν· ἀποβολὴ γὰρ ψυχῆς οὐδεμία
ἔσται ἐξ ὑμῶν πλὴν τοῦ πλοίου
23 παρέστη γάρ μοι τῇ νυκτὶ ταύτῃ
ἄγγελος τοῦ θεοῦ οὗ εἰμι ᾧ καὶ
λατρεύω
24 λέγων, Μὴ φοβοῦ Παῦλε Καίσαρί
σε δεῖ παραστῆναι καὶ ἰδού,
κεχάρισταί σοι ὁ θεὸς πάντας τοὺς
πλέοντας μετὰ σοῦ
25 διὸ εὐθυμεῖτε ἄνδρες· πιστεύω
γὰρ τῷ θεῷ ὅτι οὕτως ἔσται καθ' ὃν
τρόπον λελάληταί μοι
26 εἰς νῆσον δέ τινα δεῖ ἡμᾶς
ἐκπεσεῖν
27 Ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ
ἐγένετο διαφερομένων ἡμῶν ἐν τῷ
Ἀδρίᾳ κατὰ μέσον τῆς νυκτὸς
ὑπενόουν οἱ ναῦται προσάγειν τινὰ
αὐτοῖς χώραν
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28 Kteřížto spustivše [do vody]
olovnici, nalezli hlubokost dvadcíti
loktů; a odjevše odtud maličko, opět
spustivše olovnici, nalezli hlubokost
patnácti loktů.
29 A bojíce se, aby na místa skalnatá
neuhodili, spustivše z bárky čtyři
kotve, žádali, aby den byl.
30 Chtěli pak marináři utéci z bárky,
pustivše člun do moře, pod zámyslem,
jako by chtěli od předku lodí kotve
roztahovati,
31
I řekl
Pavel
setníkovi
a žoldnéřům: Nezůstanou-li tito na
lodí, vy nebudete moci zachováni býti.
32 Tedy žoldnéři utínali provazy
u člunu, a pustili jej, aby pryč plynul.
33 A když již dnělo, napomínal
Pavel všech, aby pojedli, řka: Již jest
tomu dnes čtrnáctý den, jakž
očekávajíce,
trváte
lační,
nic
nejedouce.
34 Protož prosím vás, abyste pojedli
pro zachování vašeho zdraví; neb
žádného z vás vlas s hlavy nespadne.
35 A to pověděv, vezma chléb, díky
vzdával
Bohu
přede
všemi,
a rozlomiv, počal jísti.
36 A tak potěšeni byvše všickni,
pojedli i oni.
37 Bylo pak nás všech osob na lodí
dvě stě sedmdesáte a šest.

Textus Receptus

28 καὶ βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς
εἴκοσι βραχὺ δὲ διαστήσαντες καὶ
πάλιν βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς
δεκαπέντε·
29 φοβούμενοί τε μήπως εἰς τραχεῖς
τόπους ἐκπέσωσιν ἐκ πρύμνης
ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας ηὔχοντο
ἡμέραν γενέσθαι
30 τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν
ἐκ τοῦ πλοίου καὶ χαλασάντων τὴν
σκάφην εἰς τὴν θάλασσαν προφάσει
ὡς ἐκ πρώρας μελλόντων ἀγκύρας
ἐκτείνειν
31 εἶπεν ὁ Παῦλος τῷ ἑκατοντάρχῃ
καὶ τοῖς στρατιώταις Ἐὰν μὴ οὗτοι
μείνωσιν ἐν τῷ πλοίῳ ὑμεῖς σωθῆναι
οὐ δύνασθε
32 τότε οἱ στρατιῶται ἀπέκοψαν τὰ
σχοινία τῆς σκάφης καὶ εἴασαν αὐτὴν
ἐκπεσεῖν
33 Ἄχρι δὲ οὗ ἔμελλεν ἡμέρα
γίνεσθαι παρεκάλει ὁ Παῦλος
ἅπαντας μεταλαβεῖν τροφῆς λέγων,
Τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν
προσδοκῶντες ἄσιτοι διατελεῖτε μηδὲν
προσλαβόμενοι
34 διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς προσλαβεῖν
τροφῆς· τοῦτο γὰρ πρὸς τῆς ὑμετέρας
σωτηρίας ὑπάρχει οὐδενὸς γὰρ ὑμῶν
θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς πεσεῖται
35 εἴπων δὲ ταῦτα καὶ λαβὼν ἄρτον
εὐχαρίστησεν τῷ θεῷ ἐνώπιον
πάντων καὶ κλάσας ἤρξατο ἐσθίειν
36 εὔθυμοι δὲ γενόμενοι πάντες καὶ
αὐτοὶ προσελάβοντο τροφῆς
37 ἤμεν δὲ ἐν τῷ πλοίῳ αἱ πᾶσαι
ψυχαὶ διακόσιαι ἑβδομήκονταέξ

SKUTKOVÉ 27:38

Bible Kralická
38 A nasyceni jsouce pokrmem,
oblehčovali bárku, vysýpajíce pšenici
do moře.
39 A když byl den, nemohli země
viděti, než okřídlí nějaké znamenali,
ano má břeh, k němuž myslili, kdyby
jak mohli přistáti s lodí.
40 A vytáhše kotvy, pustili se po
moři, rozpustivše také provazy
pravidl; a zdvihše plachtu k větru,
táhli se k břehu.
41 Ale když trefili na to místo, kdež
se dvoje moře schází, tu se zastavila
lodí. A přední konec lodí uváznutý
stál, nehýbaje se, zadní pak konec
lámal se násilím vln.
42 Tedy žoldnéři radili [setníkovi],
aby vězně zmordovali, aby jim
některý vyplyna, neutekl.
43 Ale setník chtěje zachovati Pavla,
nedal toho učiniti. I rozkázal těm,
kteříž mohli plynouti, aby se pustili
nejprv [do moře] a vyplynuli na zem,

44 Jiní pak aby na deskách [plynuli]
a někteří na těch kusích lodí. I takž se
stalo, že všickni zdraví vyšli na zemi.

28

A tak zachováni jsouce, teprv
poznali, že ostrov ten sloul
Melita.
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Textus Receptus

38 κορεσθέντες δὲ τροφῆς ἐκούφιζον
τὸ πλοῖον ἐκβαλλόμενοι τὸν σῖτον εἰς
τὴν θάλασσαν
39 Ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο τὴν γῆν
οὐκ ἐπεγίνωσκον κόλπον δέ τινα
κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλὸν εἰς ὃν
ἐβουλεύσαντο, εἰ δύναιντο ἐξῶσαι τὸ
πλοῖον
40 καὶ τὰς ἀγκύρας περιελόντες εἴων
εἰς τὴν θάλασσαν ἅμα ἀνέντες τὰς
ζευκτηρίας τῶν πηδαλίων καὶ
ἐπάραντες τὸν ἀρτέμονα τῇ πνεούσῃ
κατεῖχον εἰς τὸν αἰγιαλόν
41 περιπεσόντες δὲ εἰς τόπον
διθάλασσον ἐπώκειλαν τὴν ναῦν καὶ ἡ
μὲν
πρῷρα
ἐρείσασα
ἔμεινεν
ἀσάλευτος ἡ δὲ πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς
βίας τῶν κυμάτων
42 τῶν δὲ στρατιωτῶν βουλὴ
ἐγένετο
ἵνα
τοὺς
δεσμώτας
ἀποκτείνωσιν Μήτις ἐκκολυμβήσας
διαφύγοι
43 ὁ δὲ ἑκατόνταρχος βουλόμενος
διασῶσαι τὸν Παῦλον ἐκώλυσεν
αὐτοὺς τοῦ βουλήματος ἐκέλευσέν τε
τοὺς
δυναμένους
κολυμβᾶν
ἀπορρίψαντας πρώτους ἐπὶ τὴν γῆν
ἐξιέναι
44 καὶ τοὺς λοιποὺς οὓς μὲν ἐπὶ
σανίσιν οὓς δὲ ἐπί τινων τῶν ἀπὸ τοῦ
πλοίου καὶ οὕτως ἐγένετο πάντας
διασωθῆναι ἐπὶ τὴν γῆν
Καὶ
διασωθέντες
τότε
ἐπέγνωσαν ὅτι Μελίτη ἡ νῆσος
καλεῖται

28
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SKUTKOVÉ 28:9

Bible Kralická
2 Lidé pak toho ostrova velikou
přívětivost k nám ukázali. Nebo
zapálivše hranici drev, přijali nás
všecky, pro déšť, kterýž v tu chvíli byl,
a pro zimu.
3 A když Pavel sebral drahně roždí
a kladl na oheň, ještěrka, utíkajíc před
horkem, připjala se k ruce jeho.
4 A když uzřeli lidé toho ostrovu,
ano ještěrka visí u ruky jeho, řekli
jedni k druhým: Jistě člověk tento jest
vražedlník; neb ač z moře vyšel, však
pomsta [Boží] nedá jemu živu býti.
5 Ale on střásl tu ještěrku do ohně,
a nic se jemu zlého nestalo.
6 Oni pak očekávali, že oteče, aneb
padna, pojednou umře. A když toho
dlouho čekali a viděli, že se mu nic
zlého nestalo, změnivše myšlení své,
pravili, že jest on bůh.

7 Na těch pak místech měl popluží
kníže toho ostrova, jménem Publius,
kterýžto přijav nás k sobě, za tři dni
přátelsky u sebe v hospodě choval.
8 I přihodilo se, že otec toho Publia
ležel, maje zimnici a červenou nemoc.
K němuž všed Pavel, a pomodliv se,
vzložil na něj ruce a uzdravil jej.
9 A když se to stalo, [tedy] i jiní,
kteříž na ostrově tom nemocní byli,
přistupovali, a byli uzdravováni.

Textus Receptus

2 οἵ δέ βάρβαροι παρεῖχον οὐ τὴν
τυχοῦσαν
φιλανθρωπίαν
ἡμῖν
ἀνάψαντες γὰρ πυρὰν προσελάβοντο
πάντας ἡμᾶς διὰ τὸν ὑετὸν τὸν
ἐφεστῶτα καὶ διὰ τὸ ψῦχος
3 συστρέψαντος δὲ τοῦ Παύλου
φρυγάνων πλῆθος καὶ ἐπιθέντος ἐπὶ
τὴν πυράν ἔχιδνα ἐκ τῆς θέρμης
ἐξελθοῦσα καθῆψεν τῆς χειρὸς αὐτοῦ
4 ὡς δὲ εἶδον οἱ βάρβαροι
κρεμάμενον τὸ θηρίον ἐκ τῆς χειρὸς
αὐτοῦ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους Πάντως
φονεύς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος οὗτος ὃν
διασωθέντα ἐκ τῆς θαλάσσης ἡ δίκη
ζῆν οὐκ εἴασεν
5 ὁ μὲν οὖν ἀποτινάξας τὸ θηρίον εἰς
τὸ πῦρ ἔπαθεν οὐδὲν κακόν
6 οἱ δὲ προσεδόκων αὐτὸν μέλλειν
πίμπρασθαι ἢ καταπίπτειν ἄφνω
νεκρόν
ἐπὶ
πολὺ
δὲ
αὐτῶν
προσδοκώντων καὶ θεωρούντων
μηδὲν ἄτοπον εἰς αὐτὸν γινόμενον
μεταβαλλόμενοι ἔλεγον θεόν αὐτὸν
εἶναι
7 Ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον
ὑπῆρχεν χωρία τῷ πρώτῳ τῆς νήσου
ὀνόματι Ποπλίῳ ὃς ἀναδεξάμενος
ἡμᾶς τρεῖς ἡμέρας φιλοφρόνως
ἐξένισεν
8 ἐγένετο δὲ τὸν πατέρα τοῦ
Ποπλίου πυρετοῖς καὶ δυσεντερίᾳ
συνεχόμενον κατακεῖσθαι πρὸς ὃν ὁ
Παῦλος εἰσελθὼν καὶ προσευξάμενος
ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ ἰάσατο αὐτόν
9 τούτου οὖν γενομένου καὶ οἱ
λοιποὶ οἱ ἔχοντες ἀσθενείας ἐν τῇ
νήσῳ προσήρχοντο καὶ ἐθεραπεύοντο

SKUTKOVÉ 28:10

Bible Kralická
10 Ctili nás pak velice, a když jsme
se měli pryč plaviti, nakladli nám [na
lodí] toho, čehož potřebí bylo.
11 A po třech měsících plavili jsme
se na bárce Alexandrinské, kteráž tu
byla na tom ostrově přes zimu, majici
za erb Kastora a Polluxa.
12 A když jsme přijeli do Syrakusis,
zůstali jsme tu za tři dni.
13 A odtud okolo plavíce se, přišli
jsme do Regium; a po jednom dni,
když vál vítr od poledne, druhý den
přijeli jsme do Puteolos.
14 Kdežto nalezli jsme bratří, kteříž
[nás] prosili, abychom pobyli u nich
za sedm dní. A tak jsme šli k Římu.
15 Odkudž, když o nás uslyšeli
bratří, vyšli proti nám až na rynk
Appiův a ke Třem krčmám. Kteréžto
uzřev Pavel, poděkoval Bohu a počal
býti dobré mysli.
16 A když jsme přišli do Říma,
setník dal vězně v moc hejtmanu
vojska, ale Pavlovi dopuštěno, aby
sám bydlil s žoldnéřem, kterýž ho
ostříhal.
17 I stalo se po třech dnech, svolal
Pavel [muže] přední z Židů. A když se
sešli, řekl k nim: Muži bratří, já nic
neučiniv proti lidu ani proti obyčejům
otcovským, jat jsa, z Jeruzaléma vydán
jsem v ruce Římanům,
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Textus Receptus

10 οἳ καὶ πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν
ἡμᾶς καὶ ἀναγομένοις ἐπέθεντο τὰ
πρὸς τὴν χρείαν
11 Μετὰ δὲ τρεῖς μῆνας ἀνήχθημεν ἐν
πλοίῳ παρακεχειμακότι ἐν τῇ νήσῳ
Ἀλεξανδρίνῳ παρασήμῳ Διοσκούροις
12 καὶ καταχθέντες εἰς Συρακούσας
ἐπεμείναμεν ἡμέρας τρεῖς
13 ὅθεν περιελθόντες κατηντήσαμεν
εἰς Ῥήγιον καὶ μετὰ μίαν ἡμέραν
ἐπιγενομένου
νότου
δευτεραῖοι
ἤλθομεν εἰς Ποτιόλους
14 οὗ
εὑρόντες
ἀδελφοὺς
παρεκλήθημεν ἐπ' αὐτοῖς ἐπιμεῖναι
ἡμέρας ἑπτά· καὶ οὕτως εἰς τὴν Ῥώμην
ἤλθομεν
15 κἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ ἀκούσαντες
τὰ περὶ ἡμῶν ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν
ἡμῖν ἄχρις Ἀππίου Φόρου καὶ Τριῶν
Ταβερνῶν οὓς ἰδὼν ὁ Παῦλος
εὐχαριστήσας τῷ θεῷ ἔλαβεν θάρσος
16 Ὅτε δὲ ἤλθομεν εἰς Ῥώμην ὁ
ἑκατόνταρχος
παρέδωκεν
τοὺς
δεσμίους τῷ στρατοπεδάρχῃ· τῷ δὲ
Παύλῳ ἐπετράπη μένειν καθ' ἑαυτὸν
σὺν τῷ φυλάσσοντι αὐτὸν στρατιώτῃ
17 Ἐγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς
συγκαλέσασθαι τὸν Παῦλον τοὺς
ὄντας τῶν Ἰουδαίων πρώτους·
συνελθόντων δὲ αὐτῶν ἔλεγεν πρὸς
αὐτούς ἄνδρες ἀδελφοί Ἐγώ οὐδὲν
ἐναντίον ποιήσας τῷ λαῷ ἢ τοῖς
ἔθεσιν τοῖς πατρῴοις δέσμιος ἐξ
Ἱεροσολύμων παρεδόθην εἰς τὰς
χεῖρας τῶν Ῥωμαίων
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Bible Kralická
18 Kteříž vyslyševše mne, chtěli
[mne] propustiti, protože žádné viny
[hodné] smrti na mně nebylo.
19 Ale když Židé [tomu] odpírali,
přinucen jsem odvolati se k císaři, ne
jako bych měl co národ svůj žalovati.
20 A protož z té příčiny povolal jsem
vás, [žádostiv jsa] viděti vás a s vámi
promluviti; nebo pro naději lidu
Izraelského řetězem tímto svázán
jsem.
21 A oni řekli jemu: Myť jsme
žádného
psaní
neměli
o tobě
z Židovstva, aniž kdo z bratří přijda,
vypravoval [nám], aneb mluvil co
zlého o tobě.
22 Ale žádámeť od tebe slyšeti, jak
smyslíš; nebo víme o té sektě, že se jí
všudy odpírá.
23 A když jemu uložili den, sešlo se
jich mnoho do hospody k němu,
jimžto s osvědčováním vypravoval
o království Božím, slouže jim k víře
o Ježíšovi
z Zákona
Mojžíšova
a Proroků, od jitra až do večera.
24 A někteří uvěřili tomu, což Pavel
vypravoval, někteří pak nevěřili.
25 A tak nejsouce mezi sebou svorní,
rozešli se, k nimžto promluvil Pavel
toto jedno slovo: Jistě žeť jest dobře
Duch svatý skrze proroka Izaiáše
mluvil k otcům našim,

Textus Receptus

18 οἵτινες
ἀνακρίναντές
με
ἐβούλοντο ἀπολῦσαι διὰ τὸ μηδεμίαν
αἰτίαν θανάτου ὑπάρχειν ἐν ἐμοί·
19 ἀντιλεγόντων δὲ τῶν Ἰουδαίων
ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα
οὐχ ὡς τοῦ ἔθνους μου ἔχων τι
κατηγορῆσαι
20 διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν
παρεκάλεσα
ὑμᾶς
ἰδεῖν
καὶ
προσλαλῆσαι ἕνεκεν γὰρ τῆς ἐλπίδος
τοῦ Ἰσραὴλ τὴν ἅλυσιν ταύτην
περίκειμαι
21 οἱ δὲ πρὸς αὐτὸν εἶπον, Ἡμεῖς
οὔτε γράμματα περὶ σοῦ ἐδεξάμεθα
ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας οὔτε παραγενόμενός
τις τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν ἢ
ἐλάλησέν τι περὶ σοῦ πονηρόν
22 ἀξιοῦμεν δὲ παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι ἃ
φρονεῖς περὶ μὲν γὰρ τῆς αἱρέσεως
ταύτης γνωστὸν ἐστιν ἡμῖν ὅτι
πανταχοῦ ἀντιλέγεται
23 Ταξάμενοι δὲ αὐτῷ ἡμέραν ἧκον
πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν ξενίαν πλείονες οἷς
ἐξετίθετο
διαμαρτυρόμενος
τὴν
βασιλείαν τοῦ θεοῦ πείθων τε αὐτοὺς
τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τε τοῦ νόμου
Μωσέως καὶ τῶν προφητῶν ἀπὸ
πρωῒ ἕως ἑσπέρας
24 καὶ οἱ μὲν ἐπείθοντο τοῖς
λεγομένοις οἱ δὲ ἠπίστουν·
25 ἀσύμφωνοι δὲ ὄντες πρὸς
ἀλλήλους ἀπελύοντο εἰπόντος τοῦ
Παύλου ῥῆμα ἓν ὅτι Καλῶς τὸ πνεῦμα
τὸ ἅγιον ἐλάλησεν διὰ Ἠσαΐου τοῦ
προφήτου πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν

SKUTKOVÉ 28:26

Bible Kralická
26 Řka: Jdi k lidu tomuto a rciž jim:
Sluchem
slyšeti
budete,
a nesrozumíte,
a hledíce hleděti
budete, a neuzříte.
27 Nebo zhrublo srdce lidu tohoto,
a ušima těžce slyšeli, a oči své
zamhouřili, aby snad neviděli očima,
a ušima
neslyšeli,
a srdcem
nerozuměli, a neobrátili se, abych jich
neuzdravil.
28 Budiž vám tedy známo, že jest
pohanům posláno toto spasení Boží,
a oniť slyšeti budou.
29 A když on to propověděl, odešli
Židé, majíce mezi sebou mnohé
hádky.
30 Pavel pak trval za celé dvě létě
v hospodě své, a přijímal všecky,
kteříž přicházeli k němu,
31 Káže o království Božím a uče
těm věcem, kteréž jsou o Pánu Ježíši
Kristu, se vší doufanlivostí bez
překážky.
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Textus Receptus

26 λέγον Πορεύθητι πρὸς τὸν λαὸν
τοῦτον καὶ εἰπὲ, Ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ
μὴ συνῆτε καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ
οὐ μὴ ἴδητε·
27 ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ
τούτου καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν
καὶ
τοὺς
ὀφθαλμοὺς
αὐτῶν
ἐκάμμυσαν· μήποτε ἴδωσιν τοῖς
ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν
καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ
ἐπιστρέψωσιν καὶ ἰάσωμαι αὐτούς
28 γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν ὅτι τοῖς
ἔθνεσιν ἀπεστάλη τὸ σωτήριον τοῦ
θεοῦ· αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται
29 καὶ ταῦτα αὐτοῦ εἰπόντος,
ἀπῆλθον οἱ Ἰουδαῖοι, πολλὴν ἔχοντες
ἐν ἑαυτοῖς συζήτησιν
30 ἔμεινεν δὲ ὁ Παῦλος διετίαν ὅλην
ἐν ἰδίῳ μισθώματι καὶ ἀπεδέχετο
πάντας τοὺς εἰσπορευομένους πρὸς
αὐτόν
31 κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ
θεοῦ καὶ διδάσκων τὰ περὶ τοῦ κυρίου
Ἰησοῦ
Χριστοῦ
μετὰ
πάσης
παρρησίας ἀκωλύτως

Epištola S. Pavla k Římanům
Bible Kralická

1

Pavel, služebník Jezukristův,
povolaný apoštol, oddělený [k
kázaní] evangelium Božího,
2 (Kteréžto zdávna zaslíbil skrze
proroky své v Písmích svatých,)
3 O Synu jeho, (zplozeném z semene
Davidova s strany těla,
4 Kterýž prokázán jest býti Synem
Božím mocně, podle Ducha posvěcení,
skrze z mrtvých vstání,) [totiž o] Ježíši
Kristu, Pánu našem,
5 Skrze něhožto jsme přijali milost
a apoštolství ku poslušenství víry
mezi všemi národy pro jméno jeho,
6 Z nichžto i vy jste povolaní Ježíše
Krista,
7 Všechněm, kteříž jste v Římě,
milým Božím, povolaným svatým:
Milost vám a pokoj od Boha Otce
našeho a Pána Ježíše Krista.
8 Nejprve pak díky činím Bohu
svému skrze Ježíše Krista ze všech
vás, že víra vaše rozhlašuje se po
všem světě.
9 Svědek mi jest zajisté Bůh,
kterémužto sloužím duchem mým
v evangelium Syna jeho, žeť bez
přestání zmínku o vás činím,
10 Vždycky na svých modlitbách
žádaje, abych aspoň někdy mohl
šťastně k vám, byla-li by vůle Boží,
přijíti.
11 Neboť velice žádám viděti vás,
abych vám udělil částku nějakou
milosti duchovní ku potvrzení
vašemu,

Textus Receptus

Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ
κλητὸς ἀπόστολος ἀφωρισμένος
εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ
2 ὃ προεπηγγείλατο διὰ τῶν
προφητῶν αὐτοῦ ἐν γραφαῖς ἁγίαις
3 περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ γενομένου
ἐκ σπέρματος Δαβὶδ κατὰ σάρκα
4 τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ θεοῦ ἐν
δυνάμει κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ
ἀναστάσεως νεκρῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
τοῦ κυρίου ἡμῶν
5 δι' οὗ ἐλάβομεν χάριν καὶ
ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν
πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος
αὐτοῦ
6 ἐν οἷς ἐστε καὶ ὑμεῖς κλητοὶ Ἰησοῦ
Χριστοῦ
7 πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν Ῥώμῃ
ἀγαπητοῖς θεοῦ κλητοῖς ἁγίοις χάρις
ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς
ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
8 Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ θεῷ
μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ πάντων
ὑμῶν ὅτι ἡ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται
ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ
9 μάρτυς γάρ μού ἐστιν ὁ θεός ᾧ
λατρεύω ἐν τῷ πνεύματί μου ἐν τῷ
εὐαγγελίῳ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ὡς
ἀδιαλείπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι
10 πάντοτε ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου
δεόμενος
εἴπως
ἤδη
ποτὲ
εὐοδωθήσομαι ἐν τῷ θελήματι τοῦ
θεοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς
11 ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς ἵνα τι
μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν πνευματικὸν εἰς
τὸ στηριχθῆναι ὑμᾶς

1

ŘÍMANŮM 1:12

Bible Kralická
12 To jest, abych spolu s vámi
potěšen byl, skrze společnou i vaši
i mou víru.
13 Nechciť pak, bratří, abyste
nevěděli, žeť jsem mnohokrát již uložil
přijíti k vám, (ale překážky jsem měl
až dosavad,) abych nějaký užitek také
i mezi vámi měl, jako i mezi jinými
národy.
14 Nebo Řekům i kterýmkoli jiným
národům, i moudrým i nemoudrým,
dlužník jsem.
15 A tak, pokudž na mně jest, hotov
jsem i vám, kteříž v Římě jste,
zvěstovati evangelium.
16 Neboť
se
nestydím
za
evangelium Kristovo; moc zajisté Boží
jest k spasení každému věřícímu, Židu
předně, [potom] i Řeku.
17 Nebo spravedlnost Boží zjevuje
se skrze ně z víry u víru, jakož psáno
jest: Spravedlivý pak z víry živ bude.
18 Zjevuje se zajisté hněv Boží
s nebe proti každé bezbožnosti
a nepravosti lidí, pravdu Boží
v nepravosti zadržujících.
19 Nebo což poznáno býti může
o Bohu, známé jest jim učiněno, Bůh
zajisté zjevil jim.
20 Nebo neviditelné věci jeho
mohou vidíny býti, když z skutků při
stvoření světa stalých rozumem
pochopeny bývají, totiž ta jeho věčná
moc a Božství, tak aby [již] byli bez
výmluvy,
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Textus Receptus

12 τοῦτο δέ ἐστιν συμπαρακληθῆναι
ἐν ὑμῖν διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως
ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ
13 οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί
ὅτι πολλάκις προεθέμην ἐλθεῖν πρὸς
ὑμᾶς καὶ ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ δεῦρο ἵνα
καρπὸν τινὰ σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν καθὼς
καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν
14 Ἕλλησίν τε καὶ βαρβάροις
σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί
15 οὕτως τὸ κατ' ἐμὲ πρόθυμον καὶ
ὑμῖν τοῖς ἐν Ῥώμῃ εὐαγγελίσασθαι
16 Οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ
εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ·, δύναμις γὰρ
θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ
πιστεύοντι Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ
Ἕλληνι
17 δικαιοσύνη γὰρ θεοῦ ἐν αὐτῷ
ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν
καθὼς γέγραπται Ὁ δὲ δίκαιος ἐκ
πίστεως ζήσεται
18 Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ θεοῦ
ἀπ' οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ
ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν
ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων
19 διότι τὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ
φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς· ὁ γὰρ θεὸς
αὐτοῖς ἐφανέρωσεν
20 τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ
κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασιν
νοούμενα καθορᾶται ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ
δύναμις καὶ θειότης εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς
ἀναπολογήτους
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Bible Kralická
21 Protože poznavše Boha, nectili
jako Boha, ani [jemu] děkovali, ale
marní učiněni jsou v myšleních svých,
a zatmíno jest nemoudré srdce jejich.
22 Měvše se za moudré, blázni
učiněni jsou.
23 Nebo
směnili
slávu
neporušitelného
Boha
v [slávu]
podobenství obraza porušitelného
člověka,
i ptactva,
i hovad
čtvernohých, i zeměplazů.
24 Protož i Bůh vydal je v žádosti
srdce jejich, v nečistotu, aby zprznili
těla svá vespolek,
25 [Jakožto] ty, kteříž jsou směnili
pravdu Boží za lež, a ctili i sloužili
stvoření raději nežli Stvořiteli, kterýž
jest požehnaný na věky. Amen.
26 Protož je vydal Bůh v žádosti
ohavné. Nebo i ženy jejich změnily
přirozené sebe užívání v to, kteréž jest
proti přirození.
27 A podobně i mužské pohlaví,
opustivše přirozené užívání ženy,
rozpálili se v žádostech svých jedni
k druhým, mužské pohlaví vespolek
mrzkost pášíce, a [tak] spravedlivou
mzdu, kteráž na jejich blud slušela,
sami na sebe uvodíce.
28 A jakož sobě málo vážili
známosti Boha, [takž také] Bůh vydal
je v převrácený smysl, aby činili to,
což nesluší,

Textus Receptus

21 διότι γνόντες τὸν θεὸν οὐχ ὡς
θεὸν ἐδόξασαν ἢ εὐχαρίστησαν ἀλλ'
ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς
αὐτῶν καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος
αὐτῶν καρδία
22 φάσκοντες
εἶναι
σοφοὶ
ἐμωράνθησαν
23 καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ
ἀφθάρτου θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος
φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ
τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν
24 Διὸ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς
ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν
εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ
σώματα αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς
25 οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν
τοῦ θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει καὶ
ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ
κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα ὅς ἐστιν
εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν
26 διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ
θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας αἵ τε γὰρ
θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν
φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν
27 ὁμοίως τε καὶ οἱ ἄρρενες ἀφέντες
τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας
ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς
ἀλλήλους ἄρσενες ἐν ἄρσεσιν τὴν
ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν
ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν
ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες
28 καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν
θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει παρέδωκεν
αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν
ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα

ŘÍMANŮM 1:29

Bible Kralická
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Textus Receptus

29 Jsouce naplněni vší nepravostí,
zlostí, smilstvem, nešlechetností,
lakomstvím, plní závisti, vraždy,
svárů, lsti, zlých obyčejů,
30 Utrhači,
pomluvači,
Boha
nenávidící, hanliví, pyšní, chlubní,
nalezači zlých věcí, rodičů neposlušní,
31 Nemoudří, smluv nezdrželiví,
beze vší lítosti, neukojitelní [a]
nemilosrdní.
32 Kteřížto vědouce o tom právu
Božím, že ti, kteříž takové věci činí,
hodni jsou smrti, [avšak] netoliko ty
věci činí, ale i [jiným též] činícím
nakládají.

29 πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ
πορνείᾳ, πονηρίᾳ πλεονεξίᾳ κακίᾳ
μεστοὺς φθόνου φόνου ἔριδος δόλου
κακοηθείας ψιθυριστάς
30 καταλάλους θεοστυγεῖς ὑβριστάς
ὑπερηφάνους ἀλαζόνας ἐφευρετὰς
κακῶν γονεῦσιν ἀπειθεῖς
31 ἀσυνέτους ἀσυνθέτους ἀστόργους
ἀσπόνδους, ἀνελεήμονας·

2

Διὸ ἀναπολόγητος εἶ ὦ ἄνθρωπε
πᾶς ὁ κρίνων· ἐν ᾧ γὰρ κρίνεις τὸν
ἕτερον σεαυτὸν κατακρίνεις τὰ γὰρ
αὐτὰ πράσσεις ὁ κρίνων

Protož nemůžeš se vymluviti, ó
člověče každý, potupuje [jiného].
Nebo tím, že jiného potupuješ, sám
sebe odsuzuješ, poněvadž totéž činíš,
což na [jiném] tupíš.
2 Vímeť zajisté, že soud Boží jest
podle pravdy proti těm, kteříž takové
věci činí.
3 Zdali se domníváš, ó člověče, jenž
soudíš ty, kdož takové věci činí, a sám
totéž čině, že ty ujdeš soudu Božího?
4 Čili bohatstvím dobrotivosti jeho
a snášelivosti i dlouhočekání pohrdáš,
nevěda, že dobrotivost Boží ku pokání
tebe vede?
5 Ale podle tvrdosti své a srdce
nekajícího shromažďuješ sobě hněv ke
dni hněvu a zjevení spravedlivého
soudu Božího,

32 οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ θεοῦ
ἐπιγνόντες ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα
πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν οὐ
μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν ἀλλὰ καὶ
συνευδοκοῦσιν τοῖς πράσσουσιν

2

2 οἴδαμεν δὲ ὅτι τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ
ἐστιν κατὰ ἀλήθειαν ἐπὶ τοὺς τὰ
τοιαῦτα πράσσοντας
3 λογίζῃ δὲ τοῦτο ὦ ἄνθρωπε ὁ
κρίνων τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας
καὶ ποιῶν αὐτά ὅτι σὺ ἐκφεύξῃ τὸ
κρίμα τοῦ θεοῦ
4 ἢ τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος
αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς
μακροθυμίας καταφρονεῖς ἀγνοῶν ὅτι
τὸ χρηστὸν τοῦ θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε
ἄγει
5 κατὰ δὲ τὴν σκληρότητά σου καὶ
ἀμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις
σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ
ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας τοῦ θεοῦ
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ŘÍMANŮM 2:16

Bible Kralická
6 Kterýž odplatí jednomu každému
podle skutků jeho,
7 Těm zajisté, kteříž trvajíce
v dobrém
skutku,
slávy
a cti
a nesmrtelnosti hledají, životem
věčným,
8 Těm pak, kteříž jsou svárliví
a pravdě nepovolují, ale povolují
nepravosti, prchlivostí a hněvem,
9 Trápením a úzkostí, [a to] každé
duši člověka činícího zlé, i Žida
předně, [a též] i Řeka.
10 Ale slávu a čest a pokoj [dá]
každému, kdož činí dobré, i Židu
předně, [a též] i Řeku.
11 Neboť není přijímání osob
u Boha.
12 Kteřížkoli zajisté bez Zákona
hřešili, bez Zákona i zahynou;
a kteřížkoli pod Zákonem [byvše]
hřešili, skrze Zákon odsouzeni budou,
13 (Nebo ne ti, jenž slyší Zákon,
spravedlivi jsou před Bohem, ale
činitelé Zákona spravedlivi budou.
14 Nebo když pohané Zákona
nemajíce, od přirození činí to, což
přikazuje Zákon, takoví Zákona
nemajíce, sami sobě zákonem jsou,
15 Kteřížto ukazují dílo Zákona
napsané na srdcích svých, když jim
[to]
osvědčuje
svědomí
jejich
i myšlení, kteráž se vespolek obviňují,
anebo také vymlouvají.)
16 V ten den, kdyžto souditi bude
Bůh tajné věci lidské, podle
evangelium mého skrze Jezukrista.

Textus Receptus

6 ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ
ἔργα αὐτοῦ·
7 τοῖς μὲν καθ' ὑπομονὴν ἔργου
ἀγαθοῦ δόξαν καὶ τιμὴν καὶ
ἀφθαρσίαν ζητοῦσιν ζωὴν αἰώνιον
8 τοῖς δὲ ἐξ ἐριθείας καὶ ἀπειθοῦσιν
μὲν τῇ ἀληθείᾳ πειθομένοις δὲ τῇ
ἀδικίᾳ θυμός καὶ ὀργὴ
9 θλῖψις καὶ στενοχωρία ἐπὶ πᾶσαν
ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζομένου
τὸ κακόν Ἰουδαίου τε πρῶτον καὶ
Ἕλληνος·
10 δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ
τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν Ἰουδαίῳ τε
πρῶτον καὶ Ἕλληνι·
11 οὐ γάρ ἐστιν προσωποληψία
παρὰ τῷ θεῷ
12 ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον
ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται καὶ ὅσοι ἐν
νόμῳ ἥμαρτον διὰ νόμου κριθήσονται·
13 οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου
δίκαιοι παρὰ τῷ θεῷ ἀλλ' οἱ ποιηταὶ
τοῦ νόμου δικαιωθήσονται
14 ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον
ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι
νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσιν νόμος·
15 οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ
νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις
αὐτῶν συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς
συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν
λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ
ἀπολογουμένων
16 ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρίνει ὁ θεὸς τὰ
κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ
εὐαγγέλιόν μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ

ŘÍMANŮM 2:17

Bible Kralická
17 Aj, ty sloveš Žid, a spoléháš na
Zákon, a chlubíš se Bohem,
18 A znáš vůli [jeho,] a rozeznáváš,
co sluší neb nesluší, naučen jsa
z Zákona,
19 A za to máš, že jsi ty vůdcím
slepých, světlem těch, kteříž [jsou] ve
tmě,
20 Ředitelem nemoudrých, učitelem
nemluvňat, majícím formu umění
a pravdy v Zákoně.
21 Kterakž tedy jiného uče, sám sebe
neučíš? Vyhlašuje, že nemá kradeno
býti, [sám] kradeš?
22 Pravě:
Nezcizoložíš,
[a]
cizoložství pácháš? V ohavnosti maje
modly, svatokrádeže se dopouštíš?
23 Zákonem
se
chlubě,
přestupováním Zákona Bohu neúctu
činíš?
24 Nebo jméno Boží pro vás
v porouhání jest mezi pohany, jakož
psáno jest.
25 Obřezáníť zajisté prospěje, budešli Zákon plniti; pakli budeš
přestupitelem Zákona, obřezání tvé
učiněno jest neobřezáním.
26 A protož jestližeť by neobřízka
ostříhala práv Zákona, zdaliž nebude
počtena neobřízka jejich za obřízku?
27 A odsoudí ti, kteříž jsou
z přirození neobřízka, zachovávajíce
Zákon, tebe, kterýž pod literou
a obřízkou přestupník jsi Zákona?
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Textus Receptus

17 Ἴδε σὺ Ἰουδαῖος ἐπονομάζῃ καὶ
ἐπαναπαύῃ τῷ νόμῳ καὶ καυχᾶσαι ἐν
θεῷ
18 καὶ γινώσκεις τὸ θέλημα καὶ
δοκιμάζεις
τὰ
διαφέροντα
κατηχούμενος ἐκ τοῦ νόμου
19 πέποιθάς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν
εἶναι τυφλῶν φῶς τῶν ἐν σκότει
20 παιδευτὴν ἀφρόνων διδάσκαλον
νηπίων ἔχοντα τὴν μόρφωσιν τῆς
γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ·
21 ὁ οὖν διδάσκων ἕτερον σεαυτὸν
οὐ διδάσκεις ὁ κηρύσσων μὴ κλέπτειν
κλέπτεις
22 ὁ λέγων μὴ μοιχεύειν μοιχεύεις ὁ
βδελυσσόμενος τὰ εἴδωλα ἱεροσυλεῖς
23 ὃς ἐν νόμῳ καυχᾶσαι διὰ τῆς
παραβάσεως τοῦ νόμου τὸν θεὸν
ἀτιμάζεις·
24 τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ θεοῦ δι' ὑμᾶς
βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσιν καθὼς
γέγραπται
25 περιτομὴ μὲν γὰρ ὠφελεῖ ἐὰν
νόμον πράσσῃς· ἐὰν δὲ παραβάτης
νόμου ᾖς ἡ περιτομή σου ἀκροβυστία
γέγονεν
26 ἐὰν οὖν ἡ ἀκροβυστία τὰ
δικαιώματα τοῦ νόμου φυλάσσῃ οὐχί
ἡ ἀκροβυστία αὐτοῦ εἰς περιτομὴν
λογισθήσεται
27 καὶ κρινεῖ ἡ ἐκ φύσεως
ἀκροβυστία τὸν νόμον τελοῦσα σὲ τὸν
διὰ γράμματος καὶ περιτομῆς
παραβάτην νόμου
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ŘÍMANŮM 3:8

Bible Kralická

Textus Receptus

28 Nebo ne ten jest [pravý] Žid,
kterýž jest zjevně [Židem]; aniž to jest
[pravé] obřezání, kteréž bývá zjevně
na těle;
29 Ale ten jest [pravý] Žid, kterýžto
vnitř jest Židem, [a to jest pravé]
obřezání, [kteréž jest] srdečné
v duchu, a ne podle litery; jehožto
chvála ne z lidí jest, ale z Boha.

28 οὐ γὰρ ὁ ἐν τῷ φανερῷ Ἰουδαῖός
ἐστιν οὐδὲ ἡ ἐν τῷ φανερῷ ἐν σαρκὶ
περιτομή

3

3

Což tedy má více Žid [nežli
pohan]? Aneb jaký jest užitek
obřízky?
2 Mnohý všelikterak. Přední zajisté
[ten], že jest jim svěřen Zákon Boží.
3 Nebo což jest do toho, jestliže byli
někteří [z nich] nevěrní? Zdaliž nevěra
jejich věrnost Boží vyprázdní?
4 Nikoli,
nýbrž
budiž
Bůh
pravdomluvný, ale každý člověk lhář,
jakož psáno jest: Aby ospravedlněn
byl v řečech svých, a přemohl, když
by soudil.
5 [Ale] jestližeť pak nepravost naše
spravedlnost Boží zvelebuje, což
díme? Zdali nespravedlivý jest Bůh,
jenž uvodí hněv? (Po lidskuť pravím.)
6 Nikoli, sic jinak kterakž by Bůh
soudil svět?
7 Nebo jestližeť pravda Boží mou lží
rozmohla se k slávě jeho, i pročež pak
já jako hříšník bývám souzen?
8 A ne [raději] (jakž o nás zle mluví
a jakož někteří praví, že bychom
říkali,): Čiňme zlé věci, aby přišly
dobré? Jichžto spravedlivé jest
odsouzení.

29 ἀλλ' ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος
καὶ περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι οὐ
γράμματι οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ
ἀνθρώπων ἀλλ' ἐκ τοῦ θεοῦ

Τί οὖν τὸ περισσὸν τοῦ Ἰουδαίου ἢ
τίς ἡ ὠφέλεια τῆς περιτομῆς

2 πολὺ κατὰ πάντα τρόπον πρῶτον
μὲν γὰρ ὅτι ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια
τοῦ θεοῦ
3 τί γὰρ εἰ ἠπίστησάν τινες μὴ ἡ
ἀπιστία αὐτῶν τὴν πίστιν τοῦ θεοῦ
καταργήσει
4 μὴ γένοιτο· γινέσθω δὲ ὁ θεὸς
ἀληθής πᾶς δὲ ἄνθρωπος ψεύστης
καθὼς
γέγραπται
Ὅπως
ἂν
δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ
νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε
5 εἰ δὲ ἡ ἀδικία ἡμῶν θεοῦ
δικαιοσύνην συνίστησιν τί ἐροῦμεν μὴ
ἄδικος ὁ θεὸς ὁ ἐπιφέρων τὴν ὀργήν
κατὰ ἄνθρωπον λέγω
6 μὴ γένοιτο· ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ θεὸς
τὸν κόσμον
7 εἰ γὰρ ἡ ἀλήθεια τοῦ θεοῦ ἐν τῷ
ἐμῷ ψεύσματι ἐπερίσσευσεν εἰς τὴν
δόξαν αὐτοῦ τί ἔτι κἀγὼ ὡς
ἁμαρτωλὸς κρίνομαι
8 καὶ μὴ καθὼς βλασφημούμεθα καὶ
καθώς φασίν τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι
Ποιήσωμεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ
ἀγαθά ὧν τὸ κρίμα ἔνδικόν ἐστιν

ŘÍMANŮM 3:9

Bible Kralická
9 Což tedy? My převyšujeme
[pohany]? Nikoli, nebo jsme [již] prve
dokázali toho, že jsou, i Židé i Řekové,
všickni pod hříchem,
10 Jakož psáno jest: Že není
spravedlivého ani jednoho.
11 Není rozumného, není, kdo by
hledal Boha.
12 Všickni se uchýlili, spolu
neužiteční učiněni jsou; není, kdo by
činil dobré, není ani jednoho.
13 Hrob otevřený hrdlo jejich,
jazyky svými lstivě mluvili, jed
[lítých] hadů pod rty jejich.
14 Kterýchžto ústa plná jsou
zlořečení a hořkosti.
15 Nohy jejich rychlé k vylévání
krve.
16 Setření a bída na cestách jejich.
17 A cesty pokoje nepoznali.
18 Není bázně Boží před očima
jejich.
19 Víme pak, že cožkoli Zákon
mluví, těm, kteříž jsou pod Zákonem,
mluví, aby všeliká ústa zacpána byla
a aby vinen byl všecken svět Bohu.
20 Protož z skutků Zákona nebude
ospravedlněn žádný člověk před
obličejem jeho; nebo skrze Zákon
přichází poznání hřícha.
21 Ale
nyní
bez
Zákona
spravedlnost Boží zjevena jest,
osvědčená Zákonem i Proroky,
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Textus Receptus

9 Τί οὖν προεχόμεθα οὐ πάντως·
προῃτιασάμεθα γὰρ Ἰουδαίους τε καὶ
Ἕλληνας πάντας ὑφ' ἁμαρτίαν εἶναι
10 καθὼς γέγραπται ὅτι Οὐκ ἔστιν
δίκαιος οὐδὲ εἷς
11 οὐκ ἔστιν ὁ συνίων οὐκ ἔστιν ὁ
ἐκζητῶν τὸν θεόν
12 πάντες
ἐξέκλιναν
ἅμα
ἠχρειώθησαν· οὐκ ἔστιν ποιῶν
χρηστότητα οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός
13 τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ
αὐτῶν
ταῖς
γλώσσαις
αὐτῶν
ἐδολιοῦσαν ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη
αὐτῶν·
14 ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ πικρίας
γέμει
15 ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα
16 σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν
ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν
17 καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν
18 οὐκ ἔστιν φόβος θεοῦ ἀπέναντι
τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν
19 Οἴδαμεν δὲ ὅτι ὅσα ὁ νόμος λέγει
τοῖς ἐν τῷ νόμῳ λαλεῖ ἵνα πᾶν στόμα
φραγῇ καὶ ὑπόδικος γένηται πᾶς ὁ
κόσμος τῷ θεῷ·
20 διότι ἐξ ἔργων νόμου οὐ
δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον
αὐτοῦ διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις
ἁμαρτίας
21 Νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη
θεοῦ πεφανέρωται μαρτυρουμένη ὑπὸ
τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν
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ŘÍMANŮM 4:1

Bible Kralická
22 Spravedlnost totiž Boží, skrze
víru Ježíše Krista, ke všem a na všecky
věřící.
23 Neboť není rozdílu. Všickniť
zajisté zhřešili, a nemají slávy Boží.
24 Spravedlivi [pak] učiněni bývají
darmo, milostí jeho, skrze vykoupení,
kteréž se stalo v Kristu Ježíši,
25 Jehožto Bůh vydal za smírci,
skrze víru ve krvi jeho, k ukázání
spravedlnosti své, skrze odpuštění
předešlých hříchů,
26 V shovívání Božím, k dokázání
spravedlnosti své v nynějším času,
k tomu, aby on spravedlivým byl
a ospravedlňujícím toho, jenž jest
z víry Ježíšovy.
27 Kdež jest tedy chlouba [tvá]?
Vyprázdněna jest. Skrze který zákon?
Skutků-li? Nikoli, ale skrze zákon
víry.
28 Protož za to máme, že člověk
bývá spravedliv učiněn věrou bez
skutků Zákona.
29 Zdaliž jest toliko Bůh Židů? Zdali
také není i pohanů? [Ba,] jistě
i pohanů,
30 Poněvadž jeden jest Bůh, kterýž
ospravedlňuje
obřízku
z víry,
a neobřízku skrze víru.
31 Což tedy Zákon vyprazdňujeme
skrze víru? Nikoli, nýbrž Zákon
tvrdíme.

4

Což tedy díme, [čeho] jest došel
podle těla Abraham otec náš?

Textus Receptus

22 δικαιοσύνη δὲ θεοῦ διὰ πίστεως
Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς πάντας καὶ ἐπὶ
πάντας τοὺς πιστεύοντας οὐ γάρ ἐστιν
διαστολή
23 πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ
ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ θεοῦ
24 δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ
χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ·
25 ὃν προέθετο ὁ θεὸς ἱλαστήριον
διὰ τῆς πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι εἰς
ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν
πάρεσιν
τῶν
προγεγονότων
ἁμαρτημάτων
26 ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ θεοῦ πρὸς
ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ
νῦν καιρῷ εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον
καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως Ἰησοῦ
27 Ποῦ οὖν ἡ καύχησις ἐξεκλείσθη
διὰ ποίου νόμου τῶν ἔργων οὐχί ἀλλὰ
διὰ νόμου πίστεως
28 λογιζόμεθα
οὖν
πίστει
δικαιοῦσθαι ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων
νόμου
29 ἢ Ἰουδαίων ὁ θεὸς μόνον οὐχὶ δὲ
καὶ ἐθνῶν ναὶ καὶ ἐθνῶν
30 ἐπείπερ εἷς ὁ θεός ὃς δικαιώσει
περιτομὴν
ἐκ
πίστεως
καὶ
ἀκροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως
31 νόμον οὖν καταργοῦμεν διὰ τῆς
πίστεως μὴ γένοιτο· ἀλλὰ νόμον
ἱστῶμεν

4

Τί οὖν ἐροῦμεν Ἀβραὰμ τὸν πατέρα
ἡμῶν εὑρηκέναι κατὰ σάρκα

ŘÍMANŮM 4:2

Bible Kralická
2 Nebo byl-liť Abraham z skutků
spravedliv učiněn, máť se čím chlubiti,
ale ne u Boha.
3 Nebo co praví Písmo? Uvěřil pak
Abraham Bohu, i počteno jemu za
spravedlnost.
4 Kdožť skutky činí, tomuť odplata
nebývá počtena podle milosti, ale
podle dluhu.
5 Tomu pak, kdož nečiní skutků, ale
věří v toho, kterýž spravedlivého činí
bezbožníka, bývá počtena víra jeho za
spravedlnost,
6 Jakož
i David
vypravuje
blahoslavenství člověka, jemuž Bůh
přivlastňuje spravedlnost bez skutků,
[řka:]
7 Blahoslavení, jichžto odpuštěny
jsou nepravosti a jejichžto přikryti jsou
hříchové.
8 Blahoslavený muž, kterémuž Pán
nepočítá hříchu.
9 Blahoslavenství
tedy
toto
k obřízce-li [se vztahuje toliko], čili
také k neobřízce? Nebo pravíme, že
Abrahamovi víra jest počtena za
spravedlnost.
10 Kterak pak jest počtena? [Zdali]
když byl obřezán, čili před
obřezáním? Ne v obřízce, ale před
obřezáním.
11 A [potom] znamení, [totiž]
obřízku,
přijal
[za]
znamení
spravedlnosti víry, kteráž byla před
obřezáním, na to, aby byl otcem všech
věřících v neobřízce, aby i jim přičtena
byla spravedlnost,
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Textus Receptus

2 εἰ γὰρ Ἀβραὰμ ἐξ ἔργων
ἐδικαιώθη ἔχει καύχημα ἀλλ' οὐ πρὸς
τὸν θεόν
3 τί γὰρ ἡ γραφὴ λέγει Ἐπίστευσεν
δὲ Ἀβραὰμ τῷ θεῷ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ
εἰς δικαιοσύνην
4 τῷ δὲ ἐργαζομένῳ ὁ μισθὸς οὐ
λογίζεται κατὰ χάριν ἀλλὰ κατὰ τό
ὀφείλημα
5 τῷ δὲ μὴ ἐργαζομένῳ πιστεύοντι
δὲ ἐπὶ τὸν δικαιοῦντα τὸν ἀσεβῆ
λογίζεται ἡ πίστις αὐτοῦ εἰς
δικαιοσύνην·
6 καθάπερ καὶ Δαβὶδ λέγει τὸν
μακαρισμὸν τοῦ ἀνθρώπου ᾧ ὁ θεὸς
λογίζεται δικαιοσύνην χωρὶς ἔργων
7 Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι
καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι·
8 μακάριος ἀνὴρ ᾧ οὗ μὴ λογίσηται
κύριος ἁμαρτίαν
9 ὁ μακαρισμὸς οὖν οὗτος ἐπὶ τὴν
περιτομὴν ἢ καὶ ἐπὶ τὴν ἀκροβυστίαν
λέγομεν γάρ ὅτι Ἐλογίσθη τῷ
Ἀβραὰμ ἡ πίστις εἰς δικαιοσύνην
10 πῶς οὖν ἐλογίσθη ἐν περιτομῇ
ὄντι ἢ ἐν ἀκροβυστίᾳ οὐκ ἐν περιτομῇ
ἀλλ' ἐν ἀκροβυστίᾳ·
11 καὶ σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς
σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης τῆς
πίστεως τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ εἰς τὸ
εἶναι αὐτὸν πατέρα πάντων τῶν
πιστευόντων δι' ἀκροβυστίας εἰς τὸ
λογισθῆναι
καὶ
αὐτοῖς
τὴν
δικαιοσύνην
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ŘÍMANŮM 4:19

Bible Kralická
12 A [aby byl] otcem obřízky, těch
[totiž], kteříž ne z obřízky toliko jsou,
ale kteříž kráčejí šlépějemi víry otce
našeho Abrahama, kteráž byla před
obřezáním.
13 Nebo ne skrze Zákon [stalo se]
zaslíbení Abrahamovi, aneb semeni
jeho, aby byl dědicem světa, ale skrze
spravedlnost víry.
14 Nebo jestližeť [toliko] ti, kteříž
jsou z Zákona, dědicové jsou, zmařena
jest víra a zrušeno zaslíbení.
15 Zákon zajisté hněv působí; nebo
kdež není Zákona, tu ani přestoupení.
16 A protož z víry [jde dědictví], aby
šlo podle milosti, [proto] aby pevné
bylo zaslíbení všemu semeni, netoliko
tomu, kteréž z Zákona jest, ale i tomu,
jenž jest z víry Abrahamovy, kterýž
jest otec všech nás,
17 (Jakož psáno jest: Otcem
mnohých národů postavil jsem tebe,)
před obličejem Boha, jemuž uvěřil,
kterýž obživuje mrtvé a povolává
i těch věcí, jichž není, jako by byly.
18 Kterýžto [Abraham] v naději
proti naději uvěřil, že bude otcem
mnohých národů, podle toho
povědění: Takť bude símě tvé,
[jakožto hvězdy nebeské a jako písek
mořský].
19 A nezemdlev u víře, nepatřil na
své tělo již umrtvené, ješto téměř ve
stu letech byl, ani na život Sáry [také
již] umrtvený.

Textus Receptus

12 καὶ πατέρα περιτομῆς τοῖς οὐκ ἐκ
περιτομῆς μόνον ἀλλὰ καὶ τοῖς
στοιχοῦσιν τοῖς ἴχνεσιν τῆς ἐν τῇ
ἀκροβυστίᾳ πίστεως τοῦ πατρὸς ἡμῶν
Ἀβραάμ
13 Οὐ γὰρ διὰ νόμου ἡ ἐπαγγελία
τῷ Ἀβραὰμ ἢ τῷ σπέρματι αὐτοῦ τὸ
κληρονόμον αὐτὸν εἶναι τοῦ κόσμου
ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης πίστεως
14 εἰ γὰρ οἱ ἐκ νόμου κληρονόμοι
κεκένωται ἡ πίστις καὶ κατήργηται ἡ
ἐπαγγελία·
15 ὁ γὰρ νόμος ὀργὴν κατεργάζεται·
οὗ γὰρ οὐκ ἔστιν νόμος οὐδὲ
παράβασις
16 διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως ἵνα κατὰ
χάριν εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν
ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι οὐ τῷ
ἐκ τοῦ νόμου μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ
πίστεως Ἀβραάμ ὅς ἐστιν πατὴρ
πάντων ἡμῶν
17 καθὼς γέγραπται ὅτι Πατέρα
πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε κατέναντι
οὗ ἐπίστευσεν θεοῦ τοῦ ζῳοποιοῦντος
τοὺς νεκροὺς καὶ καλοῦντος τὰ μὴ
ὄντα ὡς ὄντα·
18 ὃς παρ' ἐλπίδα ἐπ' ἐλπίδι
ἐπίστευσεν εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸν
πατέρα πολλῶν ἐθνῶν κατὰ τὸ
εἰρημένον· Οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα
σου
19 καὶ μὴ ἀσθενήσας τῇ πίστει οὐ
κατενόησεν τὸ ἑαυτοῦ σῶμα ἤδη
νενεκρωμένον ἑκατονταετής που
ὑπάρχων καὶ τὴν νέκρωσιν τῆς μήτρας
Σάρρας·

ŘÍMANŮM 4:20

Bible Kralická
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Textus Receptus

20 Ale
o zaslíbení
Božím
nepochyboval z nedověry, nýbrž
posilnil se věrou, dav chválu Bohu,
21 Jsa tím jist, že cožkoli zaslíbil,
mocen jest i učiniti.
22 A protož počteno jest jemu [to] za
spravedlnost.
23 Jestiť pak to napsáno ne pro něj
toliko, že jemu to počteno bylo [za
spravedlnost],
24 Ale i pro nás, kterýmžto bude
počteno [za spravedlnost], věřícím
v toho, kterýž vzkřísil Ježíše Pána
našeho z mrtvých,
25 Kterýž vydán jest [na smrt] pro
hříchy naše a vstal z mrtvých pro
ospravedlnění naše.

20 εἰς δὲ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ θεοῦ οὐ
διεκρίθη τῇ ἀπιστίᾳ ἀλλ' ἐνεδυναμώθη
τῇ πίστει δοὺς δόξαν τῷ θεῷ
21 καὶ πληροφορηθεὶς ὅτι ὃ
ἐπήγγελται δυνατός ἐστιν καὶ ποιῆσαι
22 διὸ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς
δικαιοσύνην
23 Οὐκ ἐγράφη δὲ δι' αὐτὸν μόνον
ὅτι ἐλογίσθη αὐτῷ

5

5

Ospravedlněni tedy jsouce z víry,
pokoj máme s Bohem skrze Pána
našeho Jezukrista,
2 Skrze něhož i přístup měli jsme
věrou k milosti této, kterouž stojíme.
A chlubíme se nadějí slávy Boží.
3 A ne toliko [nadějí], ale také
chlubíme se souženími, vědouce, že
soužení trpělivost působí,
4 A trpělivost zkušení, zkušení pak
naději,
5 A nadějeť nezahanbuje. Nebo
láska Boží rozlita jest v srdcích našich
skrze Ducha svatého, kterýž dán jest
nám.
6 Kristus zajisté, když jsme my ještě
mdlí byli, v čas příhodný za bezbožné
umřel.

24 ἀλλὰ καὶ δι' ἡμᾶς οἷς μέλλει
λογίζεσθαι τοῖς πιστεύουσιν ἐπὶ τὸν
ἐγείραντα Ἰησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἐκ
νεκρῶν
25 ὃς
παρεδόθη
διὰ
τὰ
παραπτώματα ἡμῶν καὶ ἠγέρθη διὰ
τὴν δικαίωσιν ἡμῶν
Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως
εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν θεὸν διὰ
τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
2 δι' οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν
ἐσχήκαμεν τῇ πίστει εἰς τὴν χάριν
ταύτην ἐν ᾗ ἑστήκαμεν καὶ καυχώμεθα
ἐπ' ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ θεοῦ
3 οὐ μόνον δέ ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα
ἐν ταῖς θλίψεσιν εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις
ὑπομονὴν κατεργάζεται
4 ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν ἡ δὲ δοκιμὴ
ἐλπίδα
5 ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει ὅτι ἡ
ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς
καρδίαις ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου
τοῦ δοθέντος ἡμῖν
6 ἔτι γὰρ Χριστὸς ὄντων ἡμῶν
ἀσθενῶν κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν
ἀπέθανεν
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ŘÍMANŮM 5:14

Bible Kralická
7 Ješto sotva kdo za spravedlivého
umře, ač za dobréhoť by někdo snad
i umříti směl.
8 Dokazujeť pak Bůh lásky své
k nám; nebo když jsme ještě hříšníci
byli, Kristus umřel za nás.
9 Čím tedy více nyní [již]
ospravedlněni jsouce krví jeho,
spaseni budeme skrze něho od hněvu.
10 Poněvadž
byvše
nepřátelé,
smířeni jsme s Bohem skrze smrt Syna
jeho, nadtoť [již] smíření spaseni
budeme skrze život jeho.
11 A ne toliko [to], ale chlubíme se
[také] i Bohem, skrze Pána našeho
Jezukrista, skrze něhož nyní smíření
jsme došli.
12 A protož jakož skrze jednoho
člověka hřích na svět všel a skrze
hřích smrt, a tak na všecky lidi smrt
přišla, v němž všickni zhřešili.

13 Nebo až do Zákona hřích byl na
světě, ale hřích se nepočítá, když
Zákona není.
14 Kralovala pak smrt od Adama až
do Mojžíše také i nad těmi, kteříž
nehřešili ku podobenství přestoupení
Adamova, kterýž jest figura toho
budoucího [Adama].

Textus Receptus

7 μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις
ἀποθανεῖται· ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ
τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν·
8 συνίστησιν δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην
εἰς ἡμᾶς ὁ θεὸς ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν
ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν
ἀπέθανεν
9 πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωθέντες
νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα
δι' αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς
10 εἰ
γὰρ
ἐχθροὶ
ὄντες
κατηλλάγημεν τῷ θεῷ διὰ τοῦ
θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ πολλῷ
μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα
ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ·
11 οὐ μόνον δέ ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι
ἐν τῷ θεῷ διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ δι' οὗ νῦν τὴν καταλλαγὴν
ἐλάβομεν
12 Διὰ τοῦτο ὥσπερ δι' ἑνὸς
ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς τὸν κόσμον
εἰσῆλθεν καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ
θάνατος καὶ οὕτως εἰς πάντας
ἀνθρώπους ὁ θάνατος διῆλθεν ἐφ' ᾧ
πάντες ἥμαρτον·
13 ἄχρι γὰρ νόμου ἁμαρτία ἦν ἐν
κόσμῳ ἁμαρτία δὲ οὐκ ἐλλογεῖται μὴ
ὄντος νόμου
14 ἀλλ' ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ
Ἀδὰμ μέχρι Μωσέως καὶ ἐπὶ τοὺς μὴ
ἁμαρτήσαντας ἐπὶ τῷ ὁμοιώματι τῆς
παραβάσεως Ἀδάμ ὅς ἐστιν τύπος τοῦ
μέλλοντος

ŘÍMANŮM 5:15

Bible Kralická
15 Ale ne jako hřích, tak i milost.
Nebo poněvadž onoho pádem
jednoho mnoho jich zemřelo,
mnohemť více milost Boží a dar
z milosti toho jednoho člověka
Jezukrista na mnohé rozlit jest.
16 A[však] ne jako skrze jednoho,
kterýž zhřešil, [tak zase] milost. Nebo
vina z jednoho [pádu přivedla všecky]
k odsouzení, ale milost z mnohých
hříchů [přivodí] k ospravedlnění.
17 Nebo poněvadž pro pád jeden
smrt kralovala pro jednoho, mnohemť
více, kteříž by rozhojněnou milost
a dar spravedlnosti přijali, v životě
[novém] kralovati budou skrze
jednoho Jezukrista.
18 A tak tedy, jakž skrze pád jeden
všickni lidé [přišli] k odsouzení, tak
i skrze ospravedlnění jednoho všickni
lidé [mohou přijíti] k ospravedlnění
života.
19 Neb jakož skrze neposlušenství
jednoho člověka učiněno jest mnoho
hříšných, tak i skrze poslušenství
jednoho spravedlivi učiněni budou
mnozí.
20 Zákon pak vkročil [mezi to], aby
se rozhojnil hřích, a když se rozhojnil
hřích, [tedy] ještě více rozhojnila se
milost,
21 Aby jakož jest kraloval hřích
k smrti, tak aby i milost kralovala
skrze spravedlnost k životu věčnému,
skrze Jezukrista Pána našeho.
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Textus Receptus

15 Ἀλλ οὐχ ὡς τὸ παράπτωμα
οὕτως καὶ τὸ χάρισμα· εἰ γὰρ τῷ τοῦ
ἑνὸς παραπτώματι οἱ πολλοὶ
ἀπέθανον πολλῷ μᾶλλον ἡ χάρις τοῦ
θεοῦ καὶ ἡ δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τοῦ ἑνὸς
ἀνθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τοὺς
πολλοὺς ἐπερίσσευσεν
16 καὶ οὐχ ὡς δι' ἑνὸς ἁμαρτήσαντος
τὸ δώρημα· τὸ μὲν γὰρ κρίμα ἐξ ἑνὸς
εἰς κατάκριμα τὸ δὲ χάρισμα ἐκ
πολλῶν παραπτωμάτων εἰς δικαίωμα
17 εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι
ὁ θάνατος ἐβασίλευσεν διὰ τοῦ ἑνός
πολλῷ μᾶλλον οἱ τὴν περισσείαν τῆς
χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς τῆς
δικαιοσύνης λαμβάνοντες ἐν ζωῇ
βασιλεύσουσιν διὰ τοῦ ἑνὸς Ἰησοῦ
Χριστοῦ
18 Ἄρα
οὖν
ὡς
δι'
ἑνὸς
παραπτώματος
εἰς
πάντας
ἀνθρώπους εἰς κατάκριμα οὕτως καὶ
δι' ἑνὸς δικαιώματος εἰς πάντας
ἀνθρώπους εἰς δικαίωσιν ζωῆς·
19 ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς παρακοῆς τοῦ
ἑνὸς
ἀνθρώπου
ἁμαρτωλοὶ
κατεστάθησαν οἱ πολλοί οὕτως καὶ
διὰ τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἑνὸς δίκαιοι
κατασταθήσονται οἱ πολλοί
20 νόμος δὲ παρεισῆλθεν ἵνα
πλεονάσῃ τὸ παράπτωμα· οὗ δὲ
ἐπλεόνασεν
ἡ
ἁμαρτία
ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις
21 ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἡ
ἁμαρτία ἐν τῷ θανάτῳ οὕτως καὶ ἡ
χάρις βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης εἰς
ζωὴν αἰώνιον διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ
κυρίου ἡμῶν
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ŘÍMANŮM 6:12

Bible Kralická

6

Což tedy díme? [Snad] zůstaneme
v hříchu, aby se milost rozhojnila?
2 Nikoli. Kteříž jsme zemřeli hříchu,
kterakž ještě živi budeme v něm?
3 Zdaliž nevíte, že kteřížkoli
pokřtěni jsme v Krista Ježíše, v smrt
jeho pokřtěni jsme?
4 Pohřbeni jsme tedy s ním skrze
křest
v smrt,
abychom,
jakož
z mrtvých vstal Kristus k slávě Otce,
tak i my v novotě života chodili.
5 Nebo poněvadž jsme [v něj]
vštípeni připodobněním smrti jeho,
tedy
i vzkříšením
[jemu
připodobněni] budeme,
6 To vědouce, že starý člověk náš
s ním spolu ukřižován jest, aby bylo
umrtveno tělo hřícha, abychom již
potom nesloužili hříchu.
7 Nebo kdožť umřel, ospravedlněn
jest od hříchu.
8 Jestližeť jsme pak zemřeli
s Kristem, věřímeť, že spolu s ním
také živi budeme,
9 Vědouce, že Kristus vstav
z mrtvých, již více neumírá, smrt nad
ním již více nepanuje.
10 Nebo že jest umřel, hříchu umřel
jednou; že pak jest živ, živ jest Bohu.
11 Tak i vy za to mějte, že jste
zemřeli zajisté hříchu, ale živi jste
Bohu v Kristu Ježíši, Pánu našem.
12 Nepanujž tedy hřích v smrtelném
těle vašem, [tak] abyste povolovali
jemu v žádostech jeho.

Textus Receptus

Τί οὖν ἐροῦμεν ἐπιμενοῦμεν τῇ
ἁμαρτίᾳ ἵνα ἡ χάρις πλεονάσῃ
2 μὴ γένοιτο οἵτινες ἀπεθάνομεν τῇ
ἁμαρτίᾳ πῶς ἔτι ζήσομεν ἐν αὐτῇ
3 ἢ ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθημεν
εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν εἰς τὸν θάνατον
αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν
4 συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ
βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον ἵνα
ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ
τῆς δόξης τοῦ πατρός οὕτως καὶ ἡμεῖς
ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν
5 εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ
ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἀλλὰ
καὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα·
6 τοῦτο γινώσκοντες ὅτι ὁ παλαιὸς
ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη ἵνα
καταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας τοῦ
μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ·
7 ὁ γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ
τῆς ἁμαρτίας
8 εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ
πιστεύομεν ὅτι καὶ συζήσομεν αὐτῷ

6

9 εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ
νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνῄσκει θάνατος
αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει
10 ὃ γὰρ ἀπέθανεν τῇ ἁμαρτίᾳ
ἀπέθανεν ἐφάπαξ· ὃ δὲ ζῇ ζῇ τῷ θεῷ
11 οὕτως καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε
ἑαυτοὺς νεκροὺς μὲν εἶναι τῇ ἁμαρτίᾳ
ζῶντας δὲ τῷ θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
τῷ Κυρίῳ ἡμῶν
12 Μὴ οὖν βασιλευέτω ἡ ἁμαρτία ἐν
τῷ θνητῷ ὑμῶν σώματι εἰς τὸ
ὑπακούειν αὕτη ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις
αὐτοῦ

ŘÍMANŮM 6:13

Bible Kralická
13 Aniž vydávejte údů svých za
odění
nepravosti
[kterémukoli]
hříchu, ale vydávejte se [k sloužení]
Bohu, jakožto [vstavše] z mrtvých [a]
jsouce živi, a údy své [vydávejte] za
odění spravedlnosti Bohu.
14 Nebo hřích nebude panovati nad
vámi; nejste zajisté pod Zákonem, ale
pod milostí.
15 Což tedy? Hřešiti budeme, když
nejsme pod Zákonem, ale pod milostí?
Nikoli.
16 Zdaliž nevíte, že komuž se
vydáváte
za
služebníky
ku
poslušenství, toho jste služebníci,
kohož posloucháte, buďto hříchu
k smrti,
buďto
poslušenství
k spravedlnosti?
17 Ale díka Bohu, že byvše
služebníci hřícha, uposlechli jste
z srdce způsobu učení toho, v kteréž
uvedeni jste.
18 Vysvobozeni jsouce pak od
hříchu, učiněni jste služebníci
spravedlnosti.
19 Po lidsku pravím, pro mdlobu
těla vašeho: Jakž jste vydávali údy
vaše v službu nečistotě a nepravosti
k [tomu, abyste činili] nepravost, tak
[již] nyní vydávejte údy vaše v službu
spravedlnosti ku posvěcení.
20 Nebo když jste byli služebníci
hřícha, cizí jste byli [od] spravedlnosti.
21 Jaký jste pak užitek měli tehdáž
[toho], začež se nyní stydíte? Konec
zajisté těch věcí [jest] smrt.
22 Nyní pak vysvobozeni jsouce od
hříchu a podmaněni v službu Bohu,
máte užitek váš ku posvěcení, cíl pak
život věčný.
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Textus Receptus

13 μηδὲ παριστάνετε τὰ μέλη ὑμῶν
ὅπλα ἀδικίας τῇ ἁμαρτίᾳ ἀλλὰ
παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ θεῷ ὡς ἐκ
νεκρῶν ζῶντας καὶ τὰ μέλη ὑμῶν
ὅπλα δικαιοσύνης τῷ θεῷ
14 ἁμαρτία γὰρ ὑμῶν οὐ κυριεύσει·
οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ νόμον ἀλλ' ὑπὸ χάριν
15 Τί οὖν ἁμαρτήσομεν, ὅτι οὐκ
ἐσμὲν ὑπὸ νόμον ἀλλ' ὑπὸ χάριν μὴ
γένοιτο
16 οὐκ οἴδατε ὅτι ᾧ παριστάνετε
ἑαυτοὺς δούλους εἰς ὑπακοήν δοῦλοί
ἐστε ᾧ ὑπακούετε ἤτοι ἁμαρτίας εἰς
θάνατον ἢ ὑπακοῆς εἰς δικαιοσύνην

17 χάρις δὲ τῷ θεῷ ὅτι ἦτε δοῦλοι
τῆς ἁμαρτίας ὑπηκούσατε δὲ ἐκ
καρδίας εἰς ὃν παρεδόθητε τύπον
διδαχῆς
18 ἐλευθερωθέντες δὲ ἀπὸ τῆς
ἁμαρτίας ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ
19 ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν
ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν ὥσπερ
γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα
τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν
ἀνομίαν οὕτως νῦν παραστήσατε τὰ
μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς
ἁγιασμόν
20 ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς ἁμαρτίας
ἐλεύθεροι ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ
21 τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε ἐφ'
οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε τὸ γὰρ τέλος
ἐκείνων θάνατος
22 νυνὶ δέ ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς
ἁμαρτίας δουλωθέντες δὲ τῷ θεῷ ἔχετε
τὸν καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν τὸ δὲ
τέλος ζωὴν αἰώνιον
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ŘÍMANŮM 7:6

Bible Kralická

Textus Receptus

23 Nebo odplata za hřích [jest] smrt,
ale milost Boží [jest] život věčný
v Kristu Ježíši, Pánu našem.

23 τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας
θάνατος τὸ δὲ χάρισμα τοῦ θεοῦ ζωὴ
αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ
ἡμῶν

7

7

Zdaliž nevíte, bratří, (nebo
povědomým Zákona mluvím) že
Zákon panuje nad člověkem, dokudž
živ jest [člověk]?
2 Nebo žena, kteráž za mužem jest,
živému muži přivázána jest zákonem;
pakli by umřel muž [její], rozvázána
jest od zákona muže.
3 A protož dokudž jest živ muž
[její], slouti bude cizoložnice, bude-li
s jiným mužem; pakliť by muž její
umřel, [jižť] jest svobodna od zákona
toho, takže již nebude cizoložnice,
bude-li s jiným mužem.
4 Takž, bratří moji, i vy umrtveni
jste Zákonu skrze tělo Kristovo, abyste
byli jiného, [totiž] toho, kterýž
z mrtvých vstal, abychom ovoce nesli
Bohu.
5 Nebo když jsme byli v těle, žádosti
hříchů příčinou Zákona [vzbuzené]
moc svou provodily v údech našich
k nesení ovoce [ne Bohu, ale] smrti.
6 Nyní pak osvobozeni jsme od
Zákona, když umřel ten, v němž jsme
držáni byli, tak abychom [již] sloužili
v novotě ducha, a ne v vetchosti litery.

Ἢ ἀγνοεῖτε ἀδελφοί γινώσκουσιν
γὰρ νόμον λαλῶ ὅτι ὁ νόμος
κυριεύει τοῦ ἀνθρώπου ἐφ' ὅσον
χρόνον ζῇ
2 ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι
ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ
ἀνήρ κατήργηται ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ
ἀνδρός
3 ἄρα οὖν ζῶντος τοῦ ἀνδρὸς
μοιχαλὶς χρηματίσει ἐὰν γένηται ἀνδρὶ
ἑτέρῳ· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ
ἐλευθέρα ἐστὶν ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ μὴ
εἶναι αὐτὴν μοιχαλίδα γενομένην
ἀνδρὶ ἑτέρῳ
4 ὥστε ἀδελφοί μου καὶ ὑμεῖς
ἐθανατώθητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ
σώματος τοῦ Χριστοῦ εἰς τὸ γενέσθαι
ὑμᾶς ἑτέρῳ τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι ἵνα
καρποφορήσωμεν τῷ θεῷ
5 ὅτε γὰρ ἦμεν ἐν τῇ σαρκί τὰ
παθήματα τῶν ἁμαρτιῶν τὰ διὰ τοῦ
νόμου ἐνηργεῖτο ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν
εἰς τὸ καρποφορῆσαι τῷ θανάτῳ·
6 νυνὶ δὲ κατηργήθημεν ἀπὸ τοῦ
νόμου ἀποθανόντες ἐν ᾧ κατειχόμεθα
ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν καινότητι
πνεύματος καὶ οὐ παλαιότητι
γράμματος

ŘÍMANŮM 7:7

Bible Kralická
7 Což tedy díme? Že Zákon jest
hříchem? Nikoli; nýbrž hříchu jsem
nepoznal, než skrze Zákon. Nebo
i o žádosti byl bych nevěděl, [aby
hříchem byla], by byl Zákon neřekl:
Nepožádáš.
8 Ale příčinu vzav hřích skrze
přikázaní, zplodil ve mně všelikou
žádost. Bez Zákona zajisté hřích mrtev
[jest].
9 Jáť pak byl jsem živ někdy bez
Zákona, ale když přišlo přikázání,
hřích ožil,
10 a já umřel. I shledáno jest, že to
přikázání, kteréž [mělo mi býti]
k životu, že jest mi k smrti.
11 Nebo hřích, vzav příčinu skrze to
přikázání, podvedl mne, a skrze ně [i]
zabil.
12 A tak Zákon zajisté svatý,
a přikázání svaté i spravedlivé a dobré
[jest].
13 Tedy to dobré učiněno jest mi
smrt? Nikoli, ale hřích, kterýž aby se
okázal býti hříchem, skrze to dobré
zplodil mi smrt, aby [tak] byl příliš
velmi hřešící hřích skrze přikázání.
14 Víme zajisté, že Zákon jest
duchovní, ale já jsem tělesný, prodaný
hříchu.
15 Nebo toho, což činím, neoblibuji;
nebo ne, což chci, to činím, ale, což
v nenávisti mám, to činím.
16 Jestližeť pak, což nechci, to činím,
[tedy] povoluji Zákonu, že jest dobrý.
17 A tak již ne já to činím, ale ten,
kterýž přebývá ve mně, hřích.
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Textus Receptus

7 Τί οὖν ἐροῦμεν ὁ νόμος ἁμαρτία μὴ
γένοιτο· ἀλλὰ τὴν ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων
εἰ μὴ διὰ νόμου· τήν τε γὰρ ἐπιθυμίαν
οὐκ ᾔδειν εἰ μὴ ὁ νόμος ἔλεγεν Οὐκ
ἐπιθυμήσεις
8 ἀφορμὴν δὲ λαβοῦσα ἡ ἁμαρτία
διὰ τῆς ἐντολῆς κατειργάσατο ἐν ἐμοὶ
πᾶσαν ἐπιθυμίαν· χωρὶς γὰρ νόμου
ἁμαρτία νεκρά
9 ἐγὼ δὲ ἔζων χωρὶς νόμου ποτέ·
ἐλθούσης δὲ τῆς ἐντολῆς ἡ ἁμαρτία
ἀνέζησεν ἐγὼ δὲ ἀπέθανον
10 καὶ εὑρέθη μοι ἡ ἐντολὴ ἡ εἰς
ζωὴν αὕτη εἰς θάνατον·
11 ἡ γὰρ ἁμαρτία ἀφορμὴν λαβοῦσα
διὰ τῆς ἐντολῆς ἐξηπάτησέν με καὶ δι'
αὐτῆς ἀπέκτεινεν
12 ὥστε ὁ μὲν νόμος ἅγιος καὶ ἡ
ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαθή
13 Τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ γέγονεν
θάνατος μὴ γένοιτο· ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία
ἵνα φανῇ ἁμαρτία διὰ τοῦ ἀγαθοῦ μοι
κατεργαζομένη θάνατον ἵνα γένηται
καθ' ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία
διὰ τῆς ἐντολῆς
14 οἴδαμεν γὰρ ὅτι ὁ νόμος
πνευματικός ἐστιν ἐγὼ δὲ σάρκικός
εἰμι πεπραμένος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν
15 ὃ
γὰρ
κατεργάζομαι
οὐ
γινώσκω· οὐ γὰρ ὃ θέλω τοῦτο
πράσσω ἀλλ' ὃ μισῶ τοῦτο ποιῶ
16 εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω τοῦτο ποιῶ
σύμφημι τῷ νόμῳ ὅτι καλός
17 νυνὶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι
αὐτὸ ἀλλ' ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία
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ŘÍMANŮM 8:2

Bible Kralická
18 Vímť zajisté, že nepřebývá ve
mně, (to jest v těle mém), dobré. Nebo
chtění [hotové] mám, ale vykonati
dobrého, [tohoť] nenalézám.
19 Nebo nečiním [toho] dobrého,
což chci, ale činím to zlé, čehož nechci.
20 A poněvadž pak, čehož já nechci,
to činím, tedyť již ne já činím to, ale
ten, kterýž přebývá ve mně, hřích.
21 Nalézám tedy [takový při sobě]
zákon, když chci činiti dobré, že se
mne přídrží zlé.
22 Nebo zvláštní libost mám
v Zákoně Božím podle vnitřního
člověka;
23 Ale vidím jiný zákon v údech
svých, odporující zákonu mysli mé
a jímající mne, [tak abych byl vězeň]
zákona hřícha, kterýž jest v údech
mých.
24 Bídný já člověk! Kdo mne
vysvobodí z toho těla smrti?
25 [Ale] děkujiť Bohu skrze
Jezukrista Pána našeho. A takžť já
sloužím myslí Zákonu Božímu, ale
tělem zákonu hřícha.

8

A protož neníť již žádného
odsouzení těm, kteříž [jsou]
v Kristu Ježíši, [totiž] nechodícím
podle těla, ale podle Ducha.
2 Nebo zákon Ducha života v Kristu
Ježíši, vysvobodil mne od zákona
hřícha a smrti.

Textus Receptus

18 οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοί
τοῦτ' ἔστιν ἐν τῇ σαρκί μου ἀγαθόν· τὸ
γὰρ θέλειν παράκειταί μοι τὸ δὲ
κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν οὐχ εὑρίσκω
19 οὐ γὰρ ὃ θέλω ποιῶ ἀγαθόν ἀλλ'
ὃ οὐ θέλω κακὸν τοῦτο πράσσω
20 εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω ἐγὼ τοῦτο ποιῶ
οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτὸ ἀλλ' ἡ
οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία
21 Εὑρίσκω ἄρα τὸν νόμον τῷ
θέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν τὸ καλὸν ὅτι ἐμοὶ
τὸ κακὸν παράκειται·
22 συνήδομαι γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ θεοῦ
κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον
23 βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς
μέλεσίν μου ἀντιστρατευόμενον τῷ
νόμῳ
τοῦ
νοός
μου
καὶ
αἰχμαλωτίζοντά με τῷ νόμῳ τῆς
ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσίν μου
24 ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος· τίς
με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ
θανάτου τούτου
25 ἐυχάριστῶ τῷ θεῷ διὰ Ἰησοῦ
Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν ἄρα οὖν
αὐτὸς ἐγὼ τῷ μὲν νοῒ δουλεύω νόμῳ
θεοῦ τῇ δὲ σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας
Οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριμα τοῖς ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ· μὴ κατὰ σάρκα
περιπατοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα

8

2 ὁ γὰρ νόμος τοῦ πνεύματος τῆς
ζωῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἠλευθέρωσέν
με ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ
θανάτου

ŘÍMANŮM 8:3

Bible Kralická
3 Nebo seč nemohl býti Zákon, byv
mdlý pro tělo, Bůh poslav Syna svého
v podobnosti těla hřícha, a to příčinou
hřícha, odsoudil hřích na těle,
4 Aby
spravedlnost
Zákona
vyplněna byla v nás, kteříž nechodíme
podle těla, ale podle Ducha.
5 Ti zajisté, kteříž jsou podle těla
[živi], chutnají to, což jest těla, ale ti,
kteříž jsou živi podle Ducha, [oblibují]
to, což jest Ducha.
6 Nebo smýšlení těla jest smrt,
smýšlení pak Ducha život a pokoj,
7 Protože
smýšlení
těla
jest
nepřátelské Bohu; nebo Zákonu
Božímu není poddáno, a aniž hned
může [býti].
8 Protož ti, kteříž jsou v těle, Bohu
se líbiti nemohou.
9 Vy pak nejste v těle, ale v Duchu,
poněvadž Duch Boží přebývá v vás.
Jestližeť pak kdo Ducha Kristova
nemá, tenť není jeho.
10 A jest-liť Kristus v vás, tedy ač
tělo umrtveno jest pro hřích, však
duch živ jest pro spravedlnost.
11 Jestližeť pak Duch toho, kterýž
vzkřísil Ježíše z mrtvých, přebývá
v vás, ten, kterýž vzkřísil Krista
z mrtvých, obživí i smrtelná těla vaše,
pro přebývajícího Ducha jeho v vás.
12 A takž tedy, bratří, dlužníciť jsme
ne tělu, abychom podle těla živi byli.
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Textus Receptus

3 τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόμου ἐν ᾧ
ἠσθένει διὰ τῆς σαρκός ὁ θεὸς τὸν
ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας ἐν ὁμοιώματι
σαρκὸς ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας
κατέκρινεν τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί
4 ἵνα τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου
πληρωθῇ ἐν ἡμῖν τοῖς μὴ κατὰ σάρκα
περιπατοῦσιν ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα
5 οἱ γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες τὰ τῆς
σαρκὸς φρονοῦσιν οἱ δὲ κατὰ πνεῦμα
τὰ τοῦ πνεύματος
6 τὸ γὰρ φρόνημα τῆς σαρκὸς
θάνατος τὸ δὲ φρόνημα τοῦ πνεύματος
ζωὴ καὶ εἰρήνη·
7 διότι τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς
ἔχθρα εἰς θεόν τῷ γὰρ νόμῳ τοῦ θεοῦ
οὐχ ὑποτάσσεται οὐδὲ γὰρ δύναται·
8 οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες θεῷ ἀρέσαι οὐ
δύνανται
9 ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλ' ἐν
πνεύματι εἴπερ πνεῦμα θεοῦ οἰκεῖ ἐν
ὑμῖν εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει
οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ
10 εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑμῖν τὸ μὲν σῶμα
νεκρὸν δι' ἁμαρτίαν τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ
διὰ δικαιοσύνην
11 εἰ δὲ τὸ πνεῦμα τοῦ ἐγείραντος
Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν οἰκεῖ ἐν ὑμῖν ὁ
ἐγείρας τὸν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν
ζῳοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ σώματα
ὑμῶν διὰ τὸ ἐνοικοῦν αὐτοῦ Πνεῦμα ἐν
ὑμῖν
12 Ἄρα οὖν ἀδελφοί ὀφειλέται ἐσμέν
οὐ τῇ σαρκὶ τοῦ κατὰ σάρκα ζῆν
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ŘÍMANŮM 8:22

Bible Kralická
13 Nebo budete-li podle těla živi,
zemřete; pakli byste Duchem skutky
těla mrtvili, živi budete.
14 Nebo kteřížkoli Duchem Božím
vedeni bývají, ti jsou synové Boží.
15 Nepřijali jste zajisté Ducha služby
opět k bázni, ale přijali jste Ducha
synovství, v němžto voláme Abba,
[totiž] Otče.
16 [A] tenť Duch osvědčuje duchu
našemu, že jsme synové Boží.
17
A jestliže
synové,
[tedy]
i dědicové, dědicové zajisté Boží,
spolu pak dědicové Kristovi, však
[tak], jestliže spolu s ním trpíme,
abychom spolu i oslaveni byli.
18 Nebo tak za to mám, že nejsou
rovná utrpení nynější oné budoucí
slávě, kteráž se zjeviti má na nás.
19 Nebo pečlivé očekávání [všeho]
stvoření očekává [žádostivého] zjevení
synů Božích.
20 Marnosti zajisté poddáno jest
stvoření, nechtě, ale pro toho, kterýž
[je] poddal,
21 V naději, že i ono vysvobozeno
bude od služby porušení [a
přivedeno] v svobodu slávy synů
Božích.
22 Nebo víme, že všecko stvoření
spolu lká a spolu ku porodu pracuje
až posavad,

Textus Receptus

13 εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε μέλλετε
ἀποθνῄσκειν· εἰ δὲ πνεύματι τὰς
πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε
ζήσεσθε
14 ὅσοι γὰρ πνεύματι θεοῦ ἄγονται
οὗτοι εἰσιν υἱοὶ θεοῦ
15 οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας
πάλιν εἰς φόβον ἀλλ' ἐλάβετε πνεῦμα
υἱοθεσίας ἐν ᾧ κράζομεν Αββα ὁ
πατήρ
16 αὐτὸ τὸ πνεῦμα συμμαρτυρεῖ τῷ
πνεύματι ἡμῶν ὅτι ἐσμὲν τέκνα θεοῦ
17 εἰ δὲ τέκνα καὶ κληρονόμοι·
κληρονόμοι μὲν θεοῦ συγκληρονόμοι
δὲ Χριστοῦ εἴπερ συμπάσχομεν ἵνα
καὶ συνδοξασθῶμεν
18 Λογίζομαι γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ
παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν
μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς
ἡμᾶς
19 ἡ γὰρ ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως
τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ θεοῦ
ἀπεκδέχεται
20 τῇ γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις
ὑπετάγη οὐχ ἑκοῦσα ἀλλὰ διὰ τὸν
ὑποτάξαντα ἐπ' ἑλπίδι
21 ὅτι
καὶ
αὐτὴ
ἡ
κτίσις
ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς
φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης
τῶν τέκνων τοῦ θεοῦ
22 οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις
συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ
νῦν·

ŘÍMANŮM 8:23

Bible Kralická
23 A netoliko [ono], ale i my,
prvotiny Ducha mající, i myť [také]
sami v sobě lkáme, zvolení synů
[Božích]
očekávajíce,
[a
tak]
vykoupení těla našeho.
24 Nebo nadějí spaseni jsme. Naděje
pak, kteráž se vidí, není naděje. Nebo
což kdo vidí, proč by se toho nadál?
25 Pakli čehož nevidíme, toho se
nadějeme, [tedy] toho skrze trpělivost
očekáváme.
26 Ano také i Duch [svatý] pomocen
jest mdlobám našim. Nebo zač
bychom se měli modliti, jakž by
náleželo, nevíme, ale ten Duch prosí
za nás lkáními nevypravitelnými.
27 Ten pak, kterýž jest zpytatel
srdcí, zná, jaký by byl smysl Ducha, že
podle Boha prosí za svaté.
28 Vímeť pak, že milujícím Boha
všecky věci napomáhají k dobrému,
[totiž] těm, kteříž podle uložení [jeho]
povoláni jsou.
29 Nebo kteréž předzvěděl, [ty]
i předzřídil, aby byli připodobněni
obrazu Syna jeho, aby [tak] on byl
prvorozený mezi mnohými bratřími.
30 Kteréž pak předzřídil, těch
i povolal, a kterýchž povolal, ty
i ospravedlnil, a kteréž ospravedlnil,
ty i oslavil.
31 Což tedy díme k tomu? Kdyžť
jest Bůh s námi, i kdo proti nám?
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Textus Receptus

23 οὐ μόνον δέ ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν
ἀπαρχὴν τοῦ πνεύματος ἔχοντες καὶ
ἡμεῖς αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στενάζομεν
υἱοθεσίαν
ἀπεκδεχόμενοι
τὴν
ἀπολύτρωσιν τοῦ σώματος ἡμῶν
24 τῇ γὰρ ἐλπίδι ἐσώθημεν· ἐλπὶς δὲ
βλεπομένη οὐκ ἔστιν ἐλπίς· ὃ γὰρ
βλέπει τίς τί καί ἐλπίζει
25 εἰ δὲ ὃ οὐ βλέπομεν ἐλπίζομεν δι'
ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα
26 Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ πνεῦμα
συναντιλαμβάνεται ταῖς ἀσθενείαις
ἡμῶν· τὸ γὰρ τί προσευξώμεθα καθὸ
δεῖ οὐκ οἴδαμεν ἀλλ' αὐτὸ τὸ πνεῦμα
ὑπερεντυγχάνει
ὑπὲρ
ἡμῶν
στεναγμοῖς ἀλαλήτοις·
27 ὁ δὲ ἐρευνῶν τὰς καρδίας οἶδεν τί
τὸ φρόνημα τοῦ πνεύματος ὅτι κατὰ
θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἁγίων
28 οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσιν τὸν
θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν τοῖς
κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν
29 ὅτι οὓς προέγνω καὶ προώρισεν
συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ
αὐτοῦ εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον
ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς·
30 οὓς δὲ προώρισεν τούτους καὶ
ἐκάλεσεν· καὶ οὓς ἐκάλεσεν τούτους
καὶ ἐδικαίωσεν· οὓς δὲ ἐδικαίωσεν
τούτους καὶ ἐδόξασεν
31 Τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα εἰ ὁ
θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν τίς καθ' ἡμῶν
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ŘÍMANŮM 9:2

Bible Kralická

Textus Receptus

32 Kterýž ani vlastnímu Synu
svému neodpustil, ale za nás za
všecky vydal jej, i kterakž by tedy
nám s ním všech věcí nedal?
33 Kdo bude žalovati na vyvolené
Boží? Bůh [jest], jenž ospravedlňuje.
34 Kdo jest, ješto by [je] odsoudil?
Kristus [jest, kterýž] umřel [za ně],
nýbrž i z mrtvých vstal, a kterýž i na
pravici Boží jest, kterýž [také]
i oroduje za nás.
35 [A protož] kdo nás odloučí od
lásky Kristovy? [Zdali] zarmoucení,
aneb úzkost, nebo protivenství? Zdali
hlad,
čili
nahota?
Zdali
nebezpečenství, čili meč?
36 Jakož psáno jest: Pro tebe mrtveni
býváme celý den, jmíni jsme jako ovce
oddané k zabití.
37 Ale v tom ve všem udatně
vítězíme, skrze toho, kterýž nás
zamiloval.
38 Jist jsem zajisté, že ani smrt, ani
život, ani andělé, ani knížatstvo, ani
mocnosti, ani nastávající věci, ani
budoucí,
39 Ani vysokost, ani hlubokost, ani
kterékoli jiné stvoření, nebude moci
nás odloučiti od lásky Boží, kteráž jest
v Kristu Ježíši, Pánu našem.

32 ὅς γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο
ἀλλ' ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν
αὐτόν πῶς οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῷ τὰ
πάντα ἡμῖν χαρίσεται
33 τίς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν θεοῦ
θεὸς ὁ δικαιῶν·
34 τίς ὁ κατακρινῶν Χριστὸς ὁ
ἀποθανών μᾶλλον δὲ καί ἐγερθείς ὃς
καὶ ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ ὃς καὶ
ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν

9

9

Pravduť pravím v Kristu [a]
neklamámť, čemuž i svědomí mé
svědectví vydává v Duchu svatém,
2 Žeť
mám
veliký
zámutek
a ustavičnou bolest v srdci svém.

35 τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης
τοῦ Χριστοῦ θλῖψις ἢ στενοχωρία ἢ
διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης ἢ
κίνδυνος ἢ μάχαιρα
36 καθὼς γέγραπται ὅτι Ἕνεκά σοῦ
θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν
ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς
37 ἀλλ'
ἐν
τούτοις
πᾶσιν
ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος
ἡμᾶς
38 πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος
οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε
δυνάμεις οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα
39 οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις
κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι
ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ θεοῦ τῆς ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν
Ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ οὐ
ψεύδομαι συμμαρτυρούσης μοι τῆς
συνειδήσεώς μου ἐν πνεύματι ἁγίῳ
2 ὅτι λύπη μοί ἐστιν μεγάλη καὶ
ἀδιάλειπτος ὀδύνη τῇ καρδίᾳ μου

ŘÍMANŮM 9:3

Bible Kralická
3 Nebo žádal bych já sám
zavrženým býti od Krista místo bratří
svých, [totiž] příbuzných svých podle
těla.
4 Kteřížto jsou Izraelští, jejichžto jest
přijetí za syny, i sláva, i smlouvy,
i Zákona dání, i služba [Boží],
i zaslíbení.
5 Jejichž [jsou i] otcové, a ti,
z nichžto jest Kristus podle těla, kterýž
jest nade všecky Bůh požehnaný na
věky. Amen.
6 Avšak nemůže zmařeno býti slovo
Boží. Nebo ne všickni, kteříž jsou
z Izraele, Izraelští jsou.
7 Aniž [proto], že jsou símě
Abrahamovo, [hned také] všickni jsou
synové, ale v Izákovi nazváno bude
tvé símě.
8 To jest, ne [všickni ti], jenž jsou
synové těla, jsou [také] synové Boží,
ale kteříž jsou synové [Božího]
zaslíbení, ti se počítají za símě.
9 Nebo toto jest slovo zaslíbení:
V týž čas přijdu, a Sára bude míti
syna.
10 A netoliko [to], ale i Rebeka
z jednoho počavši, [totiž z] Izáka, otce
našeho, [toho důvodem jest].
11 Nebo ještě před narozením [obou
těch synů], a prve nežli co dobrého
nebo zlého učinili, aby uložení Boží,
kteréžto jest podle vyvolení, [a tak] ne
z skutků, ale z toho, jenž povolává,
pevné bylo,
12 Řečeno jest jí: Větší sloužiti bude
menšímu,
13 Jakož psáno jest: Jákoba jsem
miloval, ale Ezau nenáviděl jsem.
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Textus Receptus

3 ηὐχόμην γὰρ αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεμα
εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν
ἀδελφῶν μου τῶν συγγενῶν μου κατὰ
σάρκα
4 οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλῖται ὧν ἡ
υἱοθεσία καὶ ἡ δόξα καὶ αἱ διαθῆκαι
καὶ ἡ νομοθεσία καὶ ἡ λατρεία καὶ αἱ
ἐπαγγελίαι
5 ὧν οἱ πατέρες καὶ ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς
τὸ κατὰ σάρκα· ὁ ὢν ἐπὶ πάντων θεὸς
εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν
6 Οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν ὁ
λόγος τοῦ θεοῦ οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ
Ἰσραήλ οὗτοι Ἰσραήλ·
7 οὐδ ὅτι εἰσὶν σπέρμα Ἀβραάμ
πάντες τέκνα ἀλλ' Ἐν Ἰσαὰκ
κληθήσεταί σοι σπέρμα
8 τοῦτ' ἔστιν οὐ τὰ τέκνα τῆς σαρκὸς
ταῦτα τέκνα τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τέκνα
τῆς ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς σπέρμα
9 ἐπαγγελίας γὰρ ὁ λόγος οὗτος
Κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἐλεύσομαι καὶ
ἔσται τῇ Σάρρᾳ υἱός
10 οὐ μόνον δέ ἀλλὰ καὶ Ῥεβέκκα ἐξ
ἑνὸς κοίτην ἔχουσα Ἰσαὰκ τοῦ πατρὸς
ἡμῶν·
11 μήπω γὰρ γεννηθέντων μηδὲ
πραξάντων τι ἀγαθὸν ἢ κακόν, ἵνα ἡ
κατ' ἐκλογὴν τοῦ θεοῦ πρόθεσις μένῃ
οὐκ ἐξ ἔργων ἀλλ' ἐκ τοῦ καλοῦντος

12 ἐρρήθη αὐτῇ ὅτι Ὁ μείζων
δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι
13 καθὼς γέγραπται Τὸν Ἰακὼβ
ἠγάπησα τὸν δὲ Ἠσαῦ ἐμίσησα

528

ŘÍMANŮM 9:23

Bible Kralická
14 I což tedy díme? Zdali
nespravedlnost jest u Boha? Nikoli.
15 Nebo Mojžíšovi dí: Smiluji se nad
tím, komuž milost učiním, a slituji se
nad tím, nad kýmž se slituji.
16 A tak tedy neníť [vyvolování] na
tom, jenž chce, ani na tom, jenž běží,
ale na Bohu, jenž se smilovává.
17 Nebo dí Písmo faraonovi: Proto
jsem vzbudil tebe, abych na tobě
ukázal moc svou a aby rozhlášeno
bylo jméno mé po vší zemi.
18 A tak tedy nad kýmž chce,
smilovává se, a koho chce, zatvrzuje.
19 Ale díš mi: I pročež se pak
hněvá? Nebo vůli jeho kdo odepřel?
20 Ale ó člověče, kdo jsi ty, že [tak]
odpovídáš Bohu? Zdaž hrnec dí
hrnčíři: Pročs mne tak udělal?
21 Zdaliž hrnčíř nemá moci nad
hlinou, aby z jednostejného truple
udělal jednu nádobu ke cti a jinou ku
potupě?
22 Což pak [divného, že] Bůh, chtěje
ukázati hněv a oznámiti moc svou,
snášel ve mnohé trpělivosti nádoby
hněvu, připravené k zahynutí.
23 A [takž] také, aby známé učinil
bohatství slávy své při nádobách
milosrdenství, kteréž připravil k slávě.

Textus Receptus

14 Τί οὖν ἐροῦμεν μὴ ἀδικία παρὰ
τῷ θεῷ μὴ γένοιτο·
15 τῷ γὰρ Μωσῇ λέγει Ἐλεήσω ὃν
ἂν ἐλεῶ καὶ οἰκτειρήσω ὃν ἂν
οἰκτείρω
16 ἄρα οὖν οὐ τοῦ θέλοντος οὐδὲ τοῦ
τρέχοντος ἀλλὰ τοῦ ἐλεοῦντος θεοῦ
17 λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ Φαραὼ ὅτι
Εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε ὅπως
ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου καὶ
ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ
τῇ γῇ
18 ἄρα οὖν ὃν θέλει ἐλεεῖ ὃν δὲ θέλει
σκληρύνει
19 Ἐρεῖς οὖν μοι Τί ἔτι μέμφεται τῷ
γὰρ βουλήματι αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκεν
20 μενοῦνγε ὦ ἄνθρωπε σὺ τίς εἶ ὁ
ἀνταποκρινόμενος τῷ θεῷ μὴ ἐρεῖ τὸ
πλάσμα τῷ πλάσαντι Τί με ἐποίησας
οὕτως
21 ἢ οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ὁ κεραμεὺς
τοῦ πηλοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ φυράματος
ποιῆσαι ὃ μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος ὃ δὲ εἰς
ἀτιμίαν
22 εἰ δὲ θέλων ὁ θεὸς ἐνδείξασθαι
τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίσαι τὸ δυνατὸν
αὐτοῦ ἤνεγκεν ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ
σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα εἰς
ἀπώλειαν
23 καὶ ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς
δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους ἃ
προητοίμασεν εἰς δόξαν

ŘÍMANŮM 9:24

Bible Kralická
24 Kterýchžto i povolal, [totiž] nás,
netoliko z Židů, ale také i z pohanů,
25 Jakož i skrze Ozé dí: Nazovu
nelid můj lidem mým, a nemilou
[nazovu] milou.
26 A budeť na tom místě, kdež
řečeno bylo jim: Nejste vy lid můj, tuť
nazváni budou synové Boha živého.
27 Izaiáš pak volá nad Izraelem,
[řka]: Byť pak byl počet synů
Izraelských jako písek mořský,
ostatkové [toliko] spaseni budou.
28 Nebo
pohubení
učiní
spravedlivé, a to jisté, pohubení zajisté
učiní Pán na zemi, a to jisté.
29 A jakož prve pověděl Izaiáš: Byť
byl Pán zástupů nepozůstavil nám
semene, jako Sodoma učiněni bychom
byli, a Gomoře byli bychom podobni.
30 Což tedy díme? Že pohané, kteříž
nenásledovali spravedlnosti, dosáhli
spravedlnosti, a to spravedlnosti té,
kteráž jest z víry;
31 Izrael pak následovav zákona
spravedlnosti, k zákonu spravedlnosti
nepřišel.
32 Proč? Nebo ne z víry, ale jako
z skutků Zákona [jí hledali]. Urazili se
zajisté o kámen urážky,
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Textus Receptus

24 οὓς καὶ ἐκάλεσεν ἡμᾶς οὐ μόνον
ἐξ Ἰουδαίων ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐθνῶν
25 ὡς καὶ ἐν τῷ Ὡσηὲ λέγει Καλέσω
τὸν οὐ λαόν μου λαόν μου καὶ τὴν οὐκ
ἠγαπημένην ἠγαπημένην·
26 καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐρρήθη
αὐτοῖς Οὐ λαός μου ὑμεῖς ἐκεῖ
κληθήσονται υἱοὶ θεοῦ ζῶντος
27 Ἠσαΐας δὲ κράζει ὑπὲρ τοῦ
Ἰσραήλ Ἐὰν ᾖ ὁ ἀριθμὸς τῶν υἱῶν
Ἰσραὴλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης τὸ
κατάλειμμα σωθήσεται·
28 λόγον γὰρ συντελῶν καὶ
συντέμνων ἐν δικαιοσυνῃ ὅτι λόγον
συντετμημένον ποιήσει κύριος ἐπὶ τῆς
γῆς
29 καὶ καθὼς προείρηκεν Ἠσαΐας Εἰ
μὴ κύριος Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν
σπέρμα ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν καὶ
ὡς Γόμορρα ἂν ὡμοιώθημεν
30 Τί οὖν ἐροῦμεν ὅτι ἔθνη τὰ μὴ
διώκοντα δικαιοσύνην κατέλαβεν
δικαιοσύνην δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ
πίστεως
31 Ἰσραὴλ δὲ διώκων νόμον
δικαιοσύνης εἰς νόμον δικαιοσύνης,
οὐκ ἔφθασεν
32 διατί ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως, ἀλλ' ὡς
ἐξ ἔργων νόμου· προσέκοψαν γὰρ τῷ
λίθῳ τοῦ προσκόμματος,
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ŘÍMANŮM 10:8

Bible Kralická

Textus Receptus

33 Jakož psáno jest: Aj, kladu na
Sionu
kámen
urážky
a skálu
pohoršení, a každý, kdož uvěří v něj,
nebude zahanben.

33 καθὼς γέγραπται Ἰδού, τίθημι ἐν
Σιὼν λίθον προσκόμματος καὶ πέτραν
σκανδάλου καὶ πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ'
αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται

10

10

8 Ale co dí [spravedlnost z víry]?
Blízko tebe jestiť slovo, v ústech tvých
a v srdci tvém. [A] toť jest slovo to
víry, kteréž kážeme,

3 ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ θεοῦ
δικαιοσύνην
καὶ
τὴν
ἰδίαν
δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι τῇ
δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν·
4 τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς
δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι
5 Μωσῆς
γὰρ
γράφει
τὴν
δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ
ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν
αὐτοῖς
6 ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως
λέγει Μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου Τίς
ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν τοῦτ'
ἔστιν Χριστὸν καταγαγεῖν·
7 ἤ Τίς καταβήσεται εἰς τὴν
ἄβυσσον τοῦτ' ἔστιν Χριστὸν ἐκ
νεκρῶν ἀναγαγεῖν
8 ἀλλὰ τί λέγει Ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά
ἐστιν ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ
καρδίᾳ σου τοῦτ' ἔστιν τὸ ῥῆμα τῆς
πίστεως ὃ κηρύσσομεν

Bratří,
příchylnost
zajisté
s zvláštní libostí srdce mého
jestiť k Izraelovi, i modlitba za něj
k Bohu, aby spasen byl.
2 Neboť jim svědectví vydávám, žeť
horlivost Boží mají, ale ne podle
umění.
3 Nebo neznajíce Boží spravedlnosti,
a svou vlastní spravedlnost hledajíce
vystaviti, spravedlnosti Boží nebyli
poddáni.
4 Nebo konec Zákona [jest] Kristus
k ospravedlnění všelikému věřícímu.
5 Nebo
Mojžíš
píše
[o]
spravedlnosti, kteráž jest z Zákona,
[pravě]: Který by koli člověk činil ty
věci, živ bude v nich.
6 Ta pak spravedlnost, kteráž jest
z víry, takto praví: Neříkej v srdci
svém: Kdo vstoupí na nebe? To jest
Krista s výsosti svésti.
7 Aneb kdo sstoupí do propasti? To
jest Krista z mrtvých vzbuditi.

Ἀδελφοί ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς
καρδίας καὶ ἡ δέησις ἡ πρὸς τὸν
θεὸν ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ ἐστιν εἰς
σωτηρίαν
2 μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον
θεοῦ ἔχουσιν ἀλλ' οὐ κατ' ἐπίγνωσιν·
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9 Totiž, vyznáš-li ústy svými Pána
Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej
Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš.
10 Nebo
srdcem
se
věří
k spravedlnosti, ale ústy vyznání děje
se k spasení.
11 Nebo dí Písmo: Všeliký, kdož
věří v něj, nebude zahanben.
12 Neníť zajisté rozdílu mezi Židem
a Řekem; nebo tentýž Pán všech,
bohatý jest ke všem vzývajícím jej.
13 Každý zajisté, kdožkoli vzýval by
jméno Páně, spasen bude.
14 Ale kterak budou vzývati toho,
v kteréhož neuvěřili? A kterak uvěří
tomu, o němž neslyšeli? A kterak
uslyší bez kazatele?
15 A kterak kázati budou, jestliže
nebudou posláni? Jakož psáno jest:
[Aj,] jak krásné nohy zvěstujících
pokoj, zvěstujících dobré věci.
16 Ale ne všickni uposlechli
evangelium. Nebo Izaiáš praví: Pane,
kdo uvěřil kázání našemu?
17 Tedy víra z slyšení, a slyšení
skrze slovo Boží.
18 Ale pravímť: Zdaliž [jsou]
neslyšeli? Anobrž po vší zemi rozšel
se zvuk jejich a až do končin okršlku
země slova jejich.
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Textus Receptus

9 ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί
σου κύριον Ἰησοῦν καὶ πιστεύσῃς ἐν
τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ θεὸς αὐτὸν
ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν σωθήσῃ·
10 καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς
δικαιοσύνην στόματι δὲ ὁμολογεῖται
εἰς σωτηρίαν
11 λέγει γὰρ ἡ γραφή Πᾶς ὁ
πιστεύων
ἐπ'
αὐτῷ
οὐ
καταισχυνθήσεται
12 οὐ γάρ ἐστιν διαστολὴ Ἰουδαίου
τε καὶ Ἕλληνος ὁ γὰρ αὐτὸς κύριος
πάντων πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς
ἐπικαλουμένους αὐτόν·
13 Πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ
ὄνομα κυρίου σωθήσεται
14 Πῶς οὖν ἐπικαλέσονται εἰς ὃν
οὐκ ἐπίστευσαν πῶς δὲ πιστεύσουσιν
οὗ οὐκ ἤκουσαν πῶς δὲ ἀκούσουσιν
χωρὶς κηρύσσοντος
15 πῶς δὲ κηρύξουσιν ἐὰν μὴ
ἀποσταλῶσιν καθὼς γέγραπται Ὡς
ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων
εἰρήνην, τῶν εὐαγγελιζομένων τὰ
ἀγαθά
16 Ἀλλ οὐ πάντες ὑπήκουσαν τῷ
εὐαγγελίῳ Ἠσαΐας γὰρ λέγει Κύριε
τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν
17 ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς ἡ δὲ ἀκοὴ
διὰ ῥήματος Θεοῦ
18 ἀλλὰ λέγω μὴ οὐκ ἤκουσαν
μενοῦνγε· Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν
ὁ φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα
τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν
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Textus Receptus

19 Ale pravím: Zdaliž nepoznal
Izrael [toho]? Ano první [z nich]
Mojžíš řekl: Já k závisti vás přivedu
skrze národ ten, kteréhož nemáte za
lid [můj]; skrze lid nemoudrý k hněvu
popudím vás.
20 A Izaiáš směle dí: Nalezen jsem
od těch, kteříž mne nehledali; zjeven
jsem těm, kteříž se na mne neptali.
21 Ale proti lidu Izraelskému dí:
Přes celý den roztahoval jsem ruce své
k lidu nepovolnému a protivnému.

19 ἀλλὰ λέγω μὴ οὐκ ἔγνω Ἰσραὴλ
πρῶτος
Μωσῆς
λέγει
Ἐγὼ
παραζηλώσω ὑμᾶς ἐπ' οὐκ ἔθνει ἐπὶ
ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς

11

11

Protož pravím: Zdali jest Bůh
zavrhl lid svůj? Nikoli; nebo i já
Izraelský
jsem,
z semene
Abrahamova,
z pokolení
Beniaminova.
2 Nezavrhlť jest Bůh lidu svého,
kterýž předzvěděl. Zdali nevíte, co
Písmo praví o Eliášovi? Kterak se
modlí Bohu proti lidu Izraelskému
řka:
3 Pane, proroky tvé zmordovali
a oltáře tvé rozkopali, já pak zůstal
jsem sám, a i méť duše hledají.
4 Ale co jemu dí odpověd Boží?
Pozůstavil jsem sobě sedm tisíců
mužů, kteříž neskláněli kolen před
Bálem.
5 Takť i nyní ostatkové podle
vyvolení [jdoucího z pouhé] milosti
[Boží] zůstali,
6 A poněvadž z milosti, tedy ne
z skutků, sic jinak milost již by nebyla
milost. Pakli z skutků, [tedy] již není
milost, jinak skutek nebyl by skutek.

20 Ἠσαΐας δὲ ἀποτολμᾷ καὶ λέγει
Εὑρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν ἐμφανὴς
ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσιν
21 πρὸς δὲ τὸν Ἰσραὴλ λέγει Ὅλην
τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου
πρὸς
λαὸν
ἀπειθοῦντα
καὶ
ἀντιλέγοντα
Λέγω οὖν μὴ ἀπώσατο ὁ θεὸς
τὸν λαὸν αὐτοῦ μὴ γένοιτο· καὶ
γὰρ ἐγὼ Ἰσραηλίτης εἰμί ἐκ σπέρματος
Ἀβραάμ φυλῆς Βενιαμίν
2 οὐκ ἀπώσατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν
αὐτοῦ ὃν προέγνω ἢ οὐκ οἴδατε ἐν
Ἠλίᾳ τί λέγει ἡ γραφή ὡς ἐντυγχάνει
τῷ θεῷ κατὰ τοῦ Ἰσραήλ λέγων,
3 Κύριε τοὺς προφήτας σου
ἀπέκτειναν καὶ τὰ θυσιαστήριά σου
κατέσκαψαν κἀγὼ ὑπελείφθην μόνος
καὶ ζητοῦσιν τὴν ψυχήν μου
4 ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ ὁ χρηματισμός
Κατέλιπον ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους
ἄνδρας οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ
Βάαλ
5 οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ
λεῖμμα κατ' ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν·
6 εἰ δὲ χάριτι οὐκέτι ἐξ ἔργων ἐπεὶ ἡ
χάρις οὐκέτι γίνεται χάρις εἰ δὲ ἐξ
ἔργων· οὐκέτι ἐστὶν χάρις ἐπεὶ τὸ
ἔργον οὐκέτι ἐστίν ἔργον
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7 Což tedy? Čeho hledá Izrael, toho
jest nedošel, ale vyvolení došli toho,
jiní pak zatvrzeni jsou,
8 (Jakož psáno jest: Dal jim Bůh
ducha zkormoucení, oči, aby neviděli,
a uši, aby neslyšeli,) až do dnešního
dne.
9 A David dí: Budiž jim stůl jejich
osidlem
a pastmi
a pohoršením
i [spravedlivým] odplacením.
10 Zatmětež se oči jejich, ať nevidí,
a hřbet jejich vždycky shýbej.
11 A z toho pravím: Tak-liž jsou pak
[Židé] klesli, aby [docela] padli?
Nikoli, ale jejich klesnutím spasení
[přiblížilo se] pohanům, aby je tak
[Bůh] k závidění přivedl.
12 A poněvadž pak jejich pád jest
bohatství světa a zmenšení jejich jest
bohatství pohanů, čím více plnost
jich?
13 Vámť zajisté pravím pohanům,
jelikož jsem já apoštol pohanský,
přisluhování mé oslavuji,
14 Zda bych jak k závidění vzbuditi
mohl [ty, jenž jsou] tělo mé,
a k spasení přivésti [aspoň] některé
z nich.
15 Nebo kdyžť zavržení jich jest
smíření světa, co pak [bude] zase jich
přijetí, než život z mrtvých?
16 Poněvadž prvotiny svaté jsou,
takéť [svaté] jest i těsto; a jest-liť kořen
svatý, [tedy] i ratolesti.
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Textus Receptus

7 τί οὖν ὃ ἐπιζητεῖ Ἰσραήλ τούτου
οὐκ ἐπέτυχεν ἡ δὲ ἐκλογὴ ἐπέτυχεν· οἱ
δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν
8 καθὼς γέγραπται Ἔδωκεν αὐτοῖς
ὁ θεὸς πνεῦμα κατανύξεως ὀφθαλμοὺς
τοῦ μὴ βλέπειν καὶ ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν
ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας
9 καὶ Δαβὶδ λέγει Γενηθήτω ἡ
τράπεζα αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς
θήραν καὶ εἰς σκάνδαλον καὶ εἰς
ἀνταπόδομα αὐτοῖς
10 σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ
αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν καὶ τὸν νῶτον
αὐτῶν διαπαντός σύγκαμψον
11 Λέγω οὖν μὴ ἔπταισαν ἵνα
πέσωσιν μὴ γένοιτο· ἀλλὰ τῷ αὐτῶν
παραπτώματι ἡ σωτηρία τοῖς ἔθνεσιν
εἰς τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς
12 εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν
πλοῦτος κόσμου καὶ τὸ ἥττημα αὐτῶν
πλοῦτος ἐθνῶν πόσῳ μᾶλλον τὸ
πλήρωμα αὐτῶν
13 Ὑμῖν γὰρ λέγω τοῖς ἔθνεσιν· ἐφ'
ὅσον μὲν εἰμι ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος
τὴν διακονίαν μου δοξάζω
14 εἴ πως παραζηλώσω μου τὴν
σάρκα καὶ σώσω τινὰς ἐξ αὐτῶν
15 εἰ γὰρ ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν
καταλλαγὴ κόσμου τίς ἡ πρόσληψις εἰ
μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν
16 εἰ δὲ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία καὶ τὸ
φύραμα· καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία καὶ οἱ
κλάδοι
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17 Žeť jsou pak některé ratolesti
vylomeny, a ty, byv planou olivou,
vštípen jsi místo nich a učiněn jsi
účastník kořene i tučnosti olivy.
18 [Proto ty] se nechlub proti
ratolestem. Pakli se chlubíš, [věz, že]
ne ty kořen neseš, ale kořen tebe.
19 Pakli díš: Vylomeny jsou
ratolesti, abych já byl vštípen,
20 Dobře [pravíš]. Pro nevěru
vylomeny jsou, ale ty věrou stojíš.
Nebudiž vysokomyslný, ale boj se.
21 Nebo poněvadž Bůh ratolestem
přirozeným neodpustil, [věz,] žeť by
ani tobě neodpustil.
22 A protož viz dobrotivost
i zuřivost Boží. K těm zajisté, kteříž
padli, zuřivost, ale k tobě dobrotivost,
ač budeš-li trvati v dobrotě. Sic jinak
i ty vyťat budeš.
23 Ano i oni, jestliže nezůstanou
v nevěře, zase vštípeni budou. Mocenť
jest zajisté Bůh zase vštípiti je.
24 Nebo poněvadž ty vyťat jsi
z přirozené plané olivy a proti
přirození vštípen jsi v dobrou olivu,
čím více pak ti, kteříž podle přirození
jsou [z dobré olivy], vštípeni budou
v svou vlastní olivu.
25 Neboť nechci, bratří, abyste
nevěděli tohoto tajemství, (abyste
nebyli sami u sebe moudří,) že
zatvrdilost [tato] zčástky přihodila se
Izraelovi, dokudž by nevešla plnost
pohanů.

Textus Receptus

17 Εἰ δέ τινες τῶν κλάδων
ἐξεκλάσθησαν σὺ δὲ ἀγριέλαιος ὢν
ἐνεκεντρίσθης
ἐν
αὐτοῖς
καὶ
συγκοινωνὸς τῆς ῥίζης καὶ τῆς
πιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου
18 μὴ κατακαυχῶ τῶν κλάδων· εἰ δὲ
κατακαυχᾶσαι οὐ σὺ τὴν ῥίζαν
βαστάζεις ἀλλ' ἡ ῥίζα σέ
19 ἐρεῖς οὖν Ἐξεκλάσθησαν οἵ
κλάδοι ἵνα ἐγὼ ἐγκεντρισθῶ
20 καλῶς· τῇ ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησαν
σὺ δὲ τῇ πίστει ἕστηκας μὴ
ὑψηλοφρόνει, ἀλλὰ φοβοῦ·
21 εἰ γὰρ ὁ θεὸς τῶν κατὰ φύσιν
κλάδων οὐκ ἐφείσατο μήπως οὐδὲ σοῦ
φείσηται
22 ἴδε
οὖν
χρηστότητα
καὶ
ἀποτομίαν θεοῦ· ἐπὶ μὲν τοὺς
πεσόντας ἀποτομίαν ἐπὶ δὲ σὲ
χρηστότητα
ἐὰν
ἐπιμείνῃς
τῇ
χρηστότητι ἐπεὶ καὶ σὺ ἐκκοπήσῃ
23 καὶ ἐκεῖνοι δέ ἐὰν μὴ ἐπιμείνωσιν
τῇ
ἀπιστίᾳ
ἐγκεντρισθήσονται·
δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ θεὸς πάλιν
ἐγκεντρίσαι αὐτούς
24 εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν
ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν
ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον πόσῳ
μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν
ἐγκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ
25 Οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν
ἀδελφοί τὸ μυστήριον τοῦτο ἵνα μὴ ἦτε
παῤ ἑαυτοῖς φρόνιμοι ὅτι πώρωσις
ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις
οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ
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26 A takť všecken Izrael spasen
bude, jakož psáno jest: Přijde z Siona
vysvoboditel a odvrátíť bezbožnosti
od Jákoba.
27 A tatoť bude smlouva má s nimi,
když shladím hříchy jejich.
28 A tak s strany evangelium jsouť
nepřátelé pro vás, ale podle vyvolení
jsou milí pro otce [svaté].
29 Darů zajisté svých a povolání
Bůh nelituje.
30 Nebo jakož i vy někdy jste nebyli
poslušni Boha, ale nyní milosrdenství
jste došli pro jejich nevěru,
31 Tak i oni nyní neuposlechli, aby
pro učiněné vám milosrdenství i oni
[také] milosrdenství dosáhli.
32 Zavřel zajisté Bůh všecky
v nevěře, aby se nade všemi smiloval.
33 Ó
hlubokosti
bohatství
i moudrosti i umění Božího! Jak jsou
nezpytatelní
soudové
jeho
a nevystižitelné cesty jeho!
34 Nebo kdo jest poznal mysl Páně?
Aneb kdo jemu radil?
35 Nebo kdo prve dal jemu, a budeť
mu odplaceno?
36 Nebo z něho a skrze něho
a v něm [jsou] všecky věci, jemuž
sláva na věky. Amen.
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Textus Receptus

26 καὶ
οὕτως
πᾶς
Ἰσραὴλ
σωθήσεται· καθὼς γέγραπται Ἥξει
ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος καὶ ἀποστρέψει
ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ·
27 καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ' ἐμοῦ
διαθήκη ὅταν ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας
αὐτῶν
28 κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δι'
ὑμᾶς κατὰ δὲ τὴν ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ
διὰ τοὺς πατέρας·
29 ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα
καὶ ἡ κλῆσις τοῦ θεοῦ
30 ὥσπερ γὰρ καὶ ὑμεῖς ποτε
ἠπειθήσατε τῷ θεῷ νῦν δὲ ἠλεήθητε τῇ
τούτων ἀπειθείᾳ
31 οὕτως καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν
τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ
ἐλεηθῶσιν·
32 συνέκλεισεν γὰρ ὁ θεὸς τοὺς
πάντας εἰς ἀπείθειαν ἵνα τοὺς πάντας
ἐλεήσῃ
33 Ὦ βάθος πλούτου καὶ σοφίας
καὶ γνώσεως θεοῦ· ὡς ἀνεξερεύνητα
τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ
ὁδοὶ αὐτοῦ
34 Τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου ἢ τίς
σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο
35 ἢ τίς προέδωκεν αὐτῷ καὶ
ἀνταποδοθήσεται αὐτῷ
36 ὅτι ἐξ αὐτοῦ καὶ δι' αὐτοῦ καὶ εἰς
αὐτὸν τὰ πάντα· αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς
αἰῶνας ἀμήν

536

ŘÍMANŮM 12:9

Bible Kralická

12

Protož prosím vás, bratří, skrze
milosrdenství Boží, abyste
vydávali těla svá v obět živou, svatou,
Bohu libou, rozumnou službu vaši.
2 A nepřipodobňujte se světu
tomuto, ale proměňtež se obnovením
mysli vaší, tak abyste zkusili, jaká by
byla vůle Boží dobrá, libá a dokonalá.
3 Neboť pravím (skrze milost, kteráž
dána jest mi,) každému [z těch], jenž
jsou mezi vámi, aby ne více smyslil,
než sluší smysliti, ale aby smyslil
v středmosti, tak jakž jednomu
každému Bůh udělil míru víry.
4 Nebo jakož v jednom těle mnohé
údy máme, ale nemají všickni údové
jednostejného díla,
5 Tak mnozí jedno tělo jsme
v Kristu, a obzvláštně jedni druhých
údové.
6 Ale majíce obdarování rozdílná
podle milosti, kteráž dána jest nám,
buďto proroctví, [kteréž ať jest] podle
pravidla víry;
7 Buďto
úřad,
v [bedlivém]
přisluhování; buďto ten, jenž učí,
v vyučování.
8 Též kdo napomíná, v napomínání;
ten,
jenž
rozdává,
[dávej]
v upřímnosti; kdož [jiným] předložen
jest, [konej úřad svůj] s pilností; kdo
milosrdenství činí, s ochotností.
9 Milování buď bez pokrytství;
v ošklivosti mějte zlé, připojeni jsouce
k dobrému.

Textus Receptus

Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἀδελφοί
διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ
παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν
ζῶσαν ἁγίαν εὐάρεστον τῷ θεῷ τὴν
λογικὴν λατρείαν ὑμῶν·
2 καὶ μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι
τούτῳ ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ
ἀνακαινώσει τοῦ νοός ὑμῶν, εἰς τὸ
δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ
τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον
3 Λέγω γὰρ διὰ τῆς χάριτος τῆς
δοθείσης μοι παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν μὴ
ὑπερφρονεῖν παρ' ὃ δεῖ φρονεῖν ἀλλὰ
φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν ἑκάστῳ ὡς ὁ
θεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως

12

4 καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι μέλη
πολλὰ ἔχομεν τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τὴν
αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν
5 οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν
Χριστῷ ὁ δὲ καθ' εἷς ἀλλήλων μέλη
6 ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν
χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα εἴτε
προφητείαν κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς
πίστεως
7 εἴτε διακονίαν ἐν τῇ διακονίᾳ εἴτε ὁ
διδάσκων ἐν τῇ διδασκαλίᾳ
8 εἴτε ὁ παρακαλῶν ἐν τῇ
παρακλήσει· ὁ μεταδιδοὺς ἐν ἁπλότητι
ὁ προϊστάμενος ἐν σπουδῇ ὁ ἐλεῶν ἐν
ἱλαρότητι
9Ἡ
ἀγάπη
ἀνυπόκριτος
ἀποστυγοῦντες
τὸ
πονηρόν
κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ
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10 Láskou bratrskou jedni k druhým
nakloněni jsouce, uctivostí se vespolek
předcházejte,
11 V pracech neleniví, duchem
vroucí, příhodnosti času šetřící,
12 Nadějí se radující, v souženích
trpěliví, na modlitbě ustaviční,
13 V potřebách s svatými se
sdělující,
přívětivosti
k hostem
následující.
14 Dobrořečte protivníkům vašim,
dobrořečte, [pravím,] a nezlořečte.
15 Radujte s radujícími, a plačte
s plačícími.
16 Buďte vespolek jednomyslní, ne
vysoce [o sobě] smýšlejíce, ale
k nízkým se nakloňujíce.
17 Nebuďte opatrní sami u sebe.
Žádnému zlého za zlé neodplacujte,
opatrujíce dobré přede všemi lidmi,
18 Jestliže jest možné, pokudž na
vás jest, se všemi lidmi pokoj majíce,
19 Ne sami sebe mstíce, nejmilejší,
ale dejte místo hněvu; nebo psáno jest:
Mně pomsta, já odplatím, praví Pán.
20 A protož lační-li nepřítel tvůj,
nakrm jej, a žízní-li, dej mu píti. Nebo
to učině, uhlí řeřavé shrneš na hlavu
jeho.
21 Nedej se přemoci zlému, ale
přemáhej v dobrém zlé.
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Textus Receptus

10 τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους
φιλόστοργοι τῇ τιμῇ ἀλλήλους
προηγούμενοι
11 τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί τῷ
πνεύματι
ζέοντες
τῷ
καιρῷ
δουλεύοντες
12 τῇ ἐλπίδι χαίροντες τῇ θλίψει
ὑπομένοντες
τῇ
προσευχῇ
προσκαρτεροῦντες
13 ταῖς
χρείαις
τῶν
ἁγίων
κοινωνοῦντες
τὴν
φιλοξενίαν
διώκοντες
14 εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς
εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε
15 χαίρειν μετὰ χαιρόντων καὶ
κλαίειν μετὰ κλαιόντων
16 τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρονοῦντες
μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες ἀλλὰ τοῖς
ταπεινοῖς συναπαγόμενοι μὴ γίνεσθε
φρόνιμοι παρ' ἑαυτοῖς
17 μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ
ἀποδιδόντες προνοούμενοι καλὰ
ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων·
18 εἰ δυνατόν τὸ ἐξ ὑμῶν μετὰ
πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες·
19 μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες ἀγαπητοί
ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ γέγραπται
γάρ Ἐμοὶ ἐκδίκησις ἐγὼ ἀνταποδώσω
λέγει κύριος
20 ἐὰν οὖν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου
ψώμιζε αὐτόν· ἐὰν διψᾷ πότιζε αὐτόν·
τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς
σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ
21 μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ ἀλλὰ νίκα
ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν
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13

Každá
duše
vrchnostem
povýšeným poddána buď.
Neboť není vrchnosti, jediné od Boha,
a kteréž vrchnosti jsou, [ty] od Boha
zřízené jsou.
2 A protož, kdož se vrchnosti
protiví, Božímu zřízení se protiví;
kteříž se pak protiví, [tiť] sobě
odsouzení dobudou.
3 Nebo vrchnosti nejsou k strachu
dobře činícím, ale zle činícím. Protož
chceš-li se nebáti vrchnosti, čiň dobře,
a budeš míti chválu od ní.
4 Boží zajisté služebník jest, tobě
k dobrému. Pakli bys zle činil, boj se;
neboť ne nadarmo nese meč. Boží
zajisté služebník jest, mstitel zuřivý
nad tím, kdož zle činí.
5 A protož musejíť [vrchnostem
všickni] poddáni býti, netoliko pro
hněv, ale i pro svědomí.
6 Nebo
proto
i daň
dáváte,
poněvadž služebníci Boží jsou, pilnou
práci o to vedouce.
7 Každému tedy což jste povinni,
dávejte. Komu daň, [tomu] daň; komu
clo, [tomu] clo; komu bázeň, [tomu]
bázeň; komu čest, [tomu] čest.
8 Žádnému nebývejte nic dlužni,
než [to], abyste se vespolek milovali.
Nebo kdož miluje bližního, Zákon
naplnil,

Textus Receptus

Πᾶσα
ψυχὴ
ἐξουσίαις
ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω οὐ
γάρ ἐστιν ἐξουσία εἰ μὴ ἀπὸ θεοῦ αἱ δὲ
οὖσαι ἐξουσίαι ὑπὸ τοῦ θεοῦ
τεταγμέναι εἰσίν·
2 ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ
τῇ τοῦ θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν οἱ δὲ
ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήψονται

13

3 οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος
τῶν ἀγαθῶν ἔργων, ἀλλὰ τῶν κακῶν
θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν;
τὸ ἀγαθὸν ποίει καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ
αὐτῆς·
4 θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν σοὶ εἰς τὸ
ἀγαθόν ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς φοβοῦ·
οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ· θεοῦ
γὰρ διάκονός ἐστιν, ἔκδικος εἰς ὀργὴν
τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι
5 διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι οὐ
μόνον διὰ τὴν ὀργὴν ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν
συνείδησιν
6 διὰ τοῦτο γὰρ καὶ φόρους τελεῖτε·
λειτουργοὶ γὰρ θεοῦ εἰσιν εἰς αὐτὸ
τοῦτο προσκαρτεροῦντες
7 ἀπόδοτε οὖν πᾶσιν τὰς ὀφειλάς,
τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον τῷ τὸ τέλος τὸ
τέλος τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον τῷ τὴν
τιμὴν τὴν τιμήν
8 Μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε εἰ μὴ τὸ
ἀγαπᾶν ἀλλήλους· ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν
ἕτερον νόμον πεπλήρωκεν
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Textus Receptus

13 Jakožto ve dne poctivě choďme,
ne v hodování a v opilství, ne
v smilstvích a v chlipnostech, ne
v sváru a v závisti,
14 Ale oblecte se v Pána Jezukrista,
a nepečujte o tělo k [vyplňování]
žádostí jeho.

9 τὸ γὰρ Οὐ μοιχεύσεις Οὐ
φονεύσεις
Οὐ
κλέψεις
Οὐ
ψευδομαρτυρήσεις, Οὐκ ἐπιθυμήσεις
καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή ἐν τούτῳ τῷ
λόγῳ ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῷ
Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς
ἑαυτόν
10 ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ
ἐργάζεται· πλήρωμα οὖν νόμου ἡ
ἀγάπη
11 Καὶ τοῦτο εἰδότες τὸν καιρόν ὅτι
ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι νῦν
γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε
ἐπιστεύσαμεν
12 ἡ νὺξ προέκοψεν ἡ δὲ ἡμέρα
ἤγγικεν ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ
σκότους καί ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ
φωτός
13 ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως
περιπατήσωμεν μὴ κώμοις καὶ μέθαις
μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις μὴ ἔριδι καὶ
ζήλῳ
14 ἀλλ' ἐνδύσασθε τὸν κύριον
Ἰησοῦν Χριστόν καὶ τῆς σαρκὸς
πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας

14

14

9 Poněvadž
to
[přikázání]:
Nesesmilníš, nezabiješ, neukradneš,
nepromluvíš křivého
svědectví,
nepožádáš,
a jest-li
které
jiné
přikázání, v tomto slovu se zavírá:
Milovati budeš bližního svého jako
sebe samého.
10 Láska bližnímu zle neučiní,
a protož plnost Zákona [jestiť] láska.
11 A zvláště pak vidouce takovou
příhodnost, žeť jest se nám již čas ze
sna probuditi. (Nyníť zajisté blíže nás
jest spasení, nežli když jsme uvěřili.)
12 Noc pominula, ale den se
přiblížil. Odvrzmež tedy skutky
temnosti, a oblecme se v odění světla.

Mdlého pak u víře přijímejte,
ne k hádkám o [nepotřebných]
otázkách.
2 Nebo někdo věří, že může jísti
všecko; jiný pak [u víře] mdlý jsa, jí
zelinu.
3 Ten, kdož jí, nepokládej sobě za
nic toho, kdož nejí; a kdo nejí, toho
nesuď, kdož jí. Nebo Bůh přijal jej.

Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει
προσλαμβάνεσθε
μὴ
εἰς
διακρίσεις διαλογισμῶν
2 ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα ὁ δὲ
ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει
3 ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ
ἐξουθενείτω καὶ ὁ μὴ ἐσθίων τὸν
ἐσθίοντα μὴ κρινέτω ὁ θεὸς γὰρ αὐτὸν
προσελάβετο
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4 Ty kdo jsi, abys soudil cizího
služebníka? [Však] Pánu svému stojí,
anebo padá. Staneť pak; mocen jest
zajisté Bůh utvrditi jej.
5 Nebo někdo rozsuzuje mezi dnem
a dnem, a někdo soudí každý den
[jednostejný býti]. Jeden každý v svém
smyslu ujištěn buď.
6 Kdož dnů šetří, Pánu šetří; a kdo
nešetří, Pánu nešetří. A kdo jí, Pánu jí,
nebo děkuje Bohu; a kdož nejí, Pánu
nejí, a děkuje Bohu.

7 Žádný zajisté z nás není sám sobě
živ, a žádný sobě sám neumírá.
8 Nebo buďto že jsme živi, Pánu živi
jsme; buďto že mřeme, Pánu mřeme.
A tak buď že jsme živi, buď že
umíráme, Páně jsme.
9 Na toť jest zajisté Kristus i umřel,
i z mrtvých vstal, i ožil, aby nad
živými i nad mrtvými panoval.
10 Ty pak proč odsuzuješ bratra
svého? Anebo také ty proč za nic
pokládáš bratra svého? Však všickni
staneme před stolicí Kristovou.
11 Psáno jest zajisté: Živť jsem já,
praví Pán, žeť přede mnou bude
klekati každé koleno, a každý jazyk
vyznávati bude Boha.
12 A takť jeden každý z nás sám za
sebe počet vydávati bude Bohu.

Textus Receptus

4 σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον
οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ
πίπτει· σταθήσεται δέ, δυνατὸς γάρ
ἐστιν ὁ Θεὸς στῆσαι αὐτόν
5 ὃς μὲν κρίνει ἡμέραν παρ' ἡμέραν,
ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν· ἕκαστος ἐν
τῷ ἰδίῳ νοῒ πληροφορείσθω
6 ὁ φρονῶν τὴν ἡμέραν κυρίῳ
φρονεῖ· καὶ ὁ μὴ φρονῶν τὴν ἡμέραν,
κυρίῳ οὐ φρονεῖ· ὁ ἐσθίων κυρίῳ
ἐσθίει εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ θεῷ· καὶ ὁ μὴ
ἐσθίων Κυρίῳ οὐκ ἐσθίει καὶ
εὐχαριστεῖ τῷ θεῷ
7 οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ καὶ
οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνῄσκει·
8 ἐάν τε γὰρ ζῶμεν τῷ κυρίῳ ζῶμεν
ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν τῷ κυρίῳ
ἀποθνῄσκομεν ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε
ἀποθνῄσκωμεν τοῦ κυρίου ἐσμέν
9 εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς καὶ
ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη καὶ ἀνέζησεν,
ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ
10 σὺ δὲ τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν σου;
ἢ καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν ἀδελφόν
σου; πάντες γὰρ παραστησόμεθα τῷ
βήματι τοῦ Χριστοῦ
11 γέγραπται γάρ, Ζῶ ἐγώ λέγει
κύριος ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ καὶ
πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ
θεῷ
12 ἄρα οὖν ἕκαστος ἡμῶν περὶ
ἑαυτοῦ λόγον δώσει τῷ θεῷ
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13 Nesuďmež tedy více jedni
druhých, ale toto raději rozsuzujte, jak
byste nekladli úrazu nebo pohoršení
bratru.
14 Vím a v tom ujištěn jsem v Pánu
Ježíši, žeť nic nečistého není samo
z sebe; než tomu, kdož tak soudí, že
by nečisté bylo, jemuť nečisté jest.
15 Ale bývá-liť rmoucen bratr tvůj
pro pokrm, již nechodíš podle lásky.
[Hlediž,] abys k zahynutí nepřivedl
pokrmem svým toho, za kteréhož
Kristus umřel.
16 Nebudiž tedy v porouhání dáno
dobré vaše.
17 Království zajisté Boží není
pokrm a nápoj, ale spravedlnost
a pokoj a radost v Duchu svatém.
18 Nebo kdož v tom slouží Kristu,
milý jest Bohu a lidem příjemný.
19 Protož následujme toho, což by
[sloužilo] ku pokoji a k vzdělání
vespolek.
20 Nekaziž pro pokrm díla Božího.
Všecko zajisté čisté [jest], ale zlé [jest]
člověku, kterýž jí s pohoršením.
21 Dobré jest nejísti masa a nepíti
vína, ani [čehokoli toho,] na čemž se
uráží bratr tvůj, nebo horší, anebo
zemdlívá.
22 Ty víru máš? Mějž ji sám u sebe
před Bohem. Blahoslavený, kdož
nesoudí sebe samého v tom, což
oblibuje.
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Textus Receptus

13 Μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν·
ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε μᾶλλον τὸ μὴ
τιθέναι πρόσκομμα τῷ ἀδελφῷ ἢ
σκάνδαλον
14 οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν κυρίῳ
Ἰησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινὸν δι' ἑαυτοῦ εἰ μὴ
τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι ἐκείνῳ
κοινόν
15 εἰ δὲ διὰ βρῶμα ὁ ἀδελφός σου
λυπεῖται οὐκέτι κατὰ ἀγάπην
περιπατεῖς· μὴ τῷ βρώματί σου
ἐκεῖνον ἀπόλλυε ὑπὲρ οὗ Χριστὸς
ἀπέθανεν
16 μὴ βλασφημείσθω οὖν ὑμῶν τὸ
ἀγαθόν
17 οὐ γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
βρῶσις καὶ πόσις ἀλλὰ δικαιοσύνη
καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν πνεύματι ἁγίῳ·
18 ὁ γὰρ ἐν τούτοις δουλεύων τῷ
Χριστῷ εὐάρεστος τῷ θεῷ καὶ δόκιμος
τοῖς ἀνθρώποις
19 ἄρα οὖν τὰ τῆς εἰρήνης διώκωμεν
καὶ τὰ τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους
20 μὴ ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ
ἔργον τοῦ θεοῦ πάντα μὲν καθαρά
ἀλλὰ κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ διὰ
προσκόμματος ἐσθίοντι
21 καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα μηδὲ
πιεῖν οἶνον μηδὲ ἐν ᾧ ὁ ἀδελφός σου
προσκόπτει ἢ σκανδαλίζεται ἤ
ἀσθενεῖ
22 σὺ πίστιν ἔχεις κατὰ σαυτὸν ἔχε
ἐνώπιον τοῦ θεοῦ μακάριος ὁ μὴ
κρίνων ἑαυτὸν ἐν ᾧ δοκιμάζει·
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Textus Receptus

23 Ale kdož pak rozpakuje se,
kdyby jedl, odsouzen jest, nebo ne
z víry [jí]. A cožkoli není z víry, hřích
jest.

23 ὁ δὲ διακρινόμενος ἐὰν φάγῃ
κατακέκριται ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως· πᾶν
δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως ἁμαρτία ἐστίν

15

15

Povinniť jsme pak my silní
mdloby nemocných snášeti,
a ne sami sobě se líbiti.
2 Ale jeden každý z nás bližnímu se
lib k dobrému pro vzdělání.
3 Nebo i Kristus ne sám se sobě líbil,
ale jakož psáno jest: Hanění hanějících
tebe připadla jsou na mne.
4 Nebo kteréžkoli věci napsány jsou,
k našemu naučení napsány jsou,
abychom skrze trpělivost a potěšení
Písem naději měli.
5 Bůh pak [dárce] trpělivosti
a potěšení dejž vám jednomyslným
býti vespolek podle Jezukrista,
6 Abyste jednomyslně jedněmi ústy
oslavovali Boha a Otce Pána našeho
Jezukrista.
7 Protož přijímejte se vespolek,
jakož i Kristus přijal nás v slávu Boží.
8 Neboť pravím [vám], že Kristus
Ježíš byl služebníkem obřízky pro
Boží pravost, aby potvrzeni byli
slibové otcům [učinění],
9 A aby pohané z milosrdenství
slavili Boha, jakož psáno jest: Protož
vyznávati tebe budu mezi pohany,
a jménu tvému plésati budu.

Ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ
τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων
βαστάζειν καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν
2 ἕκαστος γάρ ἡμῶν τῷ πλησίον
ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς
οἰκοδομήν·
3 καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ
ἤρεσεν· ἀλλὰ καθὼς γέγραπται Οἱ
ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε
ἐπέπεσον ἐπ' ἐμέ
4 ὅσα γὰρ προεγράφη εἰς τὴν
ἡμετέραν διδασκαλίαν προεγράφη, ἵνα
διὰ
τῆς
ὑπομονῆς
καὶ
τῆς
παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα
ἔχωμεν
5 ὁ δὲ θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς
παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ
φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν
Ἰησοῦν
6 ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι
δοξάζητε τὸν θεὸν καὶ πατέρα τοῦ
κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
7 Διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους
καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς προσελάβετο
ἡμᾶς εἰς δόξαν θεοῦ
8 λέγω δὲ, Ἰησοῦν
Χριστὸν
διάκονον γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ
ἀληθείας θεοῦ εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς
ἐπαγγελίας τῶν πατέρων
9 τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι
τὸν θεόν καθὼς γέγραπται Διὰ τοῦτο
ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσιν καὶ τῷ
ὀνοματί σου ψαλῶ
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10 A opět dí: Veselte se pohané
s lidem jeho.
11 A opět: Chvalte Hospodina
všickni národové, a velebtež ho
všickni lidé.
12 A opět Izaiáš dí: Budeť kořen
Jesse, a ten, jenž povstane, panovati
nad pohany; v němť pohané doufati
budou.
13 Bůh pak naděje naplňujž vás
všelikou radostí a pokojem u víře,
[tak] abyste se rozhojnili v naději
skrze moc Ducha svatého.
14 Vím zajisté, bratří moji, i já také
o vás, že i vy jste plní dobroty,
naplněni jsouce všelikou známostí,
takže se i napomínati můžete
vespolek.
15 Ale [však proto] psal jsem vám,
bratří, poněkud směle, jako ku paměti
přivodě vám, podle milosti, kteráž jest
mi dána od Boha,
16 K tomu, abych byl služebníkem
Ježíše Krista mezi pohany, slouže
evangelium Božímu, aby byla obět
pohanů vzácná, posvěcena jsuci skrze
Ducha svatého.
17 Mám se tedy čím chlubiti
v Kristu Ježíši, v Božích věcech.
18 Neboť bych se neodvážil mluviti
toho, čehož by skrze mne neučinil
Kristus, [k tomu,] aby ku poslušenství
[přivedeni byli] pohané slovem
i skutkem,
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Textus Receptus

10 καὶ πάλιν λέγει Εὐφράνθητε ἔθνη
μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ
11 καὶ πάλιν Αἰνεῖτε τὸν κύριον
πάντα τὰ ἔθνη καὶ ἐπαινέσατε αὐτὸν
πάντες οἱ λαοί
12 καὶ πάλιν Ἠσαΐας λέγει Ἔσται ἡ
ῥίζα τοῦ Ἰεσσαί καὶ ὁ ἀνιστάμενος
ἄρχειν ἐθνῶν ἐπ' αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν
13 ὁ δὲ θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι
ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ
πιστεύειν εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ
ἐλπίδι ἐν δυνάμει πνεύματος ἁγίου
14 Πέπεισμαι δέ ἀδελφοί μου καὶ
αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν ὅτι καὶ αὐτοὶ
μεστοί
ἐστε
ἀγαθωσύνης
πεπληρωμένοι
πάσης
γνώσεως
δυνάμενοι καὶ ἀλλήλους νουθετεῖν
15 τολμηρότερον δὲ ἔγραψα ὑμῖν
ἀδελφοί,
ἀπὸ
μέρους
ὡς
ἐπαναμιμνῄσκων ὑμᾶς διὰ τὴν χάριν
τὴν δοθεῖσάν μοι ὑπὸ τοῦ θεοῦ
16 εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν Ἰησοῦ
Χριστοῦ εἰς τὰ ἔθνη ἱερουργοῦντα τὸ
εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ ἵνα γένηται ἡ
προσφορὰ τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος
ἡγιασμένη ἐν πνεύματι ἁγίῳ
17 ἔχω οὖν καύχησιν ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ τὰ πρὸς θεόν·
18 οὐ γὰρ τολμήσω λαλεῖν τι ὧν οὐ
κατειργάσατο Χριστὸς δι' ἐμοῦ εἰς
ὑπακοὴν ἐθνῶν λόγῳ καὶ ἔργῳ
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19 V moci divů a zázraků, v síle
Ducha Božího, takže jsem od
Jeruzaléma vůkol až k Ilyrické zemi
naplnil evangelium Kristovým,
20 A to tak žádostiv jsa kázati
evangelium, kdež ani jmenován nebyl
Kristus, abych na cizí základ nestavěl,
21 Ale jakož psáno jest: Kterýmž
není zvěstováno o něm, uzří, a ti, jenž
neslýchali, srozumějí.
22 A tímť jest mi mnohokrát
překaženo přijíti k vám.
23 Nyní pak nemaje již více místa
v těchto krajinách a žádost maje přijíti
k vám od mnoha let,
24 Kdyžkoli půjdu do Hišpanie,
přijdu k vám. Mámť zajisté naději, že
tudy jda, uzřím vás, a že vy mne
provodíte tam, avšak až bych prve
u vás poněkud pobyl.
25 Nyní pak beru se do Jeruzaléma,
službu čině svatým.
26 Nebo za dobré se vidělo
Macedonským a Achaiským, aby
sbírku nějakou učinili na chudé svaté,
kteříž jsou v Jeruzalémě.
27 Takť sobě to oblíbili, a také
povinni jsou jim to. Nebo poněvadž
duchovních věcí jejich byli účastni
pohané, povinniť jsou jim také sloužiti
tělesnými.
28 A protož když to vykonám a jim
odvedu užitek ten, půjduť skrze vás
do Hišpanie.

Textus Receptus

19 ἐν δυνάμει σημείων καὶ τεράτων
ἐν δυνάμει πνεύματος θεοῦ· ὥστε με
ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ μέχρι τοῦ
Ἰλλυρικοῦ
πεπληρωκέναι
τὸ
εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ
20 οὕτως
δὲ
φιλοτιμούμενον
εὐαγγελίζεσθαι οὐχ ὅπου ὠνομάσθη
Χριστός ἵνα μὴ ἐπ' ἀλλότριον θεμέλιον
οἰκοδομῶ
21 ἀλλὰ καθὼς γέγραπται Οἷς οὐκ
ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ ὄψονται καὶ οἳ
οὐκ ἀκηκόασιν συνήσουσιν
22 Διὸ καὶ ἐνεκοπτόμην τὰ πολλὰ
τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς·
23 νυνὶ δὲ μηκέτι τόπον ἔχων ἐν τοῖς
κλίμασιν τούτοις ἐπιποθίαν δὲ ἔχων
τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς ἀπὸ πολλῶν
ἐτῶν
24 ὡς ἐὰν πορεύωμαι εἰς τὴν
Σπανίαν· ἐλεύσομαι πρὸς ὑμᾶς ἐλπίζω
γὰρ διαπορευόμενος θεάσασθαι ὑμας
καὶ ὑφ' ὑμῶν προπεμφθῆναι ἐκεῖ ἐὰν
ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ μέρους ἐμπλησθῶ
25 νυνὶ δὲ πορεύομαι εἰς Ἰερουσαλὴμ
διακονῶν τοῖς ἁγίοις
26 εὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία καὶ
Ἀχαΐα κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι εἰς
τοὺς πτωχοὺς τῶν ἁγίων τῶν ἐν
Ἰερουσαλήμ
27 εὐδόκησαν γάρ καὶ ὀφειλέται
αὐτῶν· εἰσὶν εἰ γὰρ τοῖς πνευματικοῖς
αὐτῶν
ἐκοινώνησαν
τὰ
ἔθνη
ὀφείλουσιν καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς
λειτουργῆσαι αὐτοῖς
28 τοῦτο οὖν ἐπιτελέσας καὶ
σφραγισάμενος αὐτοῖς τὸν καρπὸν
τοῦτον ἀπελεύσομαι δι' ὑμῶν εἰς τὴν
Σπανίαν·
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Textus Receptus

33 Bůh pak pokoje [budiž] se všemi
vámi. Amen.

29 οἶδα δὲ ὅτι ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς
ἐν
πληρώματι
εὐλογίας
τοῦ
εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ ἐλεύσομαι
30 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί διὰ
τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ
διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ πνεύματος
συναγωνίσασθαί
μοι
ἐν
ταῖς
προσευχαῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν θεόν
31 ἵνα ῥυσθῶ ἀπὸ τῶν ἀπειθούντων
ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ ἵνα ἡ διακονία μου ἡ
εἰς Ἰερουσαλὴμ εὐπρόσδεκτος γένηται
τοῖς ἁγίοις
32 ἵνα ἐν χαρᾷ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς διὰ
θελήματος θεοῦ καὶ συναναπαύσωμαι
ὑμῖν
33 ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης μετὰ
πάντων ὑμῶν ἀμήν

16

16

29 A vímť, že přijda k vám,
v hojnosti požehnání evangelium
Kristova přijdu.
30 Prosímť pak vás, bratří, skrze
Pána našeho Jezukrista a skrze lásku
Ducha [svatého], abyste spolu se
mnou modlili se za mne Bohu snažně,
31 Abych vysvobozen byl od
protivníků, kteříž jsou v Judstvu a aby
služba tato má příjemná byla svatým
v Jeruzalémě,
32 Abych k vám bohdá s radostí
přišel, a s vámi poodpočinul.

Poroučímť pak vám Fében,
sestru naši, služebnici církve
Cenchrenské,
2 Abyste ji přijali v Pánu, tak jakž
sluší na svaté, a abyste jí pomocni byli,
jestliže by vás v čem potřebovala.
Nebo i ona mnohým hostem ochotně
posluhovala, až i mně také.
3 Pozdravte Priscilly a Akvila,
pomocníků mých v Kristu Ježíši,
4 Kteříž pro můj život svých
vlastních hrdel nasadili, jimžto ne já
sám toliko děkuji, ale i všecky církve
pohanské,
5 I domácího jejich shromáždění.
Pozdravte mého milého Epéneta,
kterýž jest prvotiny Achaie v Kristu.

Συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν
ἀδελφὴν ἡμῶν οὖσαν διάκονον
τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς
2 ἵνα αὐτὴν προσδέξησθε ἐν κυρίῳ
ἀξίως τῶν ἁγίων καὶ παραστῆτε αὐτῇ
ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν χρῄζῃ πράγματι· καὶ
γὰρ αὐτὴ προστάτις πολλῶν ἐγενήθη
καὶ αὐτοῦ ἐμοῦ
3 Ἀσπάσασθε Πρίσκιλλαν καὶ
Ἀκύλαν τοὺς συνεργούς μου ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ
4 οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν
ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν οἷς οὐκ
ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ ἀλλὰ καὶ πᾶσαι
αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν
5 καὶ τὴν κατ' οἶκον αὐτῶν
ἐκκλησίαν ἀσπάσασθε Ἐπαίνετον τὸν
ἀγαπητόν μου ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς
Ἀχαΐας εἰς Χριστόν
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6 Pozdravte Marie, kteráž mnoho
práce měla s námi.
7 Pozdravte Andronika a Junia,
příbuzných mých a spoluvězňů mých,
kteříž jsou vzácní u apoštolů a kteříž
přede mnou byli v Kristu Ježíši.
8 Pozdravte Amplia mně v Pánu
milého.
9 Pozdravte Urbana, pomocníka
našeho v Kristu, a Stachyna mého
milého.
10 Pozdravte Apella zkušeného
v Kristu. Pozdravte těch, kteříž jsou [z
domu] Aristobulova.
11 Pozdravte
Herodiona,
příbuzného mého. Pozdravte těch,
kteří jsou z [čeledi] Narciškovy [věřící]
v Pána.
12 Pozdravte Tryfény a Tryfózy,
kteréž práci vedou v Pánu. Pozdravte
Persidy milé, kteráž mnoho pracovala
v Pánu.
13 Pozdravte Rufa, zvláštního
v Pánu, a matky jeho i mé.
14 Pozdravte Asynkrita, Flegonta,
Hermy, Patroba, Merkuria, i [jiných]
bratří, kteříž jsou s nimi.
15 Pozdravte Filologa i Julie, Nerea
a sestry jeho, i Olympa i všech
svatých, kteříž jsou s nimi.
16 Pozdravte
sebe
vespolek
v políbení svatém. Pozdravujíť vás
církve Kristovy.
17 Prosímť pak vás, bratří, abyste
šetřili těch, kteříž různice a pohoršení
činí, naodpor učení tomu, kterémuž
jste vy se naučili, a varujte se jich.

Textus Receptus

6 ἀσπάσασθε Μαρίαμ, ἥτις πολλὰ
ἐκοπίασεν εἰς ἡμᾶς
7 ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ
Ἰουνιᾶν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ
συναιχμαλώτους μου οἵτινές εἰσιν
ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις οἳ καὶ
πρὸ ἐμοῦ γέγονασιν ἐν Χριστῷ
8 ἀσπάσασθε
Ἀμπλίαν
τὸν
ἀγαπητόν μου ἐν κυρίῳ
9 ἀσπάσασθε
Οὐρβανὸν
τὸν
συνεργὸν ἡμῶν ἐν Χριστῷ καὶ Στάχυν
τὸν ἀγαπητόν μου
10 ἀσπάσασθε
Ἀπελλῆν
τὸν
δόκιμον ἐν Χριστῷ ἀσπάσασθε τοὺς
ἐκ τῶν Ἀριστοβούλου
11 ἀσπάσασθε Ἡροδίωνα τὸν
συγγενῆ μου ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν
Ναρκίσσου τοὺς ὄντας ἐν κυρίῳ
12 ἀσπάσασθε Τρύφαιναν καὶ
Τρυφῶσαν τὰς κοπιώσας ἐν κυρίῳ
ἀσπάσασθε Περσίδα τὴν ἀγαπητήν
ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν κυρίῳ
13 ἀσπάσασθε Ῥοῦφον τὸν ἐκλεκτὸν
ἐν κυρίῳ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ
ἐμοῦ
14 ἀσπάσασθε
Ἀσύγκριτον
Φλέγοντα Ἑρμᾶν Πατροβᾶν Ἑρμῆν
καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς
15 ἀσπάσασθε Φιλόλογον καὶ
Ἰουλίαν Νηρέα καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ
καὶ Ὀλυμπᾶν καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς
πάντας ἁγίους
16 Ἀσπάσασθε
ἀλλήλους
ἐν
φιλήματι ἁγίῳ Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ
ἐκκλησίαι τοῦ Χριστοῦ
17 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί
σκοπεῖν τοὺς τὰς διχοστασίας καὶ τὰ
σκάνδαλα παρὰ τὴν διδαχὴν ἣν ὑμεῖς
ἐμάθετε ποιοῦντας καὶ ἐκκλίνατε ἀπ'
αὐτῶν·
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18 Nebo takoví Pánu našemu Ježíši
Kristu neslouží, ale svému břichu;
a skrze lahodné řeči a pochlebenství
svodí srdce prostých.
19 Nebo
vaše
poslušenství
všechněch došlo. A protož se raduji
z vás. Než chciť, abyste byli moudří
k dobrému, a prostí k zlému.
20 Bůh pak pokoje potře satana pod
nohy vaše brzo. Milost Pána našeho
Jezukrista [budiž] s vámi. Amen.
21 Pozdravují
vás
Timoteus,
pomocník můj, a Lucius, a Jázon,
a #Sozipater, příbuzní moji.
22 Pozdravuji vás v Pánu já Tercius,
kterýž jsem psal tento list.
23 Pozdravuje vás Gáius, hospodář
můj i vší církve. Pozdravuje vás
Erastus, důchodní písař městský,
a Kvartus bratr.
24 Milost Pána našeho Jezukrista se
všemi vámi. Amen.
25 Tomu pak, jenž může vás utvrditi
podle evangelium mého a kázání
Ježíše Krista, podle zjevení tajemství
od časů věčných skrytého,
26 Nyní pak zjeveného i skrze Písma
prorocká, podle poručení věčného
Boha, ku poslušenství víry všechněm
národům oznámeného,
27 Tomu,
[pravím,]
samému
moudrému
Bohu
sláva skrze
Jezukrista na věky. Amen [List tento]
k Římanům psán jest z Korintu,
a [poslán] po Fében, služebnici sboru
Cenchrenského.
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Textus Receptus

18 οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ κυρίῳ ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν ἀλλὰ
τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ καὶ διὰ τῆς
χρηστολογίας
καὶ
εὐλογίας
ἐξαπατῶσιν τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων
19 ἡ γὰρ ὑμῶν ὑπακοὴ εἰς πάντας
ἀφίκετο· χαίρω οὖν τὸ ἐφ' ὑμῖν θέλω δὲ
ὑμᾶς σοφοὺς μέν εἶναι εἰς τὸ ἀγαθόν
ἀκεραίους δὲ εἰς τὸ κακόν
20 ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει
τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν
τάχει ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ μεθ' ὑμῶν
21 ἀσπάζονταί ὑμᾶς Τιμόθεος ὁ
συνεργός μου καὶ Λούκιος καὶ Ἰάσων
καὶ Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου
22 ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος ὁ
γράψας τὴν ἐπιστολὴν ἐν κυρίῳ
23 ἀσπάζεται ὑμᾶς Γάϊος ὁ ξένος
μου καὶ τῆς ἐκκλησίας ὅλης ἀσπάζεται
ὑμᾶς Ἔραστος ὁ οἰκονόμος τῆς
πόλεως καὶ Κούαρτος ὁ ἀδελφός
24 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν ἀμήν
25 Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι
κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου καὶ τὸ
κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ
ἀποκάλυψιν
μυστηρίου
χρόνοις
αἰωνίοις σεσιγημένου
26 φανερωθέντος δὲ νῦν διά τε
γραφῶν προφητικῶν κατ' ἐπιταγὴν
τοῦ αἰωνίου θεοῦ εἰς ὑπακοὴν πίστεως
εἰς πάντα τὰ ἔθνη γνωρισθέντος
27 μόνῳ σοφῷ θεῷ διὰ Ἰησοῦ
Χριστοῦ ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἶῶνας
ἆμήν πρός Ῥωμαίους ἐγράφη ἆπό
Κορίνθου διὰ φοίβης τῆς διακόνου τῆς
ἕν Κεγχρεαῖς ἐκκλησίας

První epištola S. Pavla k Korintským
Bible Kralická

1

Pavel, povolaný apoštol Ježíše
Krista, skrze vůli Boží, a bratr
Sostenes,
2 Církvi Boží, kteráž jest v Korintu,
posvěceným
v Kristu
Ježíši,
povolaným svatým, spolu se všemi,
kteříž vzývají jméno Pána našeho
Jezukrista na všelikém místě, i jejich
i našem:
3 Milost vám a pokoj od Boha Otce
našeho a Pána Jezukrista.
4 Děkuji Bohu svému vždycky za
vás pro [tu] milost Boží, kteráž dána
jest vám v Kristu Ježíši,
5 Že ve všem obohaceni jste v něm,
v každém slovu a ve všelikém umění,
6 Jakož
svědectví
Kristovo
upevněno jest mezi vámi,
7 Takže nemáte žádného nedostatku
ve všeliké milosti, očekávajíce zjevení
Pána našeho Jezukrista,
8 Kterýžto i utvrdí vás až do konce
bez úhony ke dni [příští] Pána našeho
Jezukrista.
9 Věrnýť [jest] Bůh, skrze něhož
povoláni jste k účastenství Syna jeho
Jezukrista, Pána našeho.
10 Prosímť vás pak, bratří, skrze
jméno Pána našeho Jezukrista, abyste
jednostejně mluvili všickni a aby
nebylo mezi vámi roztržek, ale buďte
spojeni
jednostejnou
myslí
a jednostejným smyslem.

Textus Receptus

Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος Ἰησοῦ
Χριστοῦ διὰ θελήματος θεοῦ καὶ
Σωσθένης ὁ ἀδελφός
2 τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν
Κορίνθῳ ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ κλητοῖς ἁγίοις σὺν πᾶσιν τοῖς
ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ
αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν·
3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ
4 Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε
περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ τῇ
δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
5 ὅτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε ἐν αὐτῷ
ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει
6 καθὼς τὸ μαρτύριον τοῦ Χριστοῦ
ἐβεβαιώθη ἐν ὑμῖν
7 ὥστε ὑμᾶς μὴ ὑστερεῖσθαι ἐν
μηδενὶ χαρίσματι ἀπεκδεχομένους τὴν
ἀποκάλυψιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ·
8 ὃς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους
ἀνεγκλήτους ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
9 πιστὸς ὁ θεὸς δι' οὗ ἐκλήθητε εἰς
κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν
10 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί διὰ
τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες
καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα ἦτε δὲ
κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν
τῇ αὐτῇ γνώμῃ
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Bible Kralická
11 Nebo oznámeno jest mi o vás,
bratří moji, od některých z čeledi
Chloe, že by mezi vámi byly různice.
12 Míním pak toto, že jeden každý
z vás říká: Já jsem Pavlův, já Apollův,
já Petrův, já pak Kristův.
13 [Zdali] rozdělen jest Kristus?
Zdali Pavel ukřižován jest za vás?
Anebo zdali jste ve jménu Pavlovu
pokřtěni byli?
14 Děkuji Bohu, že jsem žádného
z vás nekřtil, než Krispa a Gáia,
15 Aby někdo neřekl, že jsem ve
jméno své křtil.
16 Křtilť jsem také i Štěpánovu
čeled. Více nevím, abych koho jiného
křtil.
17 Nebo neposlal mne Kristus křtíti,
ale evangelium kázati, ne v moudrosti
řeči, aby nebyl vyprázdněn kříž
Kristův.
18 Nebo slovo kříže těm, kteříž
hynou, bláznovstvím jest, ale nám,
kteříž spasení dosahujeme, moc Boží
jest.
19 Nebo psáno jest: Zahladím
moudrost moudrých, a opatrnost
opatrných zavrhu.
20 Kde jest moudrý? A kde učený?
A kde chytrák tohoto světa? Zdaliž
Bůh neobrátil moudrosti tohoto světa
v bláznovství?
21 Nebo když v moudrosti Boží svět
nepoznal skrze moudrost Boha,
zalíbilo se Bohu skrze bláznové kázaní
spasiti věřící,.

549

Textus Receptus

11 ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν
ἀδελφοί μου ὑπὸ τῶν Χλόης ὅτι ἔριδες
ἐν ὑμῖν εἰσιν
12 λέγω δὲ τοῦτο ὅτι ἕκαστος ὑμῶν
λέγει Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου Ἐγὼ δὲ
Ἀπολλῶ Ἐγὼ δὲ Κηφᾶ Ἐγὼ δὲ
Χριστοῦ
13 μεμέρισται ὁ Χριστός μὴ Παῦλος
ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν ἢ εἰς τὸ ὄνομα
Παύλου ἐβαπτίσθητε
14 εὐχαριστῶ τῷ θεῷ ὅτι οὐδένα
ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον καὶ
Γάϊον
15 ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν
ὄνομα ἐβάπτισα
16 ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ
οἶκον λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον
ἐβάπτισα
17 οὐ γὰρ ἀπέστειλέν με Χριστὸς
βαπτίζειν ἀλλ' εὐαγγελίζεσθαι οὐκ ἐν
σοφίᾳ λόγου ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς
τοῦ Χριστοῦ
18 Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς
μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστίν τοῖς δὲ
σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις θεοῦ ἐστιν
19 γέγραπται γάρ Ἀπολῶ τὴν
σοφίαν τῶν σοφῶν καὶ τὴν σύνεσιν
τῶν συνετῶν ἀθετήσω
20 ποῦ σοφός ποῦ γραμματεύς ποῦ
συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου οὐχὶ
ἐμώρανεν ὁ θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ
κόσμου τούτου
21 ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ θεοῦ
οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν
θεόν εὐδόκησεν ὁ θεὸς διὰ τῆς μωρίας
τοῦ
κηρύγματος
σῶσαι
τοὺς
πιστεύοντας·

550

I. K O R I N T S K Ý M 1 : 3 1

Bible Kralická
22 Poněvadž i Židé zázraků žádají,
i Řekové hledají moudrosti.
23 Myť
pak
kážeme
Krista
ukřižovaného,
Židům
zajisté
pohoršení, a Řekům bláznovství,
24 Ale
povolaným,
i Židům
i Řekům, Krista, Boží moc a Boží
moudrost.
25 Nebo to bláznovství Boží jest
moudřejší nežli lidé a mdloba Boží jest
silnější než lidé.
26 Vidíte zajisté povolání vaše,
bratří, že nemnozí moudří podle těla,
nemnozí mocní, nemnozí urození;
27 Ale což bláznivého jest u světa, to
[sobě] vyvolil Bůh, aby zahanbil
moudré, a to, což jest u světa mdlé,
Bůh vyvolil, aby zahanbil silné.
28 A neurozené u světa a za nic
položené vyvolil Bůh, ano hned,
kteréž nejsou, aby ty věci, kteréž jsou,
zkazil,
29 Proto aby se nechlubilo před
obličejem jeho žádné tělo.
30 Vy pak jste z něho v Kristu Ježíši,
kterýž učiněn jest nám moudrost od
Boha, i spravedlnost, i posvěcení,
i #vykoupení,
31 Aby [se tak dálo], jakož jest
napsáno: Kdo se chlubí, v Pánu se
chlub.

Textus Receptus

22 ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖον
αἰτοῦσιν καὶ Ἕλληνες σοφίαν
ζητοῦσιν
23 ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν
ἐσταυρωμένον
Ἰουδαίοις
μὲν
σκάνδαλον Ἕλλησιν δὲ μωρίαν
24 αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς Ἰουδαίοις
τε καὶ Ἕλλησιν Χριστὸν θεοῦ δύναμιν
καὶ θεοῦ σοφίαν·
25 ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ σοφώτερον
τῶν ἀνθρώπων ἐστίν καὶ τὸ ἀσθενὲς
τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων
ἐστίν
26 Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν
ἀδελφοί ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ
σάρκα οὐ πολλοὶ δυνατοί οὐ πολλοὶ
εὐγενεῖς·
27 ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου
ἐξελέξατο ὁ θεὸς ἵνα τοὺς σοφούς
καταισχύνῃ καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου
ἐξελέξατο ὁ θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τὰ
ἰσχυρά
28 καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ
ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ θεός καὶ τὰ
μὴ ὄντα ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ
29 ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ
ἐνώπιον αὐτοῦ
30 ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ ὃς ἐγενήθη ἡμῖν σοφία ἀπὸ
θεοῦ δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ
ἀπολύτρωσις
31 ἵνα καθὼς γέγραπται Ὁ
καυχώμενος ἐν κυρίῳ καυχάσθω
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I já přišed k vám, bratří, nepřišel
jsem s důstojností řeči nebo
moudrostí, zvěstuje vám svědectví
Boží.
2 Nebo tak jsem usoudil nic jiného
neuměti mezi vámi, nežli Ježíše Krista,
a to [ještě] toho ukřižovaného.
3 A byl jsem já u vás v mdlobě,
a v bázni, i v strachu mnohém.
4 A řeč má a kázaní mé [nebylo]
v slibných lidské moudrosti řečech,
ale v dokázání Ducha [svatého]
a moci,
5 Aby víra vaše nebyla založena
v moudrosti lidské, ale v moci Boží.
6 Moudrost pak mluvíme mezi
dokonalými, ale moudrost ne tohoto
světa, ani knížat světa tohoto, jenž
hynou.
7 Ale mluvíme moudrost Boží
v tajemství, kterážto skryta jest,
kterouž Bůh předuložil před věky
k slávě naší,
8 Jížto žádný z knížat světa tohoto
nepoznal. Nebo kdyby byli poznali,
nebyliť by Pána slávy ukřižovali.
9 Ale [kážeme], jakož psáno jest:
Čehož oko nevídalo, ani ucho
slýchalo, ani na srdce lidské vstoupilo,
co jest připravil Bůh těm, kteříž jej
milují.
10 Nám pak Bůh zjevil skrze Ducha
svého. Nebo Duch zpytuje všecky
věci, i hlubokosti Božské.
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Textus Receptus

Κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς ἀδελφοί
ἦλθον οὐ καθ' ὑπεροχὴν λόγου ἢ
σοφίας
καταγγέλλων
ὑμῖν
τὸ
μαρτύριον τοῦ θεοῦ
2 οὐ γὰρ ἔκρινα τοῦ εἰδέναι τι ἐν
ὑμῖν εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον
ἐσταυρωμένον
3 καὶ ἐγὼ ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἐν φόβῳ
καὶ ἐν τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην πρὸς
ὑμᾶς
4 καὶ ὁ λόγος μου καὶ τὸ κήρυγμά
μου οὐκ ἐν πειθοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας
λόγοις ἀλλ' ἐν ἀποδείξει πνεύματος
καὶ δυνάμεως
5 ἵνα ἡ πίστις ὑμῶν μὴ ᾖ ἐν σοφίᾳ
ἀνθρώπων ἀλλ' ἐν δυνάμει θεοῦ
6 Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς
τελείοις σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶνος
τούτου οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος
τούτου τῶν καταργουμένων·
7 ἀλλὰ λαλοῦμεν σοφίαν θεοῦ ἐν
μυστηρίῳ τὴν ἀποκεκρυμμένην ἣν
προώρισεν ὁ θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς
δόξαν ἡμῶν·
8 ἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ
αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν εἰ γὰρ
ἔγνωσαν οὐκ ἂν τὸν κύριον τῆς δόξης
ἐσταύρωσαν
9 ἀλλὰ καθὼς γέγραπται Ἃ
ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν καὶ οὖς οὐκ
ἤκουσεν καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου
οὐκ ἀνέβη ἃ ἡτοίμασεν ὁ θεὸς τοῖς
ἀγαπῶσιν αὐτόν
10 ἡμῖν δὲ ὁ θεὸς ἀπεκάλυψεν διὰ
τοῦ πνεύματος αὐτοῦ· τὸ γὰρ πνεῦμα
πάντα ἐρευνᾷ, καὶ τὰ βάθη τοῦ θεοῦ

2
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11 Nebo kdo z lidí ví, co jest
v člověku, jediné duch člověka, kterýž
jest v něm? Takť i Božích věcí nezná
žádný, jediné Duch Boží.
12 My pak nepřijali jsme ducha
světa, ale Ducha toho, kterýž jest
z Boha, abychom věděli, které věci od
Boha darovány jsou nám.
13 O nichž i mluvíme ne [těmi]
slovy, jimž lidská moudrost učí, ale
kterýmž vyučuje Duch svatý,
duchovním to, což duchovního jest,
přivlastňujíce.
14 Ale tělesný člověk nechápá těch
věcí, kteréž jsou Ducha Božího; nebo
jsou jemu bláznovství, aniž [jich]
může poznati, protože ony duchovně
mají rozsuzovány býti.
15 Ale duchovní [člověk] rozsuzujeť
všecko, sám pak od žádného nebývá
souzen.
16 Nebo kdo jest poznal mysl Páně?
A kdo jej bude učiti? My pak mysl
Kristovu máme.

3

A já, bratří, nemohl jsem vám
mluviti jako duchovním, ale jako
tělesným, jako maličkým v Kristu.
2 Mlékem jsem vás živil, a ne
pokrmem; nebo jste ještě nemohli
[pokrmů tvrdších užívati], ano i nyní
ještě nemůžete.
3 Ještě zajisté tělesní jste. Poněvadžť
jest mezi vámi nenávist, svárové
a různice, zdaž ještě tělesní nejste?
a [tak] podle člověka chodíte.

Textus Receptus

11 τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ
ἀνθρώπου εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ
ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ οὕτως καὶ τὰ
τοῦ θεοῦ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ τὸ πνεῦμα
τοῦ θεοῦ
12 ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου
ἐλάβομεν ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ
θεοῦ ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ
χαρισθέντα ἡμῖν·
13 ἃ καὶ λαλοῦμεν οὐκ ἐν διδακτοῖς
ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις ἀλλ' ἐν
διδακτοῖς
πνεύματος
ἁγίου,
πνευματικοῖς
πνευματικὰ
συγκρίνοντες
14 ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται
τὰ τοῦ πνεύματος τοῦ θεοῦ μωρία γὰρ
αὐτῷ ἐστιν καὶ οὐ δύναται γνῶναι ὅτι
πνευματικῶς ἀνακρίνεται·
15 ὁ δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει μὲν
πάντα αὐτὸς δὲ ὑπ' οὐδενὸς
ἀνακρίνεται
16 τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου ὃς
συμβιβάσει αὐτόν ἡμεῖς δὲ νοῦν
Χριστοῦ ἔχομεν
Καὶ ἐγώ, ἀδελφοί οὐκ ἠδυνήθην
λαλῆσαι ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς ἀλλ'
ὡς σαρκικοῖς ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ
2 γάλα ὑμᾶς ἐπότισα καὶ οὐ βρῶμα
οὔπω γὰρ ἠδύνασθε ἀλλ' οὖτε ἔτι νῦν
δύνασθε

3

3 ἔτι γὰρ σαρκικοί ἐστε ὅπου γὰρ ἐν
ὑμῖν ζῆλος καὶ ἔρις καὶ διχοστασίαι,
οὐχὶ σαρκικοί ἐστε καὶ κατὰ
ἄνθρωπον περιπατεῖτε
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4 Nebo když někdo říká: Jáť jsem
Pavlův, jiný pak: Já Apollův, zdaliž
nejste tělesní?
5 Nebo kdo jest Pavel, a kdo jest
Apollo, než služebníci, skrze něž jste
uvěřili, a jakž jednomu každému dal
Pán?
6 Jáť jsem štípil, Apollo zaléval, ale
Bůh dal zrůst.
7 A protož ani ten, kdož štěpuje, nic
není, ani ten, jenž zalévá, ale ten,
kterýž zrůst dává, Bůh.
8 Ten pak, kdož štěpuje, a ten, kdož
zalévá, jedno jsou, avšak jeden každý
vlastní odplatu vezme podle své
práce.
9 Božíť jsme zajisté pomocníci, Boží
rolí, Boží vzdělání jste.
10 [Já] podle milosti Boží mně dané,
jako moudrý stavitel, základ jsem
založil, jiný pak na něm staví. Ale
jeden každý viz, jak na něm staví.
11 Nebo základu jiného žádný
položiti nemůž, mimo ten, kterýž
položen jest, jenž jest Ježíš Kristus.
12 Staví-liť pak kdo na ten základ
zlato, stříbro, kamení drahé, dříví,
seno, strniště,
13 Jednohoť každého dílo zjeveno
bude. Den zajisté to [všecko] okáže;
nebo v ohni zjeví se, a jednoho
každého dílo, jaké by bylo, oheň
zprubuje.
14 Zůstane-liť čí dílo, kteréž na něm
stavěl, vezme odplatu.
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Textus Receptus

4 ὅταν γὰρ λέγῃ τις Ἐγὼ μέν εἰμι
Παύλου ἕτερος δέ Ἐγὼ Ἀπολλῶ οὐχὶ
σαρκικοί ἐστε
5 τίς οὖν ἐστιν Παῦλος τίς δέ
Ἀπολλῶς ἀλλ' ἢ διάκονοι δι' ὧν
ἐπιστεύσατε καὶ ἑκάστῳ ὡς ὁ κύριος
ἔδωκεν
6 ἐγὼ ἐφύτευσα Ἀπολλῶς ἐπότισεν
ἀλλ' ὁ θεὸς ηὔξανεν·
7 ὥστε οὔτε ὁ φυτεύων ἐστίν τι οὔτε
ὁ ποτίζων ἀλλ' ὁ αὐξάνων θεός
8 ὁ φυτεύων δὲ καὶ ὁ ποτίζων ἕν
εἰσιν ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν
λήψεται κατὰ τὸν ἴδιον κόπον·
9 θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί θεοῦ
γεώργιον θεοῦ οἰκοδομή ἐστε
10 Κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν
δοθεῖσάν μοι ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων
θεμέλιον
τέθεικα,
ἄλλος
δὲ
ἐποικοδομεῖ ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς
ἐποικοδομεῖ
11 θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς
δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον ὅς
ἐστιν Ἰησοῦς ὁ Χριστός
12 εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν
θεμέλιον τοῦτον χρυσόν ἄργυρον
λίθους τιμίους ξύλα χόρτον καλάμην
13 ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν
γενήσεται ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει ὅτι ἐν
πυρὶ ἀποκαλύπτεται· καὶ ἑκάστου τὸ
ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ πῦρ δοκιμάσει
14 εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ
ἐπωκοδόμησεν μισθὸν λήψεται

ὃ
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Bible Kralická

Textus Receptus

21 A tak nechlubiž se žádný lidmi;
nebo všecky věci vaše jsou.
22 Buďto Pavel, buďto Apollo,
buďto Petr, buďto svět, buďto život,
buďto smrt, buďto přítomné věci,
buďto budoucí, všecko jest vaše,
23 Vy pak Kristovi, a Kristus Boží.

15 εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται
ζημιωθήσεται αὐτὸς δὲ σωθήσεται
οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός
16 οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς θεοῦ ἐστε καὶ
τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν
17 εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ φθείρει
φθερεῖ τοῦτον ὁ θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ
θεοῦ ἅγιός ἐστιν οἵτινές ἐστε ὑμεῖς
18 Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω· εἴ τις
δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι
τούτῳ μωρὸς γενέσθω ἵνα γένηται
σοφός
19 ἡ γὰρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου
μωρία παρὰ τῷ θεῷ ἐστιν γέγραπται
γάρ Ὁ δρασσόμενος τοὺς σοφοὺς ἐν
τῇ πανουργίᾳ αὐτῶν·
20 καὶ πάλιν Κύριος γινώσκει τοὺς
διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν ὅτι εἰσὶν
μάταιοι
21 ὥστε μηδεὶς καυχάσθω ἐν
ἀνθρώποις· πάντα γὰρ ὑμῶν ἐστιν
22 εἴτε Παῦλος εἴτε Ἀπολλῶς εἴτε
Κηφᾶς εἴτε κόσμος εἴτε ζωὴ εἴτε
θάνατος εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε μέλλοντα·
πάντα ὑμῶν ἐστιν,
23 ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ Χριστὸς δὲ θεοῦ

4

4

15 Pakliť čí dílo shoří, [tenť] vezme
škodu, ale sám spasen bude, avšak tak
jako skrze oheň.
16 Zdaliž nevíte, že chrám Boží jste,
a Duch Boží v vás přebývá?
17 Jestližeť kdo chrámu Božího
poskvrňuje, tohoť zatratí Bůh; nebo
chrám Boží svatý jest, jenž jste vy.
18 Žádný sám sebe nesvoď. Zdá-li
se komu z vás, že jest moudrý na
tomto světě, budiž bláznem, aby byl
učiněn moudrým.
19 Moudrost zajisté světa tohoto
bláznovství jest u Boha. Nebo psáno
jest: Kterýž zlapá moudré v chytrosti
jejich.
20 A opět: Znáť Pán přemyšlování
moudrých, že jsou marná.

Tak o nás smýšlej člověk, jako
o služebnících
Kristových
a šafářích tajemství Božích.
2 Dále pak vyhledává se při šafářích
[toho], aby každý z nich věrný
nalezen byl.
3 Mně pak to za nejmenší [věc] jest,
abych od vás souzen byl, aneb od
lidského soudu; nýbrž aniž sám sebe
soudím.

Οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος
ὡς
ὑπηρέτας
Χριστοῦ
καὶ
οἰκονόμους μυστηρίων θεοῦ
2 ὅ δὲ λοιπὸν ζητεῖται ἐν τοῖς
οἰκονόμοις ἵνα πιστός τις εὑρεθῇ
3 ἐμοὶ δὲ εἰς ἐλάχιστόν ἐστιν ἵνα ὑφ'
ὑμῶν ἀνακριθῶ ἢ ὑπὸ ἀνθρωπίνης
ἡμέρας· ἀλλ' οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνακρίνω

I. K O R I N T S K Ý M 4 : 4

Bible Kralická
4 Nebo [ačkoli] do sebe nic
[bezbožného] nevím, však ne skrze to
jsem spravedliv; nebo ten, ješto mne
soudí, Pán jest.
5 Protož nesuďtež nic před časem,
až by přišel Pán, kterýž i osvítí to, což
skrytého jest ve tmě, a zjeví rady srdcí.
A tehdážť bude míti chválu jeden
každý od Boha.
6 Tyto pak věci, bratří [moji],
v podobenství obrátil jsem na sebe
a [na] Apollo, pro vás, abyste se na
nás učili nad to, což psáno jest, výše
nesmýšleti, [a] abyste jeden pro
druhého nenadýmali se proti někomu.
7 Nebo kdož tě soudí? A co máš,
ješto bys nevzal? A když jsi vzal, proč
se chlubíš, jako bys nevzal?
8 Již jste nasyceni, již jste zbohatli,
bez nás kralujete. Ale ó byste
kralovali, abychom i my [také] spolu
s vámi kralovali.
9 Za to mám jistě, že nás Bůh
apoštoly poslední okázal jako k smrti
oddané; nebo učiněni jsme divadlo
tomuto světu, i andělům, i lidem.
10 My blázni pro Krista, ale vy
opatrní v Kristu; my mdlí, vy pak
silní; vy slavní, ale my opovržení.
11 Až do tohoto času i lačníme,
i žízníme,
i nahotu
trpíme,
i poličkováni
býváme,
i místa
nemáme,
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Textus Receptus

4 οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα ἀλλ'
οὐκ ἐν τούτῳ δεδικαίωμαι ὁ δὲ
ἀνακρίνων με κύριός ἐστιν
5 ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε ἕως
ἂν ἔλθῃ ὁ κύριος ὃς καὶ φωτίσει τὰ
κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ φανερώσει
τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν· καὶ τότε ὁ
ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ
θεοῦ
6 Ταῦτα δέ ἀδελφοί μετεσχημάτισα
εἰς ἐμαυτὸν καὶ Ἀπολλῶ δι' ὑμᾶς ἵνα
ἐν ἡμῖν μάθητε τὸ Μὴ ὑπὲρ ὃ
γέγραπται φρονεῖν, ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ
τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου
7 τίς γάρ σε διακρίνει τί δὲ ἔχεις ὃ
οὐκ ἔλαβες εἰ δὲ καὶ ἔλαβες τί
καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών
8 ἤδη
κεκορεσμένοι
ἐστέ
ἤδη
ἐπλουτήσατε
χωρὶς
ἡμῶν
ἐβασιλεύσατε·
καὶ
ὄφελόν
γε
ἐβασιλεύσατε ἵνα καὶ ἡμεῖς ὑμῖν
συμβασιλεύσωμεν
9 δοκῶ γάρ ὅτι ὁ θεὸς ἡμᾶς τοὺς
ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς
ἐπιθανατίους ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν
τῷ κόσμῳ καὶ ἀγγέλοις καὶ
ἀνθρώποις
10 ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν ὑμεῖς δὲ
φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς
ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι ἡμεῖς δὲ
ἄτιμοι
11 ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν
καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν, καὶ
κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν
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I. K O R I N T S K Ý M 5 : 1

Bible Kralická
12 A pracujeme, dělajíce rukama
vlastníma;
uhaněni
jsouce,
dobrořečíme; protivenství trpíce,
[mile] snášíme.
13 Když se nám rouhají, modlíme se
[za ně]; jako smeti tohoto světa
učiněni jsme, [a jako] povrhel u všech,
až posavad.
14 Ne proto, abych vás zahanbil, píši
toto, ale jako svých milých synů
napomínám.
15 Nebo byste pak deset tisíc
pěstounů měli v Kristu, však proto
nemnoho [máte] otců. Nebo v Kristu
Ježíši skrze evangelium já jsem vás
zplodil.
16 Protož prosím vás, buďtež
následovníci moji.
17 Pro tu příčinu poslal jsem vám
Timotea, kterýžto jest syn můj milý
a věrný v Pánu. Tenť vám připomínati
bude, které jsou cesty mé v Kristu,
jakž všudy v každé církvi učím.
18 Rovně jako bych neměl k vám
přijíti, tak se naduli někteří.
19 Ale přijduť k vám brzo, bude-li
Pán chtíti, a poznám ne řeč těch
nadutých, ale moc.

Textus Receptus

12 καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς
ἰδίαις
χερσίν·
λοιδορούμενοι
εὐλογοῦμεν διωκόμενοι ἀνεχόμεθα
13 βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν·
ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου
ἐγενήθημεν πάντων περίψημα ἕως
ἄρτι
14 Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω
ταῦτα ἀλλ' ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ
νουθετῶ
15 ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς
ἔχητε ἐν Χριστῷ ἀλλ' οὐ πολλοὺς
πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ
τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα

20 Neboť ne[záleží] v řeči království
Boží, ale v moci.
21 Co chcete? S metlou-li abych
přišel k vám, čili s láskou, a s duchem
tichosti?

16 παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς μιμηταί μου
γίνεσθε
17 διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον
ὅς ἐστίν τέκνον μου ἀγαπητὸν καὶ
πιστὸν ἐν κυρίῳ ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει
τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν Χριστῷ καθὼς
πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω
18 ὡς μὴ ἐρχομένου δέ μου πρὸς
ὑμᾶς ἐφυσιώθησάν τινες·
19 ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς
ἐὰν ὁ κύριος θελήσῃ καὶ γνώσομαι οὐ
τὸν λόγον τῶν πεφυσιωμένων ἀλλὰ
τὴν δύναμιν·
20 οὐ γὰρ ἐν λόγῳ ἡ βασιλεία τοῦ
θεοῦ ἀλλ' ἐν δυνάμει
21 τί θέλετε ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς
ὑμᾶς ἢ ἐν ἀγάπῃ πνεύματί τε
πρᾳότητος

5

5

Naprosto se slyší, [že by] mezi
vámi bylo smilstvo, a to takové
smilstvo, jakéž se ani mezi pohany
nejmenuje, totiž aby někdo měl
manželku otce [svého].

Ὅλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία
καὶ τοιαύτη πορνεία ἥτις οὐδὲ ἐν
τοῖς ἔθνεσιν ὀνομάζεται, ὥστε
γυναῖκά τινα τοῦ πατρὸς ἔχειν

I. K O R I N T S K Ý M 5 : 2

Bible Kralická
2 A vy nadutí jste, a nermoutíte se
raději, aby vyvržen byl z prostředku
vás ten, kdož takový skutek spáchal.
3 Já zajisté, ač vzdálený tělem, ale
přítomný duchem, již jsem to usoudil,
jako bych přítomen byl, abyste toho,
kterýž to tak spáchal,
4 Ve jménu Pána našeho Jezukrista
sejdouce se spolu, i s mým duchem,
s mocí Pána našeho Jezukrista,

5 Vydali
takového
satanu
k zahubení těla, aby duch spasen byl
v den Pána Ježíše.
6 Neníť dobrá chlouba vaše. Zdaliž
nevíte, že maličko kvasu všecko těsto
nakvašuje?
7 Vyčisťtež tedy starý kvas, abyste
byli nové zadělání, jakož [pak] jste
nenakvašeni. Neboť jest Beránek náš
velikonoční za nás obětován, Kristus.
8 A protož hodujmež ne v kvasu
starém,
ani
v kvasu
zlosti
a nešlechetnosti, ale v přesnicích
upřímosti a pravdy.
9 Psal jsem vám v listu, abyste se
nesměšovali s smilníky.
10 Ale ne všelikterak s smilníky
tohoto světa, neb s lakomci, nebo
s dráči, aneb s modláři, sic jinak musili
byste z tohoto světa vyjíti.
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Textus Receptus

2 καὶ ὑμεῖς πεφυσιωμένοι ἐστέ καὶ
οὐχὶ μᾶλλον ἐπενθήσατε ἵνα ἐξαρθῇ ἐκ
μέσου ὑμῶν ὁ τὸ ἔργον τοῦτο ποιήσας
3 ἐγὼ μὲν γάρ ὡς ἀπὼν τῷ σώματι
παρὼν δὲ τῷ πνεύματι ἤδη κέκρικα ὡς
παρὼν
τὸν
οὕτως
τοῦτο
κατεργασάμενον·
4 ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ, συναχθέντων ὑμῶν
καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος σὺν τῇ
δυνάμει τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ,
5 παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ
Σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός ἵνα τὸ
πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου
Ἰησοῦ
6 Οὐ καλὸν τὸ καύχημα ὑμῶν οὐκ
οἴδατε ὅτι μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα
ζυμοῖ
7 ἐκκαθάρατε οὖν τὴν παλαιὰν
ζύμην ἵνα ἦτε νέον φύραμα καθώς ἐστε
ἄζυμοι· καὶ γὰρ τὸ πάσχα ἡμῶν ὑπὲρ
ἡμῶν ἐτύθη Χριστός
8 ὥστε ἑορτάζωμεν μὴ ἐν ζύμῃ
παλαιᾷ μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας καὶ
πονηρίας ἀλλ' ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας
καὶ ἀληθείας
9 Ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ μὴ
συναναμίγνυσθαι πόρνοις
10 καὶ οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ
κόσμου τούτου ἢ τοῖς πλεονέκταις ἢ
ἅρπαξιν ἢ εἰδωλολάτραις ἐπεὶ
ὀφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν
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Bible Kralická

Textus Receptus

11 Nyní pak psal jsem vám, abyste
se nesměšovali [s takovými], kdyby
kdo, maje jméno bratr, byl smilník,
neb lakomec, neb modlář, neb zlolejce,
neb opilec, neb dráč. S takovým ani
nejezte.
12 Nebo proč já mám i ty, kteříž jsou
vně, souditi? Však ty, kteříž jsou vnitř,
vy soudíte?
13 Ty pak, kteříž jsou vně, Bůh
soudí. Vyvrztež tedy toho zlého sami
z sebe.

11 νῦνὶ δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ
συναναμίγνυσθαι ἐάν τις ἀδελφὸς
ὀνομαζόμενος ᾖ πόρνος ἢ πλεονέκτης
ἢ εἰδωλολάτρης ἢ λοίδορος ἢ μέθυσος
ἢ ἅρπαξ τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν

6

6

Smí někdo z vás, maje při
s druhým, souditi se před
nepravými, a ne [raději] před
svatými?
2 Nevíte-liž, že svatí svět souditi
budou? I poněvadž od vás souzen býti
má svět, [kterakž tedy] nehodni jste
těch nejmenších věcí rozsuzovati?
3 Zdaliž nevíte, že anděly souditi
budeme? Co pak tyto časné věci?
4 Protož když byste měli míti soud
o tyto časné věci, těmi, kteříž
nejzadnější jsou v církvi, soud osaďte.
5 K zahanbeníť vašemu to pravím.
Tak-liž není mezi vámi moudrého ani
jednoho, kterýž by mohl rozsouditi
mezi bratrem [a bratrem] svým?
6 Ale bratr s bratrem soudí se, a to
před nevěřícími?

12 τί γάρ μοι καί τοὺς ἔξω κρίνειν
οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς κρίνετε
13 τοὺς δὲ ἔξω ὁ θεὸς κρινεῖ καί
ἐξαρεῖτε τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν

Τολμᾷ τις ὑμῶν πρᾶγμα ἔχων
πρὸς τὸν ἕτερον κρίνεσθαι ἐπὶ τῶν
ἀδίκων καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων;
2 οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον
κρινοῦσιν; καὶ εἰ ἐν ὑμῖν κρίνεται ὁ
κόσμος ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων
ἐλαχίστων;
3 οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν
μήτι γε βιωτικά;
4 βιωτικὰ μὲν οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε
τοὺς ἐξουθενημένους ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ
τούτους καθίζετε
5 πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω οὕτως
οὐκ ἐστὶν ἐν ὑμῖν σοφὸς οὐδὲ εἷς, ὃς
δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ
ἀδελφοῦ αὐτοῦ;
6 ἀλλὰ ἀδελφὸς μετὰ ἀδελφοῦ
κρίνεται καὶ τοῦτο ἐπὶ ἀπίστων

I. K O R I N T S K Ý M 6 : 7

Bible Kralická
7 Již tedy konečně nedostatek mezi
vámi jest, že soudy máte mezi sebou.
Proč raději křivdy netrpíte? Proč
raději škody nebéřete?
8 Nýbrž vy křivdu činíte, a k škodě
přivodíte, a to bratří [své].
9 Zdali nevíte, že nespravedliví
dědictví
království
Božího
nedosáhnou? Nemylte se, [však] ani
smilníci, ani modláři, ani cizoložníci,
ani zženštilí, ani samcoložníci,
10 Ani zloději, ani lakomci, ani
opilci, ani zlolejci, ani dráči, dědictví
království Božího nedůjdou.
11 A takoví jste někteří byli, ale
obmyti jste, ale posvěceni jste, ale
ospravedlněni jste ve jménu Pána
Jezukrista a skrze Ducha Boha našeho.
12 Všecko mi sluší, ale ne všecko
prospívá; všecko mi sluší, ale jáť pod
žádné [té] věci moc poddán nebudu.
13 Pokrmové břichu [náležejí],
a břicho pokrmům; Bůh pak i pokrmy
i břicho zkazí. Ale tělo ne smilstvu
[oddáno býti má], ale Pánu, a Pán tělu.
14 Bůh pak i Pána [Ježíše] vzkřísil,
i nás [také] vzkřísí mocí svou.
15 Nevíte-liž, že těla vaše jsou
údové Kristovi? Což tedy vezma údy
Kristovy, učiním [je] údy nevěstky?
Odstup to.
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Textus Receptus

7 ἤδη μὲν οὖν ὅλως ἥττημα ἐν ὑμῖν
ἐστιν ὅτι κρίματα ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν
διατί οὐχὶ μᾶλλον ἀδικεῖσθε; διατί
οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερεῖσθε;
8 ἀλλὰ
ὑμεῖς
ἀδικεῖτε
καὶ
ἀποστερεῖτε καὶ ταῦτα ἀδελφούς
9 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν
θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν; μὴ
πλανᾶσθε·
οὔτε
πόρνοι
οὔτε
εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε
μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται
10 οὔτε κλέπται οὔτε πλεονέκται
οὔτε μέθυσοι οὐ λοίδοροι οὐχ ἅρπαγες
βασιλείαν θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν
11 καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ
ἀπελούσασθε ἀλλὰ ἡγιάσθητε ἀλλ'
ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου
Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ πνεύματι τοῦ θεοῦ
ἡμῶν
12 Πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ' οὐ πάντα
συμφέρει πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ' οὐκ
ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος
13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ καὶ ἡ
κοιλία τοῖς βρώμασιν ὁ δὲ θεὸς καὶ
ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει τὸ δὲ
σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ ἀλλὰ τῷ κυρίῳ
καὶ ὁ κύριος τῷ σώματι·
14 ὁ δὲ θεὸς καὶ τὸν κύριον ἤγειρεν
καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως
αὐτοῦ
15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν
μέλη Χριστοῦ ἐστιν ἄρας οὖν τὰ μέλη
τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ
γένοιτο
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Bible Kralická
16 Zdaliž nevíte, že kdož se
připojuje k nevěstce, jedno tělo jest [s
ní]? Nebo dí [Písmo]: Budou dva
jedno tělo.
17 Ten pak, jenž se připojuje Pánu,
jeden duch jest [s ním].
18 Utíkejte smilstva. Všeliký hřích,
kterýžkoli učinil by člověk, kromě těla
jest, ale kdož smilní, ten proti svému
vlastnímu tělu hřeší.
19 Zdaliž nevíte, že tělo vaše jest
chrám Ducha svatého, [jenž přebývá]
v vás, kteréhož máte od Boha, a nejste
sami svoji?
20 Nebo koupeni jste za [velikou]
mzdu. Oslavujtež tedy Boha tělem
vaším i duchem vaším, kteréžto věci
Boží jsou.

Textus Receptus

16 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ
πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; Ἔσονται γάρ
φησίν οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν
17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ κυρίῳ ἓν
πνεῦμά ἐστιν
18 φεύγετε τὴν πορνείαν· πᾶν
ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος
ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν· ὁ δὲ
πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα
ἁμαρτάνει
19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν
ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύματός
ἐστιν οὗ ἔχετε ἀπὸ θεοῦ καὶ οὐκ ἐστὲ
ἑαυτῶν;
20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε
δὴ τὸν θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν
τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστιν τοῦ
Θεοῦ
Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε μοι, καλὸν
ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι·

7

7

4 Žena vlastního těla [svého] v moci
nemá, ale muž; též podobně i muž těla
svého vlastního v moci nemá, ale
žena.
5 Nezbavujte jeden druhého, leč by
to bylo z společného svolení na čas,
abyste se uprázdnili ku postu
a k modlitbě; a [potom] zase k témuž
se navraťte, aby vás nepokoušel satan
pro nezdrželivost vaši.

2 διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν
ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω καὶ ἑκάστη τὸν
ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω
3 τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλομένην
εὔνοιαν ἀποδιδότω ὁμοίως δὲ καὶ ἡ
γυνὴ τῷ ἀνδρί
4 ἡ γυνὴ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ
ἐξουσιάζει ἀλλ' ὁ ἀνήρ ὁμοίως δὲ καὶ
ὁ ἀνὴρ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ
ἐξουσιάζει ἀλλ' ἡ γυνή
5 μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους εἰ μὴ τι
ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρὸν ἵνα
σχολάζητε τῇ νηστείᾳ καὶ τῇ προσευχῇ
καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέρχησθε, ἵνα
μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ Σατανᾶς διὰ τὴν
ἀκρασίαν ὑμῶν

O čemž jste mi pak psali, [k tomuť
vám toto odpovídám:] Dobréť by
[bylo] člověku ženy se nedotýkati.
2 Ale pro [uvarování se] smilstva,
jeden každý manželku svou měj
a jedna každá měj muže svého.
3 Muž k ženě povinnou přívětivost
okazuj, [a] tak podobně i žena muži.

I. K O R I N T S K Ý M 7 : 6

Bible Kralická
6 Ale toť pravím podle dopuštění,
ne podle rozkazu.
7 Nebo chtěl bych, aby všickni lidé
tak byli jako já, ale jeden každý svůj
vlastní dar od Boha má, jeden tak
a jiný jinak.
8 Pravím pak neženatým a vdovám:
Dobré jest jim, aby [tak] zůstali jako
i já.
9 Pakliť se nemohou zdržeti,
nechažť v stav manželský vstoupí;
nebo lépe jest v stav manželský
vstoupiti nežli páliti se.
10 Vdaným pak přikazuji ne já, ale
Pán, [řka:] Manželka od muže
neodcházej.
11 Pakliť by odešla, zůstaniž
nevdaná, anebo smiř se s mužem
[svým]. Tolikéž muž nepropouštěj
ženy.
12 Jiným pak pravím já, a ne Pán:
Má-li který bratr manželku nevěřící,
a ta
povoluje
býti
s ním,
nepropouštějž jí.
13 A má-li která žena muže
nevěřícího, a on chce býti s ní,
nepropouštěj ho.
14 Posvěcenť jest zajisté nevěřící
muž pro ženu [věřící], a žena nevěřící
posvěcena jest pro muže; sic jinak děti
vaši nečistí by byli, ale nyní svatí jsou.
15 Pakliť nevěřící odjíti chce, nechať
jde. Neníť manem bratr neb sestra
v takové [věci], ale ku pokoji povolal
nás Bůh.
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Textus Receptus

6 τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συγγνώμην οὐ
κατ' ἐπιταγήν
7 θέλω γὰρ πάντας ἀνθρώπους
εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν· ἀλλ' ἕκαστος
ἴδιον χάρισμα ἔχει ἐκ θεοῦ ὅς μὲν
οὕτως ὅς δὲ οὕτως
8 Λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς
χήραις καλὸν αὐτοῖς ἐστιν ἐὰν
μείνωσιν ὡς κἀγώ·
9 εἰ
δὲ
οὐκ
ἐγκρατεύονται
γαμησάτωσαν κρεῖσσον γάρ ἐστιν
γαμῆσαι ἢ πυροῦσθαι
10 τοῖς
δὲ
γεγαμηκόσιν
παραγγέλλω οὐκ ἐγὼ ἀλλ' ὁ κύριος
γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι
11 ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ μενέτω
ἄγαμος ἢ τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω καὶ
ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι
12 Τοῖς δὲ λοιποῖς ἐγὼ λέγω οὐχ ὁ
κύριος· εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει
ἄπιστον καὶ αὕτη συνευδοκεῖ οἰκεῖν
μετ' αὐτοῦ μὴ ἀφιέτω αὐτήν·
13 καὶ γυνὴ ἥτις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον
καὶ αὑτὸς συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ' αὐτῆς
μὴ ἀφιέτω αὐτόν
14 ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος
ἐν τῇ γυναικί καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ
ἄπιστος ἐν τῷ ἀνδρί· ἐπεὶ ἄρα τὰ
τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν νῦν δὲ
ἅγιά ἐστιν
15 εἰ δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται
χωριζέσθω· οὐ δεδούλωται ὁ ἀδελφὸς
ἢ ἡ ἀδελφὴ ἐν τοῖς τοιούτοις· ἐν δὲ
εἰρήνῃ κέκληκεν ἡμᾶς ὁ θεός
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16 A kterak ty víš, ženo, získáš-li
muže svého? Anebo co ty víš, muži,
získáš-li ženu?
17 Ale jakž jednomu každému
odměřil Bůh a jakž jednoho každého
povolal Pán, tak choď. A takť ve všech
církvech řídím.
18 Obřezaný někdo povolán jest?
Neuvodiž na sebe [neobřezání; pakli]
kdo v neobřízce povolán, neobřezuj
se.
19 [Nebo] obřízka nic není,
a neobřízka [také] nic není, ale
zachovávání přikázání Božích.
20 Jeden každý v povolání tom, jímž
povolán jest, zůstávej.
21 Služebníkem byv, povolán jsi?
Nedbej na to. Pakli bys mohl býti
svobodný, raději [toho] užívej.
22 Nebo kdož jest v Pánu povolán,
byv služebníkem, osvobozený jest
Páně. Též podobně kdož jest povolán
byv svobodný, služebník jest Kristův.
23 Za mzdu koupeni jste, nebuďtež
služebníci lidští.
24 Jeden každý, jakž povolán jest,
bratří, v tom zůstávej před Bohem.
25 O pannách pak přikázání Páně
nemám, ale však radu dávám, jakožto
ten, jemuž z milosrdenství svého Pán
dal věrným býti.
26 Za toť pak mám, že jest to dobré
pro nastávající potřebu, [totiž] že jest
dobré člověku tak býti.
27 Přivázán-lis k ženě, nehledej
rozvázání. Jsi-li prost od ženy,
nehledej ženy.

Textus Receptus

16 τί γὰρ οἶδας γύναι εἰ τὸν ἄνδρα
σώσεις ἢ τί οἶδας ἄνερ εἰ τὴν γυναῖκα
σώσεις
17 Εἰ μὴ ἑκάστῳ ὡς ἐμέρισεν ὁ θεός
ἕκαστον ὡς κέκληκεν ὁ κύριος οὕτως
περιπατείτω καὶ οὕτως ἐν ταῖς
ἐκκλησίαις πάσαις διατάσσομαι
18 περιτετμημένος τις ἐκλήθη μὴ
ἐπισπάσθω· ἐν ἀκροβυστίᾳ τις ἐκλήθη
μὴ περιτεμνέσθω
19 ἡ περιτομὴ οὐδέν ἐστιν καὶ ἡ
ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν ἀλλὰ τήρησις
ἐντολῶν θεοῦ
20 ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει ᾗ ἐκλήθη ἐν
ταύτῃ μενέτω
21 δοῦλος ἐκλήθης μή σοι μελέτω·
ἀλλ' εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος
γενέσθαι μᾶλλον χρῆσαι
22 ὁ γὰρ ἐν κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος
ἀπελεύθερος κυρίου ἐστίν ὁμοίως καί ὁ
ἐλεύθερος κληθεὶς δοῦλός ἐστιν
Χριστοῦ
23 τιμῆς ἠγοράσθητε· μὴ γίνεσθε
δοῦλοι ἀνθρώπων
24 ἕκαστος ἐν ᾧ ἐκλήθη ἀδελφοί ἐν
τούτῳ μενέτω παρὰ τῷ θεῷ
25 Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν
κυρίου οὐκ ἔχω γνώμην δὲ δίδωμι ὡς
ἠλεημένος ὑπὸ κυρίου πιστὸς εἶναι
26 Νομίζω οὖν τοῦτο καλὸν
ὑπάρχειν διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην
ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι
27 δέδεσαι γυναικί μὴ ζήτει λύσιν·
λέλυσαι ἀπὸ γυναικός μὴ ζήτει
γυναῖκα
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Bible Kralická
28 Pakli bys ses i oženil, nezhřešils,
a vdala-li by se panna, nezhřešila; ale
trápení těla míti budou takoví; jáť pak
vám odpouštím.
29 Ale totoť vám pravím, bratří,
protože čas ostatní jest ukrácený:
[náležíť tedy,] aby i ti, kteříž mají
ženy, byli, jako by jich neměli.
30 A kteříž plačí, jako by neplakali,
a kteříž se radují, jako by se
neradovali, a kteříž kupují, jako by
nevládli,
31 A kteříž užívají tohoto světa, jako
by neužívali. Neboť pomíjí způsob
tohoto světa.
32 A [já] bych rád chtěl, abyste vy
bez pečování byli. Nebo kdo ženy
nemá, pečuje o to, což [jest] Páně,
kterak by se líbil Pánu.
33 Ale kdo se oženil, pečuje o věci
tohoto světa, kterak by se líbil ženě.
34 Rozdílnéť jsou [jistě] žena
a panna. Nevdaná pečuje o to, což jest
Páně, aby byla svatá i tělem i duchem,
ale vdaná pečuje o věci světa, kterak
by se líbila muži.
35 Totoť pak pravím proto, abych
vám to, což jest užitečnějšího, ukázal,
ne abych na vás osidlo uvrhl, ale
abyste slušně a případně Pána se
přídrželi bez všeliké roztržitosti.
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Textus Receptus

28 ἐὰν δὲ καὶ γήμῃς, οὐχ ἥμαρτες·
καὶ ἐὰν γήμῃ ἡ παρθένος οὐχ ἥμαρτεν
θλῖψιν δὲ τῇ σαρκὶ ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι
ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι
29 τοῦτο δέ φημι ἀδελφοί ὁ καιρὸς
συνεσταλμένος τὸ λοιπόν ἐστιν ἵνα καὶ
οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ ἔχοντες
ὦσιν
30 καὶ οἱ κλαίοντες ὡς μὴ κλαίοντες
καὶ οἱ χαίροντες ὡς μὴ χαίροντες καὶ
οἱ ἀγοράζοντες ὡς μὴ κατέχοντες
31 καὶ οἱ χρώμενοι τῳ κόσμῳ τούτῳ
ὡς μὴ καταχρώμενοι· παράγει γὰρ τὸ
σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου
32 θέλω δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι ὁ
ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου πῶς
ἀρέσει τῷ κυρίῳ·
33 ὁ δὲ γαμήσας μεριμνᾷ τὰ τοῦ
κόσμου πῶς ἀρέσει τῇ γυναικί
34 μεμέρισται ἡ γυνὴ καὶ ἡ παρθένος
ἡ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου ἵνα ᾖ
ἁγία καὶ σώματι καὶ πνεύματι· ἡ δὲ
γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου
πῶς ἀρέσει τῷ ἀνδρί
35 τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν
συμφέρον λέγω οὐχ ἵνα βρόχον ὑμῖν
ἐπιβάλω ἀλλὰ πρὸς τὸ εὔσχημον καὶ
εὐπρόσεδρον τῷ κυρίῳ ἀπερισπάστως
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36 Pakli kdo za neslušnou věc své
panně pokládá pomíjení času k vdání,
a tak by se státi mělo, učiň, jakžkoli
chce, nezhřeší. Nechažť ji vdá.
37 Ale kdož jest se pevně ustavil
v srdci [svém], a není mu toho
potřeba, ale v moci má vlastní vůli
svou, a to uložil v srdci svém, aby
choval pannu svou, dobře činí.
38 A tak i ten, kdož vdává [pannu
svou], dobře činí, ale kdo nevdává,
lépe činí.
39 Žena
přivázána
jest
[k
manželství] zákonem dotud, dokudž
její muž živ jest. Pakli by umřel muž
její, svobodná jest; můž se vdáti, za
kohož chce, toliko v Pánu.
40 Ale blahoslavenější jest, zůstala-li
by tak, podle mého soudu. Mámť pak
za to, žeť i já mám Ducha Božího.

8

O těch pak věcech, kteréž modlám
obětovány bývají, víme, že všickni
známost máme. [A] známost nadýmá,
ale láska vzdělává.
2 Zdá-li se pak komu, že něco umí,
ještě nic nepoznal, tak jakž by měl
znáti.
3 Ale jestliže kdo miluje Boha, tenť
jest vyučen od něho.
4 A protož o pokrmích, kteříž se
modlám obětují, [toto dím:] Víme, že
modla na světě nic není a že není
jiného žádného Boha nežli jeden.

Textus Receptus

36 Εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν
παρθένον αὐτοῦ νομίζει ἐὰν ᾖ
ὑπέρακμος καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι
ὃ θέλει ποιείτω οὐχ ἁμαρτάνει
γαμείτωσαν
37 ὃς δὲ ἕστηκεν ἑδραῖος ἐν τῇ
καρδίᾳ μὴ ἔχων ἀνάγκην ἐξουσίαν δὲ
ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος καὶ
τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ τοῦ
τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον καλῶς
ποιεῖ·
38 ὥστε καὶ ὁ ἐκγαμίζων καλῶς
ποιεῖ ὁ δὲ μὴ ἑκγαμίζων κρεῖσσον
ποιεῖ·
39 Γυνὴ δέδεται νόμῳ ἐφ' ὅσον
χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ
κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ αὐτῆς ἐλευθέρα ἐστὶν
ᾧ θέλει γαμηθῆναι μόνον ἐν κυρίῳ
40 μακαριωτέρα δέ ἐστιν ἐὰν οὕτως
μείνῃ κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην· δοκῶ δὲ
κἀγὼ πνεῦμα θεοῦ ἔχειν
Περὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων οἴδαμεν
ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχομεν ἡ
γνῶσις φυσιοῖ ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ·

8

2 εἰ δέ τις δοκεῖ εἰδέναι τι οὐδέπω
οὐδὲν ἔγνωκεν καθὼς δεῖ γνῶναι·
3 εἰ δέ τις ἀγαπᾷ τὸν θεόν οὗτος
ἔγνωσται ὑπ' αὐτοῦ
4 Περὶ τῆς βρώσεως οὖν τῶν
εἰδωλοθύτων οἴδαμεν ὅτι οὐδὲν
εἴδωλον ἐν κόσμῳ καὶ ὅτι οὐδεὶς θεὸς
ἕτερος εἰ μὴ εἷς
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5 Nebo ačkoli jsou někteří, ješto
slovou bohové, i na nebi i na zemi,
(jakož jsou mnozí bohové a páni
mnozí,)
6 Ale my máme jediného Boha Otce,
z něhož
všecko,
a my
v něm,
a jednoho Pána Ježíše Krista, skrze
něhož všecko, i my skrze něho.
7 Ale ne ve všechť jest to umění.
Nebo někteří [se zlým] svědomím pro
modlu až dosavad jako modlám
obětované jedí, a svědomí jejich, jsuci
mdlé, poskvrňuje se.
8 Nečiníť pak nás pokrm vzácných
Bohu. Nebo budeme-li jísti, nic tím
lepší nebudeme, a nebudeme-li jísti,
nic horší nebudeme.
9 Ale vizte, ať by snad ta vaše moc
nebyla k urážce mdlým.
10 Nebo uzří-li kdo tebe, majícího
známost, a ty sedíš při pokrmu
modlám obětovaném, zdaliž svědomí
toho, kterýž jest mdlý, nebude
přivedeno k tomu, aby také jedl
modlám obětované?
11 I zahyneť bratr mdlý, (pro tvé to
vědění), za kteréhož Kristus umřel.
12 A tak hřešíce proti bratřím,
a urážejíce svědomí jejich mdlé, proti
Kristu hřešíte.
13 A protož jestližeť pohoršuje
pokrm bližního mého, nebudu jísti
masa na věky, abych nezhoršil bratra
svého.
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Textus Receptus

5 καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶν λεγόμενοι θεοὶ
εἴτε ἐν οὐρανῷ εἴτε ἐπὶ τῆς γῆς ὥσπερ
εἰσὶν θεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι πολλοί
6 ἀλλ' ἡμῖν εἷς θεὸς ὁ πατήρ ἐξ οὗ τὰ
πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν καὶ εἷς
κύριος Ἰησοῦς Χριστός δι' οὗ τὰ
πάντα καὶ ἡμεῖς δι' αὐτοῦ
7 Ἀλλ' οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις· τινὲς
δὲ τῇ συνειδήσει τοῦ εἰδώλου ἕως ἄρτι
ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν καὶ ἡ
συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα
μολύνεται
8 βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παρίστησιν τῷ
θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν
περισσεύομεν οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν
ὑστερούμεθα
9 βλέπετε δὲ μήπως ἡ ἐξουσία ὑμῶν
αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς
ἀσθενοῦσιν
10 ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σὲ τὸν ἔχοντα
γνῶσιν ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον οὐχὶ
ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος
οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα
ἐσθίειν
11 καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν
ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει δι' ὃν
Χριστὸς ἀπέθανεν
12 οὕτως δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς
ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν
συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν
ἁμαρτάνετε
13 διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν
ἀδελφόν μου οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν
αἰῶνα ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου
σκανδαλίσω
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9

Zdaliž nejsem apoštol? Zdaliž
nejsem svobodný? Zdaliž jsem
Jezukrista Pána našeho neviděl?
Zdaliž vy nejste práce má v Pánu?
2 Bychť pak jiným nebyl apoštol,
tedy vám jsem. Nebo pečet mého
apoštolství vy jste v Pánu.
3 Odpověd má před těmi, jenž mne
soudí, ta jest:
4 Zdaliž nemáme moci jísti a píti?
5 Zdaliž nemáme moci sestry ženy
při sobě míti, jako i jiní apoštolé,
i bratří Páně, i Petr?
6 Zdaliž sám já a Barnabáš nemáme
moci [tělesných] prací zanechati?
7 I kdo bojuje kdy na svůj náklad?
Kdo štěpuje vinici a jejího ovoce nejí?
Anebo kdo pase stádo a mléka od
stáda nejí?
8 Zdali podle člověka to pravím?
Zdaliž i Zákon toho nepraví?
9 Nebo v Zákoně Mojžíšově psáno
jest: Nezavížeš úst volu mlátícímu.
I zdali Bůh [tak] o voly pečuje?
10 Čili naprosto pro nás [to] praví?
Pro násť jistě [to] napsáno jest. Nebo
kdo oře, v naději orati má; a kdo mlátí
v naději, naděje své má účasten býti.
11 Poněvadž jsme my vám duchovní
věci rozsívali, [tak-liž jest pak to]
veliká věc, jestliže bychom my vaše
časné věci žali?

Textus Receptus

Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος οὐκ εἰμὶ
ἐλεύθερος οὐχὶ Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν
κύριον ἡμῶν ἑώρακα οὐ τὸ ἔργον μου
ὑμεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ
2 εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος ἀλλά
γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς
ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ
3 Ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ
ἀνακρίνουσιν αὕτη ἐστίν
4 μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ
πιεῖν
5 μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν
γυναῖκα περιάγειν ὡς καὶ οἱ λοιποὶ
ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου
καὶ Κηφᾶς
6 ἢ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρναβᾶς οὐκ
ἔχομεν ἐξουσίαν τοῦ μὴ ἐργάζεσθαι
7 τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις
ποτέ τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ ἐκ τοῦ
καρποῦ αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει ἢ τίς
ποιμαίνει ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ
γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει
8 Μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ ἢ
οὐχὶ καὶ ὁ νόμος ταῦτα λέγει
9 ἐν γὰρ τῷ Μωσέως νόμῳ
γέγραπται Οὐ φιμώσεις βοῦν
ἀλοῶντα μὴ τῶν βοῶν μέλει τῷ θεῷ
10 ἢ δι' ἡμᾶς πάντως λέγει δι' ἡμᾶς
γὰρ ἐγράφη ὅτι ἐπ' ἐλπίδι ὀφείλει ὁ
ἀροτριῶν ἀροτριᾶν καὶ ὁ ἀλοῶν τῆς
ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπ' ἐλπίδι
11 εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ
ἐσπείραμεν μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ
σαρκικὰ θερίσομεν

9
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12 Kdyžť jiní práva [svého] k vám
užívají, [proč] ne raději my? Avšak
neužívali jsme práva toho, ale všecko
snášíme, abychom žádné překážky
neučinili evangelium Kristovu.
13 Zdaliž nevíte, že ti, kteříž
o svatých věcech pracují, z svatých
věcí jedí, [a] kteříž oltáři přístojí,
s oltářem spolu díl mají?
14 Tak jest i Pán nařídil těm, kteříž
evangelium
zvěstují,
aby
z evangelium živi byli.
15 Jáť jsem však ničeho toho
neužíval. Aniž jsem toho proto psal,
aby se to při mně tak dálo, anoť by mi
mnohem lépe bylo umříti, nežli aby
kdo chválu mou vyprázdnil.
16 Nebo káži-li evangelium, nemám
se čím chlubiti, poněvadž jsem to
povinen; ale běda by mně bylo,
kdybych nekázal.
17 Jestližeť pak dobrovolně to činím,
mámť odplatu; pakli bezděky, úřadť
jest mi svěřen.
18 Jakouž tedy mám odplatu? abych
evangelium káže, bez nákladů býti
evangelium Kristovo uložil, proto
abych zle nepožíval práva svého při
evangelium.
19 Svoboden zajisté jsa ode všech,
všechněm sebe samého v službu jsem
vydal, abych mnohé získal.
20 A učiněn jsem Židům jako Žid,
abych Židy získal; těm, kteříž pod
Zákonem [jsou], jako bych pod
Zákonem byl, abych ty, kteříž pod
Zákonem [jsou], získal.
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Textus Receptus

12 εἰ ἄλλοι τῆς ἐξουσίας ὑμῶν
μετέχουσιν οὐ μᾶλλον ἡμεῖς Ἀλλ οὐκ
ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ ἀλλὰ
πάντα στέγομεν ἵνα μὴ ἐγκοπήν τινα
δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ
13 οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ
ἐργαζόμενοι ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν οἱ
τῷ θυσιαστηρίῳ προσεδρεύοντες τῷ
θυσιαστηρίῳ συμμερίζονται
14 οὕτως καὶ ὁ κύριος διέταξεν τοῖς
τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ
εὐαγγελίου ζῆν
15 ἐγὼ δὲ οὐδενὶ ἐχρησάμην τούτων
οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα ἵνα οὕτως
γένηται ἐν ἐμοί· καλὸν γάρ μοι μᾶλλον
ἀποθανεῖν ἤ τὸ καύχημά μου ἵνα τις
κενώσῃ
16 ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωμαι οὐκ ἔστιν
μοι καύχημα· ἀνάγκη γάρ μοι
ἐπίκειται· οὐαὶ δέ μοι ἐστὶν ἐὰν μὴ
εὐαγγελίζωμαι,
17 εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω
μισθὸν ἔχω· εἰ δὲ ἄκων οἰκονομίαν
πεπίστευμαι·
18 τίς οὖν μοί ἐστιν ὁ μισθός ἵνα
εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον θήσω τὸ
εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ μὴ
καταχρήσασθαι τῇ ἐξουσίᾳ μου ἐν τῷ
εὐαγγελίῳ
19 Ἐλεύθερος γὰρ ὢν ἐκ πάντων
πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα ἵνα τοὺς
πλείονας κερδήσω·
20 καὶ ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς
Ἰουδαῖος ἵνα Ἰουδαίους κερδήσω· τοῖς
ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον ἵνα τοὺς ὑπὸ
νόμον κερδήσω·
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Textus Receptus

21 Těm, kteříž jsou bez Zákona, jako
bych bez Zákona byl, (a nejsa bez
Zákona Bohu, ale jsa v Zákoně Kristu,)
abych získal ty, jenž jsou bez Zákona.
22 Učiněn jsem mdlým jako mdlý,
abych mdlé získal. Všechněm všecko
jsem učiněn, abych vždy některé
k spasení přivedl.
23 A toť činím pro evangelium,
abych účastník jeho byl.
24 Zdaliž nevíte, že ti, kteříž v závod
běží, všickni zajisté běží, ale jeden béře
základ? Tak běžte, abyste [základu]
dosáhli.
25 A všeliký, kdož bojuje, ve všem
jest zdrželivý. A oni zajisté, aby
porušitelnou korunu vzali, [jsou
zdrželiví,] ale my neporušitelnou.
26 Protož já tak běžím, ne jako
v nejistotu, tak bojuji, ne jako vítr
rozrážeje,
27 Ale
podmaňuji
tělo
své
a v službu podrobuji, abych snad
jiným káže, sám nebyl nešlechetný.

21 τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος μὴ ὢν
ἄνομος θεῷ ἀλλ' ἔννομος Χριστῷ ἵνα
κερδήσω ἀνόμους·

10

10

Nechciť pak, abyste nevěděli,
bratří, že otcové naši všickni
pod oblakem byli, a všickni moře
přešli,
2 A všickni v Mojžíše pokřtěni jsou
v oblace a v moři,
3 A všickni týž pokrm duchovní
jedli,

22 ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ὡς
ἀσθενής ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω·
τοῖς πᾶσιν γέγονα τὰ πάντα ἵνα
πάντως τινὰς σώσω
23 τοῦτο δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον
ἵνα συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι
24 Οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ
τρέχοντες πάντες μὲν τρέχουσιν εἷς δὲ
λαμβάνει τὸ βραβεῖον οὕτως τρέχετε
ἵνα καταλάβητε
25 πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα
ἐγκρατεύεται ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα
φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν ἡμεῖς δὲ
ἄφθαρτον
26 ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω ὡς οὐκ
ἀδήλως οὕτως πυκτεύω ὡς οὐκ ἀέρα
δέρων·
27 ἀλλ' ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ
δουλαγωγῶ μήπως, ἄλλοις κηρύξας
αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι
Οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν
ἀδελφοί ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν
πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν καὶ
πάντες διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον
2 καὶ πάντες εἰς τὸν Μωσῆν
ἐβαπτίσαντο ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ
θαλάσσῃ
3 καὶ πάντες τὸ αὐτὸ βρῶμα
πνευματικὸν ἔφαγον
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4 A všickni týž nápoj duchovní pili.
Pili zajisté z duchovní skály, kteráž za
nimi šla; a ta skála byl Kristus.
5 Ale ne ve mnohých z nich zalíbilo
se Bohu, nebo zhynuli na poušti.
6 Ty pak věci za příklad nám býti
mají k tomu, abychom nebyli
žádostivi zlého, jako i oni žádali.
7 Protož nebuďte modláři, jako
někteří z nich, jakož psáno jest:
Posadil se lid, aby jedl a pil, a vstali,
aby hrali.
8 Aniž smilněme, jako někteří z nich
smilnili, a padlo jich jeden den
třimecítma tisíců.
9 Ani pokoušejme Krista, jako
někteří z nich pokoušeli, a od hadů
zhynuli.
10 Ani repcete, jako i někteří z nich
reptali, a zhynuli od záhubce.
11 Toto pak všecko u figuře dálo se
jim, a napsáno jest k napomenutí
našemu, kteříž jsme již na konci světa.
12 A protož kdo se domnívá, že
stojí, hlediž, aby nepadl.
13 Pokušení vás nezachvátilo, než
lidské. Ale věrnýť [jest] Bůh, kterýž
nedopustí vás pokoušeti nad vaši
možnost, ale způsobíť s pokušením
také i vysvobození, abyste mohli
snésti.
14 Protož, moji milí [bratří],
utíkejtež modlářství.
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Textus Receptus

4 καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πόμα
πνευματικὸν ἔπιον ἔπινον γὰρ ἐκ
πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας ἡ
δὲ πέτρα ἦν ὁ Χριστός
5 ἀλλ' οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν
εὐδόκησεν ὁ θεός κατεστρώθησαν γὰρ
ἐν τῇ ἐρήμῳ
6 ταῦτα δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν
εἰς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς κακῶν
καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμησαν
7 μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε καθώς
τινες αὐτῶν ὥς γέγραπται Ἐκάθισεν ὁ
λαὸς φαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ ἀνέστησαν
παίζειν
8 μηδὲ πορνεύωμεν καθώς τινες
αὐτῶν ἐπόρνευσαν καὶ ἔπεσον ἕν μιᾷ
ἡμέρᾳ εἰκοσιτρεῖς χιλιάδες
9 μηδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν Χριστόν
καθὼς καί τινες αὐτῶν ἐπείρασαν καὶ
ὑπὸ τῶν ὄφεων ἀπώλοντο
10 μηδὲ γογγύζετε καθὼς καί τινες
αὐτῶν ἐγόγγυσαν καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ
τοῦ ὀλοθρευτοῦ
11 ταῦτα
δὲ
πάντα
τύποι
συνέβαινον ἐκείνοις ἐγράφη δὲ πρὸς
νουθεσίαν ἡμῶν εἰς οὓς τὰ τέλη τῶν
αἰώνων κατήντησεν
12 ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω
μὴ πέσῃ
13 πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ
ἀνθρώπινος· πιστὸς δὲ ὁ θεός ὃς οὐκ
ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ
δύνασθε ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ
πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ
δύνασθαι ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν
14 Διόπερ ἀγαπητοί μου φεύγετε
ἀπὸ τῆς εἰδωλολατρείας
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15 Jakožto opatrným mluvím. Vy
suďte, co pravím.
16 Kalich dobrořečení, kterémuž
dobrořečíme, zdaliž není společnost
krve Kristovy? [A] chléb, kterýž
lámeme, zdaliž není společnost těla
Kristova?
17 Nebo jeden chléb, jedno tělo
mnozí jsme; všickni zajisté z jednoho
chleba jíme.
18 Pohleďte na Izraele podle těla.
Zdaliž ti, kteříž jedí oběti, nejsou
účastníci oltáře?
19 Což pak tedy dím? Že modla jest
něco? Anebo že modlám obětované
něco jest? [Nikoli.]
20 Ale [toto pravím], že, což obětují
pohané, ďáblům obětují, a ne Bohu.
Nechtělť bych pak, abyste vy byli
účastníci ďáblů.
21 [Nebo] nemůžete kalicha Páně
píti a kalicha ďáblů; nemůžete
účastníci býti stolu Páně a stolu ďáblů.
22 Čili k hněvu popouzíme Pána?
Zdali silnější jsme nežli on?
23 Všecko mi sluší, ale ne všecko jest
užitečné; všecko mi sluší, ale ne
všecko vzdělává.
24 Žádný nehledej svých věcí, ale
jeden každý toho, což jest bližního.
25 Všecko, což se v masných
krámích prodává, jezte, nic se
nevyptávajíce pro svědomí.
26 Nebo Páněť jest země i plnost její.

Textus Receptus

15 ὡς φρονίμοις λέγω· κρίνατε ὑμεῖς
ὅ φημι
16 τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ
εὐλογοῦμεν οὐχὶ κοινωνία τοῦ αἵματος
τοῦ Χριστοῦ ἐστιν τὸν ἄρτον ὃν
κλῶμεν οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματος
τοῦ Χριστοῦ ἐστιν
17 ὅτι εἷς ἄρτος ἓν σῶμα οἱ πολλοί
ἐσμεν οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου
μετέχομεν
18 βλέπετε τὸν Ἰσραὴλ κατὰ σάρκα·
οὐχὶ οἱ ἐσθίοντες τὰς θυσίας κοινωνοὶ
τοῦ θυσιαστηρίου εἰσίν
19 τί οὖν φημι ὅτι εἴδωλον τί ἐστιν ἢ
ὅτι εἰδωλόθυτον τί ἐστιν;
20 ἀλλ' ὅτι ἃ θύει τά ἔθνη,
δαιμονίοις θύει καὶ οὐ θεῷ οὐ θέλω δὲ
ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων
γίνεσθαι
21 οὐ δύνασθε ποτήριον κυρίου
πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων οὐ
δύνασθε τραπέζης κυρίου μετέχειν καὶ
τραπέζης δαιμονίων
22 ἢ παραζηλοῦμεν τὸν κύριον μὴ
ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμεν
23 Πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ' οὐ πάντα
συμφέρει· πάντα μοί ἔξεστιν ἀλλ' οὐ
πάντα οἰκοδομεῖ
24 μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω ἀλλὰ τὸ
τοῦ ἑτέρου ἕκαστος
25 Πᾶν τὸ ἐν μακέλλῳ πωλούμενον
ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν
συνείδησιν
26 τοῦ γὰρ κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ
πλήρωμα αὐτῆς
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27 Pozval-liť by vás pak kdo
z nevěřících [k stolu], a chcete jíti, vše,
cožkoli bylo by vám předloženo, jezte,
nic se nevyptávajíce pro svědomí.
28 Pakli by vám někdo řekl: Toto
jest modlám obětované, nejezte pro
toho, jenž oznámil, a [pro] svědomí.
Páně zajisté jest země i plnost její.
29 Svědomí pak pravím ne tvé, ale
toho druhého. Nebo proč by měla
svoboda má potupena býti od cizího
svědomí?
30 A poněvadž já s díků činěním
požívám, proč mi se rouhají [příčinou
toho], z čehož já díky činím?
31 Protož buďto že jíte, nebo pijete,
anebo cožkoli činíte, všecko k slávě
Boží čiňte.
32 Bez úrazu buďte i Židům
i Řekům i církvi Boží,
33 Jakož i já [ve] všem líbím se
všechněm, nehledaje v tom svého
užitku, ale mnohých, aby spaseni byli.

11

Následovníci moji buďte, jako
i já Kristův.
2 Chválímť pak vás, bratří, že
všecky věci mé v paměti máte, a jakž
jsem vydal vám ustanovení, [tak je]
zachováváte.
3 Chciť pak, abyste věděli, že
všelikého muže hlava jest Kristus,
a hlava ženy muž, hlava pak Kristova
Bůh.
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Textus Receptus

27 εἰ δέ τις καλεῖ ὑμᾶς τῶν ἀπίστων
καὶ θέλετε πορεύεσθαι πᾶν τὸ
παρατιθέμενον ὑμῖν ἐσθίετε μηδὲν
ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν
28 ἐὰν δέ τις ὑμῖν εἴπῃ Τοῦτο
εἰδωλόθυτόν ἐστιν μὴ ἐσθίετε δι'
ἐκεῖνον τὸν μηνύσαντα καὶ τὴν
συνείδησιν· τοῦ γὰρ κυρίου ἡ γῆ καὶ
τὸ πλήρωμα αὐτῆς
29 συνείδησιν δὲ λέγω οὐχὶ τὴν
ἑαυτοῦ ἀλλὰ τὴν τοῦ ἑτέρου ἵνα τί γὰρ
ἡ ἐλευθερία μου κρίνεται ὑπὸ ἄλλης
συνειδήσεως
30 εἰ δὲ ἐγὼ χάριτι μετέχω τί
βλασφημοῦμαι
ὑπὲρ
οὗ
ἐγὼ
εὐχαριστῶ
31 εἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι
ποιεῖτε πάντα εἰς δόξαν θεοῦ ποιεῖτε
32 ἀπρόσκοποι
γίνεσθε
καὶ
Ἰουδαίοις καὶ Ἕλλησιν καὶ τῇ
ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ
33 καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν
ἀρέσκω μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ
σύμφερον, ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν ἵνα
σωθῶσιν
μιμηταί μου γίνεσθε καθὼς
κἀγὼ Χριστοῦ
2 Ἐπαινῶ δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί ὅτι
πάντα μου μέμνησθε καὶ καθὼς
παρέδωκα ὑμῖν τὰς παραδόσεις
κατέχετε
3 θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι παντὸς
ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ Χριστός ἐστιν
κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ κεφαλὴ δὲ
Χριστοῦ ὁ θεός

11
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4 Každý muž, modle se aneb
prorokuje
s přikrytou
hlavou,
ohyžďuje hlavu svou.
5 Každá pak žena, modleci se anebo
prorokujici s nepřikrytou hlavou,
ohyžďuje
hlavu
svou;
nebo
jednostejná věc jest, jako by se oholila.
6 Nebo nezavíjí-liť žena [hlavy své,]
nechažť se také ostříhá. Pakli jest
mrzká věc ženě oholiti se neb
ostříhati, nechažť se zavíjí.
7 Mužť nemá zavíjeti hlavy své,
obraz a sláva Boží jsa, ale žena sláva
mužova jest.
8 Nebo není muž z ženy, ale žena
z muže.
9 Není zajisté muž stvořen pro ženu,
ale žena pro muže.
10 Protož máť žena míti obestření na
hlavě pro anděly.
11 Avšak ani muž bez ženy, ani žena
bez muže, v Pánu.
12 Nebo jakož žena [jest] z muže,
tak i muž skrze ženu, všecky pak věci
z Boha.
13 Vy sami mezi sebou suďte, slušíli se ženě s nepřikrytou [hlavou]
modliti Bohu.
14 Zdaliž vás i samo přirození neučí,
žeť jest ohyzda muži míti dlouhé
vlasy?
15 Ale ženě míti dlouhé vlasy
poctivé jest; nebo vlasové k zastírání
dány jsou jí.

Textus Receptus

4 πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος ἢ
προφητεύων κατὰ κεφαλῆς ἔχων
καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ
5 πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη ἢ
προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ
κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν
ἑαυτῆς· ἓν γάρ ἐστιν καὶ τὸ αὐτὸ τῇ
ἐξυρημένῃ
6 εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνή
καὶ κειράσθω· εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ
τὸ
κείρασθαι
ἢ
ξυρᾶσθαι
κατακαλυπτέσθω
7 ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει
κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν εἰκὼν
καὶ δόξα θεοῦ ὑπάρχων· γυνὴ δὲ δόξα
ἀνδρός ἐστιν
8 οὐ γάρ ἐστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικός
ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός·
9 καὶ γὰρ οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τὴν
γυναῖκα ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν ἄνδρα
10 διὰ τοῦτο ὀφείλει ἡ γυνὴ ἐξουσίαν
ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς διὰ τοὺς
ἀγγέλους
11 πλὴν οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς
οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς ἐν κυρίῳ·
12 ὥσπερ γὰρ ἡ γυνὴ ἐκ τοῦ ἀνδρός
οὕτως καὶ ὁ ἀνὴρ διὰ τῆς γυναικός· τὰ
δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ
13 ἐν ὑμῖν αὐτοῖς κρίνατε· πρέπον
ἐστὶν γυναῖκα ἀκατακάλυπτον τῷ θεῷ
προσεύχεσθαι
14 ἡ οὐδὲ αὐτὴ ἤ φύσις διδάσκει
ὑμᾶς ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ ἀτιμία
αὐτῷ ἐστιν
15 γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ δόξα αὐτῇ ἐστιν
ὅτι ἡ κόμη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται
αὐτῇ
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Bible Kralická
16 Jestliže pak komu se vidí
neustupným býti, myť takového
obyčeje nemáme, ani církev Boží.
17 Toto pak předkládaje, nechválím
[toho], že ne k lepšímu, ale k horšímu
se scházíte.
18 Nejprve zajisté, když se scházíte
do shromáždění, slyším, že jsou
roztržky mezi vámi, a poněkud tomu
věřím.
19 Neboť musejí i kacířstva mezi
vámi býti, aby právě zbožní zjeveni
byli mezi vámi.
20 A tak když se scházíte vespolek,
[jižť to] není večeři Páně jísti,
21 Poněvadž jeden každý nejprv
večeři svou přijímá v jedení, a tu
někdo lační, a jiný se přepil.
22 A což pak domů nemáte k jedení
a ku pití? Čili církev Boží tupíte,
a zahanbujete ty, kteříž nemají
[hojnosti pokrmů?] Což vám dím?
Chváliti budu vás? V tom [jistě]
nechválím.
23 Já zajisté přijal jsem ode Pána, což
i vydal jsem vám, že Pán Ježíš v tu
noc, v kterouž zrazen jest, vzal chléb,
24 A díky činiv, lámal a řekl:
Vezměte, jezte, to jest tělo mé, kteréž
se za vás láme. To čiňte na mou
památku.
25 Takž i kalich, když povečeřel,
řka: Tento kalich jest ta nová smlouva
v mé krvi. To čiňte, kolikrátkoli píti
budete, na mou památku.
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Textus Receptus

16 Εἰ δέ τις δοκεῖ φιλόνεικος εἶναι
ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐκ ἔχομεν
οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι τοῦ θεοῦ
17 Τοῦτο δὲ παραγγέλλων οὐκ
ἐπαινῶ ὅτι οὐκ εἰς τὸ κρεῖττον ἀλλ' εἰς
τὸ ἧττον συνέρχεσθε
18 πρῶτον μὲν γὰρ συνερχομένων
ὑμῶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἀκούω σχίσματα
ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν καὶ μέρος τι πιστεύω
19 δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι
ἵνα οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται ἐν
ὑμῖν
20 Συνερχομένων οὖν ὑμῶν ἐπὶ τὸ
αὐτὸ οὐκ ἔστιν κυριακὸν δεῖπνον
φαγεῖν·
21 ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον δεῖπνον
προλαμβάνει ἐν τῷ φαγεῖν καὶ ὃς μὲν
πεινᾷ ὃς δὲ μεθύει
22 μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ
ἐσθίειν καὶ πίνειν ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ
θεοῦ καταφρονεῖτε καὶ καταισχύνετε
τοὺς μὴ ἔχοντας τί ὑμῖν εἴπω ἐπαινέσω
ὑμᾶς ἐν τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ
23 Ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ
κυρίου ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν ὅτι ὁ
κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ
παρεδίδοτο ἔλαβεν ἄρτον
24 καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ
εἶπεν Λάβετε, φάγετε, Τοῦτό μου ἐστὶν
τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον·
τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν
25 ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ
δειπνῆσαι λέγων, Τοῦτο τὸ ποτήριον
ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ
αἵματι· τοῦτο ποιεῖτε ὁσάκις ἂν πίνητε
εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν
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26 Nebo kolikrátž byste koli jedli
chléb tento a [z] kalicha toho pili, smrt
Páně zvěstujte, dokavadž nepřijde.
27 A protož kdokoli jedl by chléb
tento a pil [z] kalicha Páně nehodně,
vinen bude tělem a krví Páně.
28 Zkusiž tedy sám sebe člověk,
a tak chléb ten jez, a z toho kalicha pí.
29 Nebo kdož jí a pije nehodně,
odsouzení sobě jí a pije, nerozsuzuje
těla Páně.
30 Protož mezi vámi [jsou] mnozí
mdlí a nemocní, a spí mnozí,
31 Ješto kdybychom se sami
rozsuzovali, nebyli bychom souzeni.
32 Ale když býváme souzeni, ode
Pána býváme poučováni, abychom
s světem nebyli odsouzeni.
33 A tak, bratří moji, když se
scházíte k jedení, jedni na druhé
čekávejte.
34 Pakli kdo lační, doma jez, abyste
se nescházeli k odsouzení. Jiné pak
věci, když přijdu, zřídím.

12

O duchovních pak [dařích],
bratří, nechci, abyste nevěděli.
2 Víte, že jste byli pohané, kteříž
k modlám němým, jakž jste bývali
vedeni, [tak] jste chodili.

Textus Receptus

26 ὁσάκις γὰρ ἂν ἐσθίητε τὸν ἄρτον
τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο πίνητε
τὸν θάνατον τοῦ κυρίου καταγγέλλετε
ἄχρις οὗ ἂν ἔλθῃ
27 Ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον
τοῦτον ἢ πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ κυρίου
ἀναξίως ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος
καὶ αἵματος τοῦ κυρίου
28 δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν
καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ
τοῦ ποτηρίου πινέτω·
29 ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως,
κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει μὴ
διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ κυρίου
30 διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς
καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί
31 εἰ γὰρ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν οὐκ
ἂν ἐκρινόμεθα·
32 κρινόμενοι δὲ ὑπὸ κυρίου
παιδευόμεθα ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ
κατακριθῶμεν
33 ὥστε ἀδελφοί μου συνερχόμενοι
εἰς τὸ φαγεῖν ἀλλήλους ἐκδέχεσθε
34 εἰ δέ τις πεινᾷ ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω
ἵνα μὴ εἰς κρίμα συνέρχησθε. Τὰ δὲ
λοιπὰ ὡς ἂν ἔλθω διατάξομαι
Περὶ δὲ τῶν πνευματικῶν
ἀδελφοί οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν
2 Οἴδατε ὅτι ἔθνη ἦτε πρὸς τὰ
εἴδωλα τὰ ἄφωνα ὡς ἂν ἤγεσθε
ἀπαγόμενοι

12
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3 Protož známoť vám činím, že
žádný v Duchu Božím mluvě,
nezlořečí [Pánu] Ježíši, a žádný
nemůže říci Pán Ježíš, jediné v Duchu
svatém.
4 Rozdílníť pak darové jsou, ale
tentýž Duch,
5 A rozdílná jsou přisluhování, ale
tentýž Pán,
6 A rozdílné jsou moci, ale tentýž
Bůh, jenžto působí všecko ve všech.
7 Jednomu pak každému dáno bývá
zjevení Ducha k užitku.
8 Nebo někomu dána bývá skrze
Ducha řeč moudrosti, jinému pak řeč
umění podle téhož Ducha,
9 Jinému víra v témž Duchu, jinému
darové uzdravování v jednostejném
Duchu,
10 Někomu divů činění, jinému
proroctví, jinému rozeznání duchů,
jinému rozličnost jazyků, jinému
vykládání jazyků.
11 Ale to vše působí jeden a týž
Duch, rozděluje jednomu každému
obzvláštně, jakž ráčí.
12 Nebo jakož tělo jedno jest
a mnoho má údů, ale všickni ti
jednoho těla údové, mnozí jsouce,
[však] jedno tělo jsou: tak i Kristus.
13 Skrze jednoho zajisté Ducha my
všickni v jedno tělo pokřtěni jsme,
buďto Židé, buďto Řekové, buďto
služebníci, nebo svobodní, a všickni
v jeden duch zapojeni jsme.
14 Nebo tělo není jeden úd, ale
mnozí.
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Textus Receptus

3 διὸ γνωρίζω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν
πνεύματι θεοῦ λαλῶν λέγει Ἀνάθεμα
Ἰησοῦν, καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν
Κύριον Ἰησοῦν, εἰ μὴ ἐν πνεύματι ἁγίῳ
4 Διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσίν τὸ
δὲ αὐτὸ πνεῦμα·
5 καὶ διαιρέσεις διακονιῶν εἰσιν καὶ
ὁ αὐτὸς κύριος·
6 καὶ διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσίν ὁ
δὲ αὐτὸς ἐστίν θεός ὁ ἐνεργῶν τὰ
πάντα ἐν πᾶσιν
7 ἑκάστῳ δὲ δίδοται ἡ φανέρωσις
τοῦ πνεύματος πρὸς τὸ συμφέρον
8 ᾧ μὲν γὰρ διὰ τοῦ πνεύματος
δίδοται λόγος σοφίας ἄλλῳ δὲ λόγος
γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ πνεῦμα
9 ἑτέρῳ δὲ πίστις ἐν τῷ αὐτῷ
πνεύματι ἄλλῳ δὲ χαρίσματα ἰαμάτων
ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι
10 ἄλλῳ δὲ ἐνεργήματα δυνάμεων
ἄλλῳ δὲ προφητεία ἄλλῳ δὲ
διακρίσεις πνευμάτων ἑτέρῳ δὲ γένη
γλωσσῶν
ἄλλῳ
δὲ
ἑρμηνεία
γλωσσῶν·
11 πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἓν καὶ
τὸ αὐτὸ πνεῦμα διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ
καθὼς βούλεται
12 Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν
καὶ μέλη ἔχει πολλὰ πάντα δὲ τὰ μέλη
τοῦ σώματος τοῦ ἑνός, πολλὰ ὄντα ἕν
ἐστιν σῶμα οὕτως καὶ ὁ Χριστός·
13 καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ πνεύματι ἡμεῖς
πάντες εἰς ἓν σῶμα ἐβαπτίσθημεν εἴτε
Ἰουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες εἴτε δοῦλοι εἴτε
ἐλεύθεροι καὶ πάντες εἰς ἓν πνεῦμα
ἐποτίσθημεν
14 καὶ γὰρ τὸ σῶμα οὐκ ἔστιν ἓν
μέλος ἀλλὰ πολλά
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15 Dí-li noha: Poněvadž nejsem
rukou, nejsem z těla, zdaliž proto není
z těla?
16 A dí-li ucho: Když nejsem oko,
nejsem z těla, zdaliž proto není z těla?
17 Jestliže všecko tělo jest oko, kde
pak [bude] sluch? Pakli všecko [tělo
jest] sluch, kde povonění?
18 Ale zřídil Bůh údy jeden každý
z nich v těle, tak jakž jest on chtěl.
19 Nebo kdyby byli všickni [údové]
jeden úd, kde by bylo tělo?
20 Ale nyní mnozí údové jsou, však
jedno tělo.
21 A tak nemůžť oko říci ruce:
Nepotřebí mi tebe, anebo opět hlava
nohám: Nepotřebuji vás.
22 Nýbrž mnohem více údové,
kteříž se zdadí nejmdlejší v těle býti,
potřební jsou.
23 A kteréž máme za nejméně
ctihodné údy v těle, ty větší ctí
přistíráme; a nezdobní [údové] naši
hojnější ozdobu mají,
24 Ozdobní pak [údové] naši toho
nepotřebují. Ale Bůh tak způsobil tělo,
poslednějšímu dav hojnější poctu,
25 Aby nebyla nesvornost v těle, ale
aby údové jedni o druhé vespolek
pečovali
26 A protož jestliže trpí co jeden úd,
spolu s ním trpí všickni údové; pakli
jest v slávě jeden úd, radují se spolu
s ním všickni údové.

Textus Receptus

15 ἐὰν εἴπῃ ὁ πούς Ὅτι οὐκ εἰμὶ χείρ
οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος οὐ παρὰ
τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος
16 καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς Ὅτι οὐκ εἰμὶ
ὀφθαλμός οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος οὐ
παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος·
17 εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμός ποῦ ἡ
ἀκοή εἰ ὅλον ἀκοή ποῦ ἡ ὄσφρησις
18 νυνὶ δὲ ὁ θεὸς ἔθετο τὰ μέλη ἓν
ἕκαστον αὐτῶν ἐν τῷ σώματι καθὼς
ἠθέλησεν
19 εἰ δὲ ἦν τὰ πάντα ἓν μέλος ποῦ τὸ
σῶμα
20 νῦν δὲ πολλὰ μὲν μέλη ἓν δὲ σῶμα
21 οὐ δύναται δὲ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ
χειρί Χρείαν σου οὐκ ἔχω ἢ πάλιν ἡ
κεφαλὴ τοῖς ποσίν Χρείαν ὑμῶν οὐκ
ἔχω·
22 ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον τὰ δοκοῦντα
μέλη τοῦ σώματος ἀσθενέστερα
ὑπάρχειν ἀναγκαῖά ἐστιν
23 καὶ ἃ δοκοῦμεν ἀτιμότερα εἶναι
τοῦ
σώματος
τούτοις
τιμὴν
περισσοτέραν περιτίθεμεν καὶ τὰ
ἀσχήμονα
ἡμῶν
εὐσχημοσύνην
περισσοτέραν ἔχει
24 τὰ δὲ εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ χρείαν
ἔχει ἀλλ' ὁ θεὸς συνεκέρασεν τὸ σῶμα
τῷ ὑστερουντι περισσοτέραν δοὺς
τιμήν
25 ἵνα μὴ ᾖ σχίσμα ἐν τῷ σώματι
ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων
μεριμνῶσιν τὰ μέλη
26 καὶ εἴτε πάσχει ἓν μέλος
συμπάσχει πάντα τὰ μέλη· εἴτε
δοξάζεται ἓν μέλος συγχαίρει πάντα
τὰ μέλη
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Textus Receptus

27 Vy pak jste tělo Kristovo, a údové
z částky.
28 A některé zajisté postavil Bůh
v církvi nejprv apoštoly, druhé
proroky, třetí učitele, potom moci,
potom [ty, kteří mají] dary
uzdravování, pomocníky, správce
[jiných], rozličnost jazyků [mající].
29 Zdaliž [jsou] všickni apoštolé?
Zdali všickni proroci? Zdali všickni
učitelé? Zdali všickni divy činí?
30 Zdali
všickni
mají
dary
k uzdravování? Zdali všickni jazyky
[rozličnými] mluví? Zdali všickni
vykládají?
31 Snažujtež se pak dojíti darů
lepších, a ještěť vyšší cestu vám ukáži.

27 Ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ
μέλη ἐκ μέρους
28 καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ θεὸς ἐν τῇ
ἐκκλησίᾳ
πρῶτον
ἀποστόλους
δεύτερον
προφήτας
τρίτον
διδασκάλους ἔπειτα δυνάμεις εἶτα
χαρίσματα
ἰαμάτων
ἀντιλήψεις,
κυβερνήσεις γένη γλωσσῶν
29 μὴ πάντες ἀπόστολοι μὴ πάντες
προφῆται μὴ πάντες διδάσκαλοι μὴ
πάντες δυνάμεις
30 μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν
ἰαμάτων μὴ πάντες γλώσσαις
λαλοῦσιν μὴ πάντες διερμηνεύουσιν
31 ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ
κρείττονα Καὶ ἔτι καθ' ὑπερβολὴν
ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι

13

13

Bych jazyky lidskými mluvil
i andělskými, a lásky kdybych
neměl, učiněn jsem [jako] měď zvučící
anebo zvonec znějící.
2 A bychť měl proroctví, a znal
všecka tajemství, i všelikého umění
[došel], a kdybych měl tak velikou
víru, že bych hory přenášel, lásky pak
kdybych neměl, nic nejsem.
3 A kdybych vynaložil na pokrmy
[chudých] všecken statek svůj, a bych
vydal tělo své k spálení, a lásky bych
[jen] neměl, nic mi to neprospívá.
4 Láska trpělivá jest, dobrotivá jest,
láska nezávidí, láska není všetečná,
nenadýmá se.
5 V nic neslušného se nevydává,
nehledá svých věcí, nezpouzí se,
neobmýšlí zlého.

Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν
ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν
ἀγγέλων ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω γέγονα
χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον
2 καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ
τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν
γνῶσιν καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν
ὥστε ὄρη μεθιστάνειν ἀγάπην δὲ μὴ
ἔχω οὐθέν εἰμι
3 καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ
ὑπάρχοντά μου καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ
σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι ἀγάπην δὲ
μὴ ἔχω οὐδὲν ὠφελοῦμαι
4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ χρηστεύεται
ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ ἡ ἀγάπη οὐ
περπερεύεται οὐ φυσιοῦται
5 οὐκ ἀσχημονεῖ οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς
οὐ παροξύνεται οὐ λογίζεται τὸ κακόν
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6 Neraduje se z nepravosti, ale spolu
raduje se pravdě.
7 Všecko snáší, všemu věří, všeho se
naděje, všeho trpělivě čeká.
8 Láska nikdy nevypadá, ačkoli
proroctví
přestanou,
i jazykové
utichnou, i učení v nic přijde.
9 Z částky zajisté poznáváme
a z částky prorokujeme.
10 Ale jakžť by přišlo dokonalé,
tehdyť to, což jest z částky, vyhlazeno
bude.
11 Dokudž jsem byl dítě, mluvil
jsem jako dítě, myslil jsem jako dítě,
smýšlel jsem jako dítě, ale když jsem
učiněn muž, opustil jsem dětinské
věci.
12 Nyní zajisté vidíme v zrcadle [a]
skrze podobenství, ale tehdáž tváří
v tvář. Nyní poznávám z částky, ale
tehdy poznám, tak jakž i známostí
obdařen budu.
13 Nyní pak zůstává víra, naděje,
láska, to tré, ale největší z nich [jestiť]
láska.

14

Následujtež
[tedy]
lásky,
horlivě žádejte duchovních
[věcí],
nejvíce
však,
abyste
prorokovali.
2 Nebo ten, jenž mluví [cizím]
jazykem, ne lidem mluví, ale Bohu;
nebo žádný neposlouchá, ale duchem
vypravuje tajemství.
3 Kdož pak prorokuje, lidem mluví
vzdělání, i napomínání, i potěšení.

Textus Receptus

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ συγχαίρει
δὲ τῇ ἀληθείᾳ·
7 πάντα στέγει πάντα πιστεύει
πάντα ἐλπίζει πάντα ὑπομένει
8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει εἴτε
δὲ προφητεῖαι καταργηθήσονται· εἴτε
γλῶσσαι παύσονται· εἴτε γνῶσις
καταργηθήσεται
9 ἐκ μέρους γὰρ γινώσκομεν καὶ ἐκ
μέρους προφητεύομεν·
10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον τότε τὸ ἐκ
μέρους καταργηθήσεται
11 ὅτε ἤμην νήπιος ὡς νήπιος
ἐλάλουν ὡς νήπιος ἐφρόνουν ὡς
νήπιος· ἐλογιζόμην ὅτε δέ γέγονα
ἀνήρ κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου
12 βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι' ἐσόπτρου
ἐν αἰνίγματι τότε δὲ πρόσωπον πρὸς
πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους
τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ
ἐπεγνώσθην
13 νυνὶ δὲ μένει πίστις ἐλπίς ἀγάπη
τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ
ἀγάπη
Διώκετε τὴν ἀγάπην ζηλοῦτε δὲ
τὰ πνευματικά μᾶλλον δὲ ἵνα
προφητεύητε
2 ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ οὐκ
ἀνθρώποις λαλεῖ ἀλλὰ τῶ θεῷ· οὐδεὶς
γὰρ ἀκούει πνεύματι δὲ λαλεῖ
μυστήρια·

14

3 ὁ δὲ προφητεύων ἀνθρώποις λαλεῖ
οἰκοδομὴν καὶ παράκλησιν καὶ
παραμυθίαν
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4 Kdož mluví [cizím] jazykem, sám
sebe vzdělává, ale kdož prorokuje,
[tenť] církev vzdělává.
5 Chtělť bych pak, abyste všickni
jazyky [rozličnými] mluvili, ale však
raději, abyste prorokovali. Nebo větší
[jest] ten, jenž prorokuje, nežli ten,
kdož jazyky [cizími] mluví, leč by také
[to, což mluví], vykládal, aby se
vzdělávala církev.
6 A protož, bratří, přišel-li bych
k vám, jazyky [cizími] mluvě, což vám
prospěji, nebudu-liť vám mluviti, buď
v zjevení
neb
v umění,
buď
v proroctví neb v učení?
7 Podobně jako i bezdušné věci,
vydávající zvuk, jako píšťalka nebo
harfa, kdyby rozdílného zvuku
nevydávaly, kterak by vědíno bylo, co
se píská, anebo na harfu hrá?
8 Ano trouba vydala-li by nejistý
hlas, kdož se bude strojiti k boji?
9 Tak i vy, nevydali-li byste jazykem
[svým] srozumitelných slov, kterak
bude rozumíno, co se mluví? Budete
jen u vítr mluviti.
10 Tak mnoho, (jakž vidíme,)
rozdílů hlasů jest na světě, a nic není
bez hlasu.
11 Protož nebudu-liť znáti moci
hlasu, budu tomu, kterýž mluví,
cizozemec, a ten, jenž mluví, bude mi
také cizozemec.
12 Tak i vy, poněvadž jste horliví
milovníci duchovních věcí, toho
hledejte, abyste se k vzdělání církve
rozhojnili.
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Textus Receptus

4ὁ
λαλῶν
γλώσσῃ
ἑαυτὸν
οἰκοδομεῖ· ὁ δὲ προφητεύων ἐκκλησίαν
οἰκοδομεῖ
5 θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν
γλώσσαις μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε·
μείζων γὰρ ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν
γλώσσαις ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ ἵνα ἡ
ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ

6 νυνὶ δέ ἀδελφοί ἐὰν ἔλθω πρὸς
ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν τί ὑμᾶς
ὠφελήσω ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἢ ἐν
ἀποκαλύψει ἢ ἐν γνώσει ἢ ἐν
προφητείᾳ ἢ ἐν διδαχῇ
7 ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα εἴτε
αὐλὸς εἴτε κιθάρα ἐὰν διαστολὴν τοῖς
φθόγγοις μὴ δῷ πῶς γνωσθήσεται τὸ
αὐλούμενον ἢ τὸ κιθαριζόμενον
8 καὶ γὰρ ἐὰν ἄδηλον φωνὴν
σάλπιγξ δῷ τίς παρασκευάσεται εἰς
πόλεμον
9 οὕτως καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης
ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε πῶς
γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον ἔσεσθε
γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες
10 τοσαῦτα εἰ τύχοι γένη φωνῶν
ἐστιν ἐν κόσμῳ καὶ οὐδὲν αὐτῶν
ἄφωνον·
11 ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς
φωνῆς ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος
καὶ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος
12 οὕτως καὶ ὑμεῖς ἐπεὶ ζηλωταί ἐστε
πνευμάτων πρὸς τὴν οἰκοδομὴν τῆς
ἐκκλησίας ζητεῖτε ἵνα περισσεύητε
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13 A protož, kdož mluví jazykem
[cizím], modl se, aby mohl vykládati.
14 Nebo budu-li se modliti [cizím]
jazykem, duch můj se [toliko] modlí,
ale mysl má bez užitku jest.
15 Což tedy jest? Modliti se budu
duchem, a modliti se budu i myslí;
plésati budu duchem a plésati budu
i myslí.
16 Nebo kdybys [ty] dobrořečil
[Bohu] duchem, kterakž ten, jenž
prostý
člověk
jest,
k tvému
dobrořečení řekne Amen, poněvadž
neví, co pravíš?
17 Nebo ač ty dobře díky činíš, ale
jiný se nevzdělává.
18 Děkuji Bohu svému, že více nežli
vy všickni jazyky [cizími] mluvím.
19 Ale v sboru raději bych chtěl pět
slov srozumitelně promluviti, abych
také jiných poučil, nežli deset tisíců
slov jazykem [neznámým].
20 Bratří, nebuďte děti v smyslu, ale
zlostí buďte děti, smyslem pak buďte
dospělí.
21 Psáno
jest
v Zákoně:
Že
rozličnými jazyky a cizími rty budu
mluviti lidu tomuto, a anižť tak mne
slyšeti budou, praví Pán.
22 A tak jazykové jsou za div ne
těm, jenž věří, ale nevěřícím, proroctví
pak ne nevěřícím, ale věřícím.

Textus Receptus

13 διόπερ ὁ λαλῶν γλώσσῃ
προσευχέσθω ἵνα διερμηνεύῃ
14 ἐὰν γὰρ προσεύχωμαι γλώσσῃ
τὸ πνεῦμά μου προσεύχεται ὁ δὲ νοῦς
μου ἄκαρπός ἐστιν
15 τί οὖν ἐστιν προσεύξομαι τῷ
πνεύματι προσεύξομαι δὲ καὶ τῷ νοΐ·
ψαλῶ τῷ πνεύματι ψαλῶ δὲ καὶ τῷ νοΐ
16 ἐπεὶ ἐὰν εὐλογήσῃς τῷ πνεύματι
ὁ ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου
πῶς ἐρεῖ τὸ Ἀμήν ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ
ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ οἶδεν·
17 σὺ μὲν γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς
ἀλλ' ὁ ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται
18 εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου, πάντων
ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶν·
19 ἀλλ' ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε
λόγους διὰ τοῦ νοός μου λαλῆσαι ἵνα
καὶ ἄλλους κατηχήσω ἢ μυρίους
λόγους ἐν γλώσσῃ
20 Ἀδελφοί μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς
φρεσίν ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάζετε ταῖς
δὲ φρεσὶν τέλειοι γίνεσθε
21 ἐν τῷ νόμῳ γέγραπται ὅτι Ἐν
ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέροις
λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ καὶ οὐδ οὕτως
εἰσακούσονταί μου λέγει κύριος
22 ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν
εἰσιν οὐ τοῖς πιστεύουσιν ἀλλὰ τοῖς
ἀπίστοις ἡ δὲ προφητεία οὐ τοῖς
ἀπίστοις ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν
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23 A protož když by se sešla všecka
církev spolu, a všickni by jazyky
[cizími] mluvili, a vešli by tam
i neučení neb nevěřící, zdaliž
neřeknou, že blázníte?
24 Ale kdyby všickni prorokovali,
a všel by [tam mezi ně] někdo nevěřící
nebo neučený, přemáhán by byl ode
všech [a] souzen ode všech.
25 A tak tajnosti srdce jeho zjeveny
budou, a on padna na tvář, klaněti se
bude Bohu, vyznávaje, že jistě Bůh jest
mezi vámi.
26 Což tedy bratří? Když se scházíte,
jeden každý z vás píseň má, učení má,
[cizí] jazyk má, zjevení má, vykládání
má, všecko to budiž k vzdělání.
27 Buďto že by kdo jazykem [cizím]
mluvil, [ať se to děje] skrze dva neb
nejvíce tři, a to jeden po druhém,
a jeden ať vykládá.
28 Pakli by nebylo vykladače,
nechať mlčí v shromáždění, než sobě
sám nechažť mluví a Bohu.
29 Proroci pak dva nebo tři ať mluví,
a jiní nechť rozsuzují.
30 Pakliť by jinému tu přísedícímu
zjeveno bylo, první mlč.
31 Nebo můžete všickni, jeden po
druhém, prorokovati, aby se všickni
učili a všickni se potěšovali.
32 Duchovéť pak proroků prorokům
poddáni jsou.
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23 Ἐὰν οὖν συνέλθῃ ἡ ἐκκλησία ὅλη
ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ πάντες γλώσσαις
λαλῶσιν εἰσέλθωσιν δὲ ἰδιῶται ἢ
ἄπιστοι οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε
24 ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν
εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἢ ἰδιώτης
ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων ἀνακρίνεται
ὑπὸ πάντων
25 καὶ οὕτως τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας
αὐτοῦ φανερὰ γίνεται καὶ οὕτως
πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει
τῷ θεῷ ἀπαγγέλλων ὅτι ὁ θεὸς
Ὄντως ἐν ὑμῖν ἐστιν
26 Τί οὖν ἐστιν ἀδελφοί ὅταν
συνέρχησθε ἕκαστος ὑμῶν ψαλμὸν ἔχει
διδαχὴν
ἔχει
γλῶσσαν
ἔχει
ἀποκάλυψιν ἔχει ἑρμηνείαν ἔχει·
πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γενέσθω
27 εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ κατὰ δύο ἢ
τὸ πλεῖστον τρεῖς καὶ ἀνὰ μέρος καὶ εἷς
διερμηνευέτω·
28 ἐὰν δὲ μὴ ᾖ διερμηνευτής σιγάτω
ἐν ἐκκλησίᾳ ἑαυτῷ δὲ λαλείτω καὶ τῷ
θεῷ
29 προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς
λαλείτωσαν
καὶ
οἱ
ἄλλοι
διακρινέτωσαν·
30 ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ
καθημένῳ ὁ πρῶτος σιγάτω
31 δύνασθε γὰρ καθ' ἕνα πάντες
προφητεύειν ἵνα πάντες μανθάνωσιν
καὶ πάντες παρακαλῶνται
32 καὶ
πνεύματα
προφητῶν
προφήταις ὑποτάσσεται
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Textus Receptus

35 Pakli se chtí čemu naučiti, doma
mužů svých nechať se ptají. Nebo
mrzká věc jest ženám mluviti
v shromáždění.
36 Zdaliž jest od vás slovo Boží
pošlo? Zdali k samým vám přišlo?
37 Zdá-li se sobě kdo býti prorokem
nebo duchovním, nechažť pozná, co
vám píši, žeť jsou přikázání Páně.
38 Pakli kdo neví, nevěz.
39 A takž, bratří, o to se snažte,
abyste prorokovali, a jazyky [cizími]
mluviti nezbraňujte.
40 Všecko slušně a podle řádu ať se
děje.

33 οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας ὁ
θεὸς ἀλλ' εἰρήνης Ὡς ἐν πάσαις ταῖς
ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων
34 αἱ γυναῖκες ὑμῶν ἐν ταῖς
ἐκκλησίαις σιγάτωσαν· οὐ γὰρ
ἐπιτέτραπται αὐταῖς λαλεῖν ἀλλ'
ὑποτάσσεσθαι, καθὼς καὶ ὁ νόμος
λέγει
35 εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν ἐν οἴκῳ
τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν·
αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναιξὶν ἐν
ἐκκλησίᾳ λαλεῖν
36 ἢ ἀφ' ὑμῶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ
ἐξῆλθεν ἢ εἰς ὑμᾶς μόνους κατήντησεν
37 Εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι ἢ
πνευματικός ἐπιγινωσκέτω ἃ γράφω
ὑμῖν ὅτι τοῦ κυρίου εἰσὶν ἐντολαί·
38 εἰ δέ τις ἀγνοεῖ ἀγνοέιτω
39 ὥστε ἀδελφοί ζηλοῦτε τὸ
προφητεύειν καὶ τὸ λαλεῖν γλώσσαις·
μὴ κωλύετε
40 πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ
τάξιν γινέσθω

15

15

33 Nebo neníť Bůh [původ] různice,
ale pokoje, jakož [i] ve všech
shromážděních svatých [učím].
34 Ženy vaše v shromážděních ať
mlčí, nebo nedopouští se jim mluviti,
ale aby poddány byly, jakž i Zákon
praví.

Známoť vám pak činím, bratří,
evangelium,
kteréž
jsem
zvěstoval vám, kteréž jste i přijali,
v němž i stojíte,
2 Skrze kteréž i spasení béřete,
kterak kázal jsem vám, pamatujete-li,
leč byste nadarmo uvěřili.
3 Vydal jsem zajisté vám nejprve
[to], což jsem i vzal, že Kristus umřel
za hříchy naše podle Písem,

Γνωρίζω δὲ ὑμῖν ἀδελφοί τὸ
εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην
ὑμῖν ὃ καὶ παρελάβετε ἐν ᾧ καὶ
ἑστήκατε
2 δι' οὗ καὶ σῴζεσθε τίνι λόγῳ
εὐηγγελισάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε ἐκτὸς
εἰ μὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε
3 παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις ὃ
καὶ παρέλαβον ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν
ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς
γραφάς
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4 A že jest pohřben a že vstal
z mrtvých třetího dne podle Písem.
5 A že vidín jest od Petra, potom od
dvanácti.
6 Potom vidín více než od pěti set
bratří spolu, z nichžto mnozí ještě živi
jsou až dosavad, a někteří již zesnuli.
7 Potom vidín jest od Jakuba, potom
ode všech apoštolů.
8 Nejposléze pak ze všech, jakožto
nedochůdčeti, ukázal se i mně.
9 Nebo já jsem nejmenší z apoštolů,
kterýž nejsem hoden slouti apoštol,
protože jsem se protivil církvi Boží.
10 Ale milostí Boží jsem to, což jsem,
a milost jeho mně [učiněná] daremná
nebyla, ale hojněji nežli oni všickni
pracoval jsem, avšak ne já, ale milost
Boží, kteráž se mnou [jest].
11 Protož i já i oni tak kážeme, a tak
jste uvěřili.
12 Poněvadž se pak káže o Kristu,
že jest z mrtvých vstal, kterakž někteří
mezi vámi praví, že by nebylo
z mrtvých vstání?
13 Nebo není-liť z mrtvých vstání,
anižť jest Kristus z mrtvých vstal.
14 A nevstal-liť jest z mrtvých
Kristus, tedyť [jest] daremné kázaní
naše, a daremnáť [jest] i víra vaše.
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Textus Receptus

4 καὶ ὅτι ἐτάφη καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ
τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς
5 καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ εἶτα τοῖς
δώδεκα·
6 ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεντακοσίοις
ἀδελφοῖς ἐφάπαξ ἐξ ὧν οἱ πλείους
μένουσιν ἕως ἄρτι τινὲς δὲ καὶ
ἐκοιμήθησαν·
7 ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ εἶτα τοῖς
ἀποστόλοις πᾶσιν·
8 ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ
ἐκτρώματι ὤφθη κἀμοί
9 Ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν
ἀποστόλων ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς
καλεῖσθαι ἀπόστολος διότι ἐδίωξα τὴν
ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ·
10 χάριτι δὲ θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι καὶ ἡ
χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη
ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν πάντων
ἐκοπίασα οὐκ ἐγὼ δὲ ἀλλ' ἡ χάρις τοῦ
θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί
11 εἴτε οὖν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι οὕτως
κηρύσσομεν καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε
12 Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ
νεκρῶν ἐγήγερται πῶς λέγουσιν τινες
ἐν ὑμῖν ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ
ἔστιν
13 εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν
οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται·
14 εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται
κενὸν ἄρα τὸ κήρυγμα ἡμῶν κενὴ δὲ
καὶ ἡ πίστις ὑμῶν·
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15 A byli bychom nalezeni i křiví
svědkové Boží; nebo vydali jsme
svědectví
o Bohu,
že
vzkřísil
z mrtvých Krista. Kteréhož nevzkřísil,
(totiž) jestliže mrtví z mrtvých
nevstávají.
16 Nebo jestližeť mrtví z mrtvých
nevstávají, anižť jest Kristus vstal.
17 A nevstal-liť jest z mrtvých
Kristus, marná [jest] víra vaše, ještě
jste v hříších vašich.
18 A takť i ti, kteříž zesnuli v Kristu,
zahynuli.
19 Jestližeť [pak] v tomto životě
toliko
naději
máme
v Kristu,
nejbídnější jsme ze všech lidí.
20 Ale vstalť jest z mrtvých Kristus,
prvotiny těch, jenž zesnuli.
21 Nebo poněvadž skrze člověka
smrt, [také] i skrze člověka vzkříšení
z mrtvých.
22 Nebo jakož v Adamovi všickni
umírají, tak i skrze Krista všickni
obživeni budou.
23 Ale jeden každý v svém pořádku:
Prvotiny Kristus, potom ti, kteříž jsou
Kristovi, v příští jeho.
24 Potom [bude] konec, když vzdá
království
Bohu
a Otci,
když
vyprázdní
všeliké
knížatstvo,
i všelikou vrchnost i moc.
25 Nebo musíť to býti, aby on
kraloval, dokudž nepoloží všech
nepřátel pod nohy jeho.
26 Nejposlednější pak nepřítel
zahlazen bude smrt.

Textus Receptus

15 εὑρισκόμεθα
δὲ
καὶ
ψευδομάρτυρες
τοῦ
θεοῦ
ὅτι
ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ θεοῦ ὅτι
ἤγειρεν τὸν Χριστόν ὃν οὐκ ἤγειρεν
εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται
16 εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται οὐδὲ
Χριστὸς ἐγήγερται·
17 εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται
ματαία ἡ πίστις ὑμῶν ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς
ἁμαρτίαις ὑμῶν
18 ἄρα καὶ οἱ κοιμηθέντες ἐν Χριστῷ
ἀπώλοντο
19 εἰ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ἠλπικότες
ἐσμὲν ἐν Χριστῷ μόνον ἐλεεινότεροι
πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν
20 Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ
νεκρῶν ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων
ἐγένετο
21 ἐπειδὴ γὰρ δι' ἀνθρώπου ὁ
θάνατος καὶ δι' ἀνθρώπου ἀνάστασις
νεκρῶν
22 ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες
ἀποθνῄσκουσιν οὕτως καὶ ἐν τῷ
Χριστῷ πάντες ζῳοποιηθήσονται
23 ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι·
ἀπαρχὴ Χριστός ἔπειτα οἱ Χριστοῦ ἐν
τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ
24 εἶτα τὸ τέλος ὅταν παραδῷ τὴν
βασιλείαν τῷ θεῷ καὶ πατρί ὅταν
καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν
ἐξουσίαν καὶ δύναμιν
25 δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν ἄχρις
οὗ ἄν θῇ πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ
τοὺς πόδας αὐτοῦ
26 ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ
θάνατος·
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27 Nebo všecky věci poddal pod
nohy jeho. Když pak praví, že všecky
věci poddány jsou [jemu], zjevnéť jest,
že kromě toho, kterýž jemu poddal
všecko.
28 A když poddáno jemu bude
všecko, tedy i on Syn poddá se tomu,
kterýž jemu poddati má všecko, aby
byl Bůh všecko ve všech.
29 Sic jinak co činí ti, kteříž se křtí za
mrtvé? Nevstávají-liť mrtví z mrtvých,
i proč se křtí za mrtvé?
30 Proč i my nebezpečenství trpíme
každé hodiny?
31 Na každý den umírám, skrze
slávu naši, kterouž mám v Kristu
Ježíši Pánu našem.
32 Jestližeť jsem obyčejem jiných lidí
bojoval s šelmami v Efezu, co mi to
prospěje, nevstanou-liť mrtví? [Tedy]
jezme a pijme, nebo zítra zemřeme.
33 Nedejte se svoditi. Porušujíť
dobré obyčeje zlá rozmlouvání.
34 Prociťte k konání spravedlnosti,
a nehřešte. Nebo někteří [ještě] neznají
Boha; k zahanbení vašemu toto
mluvím.
35 Ale řekne někdo: Kterakž pak
vstanou mrtví? A v jakém těle
přijdou?
36 Ó nemoudrý, [však] to, což
rozsíváš, nebývá obživeno, leč umře.
37 A což rozsíváš, ne to tělo, kteréž
potom zroste, rozsíváš, ale holé zrno,
jaké se trefí, pšenice nebo kteréžkoli
jiné.
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Textus Receptus

27 πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς
πόδας αὐτοῦ ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι πάντα
ὑποτέτακται δῆλον ὅτι ἐκτὸς τοῦ
ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ πάντα
28 ὅταν δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα
τότε καὶ αὐτὸς ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται
τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα ἵνα ᾖ ὁ
θεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσιν
29 Ἐπεὶ
τί
ποιήσουσιν
οἱ
βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν εἰ
ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται τί καὶ
βαπτίζονται ὑπὲρ τῶν νεκρῶν
30 τί καὶ ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶσαν
ὥραν
31 καθ' ἡμέραν ἀποθνῄσκω νὴ τὴν
ἡμετέραν καύχησιν ἣν ἔχω ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν
32 εἰ κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριομάχησα
ἐν Ἐφέσῳ τί μοι τὸ ὄφελος εἰ νεκροὶ
οὐκ ἐγείρονται Φάγωμεν καὶ πίωμεν
αὔριον γὰρ ἀποθνῄσκομεν
33 μὴ πλανᾶσθε· Φθείρουσιν ἤθη
χρησθ' ὁμιλίαι κακαί
34 ἐκνήψατε δικαίως καὶ μὴ
ἁμαρτάνετε ἀγνωσίαν γὰρ θεοῦ τινες
ἔχουσιν πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω
35 ἀλλ' ἐρεῖ τις Πῶς ἐγείρονται οἱ
νεκροί ποίῳ δὲ σώματι ἔρχονται
36 Ἄφρον σὺ ὃ σπείρεις οὐ
ζῳοποιεῖται ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ·
37 καὶ ὃ σπείρεις οὐ τὸ σῶμα τὸ
γενησόμενον σπείρεις ἀλλὰ γυμνὸν
κόκκον εἰ τύχοι σίτου ἤ τινος τῶν
λοιπῶν·
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38 Bůh pak dává jemu tělo, jakž ráčí,
a jednomu každému z těch semen jeho
vlastní tělo.
39 Ne každé tělo [jest] jednostejné
tělo, ale jiné zajisté tělo lidské, jiné tělo
hovadí, jiné pak rybí, a jiné ptačí.
40 A [jsou] těla nebeská, a [jsou] těla
zemská, ale jináť [jest] sláva
nebeských, a jiná zemských,
41 Jiná sláva slunce, a jiná měsíce,
a jiná sláva hvězd; nebo hvězda od
hvězdy dělí se v slávě.
42 Tak
i vzkříšení
z mrtvých.
Rozsívá se [tělo] porušitelné, vstane
neporušitelné;
43 Rozsívá se nesličné, vstane
slavné; rozsívá se nemocné, vstane
mocné;
44 Rozsívá se tělo tělesné, vstane
tělo duchovní. Jest tělo tělesné, jest
[také] i duchovní tělo.
45 Takť i psáno jest: Učiněn jest
první člověk Adam v duši živou, [ale]
poslední Adam v ducha obživujícího.
46 Však ne nejprve duchovní, ale
tělesné, potom [pak] duchovní.
47 První člověk [byl] z země
zemský, druhý člověk [jest] sám Pán
s nebe.
48 Jakýž jest ten zemský, takoví
[jsou] i zemští, a jakýž ten nebeský,
takovíž [budou také] i nebeští.

Textus Receptus

38 ὁ δὲ θεὸς αὐτῷ δίδωσιν σῶμα
καθὼς ἠθέλησεν καὶ ἑκάστῳ τῶν
σπερμάτων τὸ ἴδιον σῶμα
39 οὐ πᾶσα σὰρξ ἡ αὐτὴ σάρξ ἀλλὰ
ἄλλη μὲν σὰρξ ἀνθρώπων ἄλλη δὲ
σὰρξ κτηνῶν ἄλλη δὲ ἰχθύων ἄλλη δὲ
πτηνῶν
40 καὶ σώματα ἐπουράνια καὶ
σώματα ἐπίγεια· ἀλλ' ἑτέρα μὲν ἡ τῶν
ἐπουρανίων δόξα ἑτέρα δὲ ἡ τῶν
ἐπιγείων
41 ἄλλη δόξα ἡλίου καὶ ἄλλη δόξα
σελήνης καὶ ἄλλη δόξα ἀστέρων·
ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ
42 Οὕτως καὶ ἡ ἀνάστασις τῶν
νεκρῶν σπείρεται ἐν φθορᾷ ἐγείρεται
ἐν ἀφθαρσίᾳ·
43 σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ ἐγείρεται ἐν
δόξῃ· σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ ἐγείρεται
ἐν δυνάμει·
44 σπείρεται
σῶμα
ψυχικόν
ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν ἔστιν
σῶμα ψυχικόν καὶ ἔστιν σῶμα
πνευματικόν
45 οὕτως καὶ γέγραπται Ἐγένετο ὁ
πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδὰμ εἰς ψυχὴν
ζῶσαν ὁ ἔσχατος Ἀδὰμ εἰς πνεῦμα
ζῳοποιοῦν
46 ἀλλ' οὐ πρῶτον τὸ πνευματικὸν
ἀλλὰ τὸ ψυχικόν ἔπειτα τὸ
πνευματικόν
47 ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς
χοϊκός ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ὁ Κύριος
ἐξ οὐρανοῦ
48 οἷος ὁ χοϊκός τοιοῦτοι καὶ οἱ
χοϊκοί καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος τοιοῦτοι
καὶ οἱ ἐπουράνιοι·
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49 A jakož jsme nesli obraz
zemského, [takť] poneseme obraz
i nebeského.
50 Totoť pak pravím, bratří: Že tělo
a krev království Božího dědictví
nedosáhnou,
aniž
porušitelnost
neporušitelnosti dědičně obdrží.
51 Aj, tajemství vám pravím: Ne
všickni zajisté zesneme, ale všickni
proměněni budeme, hned pojednou,
v okamžení, k zatroubení poslednímu.
52 Neboť zatroubí, a mrtví vstanou
neporušitelní,
a my
proměněni
budeme.
53 Musí zajisté toto porušitelné
[tělo]
obléci
neporušitelnost,
a smrtelné toto obléci nesmrtelnost.
54 A když porušitelné toto [tělo]
obleče neporušitelnost, a smrtelné toto
obleče nesmrtelnost, tehdy se naplní
řeč, kteráž napsána jest: Pohlcena jest
smrt v vítězství.
55 Kde [jest], ó smrti, osten tvůj?
Kde jest, ó peklo, vítězství tvé?
56 Osten pak smrti [jestiť] hřích,
a moc hřícha [jest] Zákon.
57 Ale Bohu díka, kterýž dal nám
vítězství skrze Pána našeho Jezukrista.
58 Protož, bratří moji milí, stálí
buďte [a] nepohnutelní, rozhojňujíce
se v díle Páně vždycky, vědouce, že
práce vaše není daremná v Pánu.
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Textus Receptus

49 καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα
τοῦ χοϊκοῦ φορέσομεν καὶ τὴν εἰκόνα
τοῦ ἐπουρανίου
50 Τοῦτο δέ φημι ἀδελφοί ὅτι σὰρξ
καὶ
αἷμα
βασιλείαν
θεοῦ
κληρονομῆσαι οὐ δύνανται οὐδὲ ἡ
φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κληρονομεῖ
51 ἰδού, μυστήριον ὑμῖν λέγω·
πάντες μὲν οὐ κοιμηθησόμεθα πάντες
δὲ ἀλλαγησόμεθα
52 ἐν ἀτόμῳ ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐν τῇ
ἐσχάτῃ σάλπιγγι· σαλπίσει γάρ καὶ
οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι καὶ
ἡμεῖς ἀλλαγησόμεθα
53 δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο
ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν
τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν
54 ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο
ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν
τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν τότε
γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος
Κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος
55 ποῦ σου θάνατε τὸ κέντρον ποῦ
σου ᾅδη, τὸ νῖκος
56 τὸ δὲ κέντρον τοῦ θανάτου ἡ
ἁμαρτία ἡ δὲ δύναμις τῆς ἁμαρτίας ὁ
νόμος·
57 τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ διδόντι ἡμῖν
τὸ νῖκος διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ
58 Ὥστε ἀδελφοί μου ἀγαπητοί
ἑδραῖοι
γίνεσθε
ἀμετακίνητοι
περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ κυρίου
πάντοτε εἰδότες ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν οὐκ
ἔστιν κενὸς ἐν κυρίῳ
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16

O sbírce pak na svaté, jakž jsem
nařídil v církvích Galatských,
tak i vy čiňte.
2 V každou neděli jeden každý z vás
sám u sebe slož, schovaje podle
možnosti, aby ne [teprv], když [k
vám] přijdu, sbírky se dály.
3 Když pak přijdu, kterékoli [osoby]
schválíte skrze listy, tyť pošli, aby
donesli tuto milost vaši do
Jeruzaléma.
4 Pakliť by bylo potřebí, abych i já
šel, půjdouť se mnou.
5 Přijduť
pak
k vám,
když
Macedonií projdu; (nebo Macedonií
míním projíti.)
6 Ale u vásť snad poostanu, aneb
i přes zimu pobudu, abyste vy mne
doprovodili, kamž bych koli šel.
7 Nechci zajisté s vámi se nyní
[toliko] na zastavení shledati, ale
naději se, že za nějaký čas pobudu
u vás, bude-li Pán chtíti.
8 Zůstanuť pak v Efezu až do letnic.
9 Nebo otevříny jsou mi tu veliké
a mocné dveře, a protivníku mnoho.
10 Přišel-liť by pak [k vám]
Timoteus, hleďtež, aby bezpečně byl
u vás; neboť dílo Boží dělá jako i já.
11 Protož
nechť
jím
žádný
nepohrdá, ale vyprovoďte jej v pokoji,
ať přijde ke mně; neboť na něj čekám
s bratřími.

Textus Receptus

Περὶ δὲ τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς
ἁγίους ὥσπερ διέταξα ταῖς
ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας οὕτως καὶ
ὑμεῖς ποιήσατε
2 κατὰ μίαν σαββάτων ἕκαστος
ὑμῶν παρ' ἑαυτῷ τιθέτω θησαυρίζων
ὅ τι ἂν εὐοδῶται ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω
τότε λογίαι γίνωνται
3 ὅταν δὲ παραγένωμαι οὓς ἐὰν
δοκιμάσητε δι' ἐπιστολῶν τούτους
πέμψω ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν ὑμῶν εἰς
Ἰερουσαλήμ·
4 ἐὰν δὲ ᾖ ἄξιον τοῦ κἀμὲ
πορεύεσθαι σὺν ἐμοὶ πορεύσονται
5 Ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν
Μακεδονίαν διέλθω· Μακεδονίαν γὰρ
διέρχομαι
6 πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν παραμενῶ ἢ
καὶ παραχειμάσω ἵνα ὑμεῖς με
προπέμψητε οὗ ἐὰν πορεύωμαι
7 οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ
ἰδεῖν ἐλπίζω δὲ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι
πρὸς ὑμᾶς ἐὰν ὁ κύριος ἐπιτρέπῃ
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8 ἐπιμενῶ δὲ ἐν Ἐφέσῳ ἕως τῆς
πεντηκοστῆς·
9 θύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν μεγάλη καὶ
ἐνεργής καὶ ἀντικείμενοι πολλοί
10 Ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος βλέπετε
ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς· τὸ
γὰρ ἔργον κυρίου ἐργάζεται ὡς καὶ
ἐγώ
11 μή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ
προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ ἵνα
ἔλθῃ πρός με· ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν
μετὰ τῶν ἀδελφῶν
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12 O Apollovi pak bratru [oznamuji
vám], že jsem ho velmi prosil, aby šel
k vám s bratřími. Ale nikoli nebyla
vůle [jeho], aby nyní přišel, než
přijdeť, když bude míti čas příhodný.
13 Bděte, stůjte u víře, zmužile sobě
čiňte [a] buďtež silní.
14 Všecky věci vaše ať se dějí v lásce.
15 Prosímť vás pak, bratří, znáte
čeled Štěpánovu, že jsou oni prvotiny
Achaie, a že jsou se v službu svatým
vydali,
16 Abyste i vy poddáni byli
takovým, i všelikému pomáhajícímu
a pracujícímu.
17 Těšímť se pak z příchodu Štěpána
a Fortunáta
a Achaika;
nebo
nedostatek pro vaši [nepřítomnost]
oni doplnili.
18 Potěšili zajisté mého ducha
i vašeho. Protož znejtež takové.
19 Pozdravujíť vás sborové, kteříž
jsou v Azii. Pozdravujíť vás v Pánu
velice Akvila a Priscilla, s církví tou,
kteráž jest v domu jejich.
20 Pozdravují vás všickni bratří.
Pozdravte sebe vespolek v políbení
svatém.
21 Pozdravení
vlastní
rukou
Pavlovou.
22 Jestliže kdo nemiluje Pána
Jezukrista, budiž proklatý: Maran
atha.
23 Milost Pána Jezukrista [budiž]
s vámi.
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12 Περὶ δὲ Ἀπολλῶ τοῦ ἀδελφοῦ
πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ
πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν· καὶ
πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ·
ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ
13 Γρηγορεῖτε στήκετε ἐν τῇ πίστει
ἀνδρίζεσθε κραταιοῦσθε
14 πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω
15 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί·
οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ ὅτι ἐστὶν
ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας καὶ εἰς διακονίαν
τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς·
16 ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς
τοιούτοις καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι
καὶ κοπιῶντι
17 χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ
Στεφανᾶ καὶ φουρτουνάτου καὶ
Ἀχαϊκοῦ ὅτι τὸ ὑμῶν ὑστέρημα οὗτοι
ἀνεπλήρωσαν·
18 ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα
καὶ τὸ ὑμῶν ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς
τοιούτους
19 Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι
τῆς Ἀσίας Ἀσπάζονται ὑμᾶς ἐν κυρίῳ
πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα, σὺν τῇ
κατ' οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ
20 ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ
πάντες Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν
φιλήματι ἁγίῳ
21 Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου
22 εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν κύριον Ἰησοῦν
Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα Μαρὰν ἀθα
23 ἡ χάρις τοῦ
Χριστοῦ μεθ' ὑμῶν

κυρίου

Ἰησοῦ
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24 [I] láska má v Kristu Ježíši se
všemi vámi. Amen.

Textus Receptus

24 ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἀμήν πρός
Κορινθίους πρώτη ἐγράφη ἀπό
Φιλίππων
διά
Στεφανᾶ
καί
φουρτουνάτου καί Ἀχαϊκοῦ καί
Τιμοθέου

Druhá epištola S. Pavla k Korintským
Bible Kralická

1

Pavel, apoštol Ježíše Krista skrze
vůli Boží, a Timoteus bratr, církvi
Boží, kteráž jest v Korintu, se všemi
svatými, kteříž jsou ve vší Achaii:
2 Milost vám a pokoj od Boha Otce
našeho a Pána Jezukrista.
3 Požehnaný Bůh a Otec Pána
našeho Jezukrista, Otec milosrdenství,
a Bůh všelikého potěšení,
4 Kterýž těší nás ve všelikém
ssoužení našem, abychom [i] my
mohli potěšovati těch, [kteříž by byli]
v jakémkoli ssoužení, [a to] tím
potěšením, kterýmž i my potěšeni
jsme od Boha.
5 Nebo jakož se rozhojňují utrpení
Kristova na nás, tak skrze Krista
rozhojňuje se i potěšení naše.
6 Nebo buďto že souženi jsme, pro
vaše potěšení a spasení [souženi jsme],
kteréž se působí v snášení týchž
trápení, kteráž i my trpíme; buďto že
potěšováni býváme, pro vaše potěšení
a spasení
[potěšováni
býváme].
A naděje naše pevná jest o vás.
7 Poněvadž víme, že jakož jste
účastníci utrpení, také i potěšení.

Textus Receptus

Παῦλος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ
διὰ θελήματος θεοῦ καὶ Τιμόθεος ὁ
ἀδελφός τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ
ἐν Κορίνθῳ σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσιν τοῖς
οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ Ἀχαΐᾳ·
2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ
3 Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ
κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ πατὴρ
τῶν οἰκτιρμῶν καὶ θεὸς πάσης
παρακλήσεως
4 ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ πάσῃ τῇ
θλίψει ἡμῶν εἰς τὸ δύνασθαι ἡμᾶς
παρακαλεῖν τοὺς ἐν πάσῃ θλίψει διὰ
τῆς παρακλήσεως ἡς παρακαλούμεθα
αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ θεοῦ·

1

5 ὅτι
καθὼς
περισσεύει
τὰ
παθήματα τοῦ Χριστοῦ εἰς ἡμᾶς οὕτως
διὰ Χριστοῦ περισσεύει καὶ ἡ
παράκλησις ἡμῶν
6 εἴτε δὲ θλιβόμεθα ὑπὲρ τῆς ὑμῶν
παρακλήσεως καὶ σωτηρίας· τῆς
ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν
παθημάτων ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχομεν
εἴτε παρακαλούμεθα ὑπὲρ τῆς ὑμῶν
παρακλήσεως καὶ σωτηρίας, καὶ ἥ
ἐλπίς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν
7 εἰδότες ὅτι ὥσπερ κοινωνοί ἐστε
τῶν παθημάτων οὕτως καὶ τῆς
παρακλήσεως

I I. K O R I N T S K Ý M 1 : 8
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8 Nechcemeť
zajisté,
abyste
nevěděli, bratří, o soužení našem,
kteréž jsme měli v Azii, že jsme nad
míru přetíženi byli a nad možnost, tak
že jsme již o životu svém byli
pochybili.
9 Nýbrž sami v sobě již jsme byli tak
usoudili, že nebylo lze než umříti,
abychom nedoufali sami v sobě, ale
v Bohu, jenž i mrtvé křísí.
10 Kterýž
z takového
nebezpečenství smrti vytrhl nás,
a vytrhuje, v něhož doufáme, že i ještě
vytrhne,
11 Když i vy nám pomáhati budete
modlitbami za nás, aby z daru toho,
příčinou
mnohých
osob
nám
[daného], od mnohých děkováno bylo
[Bohu] za nás.
12 Nebo chlouba naše tato jest,
svědectví svědomí našeho, že
v sprostnosti a v upřímosti Boží, ne
v moudrosti tělesné, ale v milosti Boží
obcovali jsme na [tomto] světě, zvláště
pak u vás.
13 Neboť nepíšeme vám nic jiného,
nežli to, což čtete, aneb což prvé znáte.
A naději mám, že až do konce tak
znáti budete.
14 Jakož jste [již] i z stránky poznali
nás, žeť jsme chlouba vaše, podobně
jako i vy naše, v den Pána Ježíše.
15 A v tomť doufání chtěl jsem
k vám přijíti nejprve, abyste druhou
milost měli,
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Textus Receptus

8 Οὐ γὰρ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν
ἀδελφοί ὑπὲρ τῆς θλίψεως ἡμῶν τῆς
γενομένης ἡμῖν ἐν τῇ Ἀσίᾳ ὅτι καθ'
ὑπερβολὴν ἐβαρήθημεν ὑπὲρ δύναμιν
ὥστε ἐξαπορηθῆναι ἡμᾶς καὶ τοῦ ζῆν·
9 ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα
τοῦ θανάτου ἐσχήκαμεν ἵνα μὴ
πεποιθότες ὦμεν ἐφ' ἑαυτοῖς ἀλλ' ἐπὶ
τῷ θεῷ τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκρούς·
10 ὃς ἐκ τηλικούτου θανάτου
ἐρρύσατο ἡμᾶς καὶ ῥύεται, εἰς ὃν
ἠλπίκαμεν ὅτι καὶ ἔτι ῥύσεται
11 συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν
ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει ἵνα ἐκ πολλῶν
προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ
πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν
12 Ἡ γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστίν
τὸ μαρτύριον τῆς συνειδήσεως ἡμῶν
ὅτι ἐν ἁπλότητι καὶ εἰλικρινείᾳ θεοῦ
οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ ἀλλ' ἐν χάριτι
θεοῦ ἀνεστράφημεν ἐν τῷ κόσμῳ
περισσοτέρως δὲ πρὸς ὑμᾶς
13 οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν ἀλλ'
ἢ ἃ ἀναγινώσκετε ἢ καὶ ἐπιγινώσκετε·
ἐλπίζω δὲ ὅτι καὶ ἕως τέλους
ἐπιγνώσεσθε
14 καθὼς καὶ ἐπέγνωτε ἡμᾶς ἀπὸ
μέρους ὅτι καύχημα ὑμῶν ἐσμεν
καθάπερ καὶ ὑμεῖς ἡμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ
τοῦ κυρίου Ἰησοῦ
15 Καὶ ταύτῃ τῇ πεποιθήσει
ἐβουλόμην πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν πρότερον
ἵνα δευτέραν χάριν ἔχῆτε·
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16 A skrze vás jíti do Macedonie,
a zase z Macedonie přijíti k vám,
a [potom] od vás abych byl
doprovozen do Judstva.
17
O tom pak když jsem
přemyšloval,
zdali
jsem
co
lehkomyslně
činil?
Aneb
což
přemyšluji,
[zdali]
podle
těla
přemyšluji, tak aby bylo při mně: Jest,
jest, není, není?
18 Ale [víť to] věrný Bůh, že řeč
naše, [kteráž byla mluvena] k vám,
nebyla: Jest, a není.
19 Nebo Syn Boží Ježíš Kristus,
kterýž mezi vámi kázán jest skrze nás,
[totiž] skrze mne a Silvána a Timotea,
nebyl: Jest, a není, ale bylo v [kázání o]
něm: Jest,
20 (Nebo kolikžkoli [jest] zaslíbení
Božích, v němť [jsou:] Jest, a v němť
[také jest] Amen,) k slávě Bohu skrze
nás.
21 Ten pak, kterýž potvrzuje nás
s vámi v Kristu, a kterýž pomazal nás,
Bůh jest.
22 Kterýž i znamenal nás, a dal
závdavek Ducha [svatého] v srdce
naše.
23 Já pak Boha za svědka beru na
svou duši, že lituje vás, ještě jsem
nepřišel do Korintu.

Textus Receptus

16 καὶ δι' ὑμῶν διελθεῖν εἰς
Μακεδονίαν
καὶ
πάλιν
ἀπὸ
Μακεδονίας ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑφ'
ὑμῶν προπεμφθῆναι εἰς τὴν Ἰουδαίαν
17 τοῦτο οὖν βουλευόμενος μή τι
ἄρα τῇ ἐλαφρίᾳ ἐχρησάμην ἢ ἃ
βουλεύομαι κατὰ σάρκα βουλεύομαι
ἵνα ᾖ παρ' ἐμοὶ τὸ Ναὶ ναὶ καὶ τὸ Οὒ
οὔ
18 πιστὸς δὲ ὁ θεὸς ὅτι ὁ λόγος
ἡμῶν ὁ πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἐγένετο Ναὶ καὶ
Οὔ
19 ὁ γὰρ τοῦ θεοῦ υἱὸς Ἰησοῦς
Χριστὸς ὁ ἐν ὑμῖν δι' ἡμῶν κηρυχθείς
δι' ἐμοῦ καὶ Σιλουανοῦ καὶ Τιμοθέου
οὐκ ἐγένετο Ναὶ καὶ Οὔ ἀλλὰ Ναὶ ἐν
αὐτῷ γέγονεν
20 ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι θεοῦ ἐν
αὐτῷ τὸ Ναί· καὶ ἐν αὐτῷ τὸ Ἀμὴν τῷ
θεῷ πρὸς δόξαν δι' ἡμῶν
21 ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς
Χριστὸν καὶ χρίσας ἡμᾶς θεός

24 Ne jako bychom panovali nad
věrou vaší, ale pomocníci jsme radosti
vaší; nebo věrou stojíte.

22 ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ
δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος ἐν
ταῖς καρδίαις ἡμῶν
23 Ἐγὼ δὲ μάρτυρα τὸν θεὸν
ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχήν ὅτι
φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς
Κόρινθον
24 οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς
πίστεως ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς
χαρᾶς ὑμῶν· τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε

2

2

Toto jsem pak sobě uložil, abych
k vám zase s zámutkem nepřišel.
2 Nebo jestliže já vás zarmoutím,
i kdo jest, ješto by mne obveselil, než
ten, kterýž jest ode mne zarmoucen?

ἔκρινα δὲ ἐμαυτῷ τοῦτο τὸ μὴ
πάλιν ἐλθεῖν ἐν λύπῃ πρὸς ὑμᾶς
2 εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς καὶ τίς
ἐστιν ὁ εὐφραίνων με εἰ μὴ ὁ
λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ
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3 A [protoť] jsem vám to napsal,
abych přijda k vám, neměl zámutku
z těch, z nichž bych se měl radovati,
doufaje o všech o vás, že radost má
jest všech vás radost.
4 Nebo z velikého ssoužení a bolesti
srdce psal jsem vám, s mnohými
slzami, ne abyste zarmouceni byli, ale
abyste poznali lásku, kteroužto k vám
velikou mám.
5 Jestližeť jest pak kdo zarmoutil, ne
mneť zarmoutil, ne toliko poněkud,
abych [jím] neobtěžoval všech vás.
6 Dostiť má takový na tom trestání,
kteréž [měl] od mnohých,
7 Tak abyste [jemu] již raději zase
odpustili a potěšili ho, aby on snad
přílišným zámutkem nepřišel na
zahynutí.
8 Protož prosím vás, abyste utvrdili
k němu lásku.
9 Nebo i proto psal jsem [vám],
abych zkušením zvěděl, jste-li ve
všem poslušni.
10 Komuž pak vy co odpouštíte, i já
[odpouštím]. Nebo i já, jestliže jsem co
odpustil, komuž jsem odpustil, pro
vás [odpustil jsem], před obličejem
Kristovým, abychom nebyli oklamáni
od satana.
11 Nebo nejsou nám neznámá
myšlení jeho.
12 Když jsem pak přišel do Troady,
k [zvěstování] evangelium Kristova,
ačkoli dveře mi otevříny byly skrze
Pána, však neměl jsem [žádného]
upokojení v duchu svém, protože jsem
nenalezl Tita, bratra svého.
13 Ale požehnav jich, odšel jsem do
Macedonie.
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Textus Receptus

3 καὶ ἔγραψα ὑμῖν τοῦτο αὐτὸ ἵνα μὴ
ἐλθὼν λύπην ἔχω ἀφ' ὧν ἔδει με
χαίρειν πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ὅτι
ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστιν
4 ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ
συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ
πολλῶν δακρύων οὐχ ἵνα λυπηθῆτε
ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω
περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς
5 Εἰ δέ τις λελύπηκεν οὐκ ἐμὲ
λελύπηκεν ἀλλ' ἀπὸ μέρους ἵνα μὴ
ἐπιβαρῶ πάντας ὑμᾶς
6 ἱκανὸν τῷ τοιούτῳ ἡ ἐπιτιμία αὕτη
ἡ ὑπὸ τῶν πλειόνων
7 ὥστε τοὐναντίον μᾶλλον ὑμᾶς
χαρίσασθαι καὶ παρακαλέσαι μήπως
τῇ περισσοτέρᾳ λύπῃ καταποθῇ ὁ
τοιοῦτος
8 διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς κυρῶσαι εἰς
αὐτὸν ἀγάπην·
9 εἰς τοῦτο γὰρ καὶ ἔγραψα ἵνα γνῶ
τὴν δοκιμὴν ὑμῶν εἰ εἰς πάντα
ὑπήκοοί ἐστε
10 ᾧ δέ τι χαρίζεσθε καὶ ἐγὼ καὶ
γὰρ ἐγώ· εἴ τι κεχάρισμαι ᾧ
κεχάρισμαι δι' ὑμᾶς ἐν προσώπῳ
Χριστοῦ
11 ἵνα μὴ πλεονεκτηθῶμεν ὑπὸ τοῦ
Σατανᾶ· οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήματα
ἀγνοοῦμεν
12 Ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν Τρῳάδα εἰς τὸ
εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ καὶ θύρας μοι
ἀνεῳγμένης ἐν κυρίῳ
13 οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν τῷ πνεύματί
μου τῷ μὴ εὑρεῖν με Τίτον τὸν ἀδελφόν
μου ἀλλὰ ἀποταξάμενος αὐτοῖς
ἐξῆλθον εἰς Μακεδονίαν
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Textus Receptus

14 Bohu pak [budiž] díka, kterýž
vždycky dává nám vítězství v Kristu,
a vůni známosti své zjevuje skrze nás
na každém místě.
15 Neboť jsme Kristova vůně dobrá
Bohu v těch, jenž k spasení přicházejí,
i v těch, kteříž hynou,
16 Těm zajisté [jsme] vůně smrtelná
k smrti, oněm pak vůně života
k životu. Ale k tomu kdo jest
způsobný?
17 Neboť nejsme, jako mnozí,
cizoložící slovo Boží, ale jako
z upřímnosti, a jako z Boha, před
obličejem Božím, o Kristu mluvíme.

14 Τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ πάντοτε
θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ Χριστῷ καὶ
τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ
φανεροῦντι δι' ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ·
15 ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τῷ θεῷ
ἐν τοῖς σῳζομένοις καὶ ἐν τοῖς
ἀπολλυμένοις
16 οἷς μὲν ὀσμὴ θανάτου εἰς θάνατον
οἷς δὲ ὀσμὴ ζωῆς εἰς ζωήν καὶ πρὸς
ταῦτα τίς ἱκανός
17 οὐ γάρ ἐσμεν ὡς οἱ πολλοὶ
καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἀλλ'
ὡς ἐξ εἰλικρινείας ἀλλ' ὡς ἐκ θεοῦ
κατενώπιον τοῦ θεοῦ ἐν Χριστῷ
λαλοῦμεν

3

Ἀρχόμεθα
πάλιν
ἑαυτοὺς
συνιστάνειν εἴ μὴ χρῄζομεν ὥς
τινες συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς
ὑμᾶς ἢ ἐξ ὑμῶν συστατικῶν
2 ἡ ἐπιστολὴ ἡμῶν ὑμεῖς ἐστε
ἐγγεγραμμένη ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν
γινωσκομένη καὶ ἀναγινωσκομένη
ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων
3 φανερούμενοι ὅτι ἐστὲ ἐπιστολὴ
Χριστοῦ διακονηθεῖσα ὑφ' ἡμῶν
ἐγγεγραμμένη οὐ μέλανι ἀλλὰ
πνεύματι θεοῦ ζῶντος οὐκ ἐν πλαξὶν
λιθίναις ἀλλ' ἐν πλαξὶν καρδίας
σαρκίναις
4 Πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ
τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν θεόν
5 οὐχ ὅτι ἱκανοί ἐσμεν ἀφ' ἑαυτῶν
λογίσασθαί τι ὡς ἐξ ἑαυτῶν ἀλλ' ἡ
ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ θεοῦ

Začínáme opět sami sebe chváliti?
Zdaliž potřebujeme, jako někteří,
schvalujících listů k vám, nebo od vás
k jiným?
2 List náš vy jste, napsaný v srdcích
našich, kterýž znají a čtou všickni lidé.

3 Nebo to zjevné jest, že jste [vy] list
Kristův, zpravený skrze přisluhování
naše, napsaný ne černidlem, ale
Duchem Boha živého, ne na deskách
kamenných, ale na deskách srdce
masitých.
4 Doufání pak takové máme skrze
Krista k Bohu,
5 Ne že bychom dostateční byli
mysliti něco sami z sebe, jakožto sami
z sebe, ale dostatečnost naše z Boha
[jest].

3
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6 Kterýžto i hodné nás učinil
služebníky Nového Zákona, ne litery,
ale Ducha. Nebo litera zabíjí, ale duch
obživuje.
7 A poněvadž přisluhování smrti,
literami
vyryté
na
deskách
kamenných, bylo slavné, tak že
nemohli patřiti synové Izraelští v tvář
Mojžíšovu, pro slávu oblíčeje jeho,
kteráž pominouti měla,
8 I kterakž by [tedy] ovšem
přisluhování Ducha nemělo býti
slavné?
9 Nebo poněvadž přisluhování
pomsty slavné bylo, mnohemť se více
rozhojňuje
v slávě
přisluhování
spravedlnosti.
10 Nebo to, což oslaveno bylo, aniž
oslaveno bylo v té částce, u přirovnání
převýšené slávy nového přisluhování.
11 Nebo poněvadž to pomíjející
slavné [bylo], mnohemť více to, což
zůstává, jestiť slavné.
12 Protož majíce takovou naději,
mnohé svobody užíváme,
13 A ne jako Mojžíš, [kterýž] kladl
zástření na tvář svou, aby nepatřili
synové Izraelští k cíli té věci
pomíjející.
14 Ale ztupeni jsou smyslové jejich.
Nebo až do dnešního [dne] to zastření
v čítání Starého Zákona zůstává
neodkryté; nebo skrze Krista [toliko]
se odnímá.
15 Protož až do dnešního [dne],
když se čtou knihy Mojžíšovy,
zastření jest položeno na jejich srdci.
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6 ὃς καὶ ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους
καινῆς διαθήκης οὐ γράμματος ἀλλὰ
πνεύματος· τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτείνει,
τὸ δὲ πνεῦμα ζῳοποιεῖ
7 Εἰ δὲ ἡ διακονία τοῦ θανάτου ἐν
γράμμασιν ἐντετυπωμένη ἐν λίθοις
ἐγενήθη ἐν δόξῃ ὥστε μὴ δύνασθαι
ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ
πρόσωπον Μωσέως διὰ τὴν δόξαν
τοῦ
προσώπου
αὐτοῦ
τὴν
καταργουμένην
8 πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ διακονία τοῦ
πνεύματος ἔσται ἐν δόξῃ
9 εἰ γὰρ ἡ διακονίᾳ τῆς κατακρίσεως
δόξα πολλῷ μᾶλλον περισσεύει ἡ
διακονία τῆς δικαιοσύνης ἐν δόξῃ
10 καὶ γὰρ οὐδὲ δεδόξασται τὸ
δεδοξασμένον ἐν τούτῳ τῷ μέρει
ἕνεκεν τῆς ὑπερβαλλούσης δόξης
11 εἰ γὰρ τὸ καταργούμενον διὰ
δόξης πολλῷ μᾶλλον τὸ μένον ἐν δόξῃ
12 Ἔχοντες οὖν τοιαύτην ἐλπίδα
πολλῇ παρρησίᾳ χρώμεθα
13 καὶ οὐ καθάπερ Μωσῆς ἐτίθει
κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσωπον ἑαυτοῦ,
πρὸς τὸ μὴ ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ
εἰς τὸ τέλος τοῦ καταργουμένου
14 ἀλλ' ἐπωρώθη τὰ νοήματα αὐτῶν
ἄχρι γὰρ τῆς σήμερον τὸ αὐτὸ
κάλυμμα ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς
παλαιᾶς
διαθήκης
μένει
μὴ
ἀνακαλυπτόμενον ὅ τι ἐν Χριστῷ
καταργεῖται·
15 ἀλλ'
ἕως
σήμερον
ἡνίκα
ἀναγινώσκεται Μωσῆς, κάλυμμα ἐπὶ
τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται·
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16 Než jakž by se obrátilo ku Pánu,
odňato bude zástření.
17 Nebo Pán Duch jest, a kdež jest
Duch Páně, tuť [i] svoboda.
18 My pak všickni odkrytou tváří
slávu
Páně
jakožto
v zrcadle
spatřujíce, v týž obraz proměněni
býváme od slávy v slávu, jakožto od
Ducha Páně.

16 ἡνίκα δ' ἄν ἐπιστρέψῃ πρὸς
κύριον περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα
17 ὁ δὲ κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν· οὗ
δὲ τὸ πνεῦμα κυρίου ἐκεῖ ἐλευθερία
18 ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ
προσώπῳ
τὴν
δόξαν
κυρίου
κατοπτριζόμενοι τὴν αὐτὴν εἰκόνα
μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν
καθάπερ ἀπὸ κυρίου πνεύματος

4

4

Protož majíce toto přisluhování,
[tak] jakž jsme milosrdenství došli,
neoblevujeme [v něm].
2 Ale
odmítáme
ukrývání
neslušnosti, nechodíce v chytrosti,
aniž se lstivě obírajíce s slovem Božím,
ale zjevováním pravdy v příjemnost
uvodíce sebe u každého svědomí
lidského před obličejem Božím.
3 Pakliť zakryté jest evangelium
naše, před těmi, kteříž hynou, zakryté
jest.
4 V nichžto Bůh světa tohoto oslepil
mysli, [totiž] v nevěrných, aby se jim
nezasvítilo světlo evangelium slávy
Kristovy, kterýž jest obraz Boží.
5 Neboť ne sami sebe kážeme, ale
Krista Ježíše Pána, sami pak o sobě
[pravíme], že jsme služebníci vaši pro
Ježíše.
6 Bůh zajisté, kterýž rozkázal, aby se
z temností světlo zablesklo, tenť [jest]
se osvítil v srdcích našich, k osvícení
známosti slávy Boží v tváři Ježíše
Krista.

Διὰ τοῦτο ἔχοντες τὴν διακονίαν
ταύτην καθὼς ἠλεήθημεν οὐκ
ἐκκακοῦμεν·
2 ἀλλ' ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ τῆς
αἰσχύνης μὴ περιπατοῦντες ἐν
πανουργίᾳ μηδὲ δολοῦντες τὸν λόγον
τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τῇ φανερώσει τῆς
ἀληθείας συνιστώντες ἑαυτοὺς πρὸς
πᾶσαν
συνείδησιν
ἀνθρώπων
ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
3 εἰ δὲ καὶ ἔστιν κεκαλυμμένον τὸ
εὐαγγέλιον
ἡμῶν
ἐν
τοῖς
ἀπολλυμένοις ἐστὶν κεκαλυμμένον
4 ἐν οἷς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου
ἐτύφλωσεν τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων
εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι αὐτοῖς τὸν
φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης
τοῦ Χριστοῦ ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ
5 οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν ἀλλὰ
Χριστὸν Ἰησοῦν κύριον ἑαυτοὺς δὲ
δούλους ὑμῶν διὰ Ἰησοῦν
6 ὅτι ὁ θεὸς ὁ εἰπών Ἐκ σκότους
φῶς λάμψαι ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς
καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς
γνώσεως τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἐν
προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ
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7 Mámeť
pak
poklad
tento
v nádobách
hliněných,
aby
vyvýšenost moci byla Boží, a ne z nás.
8 Myť se všech stran úzkost máme,
ale
nebýváme
cele
potlačeni;
v divných jsme nesnadnostech, ale
nebýváme v tom pohlceni;
9 Protivenství trpíme, ale nebýváme
opuštěni; býváme opovrženi, ale
nehyneme.
10 Vždycky mrtvení Pána Ježíše na
těle [svém] nosíme, aby i život Ježíšův
na těle našem zjeven byl.
11 Vždycky zajisté my, kteříž živi
jsme, na smrt býváme vydáváni pro
Ježíše, aby i život Ježíšův zjeven byl
na smrtelném těle našem.
12 A tak smrt v nás moc provodí, ale
v vás život.
13 Majíce tedy téhož ducha víry,
podle toho, jakž psáno jest: Uvěřil
jsem, protož jsem mluvil, i myť
věříme, protož i mluvíme,
14 Vědouce, že ten, kterýž vzkřísil
Pána Ježíše, i nás skrze Ježíše vzkřísí
a postaví s vámi.
15 Nebo to všecko pro vás se děje,
aby ta přehojná milost skrze díků
činění od mnohých [věrných]
rozmohla se k slávě Boží.
16 Protož neoblevujeme, ale ačkoli
zevnitřní člověk náš ruší se, však ten
vnitřní obnovuje se den ode dne.
17 Nebo toto nynější lehoučké
ssoužení naše převelmi veliké věčné
slávy břímě nám působí,

599

Textus Receptus

7 Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν
ὀστρακίνοις σκεύεσιν ἵνα ἡ ὑπερβολὴ
τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ θεοῦ καὶ μὴ ἐξ
ἡμῶν·
8 ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ' οὐ
στενοχωρούμενοι ἀπορούμενοι ἀλλ'
οὐκ ἐξαπορούμενοι
9 διωκόμενοι
ἀλλ'
οὐκ
ἐγκαταλειπόμενοι καταβαλλόμενοι
ἀλλ' οὐκ ἀπολλύμενοι
10 πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Κυρίου
Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες ἵνα
καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι
ἡμῶν φανερωθῇ
11 ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς
θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν
ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν
τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν
12 ὥστε ὁ μὲν θάνατος ἐν ἡμῖν
ἐνεργεῖται ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν
13 ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς
πίστεως κατὰ τὸ γεγραμμένον
Ἐπίστευσα διὸ ἐλάλησα καὶ ἡμεῖς
πιστεύομεν διὸ καὶ λαλοῦμεν
14 εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν κύριον
Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ
παραστήσει σὺν ὑμῖν
15 τὰ γὰρ πάντα δι' ὑμᾶς ἵνα ἡ
χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων
τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν
δόξαν τοῦ θεοῦ
16 Διὸ οὐκ ἐκκακοῦμεν, ἀλλ' εἰ καὶ ὁ
ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται ἀλλ'
ὁ ἔσωθεν ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ καὶ
ἡμέρᾳ
17 τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς
θλίψεως ἡμῶν καθ' ὑπερβολὴν εἰς
ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης
κατεργάζεται ἡμῖν
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18 Když nepatříme na ty věci, kteréž
se vidí, ale na ty, kteréž se nevidí.
Nebo ty věci, kteréž se vidí, jsou
časné, ale které se nevidí, jsou věčné.

18 μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ
βλεπόμενα ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα· τὰ
γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα τὰ δὲ μὴ
βλεπόμενα αἰώνια

5

5

Víme zajisté, že byl-li by tohoto
našeho
zemského
přebývání
stánek zbořen, stavení od Boha máme,
příbytek ne rukou udělaný, věčný
v nebesích.
2 Pročež
i v tomto
[stánku]
vzdycháme, v příbytek náš, kterýž jest
s nebe, oblečeni býti žádajíce,
3 Jestliže však oblečení a ne nazí
nalezeni budeme.
4 Nebo kteříž jsme v tomto stánku,
lkáme, jsouce obtíženi, poněvadž
bychom nechtěli svlečeni býti, ale
přiodíni, aby pohlcena byla smrtelnost
od života.
5 Ten pak, kdož nás tak k tomu
způsobil, Bůhť [jest], kterýž i dal nám
závdavek Ducha [svého].
6 Protož doufanlivé mysli vždycky
jsouce, a vědouce, že dokudž
pohostinu jsme v [tomto] těle,
vzdáleni jsme ode Pána,
7 (Nebo skrze víru chodíme, [a] ne
skrze vidění [tváři Páně],)
8 Doufanlivéť pak mysli jsme,
a oblibujeme raději vyjíti z těla a přijíti
ku Pánu.
9 Protož i usilujeme buď [v těle]
pohostinu jsouce, buďto [z těla] se
berouce, jemu se líbiti.

Οἴδαμεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἡ ἐπίγειος
ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους καταλυθῇ
οἰκοδομὴν ἐκ θεοῦ ἔχομεν οἰκίαν
ἀχειροποίητον αἰώνιον ἐν τοῖς
οὐρανοῖς
2 καὶ γὰρ ἐν τούτῳ στενάζομεν τὸ
οἰκητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ
ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες
3 εἴγε καὶ ἐνδυσάμενοι οὐ γυμνοὶ
εὑρεθησόμεθα
4 καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ σκήνει
στενάζομεν βαρούμενοι ἐπειδή οὐ
θέλομεν
ἐκδύσασθαι
ἀλλ'
ἐπενδύσασθαι ἵνα καταποθῇ τὸ
θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς
5 ὁ δὲ κατεργασάμενος ἡμᾶς εἰς
αὐτὸ τοῦτο θεός ὁ καὶ δοὺς ἡμῖν τὸν
ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος
6 Θαρροῦντες οὖν πάντοτε καὶ
εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τῷ σώματι
ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου·
7 διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν οὐ
διὰ εἴδους·
8 θαρροῦμεν δὲ καὶ εὐδοκοῦμεν
μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος καὶ
ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν κύριον
9 διὸ καὶ φιλοτιμούμεθα εἴτε
ἐνδημοῦντες
εἴτε
ἐκδημοῦντες
εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι
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10 Všickni my zajisté ukázati se
musíme před soudnou stolicí
Kristovou, aby přijal jeden každý
[odplatu] za to, což skrze tělo
[působil], podle toho, jakž práce čí
byla, buďto v dobrém, nebo ve zlém.
11 Protož znajíce tu hrůzu Páně,
lidem k víře sloužíme, Bohuť pak
známi jsme. A nadějiť mám, že
i svědomí vašemu známi jsme.
12 Neboť ne sami sebe opět vám
chválíme, ale příčinu vám dáváme,
abyste se chlubili námi, [a] abyste [to]
měli proti těm, kteříž se v tvárnosti
chlubí, a ne v srdci.
13 Nebo buďto že nesmyslní jsme,
Bohu [nesmyslní jsme;] buď že jsme
rozumní, vám [rozumní jsme].
14 Láska zajisté Kristova víže nás,
15 Jakožto ty, kteříž tak soudíme, že
poněvadž jeden za všecky umřel,
tedyť všickni zemřeli, a že za všecky
umřel, aby ti, kteříž živi jsou, již ne
sami sobě živi byli, ale tomu, kterýž za
ně umřel i z mrtvých vstal.
16 A tak my již od toho času
žádného neznáme podle těla. A ačkoli
jsme poznali Krista podle těla, ale
nyní již více neznáme.
17 Protož jest-li kdo v Kristu, nové
stvoření [jest]. Staré věci pominuly, aj,
nové všecko učiněno jest.
18 To pak všecko [jest] z Boha,
kterýž smířil nás s sebou skrze
Jezukrista, a dal nám služebnost
smíření tohoto.
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10 τοὺς
γὰρ
πάντας
ἡμᾶς
φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ
βήματος τοῦ Χριστοῦ ἵνα κομίσηται
ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος πρὸς ἃ
ἔπραξεν εἴτε ἀγαθὸν εἴτε κακόν
11 Εἰδότες οὖν τὸν φόβον τοῦ κυρίου
ἀνθρώπους
πείθομεν
θεῷ
δὲ
πεφανερώμεθα· ἐλπίζω δὲ καὶ ἐν ταῖς
συνειδήσεσιν ὑμῶν πεφανερῶσθαι
12 οὐ
γὰρ
πάλιν
ἑαυτοὺς
συνιστάνομεν ὑμῖν ἀλλὰ ἀφορμὴν
διδόντες ὑμῖν καυχήματος ὑπὲρ ἡμῶν
ἵνα ἔχητε πρὸς τοὺς ἐν προσώπῳ
καυχωμένους καὶ οὐ καρδίᾳ
13 εἴτε γὰρ ἐξέστημεν θεῷ· εἴτε
σωφρονοῦμεν ὑμῖν
14 ἡ γὰρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ
συνέχει ἡμᾶς κρίναντας τοῦτο ὅτι εἰ εἷς
ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν ἄρα οἱ πάντες
ἀπέθανον·
15 καὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν ἵνα οἱ
ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν ἀλλὰ τῷ
ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι
16 Ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα
οἴδαμεν κατὰ σάρκα· εἰ δὲ καὶ
ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστόν ἀλλὰ
νῦν οὐκέτι γινώσκομεν
17 ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ καινὴ
κτίσις· τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν ἰδού,
γέγονεν καινά· τὰ πάντα
18 τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ τοῦ
καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ Ἰησοῦ
Χριστοῦ καὶ δόντος ἡμῖν τὴν
διακονίαν τῆς καταλλαγῆς
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20 Protož my na místo Krista
poselství dějeme; [a] jako by Bůh skrze
nás žádal [vás], prosíme na místě
Kristově, smiřte se s Bohem.
21 Nebo toho, kterýž hříchu
nepoznal, za nás učinil hříchem,
abychom
my
učiněni
byli
spravedlností Boží v něm.

19 ὡς ὅτι θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον
καταλλάσσων ἑαυτῷ μὴ λογιζόμενος
αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν καὶ
θέμενος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς
καταλλαγῆς
20 ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν
ὡς τοῦ θεοῦ παρακαλοῦντος δι' ἡμῶν·
δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ καταλλάγητε
τῷ θεῷ
21 τὸν γὰρ μὴ γνόντα ἁμαρτίαν
ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν ἵνα
ἡμεῖς γινώμεθα δικαιοσύνη θεοῦ ἐν
αὐτῷ

6

6

19 Nebo Bůh byl v Kristu, smířuje
svět s sebou, nepočítaje jim hříchů
jejich, a složil v nás to slovo smíření.

Protož
napomáhajíce,
i napomínáme vás, abyste milosti
Boží nadarmo nebrali,
2 (Neboť praví [Bůh]: V čas
příhodný uslyšel jsem tě a v den
spasení spomohl jsem tobě. Aj, nyníť
[jest] čas příhodný, aj, nyní dnové
spasení.)
3 Žádného v ničemž nedávajíce
pohoršení, aby byla bez úhony služba
[naše;]
4 Ale ve všem se chovajíce jakožto
Boží služebníci, ve mnohé trpělivosti,
v utištěních,
v nedostatcích,
v úzkostech,
5 V ranách, v žalářích, v nepokojích,
v pracech, v bdění, v postech,
6
V čistotě,
v umění,
v dlouhočekání,
v dobrotivosti,
v Duchu svatém, v lásce neošemetné,
7 V slovu pravdy, v moci Boží, skrze
odění spravedlnosti, napravo i nalevo,

Συνεργοῦντες
δὲ
καὶ
παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν
χάριν τοῦ θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς·
2 λέγει γάρ Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά
σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά
σοι ἰδού, νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος
ἰδού, νῦν ἡμέρα σωτηρίας
3 μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες
προσκοπήν ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία
4 ἀλλ' ἐν παντὶ συνιστώντες ἑαυτοὺς
ὡς θεοῦ διάκονοι ἐν ὑπομονῇ πολλῇ
ἐν θλίψεσιν ἐν ἀνάγκαις ἐν
στενοχωρίαις
5 ἐν πληγαῖς ἐν φυλακαῖς ἐν
ἀκαταστασίαις
ἐν
κόποις
ἐν
ἀγρυπνίαις ἐν νηστείαις
6 ἐν ἁγνότητι ἐν γνώσει ἐν
μακροθυμίᾳ ἐν χρηστότητι ἐν πνεύματι
ἁγίῳ ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ
7 ἐν λόγῳ ἀληθείας ἐν δυνάμει θεοῦ·
διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν
δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν
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8 Skrze slávu i pohanění, skrze zlou
i dobrou pověst, jakožto bludní,
a [jsouce] pravdomluvní,
9 Jakožto neznámí, a [jsouce] známí,
jakožto umírající, a aj, živi jsme,
jakožto potrestaní, a nezmordovaní,
10 Jako smutní, avšak vždycky se
radujíce, jako chudí, a mnohé
zbohacujíce, jako nic nemajíce, avšak
všemi věcmi vládnouce.
11 Ústa naše otevřína jsou k vám, ó
Korinští, srdce naše rozšířeno jest.
12 Nejste v nás souženi, než souženi
jste v srdcích vašich.
13 O takovéžť odplaty [žádám od
vás,] jakožto synům pravím: Rozšiřte
se i vy.
14 A netáhněte jha s nevěřícími.
Nebo jaký jest spolek spravedlnosti
s nepravostí? A jaké obcování světla
s temnostmi?
15
A jaké
srovnání
Krista
s Beliálem? Aneb jaký díl věřícímu
s nevěřícím?
16 A jaké spolčení chrámu Božího
s modlami? Nebo vy jste chrám Boha
živého, jakož pověděl Bůh: Že
přebývati budu v nich, a procházeti
se, a budu jejich Bohem, a oni budou
mým lidem.
17 A protož vyjdětež z prostředku
jejich a oddělte se [od nich,] praví Pán;
a nečistého se nedotýkejte, a já přijmu
vás.
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Textus Receptus

8 διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας διὰ
δυσφημίας καὶ εὐφημίας· ὡς πλάνοι
καὶ ἀληθεῖς
9 ὡς
ἀγνοούμενοι
καὶ
ἐπιγινωσκόμενοι ὡς ἀποθνῄσκοντες
καὶ ἰδού, ζῶμεν ὡς παιδευόμενοι καὶ
μὴ θανατούμενοι
10 ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες
ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες
ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα
κατέχοντες
11 Τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγεν πρὸς
ὑμᾶς Κορίνθιοι ἡ καρδία ἡμῶν
πεπλάτυνται·
12 οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν
στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις
ὑμῶν·
13 τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν ὡς
τέκνοις λέγω πλατύνθητε καὶ ὑμεῖς
14 Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες
ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ
καὶ ἀνομίᾳ τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς
σκότος
15 τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς
Βελιάρ ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου
16 τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ θεοῦ
μετὰ εἰδώλων ὑμεῖς γὰρ ναὸς θεοῦ
ἐστε ζῶντος καθὼς εἶπεν ὁ θεὸς ὅτι
Ἐνοικήσω
ἐν
αὐτοῖς
καὶ
ἐμπεριπατήσω καὶ ἔσομαι αὐτῶν θεός
καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός
17 διὸ Ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ
ἀφορίσθητε
λέγει
κύριος
καὶ
ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε· κἀγὼ
εἰσδέξομαι ὑμᾶς
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Textus Receptus

18 A budu vám za Otce, a vy mi
budete za syny a za dcery, praví Pán
všemohoucí.

18 καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα καὶ
ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ
θυγατέρας λέγει κύριος παντοκράτωρ

7

ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας
ἀγαπητοί καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς
ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ
πνεύματος ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν
φόβῳ θεοῦ
2 Χωρήσατε
ἡμᾶς·
οὐδένα
ἠδικήσαμεν οὐδένα ἐφθείραμεν οὐδένα
ἐπλεονεκτήσαμεν
3 οὐ πρὸς κατάκρισιν λέγω·
προείρηκα γὰρ ὅτι ἐν ταῖς καρδίαις
ἡμῶν ἐστε εἰς τὸ συναποθανεῖν καὶ
συζῆν

Taková tedy majíce zaslíbení,
nejmilejší, očišťujmež se od všeliké
poskvrny těla i ducha, konajíce
posvěcení [naše] v bázni Boží.
2 Přijmětež nás. Žádnémuť jsme
neublížili, žádnému
neuškodili,
žádného neoklamali.
3 Nepravím toho ku potupě [vaší,]
poněvadž jsem napřed pověděl, že
v srdcích našich jste, tak abychom
[hotovi byli] spolu [s vámi] zemříti
i spolu živi býti.
4 Mnohéť jsem k vám důvěrnosti,
mnohoť se vámi chlubím; naplněn
jsem potěšením, [a] rozhojňujiť se
v radosti ve všelikém soužení našem.
5 Nebo i když jsme byli přišli do
Macedonie, žádného odpočinutí
nemělo tělo naše, ale ve všem souženi
jsme byli; [měli jsme] zevnitř boje,
vnitř strachy.
6 Ale ten, jenž těší ponížené, potěšil
nás, Bůh, skrze Titův příchod.
7 A netoliko příchodem jeho, ale
také i potěšením tím, kteréž on měl
z vás, vypravovav nám o vaší veliké
žádosti [nás, ] o vašem kvílení, a vaší
ke mně horlivé milosti, takže jsem se
velmi zradoval.
8 A ačkoli zarmoutil jsem vás listem,
nelituji toho, ač jsem byl litoval. Nebo
vidím, že ten list, ačkoli na čas,
zarmoutil vás.

7

4 πολλή μοι παρρησία πρὸς ὑμᾶς
πολλή μοι καύχησις ὑπὲρ ὑμῶν·
πεπλήρωμαι
τῇ
παρακλήσει
ὑπερπερισσεύομαι τῇ χαρᾷ ἐπὶ πάσῃ
τῇ θλίψει ἡμῶν
5 Καὶ γὰρ ἐλθόντων ἡμῶν εἰς
Μακεδονίαν οὐδεμίαν ἔσχηκεν ἄνεσιν
ἡ σὰρξ ἡμῶν ἀλλ' ἐν παντὶ θλιβόμενοι·
ἔξωθεν μάχαι ἔσωθεν φόβοι
6 ἀλλ' ὁ παρακαλῶν τοὺς ταπεινοὺς
παρεκάλεσεν ἡμᾶς ὁ θεὸς ἐν τῇ
παρουσίᾳ Τίτου
7 οὐ μόνον δὲ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ
ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ παρακλήσει ᾗ
παρεκλήθη ἐφ' ὑμῖν ἀναγγέλλων ἡμῖν
τὴν ὑμῶν ἐπιπόθησιν τὸν ὑμῶν
ὀδυρμόν τὸν ὑμῶν ζῆλον ὑπὲρ ἐμοῦ
ὥστε με μᾶλλον χαρῆναι
8 ὅτι εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς ἐν τῇ
ἐπιστολῇ οὐ μεταμέλομαι· εἰ καὶ
μετεμελόμην βλέπω γὰρ ὅτι ἡ
ἐπιστολὴ ἐκείνη εἰ καὶ πρὸς ὥραν
ἐλύπησεν ὑμᾶς
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9 [Ale] nyní raduji se, ne že jste
zarmouceni byli, ale že jste se ku
pokání zarmoutili. Zarmoutili jste se
zajisté podle Boha, takže jste k žádné
škodě nepřišli skrze nás.
10 Nebo zámutek, kterýž jest podle
Boha, ten pokání k spasení působí
[takové], jehož nikdy líto nebude, ale
zámutek světa způsobuje smrt.
11 Ano hle, to samo, že jste podlé
Boha zarmouceni byli, kterakou v vás
způsobilo snažnost, nýbrž [jakou]
omluvu, nýbrž zažhnutí hněvu, nýbrž
bázeň, nýbrž žádost vroucí, nýbrž
horlivost, anobrž pomstu? [A] Všelijak
ukázali jste se nevinni býti v té
příhodě.
12 A ač psal jsem vám, však ne pro
toho [jsem psal], kterýž tu nepravost
spáchal, ani pro toho, komuž se
křivda stala, ale aby vám zjevena byla
pilnost naše o vás před obličejem
Božím.
13 Protož potěšeniť jsme z potěšení
vašeho. Ale mnohem hojněji zradovali
jsme se z radosti Titovy, že
poočerstven jest duch jeho ode všech
vás,
14 A že chlubil-li jsem se v čem vámi
před ním, nebyl jsem zahanben, ale
jakož všecko mluvili jsme vám
v pravdě, tak i chlouba naše, kteráž
[byla] před Titem, pravá jest shledána.
15 A hojněji i srdce jeho jest k vám
[obráceno], nebo rozpomíná se na
poslušenství všech vás, a kterak jste
ho s bázní a s strachem přijali.
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Textus Receptus

9 νῦν χαίρω οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε ἀλλ'
ὅτι
ἐλυπήθητε
εἰς
μετάνοιαν·
ἐλυπήθητε γὰρ κατὰ θεόν ἵνα ἐν
μηδενὶ ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν
10 ἡ γὰρ κατὰ θεὸν λύπη μετάνοιαν
εἰς
σωτηρίαν
ἀμεταμέλητον
κατεργάζεται ἡ δὲ τοῦ κόσμου λύπη
θάνατον κατἐργάζεται·
11 ἰδού, γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ κατὰ
θεὸν
λυπηθῆναι
ὑμᾶς,
πόσην
κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν ἀλλὰ
ἀπολογίαν ἀλλὰ ἀγανάκτησιν ἀλλὰ
φόβον ἀλλὰ ἐπιπόθησιν ἀλλὰ ζῆλον
ἀλλ' ἐκδίκησιν ἐν παντὶ συνεστήσατε
ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι ἐν τῷ πράγματι
12 ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν οὐχ
εἵνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος οὐδὲ εἵνεκεν
τοῦ ἀδικηθέντος ἀλλ' εἵνεκεν τοῦ
φανερωθῆναι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν
ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ
θεοῦ
13 διὰ τοῦτο παρακεκλήμεθα Ἐπὶ τῇ
παρακλήσει ὑμῶν· περισσοτέρως δὲ
μᾶλλον ἐχάρημεν ἐπὶ τῇ χαρᾷ Τίτου
ὅτι ἀναπέπαυται τὸ πνεῦμα αὐτοῦ
ἀπὸ πάντων ὑμῶν
14 ὅτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν
κεκαύχημαι οὐ κατῃσχύνθην ἀλλ' ὡς
πάντα ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν
οὕτως καὶ ἡ καύχησις ἡμῶν ἡ ἐπὶ
Τίτου ἀλήθεια ἐγενήθη
15 καὶ
τὰ
σπλάγχνα
αὐτοῦ
περισσοτέρως
εἰς
ὑμᾶς
ἐστιν
ἀναμιμνῃσκομένου τὴν πάντων ὑμῶν
ὑπακοήν ὡς μετὰ φόβου καὶ τρόμου
ἐδέξασθε αὐτόν
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16 Raduji se [pak], že ve všem mám
o vás doufání.

8

Známuť pak vám činíme, bratří,
milost Boží, danou zborům
Macedonským,
2 Že v mnohém zkušení [rozličných]
soužení rozhojnilá radost jejich
a převeliká chudoba jejich rozhojněna
jest v bohatství upřímnosti jejich.
3 Nebo svědectví jim vydávám, že
podle možnosti, ba i nad možnost
hotovi [byli sděliti se],
4 Mnohými žádostmi prosíce nás,
abychom té milosti [jejich] a obcování
služebnost ([v rozdělování] toho
svatým) na se přijali.
5 A netoliko tak [učinili], jakž jsme
se nadáli, ale sami sebe nejprve dali
Pánu, [a i] nám také u vůli Boží,
6 Tak že jsme musili napomenouti
Tita, aby jakož byl prve započal, tak
také i dokonal při vás milost tuto.
7 A protož jakž ve všech věcech jste
hojní, [totiž] u víře i v řeči i v známosti
i ve všeliké snažnosti i v lásce vaší
k nám, tak i v této milosti hojní buďte.
8 Ne jako rozkazuje, [toto] pravím,
ale příčinou jiných snažnosti i vaši
upřímou lásku zkušenou ukázati
chtěje.
9 Nebo znáte milost Pána našeho
Jezukrista, že pro vás učiněn jest
chudý, jsa bohatý, abyste vy jeho
chudobou zbohatli.

Textus Receptus

16 χαίρω ὅτι ἐν παντὶ θαρρῶ ἐν ὑμῖν

Γνωρίζομεν δὲ ὑμῖν ἀδελφοί τὴν
χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δεδομένην ἐν
ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Μακεδονίας
2 ὅτι ἐν πολλῇ δοκιμῇ θλίψεως ἡ
περισσεία τῆς χαρᾶς αὐτῶν καὶ ἡ κατὰ
βάθους πτωχεία αὐτῶν ἐπερίσσευσεν
εἰς τὸν πλοῦτον τῆς ἁπλότητος αὐτῶν·
3 ὅτι κατὰ δύναμιν μαρτυρῶ καὶ
ὑπὲρ δύναμιν αὐθαίρετοι

8

4 μετὰ
πολλῆς
παρακλήσεως
δεόμενοι ἡμῶν τὴν χάριν καὶ τὴν
κοινωνίαν τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς
ἁγίους δέξασθαι ἡμᾶς·
5 καὶ οὐ καθὼς ἠλπίσαμεν ἀλλ'
ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τῷ κυρίῳ καὶ
ἡμῖν διὰ θελήματος θεοῦ
6 εἰς τὸ παρακαλέσαι ἡμᾶς Τίτον ἵνα
καθὼς προενήρξατο οὕτως καὶ
ἐπιτελέσῃ εἰς ὑμᾶς καὶ τὴν χάριν
ταύτην
7 ἀλλ' ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε
πίστει καὶ λόγῳ καὶ γνώσει καὶ πάσῃ
σπουδῇ καὶ τῇ ἐξ ὑμῶν ἐν ἡμῖν ἀγάπῃ
ἵνα καὶ ἐν ταύτῃ τῇ χάριτι περισσεύητε
8 Οὐ κατ' ἐπιταγὴν λέγω ἀλλὰ διὰ
τῆς ἑτέρων σπουδῆς καὶ τὸ τῆς
ὑμετέρας ἀγάπης γνήσιον δοκιμάζων·
9 γινώσκετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ
κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὅτι δι'
ὑμᾶς ἐπτώχευσεν πλούσιος ὤν ἵνα
ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε

I I. K O R I N T S K Ý M 8 : 1 0

Bible Kralická
10 A k tomuť vám radu dávám;
nebo jest vám to užitečné, kteříž jste
netoliko činiti, ale i chtíti prve začali
léta předešlého.
11 Protož nyní již to skutkem
vykonejte, aby jakož hotové [bylo]
chtění, tak také [bylo] i vykonání
z toho, což máte.
12 Nebo jest-liť prve vůle hotová,
podle toho, což kdo má, vzácná jest
[Bohu], ne podle toho, čehož nemá.
13 Nebo ne [proto vás ponoukám],
aby jiným bylo polehčení, a vám
soužení, ale rovnost ať jest; nyní
přítomně vaše hojnost [spomoziž]
jejich chudobě,
14 Aby [potom] také jejich hojnost
vaší chudobě byla ku pomoci, aby tak
byla rovnost;
15 Jakož psáno: Kdo mnoho
nasbíral, nic mu nezbývalo, a kdo
málo, neměl nedostatku.
16 Ale díka Bohu, kterýž takovouž
snažnost k [službě] vám dal v srdce
Titovo,
17 Takže to napomenutí [naše
ochotně] přijal, anobrž jsa [v lásce
k vám] opravdový, sám z své dobré
vůle šel k vám.
18 Poslaliť jsme pak s ním bratra
toho, kterýž má velikou chválu
v evangelium po všech sbořích,
19 (A netoliko [to], ale také losem
vyvolen jest od církví za tovaryše
putování našeho, s touto milostí,
kteroužto sloužíme k slávě Pánu
a k [vyplnění] vůle vaší,)
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Textus Receptus

10 καὶ γνώμην ἐν τούτῳ δίδωμι·
τοῦτο γὰρ ὑμῖν συμφέρει οἵτινες οὐ
μόνον τὸ ποιῆσαι ἀλλὰ καὶ τὸ θέλειν
προενήρξασθε ἀπὸ πέρυσι·
11 νυνὶ δὲ καὶ τὸ ποιῆσαι
ἐπιτελέσατε ὅπως καθάπερ ἡ
προθυμία τοῦ θέλειν οὕτως καὶ τὸ
ἐπιτελέσαι ἐκ τοῦ ἔχειν
12 εἰ γὰρ ἡ προθυμία πρόκειται
καθὸ ἐὰν ἔχῃ τις εὐπρόσδεκτος οὐ
καθὸ οὐκ ἔχει
13 οὐ γὰρ ἵνα ἄλλοις ἄνεσις ὑμῖν δὲ
θλῖψις ἀλλ' ἐξ ἰσότητος· ἕν τῷ νῦν
καιρῷ τό ὑμῶν περίσσευμα εἴς τό
ἐκείνων ὑστέρημά
14 ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα
γένηται εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα ὅπως
γένηται ἰσότης
15 καθὼς γέγραπται Ὁ τὸ πολὺ οὐκ
ἐπλεόνασεν καὶ ὁ τὸ ὀλίγον οὐκ
ἠλαττόνησεν
16 Χάρις δὲ τῷ θεῷ τῷ διδόντι τὴν
αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν ἐν τῇ
καρδίᾳ Τίτου
17 ὅτι τὴν μὲν παράκλησιν ἐδέξατο
σπουδαιότερος
δὲ
ὑπάρχων
αὐθαίρετος ἐξῆλθεν πρὸς ὑμᾶς
18 συνεπέμψαμεν δὲ μετ' αὐτοῦ τὸν
ἀδελφὸν οὗ ὁ ἔπαινος ἐν τῷ
εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν
19 οὐ
μόνον
δὲ
ἀλλὰ
καὶ
χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν
συνέκδημος ἡμῶν σὺν τῇ χάριτι ταύτῃ
τῇ διακονουμένῃ ὑφ' ἡμῶν πρὸς τὴν
αὐτοῦ τοῦ κυρίου δόξαν καὶ
προθυμίαν ὑμῶν
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20 Varujíce se toho, aby nám někdo
neutrhal pro tu hojnost, kterouž my
přisluhujeme,
21 Dobré opatrujíce netoliko před
obličejem Páně, ale i před lidmi.
22 Poslali jsme pak s nimi bratra
našeho, kteréhož jsme mnohokrát ve
mnohých věcech zkusili, že jest pilný,
a nyní mnohem pilnější [bude] pro
mnohé doufání [mé] o vás.
23 Z strany Tita [víte, že jest] tovaryš
můj, a mezi vámi pomocník [můj;]
a z strany bratří našich, [že jsou]
poslové církví [a] sláva Kristova.
24 Protož
jistoty
lásky
vaší
a chlouby naší o vás, k nim dokažte,
před obličejem církví.

9

Nebo o pomoci, kteráž se [sbírá] na
svaté, jest zbytečné psáti vám.

2 Vím zajisté o vaší hotovosti, pro
kteroužto
chlubím
se
vámi
u Macedonských, kterak by Achaia
hotova byla [k tomu] od předešlého
léta. A ta z vás [pošlá] horlivost
mnohými [k témuž] pohnula.
3 I poslal jsem [k vám] tyto bratří,
aby chlouba naše vámi nebyla marná
v té stránce, [ale] abyste, (jakž jsem
řekl,) byli hotovi,
4 Abychom snad, přišli-li by se
mnou Macedonští, a nalezli vás
nehotové, nemusili se styděti, (ať
nedím vy) za takovou chloubu.

Textus Receptus

20 στελλόμενοι τοῦτο μή τις ἡμᾶς
μωμήσηται ἐν τῇ ἁδρότητι ταύτῃ τῇ
διακονουμένῃ ὑφ' ἡμῶν·
21 προνοοῦμενοι καλὰ οὐ μόνον
ἐνώπιον κυρίου ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον
ἀνθρώπων
22 συνεπέμψαμεν δὲ αὐτοῖς τὸν
ἀδελφὸν ἡμῶν ὃν ἐδοκιμάσαμεν ἐν
πολλοῖς πολλάκις σπουδαῖον ὄντα
νυνὶ
δὲ
πολὺ
σπουδαιότερον
πεποιθήσει πολλῇ τῇ εἰς ὑμᾶς
23 εἴτε ὑπὲρ Τίτου κοινωνὸς ἐμὸς
καὶ εἰς ὑμᾶς συνεργός· εἴτε ἀδελφοὶ
ἡμῶν ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν δόξα
Χριστοῦ
24 τὴν οὖν ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης
ὑμῶν καὶ ἡμῶν καυχήσεως ὑπὲρ ὑμῶν
εἰς αὐτοὺς ἐνδειξασθε καὶ εἰς
πρόσωπον τῶν ἐκκλησιῶν
Περὶ μὲν γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς
τοὺς ἁγίους περισσόν μοί ἐστιν τὸ
γράφειν ὑμῖν·
2 οἶδα γὰρ τὴν προθυμίαν ὑμῶν ἣν
ὑπὲρ ὑμῶν καυχῶμαι Μακεδόσιν ὅτι
Ἀχαΐα παρεσκεύασται ἀπὸ πέρυσι καὶ
ὁ ἐξ ὑμῶν ζῆλος ἠρέθισεν τοὺς
πλείονας

9

3 ἔπεμψα δὲ τοὺς ἀδελφούς ἵνα μὴ τὸ
καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κενωθῇ
ἐν τῷ μέρει τούτῳ ἵνα καθὼς ἔλεγον
παρεσκευασμένοι ἦτε
4 μήπως ἐὰν ἔλθωσιν σὺν ἐμοὶ
Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς
ἀπαρασκευάστους καταισχυνθῶμεν
ἡμεῖς ἵνα μή λέγωμεν ὑμεῖς ἐν τῇ
ὑποστάσει ταύτῃ τῆς καυχήσεως
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5 Protož vidělo mi se za potřebné
těchto bratří napomenouti, aby
předešli [mne] k vám, a připravili
prve opověděnou sbírku vaši, aby
byla hotová jako dobrovolná sbírka,
a ne jako bezděčná.
6 Ale totoť [pravím:] Kdo skoupě
rozsívá, skoupě i žíti bude; a kdož
rozsívá ochotně, ochotně i žíti bude.
7 Jeden každý jakž uložil v srdci
[svém, tak učiň,] ne s neochotnou
myslí anebo z mušení. Neboť
ochotného dárce miluje Bůh.
8 Mocenť [jest] pak Bůh všelikou
milost rozhojniti v vás, abyste ve všem
všudy všelikou dostatečnost majíce,
hojní byli ke všelikému skutku
dobrému,
9 Jakož psáno jest: Rozsypal [a] dal
chudým, spravedlnost jeho zůstává na
věky.
10 Ten pak, kterýž dává símě
rozsívajícímu, dejž i [vám] chléb
k jedení, a rozmnožiž símě vaše,
a přispořiž úrody spravedlnosti vaší,
11 [Abyste] všelijak zbohaceni byli
ke všeliké sprostnosti, kterážto působí
skrze nás, aby díky činěny byly Bohu.
12 Nebo služba oběti této netoliko
doplňuje nedostatky svatých, ale také
rozhojňuje se v mnohé díků činění
Bohu, příčinou schválení služby této,
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Textus Receptus

5 ἀναγκαῖον
οὖν
ἡγησάμην
παρακαλέσαι τοὺς ἀδελφοὺς ἵνα
προέλθωσιν
εἰς
ὑμᾶς
καὶ
προκαταρτίσωσιν
τὴν
προκατηγγελμένην εὐλογίαν ὑμῶν
ταύτην ἑτοίμην εἶναι οὕτως ὡς
εὐλογίαν καὶ μὴ ὡσπερ πλεονεξίαν
6 Τοῦτο δέ ὁ σπείρων φειδομένως
φειδομένως καὶ θερίσει καὶ ὁ σπείρων
ἐπ' εὐλογίαις ἐπ' εὐλογίαις καὶ θερίσει
7 ἕκαστος καθὼς προαιρεῖται τῇ
καρδίᾳ μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης·
ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ θεός
8 δυνατὸς δὲ ὁ θεὸς πᾶσαν χάριν
περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς ἵνα ἐν παντὶ
πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες
περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν
9 καθὼς γέγραπται Ἐσκόρπισεν
ἔδωκεν τοῖς πένησιν ἡ δικαιοσύνη
αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα
10 ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ
σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν
χορηγήσαι καὶ πληθυναῖ τὸν σπόρον
ὑμῶν καὶ αὐξήσαι τὰ γεννήματα τῆς
δικαιοσύνης ὑμῶν·
11 ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι εἰς
πᾶσαν ἁπλότητα ἥτις κατεργάζεται
δι' ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ θεῷ·
12 ὅτι ἡ διακονία τῆς λειτουργίας
ταύτης
οὐ
μόνον
ἐστὶν
προσαναπληροῦσα τὰ ὑστερήματα
τῶν ἁγίων ἀλλὰ καὶ περισσεύουσα
διὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν τῷ θεῷ
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13 Když chválí Boha z jednomyslné
poddanosti
vaší
k evangelium
Kristovu, a z upřímé pomoci jim
i všechněm [učiněné],

14 A modlí se za vás ti, kteříž vás
převelice milují pro vyvýšenou milost
Boží v vás.
15 Díka
pak
[budiž]
z nevymluvného daru jeho.

Bohu

Textus Receptus

13 διὰ τῆς δοκιμῆς τῆς διακονίας
ταύτης δοξάζοντες τὸν θεὸν ἐπὶ τῇ
ὑποταγῇ τῆς ὁμολογίας ὑμῶν εἰς τὸ
εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ καὶ ἁπλότητι
τῆς κοινωνίας εἰς αὐτοὺς καὶ εἰς
πάντας
14 καὶ αὐτῶν δεήσει ὑπὲρ ὑμῶν
ἐπιποθούντων
ὑμᾶς
διὰ
τὴν
ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ θεοῦ ἐφ'
ὑμῖν
15 χάρις δὲ τῷ θεῷ ἐπὶ τῇ
ἀνεκδιηγήτῳ αὐτοῦ δωρεᾷ
Αὐτὸς
δὲ
ἐγὼ
Παῦλος
παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῆς
πρᾳότητος καὶ ἐπιεικείας τοῦ Χριστοῦ
ὃς κατὰ πρόσωπον μὲν ταπεινὸς ἐν
ὑμῖν ἀπὼν δὲ θαρρῶ εἰς ὑμᾶς·
2 δέομαι δὲ τὸ μὴ παρὼν θαρρῆσαι
τῇ πεποιθήσει ᾗ λογίζομαι τολμῆσαι
ἐπί τινας τοὺς λογιζομένους ἡμᾶς ὡς
κατὰ σάρκα περιπατοῦντας

10

10

6 A nahotově majíce pomstu proti
každému
neposlušenství,
když
naplněno bude vaše poslušenství.

3 ἐν σαρκὶ γὰρ περιπατοῦντες οὐ
κατὰ σάρκα στρατευόμεθα
4 τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν
οὐ σαρκικὰ ἀλλὰ δυνατὰ τῷ θεῷ πρὸς
καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων
5 λογισμούς καθαιροῦντες καὶ πᾶν
ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς
γνώσεως
τοῦ
θεοῦ
καὶ
αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τὴν
ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ
6 καὶ ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες ἐκδικῆσαι
πᾶσαν παρακοήν ὅταν πληρωθῇ
ὑμῶν ἡ ὑπακοή

Já pak sám Pavel prosím vás
skrze tichost a dobrotivost
Kristovu, kterýžto v přítomnosti u vás
jsem pokorný, ale v nepřítomnosti
směle dověrný jsem k vám.
2 Prosím pak vás [za to,] abych
přítomen jsa, nemusil doufanlivý býti
tou smělostí, kterouž jsem jmín, že
bych smělý byl proti některým, kteříž
za to mají, že bychom my podle těla
chodili.
3 V těle zajisté chodíce, ne podle těla
rytěřujeme,
4 Nebo odění rytěřování našeho
není tělesné, ale mocné v Bohu
k vyvrácení ohrad,
5 [Jímžto]
podvracíme
rady,
i všelikou vysokost, povyšující se proti
umění Božímu, jímajíce všelikou mysl
v poddanost Kristu,
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7 [A což toliko] na to, co před očima
jest, hledíte? Má-li kdo tu naději
o sobě, že by Kristův byl, pomysliž
také na to sám u sebe, že jakož on
[jest] Kristův, tak i my Kristovi [jsme].
8 Nebo bychť se pak i ještě hojněji
chlubil mocí naší, kterouž nám dal
Pán vzdělání a ne k zkažení vašemu,
nebuduť zahanben;
9 Abych se nezdál listy strašiti vás.
10 Nebo listové [jeho] (dí [někdo])
jsou těžcí a mocní, ale přítomnost
osobná [jest] mdlá, a řeč chaterná.
11 Toto nechať myslí takový, že jacíž
jsme v slovu skrze psání, vzdáleni
jsouce [od vás], takoví také [budeme]
i v skutku, přijdouce [k vám].
12 Neboť my se neodvažujeme
přimísiti aneb přirovnati k některým,
kteříž sami sebe chválí. Ale ti
nerozumějí, že sami sebou sebe měří
a přirovnávají sebe sobě.
13 My pak nebudeme se nad to, což
[nám] není odměřeno, chlubiti, ale
podle míry pravidla, kteroužto míru
odměřil nám Bůh, [chlubiti se
budeme, totiž že jsme] dosáhli až
k vám.
14 Nebo ne jako bychom nedosáhli
až k vám, rozšiřujeme se nad míru. Až
i k vám
zajisté
přišli
jsme
v evangelium Kristovu.
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Textus Receptus

7 Τὰ κατὰ πρόσωπον βλέπετε εἴ τις
πέποιθεν ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι τοῦτο
λογιζέσθω πάλιν ἀφ' ἑαυτοῦ ὅτι
καθὼς αὐτὸς Χριστοῦ οὕτως καὶ ἡμεῖς
Χριστοῦ
8 ἐάν τε γὰρ καὶ περισσότερόν τι
καυχήσωμαι περὶ τῆς ἐξουσίας ἡμῶν
ἡς ἔδωκεν ὁ κύριος ἡμῖν εἰς οἰκοδομὴν
καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν ὑμῶν οὐκ
αἰσχυνθήσομαι
9 ἵνα μὴ δόξω ὡς ἂν ἐκφοβεῖν ὑμᾶς
διὰ τῶν ἐπιστολῶν·
10 ὅτι Αἱ μέν ἐπιστολαὶ φησίν
βαρεῖαι καὶ ἰσχυραί ἡ δὲ παρουσία
τοῦ σώματος ἀσθενὴς καὶ ὁ λόγος
ἐξουθενημένος
11 τοῦτο λογιζέσθω ὁ τοιοῦτος ὅτι
οἷοί ἐσμεν τῷ λόγῳ δι' ἐπιστολῶν
ἀπόντες τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ
ἔργῳ
12 Οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐγκρῖναι ἢ
συγκρῖναι ἑαυτούς τισιν τῶν ἑαυτοὺς
συνιστανόντων ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς
ἑαυτοὺς μετροῦντες καὶ συγκρίνοντες
ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς οὐ συνιοῦσιν
13 ἡμεῖς δὲ οὐχι εἰς τὰ ἄμετρα
καυχησόμεθα ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τοῦ
κανόνος οὗ ἐμέρισεν ἡμῖν ὁ θεὸς
μέτρου ἐφικέσθαι ἄχρι καὶ ὑμῶν

14 οὐ γὰρ ὡς μὴ ἐφικνούμενοι εἰς
ὑμᾶς ὑπερεκτείνομεν ἑαυτούς ἄχρι γὰρ
καὶ ὑμῶν ἐφθάσαμεν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ
τοῦ Χριστοῦ
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Textus Receptus

15 [Protož] my se nad to, což [nám]
není odměřeno, nechlubíme, [totiž]
cizími pracemi, [ale] naději máme,
když víra vaše růsti bude v vás, že
[my] se rozšíříme dále podle toho,
jakž nám odměřeno,
16 [Totiž,] abych ještě [i na těch
místech,] kteráž jsou za vámi dále,
kázal evangelium, [a] ne abych v tom,
což jinému odměřeno jest, [a již] jest
hotové, se chlubil.
17 Ale kdo se chlubí, v Pánu se
chlub.
18 Nebo ne ten, kdož se sám chválí,
zkušený jest, ale [ten,] kohož Pán
chválí.

15 οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχώμενοι ἐν
ἀλλοτρίοις κόποις ἐλπίδα δὲ ἔχοντες
αὐξανομένης τῆς πίστεως ὑμῶν ἐν ὑμῖν
μεγαλυνθῆναι κατὰ τὸν κανόνα ἡμῶν
εἰς περισσείαν

11

11

Ó byste mne maličko posnesli
v nemoudrosti [mé], nýbrž
posneste mne.
2 Neboť
miluji
vás
Božím
milováním. Zasnoubilť jsem zajisté
vás [jako] čistou pannu oddati
jednomu muži, Kristu.
3 Ale bojímť se, aby snad, jakož had
svedl Evu chytrostí svou, tak nebyly
porušeny mysli vaše, [abyste se totiž
neuchýlili] od sprostnosti, kteráž jest
v Kristu.
4 Nebo kdyby někdo přijda, jiného
Ježíše [vám] kázal, kteréhož jsme [my]
nekázali, aneb [kdybyste] jiného
ducha přijali, kteréhož jste [prve]
nepřijali, anebo jiné evangelium,
kteréhož jste [od nás] nevzali, slušně
byste [to] snášeli.
5 Neboť za to mám, že jsem nic
menší nebyl velikých apoštolů.

16 εἰς
τὰ
ὑπερέκεινα
ὑμῶν
εὐαγγελίσασθαι οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ
κανόνι εἰς τὰ ἕτοιμα καυχήσασθαι

17 Ὁ δὲ καυχώμενος ἐν κυρίῳ
καυχάσθω·
18 οὐ γὰρ ὁ ἑαυτὸν συνίστων
ἐκεῖνός ἐστιν δόκιμος ἀλλ' ὃν ὁ κύριος
συνίστησιν
Ὄφελον ἀνείχεσθέ μου μικρόν
τῇ ἀφροσύνη ἀλλὰ καὶ ἀνέχεσθέ

μου
2 ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς θεοῦ ζήλῳ
ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ
παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ
Χριστῷ·
3 φοβοῦμαι δὲ μήπως ὡς ὁ ὄφις
Εὕαν ἐξηπάτησεν ἐν τῇ πανουργίᾳ
αὐτοῦ οὕτως φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν
ἀπὸ τῆς ἁπλότητος τῆς εἰς τὸν
Χριστόν
4 εἰ μὲν γὰρ ὁ ἐρχόμενος ἄλλον
Ἰησοῦν κηρύσσει ὃν οὐκ ἐκηρύξαμεν ἢ
πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε ὃ οὐκ
ἐλάβετε ἢ εὐαγγέλιον ἕτερον ὃ οὐκ
ἐδέξασθε καλῶς ἠνείχεσθε

5 λογίζομαι γὰρ μηδὲν ὑστερηκέναι
τῶν ὑπερ λίαν ἀποστόλων·
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6 Jestližeť pak jsem nedospělý v řeči,
však ne v umění, ale ve všem všudy
otevření jsme vám.
7 Zdali jsem zhřešil, ponižuje se,
abyste vy povýšeni byli, [a] že jsem
darmo evangelium Boží kázal vám?
8 Jiné jsem církve loupil, bera od
nich plat k službě vaší. A byv u vás,
jsa potřeben, neobtěžoval jsem
žádného.
9 Nebo ten nedostatek můj doplnili
bratří, přišedše z Macedonie. A ve
všech věcech varoval jsem se,
a varovati
budu,
abych
vás
neobtěžoval.
10 Jestiť pravda Kristova ve mně, že
chlouba tato nebude mi zmařena
v krajinách Achaiských.
11 Z které příčiny? [Snad] že vás
nemiluji? Bůhť ví.
12 Ale což činím, ještěť činiti budu,
abych odňal příčinu těm, kteříž hledají
příčiny [k tomu,] aby v tom, v čemž se
chlubí, nalezeni byli takoví jako i my.
13 Nebo takoví falešní apoštolé
[jsou] dělníci lstiví, proměňujíce se
v apoštoly Kristovy.
14 A není div. Nebo i satan
proměňuje se v anděla světlosti.
15 Protož neníť to [tak] veliká věc,
jestliže i služebníci jeho proměňují se,
aby se zdáli býti služebníci
spravedlnosti, jichžto konec bude
podle skutků jejich.
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Textus Receptus

6 εἰ δὲ καὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ ἀλλ' οὐ
τῇ γνώσει ἀλλ' ἐν παντὶ φανερωθέντες
ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς
7 Ἢ ἁμαρτίαν ἐποίησα ἐμαυτὸν
ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς ὑψωθῆτε ὅτι
δωρεὰν τὸ τοῦ θεοῦ εὐαγγέλιον
εὐηγγελισάμην ὑμῖν
8 ἄλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα λαβὼν
ὀψώνιον πρὸς τὴν ὑμῶν διακονίαν
9 καὶ παρὼν πρὸς ὑμᾶς καὶ
ὑστερηθεὶς οὐ κατενάρκησα οὐδενός·
τὸ
γὰρ
ὑστέρημά
μου
προσανεπλήρωσαν
οἱ
ἀδελφοὶ
ἐλθόντες ἀπὸ Μακεδονίας καὶ ἐν
παντὶ ἀβαρῆ ὑμῖν ἐμαυτὸν ἐτήρησα
καὶ τηρήσω
10 ἔστιν ἀλήθεια Χριστοῦ ἐν ἐμοὶ ὅτι
ἡ καύχησις αὕτη οὐ σφραγίσεται εἰς
ἐμὲ ἐν τοῖς κλίμασιν τῆς Ἀχαΐας
11 διατί ὅτι οὐκ ἀγαπῶ ὑμᾶς ὁ θεὸς
οἶδεν
12 Ὃ δὲ ποιῶ καὶ ποιήσω ἵνα
ἐκκόψω τὴν ἀφορμὴν τῶν θελόντων
ἀφορμήν ἵνα ἐν ᾧ καυχῶνται
εὑρεθῶσιν καθὼς καὶ ἡμεῖς
13 οἱ γὰρ τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι
ἐργάται δόλιοι μετασχηματιζόμενοι εἰς
ἀποστόλους Χριστοῦ
14 καὶ οὐ θαυμαστόν· αὐτὸς γὰρ ὁ
Σατανᾶς
μετασχηματίζεται
εἰς
ἄγγελον φωτός
15 οὐ μέγα οὖν εἰ καὶ οἱ διάκονοι
αὐτοῦ μετασχηματίζονται ὡς διάκονοι
δικαιοσύνης· ὧν τὸ τέλος ἔσται κατὰ
τὰ ἔργα αὐτῶν
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16 Opět pravím, aby mne někdo
neměl za nemoudrého; nýbrž i jako
nemoudrého přijměte mne, ať i já se
maličko něco pochlubím.
17 Což mluvím, nemluvímť jako ode
Pána, ale jako v nemoudrosti z strany
této chlouby.
18 Kdyžť se mnozí chlubí podle těla,
i jáť se pochlubím.
19 Rádi zajisté snášíte nemoudré,
jsouce [sami] moudří.
20 Nebo snesete [i to], by vás kdo
v službu podrobil, by kdo zžíral, by
kdo bral, by se kdo pozdvihoval, by
vás kdo v tvář bil.
21 K zahanbení vašemu pravím,
rovně jako bychom my nějací špatní
byli. Nýbrž v čem kdo smí, (v
nemoudrosti mluvím,) smímť i já.
22 Židé jsou? [Jsem] i já [Žid].
Izraelští jsou? [Jsem] i já. Símě
Abrahamovo jsou? I já.
23 Služebníci
Kristovi
jsou?
(Nemoudře dím:) Nadto já. V pracech
[býval jsem] hojněji, v ranách přílišně,
v žalářích hojněji, v smrtech častokrát.
24 Od Židů pětkrát čtyřidceti [ran]
bez jedné trpěl jsem.
25 Třikrát metlami mrskán jsem,
jednou jsem byl ukamenován, třikrát
jsem na moři tonul, ve dne i v noci
v hlubokosti [mořské] byl jsem.
26 [Na] cestách často, v nebezpečenství na řekách, v nebezpečenství
od lotrů, v nebezpečenství od svého
pokolení, v nebezpečenství od pohanů, v nebezpečenství v městě,
v nebezpečenství na poušti, v nebezpečenství na moři, v nebezpečenství
mezi falešnými bratřími;

Textus Receptus

16 Πάλιν λέγω μή τίς με δόξῃ
ἄφρονα εἶναι· εἰ δὲ μήγε κἂν ὡς
ἄφρονα δέξασθέ με ἵνα μικρόν τι
κἀγὼ καυχήσωμαι
17 ὃ λαλῶ οὐ λαλῶ κατὰ κύριον
ἀλλ' ὡς ἐν ἀφροσύνῃ ἐν ταύτῃ τῇ
ὑποστάσει τῆς καυχήσεως
18 ἐπεὶ πολλοὶ καυχῶνται κατὰ τήν
σάρκα κἀγὼ καυχήσομαι
19 ἡδέως γὰρ ἀνέχεσθε τῶν
ἀφρόνων φρόνιμοι ὄντες·
20 ἀνέχεσθε γὰρ εἴ τις ὑμᾶς
καταδουλοῖ εἴ τις κατεσθίει εἴ τις
λαμβάνει εἴ τις ἐπαίρεται εἴ τις ὑμᾶς
εἰς πρόσωπον δέρει
21 κατὰ ἀτιμίαν λέγω ὡς ὅτι ἡμεῖς
ἠσθενήσαμεν ἐν ᾧ δ' ἄν τις τολμᾷ ἐν
ἀφροσύνῃ λέγω τολμῶ κἀγώ
22 Ἑβραῖοί εἰσιν κἀγώ Ἰσραηλῖταί
εἰσιν κἀγώ σπέρμα Ἀβραάμ εἰσιν
κἀγώ
23 διάκονοι
Χριστοῦ
εἰσιν
παραφρονῶν λαλῶ ὑπὲρ ἐγώ· ἐν
κόποις περισσοτέρως ἐν πληγαῖς
ὑπερβαλλόντως
ἐν
φυλακαῖς
περισσοτέρως ἐν θανάτοις πολλάκις
24 ὑπὸ
Ἰουδαίων
πεντάκις
τεσσαράκοντα παρὰ μίαν ἔλαβον
25 τρὶς
ἐρραβδίσθην,
ἅπαξ
ἐλιθάσθην
τρὶς
ἐναυάγησα
νυχθήμερον ἐν τῷ βυθῷ πεποίηκα·
26 ὁδοιπορίαις πολλάκις κινδύνοις
ποταμῶν κινδύνοις λῃστῶν κινδύνοις
ἐκ γένους κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν
κινδύνοις ἐν πόλει κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ
κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ κινδύνοις ἐν
ψευδαδέλφοις

I I. K O R I N T S K Ý M 1 1 : 2 7

Bible Kralická
27 V práci a v ustání, v bděních
často, v hladu a v žízni, v postech
častokrát, na zimě a v nahotě.
28 Kromě toho, což zevnitř [jest,
dotírá na mne] ten houf na každý den
povstávající proti mně, [to jest] péče
o všecky sbory.
29 Kdo umdlévá, abych [já s ním]
nemdlel? Kdo se uráží, abych já se
nepálil?
30 Jestližeť se mám chlubiti,
nemocmi svými se chlubiti budu.
31 Bůh
a Otec
Pána
našeho
Jezukrista, kterýž jest požehnaný na
věky, ví, žeť nelhu.
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Textus Receptus

27 ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ ἐν
ἀγρυπνίαις πολλάκις ἐν λιμῷ καὶ
δίψει ἐν νηστείαις πολλάκις ἐν ψύχει
καὶ γυμνότητι·
28 χωρὶς
τῶν
παρεκτὸς
ἡ
ἐπισύστασις μου ἡ καθ' ἡμέραν ἡ
μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν
29 τίς ἀσθενεῖ καὶ οὐκ ἀσθενῶ τίς
σκανδαλίζεται καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι

32 Hejtman v Damašku [lidu] Aréty
krále, ostříhal města Damašku, chtěje
mne do vězení vzíti.
33 Ale [já] oknem po provaze
spuštěn jsem v koši přes zed, i ušel
jsem rukou jeho.

30 Εἰ καυχᾶσθαι δεῖ τὰ τῆς
ἀσθενείας μου καυχήσομαι
31 ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ οἶδεν ὁ ὢν
εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας ὅτι οὐ
ψεύδομαι
32 ἐν Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης Ἁρέτα
τοῦ
βασιλέως
ἐφρούρει
τὴν
Δαμασκηνῶν πόλιν πιάσαι με θέλων·
33 καὶ διὰ θυρίδος ἐν σαργάνῃ
ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους καὶ
ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ

12

12

Ale chlubiti mi se není dobré,
nebo
přišel
bych
[k
vypravování] o viděních a zjeveních
Páně.
2 Znám člověka v Kristu před lety
čtrnácti, (v těle-li, nevím, čili krom
těla, nevím, Bůhť ví,) kterýž byl vtržen
až do třetího nebe.
3 A vím takového člověka, (bylo-li
v těle, čili krom těla, nevím, Bůh ví),
4 Že jest byl vtržen do ráje, a slyšel
nevypravitelná slova, kterýchž nesluší
člověku mluviti.

Καυχᾶσθαι δὴ οὐ συμφέρει μοι·
ἐλεύσομαι γὰρ εἰς ὀπτασίας καὶ
ἀποκαλύψεις κυρίου
2 οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ
ἐτῶν δεκατεσσάρων εἴτε ἐν σώματι
οὐκ οἶδα εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ
οἶδα ὁ θεὸς οἶδεν ἁρπαγέντα τὸν
τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ
3 καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον
εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος
οὐκ οἶδα ὁ θεὸς οἶδεν
4 ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον
καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα ἃ οὐκ
ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι
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5 Takovým budu se chlubiti, ale sám
sebou nechci se chlubiti, než toliko
nemocmi svými.
6 Nebo budu-li se chtíti chlubiti,
nebuduť [proto] nemoudrým, nebo
pravdu povím; ale uskrovnímť, aby
někdo nesmýšlel více, nežli vidí [při]
mně, aneb slyší ode mne.
7 A abych se vysokostí zjevení nad
míru nepozdvihl, dán mi jest osten do
těla, totiž anděl satan, aby mne
poličkoval, abych se nad míru
nepovyšoval.
8 Za to třikrát jsem Pána prosil, aby
to odstoupilo ode mne.
9 Ale řekl mi: Dosti máš na mé
milosti, neboť moc má v nemoci
dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se
budu nemocmi svými, aby ve mně
přebývala moc Kristova.
10 Protož libost mám v nemocech
[svých], v pohaněních, v nedostatcích,
v protivenstvích, [a] v úzkostech, pro
Krista. Nebo když mdlím, tedy silen
jsem.
11 Učiněn jsem nemoudrým, chlubě
se; vy jste mne k tomu přinutili. Neb já
od vás měl jsem chválen býti; neboť
jsem nic menší nebyl velikých
apoštolů, ačkoli nic nejsem.
12 Znamení zajisté apoštolství
[mého] prokázána jsou mezi vámi ve
vší trpělivosti, i v divích a v zázracích,
a v mocech.

Textus Receptus

5 ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι
ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι εἰ μὴ
ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου
6 ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι οὐκ
ἔσομαι ἄφρων ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ·
φείδομαι δέ μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται
ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ
7 καὶ
τῇ
ὑπερβολῇ
τῶν
ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι
ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί ἄγγελος
Σατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃ ἵνα μὴ
ὑπεραίρωμαι
8 ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν κύριον
παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ' ἐμοῦ
9 καὶ εἴρηκέν μοι· Ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις
μου ἡ γὰρ δύναμις μου ἐν ἀσθενείᾳ
τελειοῦται ἥδιστα οὖν μᾶλλον
καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου·
ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ' ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ
Χριστοῦ
10 διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις ἐν
ὕβρεσιν ἐν ἀνάγκαις ἐν διωγμοῖς ἐν
στενοχωρίαις ὑπὲρ Χριστοῦ· ὅταν γὰρ
ἀσθενῶ τότε δυνατός εἰμι
11 Γέγονα ἄφρων καυχώμενος· ὑμεῖς
με ἠναγκάσατε ἐγὼ γὰρ ὤφειλον ὑφ'
ὑμῶν συνίστασθαι· οὐδὲν γὰρ
ὑστέρησα τῶν ὑπερ λίαν ἀποστόλων
εἰ καὶ οὐδέν εἰμι
12 τὰ μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστόλου
κατειργάσθη ἐν ὑμῖν ἐν πάσῃ ὑπομονῇ
ἐν σημείοις καὶ τέρασιν καὶ δυνάμεσιν
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Bible Kralická
13 Neb co jest, čeho byste vy méně
měli nežli jiné církve, leč to, že jsem já
vás neobtěžoval? Odpusťtež mi to
bezpráví.
14 Aj, již potřetí hotov jsem přijíti
k vám, a nebuduť vás obtěžovati.
Nebo nehledám toho, což jest vašeho,
ale vás. Neboť nemají synové rodičům
pokladů shromažďovati, ale rodičové
synům.
15 Jáť pak velmi rád náklad učiním,
i sám se vynaložím za duše vaše,
ačkoli velmi vás miluje, málo jsem
milován.
16 Ale nechťž jest tak, že jsem já vás
neobtěžoval, než chytrý jsa, lstí jsem
vás zjímal.
17 Zdali skrze někoho z těch, kteréž
jsem poslal k vám, obloupil jsem vás?
18 Dožádal jsem se Tita, a poslal
jsem s ním bratra toho. Zdali vás Titus
podvedl? Zdaliž jsme jedním duchem
nechodili? Zdaliž ne jedněmi
šlépějemi?
19 A zase domníváte-li se, že my se
vymlouváme před vámi? Před
obličejemť Božím v Kristu mluvíme,
a to všecko, nejmilejší, k vašemu
vzdělání.
20 Neboť se bojím, abych snad
přijda [k vám], nenalezl vás takových,
jakýchž bych nechtěl, a já nebyl
nalezen od vás, jakéhož byste vy
nechtěli, aby snad [nebyli mezi vámi]
svárové, závistí, hněvové, vády,
utrhání, reptání, nadýmání, různice,
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Textus Receptus

13 τί γάρ ἐστιν ὃ ἡττήθητε ὑπὲρ τὰς
λοιπὰς ἐκκλησίας εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ
οὐ κατενάρκησα ὑμῶν χαρίσασθέ μοι
τὴν ἀδικίαν ταύτην
14 Ἰδού, τρίτον ἑτοίμως ἔχω ἐλθεῖν
πρὸς ὑμᾶς καὶ οὐ καταναρκήσω· ὑμῶν
οὐ γὰρ ζητῶ τὰ ὑμῶν· ἀλλ' ὑμᾶς οὐ
γὰρ ὀφείλει τὰ τέκνα τοῖς γονεῦσιν
θησαυρίζειν ἀλλ' οἱ γονεῖς τοῖς τέκνοις
15 ἐγὼ δὲ ἥδιστα δαπανήσω καὶ
ἐκδαπανηθήσομαι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν
ὑμῶν εἰ καὶ περισσοτέρως ὑμᾶς
ἀγαπῶν ἧττον ἀγαπῶμαι
16 ἔστω δέ ἐγὼ οὐ κατεβάρησα
ὑμᾶς· ἀλλ' ὑπάρχων πανοῦργος δόλῳ
ὑμᾶς ἔλαβον
17 μή τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς
δι' αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς
18 παρεκάλεσα
Τίτον
καὶ
συναπέστειλα τὸν ἀδελφόν· μή τι
ἐπλεονέκτησεν ὑμᾶς Τίτος οὐ τῷ αὐτῷ
πνεύματι περιεπατήσαμεν οὐ τοῖς
αὐτοῖς ἴχνεσιν
19 Πάλιν
δοκεῖτε
ὅτι
ὑμῖν
ἀπολογούμεθα κατένωπιον τοῦ θεοῦ
ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν· τὰ δὲ πάντα
ἀγαπητοί ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς
20 φοβοῦμαι γὰρ μήπως ἐλθὼν οὐχ
οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς κἀγὼ εὑρεθῶ
ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε· μήπως ἔρεις ζῆλοι,
θυμοί ἐριθείαι καταλαλιαί ψιθυρισμοί
φυσιώσεις ἀκαταστασίαι·
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Textus Receptus

21 Aby mne opět, když bych přišel,
neponížil Bůh můj u vás, a plakal
bych mnohých z těch, kteříž jsou prve
hřešili, a nečinili pokání z nečistoty,
a z smilstva, a z nestydatosti, kterouž
páchali.

21 μὴ πάλιν ἐλθόντα με ταπεινώσῃ ὁ
θεός μου πρὸς ὑμᾶς καὶ πενθήσω
πολλοὺς τῶν προημαρτηκότων καὶ μὴ
μετανοησάντων ἐπὶ τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ
πορνείᾳ καὶ ἀσελγείᾳ ᾗ ἔπραξαν

13

13

Toto [již] po třetí jdu k vám,
a v ústech dvou neb tří svědků
staneť každé slovo.
2 Předpovědělť
jsem,
a předpovídám po druhé jako
přítomný, a nepřítomný nyní píši těm,
kteříž prve hřešili, i jiným všechněm,
že přijdu-liť opět znovu, neodpustím,
3 Poněvadž zkusiti hledáte toho,
kterýž skrze mne mluví, Krista,
kterýžto k vám není nemocný, ale
mocný jest v vás.
4 Nebo ačkoli ukřižován jest jako
nemocný, ale živ jest z moci Boží.
A tak i my mdlí jsme s ním, ale živi
budeme s ním, z moci Boží [vztahující
se] až k vám.
5 Sami sebe zkušujte, jste-li u víře;
sami sebe ohledujte. Čili sami sebe
neznáte, že Ježíš Kristus jest v vás?
Leč jste snad zavrženi.
6 Ale naději mám, žeť poznáte, žeť
my nejsme zavrženi.
7 Modlímť se pak Bohu, abyste nic
zlého nečinili, ne proto, abychom my
se dokonalí ukázali, ale abyste vy to,
což jest dobrého, činili, my pak jako
zavržení abychom byli.

Τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς
ὑμᾶς· ἐπὶ στόματος δύο
μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν
ῥῆμα
2 προείρηκα καὶ προλέγω ὡς
παρὼν τὸ δεύτερον καὶ ἀπὼν νῦν
γράφω τοῖς προημαρτηκόσιν καὶ τοῖς
λοιποῖς πᾶσιν ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ
πάλιν οὐ φείσομαι
3 ἐπεὶ δοκιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ
λαλοῦντος Χριστοῦ ὃς εἰς ὑμᾶς οὐκ
ἀσθενεῖ ἀλλὰ δυνατεῖ ἐν ὑμῖν
4 καὶ γὰρ εἴ ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας
ἀλλὰ ζῇ ἐκ δυνάμεως θεοῦ καὶ γὰρ
ἡμεῖς ἀσθενοῦμεν ἐν αὐτῷ ἀλλὰ
ζήσομεθα σὺν αὐτῷ ἐκ δυνάμεως θεοῦ
εἰς ὑμᾶς
5 Ἑαυτοὺς πειράζετε εἰ ἐστὲ ἐν τῇ
πίστει ἑαυτοὺς δοκιμάζετε· ἢ οὐκ
ἐπιγινώσκετε ἑαυτοὺς ὅτι Ἰησοῦς
Χριστὸς ἐν ὑμῖν ἐστίν εἰ μή τι ἀδόκιμοί
ἐστε
6 ἐλπίζω δὲ ὅτι γνώσεσθε ὅτι ἡμεῖς
οὐκ ἐσμὲν ἀδόκιμοι
7 εὐχόμαι δὲ πρὸς τὸν θεὸν μὴ
ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν μηδέν οὐχ ἵνα
ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν ἀλλ' ἵνα ὑμεῖς
τὸ καλὸν ποιῆτε ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι
ὦμεν
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8 Neboť nic nemůžeme proti
pravdě, ale k pravdě.
9 Radujeme se zajisté, že ač jsme
mdlí, ale vy jste silní, a za toť se
i modlíme, abyste vy byli dokonalí.
10 Protož toto nepřítomný jsa, píši,
abych [snad potom] přítomen jsa,
nemusil býti přísný, podle moci,
kterouž mi dal Pán k vzdělání, a ne
k zkáze.
11 Naposledy, bratří mějtež se
dobře, dokonalí buďte, potěšujte se,
jednostejně smyslte, pokoj mějte.
A Bůh lásky a pokoje budeť s vámi.
12 Pozdravtež
jedni
druhých
políbením svatým.
13 Pozdravují vás všickni svatí.
14 Milost Pána Jezukrista, a láska
Boží, a účastenství Ducha svatého
[budiž] se všemi vámi. Amen. Druhý
list k Korintským psán byl z Filippis,
Města Macedonského, po Titovi
a Lukášovi..
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Textus Receptus

8 οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς
ἀληθείας ἀλλ' ὑπὲρ τῆς ἀληθείας
9 χαίρομεν
γὰρ
ὅταν
ἡμεῖς
ἀσθενῶμεν ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ ἦτε· τοῦτο
δὲ καὶ εὐχόμεθα τὴν ὑμῶν κατάρτισιν
10 διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω ἵνα
παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι κατὰ
τὴν ἐξουσίαν ἣν ἔδωκέν μοι ὁ κύριος
εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν
11 Λοιπόν
ἀδελφοί
χαίρετε
καταρτίζεσθε παρακαλεῖσθε τὸ αὐτὸ
φρονεῖτε εἰρηνεύετε καὶ ὁ θεὸς τῆς
ἀγάπης καὶ εἰρήνης ἔσται μεθ' ὑμῶν
12 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν ἁγίῳ
φιλήματι
13 Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι
πάντες
14 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, καὶ ἡ
κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μετὰ
πάντων ὑμῶν ἀμήν πρός Κορινθίους
δευτέρᾳ ἐγράφη ἀπό Φιλίππων τῆς
Μακεδονίας διά Τίτου καί Λουκᾶ

Epištola S. Pavla k Galatským
Bible Kralická

1

Pavel apoštol, (ne od lidí, ani skrze
člověka, ale skrze Jezukrista,
a Boha Otce, kterýž jej vzkřísil
z mrtvých,)
2 I ti, kteříž jsou se mnou, všickni
bratří sborům Galatským:
3 Milost vám a pokoj od Boha Otce
a Pána našeho Jezukrista,
4 Kterýž vydal sebe samého za
hříchy naše, aby nás vytrhl z tohoto
přítomného věku zlého, podle vůle
Boha a Otce našeho,
5 Jemuž [buď] sláva na věky věků.
Amen.
6 Divím se [tomu], že tak rychle od
toho, kterýž vás povolal v milost
Kristovu, uchýlili jste se k jinému
evangelium,
7 Kteréž není jiné, ale jsou někteří,
ješto vás kormoutí a převrátiti chtějí
evangelium Kristovo.
8 Ale bychom pak i my neb anděl
s nebe kázal vám mimo to, což jsme
vám kázali, prokletý buď.
9 Jakož jsme již pověděli, a ještě
znovu pravím: Jestliže by vám kdo [co
jiného] kázal mimo to, což jste přijali,
prokletý buď.
10 Nebo lidské-liž věci, čili Boží
předkládám? Zdaliž lidem se líbiti
hledám? Kdybych se zajisté ještě
lidem zaliboval, služebník Kristův
bych nebyl.

Textus Receptus

Παῦλος ἀπόστολος οὐκ ἀπ'
ἀνθρώπων οὐδὲ δι' ἀνθρώπου
ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ
πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ
νεκρῶν
2 καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί
ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας
3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
πατρὸς καὶ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ
4 τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν
ἁμαρτιῶν ἡμῶν ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ
τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος πονηροῦ κατὰ
τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν
5 ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων ἀμήν
6 Θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως
μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς
ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον
εὐαγγέλιον
7 ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο εἰ μή τινές εἰσιν
οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες
μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ
Χριστοῦ
8 ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ
οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ
εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν ἀνάθεμα ἔστω
9 ὡς προειρήκαμεν καὶ ἄρτι πάλιν
λέγω εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ
παρελάβετε ἀνάθεμα ἔστω

1

10 Ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ
τὸν θεόν ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν
εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον
Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην

GALATSKÝM 1:3

Bible Kralická
11 Oznamujiť pak vám, bratří, že
evangelium to, kteréž kázáno jest ode
mne, není podle člověka.
12 Nebo aniž jsem já ho přijal od
člověka, ani se naučil, ale skrze zjevení
Ježíše Krista.
13 Slýchali jste zajisté o mém
obcování někdejším v Židovstvu,
kterak jsem se velice protivil církvi
Boží a hubil jsem ji,
14 A že jsem prospíval v Židovstvu
nad mnohé mně rovné v pokolení
mém, byv velmi horlivý milovník
otcovských ustanovení.
15 Ale když se zalíbilo Bohu, kterýž
mne byl oddělil z života matky mé
a povolal skrze milost svou,
16 Zjeviti Syna svého mně, abych jej
kázal mezi pohany, hned jsem se
neporadil s tělem a krví;
17 Aniž jsem se vrátil do Jeruzaléma
k těm, jenž prve [byli] apoštolé nežli
já, ale šel jsem do Arabie, přišel jsem
pak zase do Damašku.
18 Potom po třech letech navrátil
jsem se do Jeruzaléma, abych navštívil
Petra, a pobyl jsem u něho patnácte
dní.
19 Jiného pak z apoštolů žádného
jsem neviděl než Jakuba, bratra Páně.
20 Cožť pak píši vám, aj, před
Bohem [osvědčuji], žeť neklamám.
21 Potom přišel jsem do krajin
Syrských a Cilických.
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Textus Receptus

11 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν ἀδελφοί τὸ
εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ
ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον·
12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου
παρέλαβον αὐτό οὔτε ἐδιδάχθην ἀλλὰ
δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
13 Ἠκούσατε
γὰρ
τὴν
ἐμὴν
ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ
ὅτι καθ' ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν
ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ καὶ ἐπόρθουν
αὐτήν
14 καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ
ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ
γένει μου περισσοτέρως ζηλωτὴς
ὑπάρχων
τῶν
πατρικῶν
μου
παραδόσεων
15 ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ θεὸς ὁ
ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ
καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ
16 ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν
ἐμοὶ ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς
ἔθνεσιν εὐθέως οὐ προσανεθέμην
σαρκὶ καὶ αἵματι
17 οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα
πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους ἀλλ'
ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν καὶ πάλιν
ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν
18 Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς
Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Πέτρον, καὶ
ἐπέμεινα
πρὸς
αὐτὸν
ἡμέρας
δεκαπέντε
19 ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ
εἶδον εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ
κυρίου
20 ἃ δὲ γράφω ὑμῖν ἰδού, ἐνώπιον
τοῦ θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι
21 ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τῆς
Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας·
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Textus Receptus

22 A nebyl jsem známý osobou
sborům Židovským, kteříž byli
v Kristu,
23 Než toliko slýchali [o mně]: Že
ten, kterýž se nám někdy protivil, již
nyní káže víru, kterouž někdy hubil.
24 A slavili ve mně Boha.

22 ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ
προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς
Ἰουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ
23 μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι Ὁ
διώκων ἡμᾶς ποτε νῦν εὐαγγελίζεται
τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει
24 καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τὸν θεόν

2

Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν
πάλιν ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυμα μετὰ
Βαρναβᾶ συμπαραλαβὼν καὶ Τίτον·
2 ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν· καὶ
ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον ὃ
κηρύσσω ἐν τοῖς ἔθνεσιν κατ' ἰδίαν δὲ
τοῖς δοκοῦσιν μήπως εἰς κενὸν τρέχω
ἢ ἔδραμον
3 ἀλλ' οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν ἐμοί Ἕλλην
ὤν ἠναγκάσθη περιτμηθῆναι·

Potom po čtrnácti letech opět
vstoupil jsem do Jeruzaléma
s Barnabášem, pojav s sebou i Tita.
2 Vstoupil jsem pak podle zjevení,
a vypravoval jsem jim evangelium,
kteréž káži mezi pohany, a zvláště pak
znamenitějším, abych snad nadarmo
neběžel nyní i prve.
3 Ale ani Titus, kterýž se mnou byl,
pohan byv, nebyl přinucen obřezati
se,
4 Totiž pro podešlé falešné bratří,
kteříž se byli vloudili k vyšpehování
svobody naší, kterouž máme v Kristu
Ježíši, aby nás v službu podrobili.
5 Kterýmžto ani na chvilku
neustoupili jsme a nepoddali se, aby
pravda evangelium zůstala u vás.
6 Od těch pak, kteříž se zdadí něco
býti, [nic mi není přidáno,] ač jací jsou
někdy byli, mně potom nic není, Bůhť
osoby člověka nepřijímá; ti, pravím,
kteříž se něco zdadí býti, nic mi
nepřidali.
7 Nýbrž naodpor, když uzřeli, že
jest mi svěřeno evangelium, abych je
kázal neobřezaným, jako i Petrovi
mezi Židy,

2

4 διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους
ψευδαδέλφους οἵτινες παρεισῆλθον
κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν
ἣν ἔχομεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἵνα ἡμᾶς
καταδουλώσωνται
5 οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ
ὑποταγῇ ἵνα ἡ ἀλήθεια τοῦ
εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς ὑμᾶς
6 ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι
ὁποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει·
πρόσωπον θεὸς ἀνθρώπου οὐ
λαμβάνει ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν
προσανέθεντο
7 ἀλλὰ τοὐναντίον ἰδόντες
πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον
ἀκροβυστίας καθὼς Πέτρος
περιτομῆς

ὅτι
τῆς
τῆς
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8 (Nebo ten, kterýž mocný byl skrze
Petra z strany apoštolství mezi Židy,
byl mocný i skrze mne mezi pohany,)
9 A poznavše milost mně danou,
Jakub a Petr a Jan, kteříž se zdadí
sloupové býti, podali [svých] pravic
mně a Barnabášovi [na] tovaryšství,
abychom my mezi pohany a oni mezi
Židy [kázali].
10 Toliko [napomenuli,] abychom na
chudé pamatovali, což jsem se i činiti
snažoval.
11 A když byl přišel Petr do
Antiochie, zjevně jsem jemu odepřel;
hoden zajisté byl trestání.
12 Nebo prve nežli jsou přišli
někteří od Jakuba, jídal s pohany,
a když přišli, ucházel a odděloval se
od nich, boje se těch, kteříž byli
z Židovstva.
13 A spolu s ním v tom pokrytství
byli i jiní Židé, takže i Barnabáš
uveden byl v jejich pokrytství.
14 Ale [já] uzřev, že nesprostně
chodí v pravdě evangelium, řekl jsem
Petrovi přede všemi: Poněvadž ty jsa
Žid, pohansky živ jsi, a ne Židovsky,
proč pohany k Židovskému způsobu
vedeš?
15 My přirození Židé, a ne pohané
hříšní,
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Textus Receptus

8 ὁ γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς
ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς ἐνήργησεν
καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ ἔθνη
9 καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν
δοθεῖσάν μοι Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ
Ἰωάννης οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἶναι
δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρναβᾷ
κοινωνίας ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη αὐτοὶ
δὲ εἰς τὴν περιτομήν·
10 μόνον
τῶν
πτωχῶν
ἵνα
μνημονεύωμεν ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ
τοῦτο ποιῆσαι
11 Ὅτε δὲ ἦλθεν Πέτρος εἰς
Ἀντιόχειαν κατὰ πρόσωπον αὐτῷ
ἀντέστην ὅτι κατεγνωσμένος ἦν
12 πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινας ἀπὸ
Ἰακώβου μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν·
ὅτε δὲ ἦλθον ὑπέστελλεν καὶ ἀφώριζεν
ἑαυτόν φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομῆς
13 καὶ συνυπεκρίθησαν αὐτῷ καὶ οἱ
λοιποὶ Ἰουδαῖοι ὥστε καὶ Βαρναβᾶς
συναπήχθη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει
14 ἀλλ' ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ
ὀρθοποδοῦσιν πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ
εὐαγγελίου
εἶπον
τῷ
Πέτρῳ
ἔμπροσθεν πάντων Εἰ σὺ Ἰουδαῖος
ὑπάρχων ἐθνικῶς ζῇς καὶ οὐκ
Ἰουδαϊκῶς τί τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις
Ἰουδαΐζειν
15 Ἡμεῖς φύσει Ἰουδαῖοι καὶ οὐκ ἐξ
ἐθνῶν ἁμαρτωλοί·
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16 Vědouce, že nebývá člověk
ospravedlněn z skutků Zákona, ale
skrze víru v Jezukrista, i my v Krista
uvěřili jsme, abychom ospravedlněni
byli z víry Kristovy, a ne z skutků
Zákona, protože nebude ospravedlněn
z skutků Zákona žádný člověk.
17 Jestliže
pak
hledajíce
ospravedlněni býti v Kristu, nalézáme
se i my hříšníci, tedy jest Kristus
služebník hřícha? Nikoli.
18 Nebo budu-li to, což jsem zbořil,
opět zase vzdělávati, přestupníkem
sebe činím.
19 Já zajisté skrze Zákon Zákonu
umřel jsem, abych živ byl Bohu.
20 S Kristem ukřižován jsem. Živť
jsem pak již ne já, ale živ jest ve mně
Kristus. Že pak nyní živ jsem v těle,
u víře Syna Božího živ jsem, kterýžto
zamiloval mne a vydal sebe samého
za mne.
21 Nepohrdámť tou milostí Boží.
Nebo
jestližeť
jest
z Zákona
spravedlnost, tedyť jest Kristus
nadarmo umřel.

3

Ó nemoudří Galatští, kdož jest vás
tak zmámil, abyste nebyli povolni
pravdě, kterýmž před očima Ježíš
Kristus prve byl vypsán [a] mezi vámi
ukřižován?
2 Toto bych jen rád chtěl zvěděti od
vás, z skutků-li Zákona Ducha
[svatého] jste přijali, čili z slyšení víry?
3 Tak nemoudří jste? Počavše
Duchem, [již] nyní tělem konáte?

Textus Receptus

16 εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται
ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ
πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμεῖς εἰς
Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν ἵνα
δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ
οὐκ ἐξ ἔργων νόμου διότι οὐ
δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα
σάρξ
17 εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν
Χριστῷ
εὑρέθημεν
καὶ
αὐτοὶ
ἁμαρτωλοί ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας
διάκονος μὴ γένοιτο
18 εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν
οἰκοδομῶ
παραβάτην
ἐμαυτὸν
συνίστημι
19 ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ
ἀπέθανον ἵνα θεῷ ζήσω
20 Χριστῷ συνεσταύρωμαι ζῶ δὲ
οὐκέτι ἐγώ ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ
νῦν ζῶ ἐν σαρκί ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ
υἱοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ
παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ
21 οὐκ ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ· εἰ
γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη ἄρα
Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν

Ὦ ἀνόητοι Γαλάται τίς ὑμᾶς
ἐβάσκανεν
τῇ
ἀληθείᾳ
μὴ
πείθεσθαι, οἷς κατ' ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς
Χριστὸς
προεγράφη
ἐν
ὑμῖν
ἐσταυρωμένος
2 τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ'
ὑμῶν· ἐξ ἔργων νόμου τὸ πνεῦμα
ἐλάβετε ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως
3 οὕτως ἀνόητοί ἐστε ἐναρξάμενοι
πνεύματι νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε

3
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4 Tak mnoho trpěli jste nadarmo?
A ještě nadarmo-li.
5 Ten tedy, kterýž vám dává Ducha
[svatého] a činí divy mezi vámi,
z skutků-li Zákona [to činí], čili
z slyšení víry?
6 Jako Abraham uvěřil Bohu,
a počteno jemu to k spravedlnosti.
7 A tak vidíte, že ti, kteříž jsou
z víry, ti jsou synové Abrahamovi.
8 Předzvěděvši pak Písmo, že z víry
ospravedlňuje
pohany
Bůh,
předpovědělo Abrahamovi: Že v tobě
budou požehnáni všickni národové.
9 A tak ti, kteříž [jsou] z víry,
docházejí
požehnání
s věrným
Abrahamem.
10 Kteříž pak koli z skutků Zákona
jsou, pod zlořečenstvím jsou. Nebo
psáno jest: Zlořečený každý, kdož
nezůstává ve všem, což jest psáno
v knihách Zákona, aby to plnil.
11 A že z Zákona nebývá žádný
ospravedlněn před Bohem, zjevné
[jest], nebo spravedlivý z víry živ
bude.
12 Zákon pak není z víry, ale ten
člověk, kterýž by plnil ta [přikázání],
živ bude v nich.
13 [Ale] vykoupilť jest nás Kristus
z zlořečenství Zákona, učiněn byv pro
nás zlořečenstvím, (nebo psáno jest:
Zlořečený každý, kdož visí na dřevě),
14 Aby na pohany požehnání
Abrahamovo přišlo v Kristu Ježíši [a]
abychom zaslíbení Ducha [svatého]
přijali skrze víru.
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Textus Receptus

4 τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῇ εἴγε καὶ εἰκῇ
5 ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ πνεῦμα
καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν ἐξ ἔργων
νόμου ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως
6 καθὼς Ἀβραὰμ ἐπίστευσεν τῷ θεῷ
καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην·
7 Γινώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πίστεως
οὗτοι εἰσιν υἱοί Ἀβραάμ
8 προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ
πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ θεὸς
προευηγγελίσατο τῷ Ἀβραὰμ ὅτι
Ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ
ἔθνη·
9 ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται
σὺν τῷ πιστῷ Ἀβραάμ
10 ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου εἰσὶν
ὑπὸ κατάραν εἰσίν· γέγραπται γὰρ
Ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει ἐν
πᾶσιν τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ βιβλίῳ
τοῦ νόμου τοῦ ποιῆσαι αὐτά
11 ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται
παρὰ τῷ θεῷ δῆλον ὅτι Ὁ δίκαιος ἐκ
πίστεως ζήσεται·
12 ὁ δὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως
ἀλλ' Ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος
ζήσεται ἐν αὐτοῖς
13 Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς
κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος ὑπὲρ
ἡμῶν κατάρα γέγραπται γὰρ,
Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπὶ
ξύλου
14 ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ
Ἀβραὰμ γένηται ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἵνα
τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος
λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως
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15 Bratří, po lidsku pravím: Však
utvrzené [některého] člověka smlouvy
žádný neruší, aniž [k ní kdo něco]
přidává.
16 Abrahamovi pak učiněna jsou
zaslíbení, i semeni jeho. Nedí:
A semenům, jako by o mnohých
[mluvil], ale jako o jednom: A semenu
tvému, jenž jest Kristus.
17 Totoť pak pravím: [Že] smlouvy
prve od Boha stvrzené, [vztahující se]
k Kristu, Zákon, kterýž po čtyřech
stech a po třidcíti letech začal se,
nevyprazdňuje, [tak] aby slib Boží
v nic obrátil.
18 Nebo jestližeť z Zákona [pochází]
dědictví, [tedy] již ne z zaslíbení. Ale
Abrahamovi skrze zaslíbení daroval
jest Bůh [dědictví].
19 Což
pak
Zákon?
Pro
přestupování ustanoven jest, dokudž
by nepřišlo to símě, jemuž se stalo
zaslíbení, způsobený skrze anděly
v ruce prostředníka.
20 Ale prostředník není jednoho,
Bůh pak jeden jest.
21 Tedy Zákon jest proti slibům
Božím? Odstup to. Nebo kdyby byl
Zákon dán, kterýž by mohl obživiti,
jistě z Zákona byla by spravedlnost.
22 Ale zavřelo Písmo všecky pod
hřích,
aby
zaslíbení
z víry
Jezukristovy dáno bylo věřícím.
23 Prve pak, nežli přišla víra, pod
Zákonem byli jsme ostříháni, zavříni
jsouce k té víře, kteráž potom měla
zjevena býti.

Textus Receptus

15 Ἀδελφοί κατὰ ἄνθρωπον λέγω·
ὅμως
ἀνθρώπου
κεκυρωμένην
διαθήκην
οὐδεὶς
ἀθετεῖ
ἢ
ἐπιδιατάσσεται
16 τῷ δὲ Ἀβραὰμ ἐρρήθησαν αἱ
ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ οὐ
λέγει Καὶ τοῖς σπέρμασιν ὡς ἐπὶ
πολλῶν ἀλλ' ὡς ἐφ' ἑνός Καὶ τῷ
σπέρματί σου ὅς ἐστιν Χριστός
17 τοῦτο δὲ λέγω· διαθήκην
προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ θεοῦ εἰς
Χριστὸν ὁ μετὰ ἔτη τετρακόσια καὶ
τριάκοντα γεγονὼς νόμος οὐκ ἀκυροῖ
εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν
18 εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία
οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας· τῷ δὲ Ἀβραὰμ
δι' ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ θεός
19 Τί οὖν ὁ νόμος τῶν παραβάσεων
χάριν προσετέθη ἄχρις οὗ ἔλθῃ τὸ
σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται διαταγεὶς δι'
ἀγγέλων ἐν χειρὶ μεσίτου
20 ὁ δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν ὁ δὲ
θεὸς εἷς ἐστιν
21 Ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν
ἐπαγγελιῶν τοῦ θεοῦ μὴ γένοιτο εἰ
γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος
ζῳοποιῆσαι ὄντως ἂν ἐκ νόμου ἦν ἡ
δικαιοσύνη·
22 ἀλλὰ συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ
πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν ἵνα ἡ ἐπαγγελία
ἐκ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ δοθῇ τοῖς
πιστεύουσιν
23 Πρὸ τοῦ δὲ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ
νόμον ἐφρουρούμεθα συγκεκλεισμένοι
εἰς
τὴν
μέλλουσαν
πίστιν
ἀποκαλυφθῆναι
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Textus Receptus

24 A tak Zákon pěstounem naším
byl
k Kristu,
abychom
z víry
ospravedlněni byli.
25 Ale když přišla víra, již nejsme
pod pěstounem.
26 Všickni zajisté [vy] synové Boží
jste v Kristu Ježíši skrze víru.
27 Nebo kteřížkoli v Krista pokřtěni
jste, Krista jste oblékli.
28 Neníť ani Žid, ani Řek, ani
slouha, ani svobodný, ani muž, ani
žena. Nebo všickni vy jedno jste
v Kristu Ježíši.
29 A když Kristovi [jste], tedy símě
Abrahamovo [jste], a podle zaslíbení
dědicové.

24 ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν
γέγονεν εἰς Χριστόν ἵνα ἐκ πίστεως
δικαιωθῶμεν·
25 ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι
ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν
26 Πάντες γὰρ υἱοὶ θεοῦ ἐστε διὰ τῆς
πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·
27 ὅσοι
γὰρ
εἰς
Χριστὸν
ἐβαπτίσθητε Χριστὸν ἐνεδύσασθε
28 οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην οὐκ
ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος οὐκ ἔνι
ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς
ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
29 εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ ἄρα τοῦ
Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστέ καὶ κατ'
ἐπαγγελίαν κληρονόμοι

4

4

Pravímť pak, že pokudž dědic
maličký jest, nic není rozdílný od
služebníka, jsa pánem všeho,
2 Ale pod ochráncemi a správcemi
jest až do času uloženého od otce.
3 Tak i my, když jsme byli maličcí,
pod živly světa byli jsme v službu
podrobeni.
4 Ale když přišla plnost času, poslal
Bůh Syna svého učiněného z ženy,
učiněného pod Zákonem,
5 Aby ty, kteříž pod Zákonem byli,
vykoupil, abychom právo synů přijali.
6 A že jste synové, [protož] poslal
Bůh Ducha Syna svého v srdce vaše,
volajícího: Abba, [totiž] Otče.

Λέγω δέ ἐφ' ὅσον χρόνον ὁ
κληρονόμος νήπιός ἐστιν οὐδὲν
διαφέρει δούλου κύριος πάντων ὤν
2 ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶν καὶ
οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ
πατρός
3 οὕτως καὶ ἡμεῖς ὅτε ἦμεν νήπιοι
ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν
δεδουλωμένοι·
4 ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ
χρόνου ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν
αὐτοῦ γενόμενον ἐκ γυναικός
γενόμενον ὑπὸ νόμον
5 ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ ἵνα
τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν
6 Ὅτι δέ ἐστε υἱοί ἐξαπέστειλεν ὁ
θεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς
καρδίας ὑμῶν, κρᾶζον Αββα ὁ πατήρ
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7 A tak již nejsi slouha, ale syn,
a poněvadž syn, [tedy] i dědic Boží
skrze Krista.
8 Ale tehdáž, neměvše známosti
Boha, sloužili jste těm, kteříž
z přirození nejsou bohové.
9 Nyní pak, znajíce Boha, nýbrž
poznáni jsouce od Boha, kterakž se
zpátkem zase obracíte k mdlým
a bídným živlům, jimž opět znovu
chcete sloužiti?
10 Dnů šetříte, a měsíců, a časů, i let.
11 Bojím se za vás, abych snad
nadarmo nepracoval mezi vámi.
12 Buďte jako já, neb i já [jsem] jako
vy, bratří, prosím vás. Nic jste mi
neublížili.
13 Neb víte, že s mdlobou těla kázal
jsem vám evangelium ponejprve.
14 A pokušení mé, [přišlé] na tělo
mé, nebylo u vás málo váženo, aniž
jste pohrdli, ale jako anděla Božího
přijali jste mne, jako Krista Ježíše.
15 Jaké tehdy bylo blahoslavenství
vaše? Svědectvíť vám zajisté dávám,
že, kdyby to možné bylo, oči vaše
vyloupíce, byli byste mi dali.
16 Což tedy učiněn jsem vaším
nepřítelem, pravdu vám pravě?
17 Milujíť vás [někteří] nedobře,
nýbrž odstrčiti vás chtějí, abyste vy je
milovali.
18 Slušnéť jest pak horlivě milovati
v dobrém vždycky, a ne jen toliko
tehdáž, když jsem přítomen vám.

Textus Receptus

7 ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλ' υἱός· εἰ
δὲ υἱός καὶ κληρονόμος θεοῦ διὰ
Χριστοῦ
8 Ἀλλὰ τότε μὲν οὐκ εἰδότες θεὸν
ἐδουλεύσατε τοῖς μὴ φύσει οὖσιν θεοῖς·
9 νῦν δὲ γνόντες θεόν μᾶλλον δὲ
γνωσθέντες ὑπὸ θεοῦ πῶς ἐπιστρέφετε
πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ
στοιχεῖα οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν
θέλετε
10 ἡμέρας παρατηρεῖσθε καὶ μῆνας
καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς
11 φοβοῦμαι ὑμᾶς μήπως εἰκῇ
κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς
12 Γίνεσθε ὡς ἐγώ ὅτι κἀγὼ ὡς
ὑμεῖς ἀδελφοί δέομαι ὑμῶν οὐδέν με
ἠδικήσατε·
13 οἴδατε δὲ ὅτι δι' ἀσθένειαν τῆς
σαρκὸς εὐηγγελισάμην ὑμῖν τὸ
πρότερον
14 καὶ τὸν πειρασμὸν μου τὸν ἐν τῇ
σαρκί μοῦ οὐκ ἐξουθενήσατε οὐδὲ
ἐξεπτύσατε ἀλλ' ὡς ἄγγελον θεοῦ
ἐδέξασθέ με ὡς Χριστὸν Ἰησοῦν
15 τίς οὖν ἧν ὁ μακαρισμὸς ὑμῶν
μαρτυρῶ γὰρ ὑμῖν ὅτι εἰ δυνατὸν τοὺς
ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες ἂν
ἐδώκατέ μοι
16 ὥστε ἐχθρὸς ὑμῶν γέγονα
ἀληθεύων ὑμῖν
17 ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς ἀλλὰ
ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν ἵνα αὐτοὺς
ζηλοῦτε·
18 καλὸν δὲ τὸ ζηλοῦσθαι ἐν καλῷ
πάντοτε καὶ μὴ μόνον ἐν τῷ παρεῖναί
με πρὸς ὑμᾶς
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19 Synáčkové moji, (kteréž opět
rodím, až by Kristus zformován byl
v vás),
20 Chtěl bych pak přítomen vám
býti nyní a proměniti hlas svůj; nebo
v pochybnosti jsem o vás.
21 Povězte mi, kteříž pod Zákonem
chcete býti, nepozorujete-liž Zákona?
22 Nebo psáno jest: Že Abraham měl
dva syny, jednoho z služebnice,
a druhého z svobodné.
23 Ale ten z služebnice podle těla se
narodil, tento pak z svobodné podle
zaslíbení.
24 Kteréžto věci u figuře se staly.
Nebo toť jsou ti dva Zákonové, jeden
s hory Sinai, k manství zplozující,
a tenť jest [jako] Agar.
25 Agar zajisté jest hora Sinai
v Arabii. Dobřeť se pak k ní trefuje
nynější Jeruzalém, nebo v službu
podroben jest s syny svými.
26 Ale ten svrchní Jeruzalém
svobodný jest, kterýž jest matka všech
nás.
27 Nebo psáno jest: Vesel se
neplodná, kteráž nerodíš, vykřikni
a zvolej, kteráž nepracuješ ku porodu;
nebo ta opuštěná mnoho má synů,
více nežli ta, kteráž má muže.
28 Myť jsme tedy, ó bratří, tak jako
Izák, synové zaslíbení.
29 Ale jakož tehdáž ten podle těla
zplozený protivil se tomu, kterýž [byl
zplozen] podle Ducha, tak [se děje]
i nyní.
30 Než co praví Písmo? Vyvrz
služebnici i syna jejího; nebo nebudeť
dědicem syn služebnice s synem
svobodné.
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Textus Receptus

19 τεκνία μου οὓς πάλιν ὠδίνω
ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν·
20 ἤθελον δὲ παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς
ἄρτι καὶ ἀλλάξαι τὴν φωνήν μου ὅτι
ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν
21 Λέγετέ μοι οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες
εἶναι τὸν νόμον οὐκ ἀκούετε
22 γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβραὰμ δύο
υἱοὺς ἔσχεν ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ
ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας
23 ἀλλ' ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ
σάρκα γεγέννηται ὁ δὲ ἐκ τῆς
ἐλευθέρας διὰ τῆς ἐπαγγελίας
24 ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα·
αὗται γάρ εἰσιν αἱ δύο διαθῆκαι μία
μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ εἰς δουλείαν
γεννῶσα ἥτις ἐστὶν Ἁγάρ
25 τὸ γὰρ Ἁγὰρ Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν
τῇ Ἀραβίᾳ· συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν
Ἰερουσαλήμ δουλεύει δὲ μετὰ τῶν
τέκνων αὐτῆς
26 ἡ δὲ ἄνω Ἰερουσαλὴμ ἐλευθέρα
ἐστίν ἥτις ἐστὶν μήτηρ πάντων ἡμῶν·
27 γέγραπται γάρ Εὐφράνθητι
στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα ῥῆξον καὶ
βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ
τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς
ἐχούσης τὸν ἄνδρα
28 ἡμεῖς δέ ἀδελφοί κατὰ Ἰσαὰκ
ἐπαγγελίας τέκνα ἐσμέν
29 ἀλλ' ὥσπερ τότε ὁ κατὰ σάρκα
γεννηθεὶς ἐδίωκεν τὸν κατὰ πνεῦμα
οὕτως καὶ νῦν
30 ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή Ἔκβαλε
τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς· οὐ
γὰρ μὴ κληρονομήσῃ ὁ υἱὸς τῆς
παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας
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Textus Receptus

31 A tak, bratří, nejsmeť synové
služebnice, ale svobodné.

31 ἄρα,
ἀδελφοί
οὐκ
ἐσμὲν
παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας

5

τῇ ἐλευθερίᾳ οὖν ᾖ Χριστὸς ἡμᾶς
ἠλευθέρωσεν· στήκετε καὶ μὴ πάλιν
ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε
2 Ἴδε ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν
περιτέμνησθε Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν
ὠφελήσει

Protož v svobodě, kterouž Kristus
nás
osvobodil,
stůjte
a nezapletejtež
se
zase
v jho
služebnosti.
2 Aj, já Pavel pravím vám, že
budete-li se obřezovati, Kristus vám
nic neprospěje.
3 A zase osvědčuji všelikému
člověku, kterýž se obřezuje, že jest
povinen všecken Zákon naplniti.
4 Odcizili jste se Krista, kteřížkoli
v Zákoně ospravedlněni býti hledáte;
vypadli jste z milosti.
5 My zajisté duchem z víry, naděje
spravedlnosti očekáváme.
6 Nebo v Kristu Ježíši ani obřízka
neprospívá, ani neobřízka, ale víra
skrze lásku dělající.
7 Běželi jste dobře. Kdo jest vám
překazil,
abyste
pravdy
neposlouchali?
8 Neníť ta rada z toho, kterýž vás
volá.
9 Maličko kvasu všecko těsto
nakvašuje.
10 Jáť mám naději o vás v Pánu, že
nic jiného smýšleti nebudete; ale ten,
jenž kormoutí vás, trpěti bude soud,
kdožť jest on koli.
11 Já pak, bratří, káži-li také obřízku,
i pročež protivenství trpím? Tedy jest
vyprázdněno pohoršení kříže.

5

3 μαρτύρομαι δὲ πάλιν παντὶ
ἀνθρώπῳ
περιτεμνομένῳ
ὅτι
ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τὸν νόμον
ποιῆσαι
4 κατηργήθητε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ
οἵτινες ἐν νόμῳ δικαιοῦσθε τῆς
χάριτος ἐξεπέσατε
5 ἡμεῖς γὰρ πνεύματι ἐκ πίστεως
ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα
6 ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε
περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία
ἀλλὰ πίστις δι' ἀγάπης ἐνεργουμένη
7 Ἐτρέχετε καλῶς· τίς ὑμᾶς ἀνέκοψεν
τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι
8 ἡ πεισμονὴ οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος
ὑμᾶς
9 μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ
10 ἐγὼ πέποιθα εἰς ὑμᾶς ἐν κυρίῳ
ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε· ὁ δὲ
ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ κρίμα
ὅστις ἂν ᾖ
11 ἐγὼ δέ ἀδελφοί εἰ περιτομὴν ἔτι
κηρύσσω τί ἔτι διώκομαι ἄρα
κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ
σταυροῦ
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12 Ó by raději odřezáni byli, kteříž
vás nepokojí.
13 Nebo vy v svobodu povoláni jste,
bratří, toliko abyste té svobody
[nepokládali] sobě za zámysl
[povolování] tělu, ale skrze lásku
posluhujte sobě vespolek.
14 Nebo všecken Zákon v jednom
slovu se zavírá, [totiž] v tom: Milovati
budeš bližního svého jako sebe
samého.
15 Pakli se vespolek koušete
a žerete, hleďtež, abyste jedni od
druhých zkaženi nebyli.
16 Ale pravímť: Duchem choďte,
a žádosti těla nevykonáte.
17 Nebo tělo žádá proti Duchu,
a Duch proti tělu. Ty pak věci jsou
sobě vespolek odporné, tak abyste ne
[hned], což byste chtěli, to činili.
18 Jestliže pak Duchem vedeni
býváte, nejste pod Zákonem.
19 Zjevníť jsou pak skutkové těla,
jenž jsou: Cizoložstvo, smilstvo,
nečistota, chlipnost,
20 Modloslužba,
čarování,
nepřátelství, svárové,
nenávisti,
hněvové, dráždění, různice, sekty,
21 Závisti,
vraždy,
opilství,
hodování, a těm podobné věci.
Kteréžto kdožkoli činí, toť vám
předpovídám, jakož jsem i prve
pravil, že království Božího dědicové
nebudou.
22 Ovoce pak Ducha jestiť: Láska,
radost, pokoj, tichost, dobrotivost,
dobrota, věrnost, krotkost, středmost.
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Textus Receptus

12 ὄφελον καὶ ἀποκόψονται οἱ
ἀναστατοῦντες ὑμᾶς
13 Ὑμεῖς γὰρ ἐπ' ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε
ἀδελφοί· μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς
ἀφορμὴν τῇ σαρκί ἀλλὰ διὰ τῆς
ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις
14 ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ
πληροῦται, ἐν τῷ· Ἀγαπήσεις τὸν
πλησίον σου ὡς εαυτόν
15 εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ
κατεσθίετε βλέπετε μὴ ὑπό ἀλλήλων
ἀναλωθῆτε
16 Λέγω δέ πνεύματι περιπατεῖτε
καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε
17 ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ
πνεύματος τὸ δὲ πνεῦμα κατὰ τῆς
σαρκός ταῦτα δὲ ἀντίκειται ἀλλήλοις
ἵνα μὴ ἃ ἂν θέλητε ταῦτα ποιῆτε
18 εἰ δὲ πνεύματι ἄγεσθε οὐκ ἐστὲ
ὑπὸ νόμον
19 φανερὰ δέ ἐστιν τὰ ἔργα τῆς
σαρκός ἅτινά ἐστιν μοιχεία, πορνεία
ἀκαθαρσία ἀσέλγεια
20 εἰδωλολατρεία φαρμακεία ἔχθραι
ἔρεις,
ζῆλοι,
θυμοί
ἐριθείαι
διχοστασίαι αἱρέσεις
21 φθόνοι φόνοι, μέθαι κῶμοι καὶ τὰ
ὅμοια τούτοις ἃ προλέγω ὑμῖν καθὼς
καὶ προεῖπον ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα
πράσσοντες βασιλείαν θεοῦ οὐ
κληρονομήσουσιν
22 Ὁ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν
ἀγάπη χαρά εἰρήνη μακροθυμία
χρηστότης ἀγαθωσύνη πίστις
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GALATSKÝM 6:8

Bible Kralická
23 Proti takovýmť není Zákon.
24 Nebo kteříž [jsou] Kristovi, tiť
jsou tělo své ukřižovali s vášněmi
a s žádostmi.
25 Jsme-liť [tedy] Duchem živi,
Duchem i choďme.
26 Nebývejme
marné
chvály
žádostivi, jedni druhých popouzejíce
a jedni druhým závidíce.

Textus Receptus

23 πρᾳότης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν
τοιούτων οὐκ ἔστιν νόμος
24 οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα
ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασιν καὶ
ταῖς ἐπιθυμίαις
25 εἰ ζῶμεν πνεύματι πνεύματι καὶ
στοιχῶμεν
26 μὴ γινώμεθα κενόδοξοι ἀλλήλους
προκαλούμενοι ἀλλήλοις φθονοῦντες

Ἀδελφοί ἐὰν καὶ προληφθῇ
ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώματι
ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν
τοιοῦτον ἐν πνεύματι πρᾳότητος,
σκοπῶν σεαυτόν μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς
2 Ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε καὶ
οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ
Χριστοῦ
3 εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι μηδὲν ὤν
ἑαυτόν φρεναπατᾷ

6

6

3 Nebo zdá-li se komu, že by něco
byl, nic nejsa, takového vlastní mysl
jeho svodí.
4 Ale díla svého zkus jeden každý,
a takť sám v sobě chválu míti bude,
a ne v jiném.
5 Neb jeden každý své břímě
ponese.
6 Sdílejž se pak ten, kterýž naučení
přijímá v slovu [Páně], s tím, od kohož
naučení béře, vším [svým] statkem.
7 Nemylte se, Bůhť nebude
oklamán; nebo cožkoli rozsíval by
člověk, toť bude i žíti.
8 A kdož rozsívá tělu svému, z těla
žíti bude porušení; ale kdož rozsívá
Duchu, z Duchať žíti bude život
věčný.

4 τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω
ἕκαστος καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ
καύχημα ἕξει καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον·
5 ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον φορτίον
βαστάσει
6 Κοινωνείτω δὲ ὁ κατηχούμενος τὸν
λόγον τῷ κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν
ἀγαθοῖς
7 Μὴ
πλανᾶσθε
θεὸς
οὐ
μυκτηρίζεται ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ
ἄνθρωπος τοῦτο καὶ θερίσει·
8 ὅτι ὁ σπείρων εἰς τὴν σάρκα
ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει φθοράν
ὁ δὲ σπείρων εἰς τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ
πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον

Bratří, byl-li by zachvácen člověk
v nějakém pádu, vy duchovní
napravte takového v duchu tichosti,
prohlédaje [každý] sám k sobě, abys
[snad] i ty nebyl pokoušín.
2 Jedni druhých břemena neste a tak
plňte zákon Kristův.

GALATSKÝM 6:9

Bible Kralická
9 Činíce pak dobře, neoblevujme;
nebo časem svým budeme žíti,
neustávajíce.
10 A protož dokudž čas máme,
čiňme dobře všechněm, a zvláště
nejvíce pak domácím víry
11 Hle, jaký jsem vám list napsal
svou rukou.
12 Ti, kteříž chtějí tvární býti podle
těla, nutí vás, abyste se obřezovali,
jediné aby protivenství pro kříž
Kristův netrpěli.
13 Nebo ani sami ti, kteříž se
obřezují, nezachovávají Zákona, ale
chtí, abyste se obřezovali [proto], aby
se tělem vaším chlubili.
14 Ale ode mne odstup to, ať abych
se [v čem] chlubil, jediné v kříži Pána
našeho Jezukrista, skrze něhož jest mi
svět ukřižován, a já světu.
15 Nebo v Kristu Ježíši ani obřízka
nic neplatí, ani neobřízka, ale nové
stvoření.
16 A kteříkoli tohoto pravidla
následují, pokoj přijde na ně
a milosrdenství,
i na
lid
Boží
Izraelský.
17 Dále pak žádný mi nečiň
zaměstknání, já zajisté jízvy Pána
Ježíše nosím na těle svém.
18 Milost Pána Ježíše Krista [budiž]
s duchem vaším, bratří. Amen.
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Textus Receptus

9 τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ
ἐκκακῶμεν· καιρῷ γὰρ ἰδίῳ θερίσομεν
μὴ ἐκλυόμενοι
10 ἄρα οὖν ὡς καιρὸν ἔχομεν
ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας
μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς
πίστεως
11 Ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν
ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί
12 ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν
σαρκί οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς
περιτέμνεσθαι μόνον ἵνα μὴ τῷ
σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται
13 οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεμνόμενοι αὐτοὶ
νόμον φυλάσσουσιν ἀλλὰ θέλουσιν
ὑμᾶς περιτέμνεσθαι ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ
σαρκὶ καυχήσωνται
14 ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ
μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ δι' οὗ ἐμοὶ κόσμος
ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ
15 ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε
περιτομή τί ἰσχύει, οὔτε ἀκροβυστία
ἀλλὰ καινὴ κτίσις
16 καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ
στοιχήσουσιν εἰρήνη ἐπ' αὐτοὺς καὶ
ἔλεος καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ θεοῦ
17 Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς
παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ
Κυριοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου
βαστάζω
18 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν
ἀδελφοί· ἀμήν πρός Γαλάτας ἐγράφη
ἀπό Ῥώμης

Epištola S. Pavla k Efezským
Bible Kralická

1

Pavel apoštol Jezukristův, skrze
vůli Boží, svatým, kteří jsou
v Efezu, a věrným v Kristu Ježíši:
2 Milost vám a pokoj od Boha Otce
našeho a Pána Jezukrista.
3 Požehnaný Bůh a Otec Pána
našeho Jezukrista, kterýž požehnal
nám
všelikým
požehnáním
duchovním v nebeských věcech
v Kristu.
4 Jakož vyvolil [nás] v něm před
ustanovením světa [k tomu], abychom
byli svatí a neposkvrnění před
obličejem jeho v lásce,
5 Předzřídiv nás k zvolení za syny
skrze Ježíše Krista v sebe, podle dobře
libé vůle své,
6 K chvále slávy milosti své, kterouž
vzácné nás učinil v milém [Synu
svém].
7 V němžto máme vykoupení skrze
krev jeho, [totiž] odpuštění hříchů,
podle bohatství milosti jeho,
8 Kterouž rozhojnil k nám ve vší
moudrosti a opatrnosti,
9 Oznámiv nám tajemství vůle své
podle dobré libosti své, kteroužto
[libost] předuložil byl sám v sobě,
10 Aby v dokonání plnosti časů
v jedno shromáždil všecko v Kristu,
buďto nebeské věci, buďto zemské.

Textus Receptus

Παῦλος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ
διὰ θελήματος θεοῦ τοῖς ἁγίοις τοῖς
οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ καὶ πιστοῖς ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ
2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ
3 Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ
κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ
εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ
πνευματικῇ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις
Χριστῷ
4 καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ
πρὸ καταβολῆς κόσμου εἶναι ἡμᾶς
ἁγίους καὶ ἀμώμους κατενώπιον
αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ
5 προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ
Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν κατὰ τὴν
εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ
6 εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος
αὐτοῦ ἐν ᾗ ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ
ἠγαπημένῳ
7 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ
τοῦ αἵματος αὐτοῦ τὴν ἄφεσιν τῶν
παραπτωμάτων κατὰ τὸν πλοῦτον τῆς
χάριτος αὐτοῦ
8 ἡς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς ἐν πάσῃ
σοφίᾳ καὶ φρονήσει
9 γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ
θελήματος αὐτοῦ κατὰ τὴν εὐδοκίαν
αὐτοῦ ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ
10 εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος
τῶν καιρῶν ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ
πάντα ἐν τῷ Χριστῷ τὰ τε ἐν τοῖς
οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς

1

EFEZSKÝM 1:11

Bible Kralická
11 V něm, [pravím,] v kterémžto
i k losu připuštěni jsme, předzřízeni
byvše, podle předuložení toho, jenž
všecko působí podle rady vůle své,
12 Abychom tak byli k chvále slávy
jeho my, kteříž jsme prve naději měli
v Kristu.
13 V kterémžto i vy [naději máte],
slyševše slovo pravdy, [totiž]
evangelium spasení vašeho, v němžto
i uvěřivše, znamenáni jste Duchem
zaslíbení Svatým,
14 Kterýž jest závdavek dědictví
našeho, na vykoupení toho, což jím
dobyto jest, k chvále slávy jeho.
15 Protož i já, slyšev o vaší víře
v Pánu Ježíši, a o lásce ke všem
svatým,
16 Nepřestávám díků činiti z vás,
zmínku čině o vás na modlitbách
svých:
17 Aby Bůh Pána našeho Jezukrista,
Otec slávy, dal vám Ducha moudrosti
a zjevení, v poznání jeho,
18 [A tak] osvícené oči mysli vaší,
abyste věděli, která by byla naděje
povolání jeho a jaké bohatství slávy
dědictví jeho v svatých,
19 A kterak jest převýšená velikost
moci jeho k nám věřícím podle
působení mocnosti síly jeho,
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Textus Receptus

11 ἐν αὐτῷ ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθημεν
προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ
πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν
τοῦ θελήματος αὐτοῦ
12 εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον τῆς
δόξης αὐτοῦ τοὺς προηλπικότας ἐν τῷ
Χριστῷ
13 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς ἀκούσαντες τὸν
λόγον τῆς ἀληθείας τὸ εὐαγγέλιον τῆς
σωτηρίας ὑμῶν ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες
ἐσφραγίσθητε τῷ πνεύματι τῆς
ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ
14 ὅς
ἐστιν
ἀρραβὼν
τῆς
κληρονομίας ἡμῶν εἰς ἀπολύτρωσιν
τῆς περιποιήσεως εἰς ἔπαινον τῆς
δόξης αὐτοῦ
15 Διὰ τοῦτο κἀγώ ἀκούσας τὴν
καθ' ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ κυρίῳ Ἰησοῦ
καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰς πάντας τοὺς
ἁγίους
16 οὐ παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ
ὑμῶν, μνείαν ὑμῶν ποιούμενος ἐπὶ
τῶν προσευχῶν μου
17 ἵνα ὁ θεὸς τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ ὁ πατὴρ τῆς δόξης δώῃ ὑμῖν
πνεῦμα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν
ἐπιγνώσει αὐτοῦ
18 πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς
τῆς διανοίας ὑμῶν εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς
τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ
καὶ τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης τῆς
κληρονομίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις
19 καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τῆς
δυνάμεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς τοὺς
πιστεύοντας κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ
κράτους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ
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EFEZSKÝM 2:6

Bible Kralická
20 Kteréž dokázal na Kristu,
vzkřísiv jej z mrtvých a posadiv na
pravici své na nebesích,
21 Vysoce nade všecko knížatstvo,
i mocnosti, i moci, i panstvo, i [nad]
každé jméno, kteréž se jmenuje,
netoliko
v věku
tomto,
ale
i v budoucím.
22 A všecko poddal pod nohy jeho,
a jej dal hlavu nade všecko církvi,
23 Kterážto jest tělo jeho [a] plnost
všecko ve všech naplňujícího.

2

I vás [obživil] mrtvé vinami
a hříchy,
2 V nichž jste někdy chodili podle
obyčeje světa tohoto [a] podle knížete
mocného v povětří, ducha [toho],
kterýž nyní dělá v synech zpoury.
3 Mezi nimižto i my všickni žili jsme
někdy v žádostech těla našeho, činivše
to, což se líbilo tělu a mysli, a byli jsme
z přirození synové hněvu jako i jiní.

4 Ale
Bůh,
bohatý
jsa
v milosrdenství pro velikou lásku
svou, kteroužto zamiloval nás,
5 Když jsme my ještě mrtví byli
v hříších, obživil nás spolu s Kristem,
[jehož] milostí jste spaseni,
6 A spolu [s ním] vzkřísil, i posadil
na nebesích v Kristu Ježíši,

Textus Receptus

20 ἣν ἐνήργησεν ἐν τῷ Χριστῷ
ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ ἐκάθισεν
ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις
21 ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ
ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος
καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου οὐ
μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ καὶ ἐν
τῷ μέλλοντι·
22 καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς
πόδας αὐτοῦ καὶ αὐτὸν ἔδωκεν
κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ
23 ἥτις ἐστὶν τὸ σῶμα αὐτοῦ τὸ
πλήρωμα τοῦ πάντα ἐν πᾶσιν
πληρουμένου
Καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς
παραπτώμασιν καὶ ταῖς ἁμαρτίαις
2 ἐν αἷς ποτε περιεπατήσατε κατὰ
τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου κατὰ
τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος
τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν
τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας·
3 ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς πάντες
ἀνεστράφημέν ποτε ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις
τῆς σαρκὸς ἡμῶν ποιοῦντες τὰ
θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν
διανοιῶν καὶ ἤμεν τέκνα φύσει ὀργῆς
ὡς καὶ οἱ λοιποί·
4 ὁ δὲ θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει διὰ
τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν
ἠγάπησεν ἡμᾶς
5 καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς
παραπτώμασιν συνεζωοποίησεν τῷ
Χριστῷ χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι
6 καὶ συνήγειρεν καὶ συνεκάθισεν ἐν
τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

2

EFEZSKÝM 2:7

Bible Kralická
7 Aby ukázal v věku budoucím
nepřevýšené bohatství milosti své,
z dobroty [své] k nám v Kristu Ježíši.
8 Nebo milostí spaseni jste skrze
víru, a to ne sami z sebe: darť jest to
Boží,
9 Ne z skutků, aby se někdo
nechlubil.
10 Jsme zajisté jeho dílo, jsouce
stvořeni v Kristu Ježíši k skutkům
dobrým, kteréž Bůh připravil,
abychom v nich chodili.
11 Protož pamatujte, že vy [byli]
někdy pohané podle těla, kteříž jste
slouli neobřízka od těch, kteříž slouli
obřízka na těle, kteráž se působí
rukama,
12 A že jste byli za onoho času bez
Krista, odcizeni od společnosti Izraele,
a cizí od úmluv zaslíbení, naděje
nemající, a bez Boha na světě.
13 Ale nyní v Kristu Ježíši vy, kteříž
jste někdy byli dalecí, blízcí učiněni
jste skrze krev Kristovu.
14 Nebo onť jest pokoj náš, kterýž
učinil oboje jedno, zbořiv hradbu
dělící na různo,
15 A nepřátelství, [totiž] Zákon
přikázání, [záležející] v ustanoveních,
vyprázdniv skrze tělo své, aby dvoje
vzdělal v samém sobě v jednoho
nového člověka, [tak] čině pokoj,

637

Textus Receptus

7 ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς
ἐπερχομένοις τὸν ὑπερβάλλοντα
πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν
χρηστότητι ἐφ' ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι διὰ
τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν
θεοῦ τὸ δῶρον·
9 οὐκ ἐξ ἔργων ἵνα μή τις
καυχήσηται
10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα
κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ
ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς προητοίμασεν ὁ
θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν
11 Διὸ μνημονεύετε ὅτι ὑμεῖς ποτὲ τὰ
ἔθνη ἐν σαρκί οἱ λεγόμενοι
ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης
περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου
12 ὅτι ἦτε ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς
Χριστοῦ
ἀπηλλοτριωμένοι
τῆς
πολιτείας τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ξένοι τῶν
διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας ἐλπίδα μὴ
ἔχοντες καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ
13 νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὑμεῖς οἵ
ποτε ὄντες μακρὰν ἐγγὺς ἐγενήθητε ἐν
τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ
14 Αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν ὁ
ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ
μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας
15 τήν ἔχθραν ἐν τῇ σαρκί αὐτοῦ τὸν
νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν
καταργήσας ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν
ἑαὐτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον
ποιῶν εἰρήνην
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Textus Receptus

19 Aj, již tedy nejste hosté
a příchozí, ale spoluměšťané svatých
a domácí Boží,
20 Vzdělaní na základ apoštolský
a prorocký, kdežto jest gruntovní
úhelný [kámen] sám Ježíš Kristus,
21 Na němžto všecko stavení
příslušně vzdělané roste v chrám
svatý v Pánu;
22 Na kterémžto i vy spolu
vzděláváte se v příbytek Boží,
v Duchu [svatém].

16 καὶ
ἀποκαταλλάξῃ
τοὺς
ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ θεῷ διὰ
τοῦ σταυροῦ ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν
αὐτῷ
17 καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην
ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγύς·
18 ὅτι δι' αὐτοῦ ἔχομεν τὴν
προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ
πνεύματι πρὸς τὸν πατέρα
19 ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ
πάροικοι ἀλλὰ συμπολῖται τῶν ἁγίων
καὶ οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ
20 ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ
τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν ὄντος
ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
21 ἐν ᾧ πᾶσα ἥ οἰκοδομὴ
συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν
ἅγιον ἐν κυρίῳ
22 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε
εἰς κατοικητήριον τοῦ θεοῦ ἐν
πνεύματι

3

3

16 A v mír uvodě oboje v jednom
těle Bohu skrze kříž, vyhladiv
nepřátelství skrze něj.
17 A přišed, zvěstoval pokoj vám,
dalekým i blízkým.
18 Neboť skrze něho obojí máme
přístup v jednom Duchu k Otci.

Pro tu věc já Pavel, [jsem] vězeň
Krista Ježíše pro vás pohany,

2 Jestliže však jste slyšeli o milosti
Boží, kteréž jest mi uděleno
k [přisluhování] vám,
3 Že skrze zjevení oznámil mi
tajemství, (jakož jsem [vám] prve psal
krátce;
4
Z čehož
můžete,
čtouce,
porozuměti známosti mé v tajemství
Kristovu;)

Τούτου χάριν ἐγὼ Παῦλος ὁ
δέσμιος τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ ὑπὲρ
ὑμῶν τῶν ἐθνῶν
2 εἴγε ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν τῆς
χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης μοι εἰς
ὑμᾶς
3 ὅτι κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνώρισεν
μοι τὸ μυστήριον καθὼς προέγραψα ἐν
ὀλίγῳ
4 πρὸς ὃ δύνασθε ἀναγινώσκοντες
νοῆσαι τὴν σύνεσίν μου ἐν τῷ
μυστηρίῳ τοῦ Χριστοῦ
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5 Kteréž za jiných věků nebylo
známo synům lidským, tak jako nyní
zjeveno jest svatým apoštolům jeho
a prorokům skrze Ducha,
6 [Totiž] že by měli býti pohané
spoludědicové
a jednotělní,
i spoluúčastníci zaslíbení jeho v Kristu
skrze evangelium,
7 Kteréhož [já] učiněn jsem slouha
z daru milosti Boží mně dané, podle
působení moci jeho.
8 Mně nejmenšímu ze všech svatých
dána jest milost ta, abych mezi
pohany zvěstoval nestihlá bohatství
Kristova,
9 A vysvětlil všechněm, kteraké by
[bylo] obcování tajemství skrytého od
věků v Bohu, kterýž všecko stvořil
skrze Ježíše Krista,
10 Aby nyní oznámena byla
knížatstvu a mocem na nebesích skrze
církev rozličná moudrost Boží,
11 Podle předuložení věčného,
kteréž jest uložil v Kristu Ježíši Pánu
našem,
12 V němžto máme smělost
a přístup s doufáním skrze víru jeho.
13 Protož prosím, abyste nehynuli
v [čas] soužení mých pro vás, kteráž
jsou sláva vaše.
14 A pro tu příčinu klekám na
kolena svá před Otcem Pána našeho
Jezukrista,
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5 ὃ ἐν ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη
τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων ὡς νῦν
ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις
αὐτοῦ καὶ προφήταις ἐν πνεύματι
6 εἶναι τὰ ἔθνη συγκληρονόμα καὶ
σύσσωμα
καὶ
συμμέτοχα
τῆς
ἐπαγγελίας αὐτοῦ ἐν τῷ Χριστῷ διὰ
τοῦ εὐαγγελίου
7 οὗ ἐγενόμην διάκονος κατὰ τὴν
δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τὴν
δοθεῖσαν μοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς
δυνάμεως αὐτοῦ
8 ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων τῶν
ἁγίων ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη ἐν τοῖς
ἔθνεσιν
εὐαγγελίσασθαι
τὸν
ἀνεξιχνίαστον πλοῦτον τοῦ Χριστοῦ
9 καὶ φωτίσαι πάντας τίς ἡ κοινωνία
τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου
ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ θεῷ τῷ τὰ
πάντα κτίσαντι διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ,
10 ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ
ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ
τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία
τοῦ θεοῦ
11 κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων ἣν
ἐποίησεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ
ἡμῶν
12 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν παρρησίαν καὶ
τὴν προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει διὰ
τῆς πίστεως αὐτοῦ
13 διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐκκακεῖν ἐν ταῖς
θλίψεσίν μου ὑπὲρ ὑμῶν ἥτις ἐστὶν
δόξα ὑμῶν
14 Τούτου χάριν κάμπτω τὰ γόνατά
μου πρὸς τὸν πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ,
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20 Tomu pak, kterýž mocen jest
nade všecko učiniti mnohem hojněji,
nežli my prosíme aneb rozumíme,
podle moci té, kterouž dělá v nás,
21 Tomu, [pravím, buď] sláva
v církvi [svaté] skrze Krista Ježíše po
všecky věky věků. Amen.

15 ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς
καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται
16 ἵνα δῴη ὑμῖν κατὰ τὸν πλοῦτον
τῆς
δόξης
αὐτοῦ
δυνάμει
κραταιωθῆναι διὰ τοῦ πνεύματος
αὐτοῦ εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον
17 κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν διὰ τῆς
πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν ἐν
ἀγάπῃ
ἐρριζωμένοι
καὶ
τεθεμελιωμένοι
18 ἵνα ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι
σὺν πᾶσιν τοῖς ἁγίοις τί τὸ πλάτος καὶ
μῆκος καὶ βάθος καὶ ὕψος
19 γνῶναί τε τὴν ὑπερβάλλουσαν
τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ ἵνα
πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ
θεοῦ
20 Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα
ποιῆσαι ὑπὲρ ἐκ περισσοῦ ὧν
αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν κατὰ τὴν δύναμιν
τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν
21 αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς πάσας τὰς γενεὰς
τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων ἀμήν

4

4

4 Jedno [jest] tělo, a jeden Duch,
jakož i povoláni jste v jedné naději
povolání vašeho.
5 Jeden Pán, jedna víra, jeden křest,

2 μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ
πρᾳότητος,
μετὰ
μακροθυμίας
ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ
3 σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα
τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς
εἰρήνης·
4 ἓν σῶμα καὶ ἓν πνεῦμα καθὼς καὶ
ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως
ὑμῶν·
5 εἷς κύριος μία πίστις ἓν βάπτισμα

15 Z něhožto všeliká rodina na nebi
i na zemi jmenuje se,
16 Aby vám dal, podle bohatství
slávy své, mocí posilněnu býti skrze
Ducha svého na vnitřním člověku,
17 Aby Kristus skrze víru přebýval
v srdcích vašich,
18 Abyste
v lásce
vkořeněni
a založeni jsouce, mohli stihnouti se
všemi svatými, kteraká by [byla]
širokost, a dlouhost, a hlubokost,
a vysokost,
19 A poznati přenesmírnou lásku
Kristovu, abyste [tak] naplněni byli ve
všelikou plnost Boží.

I Protož prosímť vás já vězeň
v Pánu, abyste hodně chodili, [jakž
sluší] na povolání [vaše], kterýmž
povoláni jste,
2 Se
vší
pokorou,
tichostí,
i s snášelivostí, snášejíce se vespolek
v lásce,
3 Usilujíce zachovávati jednotu
Ducha v svazku pokoje.

Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος
ἐν κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς
κλήσεως ἡς ἐκλήθητε
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6 Jeden Bůh a Otec všech, kterýž jest
nade všecko, a skrze všecko, i ve všech
vás.
7 Jednomu pak každému z nás dána
jest milost podle míry obdarování
Kristova.
8 Protož dí [Písmo]: Vstoupiv na
výsost, jaté vedl vězně, a dal dary
lidem.
9 Ale to, že vstoupil, co jest, jediné
že i sstoupil prve do nejnižších stran
země?
10 Ten [pak], jenž sstoupil, onť jest,
kterýž i vstoupil vysoko nade všecka
nebesa, aby naplnil všecko.
11 A onť jest dal některé zajisté
apoštoly, některé pak proroky, jiné
evangelisty, jiné pastýře a učitele,
12 Pro spořádání svatých, k dílu
služebnosti, k vzdělání těla Kristova,
13 Až bychom se sběhli všickni
v jednotu víry a známosti Syna
Božího, v muže dokonalého, v míru
postavy plného věku Kristova,
14 Abychom již více nebyli děti,
zmítající se a točící každým větrem
učení
v neustavičnosti
lidské,
v chytrosti k oklamávání lstivému;
15 Ale pravdu činíce v lásce, rosťme
v něj všelikterak, [v toho], kterýž jest
hlava, [totiž] Kristus,
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Textus Receptus

6 εἷς θεὸς καὶ πατὴρ πάντων ὁ ἐπὶ
πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν
ὑμῖν
7 Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις
κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ
Χριστοῦ
8 διὸ λέγει Ἀναβὰς εἰς ὕψος
ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν καὶ
ἔδωκεν δόματα τοῖς ἀνθρώποις
9 τὸ δὲ Ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ
κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη
τῆς γῆς
10 ὁ καταβὰς αὐτός ἐστιν καὶ ὁ
ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν
οὐρανῶν ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα
11 καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν
ἀποστόλους τοὺς δὲ προφήτας τοὺς δὲ
εὐαγγελιστάς τοὺς δὲ ποιμένας καὶ
διδασκάλους
12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων
εἰς ἔργον διακονίας εἰς οἰκοδομὴν τοῦ
σώματος τοῦ Χριστοῦ
13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς
τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς
ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ εἰς
ἄνδρα τέλειον εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ
πληρώματος τοῦ Χριστοῦ
14 ἵνα
μηκέτι
ὦμεν
νήπιοι
κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι
παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ
κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων ἐν πανουργίᾳ
πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης
15 ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ
αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα ὅς
ἐστιν ἡ κεφαλή ὁ Χριστός
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16 Z kteréhožto všecko tělo
příslušně spojené a svázané po všech
kloubích přisluhování, podle [vnitřní]
moci v míru jednoho každého údu,
zrůst těla činí, k vzdělání svému
v lásce.
17 A protož totoť pravím a osvědčuji
v Pánu, abyste již více nechodili, jako
i jiní pohané chodí, v marnosti mysli
své,
18 Zatemnění v rozumu, odcizeni
jsouce od života Božího, pro
neznámost,
kteráž jest
v nich
z zatvrzení srdce jejich.
19 Kteřížto zoufavše sobě, vydali se
v nestydatost, aby všelikou nečistotu
páchali s chtivostí.
20 Ale vy ne tak jste se vyučili
[následovati] Krista,
21 Ač jestliže jste ho slyšeli a o něm
byli vyučeni, jakž ta jest pravda
v Ježíšovi,
22 [Totiž,] složiti ono první obcování
podle starého člověka, rušícího se,
podle žádostí oklamávajících,
23 Obnoviti se pak duchem mysli
vaší,
24 A obléci nového člověka, podle
Boha stvořeného, v spravedlnosti
a v svatosti pravdy.
25 Protož složíce lež, mluvtež
pravdu jeden každý s bližním svým;
nebo jsme vespolek údové.

Textus Receptus

16 ἐξ
οὗ
πᾶν
τὸ
σῶμα
συναρμολογούμενον
καὶ
συμβιβαζόμενον διὰ πάσης ἁφῆς τῆς
ἐπιχορηγίας κατ' ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ
ἑνὸς ἑκάστου μέρους τὴν αὔξησιν τοῦ
σώματος ποιεῖται εἰς οἰκοδομὴν
ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ
17 Τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύρομαι
ἐν κυρίῳ μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν
καθὼς καὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη περιπατεῖ ἐν
ματαιότητι τοῦ νοὸς αὐτῶν
18 ἐσκοτισμένοι τῇ διανοίᾳ ὄντες
ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦ θεοῦ
διὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἐν αὐτοῖς
διὰ τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν
19 οἵτινες ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς
παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ εἰς ἐργασίαν
ἀκαθαρσίας πάσης ἐν πλεονεξίᾳ
20 ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τὸν
Χριστόν
21 εἴγε αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἐν αὐτῷ
ἐδιδάχθητε καθώς ἐστιν ἀλήθεια ἐν τῷ
Ἰησοῦ
22 ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ τὴν
προτέραν ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν
ἄνθρωπον τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς
ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης
23 ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύματι τοῦ
νοὸς ὑμῶν
24 καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν
ἄνθρωπον τὸν κατὰ θεὸν κτισθέντα ἐν
δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας
25 Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε
ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον
αὐτοῦ ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη
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26 Hněvejte se, a nehřešte; slunce
nezapadej na hněvivost vaši.
27 Nedávejte místa ďáblu.
28 Kdo kradl, již více nekraď, ale
raději pracuj, dělaje rukama [svýma],
což dobrého jest, aby měl z čeho
uděliti nuznému.
29 Žádná řeč mrzutá nevycházej
z úst vašich, ale ať jest každé
[promluvení]
dobré
k vzdělání
užitečnému,
aby
dalo
milost
posluchačům.
30 A nezarmucujte Ducha svatého
Božího, kterýmžto znamenáni jste ke
dni vykoupení.
31 Všeliká hořkost, a rozzlobení se,
i hněv, i křik, i rouhání buď odjato od
vás, se vší zlostí,
32 Ale buďte k sobě vespolek
dobrotiví, milosrdní, odpouštějíce
sobě vespolek, jakož i Bůh v Kristu
odpustil vám.

5

Buďtež tedy následovníci Boží,
jakožto synové milí.
2 A choďtež v lásce, jakož i Kristus
miloval nás, a vydal sebe samého za
nás, dar a obět Bohu u vůni
rozkošnou.
3 Smilstvo pak a všeliká nečistota,
neb lakomství, aniž jmenováno buď
mezi vámi, jakož sluší na svaté,
4 A [tolikéž] mrzkost, ani bláznové
mluvení, ani šprýmování, kteréžto
věci jsou nenáležité, ale raději [ať jest]
díků činění.
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Textus Receptus

26 ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε· ὁ
ἥλιος
μὴ
ἐπιδυέτω
ἐπὶ
τῷ
παροργισμῷ ὑμῶν
27 μήτε δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ
28 ὁ κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω
μᾶλλον δὲ κοπιάτω ἐργαζόμενος τὸ
ἀγαθόν ταῖς χερσὶν ἵνα ἔχῃ
μεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι
29 πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ
στόματος ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσθω ἀλλ'
εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τῆς
χρείας ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσιν
30 καὶ μὴ λυπεῖτε τὸ πνεῦμα τὸ
ἅγιον τοῦ θεοῦ ἐν ᾧ ἐσφραγίσθητε εἰς
ἡμέραν ἀπολυτρώσεως
31 πᾶσα πικρία καὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ
καὶ κραυγὴ καὶ βλασφημία ἀρθήτω
ἀφ' ὑμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ
32 γίνεσθε δὲ εἰς ἀλλήλους χρηστοί
εὔσπλαγχνοι χαριζόμενοι ἑαυτοῖς
καθὼς καὶ ὁ θεὸς ἐν Χριστῷ
ἐχαρίσατο ὑμῖν
γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ θεοῦ ὡς
τέκνα ἀγαπητά
2 καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ καθὼς
καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ
παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν
προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ θεῷ εἰς
ὀσμὴν εὐωδίας
3 πορνεία δὲ καὶ πᾶσα ἀκαθαρσία ἢ
πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν
καθὼς πρέπει ἁγίοις
4 καὶ αἰσχρότης καὶ μωρολογία ἢ
εὐτραπελία τὰ οὐκ ἀνήκοντα· ἀλλὰ
μᾶλλον εὐχαριστία

5
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EFEZSKÝM 5:17

Bible Kralická
5 Víte zajisté o tom, že žádný
smilník aneb nečistý, ani lakomec,
(jenž jest modloslužebník,) nemá
dědictví
v království
Kristově
a Božím.
6 Žádný vás nesvoď marnými řečmi;
nebo pro takové věci přichází hněv
Boží na syny nepoddané.
7 Nebývejtež tedy účastníci jejich.
8 Byli jste zajisté někdy temnosti, ale
již nyní [jste] světlo v Pánu. Jakožto
synové světla choďte,
9 (Nebo ovoce Ducha [záleží] ve vší
dobrotě, a spravedlnosti, a v pravdě,)
10 O to stojíce, což by se dobře líbilo
Pánu.
11
A neobcujte
s skutky
neužitečnými tmy, ale raději je
trescete.
12 Nebo což se tajně děje od nich,
mrzko jest o tom i mluviti.
13 Všecko pak, což bývá trestáno, od
světla bývá zjeveno; nebo to, což
všecko zjevuje, světlo jest.
14 Protož praví: Probuď se ty, jenž
spíš, a vstaň z mrtvých, a zasvítíť se
tobě Kristus.
15 Viztež tedy, kterak byste opatrně
chodili, ne jako nemoudří, ale jako
moudří,
16 Vykupujíce čas; nebo dnové zlí
jsou.
17 Protož nebývejte neopatrní, ale
rozumějící, která by byla vůle Páně.

Textus Receptus

5 τοῦτο γὰρ ἔστε γινώσκοντες ὅτι
πᾶς πόρνος ἢ ἀκάθαρτος ἢ
πλεονέκτης ὅς ἐστιν εἰδωλολάτρης οὐκ
ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ
Χριστοῦ καὶ θεοῦ
6 Μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς
λόγοις· διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ
τοῦ θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας
7 μὴ οὖν γίνεσθε συμμέτοχοι αὐτῶν·
8 ἦτε γάρ ποτε σκότος νῦν δὲ φῶς ἐν
κυρίῳ· ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε
9 ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐν
πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ
ἀληθείᾳ
10 δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον
τῷ κυρίῳ
11 καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις
τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους μᾶλλον δὲ
καὶ ἐλέγχετε
12 τὰ γὰρ κρυφῇ γινόμενα ὑπ'
αὐτῶν αἰσχρόν ἐστιν καὶ λέγειν
13 τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ
φωτὸς φανεροῦται πᾶν γάρ τό
φανερούμενον φῶς ἐστίν
14 διὸ λέγει Ἔγειραι, ὁ καθεύδων
καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν καὶ
ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός
15 Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς
περιπατεῖτε μὴ ὡς ἄσοφοι ἀλλ' ὡς
σοφοί
16 ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν ὅτι αἱ
ἡμέραι πονηραί εἰσιν
17 διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες
ἀλλὰ συνιέντες τί τὸ θέλημα τοῦ
κυρίου

EFEZSKÝM 5:18

Bible Kralická
18 A neopíjejte se vínem, v němžto
jest prostopášnost, ale naplněni buďte
Duchem [svatým],
19 Mluvíce sobě vespolek v žalmích,
a v chvalách,
a v písničkách
duchovních, zpívajíce a plésajíce
v srdcích vašich Pánu,
20 Díky činíce vždycky ze všeho ve
jménu Pána našeho Jezukrista Bohu
a Otci,
21 Poddáni jsouce jedni druhým
v bázni Boží.
22 Ženy mužům svým poddány
buďte jako Pánu.
23 Nebo muž jest hlava ženy, jako
i Kristus [jest] hlava církve, a onť jest
Spasitel těla.
24 A tak jakož církev poddána jest
Kristu, tak i ženy mužům svým [ať
jsou poddány] ve všem.
25 Muži milujte ženy své, jako
i Kristus miloval církev, a vydal sebe
samého za ni,
26 Aby ji posvětil, očistiv [ji]
obmytím vody v slovu,
27 Aby ji sobě postavil slavnou
církev, nemající poskvrny, ani vrásky,
neb cokoli takového, ale aby byla
svatá a bez úhony.
28 Takť jsou povinni muži milovati
ženy své jako svá vlastní těla. Kdo
miluje ženu svou, sebeť samého
miluje.
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Textus Receptus

18 καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ ἐν ᾧ
ἐστιν ἀσωτία ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν
πνεύματι
19 λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ
ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς
ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ
ὑμῶν τῷ κυρίῳ
20 εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ
πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ θεῷ καὶ πατρί
21 ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν
φόβῳ Θεοῦ
22 Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν
ὑποτάσσεσθε, ὡς τῷ κυρίῳ
23 ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστιν κεφαλὴ τῆς
γυναικὸς ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς
ἐκκλησίας καὶ αὐτὸς ἐστίν σωτὴρ τοῦ
σώματος·
24 ἀλλ'
ὡσπερ
ἡ
ἐκκλησία
ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ οὕτως καὶ αἱ
γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἐν παντί
25 Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας
ἑαυτῶν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς
ἠγάπησεν τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν
παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς
26 ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ
λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι
27 ἵνα παραστήσῃ αὐτὴν ἑαυτῷ
ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν μὴ ἔχουσαν
σπίλον ἢ ῥυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων
ἀλλ' ἵνα ᾖ ἁγία καὶ ἄμωμος
28 οὕτως ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες
ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ
ἑαυτῶν σώματα ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ
γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ
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EFEZSKÝM 6:5

Bible Kralická
29 Žádný zajisté nikdy těla svého
neměl v nenávisti, ale krmí a chová je,
jakožto i Pán církev.
30 Neboť jsme údové těla jeho,
z masa jeho a z kostí jeho.
31 A protoť opustí člověk otce
i matku, a připojí se k manželce své,
i budouť dva jedno tělo.

32 Tajemství toto veliké jest, ale já
pravím o Kristu a o církvi.
33 Avšak i vy, jeden každý z vás,
manželku svou tak jako sám sebe
miluj. Žena pak ať se bojí muže
[svého].

6

Dítky poslouchejte rodičů svých
v Pánu; neboť jest to spravedlivé.

2 Cti otce svého i matku, (toť jest
přikázaní první s zaslíbením,)
3 Aby dobře bylo tobě a [abys] byl
dlouhověký na zemi.
4 A [vy] otcové nepopouzejte
k hněvu dítek vašich, ale vychovávejte
je v cvičení a v napomínání Páně.
5 Služebníci, buďte poslušni pánů
tělesných
s bázní
a s strachem,
v sprostnosti srdce vašeho, jako
Krista,

Textus Receptus

29 οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ
σάρκα ἐμίσησεν ἀλλ' ἐκτρέφει καὶ
θάλπει αὐτήν καθὼς καὶ ὁ Κύριος τὴν
ἐκκλησίαν
30 ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος
αὐτοῦ ἐκ τῆς σαρκός αὐτοῦ, καί ἐκ τῶν
ὀστέων αὐτοῦ
31 ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος
τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ
προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα
αὐτοῦ καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα
μίαν
32 τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν·
ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν
ἐκκλησίαν
33 πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ' ἕνα
ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως
ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν ἡ δὲ γυνὴ ἵνα
φοβῆται τὸν ἄνδρα
Τὰ τέκνα ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν
ὑμῶν ἐν κυρίῳ· τοῦτο γάρ ἐστιν
δίκαιον
2 τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν
μητέρα ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν
ἐπαγγελίᾳ
3 ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἔσῃ
μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς
4 Καὶ οἱ πατέρες μὴ παροργίζετε τὰ
τέκνα ὑμῶν ἀλλ' ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν
παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ κυρίου
5 Οἱ δοῦλοι ὑπακούετε τοῖς κυρίοις
κατὰ σάρκα μετὰ φόβου καὶ τρόμου ἐν
ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑμῶν ὡς τῷ
Χριστῷ

6

EFEZSKÝM 6:6

Bible Kralická
6 Ne na oko sloužíce, jako ti, jenž se
lidem líbiti usilují, ale jako služebníci
Kristovi, činíce vůli Boží z té duše,
7 S dobrou myslí sloužíce, jakožto
Pánu, a ne lidem,
8 Vědouce, že, což by koli jeden
každý učinil dobrého, za to odplatu
vzíti má ode Pána, buďto služebník,
buďto svobodný.
9 A [vy] páni též se tak mějte k nim,
zanechajíce pohrůžky, vědouce, že
i vy také máte Pána v nebesích,
a přijímání osob není u něho.
10 Dále pak, bratří moji, posilňte se
v Pánu a v moci síly jeho.
11 Oblecte se v celé odění Boží,
abyste mohli státi proti útokům
ďábelským.
12 Neboť není bojování naše proti
tělu a krvi, ale proti knížatstvu, proti
mocnostem, proti světa pánům
temností
věku
tohoto,
proti
duchovním zlostem, [kteréž jsou]
vysoko.
13 A protož vezměte celé odění
Boží, abyste mohli odolati v den zlý,
a všecko vykonajíce, státi.
14 Stůjtež tedy, majíce podpásaná
bedra vaše pravdou, a oblečeni jsouce
v pancíř spravedlnosti,
15 A obuté majíce nohy v hotovost
k evangelium pokoje,
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Textus Receptus

6 μὴ κατ' ὀφθαλμοδουλείαν ὡς
ἀνθρωπάρεσκοι ἀλλ' ὡς δοῦλοι τοῦ
Χριστοῦ ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ
ἐκ ψυχῆς
7 μετ' εὐνοίας δουλεύοντες τῷ κυρίῳ
καὶ οὐκ ἀνθρώποις
8 εἰδότες ὅτι ὃ ἐάν τι ἕκαστος
ποιήσῃ ἀγαθόν τοῦτο κομιεῖται παρὰ
τοῦ κυρίου εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος
9 Καὶ οἱ κύριοι τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς
αὐτούς ἀνιέντες τὴν ἀπειλήν εἰδότες
ὅτι καὶ ὑμῶν αὐτῶν ὁ κύριός ἐστιν ἐν
οὐρανοῖς καὶ προσωποληψία οὐκ
ἔστιν παρ' αὐτῷ
10 Τὸ λοιπὸν, ἀδελφοί μου,
ἐνδυναμοῦσθε ἐν κυρίῳ καὶ ἐν τῷ
κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ
11 ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ
θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι
πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου·
12 ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς
αἷμα καὶ σάρκα ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς
πρὸς τὰς ἐξουσίας πρὸς τοὺς
κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ
αἰῶνος τούτου πρὸς τὰ πνευματικὰ
τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις
13 διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν
πανοπλίαν τοῦ θεοῦ ἵνα δυνηθῆτε
ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ
ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι
14 στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν
ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ καὶ
ἐνδυσάμενοι
τὸν
θώρακα
τῆς
δικαιοσύνης
15 καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν
ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης
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EFEZSKÝM 6:24

Bible Kralická
16 A zvláště pak vezmouce štít víry,
kterýmž byste mohli všecky šípy
ohnivé nešlechetníka toho uhasiti.
17 A lebku spasení vezměte, i meč
Ducha, jenž jest slovo Boží,
18 Všelikou modlitbou a prosbou
modléce se každého času v Duchu,
a v tom bedlivi jsouce se vší
ustavičností a prošením za všecky
svaté,
19 I za mne, aby mi dána byla řeč
v otevření úst mých svobodně
a směle, abych oznamoval tajemství
evangelium [svatého],
20 Pro něžto úřad [svůj] konám
v řetězu tomto, abych tak v něm
svobodně a směle mluvil, jakž mně
mluviti náleží.
21 A abyste i vy věděli, co se se
mnou děje [a] co činím, všecko vám to
oznámí Tychikus, milý bratr a věrný
služebník v Pánu,
22 Jehož jsem pro to samo k vám
poslal, abyste věděli o našich věcech
a aby potěšil srdcí vašich.
23 Pokoj [budiž vám] bratřím,
a láska s věrou, od Boha Otce a Pána
Jezukrista.
24 Milost [Boží budiž] se všemi
milujícími Pána našeho Jezukrista
v neporušitelnosti. Amen. [List tento]
k Efezským psán byl z Říma po
Tychikovi.

Textus Receptus

16 ἐπὶ πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν
θυρεὸν τῆς πίστεως ἐν ᾧ δυνήσεσθε
πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ
πεπυρωμένα σβέσαι·
17 καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ
σωτηρίου δέξασθε καὶ τὴν μάχαιραν
τοῦ πνεύματος ὅ ἐστιν ῥῆμα θεοῦ
18 διὰ πάσης προσευχῆς καὶ
δεήσεως προσευχόμενοι ἐν παντὶ
καιρῷ ἐν πνεύματι καὶ εἰς αὐτὸ τοῦτο
ἀγρυπνοῦντες
ἐν
πάσῃ
προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ
πάντων τῶν ἁγίων
19 καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ ἵνα μοι δοθείη
λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου ἐν
παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ μυστήριον τοῦ
εὐαγγελίου
20 ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει ἵνα
ἐν αὐτῷ παρρησιάσωμαι ὡς δεῖ με
λαλῆσαι
21 Ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς τὰ κατ'
ἐμέ τί πράσσω πάντα ὑμῖν γνωρίσει
Τυχικὸς ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ
πιστὸς διάκονος ἐν κυρίῳ
22 ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ
τοῦτο ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν καὶ
παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν
23 Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἀγάπη
μετὰ πίστεως ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ
κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
24 ἡ χάρις μετὰ πάντων τῶν
ἀγαπώντων τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν
Χριστὸν ἐν ἀφθαρσίᾳ ἀμήν πρός
Εφέσιους ἐγράφη ἀπό Ῥώμης διά
Τυχικοῦ

Epištola S. Pavla k Filipenským
Bible Kralická

1

Pavel a Timoteus, služebníci Ježíše
Krista, všechněm svatým v Kristu
Ježíši, kteříž jsou v [městě] Filippis,
s biskupy a s jáhny:
2 Milost vám a pokoj od Boha Otce
našeho a Pána Jezukrista.
3 Děkuji Bohu mému, když se koli
na vás rozpomenu,
4 (Vždycky při každé modlitbě mé,
s radostí za všecky za vás prosbu
čině,)
5 Z vašeho účastenství v evangelium, hned od prvního dne až
posavad,
6 Jist jsa tím, že ten, kterýž začal
v vás dílo dobré, dokoná až do dne
Ježíše Krista,
7 Jakož jest mi spravedlivé tak
smysliti o všech vás proto, že vás
v srdci
mám
i v vězení
mém,
a v obraňování
i v utvrzování
evangelium, vás, [pravím,] všecky
účastníky milosti mně dané.
8 Svědek mi jest zajisté Bůh, kterak
po všech po vás toužím v srdci Ježíše
Krista.
9 A za to se modlím, aby láska vaše
ještě více a více se rozhojňovala
v známosti a ve všelikém smyslu,
10 K tomu, abyste zkušením
rozeznati mohli užitečné věci [od
neužitečných], tak abyste byli upřímí
a bez úrazu, až ke dni Kristovu,

Textus Receptus

Παῦλος καὶ Τιμόθεος δοῦλοι
Ἰησοῦ Χριστοῦ πᾶσιν τοῖς ἁγίοις
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν
Φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ
διακόνοις
2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ
3 Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ
τῇ μνείᾳ ὑμῶν
4 πάντοτε ἐν πάσῃ δεήσει μου ὑπὲρ
πάντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν
ποιούμενος
5 ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ
εὐαγγέλιον ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἄχρι
τοῦ νῦν
6 πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο ὅτι ὁ
ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθὸν
ἐπιτελέσει ἄχρις ἡμέρας Ἰησοῦ·
Χριστοῦ
7 καθώς ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο
φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν διὰ τὸ
ἔχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς ἔν τε τοῖς
δεσμοῖς μου καὶ τῇ ἀπολογίᾳ καὶ
βεβαιώσει
τοῦ
εὐαγγελίου
συγκοινωνούς μου τῆς χάριτος
πάντας ὑμᾶς ὄντας
8 μάρτυς γάρ μου ἐστιν ὁ θεός ὡς
ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις
Ἰησοῦ Χριστοῦ
9 καὶ τοῦτο προσεύχομαι ἵνα ἡ
ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον
περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ
αἰσθήσει
10 εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τὰ
διαφέροντα ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς καὶ
ἀπρόσκοποι εἰς ἡμέραν Χριστοῦ

1

FILIPENSKÝM 1:11

Bible Kralická
11 Naplněni
jsouce
ovocem
spravedlnosti, kteréž [nesete] skrze
Jezukrista, k slávě a k chvále Boží.
12 Chciť pak, bratří, abyste věděli,
že to [pokušení], kteréž mne
[obklíčilo], k většímu prospěchu
evangelium přišlo,
13 Takže vězení mé pro Krista
rozhlášeno jest po všem císařském
dvoře, i jinde všudy.
14 A mnozí z bratří v Pánu, spolehše
na vězení mé, hojnější smělost mají
bez strachu mluviti slovo [Boží].
15 Někteří zajisté [jen] z závisti
a navzdoru,
někteří
pak
také
z oblíbení [sobě toho] Krista káží.
16 Ti pak, kteříž navzdoru Krista
zvěstují, ne v čistotě, domnívají se, že
mi k vězení mému soužení přidadí;
17 Kteří pak z lásky, [ti] vědí, že
jsem k obraně evangelium postaven.
18 [Ale] což pak [o to]? Nýbrž
jakýmkoli způsobem, buď v samé
tvárnosti, buď v pravdě Kristus se
zvěstuje, i z tohoť se raduji, a ještě
radovati budu.
19 Neboť vím, že mi to přijde
k spasení skrze vaši modlitbu a pomoc
Ducha Jezukristova,
20 Podle
pečlivého
očekávání
a naděje mé, že v ničemž nebudu
zahanben, ale ve vší doufanlivé
smělosti, jako [i prve] vždycky, tak
i nyní veleben bude Kristus na těle
mém, buďto skrze život, buďto skrze
smrt.
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Textus Receptus

11 πεπληρωμένοι
καρπῶν
δικαιοσύνης τῶν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον θεοῦ
12 Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι
ἀδελφοί ὅτι τὰ κατ' ἐμὲ μᾶλλον εἰς
προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν
13 ὥστε τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς
ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ
πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πάσιν
14 καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν
ἐν κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου
περισσοτέρως τολμᾶν ἀφόβως τὸν
λόγον λαλεῖν
15 Τινὲς μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν
τινὲς δὲ καὶ δι' εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν
κηρύσσουσιν·
16 οἱ μὲν ἐξ ἐριθείας τὸν Χριστὸν
καταγγέλλουσιν, οὐχ ἁγνῶς, οἰόμενοι
θλῖψιν ἐπιφέρειν τοῖς δεσμοῖς μου·
17 οἱ δὲ ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς
ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι
18 τί γάρ πλὴν παντὶ τρόπῳ εἴτε
προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ Χριστὸς
καταγγέλλεται καὶ ἐν τούτῳ χαίρω
ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι
19 οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό μοι
ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς
ὑμῶν δεήσεως καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ
πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ
20 κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ
ἐλπίδα
μου
ὅτι
ἐν
οὐδενὶ
αἰσχυνθήσομαι ἀλλ' ἐν πάσῃ
παρρησίᾳ ὡς πάντοτε καὶ νῦν
μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ
σώματί μου εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ
θανάτου
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FILIPENSKÝM 1:30

Bible Kralická
21 Mně zajisté Kristus i v životě
i v smrti ziskem [jest].
22 Jest-li mi pak prospěšněji živu
býti v těle pro práci, tedy nevím, co
bych vyvolil.
23 K obémuť se k tomu nakloňuji,
žádost maje umříti, a býti s Kristem,
[což by] mnohem lépe bylo,
24 Ale pozůstati [ještě] v těle
potřebněji [jest] pro vás.
25 Načež spoléhaje, vím, že pobudu
a s vámi se všemi spolu pozůstanu
k vašemu prospěchu a k radosti víry,
26 Aby se vaše ze mne chlouba
v Kristu Ježíši rozhojnila, skrze mou
opět vám zase přítomnost.
27 Toliko, jakž sluší na [účastníky]
evangelium Kristova, se chovejte,
abych, buďto přijda [k vám] a vida
vás, buďto vzdálen jsa, slyšel o vás, že
stojíte v jednom duchu, jednomyslně
pracujíce u víře evangelium,
28 A v ničemž se nestrachujte
protivníků, což jest jim jistým
znamením zahynutí, vám pak spasení,
a to od Boha.
29 Nebo vám jest to z milosti dáno
pro Krista, abyste netoliko v něho
věřili, ale také pro něj i trpěli,
30 Týž boj majíce, jakýž jste při mně
[i] viděli, i nyní o mně slyšíte.

Textus Receptus

21 ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ
ἀποθανεῖν κέρδος
22 εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί τοῦτό μοι
καρπὸς ἔργου καὶ τί αἱρήσομαι οὐ
γνωρίζω
23 συνέχομαι γὰρ ἐκ τῶν δύο τὴν
ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ
σὺν Χριστῷ εἶναι πολλῷ μᾶλλον
κρεῖσσον·
24 τὸ δὲ ἐπιμένειν ἐν τῇ σαρκὶ
ἀναγκαιότερον δι' ὑμᾶς
25 καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι
μενῶ καὶ συμπαραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς
τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς
πίστεως
26 ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐν ἐμοὶ διὰ τῆς ἐμῆς
παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς
27 Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ
Χριστοῦ πολιτεύεσθε ἵνα εἴτε ἐλθὼν
καὶ ἰδὼν ὑμᾶς εἴτε ἀπὼν ἀκούσω τὰ
περὶ ὑμῶν ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι
μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ
εὐαγγελίου
28 καὶ μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ
τῶν ἀντικειμένων ἥτις αὐτοῖς μέν ἐστὶν
ἔνδειξις ἀπωλείας ὑμῖν δὲ σωτηρίας
καὶ τοῦτο ἀπὸ θεοῦ·
29 ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ
Χριστοῦ οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν
πιστεύειν ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ
πάσχειν
30 τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον
ἴδετε ἐν ἐμοὶ καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί

FILIPENSKÝM 2:1

Bible Kralická
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Textus Receptus

Protož jest-li jaké potěšení v Kristu,
jest-li které utěšení lásky, jest-li
která společnost Ducha [svatého],
jsou-li která milosrdenství a slitování,

2

Εἴ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ
εἴ τι παραμύθιον ἀγάπης εἴ τις
κοινωνία πνεύματος εἴ τινα σπλάγχνα
καὶ οἰκτιρμοί

2 Naplňte radost mou [v tom],
abyste jednostejného smyslu byli,
jednostejnou lásku majíce, jednodušní
jsouce, jednostejně smýšlejíce,
3 Nic [nečiňte] skrze svár anebo
marnou chválu, ale v pokoře jedni
druhé za důstojnější sebe majíce.
4 Nehledejte jeden každý svých věcí,
ale každý také toho, což jest jiných.
5 Budiž tedy tatáž mysl při vás,
jakáž byla při Kristu Ježíši,
6 Kterýž jsa v způsobu Božím,
nepoložil sobě toho za loupež rovný
býti Bohu,
7 Ale samého sebe zmařil, způsob
služebníka přijav, podobný lidem
učiněn.
8 A v způsobu nalezen jako člověk,
ponížil se, poslušný jsa učiněn až do
smrti, a to [do] smrti kříže.

2 πληρώσατέ μου τὴν χαρὰν ἵνα τὸ
αὐτὸ φρονῆτε τὴν αὐτὴν ἀγάπην
ἔχοντες σύμψυχοι τὸ ἓν φρονοῦντες

9 Protož i Bůh povýšil ho nade vše
a dal jemu jméno, kteréž jest nad
každé jméno,
10 Aby ve jménu Ježíše každé
koleno klekalo, těch, kteříž jsou na
nebesích, a těch, jenž jsou na zemi,
i těch, jenž jsou pod zemí,
11 A každý jazyk [aby] vyznával, že
Ježíš Kristus [jest] Pánem v slávě Boha
Otce.

2

3 μηδὲν κατὰ ἐριθείαν ἢ κενοδοξίαν
ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους
ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν
4 μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος σκοπεῖτε,
ἀλλὰ καὶ τὰ ἑτέρων ἕκαστος
5 τοῦτο γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
6 ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ
ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ
7 ἀλλ' ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν
δούλου
λαβών
ἐν
ὁμοιώματι
ἀνθρώπων γενόμενος·
8 καί σχήματι εὑρεθείς ὥς ἄνθρωπος
ἐταπείνωσεν
ἑαυτὸν
γενόμενος
ὑπήκοος μέχρι θανάτου θανάτου δὲ
σταυροῦ
9 διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν
καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ
πᾶν ὄνομα
10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν
γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων
καὶ καταχθονίων
11 καὶ
πᾶσα
γλῶσσα
ἐξομολογήσηται ὅτι κύριος Ἰησοῦς
Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ πατρός
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FILIPENSKÝM 2:23

Bible Kralická
12 A tak, moji milí, jakož jste
vždycky poslušni byli, netoliko
v přítomnosti mé, ale nyní mnohem
více, když jsem vzdálen od vás,
s bázní a s třesením spasení své
konejte.
13 Bůh zajisté jest, kterýž působí
v vás i chtění i skutečné činění, podle
dobře libé vůle [své].
14 Všecko [pak] čiňte bez reptání
a bez pochybování,
15 Abyste byli bez úhony, a upřímí
synové Boží, bez obvinění uprostřed
národu zlého a převráceného; mezi
kterýmižto svěťte jakožto světla na
světě,
16 Slovo života zachovávajíce,
k chloubě mé v den Kristův, [aby bylo
vidíno,] že jsem ne nadarmo běžel, ani
nadarmo pracoval.
17 A bychť pak i obětován byl pro
obět a službu víře vaší, raduji se
a spolu raduji se se všemi vámi.
18 A též i vy radujte se a spolu
radujte se se mnou.
19 Mámť pak naději v Kristu Ježíši,
že Timotea brzy pošli vám, abych i já
pokojné mysli byl, zvěda, kterak vy se
máte.
20 Nebo
žádného
tak
jednomyslného nemám, kterýž by tak
vlastně o vaše věci pečoval.
21 Všickni zajisté svých věcí hledají,
a ne těch, kteréž jsou Krista Ježíše.
22 Ale jej zkušeného býti víte, [podle
toho,] že jakož syn s otcem se mnou
přisluhoval v evangelium.
23 Tohoť hle, naději mám, že pošli,
jakž jen porozumím, co se bude díti se
mnou.

Textus Receptus

12 Ὥστε ἀγαπητοί μου καθὼς
πάντοτε ὑπηκούσατε μὴ ὡς ἐν τῇ
παρουσίᾳ μου μόνον ἀλλὰ νῦν πολλῷ
μᾶλλον ἐν τῇ ἀπουσίᾳ μου μετὰ φόβου
καὶ τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν
κατεργάζεσθε·
13 ὁ θεὸς γάρ ἐστιν ὁ ἐνεργῶν ἐν
ὑμῖν καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν ὑπὲρ
τῆς εὐδοκίας
14 πάντα ποιεῖτε χωρὶς γογγυσμῶν
καὶ διαλογισμῶν
15 ἵνα γένησθε ἄμεμπτοι καὶ
ἀκέραιοι τέκνα θεοῦ ἀμώμητα ἐν μέσῳ
γενεᾶς σκολιᾶς καὶ διεστραμμένης ἐν
οἷς φαίνεσθε ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ
16 λόγον ζωῆς ἐπέχοντες εἰς
καύχημα ἐμοὶ εἰς ἡμέραν Χριστοῦ ὅτι
οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμον οὐδὲ εἰς κενὸν
ἐκοπίασα
17 ἀλλ' εἰ καὶ σπένδομαι ἐπὶ τῇ
θυσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ τῆς πίστεως
ὑμῶν χαίρω καὶ συγχαίρω πᾶσιν
ὑμῖν·
18 τὸ δ' αὐτὸ καὶ ὑμεῖς χαίρετε καὶ
συγχαίρετέ μοι
19 Ἐλπίζω δὲ ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ
Τιμόθεον ταχέως πέμψαι ὑμῖν ἵνα
κἀγὼ εὐψυχῶ γνοὺς τὰ περὶ ὑμῶν
20 οὐδένα γὰρ ἔχω ἰσόψυχον ὅστις
γνησίως τὰ περὶ ὑμῶν μεριμνήσει·
21 οἱ πάντες γὰρ τὰ ἑαυτῶν
ζητοῦσιν οὐ τὰ τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ
22 τὴν δὲ δοκιμὴν αὐτοῦ γινώσκετε
ὅτι ὡς πατρὶ τέκνον σὺν ἐμοὶ
ἐδούλευσεν εἰς τὸ εὐαγγέλιον
23 τοῦτον μὲν οὖν ἐλπίζω πέμψαι ὡς
ἂν ἀπίδω τὰ περὶ ἐμὲ ἐξαυτῆς·

FILIPENSKÝM 2:24

Bible Kralická
24 Mámť pak naději v Pánu, že i sám
brzo k vám přijdu.
25 Ale zdálo se mi za potřebné
Epafrodita,
bratra
a pomocníka
a spolurytíře mého, vašeho pak
apoštola i služebníka, v potřebě mé
poslati k vám,
26 Poněvadž takovou měl žádost
vás všecky [viděti], a velmi těžek nad
tím byl, že jste o něm slyšeli, že by byl
nemocen.
27 A bylť jest jistě nemocen, [i]
blízek smrti, ale Bůh se nad ním
smiloval, a ne nad ním toliko, ale
i nade mnou, abych zámutku na
zámutek neměl.
28 Protož tím spěšněji poslal jsem ho
k vám, abyste, vidouce jej zase,
zradovali se, a já abych byl bez
zámutku.
29 Protož přijmětež jej v Pánu se vší
radostí, a mějte takové v uctivosti.
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Textus Receptus

24 πέποιθα δὲ ἐν κυρίῳ ὅτι καὶ
αὐτὸς ταχέως ἐλεύσομαι
25 Ἀναγκαῖον
δὲ
ἡγησάμην
Ἐπαφρόδιτον τὸν ἀδελφὸν καὶ
συνεργὸν καὶ συστρατιώτην μου ὑμῶν
δὲ ἀπόστολον καὶ λειτουργὸν τῆς
χρείας μου πέμψαι πρὸς ὑμᾶς
26 ἐπειδὴ ἐπιποθῶν ἦν πάντας ὑμᾶς
καὶ ἀδημονῶν διότι ἠκούσατε ὅτι
ἠσθένησεν
27 καὶ γὰρ ἠσθένησεν παραπλήσιον
θανάτῳ· ἀλλ' ὁ θεὸς αὐτόν ἠλέησεν
οὐκ αὐτὸν δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐμέ ἵνα
μὴ λύπην ἐπὶ λύπῃ σχῶ
28 σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα
αὐτὸν ἵνα ἰδόντες αὐτὸν πάλιν χαρῆτε
κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ

30 Neboť jest pro dílo Kristovo až
k smrti se přiblížil, opováživ se života
svého, [jedné] aby doplnil to, v čemž
jste vy měli nedostatek při posloužení
mně.

29 προσδέχεσθε οὖν αὐτὸν ἐν κυρίῳ
μετὰ πάσης χαρᾶς καὶ τοὺς τοιούτους
ἐντίμους ἔχετε
30 ὅτι διὰ τὸ ἔργον τοῦ Χριστοῦ
μέχρι
θανάτου
ἤγγισεν
παραβουλευσάμενος τῇ ψυχῇ ἵνα
ἀναπληρώσῃ τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς
πρός με λειτουργίας

3

3

Dále pak, bratří moji, radujte se
v Pánu. Jednostejných věcí vám
psáti mně se jistě nestýště, vám pak
[to] bezpečné jest.
2 Vizte psy, vizte zlé dělníky, vizte
roztržku.
3 Nebo myť jsme obřízka, kteříž
duchem sloužíme Bohu, a chlubíme se
v Kristu Ježíši, a nedoufáme v těle,

Τὸ λοιπόν ἀδελφοί μου χαίρετε ἐν
κυρίῳ τὰ αὐτὰ γράφειν ὑμῖν ἐμοὶ
μὲν οὐκ ὀκνηρόν ὑμῖν δὲ ἀσφαλές
2 Βλέπετε τοὺς κύνας βλέπετε τοὺς
κακοὺς
ἐργάτας
βλέπετε
τὴν
κατατομήν
3 ἡμεῖς γάρ ἐσμεν ἡ περιτομή οἱ
πνεύματι Θεῷ λατρεύοντες καὶ
καυχώμενοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ οὐκ
ἐν σαρκὶ πεποιθότες
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FILIPENSKÝM 3:13

Bible Kralická
4 Ačkoli i já mohl bych doufati
v těle. Zdá-liť se komu jinému, že by
mohl doufati v těle, já [mnohem] více,
5 Obřezán jsa osmého dne, [jsa]
z rodu
Izraelského,
pokolení
Beniaminova, Žid z Židů, podle
zákona farizeus,
6 A z strany horlivosti protivník
církve, z strany [pak] spravedlnosti
zákonní jsa bez úhony.
7 Ale to, což mi bylo jako zisk,
položil jsem sobě pro Krista za škodu.
8 Nýbrž i všecky věci pokládám
škodou býti pro vyvýšenost známosti
Krista Ježíše Pána mého, pro nějž jsem
to všecko ztratil, a mám to jako za
smetí, [jedné] abych Krista získal,
9 A v něm nalezen byl nemající své
spravedlnosti, kteráž jest z Zákona, ale
tu, kteráž jest z víry Kristovy,
spravedlnost, kterážto jest z Boha
a u víře [záleží],
10 Abych tak poznal jej, a [divnou]
moc vzkříšení jeho, a společnost
utrpení jeho, připodobňuje se k smrti
jeho,
11 Zda bych tak přišel k vzkříšení
z mrtvých.
12 Ne že bych již dosáhl, aneb již
dokonalým byl, ale snažně běžím, zda
bych i dostihnouti mohl, načež
uchvácen jsem od Krista Ježíše.
13 Bratří, jáť nemám za to, že bych
již dosáhl.
14 Ale to jedno [činím], na ty věci,
kteréž jsou za mnou, zapomínaje,
k těm pak, kteréž jsou přede mnou,

Textus Receptus

4 καίπερ ἐγὼ ἔχων πεποίθησιν καὶ
ἐν σαρκί εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι
ἐν σαρκί ἐγὼ μᾶλλον·
5 περιτομῇ ὀκταήμερος ἐκ γένους
Ἰσραήλ φυλῆς Βενιαμίν Ἑβραῖος ἐξ
Ἑβραίων κατὰ νόμον Φαρισαῖος
6 κατὰ ζῆλον διώκων τὴν ἐκκλησίαν
κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ
γενόμενος ἄμεμπτος
7 ἀλλ' ἅτινα ἦν μοι κέρδη ταῦτα
ἥγημαι διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν
8 ἀλλὰ μενοῦνγε καὶ ἡγοῦμαι πάντα
ζημίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς
γνώσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου
μου δι' ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην καὶ
ἡγοῦμαι σκύβαλα εἶναι ἵνα Χριστὸν
κερδήσω
9 καὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ μὴ ἔχων ἐμὴν
δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου ἀλλὰ τὴν
διὰ πίστεως Χριστοῦ τὴν ἐκ θεοῦ
δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει
10 τοῦ γνῶναι αὐτὸν καὶ τὴν
δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ καὶ
τὴν κοινωνίαν τῶν παθημάτων αὐτοῦ
συμμορφούμενος τῷ θανάτῳ αὐτοῦ
11 εἴ πως καταντήσω εἰς τὴν
ἐξανάστασιν τῶν νεκρῶν
12 Οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη
τετελείωμαι διώκω δὲ εἰ καὶ
καταλάβω ἐφ' ᾧ καὶ κατελήφθην ὑπὸ
τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ
13 ἀδελφοί
ἐγὼ
ἐμαυτὸν
οὐ
λογίζομαι κατειληφέναι· ἓν δέ τὰ μὲν
ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος τοῖς δὲ
ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος

FILIPENSKÝM 3:14

Bible Kralická
úsilně chvátaje,k cíli běžím,
k odplatě svrchovaného povolání
Božího v Kristu Ježíši.
15 Protož kteřížkoli jsme dokonalí,
to smýšlejme. A pakli v čem jinak
smyslíte, i toť vám Bůh zjeví.
16 Ale k čemuž jsme již přišli, v tom
při jednostejném zůstávejme pravidle
a jednostejně smysleme.
17 Spolunásledovníci moji buďte,
bratří, a šetřte těch, kteříž tak chodí,
jakož máte příklad na nás.
18 Neboť mnozí chodí, o nichž jsem
častokrát pravil vám a nyní s pláčem
pravím, [žeť jsou] nepřátelé kříže
Kristova,
19 Jichžto konec [jest] zahynutí,
jejichžto bůh [jest] břicho, a sláva
[jejich] v mrzkostech jejich, kteříž
o zemské věci stojí.
20 Ale naše měšťanství jestiť
v nebesích,
odkudž
i Spasitele
očekáváme Pána Jezukrista,
21 Kterýž promění to tělo naše
ponížené, tak aby bylo podobné k tělu
slávy jeho, podle mocnosti té,
kteroužto on mocen jest i všecky věci
podmaniti sobě.

4

A
tak,
bratří
moji
milí
a přežádoucí, [jenž jste] radost
a koruna má, tak stůjte v Pánu, milí.
2 Evody prosím, i Syntychény
prosím, aby jednostejně smyslily
v Pánu.
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Textus Receptus

14 κατὰ σκοπὸν διώκω ἐπὶ τὸ
βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ θεοῦ
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
15 Ὅσοι
οὖν
τέλειοι
τοῦτο
φρονῶμεν· καὶ εἴ τι ἑτέρως φρονεῖτε
καὶ τοῦτο ὁ θεὸς ὑμῖν ἀποκαλύψει·
16 πλὴν εἰς ὃ ἐφθάσαμεν τῷ αὐτῷ
στοιχεῖν κανόνι, τὸ ἀυτο φρονεῖν
17 Συμμιμηταί μου γίνεσθε ἀδελφοί
καὶ
σκοπεῖτε
τοὺς
οὕτως
περιπατοῦντας καθὼς ἔχετε τύπον
ἡμᾶς
18 πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν οὓς
πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν νῦν δὲ καὶ
κλαίων λέγω τοὺς ἐχθροὺς τοῦ
σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ
19 ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια ὧν ὁ θεὸς ἡ
κοιλία καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν
οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες
20 ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν
οὐρανοῖς ὑπάρχει ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα
ἀπεκδεχόμεθα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν
21 ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς
ταπεινώσεως ἡμῶν εἰς τὸ γενέσθαι
αὐτὸ σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης
αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ
δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι ἑαὐτῷ
τὰ πάντα
Ὥστε ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ
ἐπιπόθητοι χαρὰ καὶ στέφανός μου
οὕτως στήκετε ἐν κυρίῳ ἀγαπητοί
2 εὐωδίαν παρακαλῶ καὶ Συντύχην
παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν κυρίῳ

4
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FILIPENSKÝM 4:11

Bible Kralická
3 Ano i tebe prosím, tovaryši můj
vlastní, budiž jim pomocen, kteréžto
v evangelium spolu se mnou
pracovaly,
i spolu
s Klimentem
a s jinými pomocníky mými, jejichžto
jména [napsána jsou] v knize života.
4 Radujte se v Pánu vždycky; opět
pravím, radujte se.
5 Středmost vaše známa buď
všechněm lidem. Pán blízko.
6 O nic nebuďte pečliví, ale ve všech
věcech skrze modlitbu a poníženou
žádost s díků činěním prosby vaše
známy buďte Bohu.
7 A pokoj Boží, kterýž převyšuje
všeliký rozum, hájiti bude srdcí vašich
i smyslů vašich v Kristu Ježíši.
8 Dále pak, bratří, kterékoli věci jsou
pravé, kterékoli poctivé, kterékoli
spravedlivé, kterékoli čisté, kterékoli
milé, kterékoli dobropověstné, jest-li
která ctnost, a jest-li která chvála,
o těch věcech přemyšlujte.
9 Kterýmž jste se i naučili, [je]
i přijali, a slyšeli i viděli na mně. Ty
věci čiňte, a Bůh pokoje budeť s vámi.
10 Zradoval jsem se v Pánu velice [z
toho], že již opět zase rozzelenala se
péče vaše o mne. Načež [bezpochyby]
i [prve] myslili jste, ale nedostalo se
vám příhodného času.
11 Ne proto, že bych jakou nouzi
měl, toto pravím; nebo já naučil jsem
se dosti míti na tom, což mám.

Textus Receptus

3 καὶ ἐρωτῶ καὶ σέ σύζυγε γνήσιε
συλλαμβάνου αὐταῖς αἵτινες ἐν τῷ
εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι μετὰ καὶ
Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν
μου ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς
4 Χαίρετε ἐν κυρίῳ πάντοτε· πάλιν
ἐρῶ χαίρετε
5 τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν
ἀνθρώποις ὁ κύριος ἐγγύς
6 μηδὲν μεριμνᾶτε ἀλλ' ἐν παντὶ τῇ
προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ
εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν
γνωριζέσθω πρὸς τὸν θεόν
7 καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ θεοῦ ἡ
ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει
τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα
ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
8 Τὸ λοιπόν ἀδελφοί ὅσα ἐστὶν
ἀληθῆ ὅσα σεμνά ὅσα δίκαια ὅσα
ἁγνά ὅσα προσφιλῆ ὅσα εὔφημα εἴ τις
ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος ταῦτα
λογίζεσθε·
9 ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ
ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί ταῦτα
πράσσετε· καὶ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται
μεθ' ὑμῶν
10 Ἐχάρην δὲ ἐν κυρίῳ μεγάλως ὅτι
ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ
φρονεῖν ἐφ' ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε ἠκαιρεῖσθε
δέ
11 οὐχ ὅτι καθ' ὑστέρησιν λέγω ἐγὼ
γὰρ ἔμαθον ἐν οἷς εἰμι αὐτάρκης εἶναι

FILIPENSKÝM 4:12

Bible Kralická
12 Umímť i snížen býti, umím také
i hojnost míti; všudy a ve všech věcech
pocvičen jsem, i nasycen býti i lačněti,
i hojnost míti i nouzi trpěti.
13 Všecko mohu v Kristu, kterýž
mne posiluje.
14 Avšak dobře jste učinili, účastni
byvše mého soužení.
15 Víte pak i vy, Filipenští, že při
počátku evangelium, když jsem šel
z Macedonie, žádný sbor neudělil mi
z strany dání a vzetí, než vy sami.
16 Ano i do Tesaloniky jednou i po
druhé, čehož jsem potřeboval, poslali
jste mi.
17 Ne protože bych hledal darů, ale
hledám užitku hojného k vašemu
prospěchu.
18 Přijalť jsem pak všecko, a hojněť
mám, naplněnť jsem [již], vzav od
Epafrodita to, což [posláno bylo] od
vás, k vůni sladkosti, obět vzácnou [a]
libou Bohu.
19 Bůh pak můj naplníť všelikou
potřebu vaši podle bohatství svého
slavně v Kristu Ježíši.
20 Bohu pak a Otci našemu sláva na
věky věků. Amen.
21 Pozdravtež
všech
svatých
v Kristu Ježíši. Pozdravujíť vás bratří,
kteříž jsou se mnou.
22 Pozdravujíť vás všickni svatí,
zvláště pak ti, kteříž jsou z domu
císařova.
23 Milost Pána našeho Jezukrista se
všemi vámi. Amen. [List tento]
k Filipenským psán jest z Říma po
Epafroditovi.
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Textus Receptus

12 οἶδα δὲ ταπεινοῦσθαι οἶδα καὶ
περισσεύειν· ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν
μεμύημαι καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾶν
καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι·
13 πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί
με Χριστῷ
14 πλὴν
καλῶς
ἐποιήσατε
συγκοινωνήσαντές μου τῇ θλίψει
15 Οἴδατε δὲ καὶ ὑμεῖς Φιλιππήσιοι
ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου ὅτε
ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας οὐδεμία μοι
ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον
δόσεως καὶ λήψεως, εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι
16 ὅτι καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ ἅπαξ
καὶ δὶς εἰς τὴν χρείαν μοι ἐπέμψατε
17 οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δόμα ἀλλ'
ἐπιζητῶ τὸν καρπὸν τὸν πλεονάζοντα
εἰς λόγον ὑμῶν
18 ἀπέχω δὲ πάντα καὶ περισσεύω·
πεπλήρωμαι
δεξάμενος
παρὰ
Ἐπαφροδίτου τὰ παρ' ὑμῶν ὀσμὴν
εὐωδίας θυσίαν δεκτήν εὐάρεστον τῷ
θεῷ
19 ὁ δὲ θεός μου πληρώσει πᾶσαν
χρείαν ὑμῶν κατὰ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ
ἐν δόξῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
20 τῷ δὲ θεῷ καὶ πατρὶ ἡμῶν ἡ δόξα
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν
21 Ἀσπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ
σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί
22 ἀσπάζονται ὑμᾶς πάντες οἱ ἅγιοι
μάλιστα δὲ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας
23 ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν ἀμην
πρός Φιλιππησίους ἐγράφη ἀπό
Ῥώμης
δι'
Ἐπαφροδίτου

Epištola S. Pavla k Kolossenským
Bible Kralická

1

Pavel apoštol Ježíše Krista, skrze
vůli Boží, a Timoteus bratr,

2 Těm, kteříž jsou v [městě]
Kolossis, svatým a věrným bratřím
v Kristu: Milost vám a pokoj od Boha
Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
3 Díky činíme Bohu a Otci Pána
našeho Jezukrista, vždycky za vás
modléce se,
4 Slyšavše o víře vaší v Kristu Ježíši
a o lásce ke všechněm svatým,
5 Pro
naději
složenou
vám
v nebesích, o níž jste prve slyšeli
v slovu pravdy, [jenž jest] evangelium.
6 Kteréž jest přišlo k vám, jako i na
všecken svět, a ovoce nese, jako
i u vás, od toho dne, v kterémž jste
slyšeli a poznali milost Boží v pravdě,
7 Jakož jste se i naučili od Epafry,
milého spoluslužebníka našeho,
kterýž jest věrný k vám služebník
Kristův,
8 Kterýž také oznámil nám lásku
vaši v Duchu.
9 Protož i my, od toho dne, jakž
jsme [to] uslyšeli, nepřestáváme
modliti se za vás a žádati, abyste
naplněni byli známostí vůle jeho ve
vší moudrosti a rozumnosti duchovní,
10 Abyste chodili hodně Pánu ke vší
[jeho] líbeznosti, v každém skutku
dobrém, ovoce vydávajíce a rostouce
v známosti Boží,

Textus Receptus

Παῦλος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ
διὰ θελήματος θεοῦ καὶ Τιμόθεος ὁ
ἀδελφὸς
2 τοῖς ἐν Κολασσαῖς ἁγίοις καὶ
πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ χάρις
ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς
ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
3 Εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ καὶ πατρὶ
τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
πάντοτε περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι
4 ἀκούσαντες τὴν πίστιν ὑμῶν ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰς
πάντας τοὺς ἁγίους
5 διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην
ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἣν προηκούσατε
ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ
εὐαγγελίου
6 τοῦ παρόντος εἰς ὑμᾶς καθὼς καὶ
ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ καὶ ἐστὶν
καρποφορούμενον καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν
ἀφ' ἡς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε
τὴν χάριν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ·
7 καθὼς καί ἐμάθετε ἀπὸ Ἐπαφρᾶ
τοῦ ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡμῶν ὅς
ἐστιν πιστὸς ὑπὲρ ὑμῶν διάκονος τοῦ
Χριστοῦ
8 ὁ καὶ δηλώσας ἡμῖν τὴν ὑμῶν
ἀγάπην ἐν πνεύματι
9 Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς ἀφ' ἡς ἡμέρας
ἠκούσαμεν οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν
προσευχόμενοι καὶ αἰτούμενοι ἵνα
πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ
θελήματος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ
συνέσει πνευματικῇ
10 περιπατῆσαι ὑμᾶς ἀξίως τοῦ
κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρεσκείαν ἐν παντὶ
ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες καὶ
αὐξανόμενοι εἰς τὴν ἐπιγνώσιν τοῦ
θεοῦ

1

KOLOSSENSKÝM 1:11

Bible Kralická
11 Všelikou mocí zmocněni jsouce,
podle síly slávy jeho, ke vší trpělivosti
a dobrotivosti s radostí,
12 Díky činíce Otci, kterýž hodné
nás učinil účastnosti losu svatých
v světle,
13 Kterýž vytrhl nás z moci temnosti
a přenesl do království milého Syna
svého,
14 V němžto máme vykoupení skrze
krev jeho, [totiž] odpuštění hříchů,
15 Kterýž
jest
obraz
Boha
neviditelného [a] prvorozený všeho
stvoření.
16 Nebo skrze něho stvořeny jsou
všecky věci, kteréž jsou na nebi i na
zemi, viditelné i neviditelné, buďto
trůnové nebo panstva, buďto
knížatstva nebo mocnosti; všecko
skrze něho a pro něho stvořeno jest.
17 A on jest přede vším a všecko jím
stojí.
18 A onť jest hlava těla církve,
kterýž jest počátek [a] prvorozený
z mrtvých, aby tak on ve všem
prvotnost držel,
19 Poněvadž se zalíbilo [Otci], aby
v něm všecka plnost přebývala,
20 A skrze něho aby smířil s sebou
všecko, v pokoj uvodě skrze krev
kříže jeho, skrze něj, [pravím], buďto
ty věci, kteréž jsou na zemi, buď ty,
kteréž [jsou] na nebi.
21 A vás [také] někdy odcizené
a nepřátely, v mysli [vaší obrácené]
k skutkům zlým, nyní již smířil,
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Textus Receptus

11 ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι
κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς
πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν
μετὰ χαρᾶς
12 εὐχαριστοῦντες τῷ πατρὶ τῷ
ἱκανώσαντι ἡμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ
κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί·
13 ὃς ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας
τοῦ σκότους καὶ μετέστησεν εἰς τὴν
βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ
14 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ
τοῦ αἵματος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν
ἁμαρτιῶν·
15 ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ
ἀοράτου πρωτότοκος πάσης κτίσεως
16 ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα τὰ
ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς τὰ
ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα εἴτε θρόνοι εἴτε
κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι· τὰ
πάντα δι' αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν
ἔκτισται·
17 καὶ αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων καὶ
τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν
18 καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ
σώματος τῆς ἐκκλησίας· ὅς ἐστιν ἀρχή
πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν ἵνα
γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων
19 ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ
πλήρωμα κατοικῆσαι
20 καὶ δι' αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ
πάντα εἰς αὐτόν εἰρηνοποιήσας διὰ
τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ δι'
αὐτοῦ εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς
οὐρανοῖς
21 Καὶ
ὑμᾶς
ποτε
ὄντας
ἀπηλλοτριωμένους καὶ ἐχθροὺς τῇ
διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς
νυνί δέ ἀποκατήλλαξεν
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KOLOSSENSKÝM 1:29

Bible Kralická
22 Tělem svým skrze smrt, aby vás
postavil svaté, a neposkvrněné, a bez
úhony před obličejem svým,
23 Však jestliže zůstáváte u víře
založení a pevní, a neuchylujete se od
naděje evangelium, kteréž jste slyšeli,
jenž jest kázáno všemu stvoření,
kteréž jest pod nebem, jehožto já Pavel
učiněn jsem služebník;
24 Kterýž nyní raduji se z utrpení
mých, [kteráž snáším] pro vás,
a doplňuji ostatky soužení Kristových
na těle svém za jeho tělo, jenž jest
církev,
25 Jejížto učiněn jsem já služebník,
tak jakž mi to svěřil Bůh na to, abych
vám sloužil, a tak naplnil slovo Boží,
26 [Jenž jest] tajemství skryté od
věků a národů, nyní pak zjevené
svatým jeho.
27 Jimžto Bůh ráčil známo učiniti,
kteraké by bylo bohatství slavného
tajemství tohoto mezi pohany, jenž
jest [přebývání] Krista v vás, [kterýž
jest] naděje slávy,
28 Kteréhož
my
zvěstujeme,
napomínajíce všelikého člověka
a učíce všelikého člověka ve vší
moudrosti,
abychom
postavili
každého člověka dokonalého v Kristu
Ježíši.
29 O čež i pracuji, bojuje podle té
jeho mocnosti, kteráž dělá ve mně
[dílo své] mocně.

Textus Receptus

22 ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ
διὰ τοῦ θανάτου παραστῆσαι ὑμᾶς
ἁγίους καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους
κατενώπιον αὐτοῦ
23 εἴγε
ἐπιμένετε
τῇ
πίστει
τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι καὶ μὴ
μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ
εὐαγγελίου
οὗ
ἠκούσατε
τοῦ
κηρυχθέντος ἐν πάσῃ τῇ κτίσει τῇ ὑπὸ
τὸν οὐρανόν οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος
διάκονος
24 Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασιν
μου ὑπὲρ ὑμῶν καὶ ἀνταναπληρῶ τὰ
ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ
ἐν τῇ σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ σώματος
αὐτοῦ ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία
25 ἡς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος κατὰ
τὴν οἰκονομίαν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν
μοι εἰς ὑμᾶς πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ
θεοῦ
26 τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον
ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν
νυνὶ δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ
27 οἷς ἠθέλησεν ὁ θεὸς γνωρίσαι τις
ὅ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου
τούτου ἐν τοῖς ἔθνεσιν ὅς ἐστιν
Χριστὸς ἐν ὑμῖν ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης·
28 ὃν
ἡμεῖς
καταγγέλλομεν
νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον καὶ
διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν
πάσῃ σοφίᾳ ἵνα παραστήσωμεν
πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῷ·
Ἰησοῦ·
29 εἰς ὃ καὶ κοπιῶ ἀγωνιζόμενος
κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν
ἐνεργουμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει
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2

Chciť zajisté, abyste věděli,
kterakou nesnáz mám o vás a o ty,
kteříž [jsou] v Laodicii a kteřížkoli
neviděli tváři mé podle těla,
2 Aby potěšena byla srdce jejich,
spojená v lásce, a to ke všemu
bohatství přejistého smyslu, ku
poznání tajemství Boha i Otce i Krista
[Pána],
3 V němžto jsou skryti všickni
pokladové moudrosti a známosti.
4 A totoť pravím [proto], aby vás
žádný, falešně dovodě, neoklamal
podobnou k pravdě řečí.
5 Nebo ačkoli vzdálen jsem tělem,
však duchem s vámi jsem, raduje se,
a vida řád váš a utvrzení té víry vaší
v Krista.
6 Protož jakož jste přijali Krista
Ježíše Pána, [tak] v něm choďte,
7 Vkořenění a vzdělaní na něm,
a utvrzení u víře, jakž jste naučeni,
rozhojňujíce se v ní s díků činěním.
8 Hleďtež, ať by vás někdo
neobloupil moudrostí světa a marným
zklamáním, [uče] podle ustanovení
lidských, podle živlů světa, a ne podle
Krista.
9 Nebo v něm přebývá všecka
plnost Božství tělesně.
10 A [vy] v něm jste doplněni,
kterýžto jest hlava všeho knížatstva
i mocnosti,
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Textus Receptus

Θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον
ἀγῶνα ἔχω περὶ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν
Λαοδικείᾳ καὶ ὅσοι οὐχ ἑωράκασιν τὸ
πρόσωπόν μου ἐν σαρκί
2 ἵνα παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι
αὐτῶν συμβιβασθέντων ἐν ἀγάπῃ καὶ
εἰς πάντα πλοῦτον τῆς πληροφορίας
τῆς συνέσεως εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ
μυστηρίου τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς καὶ
τοῦ Χριστοῦ
3 ἐν ᾧ εἰσιν πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς
σοφίας καὶ τῆς γνώσεως ἀπόκρυφοι
4 Τοῦτο δὲ λέγω ἵνα μη τις ὑμᾶς
παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ

2

5 εἰ γὰρ καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι ἀλλὰ
τῷ πνεύματι σὺν ὑμῖν εἰμι χαίρων καὶ
βλέπων ὑμῶν τὴν τάξιν καὶ τὸ
στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως
ὑμῶν
6 Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν
Ἰησοῦν τὸν κύριον ἐν αὐτῷ
περιπατεῖτε
7 ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι
ἐν αὐτῷ καὶ βεβαιούμενοι ἐν τῇ πίστει
καθὼς ἐδιδάχθητε περισσεύοντες ἐν
αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ
8 βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ
συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ
κενῆς ἀπάτης κατὰ τὴν παράδοσιν
τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ
κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν·
9 ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ
πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς
10 καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι
ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ
ἐξουσίας
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11
V němžto
i obřezáni
jste
obřezáním ne rukou učiněným,
svlékše tělo hříchů v obřezání
Kristovu,
12 Pohřbeni jsouce s ním ve křtu,
skrze kterýžto i spolu s ním z mrtvých
vstali jste skrze víru, [jíž jste došli z]
mocnosti Boží, kterýž vzkřísil jej
z mrtvých.
13 A vás, [ještě] mrtvé v hříších
a v neobřízce těla vašeho, spolu s ním
obživil, odpustiv vám všecky hříchy,

14 [A] smazav proti nám [čelící]
zápis, jenž záležel v ustanoveních,
a byl odporný nám, i vyzdvihl jej
z prostředku, přibiv jej k kříži;
15 [A] obloupiv knížatstva i moci,
vedl je na odivu zjevně, triumf slaviv
nad nimi skrze něj.
16 Protož žádný vás nesuď pro
pokrm, aneb pro nápoj, anebo z strany
[některého] svátku, nebo novuměsíce,
anebo sobot,
17 Kteréžto věci jsou stín budoucích,
ale [to, od čehož se stín dělal, jestiť]
tělo Kristovo.
18 Nižádný vás nepředchvacuj
svémyslně pokorou a náboženstvím
andělským, v to, čehož neviděl,
[vysokomyslně] se vydávaje, marně se
nadýmaje smyslem těla svého,
19 A nedrže se hlavy, od níž všecko
tělo po kloubích a svazích vzdělané
a spojené roste Božím zrůstem.

Textus Receptus

11 ἐν ᾧ καὶ περιετμήθητε περιτομῇ
ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ
σώματος τῶν ἁμαρτιῶν τῆς σαρκός ἐν
τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ
12 συνταφέντες
αὐτῷ
ἐν
τῷ
βαπτίσματι, ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ
τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ θεοῦ τοῦ
ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ τῶν νεκρῶν·
13 καὶ ὑμᾶς νεκροὺς ὄντας ἐν τοῖς
παραπτώμασιν καὶ τῇ ἀκροβυστίᾳ τῆς
σαρκὸς ὑμῶν συνεζωποίησεν σὺν
αὐτῷ χαρισάμενος ἡμῖν πάντα τὰ
παραπτώματα
14 ἐξαλείψας
τὸ
καθ'
ἡμῶν
χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν ὃ ἦν
ὑπεναντίον ἡμῖν καὶ αὐτὸ ἦρκεν ἐκ τοῦ
μέσου προσηλώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ·
15 ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ
τὰς
ἐξουσίας
ἐδειγμάτισεν
ἐν
παρρησίᾳ θριαμβεύσας αὐτοὺς ἐν
αὐτῷ
16 Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν
βρώσει ἢ ἐν πόσει ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς ἢ
νουμηνίας ἢ σαββάτων·
17 ἅ ἐστιν σκιὰ τῶν μελλόντων τὸ δὲ
σῶμα τοῦ Χριστοῦ
18 μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω
θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ
θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων ἃ μὴ ἑώρακεν
ἐμβατεύων εἰκῇ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ
νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ
19 καὶ οὐ κρατῶν τὴν κεφαλήν ἐξ οὗ
πᾶν τὸ σῶμα διὰ τῶν ἁφῶν καὶ
συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον καὶ
συμβιβαζόμενον αὔξει τὴν αὔξησιν
τοῦ θεοῦ
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Textus Receptus

20 Poněvadž
tedy
zemřevše
s Kristem [osvobozeni jste] od živlů
světa, pročež tak jako byste živi byli
světu, těmi ceremoniemi dáte se
obtěžovati?
21 [Když říkáte:] Nedotýkej se, ani
okoušej, aniž se s tím obírej!
22 Kteréžto všecky věci samým
užíváním jich [přicházejí] k zkáze, [a
toť vše není než] podle přikázání
a učení lidských.
23 Ačťkoli [pak] ty věci mají
tvárnost moudrosti, v způsobu té
nábožnosti pošmourné a v [povrchní]
pokoře i v neodpouštění tělu, [avšak]
nejsou v žádné platnosti, [když
přináležejí toliko] k nasycení těla.

20 Εἰ οὖν ἀπεθάνετε σὺν τῷ Χριστῷ
ἀπὸ τῶν στοιχείων τοῦ κόσμου τί ὡς
ζῶντες ἐν κόσμῳ δογματίζεσθε

3

3

Protož povstali-li jste s Kristem,
vrchních věcí hledejte, kdež
Kristus na pravici Boží sedí.
2 O svrchní věci pečujte, ne
o zemské.
3 Nebo zemřeli jste, a život váš skryt
jest s Kristem v Bohu.
4 Když se [pak] ukáže Kristus, život
náš, tehdy i vy ukážete se s ním
v slávě.
5 Protož mrtvěte údy své zemské,
smilstvo, nečistotu, chlípnost, žádost
zlou, i lakomství, jenž jest modlám
sloužení.
6 Pro kteréžto věci přichází hněv
Boží na syny zpurné.
7 V kterýchžto [hříších] i vy někdy
chodili jste, když jste živi byli v nich.
8 Ale již nyní složtež i vy všecko to,
hněv, prchlivost, zlobivost, zlořečení
[i] mrzkomluvnost [zapuďte] od úst
vašich.

21 Μὴ ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ μηδὲ θίγῃς
22 ἅ ἐστιν πάντα εἰς φθορὰν τῇ
ἀποχρήσει κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ
διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων
23 ἅτινά ἐστιν λόγον μὲν ἔχοντα
σοφίας
ἐν
ἐθελοθρησκεία
καὶ
ταπεινοφροσύνῃ καὶ ἀφειδίᾳ σώματος
οὐκ ἐν τιμῇ τινι πρὸς πλησμονὴν τῆς
σαρκός

Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ τὰ
ἄνω ζητεῖτε οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν
δεξιᾷ τοῦ θεοῦ καθήμενος·
2 τὰ ἄνω φρονεῖτε μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς
3 ἀπεθάνετε γάρ καὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν
κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ θεῷ·
4 ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ ἡ ζωὴ
ἡμῶν τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ
φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ
5 Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ
ἐπὶ τῆς γῆς πορνείαν ἀκαθαρσίαν
πάθος ἐπιθυμίαν κακήν καὶ τὴν
πλεονεξίαν ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία,
6 δι' ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἐπὶ
τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας
7 ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ
ποτε ὅτε ἐζῆτε ἐν αὔτοις
8 νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ
πάντα
ὀργήν
θυμόν
κακίαν
βλασφημίαν αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ
στόματος ὑμῶν·
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9 Nelžete jedni na druhé, když jste
svlékli [s sebe] starého člověka
s skutky jeho,
10
A oblékli
toho
nového,
obnovujícího se k známosti [jasné],
podle obrazu toho, jenž jej stvořil,
11 Kdežto není Řek a Žid, obřízka
a neobřízka,
cizozemec
a Scýta,
služebník a svobodný ale všecko a ve
všech Kristus.
12 Protož oblectež se jako vyvolení
Boží, svatí, a milí, v srdce lítostivé,
v dobrotivost, nízké o sobě smýšlení,
krotkost, trpělivost,
13 Snášejíce
jeden
druhého
a odpouštějíce sobě vespolek, měl-li
by kdo proti komu jakou žalobu; jako
i Kristus odpustil vám, tak i vy.
14 Nadto pak nade všecko [oblečeni
buďte v] lásku, kteráž jest svazek
dokonalosti.
15 A pokoj Boží vítěziž v srdcích
vašich, k němuž i povoláni jste v jedno
tělo; a buďtež vděčni.
16 Slovo Kristovo přebývejž v vás
bohatě se vší moudrostí; učíce
a napomínajíce sebe vespolek Žalmy,
a zpěvy, a písničkami duchovními,
s milostí zpívajíce v srdci vašem Pánu.
17 A všecko, cožkoli činíte v slovu
nebo v skutku, všecko [čiňte] ve
jménu Pána Ježíše, díky činíce Bohu
a Otci skrze něho.
18 Ženy poddány buďte mužům
svým tak, jakž sluší, v Pánu.

Textus Receptus

9 μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους
ἀπεκδυσάμενοι
τὸν
παλαιὸν
ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ
10 καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν
ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ'
εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν
11 ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος
περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία βάρβαρος
Σκύθης δοῦλος ἐλεύθερος ἀλλὰ τὰ
πάντα καὶ ἐν πᾶσιν Χριστός
12 Ἐνδύσασθε οὖν ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ
θεοῦ ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι σπλάγχνα
οἰκτιρμῶν,
χρηστότητα
ταπεινοφροσύνην
πρᾳότητα,
μακροθυμίαν
13 ἀνεχόμενοι
ἀλλήλων
καὶ
χαριζόμενοι ἑαυτοῖς ἐάν τις πρός τινα
ἔχῃ μομφήν· καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς
ἐχαρίσατο ὑμῖν οὕτως καὶ ὑμεῖς·
14 ἐπὶ πᾶσιν δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην
ἥτις ἐστιν σύνδεσμος τῆς τελειότητος
15 καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ βραβευέτω
ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν εἰς ἣν καὶ
ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι· καὶ
εὐχάριστοι γίνεσθε
16 ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν
ὑμῖν πλουσίως ἐν πάσῃ σοφίᾳ
διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτοὺς
ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς
πνευματικαῖς ἐν χάριτι ᾄδοντες ἐν τῇ
καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ
17 καὶ πᾶν ὅ τι ἂν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ
ἐν ἔργῳ πάντα ἐν ὀνόματι κυρίου
Ἰησοῦ εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ καὶ
πατρὶ δι' αὐτοῦ
18 Αἱ γυναῖκες ὑποτάσσεσθε τοῖς
ἰδίοις ἀνδράσιν ὡς ἀνῆκεν ἐν κυρίῳ
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19 Muži milujte ženy [své],
a nemějtež se přísně k nim.
20 Dítky poslouchejte rodičů ve
všem; nebo to jest dobře libé Pánu.
21 Otcové
nepopouzejte
k hněvivosti dítek svých, aby sobě
nezoufaly.
22 Služebníci poslušni buďte ve
všem pánů svých tělesných, ne na oko
toliko sloužíce, jako ti, jenž se usilují
lidem líbiti, ale v sprostnosti srdce,
bojíce se Boha.
23 A všecko, což byste koli činili,
z [té] duše čiňte, jakožto Pánu, a ne
lidem,
24 Vědouce, že ode Pána vzíti máte
odplatu [věčného] dědictví; nebo
Pánu Kristu sloužíte.
25 Kdož by pak nepravost páchal,
odměnu své nepravosti vezme.
A neníť přijímání osob [u Boha].

4

Páni
spravedlivě
a slušně
s služebníky [svými] nakládejte,
vědouce, že i vy Pána máte
v nebesích.
2 Na modlitbě buďtež ustaviční,
bdíce v tom s díků činěním,
3 Modléce se spolu i za nás, aby Bůh
otevřel nám dveře slova, k mluvení
o tajemství Kristovu, pro něž
i v vězení jsem,
4 Abych je zjevoval, tak jakž mi
náleží mluviti.
5 Choďtež v moudrosti před těmi,
kteříž jsou vně, čas kupujíce.
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Textus Receptus

19 Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας
καὶ μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς
20 Τὰ τέκνα ὑπακούετε τοῖς
γονεῦσιν κατὰ πάντα τοῦτο γὰρ ἐστιν
εὐάρεστόν τῷ κυρίῳ
21 Οἱ πατέρες μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα
ὑμῶν ἵνα μὴ ἀθυμῶσιν
22 Οἱ δοῦλοι ὑπακούετε κατὰ πάντα
τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις μὴ ἐν
ὀφθαλμοδουλείαις ὡς ἀνθρωπάρεσκοι
ἀλλ' ἐν ἁπλότητι καρδίας φοβούμενοι
τὸν Θεόν·
23 καὶ πᾶν ὃ τι ἐὰν ποιῆτε ἐκ ψυχῆς
ἐργάζεσθε ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ
ἀνθρώποις
24 εἰδότες
ὅτι
ἀπὸ
κυρίου
ἀπολήψεσθε τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς
κληρονομίας τῷ γὰρ κυρίῳ Χριστῷ
δουλεύετε·
25 ὁ δὲ ἀδικῶν κομιεῖται ὃ ἠδίκησεν
καὶ οὐκ ἔστιν προσωποληψία

Οἱ κύριοι τὸ δίκαιον καὶ τὴν
ἰσότητα τοῖς δούλοις παρέχεσθε
εἰδότες ὅτι καὶ ὑμεῖς ἔχετε κύριον ἐν
οὐρανοῖς
2 Τῇ προσευχῇ προσκαρτερεῖτε
γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ
3 προσευχόμενοι ἅμα καὶ περὶ ἡμῶν
ἵνα ὁ θεὸς ἀνοίξῃ ἡμῖν θύραν τοῦ
λόγου λαλῆσαι τὸ μυστήριον τοῦ
Χριστοῦ δι' ὃ καὶ δέδεμαι
4 ἵνα φανερώσω αὐτὸ ὡς δεῖ με
λαλῆσαι
5 Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς
ἔξω τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι

4
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6 Řeč vaše vždycky budiž příjemná,
ozdobená solí, tak abyste věděli,
kterak byste měli jednomu každému
odpovědíti.
7 O věcech mých o všech oznámí
vám Tychikus, bratr milý, a věrný
slouha [Kristův] a spoluslužebník
v Pánu;
8 Kteréhož jsem poslal k vám
naschvál, aby zvěděl, co se děje u vás,
a potěšil srdcí vašich,
9 S Onezimem, věrným a milým
bratrem, kterýž jest tam od vás. [Tiť]
vám všecko oznámí, co se děje u nás.
10 Pozdravuje vás Aristarchus,
spoluvězeň můj, a Marek, sestřenec
Barnabášův, (o kterémž jsem vám
poručil, přišel-li by k vám, přijmětež
jej;)
11 A Jezus, kterýž slove Justus,
kteřížto jsou Židé. Ti toliko [jsou]
pomocníci [moji] v [kázání o]
království Božím; tiť mi byli ku
potěšení.
12 Pozdravuje vás Epafras, kterýž
od vás jest, slouha Kristův, kterýž
vždycky úsilně pracuje na modlitbách
za vás, abyste stáli dokonalí a plní ve
vší vůli Boží.
13 Nebo svědectví jemu vydávám,
žeť vás velmi horlivě miluje, a též i ty,
kteříž [jsou] v Laodicii, i kteříž [jsou]
v Hierapoli.
14 Pozdravuje vás Lukáš, lékař,
[bratr] milý, a Démas.
15 Pozdravte bratří Laodicenských,
i Nymfy, i té církve, kteráž jest
v domu jeho.

Textus Receptus

6 ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι
ἅλατι ἠρτυμένος εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς
ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι
7 Τὰ κατ' ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν
Τυχικὸς ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ
πιστὸς διάκονος καὶ σύνδουλος ἐν
κυρίῳ
8 ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ
τοῦτο ἵνα γνῷ τὰ περὶ ὑμῶν καὶ
παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν,
9 σὺν Ὀνησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ
ἀγαπητῷ ἀδελφῷ ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν·
πάντα ὑμῖν γνωριοῦσιν τὰ ὧδε
10 Ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἀρίσταρχος ὁ
συναιχμάλωτός μου καὶ Μᾶρκος ὁ
ἀνεψιὸς Βαρναβᾶ περὶ οὗ ἐλάβετε
ἐντολάς ἐὰν ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς δέξασθε
αὐτόν
11 καὶ Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Ἰοῦστος
οἱ ὄντες ἐκ περιτομῆς οὗτοι μόνοι
συνεργοὶ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
οἵτινες ἐγενήθησάν μοι παρηγορία
12 ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἐπαφρᾶς ὁ ἐξ
ὑμῶν δοῦλος Χριστοῦ πάντοτε
ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς
προσευχαῖς ἵνα στῆτε τέλειοι καὶ
πεπληρωμένοι ἐν παντὶ θελήματι τοῦ
θεοῦ
13 μαρτυρῶ γὰρ αὐτῷ ὅτι ἔχει ζῆλον
πολὺν ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν
Λαοδικείᾳ καὶ τῶν ἐν Ἱεραπόλει
14 ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς
ὁ ἀγαπητὸς καὶ Δημᾶς
15 Ἀσπάσασθε τοὺς ἐν Λαοδικείᾳ
ἀδελφοὺς καὶ Νύμφαν καὶ τὴν κατ'
οἶκον αὐτοῦ ἐκκλησίαν

KOLOSSENSKÝM 4:16

Bible Kralická
16 A když bude přečten u vás tento
list,
spravtež
to,
ať
jest
i v Laodicenském sboru čten; a ten,
kterýž jest psán z Laodicie, i vy také
přečtěte,
17 A rcete Archippovi: Viz, abys
služebnost, kterouž jsi přijal od Pána,
vyplnil.
18 Pozdravení
mou
rukou
Pavlovou. Pamatujtež na mé vězení.
Milost [Boží budiž] s vámi. Amen.
[List tento] psán k Kolossenským
z Říma po Tychikovi a Onezimovi.
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Textus Receptus

16 καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ' ὑμῖν ἡ
ἐπιστολή ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ
Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ καὶ
τὴν ἐκ Λαοδικείας ἵνα καὶ ὑμεῖς
ἀναγνῶτε
17 καὶ εἴπατε Ἀρχίππῳ· Βλέπε τὴν
διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν κυρίῳ ἵνα
αὐτὴν πληροῖς
18 Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου
μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν ἡ χάρις
μεθ' ὑμῶν ἀμήν πρός Κολασσαεῖς
ἐγράφη ἀπό Ῥώμης διά τυχικοῦ καί
Ὀνησίμου

První epištola S. Pavla k Tesalonicenským
Bible Kralická

1

Pavel a Silván a Timoteus církvi
Tessalonicenských v Bohu Otci
a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vám
a pokoj od Boha Otce našeho a Pána
Jezukrista.
2 Díky činíme Bohu vždycky ze
všech vás, zmínku činíce o vás na
modlitbách našich,
3 Bez přestání pamatujíce na skutek
víry vaší, a na práci [svaté] lásky, a na
trpělivost naděje Pána našeho
Jezukrista, před Bohem a Otcem
naším,
4 Vědouce, bratří Bohu milí,
o vyvolení vašem.
5 Nebo evangelium naše k vám
nezáleželo toliko v slovu, ale i v moci,
i v Duchu svatém, a v jistotě mnohé,
jakož víte, jací jsme byli mezi vámi [a
to] pro vás.
6 A vy následovníci naši i Páně
učiněni jste, přijavše slovo [jeho] ve
mnohé úzkosti, s radostí Ducha
svatého,
7 Takže jste učiněni příklad [dobrý]
všem věřícím v Macedonii a v Achaii.
8 Nebo od vás rozhlásilo se slovo
Páně netoliko v Macedonii a v Achaii,
ale i na všelikém místě víra vaše,
kteráž jest v Boha, roznesla se, takže
již nepotřebí nám [o tom] nic mluviti.

Textus Receptus

Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ
Τιμόθεος
τῇ
ἐκκλησίᾳ
Θεσσαλονικέων ἐν θεῷ πατρὶ καὶ
κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ χάρις ὑμῖν καὶ
εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν, καὶ
κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
2 Εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ πάντοτε
περὶ πάντων ὑμῶν μνείαν ὑμῶν,
ποιούμενοι ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡμῶν
3 ἀδιαλείπτως μνημονεύοντες ὑμῶν
τοῦ ἔργου τῆς πίστεως καὶ τοῦ κόπου
τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς
ἐλπίδος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ καὶ
πατρὸς ἡμῶν
4 εἰδότες ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ
θεοῦ τὴν ἐκλογὴν ὑμῶν
5 ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ
ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον ἀλλὰ
καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν πνεύματι ἁγίῳ
καὶ ἐν πληροφορίᾳ πολλῇ καθὼς
οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν ἐν ὑμῖν δι' ὑμᾶς
6 καὶ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε
καὶ τοῦ κυρίου δεξάμενοι τὸν λόγον ἐν
θλίψει πολλῇ μετὰ χαρᾶς πνεύματος
ἁγίου
7 ὥστε γενέσθαι ὑμᾶς τύπους πᾶσιν
τοῖς πιστεύουσιν ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ
τῇ Ἀχαΐᾳ
8 ἀφ' ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος
τοῦ κυρίου οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ
καὶ Ἀχαΐᾳ ἀλλὰ καὶ ἐν παντὶ τόπῳ ἡ
πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν θεὸν
ἐξελήλυθεν ὥστε μὴ χρείαν ἡμᾶς ἔχειν
λαλεῖν τι

1

I. T E S S A L O N I C E N S K Ý M 1 : 9

Bible Kralická
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Textus Receptus

10 A očekávali Syna jeho s nebe,
kteréhož jest vzkřísil z mrtvých, [totiž]
Ježíše, kterýž vysvobodil nás od
hněvu budoucího.

9 αὐτοὶ
γὰρ
περὶ
ἡμῶν
ἀπαγγέλλουσιν ὁποίαν εἴσοδον
ἔχομεν πρὸς ὑμᾶς καὶ πῶς
ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν θεὸν ἀπὸ τῶν
εἰδώλων δουλεύειν θεῷ ζῶντι καὶ
ἀληθινῷ
10 καὶ ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ
τῶν οὐρανῶν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν
Ἰησοῦν τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς ἀπὸ τῆς
ὀργῆς τῆς ἐρχομένης

2

2

9 Oniť zajisté sami o nás vyznávají,
jaký byl příchod náš k vám a kterak
jste
se
obrátili
k Bohu
od
modloslužby, abyste sloužili Bohu
živému a pravému,

Nebo [i] vy sami víte, bratří,
příchod náš k vám že jest nebyl
daremný.
2 Ale i prve trpěvše, a pohanění
snáševše, (jakož víte) v [městě]
Filippis, osvobodili jsme se v Bohu
našem mluviti vám směle evangelium
Boží, s mnohými odpory.
3 Napomínání zajisté naše nebylo
z podvodu, ani z nečistoty, ani ve lsti.
4 Ale jakož Bůh nás hodné učinil
[toho], aby nám svěřeno bylo
evangelium, takť mluvíme, ne jako
lidem se líbíce, ale Bohu, kterýž
zkušuje srdcí našich.
5 Anižť jsme zajisté kdy užívali řeči
pochlebné, jakož víte, ani za příčinou
něčeho lakomství provodili. Bůhť jest
svědek.
6 Ani jsme hledali od lidí chvály, ani
od vás, ani od jiných, ač jsme mohli
[vás] obtěžovati, jako Kristovi
apoštolé.
7 Ale byli jsme tiší mezi vámi, jako
když matka chová dítky své.

Αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ἀδελφοί τὴν
εἴσοδον ἡμῶν τὴν πρὸς ὑμᾶς ὅτι οὐ
κενὴ γέγονεν
2 ἀλλὰ καὶ προπαθόντες καὶ
ὑβρισθέντες
καθὼς
οἴδατε
ἐν
Φιλίπποις ἐπαρρησιασάμεθα ἐν τῷ
θεῷ ἡμῶν λαλῆσαι πρὸς ὑμᾶς τὸ
εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ ἐν πολλῷ ἀγῶνι
3 ἡ γὰρ παράκλησις ἡμῶν οὐκ ἐκ
πλάνης οὐδὲ ἐξ ἀκαθαρσίας οὐτὲ ἐν
δόλῳ
4 ἀλλὰ καθὼς δεδοκιμάσμεθα ὑπὸ
τοῦ θεοῦ πιστευθῆναι τὸ εὐαγγέλιον
οὕτως λαλοῦμεν οὐχ ὡς ἀνθρώποις
ἀρέσκοντες ἀλλὰ τῷ θεῷ τῷ
δοκιμάζοντι τὰς καρδίας ἡμῶν
5 οὔτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ κολακείας
ἐγενήθημεν καθὼς οἴδατε οὔτε ἐν
προφάσει πλεονεξίας θεὸς μάρτυς
6 οὔτε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώπων
δόξαν οὔτε ἀφ' ὑμῶν οὔτε ἀπ' ἄλλων
δυνάμενοι ἕν βάρει εἶναι ὥς Χριστοῦ
ἀπόστολοι
7 ἀλλ' ἐγενήθημεν ἤπιοι ἐν μέσῳ
ὑμῶν ὡς ἂν τροφὸς θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς
τέκνα
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8 Tak nakloněni k vám byvše, hotovi
jsme byli s velikou chutí, vydati vám
netoliko evangelium Boží, ale také
i duše naše, protože jste nám byli
[velmi] milí.
9 Nebo pamatujete, bratří, na práci
naši a ustávání. Ve dne i v noci zajisté
pracovavše, proto abychom žádného
z vás neobtěžovali, kázali jsme u vás
evangelium Boží.
10 Vy [jste] svědkové [toho] i Bůh,
kterak jsme svatě, a spravedlivě, a bez
úhony obcovali mezi vámi, kteříž jste
uvěřili,
11 Jakož víte, kterak jednoho
každého z vás, jako otec dítek svých,
napomínali jsme vás a potěšovali,
12 I s osvědčováním, abyste chodili
hodně Bohu, kterýž povolal vás do
království svého a v slávu.
13 Protož i my díky činíme Bohu bez
přestání, že přijavše slovo Boží, kteréž
jste slyšeli od nás, přijali jste ne jako
slovo lidské, ale jakož v pravdě jest,
[jako] slovo Boží, kterýžto i dílo své
působí v vás věřících.
14 Vy zajisté, bratří, následovníci
učiněni jste církví Božích, kteréž jsou
v Židovstvu, v Kristu Ježíši; neb jste
takovéž věci i vy trpěli od vašeho
pokolení, jako i oni od Židů.
15 Kteříž jsou i Pána Ježíše zabili,
i své vlastní proroky, a nás vyhnali,
a Bohu se nelíbí, a všem lidem jsou
odporní,

Textus Receptus

8 οὕτως
ἱμειρόμενοι
ὑμῶν
εὐδοκοῦμεν μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ μόνον
τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ ἀλλὰ καὶ τὰς
ἑαυτῶν ψυχάς διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν
γεγένησθε
9 μνημονεύετε γάρ ἀδελφοί τὸν
κόπον ἡμῶν καὶ τὸν μόχθον· νυκτὸς
γάρ, καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ
μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν ἐκηρύξαμεν
εἰς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ
10 ὑμεῖς μάρτυρες καὶ ὁ θεός ὡς
ὁσίως καὶ δικαίως καὶ ἀμέμπτως ὑμῖν
τοῖς πιστεύουσιν ἐγενήθημεν
11 καθάπερ οἴδατε ὡς ἕνα ἕκαστον
ὑμῶν ὡς πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ
παρακαλοῦντες
ὑμᾶς
καί
παραμυθούμενοι καί μαρτυρούμενοι
12 εἰς τὸ περιπατῆσαι ὑμᾶς ἀξίως
τοῦ θεοῦ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς εἰς τὴν
ἑαυτοῦ βασιλείαν καὶ δόξαν
13 διὰ
τοῦτο
Καὶ
ἡμεῖς
εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ ἀδιαλείπτως
ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ'
ἡμῶν τοῦ θεοῦ ἐδέξασθε οὐ λόγον
ἀνθρώπων ἀλλὰ καθώς ἐστιν ἀληθῶς
λόγον θεοῦ ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν
τοῖς πιστεύουσιν
14 ὑμεῖς γὰρ μιμηταὶ ἐγενήθητε
ἀδελφοί τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ θεοῦ τῶν
οὐσῶν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
ὅτι ταὐτὰ ἐπάθετε καὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῶν
ἰδίων συμφυλετῶν καθὼς καὶ αὐτοὶ
ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων
15 τῶν
καὶ
τὸν
κύριον
ἀποκτεινάντων Ἰησοῦν καὶ τοὺς ἰδίους
προφήτας καὶ ὑμᾶς ἐκδιωξάντων καὶ
θεῷ μὴ ἀρεσκόντων καὶ πᾶσιν
ἀνθρώποις ἐναντίων

I. T E S S A L O N I C E N S K Ý M 2 : 1 6
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16 Nedopouštějíce nám mluviti
pohanům, [k tomu] aby spaseni byli,
aby tak vždy doplňovali hříchy své.
Nebo vylit jest na ně hněv [Boží]
konečný.
17 My pak, bratří, zbaveni byvše vás
na chvíli tělem, ne srdcem,
opravdověji usilovali jsme viděti tvář
vaši s mnohou žádostí.

18 Protož chtěli jsme přijíti k vám,
(zvláště já Pavel,) jednou i po druhé,
ale překazil nám satan.
19 Nebo která jest naše naděje neb
radost aneb koruna chlouby? Zdali ne
i vy před obličejem Pána našeho
Jezukrista v [čas] příchodu jeho?
20 Vy jistě jste sláva naše i radost.

3

Protož nemohše se déle zdržeti, za
nejlepší se nám vidělo, abychom
v Aténách pozůstali my sami,
2 A poslali jsme Timotea, bratra
našeho
a služebníka
Božího
a pomocníka našeho v evangelium
Kristovu,
aby
potvrdil
vás
a napomenul k tomu, což náleží víře
vaší,
3 Aby se žádný nepohnul [od ní]
v takových těchto souženích. Neb
i sami víte, že jsme k tomu postaveni.
4 Ještě zajisté, když jsme u vás byli,
předpovídali jsme vám, že budeme
souženi; jakož se i stalo, jakž víte.
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Textus Receptus

16 κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσιν
λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν εἰς τὸ
ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας
πάντοτε ἔφθασεν δὲ ἐπ' αὐτοὺς ἡ ὀργὴ
εἰς τέλος
17 Ἡμεῖς
δέ
ἀδελφοί
ἀπορφανισθέντες ἀφ' ὑμῶν πρὸς
καιρὸν ὥρας προσώπῳ οὐ καρδίᾳ
περισσοτέρως ἐσπουδάσαμεν τὸ
πρόσωπον ὑμῶν ἰδεῖν ἐν πολλῇ
ἐπιθυμίᾳ
18 διό ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς
ἐγὼ μὲν Παῦλος καὶ ἅπαξ καὶ δίς καὶ
ἐνέκοψεν ἡμᾶς ὁ Σατανᾶς
19 τίς γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς ἢ χαρὰ ἢ
στέφανος καυχήσεως ἢ οὐχὶ καὶ ὑμεῖς
ἔμπροσθεν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ ἐν τῇ αὐτοῦ παρουσίᾳ
20 ὑμεῖς γάρ ἐστε ἡ δόξα ἡμῶν καὶ ἡ
χαρά

3

Διὸ μηκέτι στέγοντες εὐδοκήσαμεν
καταλειφθῆναι ἐν Ἀθήναις μόνοι

2 καὶ ἐπέμψαμεν Τιμόθεον τὸν
ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ διάκονον τοῦ θεοῦ
καὶ συνεργὸν ἡμῶν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ
τοῦ Χριστοῦ εἰς τὸ στηρίξαι ὑμᾶς καὶ
παρακαλέσαι ὑμᾶς περὶ τῆς πίστεως
ὑμῶν
3 τῷ μηδένα σαίνεσθαι ἐν ταῖς
θλίψεσιν ταύταις αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ὅτι
εἰς τοῦτο κείμεθα·
4 καὶ γὰρ ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἦμεν
προελέγομεν ὑμῖν ὅτι μέλλομεν
θλίβεσθαι καθὼς καὶ ἐγένετο καὶ
οἴδατε
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5 Protož i já, nemoha se déle zdržeti,
poslal jsem [ho k vám], abych zvěděl
o víře vaší, ať by snad nějak
nepokoušel vás ten pokušitel, a [tak
aby] nebyla daremná práce naše.
6 Nyní pak když k nám přišel
Timoteus od vás a zvěstoval nám
novinu veselou [o] víře a lásce vaší,
a že nás připomínáte dobře, žádajíce
vždycky nás viděti, jako také i my vás,
7 Protož potěšeni jsme z vás, bratří,
ve všelikém soužení a nesnadnosti
naší, skrze víru vaši.
8 Nebo aj, živi jsme, jestliže vy
[pevně] stojíte v Pánu.
9 A jakým děkováním z vás
můžeme se odměniti Bohu za všecku
tu radost, kterouž radujeme se pro vás
před [obličejem] Boha našeho,
10 Dnem i nocí přehorlivě modléce
se, abychom uzřeli tvář vaši a doplnili
to, čehož by se nedostávalo víře vaší?
11 Sám pak Bůh a Otec náš, a Pán
náš Ježíš Kristus spraviž cestu naši
k vám.
12 A vás [tentýž] Pán račiž
rozmnožiti
a rozhojniti
v lásce,
[kterouž máte] k sobě vespolek, i ke
všechněm, jako i nás k vám,
13 Aby tak utvrzena byla srdce vaše
neposkvrněná v svatosti, před Bohem
a Otcem naším, ku příští Pána našeho
Jezukrista, se všemi svatými jeho.

Textus Receptus

5 διὰ τοῦτο κἀγὼ μηκέτι στέγων
ἔπεμψα εἰς τὸ γνῶναι τὴν πίστιν ὑμῶν
μήπως ἐπείρασεν ὑμᾶς ὁ πειράζων
καὶ εἰς κενὸν γένηται ὁ κόπος ἡμῶν
6 Ἄρτι δὲ ἐλθόντος Τιμοθέου πρὸς
ἡμᾶς ἀφ' ὑμῶν καὶ εὐαγγελισαμένου
ἡμῖν τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν
καὶ ὅτι ἔχετε μνείαν ἡμῶν ἀγαθὴν
πάντοτε ἐπιποθοῦντες ἡμᾶς ἰδεῖν
καθάπερ καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς
7 διὰ τοῦτο παρεκλήθημεν ἀδελφοί
ἐφ' ὑμῖν ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει καὶ
ἀνάγκῃ ἡμῶν διὰ τῆς ὑμῶν πίστεως
8 ὅτι νῦν ζῶμεν ἐὰν ὑμεῖς στήκητε ἐν
κυρίῳ
9 τίνα γὰρ εὐχαριστίαν δυνάμεθα τῷ
θεῷ ἀνταποδοῦναι περὶ ὑμῶν ἐπὶ
πάσῃ τῇ χαρᾷ ᾗ χαίρομεν δι' ὑμᾶς
ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ ἡμῶν
10 νυκτὸς
καὶ
ἡμέρας
ὑπὲρ
ἐκπερισσοῦ δεόμενοι εἰς τὸ ἰδεῖν ὑμῶν
τὸ πρόσωπον καὶ καταρτίσαι τὰ
ὑστερήματα τῆς πίστεως ὑμῶν
11 Αὐτὸς δὲ ὁ θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν
καὶ ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός
κατευθύναι τὴν ὁδὸν ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς·
12 ὑμᾶς δὲ ὁ κύριος πλεονάσαι καὶ
περισσεύσαι τῇ ἀγάπῃ εἰς ἀλλήλους
καὶ εἰς πάντας καθάπερ καὶ ἡμεῖς εἰς
ὑμᾶς
13 εἰς τὸ στηρίξαι ὑμῶν τὰς καρδίας
ἀμέμπτους ἐν ἁγιωσύνῃ ἔμπροσθεν
τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν ἐν τῇ
παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ μετὰ πάντων τῶν ἁγίων
αὐτοῦ

I. T E S S A L O N I C E N S K Ý M 4 : 1

Bible Kralická

4

Dále pak, bratří, prosíme vás,
a napomínáme v Pánu Ježíši, jakož
jste přijali od nás, kterak byste měli
choditi a líbiti se Bohu, [v tom] abyste
se rozhojnili více.
2 Víte zajisté, jaká přikázání vydali
jsme vám skrze Pána Ježíše.
3 Tať jest zajisté vůle Boží, [totiž]
posvěcení vaše, abyste se zdržovali od
smilstva,
4 [A] aby uměl jeden každý z vás
svým osudím vládnouti v svatosti
a v uctivosti,
5 Ne v libosti [tělesných] žádostí
jako i pohané, kteříž Boha neznají;
6 [A] aby [žádný] neutiskal ani
oklamával v [jakémkoli] jednání
bratra svého, protože mstitel jest Pán
všeho toho, jakož i předpověděli jsme
vám a osvědčili.
7 Nebo
nepovolal
nás
Bůh
k nečistotě, ale ku posvěcení.
8 A protož kdo by pohrdal [tímto],
ne člověkem pohrdá, ale Bohem,
kterýž i dal Ducha svého svatého
nám.
9 O lásce pak bratrské neníť potřebí
psáti vám; nebo jste vy již tomu od
Boha naučeni, abyste milovali jedni
druhé.
10 A jistě činíte to ke všechněm
bratřím
ve
vší
Macedonii.
Napomínámeť pak vás, bratří, abyste
se [v tom ještě] více rozhojnili,
11 A snažili se pokojni býti a hleděti
toho, což komu náleží, a pracovati
rukama svýma vlastníma, jakož jsme
přikázali vám,
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Textus Receptus

τὸ Λοιπὸν οὖν ἀδελφοί ἐρωτῶμεν
ὑμᾶς καὶ παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ
Ἰησοῦ καθὼς παρελάβετε παρ' ἡμῶν
Τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ
ἀρέσκειν θεῷ ἵνα περισσεύητε μᾶλλον
2 οἴδατε γὰρ τίνας παραγγελίας
ἐδώκαμεν ὑμῖν διὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ
3 τοῦτο γάρ ἐστιν θέλημα τοῦ θεοῦ ὁ
ἁγιασμὸς ὑμῶν ἀπέχεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ
τῆς πορνείας
4 εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ
σκεῦος κτᾶσθαι ἐν ἁγιασμῷ καὶ τιμῇ

4

5 μὴ ἐν πάθει ἐπιθυμίας καθάπερ
καὶ τὰ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα τὸν θεόν
6 τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν
ἐν τῷ πράγματι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ
διότι ἔκδικος ὁ κύριος περὶ πάντων
τούτων καθὼς καὶ προείπαμεν ὑμῖν
καὶ διεμαρτυράμεθα
7 οὐ γὰρ ἐκάλεσεν ἡμᾶς ὁ θεὸς ἐπὶ
ἀκαθαρσίᾳ ἀλλ' ἐν ἁγιασμῷ
8 τοιγαροῦν
ὁ
ἀθετῶν
οὐκ
ἄνθρωπον ἀθετεῖ ἀλλὰ τὸν θεὸν τὸν
καὶ δόντα τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τὸ ἅγιον
εἰς ἡμᾶς
9 Περὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν
ἔχετε γράφειν ὑμῖν αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς
θεοδίδακτοί ἐστε εἰς τὸ ἀγαπᾶν
ἀλλήλους
10 καὶ γὰρ ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας
τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς ἐν ὅλῃ τῇ
Μακεδονίᾳ παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς
ἀδελφοί περισσεύειν μᾶλλον
11 καὶ φιλοτιμεῖσθαι ἡσυχάζειν καὶ
πράσσειν τὰ ἴδια καὶ ἐργάζεσθαι ταῖς
ἰδίαις χερσὶν ὑμῶν καθὼς ὑμῖν
παρηγγείλαμεν
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12 [Tak] abyste slušně chodili před
těmi, kteříž jsou vně, a v ničemž
abyste neměli nedostatku.
13 Nechciť pak, abyste nevěděli,
bratří, o těch, kteříž zesnuli, abyste se
nermoutili, jako i jiní, kteříž naděje
nemají.
14 Nebo jakož věříme, že Ježíš umřel
a z mrtvých vstal, takť Bůh i ty, kteříž
by zesnuli v Ježíšovi, přivede s ním.
15 Toto zajisté vám pravíme slovem
Páně, že my, kteříž živi pozůstaneme
do příchodu Páně, nepředejdeme těch,
kteříž zesnuli.
16 Nebo Pán [náš] s zvukem
ponoukajícím, s hlasem archanděla
a s troubou Boží sstoupí s nebe,
a mrtví, [kteříž jsou] v Kristu, vstanou
nejprve.
17 Potom my živí pozůstavení spolu
s nimi zachváceni budeme do oblaků,
vstříc Pánu v povětří, a tak vždycky se
Pánem budeme.
18 A protož potěšujtež
druhých těmito slovy.

jedni

5

O časích pak a chvílech, bratří,
nepotřebujete, aby vám psáno
bylo.
2 Nebo vy sami výborně víte, že ten
den Páně jako zloděj v noci, tak přijde.
3 Neb když dějí: Pokoj a bezpečnost,
tedy rychle přijde na ně zahynutí, jako
bolest ženě těhotné, a neujdouť [toho].

Textus Receptus

12 ἵνα περιπατῆτε εὐσχημόνως πρὸς
τοὺς ἔξω καὶ μηδενὸς χρείαν ἔχητε
13 Οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί
περὶ τῶν κεκοιμημένων, ἵνα μὴ
λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ
ἔχοντες ἐλπίδα
14 εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς
ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη οὕτως καὶ ὁ θεὸς
τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει
σὺν αὐτῷ
15 Τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ
κυρίου ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ
περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ
κυρίου οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς
κοιμηθέντας·
16 ὅτι αὐτὸς ὁ κύριος ἐν κελεύσματι
ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι
θεοῦ καταβήσεται ἀπ' οὐρανοῦ καὶ οἱ
νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται
πρῶτον
17 ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ
περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς
ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς
ἀπάντησιν τοῦ κυρίου εἰς ἀέρα· καὶ
οὕτως πάντοτε σὺν κυρίῳ ἐσόμεθα
18 Ὥστε παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἐν
τοῖς λόγοις τούτοις
Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν
καιρῶν ἀδελφοί οὐ χρείαν ἔχετε
ὑμῖν γράφεσθαι
2 αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἡ
ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ
οὕτως ἔρχεται
3 ὅταν γὰρ λέγωσιν Εἰρήνη καὶ
ἀσφάλεια τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς
ἐφίσταται ὄλεθρος ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ ἐν
γαστρὶ ἐχούσῃ καὶ οὐ μὴ ἐκφύγωσιν

5
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4 Ale vy, bratří, nejste ve tmě, aby
vás ten den jako zloděj zachvátil.
5 Všickni vy synové světla jste
a synové dne; nejsmeť [synové] noci,
ani tmy.
6 Nespěmež tedy, jako i jiní, ale
bděme a střízliví buďme.
7 Nebo kteříž spí, v noci spí, a kteříž
se opíjejí, v noci opilí jsou.
8 Ale my, [synové] dne jsouce,
střízliví buďme, oblečeni jsouce
v pancíř víry a lásky, a v lebku, [jenž
jest] naděje spasení.
9 Nebo nepostavil nás Bůh k hněvu,
ale k nabytí spasení, skrze Pána
našeho Jezukrista,
10 Kterýž umřel za nás, abychom,
buďto že bdíme, buďto že spíme,
spolu s ním živi byli.
11 Protož napomínejte se vespolek,
a vzdělávejte jeden druhého, jakož
i činíte.
12 A prosímeť vás, bratří, znejtež ty,
kteříž pracují mezi vámi, a předloženi
jsou vám v Pánu, a napomínají vás,
13 A velice je milujte pro práci jejich.
A mějte se k sobě vespolek pokojně.
14 A prosímeť
vás,
bratří,
napomínejte z řádu vystupujících,
potěšujte choulostivých, snášejte
mdlé, trpělivě se mějte ke všechněm.
15 Vizte, aby někdo zlého za zlé
neodplacoval, ale vždycky účinnosti
dokazujte, i k sobě vespolek i ke
všechněm.

677

Textus Receptus

4 ὑμεῖς δέ ἀδελφοί οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει
ἵνα ἡ ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτης
καταλάβῃ·
5 πάντες ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ
υἱοὶ ἡμέρας οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ
σκότους·
6 ἄρα οὖν μὴ καθεύδωμεν ὡς καὶ οἱ
λοιποί ἀλλὰ γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν
7 οἱ γὰρ καθεύδοντες νυκτὸς
καθεύδουσιν καὶ οἱ μεθυσκόμενοι
νυκτὸς μεθύουσιν·
8 ἡμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες νήφωμεν
ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως καὶ
ἀγάπης καὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα
σωτηρίας·
9 ὅτι οὐκ ἔθετο ἡμᾶς ὁ θεὸς εἰς ὀργὴν
ἀλλ' εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ
κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
10 τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα
εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωμεν ἅμα
σὺν αὐτῷ ζήσωμεν
11 Διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους καὶ
οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν ἕνα καθὼς καὶ
ποιεῖτε
12 Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί
εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑμῖν καὶ
προϊσταμένους ὑμῶν ἐν κυρίῳ καὶ
νουθετοῦντας ὑμᾶς
13 καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερ
ἐκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον
αὐτῶν εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς
14 παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί
νουθετεῖτε
τοὺς
ἀτάκτους
παραμυθεῖσθε τοὺς ὀλιγοψύχους
ἀντέχεσθε τῶν ἀσθενῶν μακροθυμεῖτε
πρὸς πάντας
15 ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ
τινι ἀποδῷ ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν
διώκετε καὶ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς
πάντας
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16 Vždycky se radujte,
17 Bez přestání se modlte,
18 Ze všeho díky čiňte; nebo ta jest
vůle Boží v Kristu Ježíši, [aby se tak
dálo] od vás.
19 Ducha neuhašujte,
20 Proroctvím nepohrdejte,
21 Všeho zkuste; což dobrého jest,
toho se držte.
22 Od všeliké zlé tvárnosti se
varujte.
23 On pak Bůh pokoje posvětiž vás
ve všem, a celý váš duch i duše i tělo
bez úhony ku příští Pána našeho
Jezukrista zachováno budiž.

24 Věrnýť jest ten, jenž povolal vás,
kterýž také i učiní [to].
25 Bratří, modlte se za nás.
26 Pozdravte
všech
bratří
v políbením svatém.
27 Zavazujiť vás skrze Pána, aby
čten byl list tento všechněm bratřím
svatým.
28 Milost Pána našeho Jezukrista
[budiž] s vámi. Amen. [List] první
k Tessalonicenským
psán
jest
v Aténách.

Textus Receptus

16 Πάντοτε χαίρετε
17 ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε
18 ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ
θέλημα θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς
19 τὸ πνεῦμα μὴ σβέννυτε
20 προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε
21 πάντα δοκιμάζετε τὸ καλὸν
κατέχετε
22 ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ
ἀπέχεσθε
23 Αὐτὸς δὲ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης
ἁγιάσαι
ὑμᾶς
ὁλοτελεῖς
καὶ
ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ
καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ
παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ τηρηθείη
24 πιστὸς ὁ καλῶν ὑμᾶς ὃς καὶ
ποιήσει
25 Ἀδελφοί προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν
26 Ἀσπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς
πάντας ἐν φιλήματι ἁγίῳ
27 ὀρκίζω
ὑμᾶς
τὸν
κύριον
ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσιν
τοῖς ἁγίοις ἀδελφοῖς
28 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ μεθ' ὑμῶν ἀμήν πρός
Θεσσαλονικείς πρώτη ἐγράφη ἀπό
Ἀθηνῶν

Druhá epištola S. Pavla k Tesalonicenským
Bible Kralická

1

Pavel a Silván a Timoteus církvi
Tessalonicenské
v Bohu Otci
našem a [v] Pánu Ježíši Kristu:
2 Milost vám a pokoj od Boha Otce
našeho a [od] Pána Jezukrista.
3 Povinniť jsme díky činiti Bohu
vždycky z vás, bratří, tak jakž hodné
jest, [protože] velmi roste víra vaše
a rozmáhá se láska jednoho každého
z vás, všechněch k sobě vespolek,
4 Takže my se vámi v sbořích Božích
chlubíme, vaší trpělivostí a věrou ve
všech protivenstvích a souženích,
kteráž snášíte;
5 [Kterážto jsou] zjevný důvod
spravedlivého soudu Božího, abyste
tak za hodné jmíni byli království
Božího, pro něž i trpíte,
6 Poněvadž spravedlivé jest u Boha,
aby zase odplaceno bylo těm, kteříž
vás sužují, soužením,
7 Vám pak, úzkost trpícím, [aby
dáno bylo] odpočinutí s námi, při
zjevení Pána Ježíše s nebe, s anděly
moci jeho,
8 V plameni ohně, kterýž pomstu
uvede na ty, jenž neznají Boha
a neposlouchají evangelium Pána
našeho Jezukrista,

Textus Receptus

Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ
Τιμόθεος
τῇ
ἐκκλησίᾳ
Θεσσαλονικέων ἐν θεῷ πατρὶ ἡμῶν
καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ
2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ
3 Εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ θεῷ
πάντοτε περὶ ὑμῶν ἀδελφοί καθὼς
ἄξιόν ἐστιν ὅτι ὑπεραυξάνει ἡ πίστις
ὑμῶν καὶ πλεονάζει ἡ ἀγάπη ἑνὸς
ἑκάστου πάντων ὑμῶν εἰς ἀλλήλους
4 ὥστε ἡμᾶς αὐτοὺς ἐν ὑμῖν
καυχᾶσθαι ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ θεοῦ
ὑπὲρ τῆς ὑπομονῆς ὑμῶν καὶ πίστεως
ἐν πᾶσιν τοῖς διωγμοῖς ὑμῶν καὶ ταῖς
θλίψεσιν αἷς ἀνέχεσθε
5 ἔνδειγμα τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ
θεοῦ εἰς τὸ καταξιωθῆναι ὑμᾶς τῆς
βασιλείας τοῦ θεοῦ ὑπὲρ ἡς καὶ
πάσχετε
6 εἴπερ
δίκαιον
παρὰ
θεῷ
ἀνταποδοῦναι τοῖς θλίβουσιν ὑμᾶς
θλῖψιν
7 καὶ ὑμῖν τοῖς θλιβομένοις ἄνεσιν
μεθ' ἡμῶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει τοῦ
κυρίου Ἰησοῦ ἀπ' οὐρανοῦ μετ'
ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ
8 ἐν πυρὶ φλογός διδόντος ἐκδίκησιν
τοῖς μὴ εἰδόσιν θεὸν καὶ τοῖς μὴ
ὑπακούουσιν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ
κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ·

1
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Textus Receptus

11 Pročež i modlíme se vždycky za
vás, aby vás hodné učiniti ráčil
povolání toho Bůh náš a vyplnil
všecku dobře libou vůli dobrotivosti
[své], i skutek víry mocně,
12 Aby oslaveno bylo jméno Pána
našeho Jezukrista v vás a vy v něm,
podle milosti Boha našeho a Pána
Jezukrista.

9 οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον
αἰώνιον ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου
καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ
10 ὅταν ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς
ἁγίοις αὐτοῦ καὶ θαυμασθῆναι ἐν
πᾶσιν τοῖς πιστεύουσιν ὅτι ἐπιστεύθη
τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ' ὑμᾶς ἐν τῇ
ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
11 εἰς ὃ καὶ προσευχόμεθα πάντοτε
περὶ ὑμῶν ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς
κλήσεως ὁ θεὸς ἡμῶν καὶ πληρώσῃ
πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ
ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει
12 ὅπως ἐνδοξασθῇ τὸ ὄνομα τοῦ
κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ὑμῖν
καὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ κατὰ τὴν χάριν τοῦ
θεοῦ ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ

2

2

9 Kteříž pomstu ponesou, věčné
zahynutí, [zahnáni jsouce] od tváři
Páně a od slávy moci jeho,
10 Když přijde, aby oslaven byl
v svatých svých a předivný ukázal se
ve všech věřících, (nebo uvěřeno jest
svědectví našemu u vás,) v onen den.

Prosímeť pak vás, bratří, skrze
příští Pána našeho Jezukrista
a naše shromáždění v něj,
2 Abyste se nedali rychle vyrážeti
z mysli, ani kormoutiti, buď skrze
ducha, buďto skrze řeč, neb skrze list,
jako od nás [poslaný], jako by nastával
den Kristův.
3 Nesvodiž vás žádný nižádným
obyčejem. Neboť [nenastane den
Páně], než až prve přijde odstoupení,
a zjeven bude ten člověk hřícha, syn
zatracení,
4 Protivící a povyšující se nade
všecko, což slove Bůh, anebo čemuž se
děje Božská čest, takže se posadí
v chrámě Božím, tak sobě počínaje,
jako by byl Bůh.

Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί ὑπὲρ
τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ
Χριστοῦ
καὶ
ἡμῶν
ἐπισυναγωγῆς ἐπ' αὐτόν
2 εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς
ἀπὸ τοῦ νοὸς μήτε θροεῖσθαι μήτε διὰ
πνεύματος μήτε διὰ λόγου μητὲ δι'
ἐπιστολῆς ὡς δι' ἡμῶν ὡς ὅτι
ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ·
3 μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ
μηδένα τρόπον ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ
ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ
ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς
ἀπωλείας
4 ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος
ἐπὶ πάντα λεγόμενον θεὸν ἢ σέβασμα
ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ ὡς
Θεὸν καθίσαι ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν
ὅτι ἔστιν θεός
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5 Nepomníte-liž, že ještě byv u vás,
o tom jsem vám pravil?
6 A nyní co mešká, víte, [totiž] aby
on [teprv] zjeven byl časem svým.
7 Nebo již tajemství nepravosti
působí, toliko až by ten, jenž [jej]
zdržuje nyní, z prostředku byl
vyvržen.
8 A tehdážť zjeven bude ten
bezbožník, kteréhož Pán zabije
duchem úst svých a zkazí zjevením
jasné přítomnosti své,
9 Kteréhožto [nešlechetníka] příští
jest podle mocného díla satanova, se
vší mocí a divy i zázraky lživými,
10 A se
všelikým
podvodem
nepravosti v těch, jenž hynou, protože
lásky pravdy nepřijali, aby spaseni
byli.
11 A protož pošle jim Bůh mocné
dílo podvodů, aby věřili lži,
12 [A] aby odsouzeni byli všickni,
kteříž neuvěřili pravdě, ale oblíbili
sobě nepravost.
13 Myť pak jsme povinni děkovati
Bohu vždycky z vás, bratří Pánu milí,
že vyvolil vás Bůh od počátku
k spasení, v posvěcení Ducha a u víře
pravdy,
14 K čemuž povolal vás skrze
evangelium naše, k dojití slávy Pána
našeho Jezukrista.

Textus Receptus

5 Οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὢν πρὸς
ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν
6 καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε εἰς τὸ
ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ
καιρῷ
7 τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται
τῆς ἀνομίας· μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως
ἐκ μέσου γένηται
8 καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ
ἄνομος ὃν ὁ κύριος ἀναλώσει τῷ
πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ
καταργήσει
τῇ
ἐπιφανείᾳ
τῆς
παρουσίας αὐτοῦ
9 οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ'
ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ ἐν πάσῃ
δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασιν
ψεύδους
10 καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ τῆς ἀδικίας ἐν
τοῖς ἀπολλυμένοις ἀνθ ὧν τὴν ἀγάπην
τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ
σωθῆναι αὐτούς
11 καὶ διὰ τοῦτο πέμψει αὐτοῖς ὁ
θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ
πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει
12 ἵνα κριθῶσιν πάντες οἱ μὴ
πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ ἀλλ'
εὐδοκήσαντες ἐν τῇ ἀδικίᾳ
13 Ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν
τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν ἀδελφοὶ
ἠγαπημένοι ὑπὸ κυρίου ὅτι εἵλετο
ὑμᾶς ὁ θεὸς ἀπ' αρχῆς εἰς σωτηρίαν ἐν
ἁγιασμῷ πνεύματος καὶ πίστει
ἀληθείας
14 εἰς ὃ ἐκάλεσεν ὑμᾶς διὰ τοῦ
εὐαγγελίου ἡμῶν εἰς περιποίησιν
δόξης τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
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Textus Receptus

15 A protož, bratří, stůjtež a držtež
se učení vydaného, jemuž jste se
naučili, buďto skrze řeč, buďto i skrze
list náš.
16 On pak Pán náš Ježíš Kristus,
a Bůh i Otec náš, kterýž zamiloval nás
a dal [nám] potěšení věčné a naději
dobrou z milosti,
17 Potěšujž srdcí vašich a utvrdiž
vás v každém slovu i skutku dobrém.

15 ἄρα οὖν ἀδελφοί στήκετε καὶ
κρατεῖτε
τὰς
παραδόσεις
ἃς
ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι'
ἐπιστολῆς ἡμῶν
16 Αὐτὸς δὲ ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
Χριστὸς καὶ ὁ θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν ὁ
ἀγαπήσας ἡμᾶς καὶ δοὺς παράκλησιν
αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν χάριτι
17 παρακαλέσαι ὑμῶν τὰς καρδίας
καὶ στηρίξαι ὑμᾶς ἐν παντὶ λόγῳ καὶ
ἔργῳ ἀγαθῷ

3

3

Dále [pak], bratří, modlte se za nás,
aby slovo Páně rozmáhalo se
a slaveno bylo, jako i u vás,
2 A abychom vysvobozeni byli od
nezbedných a zlých lidí. Neboť ne
všech [jest] víra.
3 Ale věrnýť jest Pán, kterýž utvrdí
vás a ostříhati bude od zlého.
4 Doufámeť pak v Pánu o vás, že
[to,] což vám předkládáme, činíte
i činiti budete.
5 Pán pak spravujž srdce vaše
k lásce Boží a k trpělivému očekávání
Krista.
6 Přikazujemeť pak vám, bratří, ve
jménu Pána našeho Jezukrista, abyste
se oddělovali od každého bratra,
kterýž by se choval neřádně a ne
podle naučení vydaného, kteréž přijal
od nás.
7 Nebo sami víte, kterak jest potřebí
následovati nás, poněvadž jsme se
nechovali mezi vámi neslušně.

Τὸ λοιπὸν προσεύχεσθε ἀδελφοί
περὶ ἡμῶν ἵνα ὁ λόγος τοῦ κυρίου
τρέχῃ καὶ δοξάζηται καθὼς καὶ πρὸς
ὑμᾶς
2 καὶ ἵνα ῥυσθῶμεν ἀπὸ τῶν
ἀτόπων καὶ πονηρῶν ἀνθρώπων· οὐ
γὰρ πάντων ἡ πίστις
3 πιστὸς δέ ἐστιν ὁ κύριος ὃς
στηρίξει ὑμᾶς καὶ φυλάξει ἀπὸ τοῦ
πονηροῦ
4 πεποίθαμεν δὲ ἐν κυρίῳ ἐφ' ὑμᾶς
ὅτι ἃ παραγγέλλομεν ὑμῖν, καὶ ποιεῖτε
καὶ ποιήσετε
5 Ὁ δὲ κύριος κατευθύναι ὑμῶν τὰς
καρδίας εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ καὶ
εἰς ὑπομονὴν τοῦ Χριστοῦ
6 Παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν ἀδελφοί ἐν
ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς
ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος καὶ
μὴ κατὰ τὴν παράδοσιν ἣν παρέλαβεν
παρ' ἡμῶν
7 αὐτοὶ γὰρ οἴδατε πῶς δεῖ
μιμεῖσθαι ἡμᾶς ὅτι οὐκ ἠτακτήσαμεν ἐν
ὑμῖν
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8 Aniž jsme darmo chleba jedli
u koho, ale s prací a s těžkostí, ve dne
i v noci dělajíce, abychom žádnému
z vás nebyli k obtížení.
9 Ne jako bychom neměli k tomu
práva, ale abychom se vám za příklad
vydali, abyste nás následovali.
10 Nebo i když jsme byli u vás, to
jsme vám předkládali: Kdož nechce
dělati, aby také nejedl.
11 Slyšímeť zajisté, že někteří mezi
vámi
chodí
nezpůsobně,
nic
nedělajíce, ale v neužitečné věci se
vydávajíce.
12 Protož těm, kteříž takoví [jsou],
přikazujeme, a napomínáme [jich]
skrze Pána našeho Jezukrista, aby
pokojně pracujíce, svůj chléb jedli.
13 Vy pak, bratří, neoblevujte dobře
činíce.
14 Pakli kdo neuposlechne skrze
psaní řeči naší, toho znamenejte,
a nemějte s ním nic činiti, ať by se
zastyděl.
15 Avšak nemějte [ho] za nepřítele,
ale napomínejte jako bratra.
16 Sám pak Pán pokoje dejž vám
vždycky pokoj všelijakým způsobem.
Pán [budiž] se všemi vámi.
17 Pozdravení mou [vlastní] rukou
Pavlovou, což jest za znamení
v každém listu. Takť obyčejně píši.
18 Milost Pána našeho Jezukrista
[budiž] se všemi vámi. Amen. Druhý
[list] k Tessalonicenským psán byl
z Atén.

Textus Receptus

8 οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν
παρά τινος ἀλλ' ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ
νύκτα καὶ ἡμέραν ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ
μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν·
9 οὐχ ὅτι οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀλλ'
ἵνα ἑαυτοὺς τύπον δῶμεν ὑμῖν εἰς τὸ
μιμεῖσθαι ἡμᾶς
10 καὶ γὰρ ὅτε ἦμεν πρὸς ὑμᾶς τοῦτο
παρηγγέλλομεν ὑμῖν ὅτι εἴ τις οὐ θέλει
ἐργάζεσθαι μηδὲ ἐσθιέτω
11 ἀκούομεν
γάρ
τινας
περιπατοῦντας ἐν ὑμῖν ἀτάκτως μηδὲν
ἐργαζομένους
ἀλλὰ
περιεργαζομένους·
12 τοῖς δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν
καὶ παρακαλοῦμεν διὰ τοῦ κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστου, ἵνα μετὰ
ἡσυχίας ἐργαζόμενοι τὸν ἑαυτῶν
ἄρτον ἐσθίωσιν
13 Ὑμεῖς δέ ἀδελφοί μὴ ἐκκακήσητε
καλοποιοῦντες
14 εἰ δέ τις οὐχ ὑπακούει τῷ λόγῳ
ἡμῶν διὰ τῆς ἐπιστολῆς τοῦτον
σημειοῦσθε καὶ μὴ συναναμίγνυσθε
αὐτῷ ἵνα ἐντραπῇ·
15 καὶ μὴ ὡς ἐχθρὸν ἡγεῖσθε ἀλλὰ
νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν
16 Αὐτὸς δὲ ὁ κύριος τῆς εἰρήνης
δῴη ὑμῖν τὴν εἰρήνην διὰ παντὸς ἐν
παντὶ τρόπῳ ὁ κύριος μετὰ πάντων
ὑμῶν
17 Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου
ὅ ἐστιν σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ·
οὕτως γράφω
18 ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν ἀμήν
πρός Θεσσαλονικείς δευτέρᾳ ἐγράφη
ἀπό Ἀθηνῶν

První epištola S. Pavla k Timoteovi
Bible Kralická

1

Pavel, apoštol Ježíše Krista, podle
zřízení Boha spasitele našeho
a pána Jezukrista, naděje naší,
2 Timoteovi, vlastnímu synu u víře:
Milost, milosrdenství [a] pokoj od
Boha Otce našeho a [od] Krista Ježíše
Pána našeho.
3 Jakož jsem prosil tebe, abys
pozůstal v Efezu, když jsem šel do
Macedonie, [viziž,] abys přikázal
některým jiného učení neučiti,
4 Ani
oblibovati
básní
a vypravování rodů, čemuž konce
není, odkudž jen hádky pocházejí,
více nežli vzdělání Boží, kteréž jest
u víře,
5 Ješto konec přikázání jest láska
z srdce čistého a z svědomí dobrého
a z víry neošemetné.
6 Od čehož někteří jako od cíle
pobloudivše,
uchýlili
se
k marnomluvnosti,
7 Chtíce býti učitelé Zákona,
a nerozumějíce, ani co mluví, ani čeho
zastávají.
8 Víme pak, že dobrý jest Zákon,
když by ho kdo náležitě užíval,
9 Toto znaje, že spravedlivému není
uložen
Zákon,
ale
nepravým
a nepoddaným,
bezbožným
a hříšníkům,
nešlechetným
a nečistým, mordéřům otců [svých]
a matek, vražedlníkům,

Textus Receptus

Παῦλος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ
κατ' ἐπιταγὴν θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν
καὶ Κυριόυ Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς
ἐλπίδος ἡμῶν
2 Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει
χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς
ἡμῶν καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου
ἡμῶν
3 Καθὼς
παρεκάλεσά
σε
προσμεῖναι ἐν Ἐφέσῳ πορευόμενος εἰς
Μακεδονίαν ἵνα παραγγείλῃς τισὶν μὴ
ἑτεροδιδασκαλεῖν
4 μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ
γενεαλογίαις ἀπεράντοις αἵτινες
ζητήσεις παρέχουσιν μᾶλλον ἢ
οἰκονομίαν θεοῦ τὴν ἐν πίστει

1

5 τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν
ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας καὶ
συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως
ἀνυποκρίτου
6 ὧν
τινες
ἀστοχήσαντες
ἐξετράπησαν εἰς ματαιολογίαν
7 θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι μὴ
νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσιν μήτε περὶ
τίνων διαβεβαιοῦνται
8 Οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόμος ἐάν
τις αὐτῷ νομίμως χρῆται
9 εἰδὼς τοῦτο ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ
κεῖται ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις
ἀσεβέσιν καὶ ἁμαρτωλοῖς ἀνοσίοις καὶ
βεβήλοις πατραλῴαις καὶ μητραλῴαις
ἀνδροφόνοις
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10 Smilníkům, samcoložníkům, těm,
kteříž lidi kradou, lhářům, křivým
přísežníkům, a jest-li co jiného, ješto
by bylo naodpor zdravému učení,
11 [Jenž jest] podle slavného
evangelium blahoslaveného Boha,
kteréžto mně svěřeno jest.
12 Protož děkuji tomu, kterýž mne
zmocnil, [totiž] Kristu Ježíši Pánu
našemu, že mne za [tak] věrného
soudil, aby mne v službě [té] postavil,
13 Ješto jsem prve byl ruhač,
a protivník,
a ukrutník.
Ale
milosrdenství jsem došel; neb jsem to
z neznámosti činil v nevěře.
14 Rozhojnila se pak náramně milost
Pána našeho, s věrou a s milováním,
kteréž [jest] v Kristu Ježíši.
15 Věrnáť [jest] tato řeč a všelijak
oblíbení hodná, že Kristus Ježíš přišel
na svět, aby hříšné spasil, z nichžto já
první jsem.
16 Ale proto milosrdenství jsem
došel, aby na mně prvním dokázal
Ježíš Kristus všeliké dobrotivosti, ku
příkladu těm, kteříž mají uvěřiti
v něho k životu věčnému.
17 Protož Králi věků nesmrtelnému,
neviditelnému, samému moudrému
Bohu [budiž] čest i sláva na věky
věků. Amen.
18 Totoť přikázání poroučím tobě,
synu Timotee, [totiž] abys podle
předešlých o tobě proroctví bojoval
v tom dobrý boj,
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Textus Receptus

10 πόρνοις
ἀρσενοκοίταις
ἀνδραποδισταῖς ψεύσταις ἐπιόρκοις
καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ
διδασκαλίᾳ ἀντίκειται
11 κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ
μακαρίου θεοῦ ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ
12 Καὶ
Χάριν
ἔχω
τῷ
ἐνδυναμώσαντί με Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ
κυρίῳ ἡμῶν ὅτι πιστόν με ἡγήσατο
θέμενος εἰς διακονίαν
13 τὸν πρότερον ὄντα βλάσφημον
καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν ἀλλ'
ἠλεήθην ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν
ἀπιστίᾳ·
14 ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἡ χάρις τοῦ
κυρίου ἡμῶν μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης
τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
15 πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης
ἀποδοχῆς ἄξιος ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς
ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς
σῶσαι ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ
16 ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην ἵνα ἐν
ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Ἰησοῦς
Χριστὸς τὴν πᾶσαν μακροθυμίαν πρὸς
ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν
ἐπ' αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον
17 τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων
ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ σοφῶ θεῷ
τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων ἀμήν
18 Ταύτην
τὴν
παραγγελίαν
παρατίθεμαί σοι τέκνον Τιμόθεε κατὰ
τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας
ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν
στρατείαν
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Textus Receptus

19 Maje víru a dobré svědomí,
kteréžto někteří potrativše, zhynuli
u víře.
20 Z nichžto jest Hymeneus
a Alexander, kteréž jsem vydal satanu,
aby trestáni jsouce, učili se nerouhati.

19 ἔχων
πίστιν
καὶ
ἀγαθὴν
συνείδησιν ἥν τινες ἀπωσάμενοι περὶ
τὴν πίστιν ἐναυάγησαν
20 ὧν
ἐστιν
Ὑμέναιος
καὶ
Ἀλέξανδρος οὓς παρέδωκα τῷ Σατανᾷ
ἵνα παιδευθῶσιν μὴ βλασφημεῖν

2

2

Napomínámť pak, aby především
činěny bývaly pokorné modlitby,
prosby, [svaté] žádosti a díků činění
za všelijaké lidi,
2 Za krále i za všecky v moci
postavené, abychom tichý a pokojný
život vedli ve vší zbožnosti
a šlechetnosti.
3 Nebo toť jest dobré a vzácné před
spasitelem naším Bohem,
4 Kterýž chce, aby všelijací lidé
spaseni byli a k známosti pravdy
přišli.
5 Jedenť [jest] zajisté Bůh, jeden také
i prostředník Boží a lidský, člověk
Kristus Ježíš,
6 Kterýžto dal sebe samého mzdu
na vykoupení za všecky, [na]
osvědčení časem svým.
7 K čemuž postaven jsem já za
kazatele a apoštola, (pravduť pravím
v Kristu a neklamámť,) za učitele
pohanů u víře a pravdě.
8 Protož chtěl bych, aby se modlili
muži na všelikém místě, pozdvihujíce
čistých rukou, bez hněvu a bez
roztržitosti.
9 Takž také i ženy aby se oděvem
slušným s stydlivostí a s středmostí
ozdobovaly,
ne
strojením
a křtaltováním sobě vlasů, neb zlatem,
anebo perlami, anebo drahým
rouchem,

Παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων
ποιεῖσθαι δεήσεις προσευχάς
ἐντεύξεις εὐχαριστίας ὑπὲρ πάντων
ἀνθρώπων
2 ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἐν
ὑπεροχῇ ὄντων ἵνα ἤρεμον καὶ
ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ
εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι
3 τοῦτο γὰρ καλὸν καὶ ἀπόδεκτον
ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ
4 ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει
σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας
ἐλθεῖν
5 εἷς γὰρ θεός εἷς καὶ μεσίτης θεοῦ
καὶ ἀνθρώπων ἄνθρωπος Χριστὸς
Ἰησοῦς
6 ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ
πάντων τὸ μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις
7 εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ καὶ
ἀπόστολος ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ,
οὐ ψεύδομαι διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν
πίστει καὶ ἀληθείᾳ
8 Βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς
ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ ἐπαίροντας
ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ
διαλογισμοῦ
9 ὡσαύτως καὶ τὰς γυναῖκας ἐν
καταστολῇ κοσμίῳ μετὰ αἰδοῦς καὶ
σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς μὴ ἐν
πλέγμασιν ἢ χρυσῴ, ἢ μαργαρίταις ἢ
ἱματισμῷ πολυτελεῖ
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Textus Receptus

10 Ale (tak, jakž sluší ženám, kteréž
dokazují při sobě zbožnosti,) dobrými
skutky.
11 Žena ať se učí mlčeci, ve všeliké
poddanosti.
12 Nebo ženě nedopouštím učiti, ani
vládnouti nad mužem, ale aby byla
v mlčení.
13 Adam zajisté prve jest stvořen,
potom Eva.
14 A Adam nebyl sveden, ale žena
svedena jsuci, příčinou přestoupení
byla.
15 Ale však spasena bude v plození
dětí, jestliže by zůstala u víře,
a v lásce,
a v posvěcení
[svém],
s středmostí.

10 ἀλλ'
ὃ
πρέπει
γυναιξὶν
ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν δι'
ἔργων ἀγαθῶν
11 γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν
πάσῃ ὑποταγῇ·
12 γυναικὶ δὲ διδάσκειν οὐκ
ἐπιτρέπω οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός ἀλλ'
εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ
13 Ἀδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη εἶτα
Εὕα
14 καὶ Ἀδὰμ οὐκ ἠπατήθη ἡ δὲ γυνὴ
ἀπατηθεῖσα ἐν παραβάσει γέγονεν·

3

3

Věrnáť [jest] tato řeč, žádá-li kdo
biskupství [žeť] výborné práce
žádá.
2 Ale musíť biskup býti bez úhony,
jedné manželky muž, bedlivý,
středmý, vážný, k hostem přívětivý,
způsobný k učení.
3 Ne pijan vína, ne bitec, ani
mrzkého zisku žádostivý, ale mírný,
ne svárlivý, ne lakomec,
4 Kterýž by dům svůj dobře
spravoval,
a dítky
[své]
měl
v poddanosti se vší šlechetností.
5 (Nebo jestliže kdo domu svého
spraviti neumí, kterak o církev Páně
pečovati bude?)
6 Ne novák, aby [snad] nadut jsa,
neupadl v potupení ďáblovo.

15 σωθήσεται
δὲ
διὰ
τῆς
τεκνογονίας ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει
καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῷ μετὰ
σωφροσύνης·
πιστὸς ὁ λόγος Εἴ τις ἐπισκοπῆς
ὀρέγεται καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ

2 δεῖ
οὖν
τὸν
ἐπίσκοπον
ἀνεπίληπτον εἶναι μιᾶς γυναικὸς
ἄνδρα νηφάλεον σώφρονα κόσμιον
φιλόξενον διδακτικόν
3 μὴ πάροινον μὴ πλήκτην μὴ
αἰσχροκερδῆ, ἀλλ' ἐπιεικῆ ἄμαχον
ἀφιλάργυρον
4 τοῦ
ἰδίου
οἴκου
καλῶς
προϊστάμενον τέκνα ἔχοντα ἐν
ὑποταγῇ μετὰ πάσης σεμνότητος
5 εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι
οὐκ οἶδεν πῶς ἐκκλησίας θεοῦ
ἐπιμελήσεται
6 μὴ νεόφυτον ἵνα μὴ τυφωθεὶς εἰς
κρίμα ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου
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7 A musíť také i svědectví dobré
míti od těch, kteříž jsou vně, aby
neupadl
v pohanění
a v osidlo
ďáblovo.
8 Takž podobně jáhnové musejí býti
poctiví, ne dvojího jazyku, ne mnoho
vína pijící, ne žádostiví mrzkého
zisku,
9 Mající tajemství víry v svědomí
čistém.
10 A ti také ať jsou nejprv zkušeni,
a tak ať přisluhují, jsouce bez úhony.
11 Též i manželky [jejich musejí
býti] šlechetné, neutrhavé, středmé, ve
všem věrné.
12 Jáhnové buďtež jedné manželky
muži, kteříž by své dítky dobře
spravovali i své domy.
13 Nebo
kteříž
by
dobře
přisluhovali, dobrého stupně sobě
dobudou, a mnohé doufanlivosti
u víře, kteráž [jest] v Kristu Ježíši.
14 Totoť píši tobě, maje naději, že
brzo přijdu k tobě.
15 Pakliť prodlím, abys věděl, kterak
máš v domu Božím chovati se, jenž
jest církev Boha živého, sloup
a utvrzení pravdy.
16 A v pravdě velikéť jest tajemství
zbožnosti, [že] Bůh zjeven jest v těle,
ospravedlněn v Duchu, ukázal se
andělům, kázán jest pohanům,
uvěřeno jemu na světě, vzhůru přijat
jest ve slávu.

Textus Receptus

7 δεῖ δὲ αὐτὸν καὶ μαρτυρίαν καλὴν
ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν ἵνα μὴ εἰς
ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ καὶ παγίδα τοῦ
διαβόλου
8 Διακόνους ὡσαύτως σεμνούς μὴ
διλόγους μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας
μὴ αἰσχροκερδεῖς
9 ἔχοντας τὸ μυστήριον τῆς πίστεως
ἐν καθαρᾷ συνειδήσει
10 καὶ οὗτοι δὲ δοκιμαζέσθωσαν
πρῶτον
εἶτα
διακονείτωσαν
ἀνέγκλητοι ὄντες
11 γυναῖκας ὡσαύτως σεμνάς μὴ
διαβόλους νηφαλέους πιστὰς ἐν πᾶσιν
12 διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς
ἄνδρες τέκνων καλῶς προϊστάμενοι
καὶ τῶν ἰδίων οἴκων
13 οἱ γὰρ καλῶς διακονήσαντες
βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται
καὶ πολλὴν παρρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ
14 Ταῦτά σοι γράφω ἐλπίζων
ἐλθεῖν πρὸς σὲ τάχιον·
15 ἐὰν δὲ βραδύνω ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ
ἐν οἴκῳ θεοῦ ἀναστρέφεσθαι ἥτις ἐστὶν
ἐκκλησία θεοῦ ζῶντος στῦλος καὶ
ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας
16 καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶν τὸ
τῆς εὐσεβείας μυστήριον· Θεὸς
ἐφανερώθη ἐν σαρκί ἐδικαιώθη ἐν
πνεύματι ὤφθη ἀγγέλοις ἐκηρύχθη ἐν
ἔθνεσιν ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ ἀνελήφθη
ἐν δόξῃ

I. T I M O T E O V I 4 : 1

Bible Kralická

4

Duch pak světle praví, že
v posledních časích odvrátí se
někteří od víry, poslouchajíce duchů
bludných a učení ďábelských,
2 V pokrytství lež mluvících,
a cejchované majících svědomí své,
3 Zbraňujících
ženiti
se,
[přikazujících] zdržovati se od
pokrmů, kteréž Bůh stvořil k užívání
s díkčiněním věřícím a těm, jenž
poznali pravdu.
4 Nebo všeliké stvoření Boží dobré
jest, a nic nemá zamítáno býti, což se
s díků činěním přijímá.
5 Posvěcuje se zajisté skrze slovo
Boží a modlitbu.
6 Toto předkládaje bratřím, budeš
dobrý
služebník
Jezukristův,
vykrmený slovy víry a pravého učení,
kteréhož jsi následoval.
7 Světské pak a babské básně zavrz,
ale cvič se v zbožnosti.
8 Nebo tělesné cvičení malého jest
užitku, ale zbožnost ke všemu jest
užitečná,
[a]
má
i nynějšího
i budoucího života zaslíbení.
9 Věrnáť [jest] tato řeč a hodná, aby
všelijak oblíbena byla.
10 Proto
zajisté
i pracujeme,
i pohanění neseme, že naději máme
v Bohu živém, kterýž jest spasitel
všech lidí, [a] zvláště věřících.
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Textus Receptus

Τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν
ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί
τινες τῆς πίστεως προσέχοντες
πνεύμασιν πλάνοις καὶ διδασκαλίαις
δαιμονίων
2 ἐν
ὑποκρίσει
ψευδολόγων
κεκαυτηριασμένων
τὴν
ἰδίαν
συνείδησιν
3 κωλυόντων γαμεῖν ἀπέχεσθαι
βρωμάτων ἃ ὁ θεὸς ἔκτισεν εἰς
μετάληψιν μετὰ εὐχαριστίας τοῖς
πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσιν τὴν
ἀλήθειαν
4 ὅτι πᾶν κτίσμα θεοῦ καλόν καὶ
οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστίας
λαμβανόμενον·
5 ἁγιάζεται γὰρ διὰ λόγου θεοῦ καὶ
ἐντεύξεως
6 Ταῦτα ὑποτιθέμενος τοῖς ἀδελφοῖς
καλὸς ἔσῃ διάκονος Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἐντρεφόμενος τοῖς λόγοις τῆς πίστεως
καὶ τῆς καλῆς διδασκαλίας ᾗ
παρηκολούθηκας·
7 τοὺς δὲ βεβήλους καὶ γραώδεις
μύθους παραιτοῦ γύμναζε δὲ σεαυτὸν
πρὸς εὐσέβειαν·
8 ἡ γὰρ σωματικὴ γυμνασία πρὸς
ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος ἡ δὲ εὐσέβεια
πρὸς
πάντα
ὠφέλιμός
ἐστιν
ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καὶ
τῆς μελλούσης
9 πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης
ἀποδοχῆς ἄξιος·
10 εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ
ὀνειδιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ θεῷ
ζῶντι ὅς ἐστιν σωτὴρ πάντων
ἀνθρώπων μάλιστα πιστῶν

4
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11 Ty věci předkládej a uč.
12 Nižádný
mladostí
tvou
nepohrdej, ale buď příkladem věrných
v řeči, v lásce, v duchu, u víře,
v čistotě.
13 Dokudž [k tobě] nepřijdu, buďiž
pilen čítání, a napomínání, i učení.
14 Nezanedbávej daru, kterýž jest
v tobě, jenž jest dán skrze proroctví
s vzkládáním rukou starších [na tě].
15 O tom přemyšluj, v tom buď
[ustavičně], aby prospěch tvůj zjevný
byl všechněm.
16 Budiž sebe pilen i učení, [a] v tom
trvej; nebo to čině, i samého sebe
spasíš, i ty, kteříž tebe poslouchají.

5

Staršího [zuřivě] netresci, ale
napomínej jako otce, mladších jako
bratří,
2 Starých žen jako matek, mladic
jako sestr, ve vší čistotě.
3 Vdovy měj v uctivosti, kteréž
pravé vdovy jsou.
4 Pakli která vdova syny nebo
vnuky má, nechažť se [oni] učí předně
k svému
domu
pobožnosti
dokazovati, a zase rodičům se
odplacovati; neboť jest to chvalitebné
a vzácné před obličejem Božím.
5 Kterážť pak právě vdova jest
a osaměla, máť naději v Bohu, a trváť
na modlitbách a svatých žádostech
dnem i nocí.

Textus Receptus

11 Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε
12 μηδείς
σου
τῆς
νεότητος
καταφρονείτω ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν
πιστῶν ἐν λόγῳ ἐν ἀναστροφῇ ἐν
ἀγάπῃ ἐν πνεύματι, ἐν πίστει ἐν
ἁγνείᾳ
13 ἕως
ἔρχομαι
πρόσεχε
τῇ
ἀναγνώσει τῇ παρακλήσει τῇ
διδασκαλίᾳ
14 μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος ὃ
ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ
ἐπιθέσεως
τῶν
χειρῶν
τοῦ
πρεσβυτερίου
15 ταῦτα μελέτα ἐν τούτοις ἴσθι ἵνα
σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ ἐν πᾶσιν
16 ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ
ἐπίμενε αὐτοῖς· τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ
σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς
σου
Πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξῃς ἀλλὰ
παρακάλει ὡς πατέρα νεωτέρους
ὡς ἀδελφούς
2 πρεσβυτέρας ὡς μητέρας νεωτέρας
ὡς ἀδελφὰς ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ
3 Χήρας τίμα τὰς ὄντως χήρας

5

4 εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἢ ἔκγονα ἔχει
μανθανέτωσαν πρῶτον τὸν ἴδιον
οἶκον
εὐσεβεῖν
καὶ
ἀμοιβὰς
ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις· τοῦτο
γάρ ἐστιν καλὸν καὶ ἀπόδεκτον
ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
5 ἡ δὲ ὄντως χήρα καὶ μεμονωμένη
ἤλπικεν ἐπὶ τόν θεὸν καὶ προσμένει
ταῖς δεήσεσιν καὶ ταῖς προσευχαῖς
νυκτὸς καὶ ἡμέρας
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6 Ale rozkošná, ta živa jsuci, již
umřela.
7 Protož [jim] to přikaž, ať jsou bez
úhony.
8 Jestliže pak kdo o své, a zvláště
o domácí péče nemá, zapřelť jest víry,
a jest horší nežli nevěřící.
9 Vdova buď vyvolená, kteráž by
neměla méně šedesáti let, kteráž byla
jednoho muže manželka,
10 O níž by svědectví bylo, že dobré
skutky činila; a jestliže dítky [své]
zbožně vychovala, do domu pocestné
přijímala, jestliže svatým nohy
umývala, jestliže bídným posluhovala,
jestliže každého skutku dobrého pilná
byla.
11 Ale mladých vdov nepřijímej;
nebo když, nedbajíce na Krista,
v chlipnost se vydadí, [teprv] se
vdávati chtějí,
12 Jsouce již hodné odsouzení,
protože první víru zrušily.
13 Nýbrž také i zahálejíce, učí se
choditi po domích; a netoliko nedělné,
ale [jsou] i klevetné a všetečné,
mluvíce, což nesluší.
14 Protož chci, aby se mladší
vdávaly, děti rodily, hospodyně byly,
[a tak] žádné příčiny protivníku
nedávaly ku pomlouvání.
15 Nebo již se některé uchýlily zpět
po satanovi.
16 Protož má-liť kdo věřící neb která
věřící vdovy, opatrujž je, a nebuď
obtěžována církev, aby těm, kteréž
právě vdovy jsou, postačilo.
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Textus Receptus

6 ἡ δὲ σπαταλῶσα ζῶσα τέθνηκεν

7 καὶ ταῦτα παράγγελλε ἵνα
ἀνεπίληπτοι ὦσιν
8 εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα
τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ τὴν πίστιν
ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων
9 Χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον
ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα ἑνὸς ἀνδρὸς
γυνή
10 ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη εἰ
ἐτεκνοτρόφησεν εἰ ἐξενοδόχησεν εἰ
ἁγίων πόδας ἔνιψεν εἰ θλιβομένοις
ἐπήρκεσεν εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ
ἐπηκολούθησεν

11 νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ·
ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσιν τοῦ
Χριστοῦ γαμεῖν θέλουσιν
12 ἔχουσαι κρίμα ὅτι τὴν πρώτην
πίστιν ἠθέτησαν·
13 ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανθάνουσιν
περιερχόμεναι τὰς οἰκίας οὐ μόνον δὲ
ἀργαὶ ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι
λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα
14 βούλομαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν
τεκνογονεῖν οἰκοδεσποτεῖν μηδεμίαν
ἀφορμὴν διδόναι τῷ ἀντικειμένῳ
λοιδορίας χάριν·
15 ἤδη γάρ τινες ἐξετράπησαν
ὀπίσω τοῦ Σατανᾶ
16 εἴ τις πιστὸς ἡ πιστὴ ἔχει χήρας
ἐπαρκείτω αὐταῖς καὶ μὴ βαρείσθω ἢ
ἐκκλησία ἵνα ταῖς ὄντως χήραις
ἐπαρκέσῃ
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17 Předložení, kteříž dobře spravují,
dvojí cti hodni jmíni buďte, zvláště ti,
kteříž pracují v slovu [Božím]
a v učení.
18 Nebo
praví
Písmo: Volu
mlátícímu nezavížeš úst. A hodenť jest
dělník své mzdy.
19 Proti staršímu žaloby nepřijímej,
leč pode dvěma nebo třmi svědky.
20 Ty [pak], kteříž hřeší, přede
všemi tresci, aby i jiní bázeň měli.
21 Osvědčujiť před obličejem Božím
a Pána Jezukrista, i vyvolených andělů
[jeho], abys těchto věcí ostříhal bez
přijímání osob, nic nečině podle
náchylnosti.
22 Nevzkládej rukou rychle na
nižádného,
a nepřiúčastňuj
se
hříchům cizím. Sebe samého ostříhej
v čistotě.
23 Nepij již více vody, ale vína
skrovně užívej, pro svůj žaludek
a časté nemoci své.
24 Některých lidí hříchové prve
zjevní jsou, předcházející soud,
některých pak i následují.
25 A takž také i skutkové dobří prve
zjevní jsou. Což pak jest jinak, ukrýti
se nemůže.

6

Kteřížkoli
pod
jhem
jsou
služebníci, ať mají pány své za
hodné vší uctivosti, aby jméno Boží
a učení [jeho] nebylo rouháno.

Textus Receptus

17 Οἱ
καλῶς
προεστῶτες
πρεσβύτεροι
διπλῆς
τιμῆς
ἀξιούσθωσαν μάλιστα οἱ κοπιῶντες
ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ
18 λέγει γὰρ ἡ γραφή Βοῦν ἀλοῶντα
οὐ φιμώσεις καί Ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ
μισθοῦ αὐτοῦ
19 κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ
παραδέχου ἐκτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν
μαρτύρων
20 τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον
πάντων ἔλεγχε ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ
φόβον ἔχωσιν
21 Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν
ἐκλεκτῶν ἀγγέλων ἵνα ταῦτα φυλάξῃς
χωρὶς προκρίματος μηδὲν ποιῶν κατὰ
πρόσκλισιν
22 Χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει
μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις·
σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει
23 Μηκέτι ὑδροπότει ἀλλ' οἴνῳ
ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν στόμαχον σου καὶ
τὰς πυκνάς σοῦ ἀσθενείας
24 Τινῶν ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι
πρόδηλοί εἰσιν προάγουσαι εἰς κρίσιν
τισὶν δὲ καὶ ἐπακολουθοῦσιν·
25 ὡσαύτως καὶ τὰ καλὰ ἔργα
πρόδηλα ἐστίν καὶ τὰ ἄλλως ἔχοντα
κρυβῆναι οὐ δύναται
Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι τοὺς
ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς
ἀξίους ἡγείσθωσαν ἵνα μὴ τὸ ὄνομα
τοῦ θεοῦ καὶ ἡ διδασκαλία
βλασφημῆται

6
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2 Kteříž pak mají pány věřící,
nechažť jich sobě nezlehčují, protože
jsou bratřími, ale [tím] raději slouží,
protože jsou věřící a milí, dobrodiní
[Božího] účastníci. Tomu vyučuj
a napomínej.
3 Jestližeť pak kdo jinak učí,
a nepovoluje zdravým řečem Pána
našeho Jezukrista, a tomu učení,
kteréž jest podle zbožnosti,
4 [Takovýť] jest nadutý, nic
neuměje, ale nemoudrost provodí při
otázkách
a hádkách
o slova,
z kterýchžto pochází závist, svár,
rouhání, zlá domnění,
5 Marné hádky lidí na mysli
porušených a pravdy zbavených,
domnívajích se, že by zbožnost byla
zisk [tělesný]. Takových se varuj.

6 Jestiť pak zisk veliký zbožnost,
s takovou myslí, kteráž na tom, což
má, přestati umí.
7 Nic jsme zajisté nepřinesli na tento
svět, bezpochyby že také nic odnésti
nemůžeme.
8 Ale majíce pokrm a oděv, na tom
přestaneme.
9 Kteříž pak chtí zbohatnouti,
upadají
v pokušení,
a v osidlo,
a v žádosti
mnohé
nerozumné
a škodlivé, kteréž pohřižují lidi
v zahynutí a v zatracení.
10 Kořen zajisté všeho zlého jestiť
milování peněz, kterýchžto někteří
žádostivi jsouce, pobloudili od víry
a sami se naplnili bolestmi mnohými.
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Textus Receptus

2 οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας μὴ
καταφρονείτωσαν ὅτι ἀδελφοί εἰσιν
ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν ὅτι πιστοί
εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας
ἀντιλαμβανόμενοι Ταῦτα δίδασκε καὶ
παρακάλει
3 εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ καὶ μὴ
προσέρχεται ὑγιαίνουσιν λόγοις τοῖς
τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ
τῇ κατ' εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ
4 τετύφωται μηδὲν ἐπιστάμενος
ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ
λογομαχίας ἐξ ὧν γίνεται φθόνος ἔρις
βλασφημίαι ὑπόνοιαι πονηραί
5 παραδιατριβαὶ
διεφθαρμένων
ἀνθρώπων
τὸν
νοῦν
καὶ
ἀπεστερημένων
τῆς
ἀληθείας
νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν
εὐσέβειαν ἀφίστασο ἀπὸ τῶν
τοιούτων
6 ἔστιν δὲ πορισμὸς μέγας ἡ
εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας·
7 οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν
κόσμον δῆλον ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι
δυνάμεθα·
8 ἔχοντες
δὲ
διατροφὰς
καὶ
σκεπάσματα τούτοις ἀρκεσθησόμεθα
9 οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν
ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ
παγίδα καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς
ἀνοήτους καὶ βλαβεράς αἵτινες
βυθίζουσιν τοὺς ἀνθρώπους εἰς
ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν
10 ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν
ἐστιν ἡ φιλαργυρία ἡς τινες
ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς
πίστεως καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν
ὀδύναις πολλαῖς
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11 Ale ty, ó člověče Boží, takových
věcí
utíkej,
následuj
pak
spravedlnosti, zbožnosti, víry, lásky,
trpělivosti, tichosti.
12 Bojuj ten dobrý boj víry, dosáhni
věčného života, k němuž i povolán jsi,
a vyznals dobré vyznání před
mnohými svědky.
13 Přikazujiť tobě před Bohem,
kterýž všecko obživuje, a [před]
Kristem Ježíšem, kterýž osvědčil před
Pontským Pilátem dobré vyznání,
14 Abys ostříhal přikázání tohoto,
[chovaje se] bez poskvrny a bez
úhony, až do zjevení se Pána našeho
Ježíše Krista,
15 Kteréž časem svým ukáže ten
blahoslavený a sám mocný, Král
kralujících a Pán panujících,
16 Kterýž sám má nesmrtelnost, [a]
přebývá v světle nepřistupitelném,
jehož žádný z lidí neviděl, aniž viděti
může, kterémužto čest a síla věčná.
Amen.
17 Bohatým tohoto světa přikazuj, ať
nejsou vysokomyslní a ať nedoufají
v nejistém zboží, ale v Bohu živém,
kterýž dává nám hojnost všeho ku
požívání.
18 [A ať] dobře činí, [a] bohatnou
v dobrých skutcích, [a] snadní ať jsou
k udílení, i přívětiví,
19 [Tak] sobě skládajíce základ
dobrý k [času] budoucímu, aby
dosáhli věčného života.

Textus Receptus

11 Σὺ δέ ὦ ἄνθρωπε τοῦ θεοῦ ταῦτα
φεῦγε·
δίωκε
δὲ
δικαιοσύνην
εὐσέβειαν πίστιν ἀγάπην ὑπομονήν
πρᾳότητα
12 ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς
πίστεως ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς
εἰς ἣν καὶ ἐκλήθης καὶ ὡμολόγησας
τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον
πολλῶν μαρτύρων
13 παραγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ
θεοῦ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα καὶ
Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος
ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν
ὁμολογίαν
14 τηρῆσαί σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον
ἀνεπίληπτον μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ
κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
15 ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ
μακάριος καὶ μόνος δυνάστης ὁ
βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ
κύριος τῶν κυριευόντων
16 ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν φῶς
οἰκῶν ἀπρόσιτον ὃν εἶδεν οὐδεὶς
ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται· ᾧ τιμὴ
καὶ κράτος αἰώνιον ἀμήν
17 Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι
παράγγελλε μὴ ὑψηλοφρονεῖν μηδὲ
ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι ἀλλ'
ἐν τῷ θεῷ τῷ ζῶντι, τῷ παρέχοντι
ἡμῖν πλουσίως πάντα εἰς ἀπόλαυσιν
18 ἀγαθοεργεῖν πλουτεῖν ἐν ἔργοις
καλοῖς
εὐμεταδότους
εἶναι
κοινωνικούς
19 ἀποθησαυρίζοντας
ἑαυτοῖς
θεμέλιον καλὸν εἰς τὸ μέλλον ἵνα
ἐπιλάβωνται τῆς αἰωνιόυ ζωῆς
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20 Ó Timotee, cožť jest svěřeno,
ostříhej,
utíkaje
bezbožných
daremních křiků a odporů falešně
nazvaného umění,
21 Kterýmž někteří chlubíce se,
z strany víry pobloudili od cíle. Milost
[Boží] s tebou. Amen. K Timoteovi
první [list] psán byl z Laodicie, města
hlavního Frygie Pakacianské.
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Textus Receptus

20 Ὦ Τιμόθεε τὴν παρακαταθήκην
φύλαξον ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους
κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς
ψευδωνύμου γνώσεως
21 ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τὴν
πίστιν ἠστόχησαν Ἡ χάρις μετὰ σοῦ
ἀμήν πρός Τιμόθεον πρώτη ἐγράφη
ἀπό Λαοδικείας ἥτις ἐστίν μητρόπολις
φρυγίας τῆς Πακατιανῆς

Druhá epištola S. Pavla k Timoteovi
Bible Kralická

1

Pavel, apoštol Ježíše Krista, skrze
vůli Boží, podle zaslíbení života,
kterýž jest v Kristu Ježíši,
2 Timoteovi milému synu: Milost,
milosrdenství [a] pokoj od Boha Otce
a Krista Ježíše Pána našeho.
3 Díky činím Bohu, jemuž sloužím,
jako i předkové [moji], v svědomí
čistém, [z toho,] že mám na tě
ustavičnou
pamět
na
svých
modlitbách ve dne i v noci,
4 Žádaje viděti tebe, zpomínaje na
tvé slzy, abych radostí naplněn byl,
5 Rozpomínaje se na tu víru, kteráž
v tobě jest bez pokrytství, kteráž byla
nejprv v bábě tvé Loidě, a v matce tvé
Eunice, a tak smyslím, že i v tobě.
6 Pro kteroužto příčinu napomínám
tebe, abys rozněcoval v sobě dar Boží,
kterýžť jest dán skrze vzkládání rukou
mých.
7 Nebo nedal nám Bůh ducha bázně,
ale
moci,
a milování,
a mysli
způsobné.
8 Protož nestyď se za svědectví Pána
našeho, ani za mne, vězně jeho, ale
čitedlen buď úzkostí [přicházejících
pro] evangelium podle moci Boží,
9 Kterýž spasil nás, a povolal
povoláním svatým, ne podle skutků
našich, ale podle uložení svého
a milosti nám dané v Kristu Ježíši
před časy věků,

Textus Receptus

Παῦλος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ
διὰ
θελήματος
θεοῦ
κατ'
ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ
2 Τιμοθέῳ ἀγαπητῷ τέκνῳ χάρις
ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ
Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν
3 Χάριν ἔχω τῷ θεῷ ᾧ λατρεύω ἀπὸ
προγόνων ἐν καθαρᾷ συνειδήσει ὡς
ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ μνείαν
ἐν ταῖς δεήσεσίν μου νυκτὸς καὶ
ἡμέρας
4 ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν μεμνημένος σου
τῶν δακρύων ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ
5 ὑπόμνησιν λαμβάνων τῆς ἐν σοὶ
ἀνυποκρίτου πίστεως ἥτις ἐνῴκησεν
πρῶτον ἐν τῇ μάμμῃ σου Λωΐδι καὶ τῇ
μητρί σου Ἐυνείκῃ πέπεισμαι δὲ ὅτι
καὶ ἐν σοί
6 δι' ἣν αἰτίαν ἀναμιμνῄσκω σε
ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ ὅ
ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν
χειρῶν μου
7 οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ θεὸς πνεῦμα
δειλίας ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης
καὶ σωφρονισμοῦ
8 μὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον
τοῦ κυρίου ἡμῶν μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον
αὐτοῦ ἀλλὰ συγκακοπάθησον τῷ
εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν θεοῦ
9 τοῦ
σώσαντος
ἡμᾶς
καὶ
καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ οὐ κατὰ τὰ
ἔργα ἡμῶν ἀλλὰ κατ' ἰδίαν πρόθεσιν
καὶ χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων

1
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10 Nyní pak [teprv] zjevené skrze
příští Spasitele našeho Jezukrista,
kterýž zahladil smrt, život pak na
světlo vyvedl, i nesmrtelnost skrze
evangelium,
11 Jehožto já ustanoven jsem
kazatelem, a apoštolem, i učitelem
pohanů.
12 A pro tu příčinu toto všecko
trpím, ale nestydímť se [za to]; nebo
vím, komu jsem uvěřil, a jist jsem tím,
že mocen jest toho, což jsem u něho
složil, ostříhati až do onoho dne.
13 Mějž jistý příklad zdravých řečí,
kteréž jsi slýchal ode mne, u víře
a v lásce, kteráž [jest] v Kristu Ježíši.
14 Výborného toho pokladu ostříhej,
skrze Ducha svatého přebývajícího
v nás.
15 Víš snad o tom, že se odvrátili
ode mne všickni, kteříž jsou v Azii,
z nichžto jest Fygellus a Hermogenes.
16 Dejž milosrdenství Pán domu
Oneziforovu; nebo často mi činil
pohodlí, aniž se styděl za řetězy mé.
17 Nýbrž přišed do Říma, pilně mne
hledal, a nalezl.
18 Dejž
jemu
Pán
nalézti
milosrdenství u Pána v onen den.
A jak mi mnoho posluhoval v Efezu,
ty výborně víš.
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Textus Receptus

10 φανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῆς
ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ καταργήσαντος μὲν τὸν
θάνατον φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ
ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου
11 εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ καὶ
ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος ἐθνῶν
12 δι' ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα πάσχω·
ἀλλ' οὐκ ἐπαισχύνομαι οἶδα γὰρ ᾧ
πεπίστευκα καὶ πέπεισμαι ὅτι δυνατός
ἐστιν τὴν παραθήκην μου φυλάξαι εἰς
ἐκείνην τὴν ἡμέραν
13 ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων
λόγων ὧν παρ' ἐμοῦ ἤκουσας ἐν
πίστει καὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·
14 τὴν καλὴν παρακαταθήκην
φύλαξον διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ
ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν
15 Οἶδας τοῦτο ὅτι ἀπεστράφησάν
με πάντες οἱ ἐν τῇ Ἀσίᾳ ὧν ἐστιν
Φύγελλος καὶ Ἑρμογένης
16 δῴη ἔλεος ὁ κύριος τῷ
Ὀνησιφόρου οἴκῳ ὅτι πολλάκις με
ἀνέψυξεν καὶ τὴν ἅλυσίν μου οὐκ
ἐπῆσχύνθη,
17 ἀλλὰ γενόμενος ἐν Ῥώμῃ
σπουδαιότερον ἐζήτησέν με καὶ εὗρεν·
18 δῴη αὐτῷ ὁ κύριος εὑρεῖν ἔλεος
παρὰ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ
ὅσα ἐν Ἐφέσῳ διηκόνησεν βέλτιον σὺ
γινώσκεις
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2

Protož ty, synu můj, zmocniž se
v milosti, kteráž jest v Kristu Ježíši.
2 A což jsi slyšel ode mne před
mnohými svědky, svěřujž to lidem
věrným, kteříž by způsobní byli i jiné
učiti.
3 A tak ty snášej protivenství, jako
ctný rytíř Ježíše Krista.
4 Žádný, kdož rytěřuje, neplete se
v obecné živnosti, aby se svému
hejtmanu líbil.
5 A jestliže by kdo i bojoval,
nebudeť korunován, leč by řádně
bojoval.
6 Pracovati musí [i] oráč, prve nežli
užitku okusí.
7 Rozuměj, coť pravím, [a] dejž tobě
Pán ve všem smysl [pravý].
8 Pamatujž [na to], že Ježíš Kristus
vstal z mrtvých, [jenž jest] z semene
Davidova, podle evangelium mého.
9 V kterémžto protivenství trpím, až
i vězení, jako bych zločinec byl, ale
slovo Boží není u vězení.
10 Protož všecko to snáším pro
vyvolené [Boží], aby i oni spasení
došli, kteréžto jest v Kristu Ježíši,
s slavou věčnou.
11 Věrná [jest] tato řeč. Nebo
jestližeť jsme s ním zemřeli, tedy také
spolu s ním živi budeme.
12 A trpíme-liť, budeme také spolu
s ním kralovati; pakli [ho] zapíráme,
i onť nás zapře.
13 A jsme-liť nevěrní, onť zůstává
věrný; zapříti sám sebe nemůže.

Textus Receptus

Σὺ οὖν τέκνον μου ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ
χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
2 καὶ ἃ ἤκουσας παρ' ἐμοῦ διὰ
πολλῶν μαρτύρων ταῦτα παράθου
πιστοῖς ἀνθρώποις οἵτινες ἱκανοὶ
ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι
3 σὺ οὖν κακοπάθησον, ὡς καλὸς
στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ
4 οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται
ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις ἵνα τῷ
στρατολογήσαντι ἀρέσῃ
5 ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις οὐ στεφανοῦται
ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ

2

6 τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ
πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν
7 νόει α λέγω· δῴη γάρ σοι ὃ κύριος
σύνεσιν ἐν πᾶσιν
8 Μνημόνευε
Ἰησοῦν
Χριστὸν
ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν ἐκ σπέρματος
Δαβίδ, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου
9 ἐν ᾧ κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν ὡς
κακοῦργος ἀλλ' ὁ λόγος τοῦ θεοῦ οὐ
δέδεται·
10 διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ
τοὺς ἐκλεκτούς ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας
τύχωσιν τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μετὰ
δόξης αἰωνίου
11 πιστὸς ὁ λόγος· εἰ γὰρ
συναπεθάνομεν καὶ συζήσομεν·
12 εἰ
ὑπομένομεν
καὶ
συμβασιλεύσομεν· εἰ ἀρνούμεθα,
κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς·
13 εἰ ἀπιστοῦμεν ἐκεῖνος πιστὸς
μένει ἀρνήσασθαι ἑαυτὸν οὐ δύναται
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14 Tyto
věci
připomínej,
s osvědčováním před obličejem Páně,
a ať se o slova nevadí, nebo to
k ničemu není užitečné, [ale jest] ku
podvrácení posluchačů.
15 Pilně se snažuj vydati sebe Bohu
milého dělníka, za nějž by se nebylo
proč styděti, [a] kterýž by právě slovo
pravdy rozděloval.
16 Bezbožných pak těch křiků
daremních varuj se, neboť velmi
rozmnožují bezbožnost,
17 A řeč jejich jako rak rozjídá se.
Z nichžto jest Hymeneus a Filétus,
18 Kteříž při pravdě pobloudili od
cíle, pravíce, že by se již stalo
vzkříšení, a převracejí víru některých.
19 Ale pevný základ Boží stojí, maje
znamení toto: Znáť Pán ty, kteříž jsou
jeho, a [opět]: Odstup od nepravosti
každý, kdož vzývá jméno Kristovo.
20 V domu pak velikém netoliko
jsou nádoby zlaté a stříbrné, ale také
dřevěné i hliněné, a některé zajisté ke
cti, některé pak ku potupě.
21 Protož jestliže by se kdo očistil od
těch věcí, bude nádobou ke cti,
posvěcenou, a užitečnou Pánu, ke
všelikému skutku dobrému hotovou.
22 Mládenčích pak žádostí utíkej,
ale následuj spravedlnosti, víry, lásky,
pokoje, s těmi, kteříž vzývají Pána
z srdce čistého.
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Textus Receptus

14 Ταῦτα
ὑπομίμνῃσκε
διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ Κυρίοῦ
μὴ λογομαχεῖν εἰς οὐδὲν χρήσιμον ἐπὶ
καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων
15 σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον
παραστῆσαι τῷ θεῷ ἐργάτην
ἀνεπαίσχυντον ὀρθοτομοῦντα τὸν
λόγον τῆς ἀληθείας
16 τὰς δὲ βεβήλους κενοφωνίας
περιΐστασο·
ἐπὶ
πλεῖον
γὰρ
προκόψουσιν ἀσεβείας
17 καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς
γάγγραινα νομὴν ἕξει ὧν ἐστιν
Ὑμέναιος καὶ Φίλητος
18 οἵτινες περὶ τὴν ἀλήθειαν
ἠστόχησαν λέγοντες τὴν ἀνάστασιν
ἤδη γεγονέναι καὶ ἀνατρέπουσιν τήν
τινων πίστιν
19 ὁ μέντοι στερεὸς θεμέλιος τοῦ
θεοῦ ἕστηκεν ἔχων τὴν σφραγῖδα
ταύτην· Ἔγνω κύριος τοὺς ὄντας
αὐτοῦ καί Ἀποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς
ὁ ὀνομάζων τὸ ὄνομα Χριστού
20 Ἐν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐκ ἔστιν
μόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ ἀλλὰ
καὶ ξύλινα καὶ ὀστράκινα καὶ ἃ μὲν εἰς
τιμὴν ἃ δὲ εἰς ἀτιμίαν·
21 ἐὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ
τούτων ἔσται σκεῦος εἰς τιμήν
ἡγιασμένον καὶ εὔχρηστον τῷ
δεσπότῃ εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν
ἡτοιμασμένον
22 τὰς δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυμίας
φεῦγε δίωκε δὲ δικαιοσύνην πίστιν
ἀγάπην
εἰρήνην
μετὰ
τῶν
ἐπικαλουμένων τὸν κύριον ἐκ καθαρᾶς
καρδίας
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Textus Receptus

23 Bláznivých
pak
a nevzdělavatelných otázek varuj se,
věda, že plodí sváry.
24 Na služebníka pak Božího nesluší
vaditi se, ale aby byl přívětivý ke
všem, způsobný k učení, trpělivý,
25 Kterýž by v tichosti vyučoval ty,
jenž se [pravdě] protiví, zda by někdy
dal jim Bůh pokání ku poznání
pravdy,
26 Aby sami k sobě přijdouce,
[dobyli se] z osidla ďáblova, od něhož
jsou zjímáni k [vykonávání] jeho vůle.

23 τὰς δὲ μωρὰς καὶ ἀπαιδεύτους
ζητήσεις παραιτοῦ εἰδὼς ὅτι γεννῶσιν
μάχας·
24 δοῦλον δὲ κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι
ἀλλ' ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας
διδακτικόν ἀνεξίκακον
25 ἐν πρᾶότητι παιδεύοντα τοὺς
ἀντιδιατιθεμένους μήποτε δῷ αὐτοῖς ὁ
θεὸς μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν
ἀληθείας
26 καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ
διαβόλου παγίδος ἐζωγρημένοι ὑπ'
αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα

3

3

Toto pak věz, že v posledních
dnech
nastanou
časové
nebezpeční.
2 Nebo nastanou lidé sami sebe
milující, peníze milující, chlubní,
pyšní, zlolejci, rodičů neposlušní,
nevděční, bezbožní,
3 Nelítostiví, smluv nezdrželiví,
utrhači, nestředmí, plaší, kterýmž nic
dobrého milo není,
4 Zrádci, přívažčiví, nadutí, rozkoší
milovníci více nežli Boha,
5 Mající způsob pobožnosti, ale
moci její zapírajíce, a od takových se
odvracuj.
6 Nebo z těch jsou i ti, kteříž
nacházejí do domů, a jímajíce, vodí
ženky obtížené hříchy, jenž vedeny
bývají rozličnými žádostmi,
7 Kteréž vždycky se učí, ale nikdy
ku poznání pravdy přijíti nemohou.

Τοῦτο δὲ γίνωσκε ὅτι ἐν ἐσχάταις
ἡμέραις
ἐνστήσονται
καιροὶ
χαλεποί·
2 ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι
φιλάργυροι ἀλαζόνες ὑπερήφανοι
βλάσφημοι
γονεῦσιν
ἀπειθεῖς
ἀχάριστοι ἀνόσιοι
3 ἄστοργοι ἄσπονδοι διάβολοι
ἀκρατεῖς ἀνήμεροι ἀφιλάγαθοι
4 προδόται προπετεῖς τετυφωμένοι
φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι
5 ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας τὴν δὲ
δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι· καὶ τούτους
ἀποτρέπου
6 ἐκ τούτων γάρ εἰσιν οἱ ἐνδύνοντες
εἰς τὰς οἰκίας καὶ αἰχμαλωτεύοντες τὰ
γυναικάρια σεσωρευμένα ἁμαρτίαις
ἀγόμενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις
7 πάντοτε μανθάνοντα καὶ μηδέποτε
εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν
δυνάμενα
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8 Jakož zajisté Jannes a Jambres
zprotivili se Mojžíšovi, tak i tito
protiví se pravdě, lidé na mysli
porušení a při víře spletení.
9 Ale nebudouť více prospívati.
Nebo nemoudrost jejich zjevná bude
všechněm, jako i oněchno byla.
10 Ale ty jsi došel mého učení,
způsobu života mého, úmyslu, víry,
snášelivosti, lásky, trpělivosti,
11 Protivenství, utrpení, kteráž na
mne přišla v Antiochii, v Ikonii, [a]
v Lystře; kterážto protivenství snášel
jsem, ale ze všech vysvobodil mne
Pán.
12 A takž i všickni, kteříž chtějí
zbožně živi býti v Kristu Ježíši,
protivenství míti budou.
13 Zlí
pak
lidé
a svůdcové
prospívati budou ze zlého v horší,
i jiné v blud uvodíce, i [sami] bludem
pojati jsouce.
14 Ale ty zůstávej v tom, čemužs se
naučil a cožť jest svěřeno, věda, od
kohos se naučil.
15 A že [hned] od dětinství svatá
Písma znáš, kteráž tě mohou
moudrého učiniti k spasení skrze víru,
kteráž jest v Kristu Ježíši.
16 Všeliké [zajisté] Písmo od Boha
[jest] vdechnuté, a užitečné k učení,
k trestání, k napravování, k správě,
kteráž [náleží] k spravedlnosti,
17 Aby byl dokonalý člověk Boží, ke
všelikému skutku dobrému hotový.
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Textus Receptus

8 ὃν τρόπον δὲ Ἰάννης καὶ Ἰαμβρῆς
ἀντέστησαν Μωϋσεῖ οὕτως καὶ οὗτοι
ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ ἄνθρωποι
κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν ἀδόκιμοι περὶ
τὴν πίστιν·
9 ἀλλ' οὐ προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον· ἡ
γὰρ ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν
ὡς καὶ ἡ ἐκείνων ἐγένετο
10 Σὺ δὲ παρηκολούθηκάς μου τῇ
διδασκαλίᾳ τῇ ἀγωγῇ τῇ προθέσει τῇ
πίστει τῇ μακροθυμίᾳ τῇ ἀγάπῃ τῇ
ὑπομονῇ
11 τοῖς διωγμοῖς τοῖς παθήμασιν
οἷά μοι ἐγένετο ἐν Ἀντιοχείᾳ ἐν Ἰκονίῳ
ἐν Λύστροις οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα
καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ κύριος
12 καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες
εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
διωχθήσονται
13 πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες
προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον πλανῶντες
καὶ πλανώμενοι
14 σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ
ἐπιστώθης εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες
15 καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ
γράμματα οἶδας τὰ δυνάμενά σε
σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
16 πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ
ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν πρὸς
ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν πρὸς
παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ
17 ἵνα ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦ θεοῦ
ἄνθρωπος πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν
ἐξηρτισμένος
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4

Protož já osvědčuji před obličejem
Božím a Pána Jezukrista, kterýž má
souditi živé i mrtvé v den zjevení
svého a království svého,
2 Kaž slovo [Boží], ponoukej včas
[nebo] nevčas, tresci, žehři, napomínej,
ve vší tichosti a učení.
3 Nebo přijde čas, že zdravého učení
nebudou přijímati, ale majíce
svrablavé uši, podle svých vlastních
žádostí shromažďovati sami sobě
budou učitele.
4 A odvrátíť uši od pravdy,
a k básněm obrátí.
5 Ale ty ve všem buď bedliv,
protivenství snášej, dílo kazatele
konej, dokazuj toho dostatečně, že jsi
věrný [Kristův] služebník.
6 Neb já se již k tomu blížím, abych
obětován byl, a čas rozdělení mého
nastává.
7 Boj výborný bojoval jsem, běh
jsem dokonal, víru jsem zachoval.
8 Již za tím odložena jest mi koruna
spravedlnosti, kterouž dá mi v onen
den Pán, ten spravedlivý soudce,
a netoliko mně, ale i všechněm těm,
kteříž milují příští jeho.
9 Přičiň se k tomu, abys ke mně brzo
přišel.

Textus Receptus

Διαμαρτύρομαι οὖν ἐγὼ ἐνώπιον
τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας
καὶ νεκρούς κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν
αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ·
2 κήρυξον τὸν λόγον ἐπίστηθι
εὐκαίρως ἀκαίρως ἔλεγξον ἐπιτίμησον
παρακάλεσον ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ
καὶ διδαχῇ
3 ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς
ὑγιαινούσης
διδασκαλίας
οὐκ
ἀνέξονται ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐπιθυμίας
τὰς ἰδίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν
διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν
4 καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν
ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν ἐπὶ δὲ τοὺς
μύθους ἐκτραπήσονται
5 σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν κακοπάθησον
ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ τὴν
διακονίαν σου πληροφόρησον

4

6 Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι καὶ ὁ
καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεώς ἐφέστηκεν
7 τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι
τὸν δρόμον τετέλεκα τὴν πίστιν
τετήρηκα·
8 λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς
δικαιοσύνης στέφανος ὃν ἀποδώσει
μοι ὁ κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὁ
δίκαιος κριτής οὐ μόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ
καὶ πάσιν τοῖς ἠγαπηκόσιν τὴν
ἐπιφάνειαν αὐτοῦ
9 Σπούδασον ἐλθεῖν πρός με
ταχέως·
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10 Nebo Démas mne opustil,
zamilovav tento svět, a šel do
Tessaloniky, Krescens do Galacie,
Titus do Dalmacie.
11 Sám toliko Lukáš se mnou jest.
Marka vezmi s sebou; nebo jest mi
velmi potřebný k službě.
12 Tychikať jsem poslal do Efezu.
13 Truhličku, kteréž jsem nechal
v Troadě u Karpa, když půjdeš, přines
[s sebou], i knihy, zvláště pergamén.
14 Alexander kotlář mnoho mi zlého
způsobil; odplatiž jemu Pán podle
skutků jeho.
15 Kteréhož i ty se vystříhej; nebo
velmi se protivil řečem našim.
16 Při prvním mém odpovídání
žádný se mnou nebyl, ale všickni mne
opustili. Nebudiž jim to počítáno [za
hřích].
17 Pán pak byl se mnou a posilnil
mne, aby skrze mne utvrzeno bylo
kázání [o Kristu], a [aby je] slyšeli
všickni národové. I vytržen jsem byl
z úst lva.
18 A vysvobodíť mne Pán od
každého skutku zlého a zachová
k království svému nebeskému, jemuž
sláva na věky věků. Amen.
19 Pozdrav
Prišky
i Oneziforova domu.

a Akvile,
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Textus Receptus

10 Δημᾶς γάρ με ἐγκατέλιπεν
ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα καὶ
ἐπορεύθη εἰς Θεσσαλονίκην Κρήσκης
εἰς Γαλατίαν Τίτος εἰς Δαλματίαν·
11 Λουκᾶς ἐστιν μόνος μετ' ἐμοῦ
Μᾶρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ
ἔστιν γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν
12 Τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα εἰς
Ἔφεσον
13 τὸν φαιλόνην ὃν ἀπέλιπον ἐν
Τρῳάδι παρὰ Κάρπῳ ἐρχόμενος φέρε
καὶ τὰ βιβλία μάλιστα τὰς μεμβράνας
14 Ἀλέξανδρος ὁ χαλκεὺς πολλά μοι
κακὰ ἐνεδείξατο· ἀποδῴη αὐτῷ ὁ
κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ·
15 ὃν καὶ σὺ φυλάσσου λίαν γὰρ
ἀνθέστηκεν τοῖς ἡμετέροις λόγοις
16 Ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ
οὐδείς μοι συμπαρεγένετο, ἀλλὰ
πάντες με ἐγκατέλιπον· μὴ αὐτοῖς
λογισθείη·
17 ὁ δὲ κύριός μοι παρέστη καὶ
ἐνεδυνάμωσέν με ἵνα δι' ἐμοῦ τὸ
κήρυγμα πληροφορηθῇ καὶ ἀκούσῃ
πάντα τὰ ἔθνη καὶ ἐρρύσθην ἐκ
στόματος λέοντος
18 καὶ ῥύσεταί με ὁ κύριος ἀπὸ
παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰς
τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον·
ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
ἀμήν
19 Ἄσπασαι Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν
καὶ τὸν Ὀνησιφόρου οἶκον
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20 Erastus zůstal v Korintu, Trofima
pak nechal jsem v Milétu nemocného.
21 Pospěš před zimou přijíti [ke
mně]. Pozdravuje tebe Eubulus
a Pudens a Línus a Klaudia, i všickni
bratří.
22 Pán Ježíš Kristus [budiž]
s duchem tvým. Milost [Boží] s vámi.
Amen. [List tento] druhý psán jest
z Říma k Timoteovi, (kterýž první
v Efezu za biskupa skrze vzkládání
rukou zřízen byl,) když Pavel opět po
druhé se stavěl před císařem
Neronem.

Textus Receptus

20 Ἔραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ
Τρόφιμον δὲ ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ
ἀσθενοῦντα
21 Σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν
Ἀσπάζεταί σε Εὔβουλος καὶ Πούδης
καὶ Λίνος καὶ Κλαυδία καὶ οἱ ἀδελφοὶ
πάντες
22 Ὁ κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς μετὰ
τοῦ πνεύματός σου ἡ χάρις μεθ' ὑμῶν
ἀμήν πρός Τιμόθεον δευτέρᾳ τῆς
Ἐφεσίων
ἐκκλησίας
πρῶτον
ἐπίσκοπον χειροτονηθέντα ἐγράφη
ἀπό Ῥώμης ὅτε ἐκ δευτέρου παρέστη
Παῦλος τῷ Καίσαρί Νέρωνι

Epištola S. Pavla k Titovi
Bible Kralická

1

Pavel, služebník Boží, apoštol pak
Ježíše
Krista,
podle
víry
vyvolených
Božích
a známosti
pravdy, kteráž jest podle zbožnosti,
2 K naději života věčného, kterýž
zaslíbil před časy věků ten, jenž nikdy
neklamá, Bůh, zjevil pak časy svými,
3 [Totiž] to slovo své, skrze kázání
mně svěřené, podle zřízení Spasitele
našeho Boha, Titovi, vlastnímu synu
u víře obecné:
4 Milost, milosrdenství [a] pokoj od
Boha Otce a Pána Jezukrista Spasitele
našeho.
5 Z té příčiny zanechal jsem tebe
v Krétě, abys to, čehož tam ještě potřebí, spravil a ustanovil po městech
starší, jakož i já při tobě jsem zřídil:
6 Jest-li kdo bez úhony, jedné
manželky muž, dítky maje věřící, na
kteréž by nemohlo touženo býti, že by
byli bujní, anebo nepoddaní.
7 Neboť biskup má býti bez úhony,
jako Boží šafář, ne svémyslný, ne
hněvivý, ne pijan vína, ne bijce, ne
žádostivý mrzkého zisku,
8 Ale přívětivý k hostem, dobrotivý,
opatrný, spravedlivý, svatý, zdrželivý,
9 Pilně se přídržící věrné řeči
v učení
[Božím],
aby
mohl
i napomínati učením zdravým, i ty,
kteříž odpírají, přemáhati.
10 Neboť jsou mnozí nepoddaní,
marnomluvní, i svůdcové myslí
[lidských], zvláště ti, jenž jsou
z obřízky.

Textus Receptus

Παῦλος δοῦλος θεοῦ ἀπόστολος δὲ
Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ πίστιν
ἐκλεκτῶν θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν
ἀληθείας τῆς κατ' εὐσέβειαν
2 ἐπ' ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου ἣν
ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς θεὸς πρὸ
χρόνων αἰωνίων
3 ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν
λόγον αὐτοῦ ἐν κηρύγματι ὃ
ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ' ἐπιταγὴν τοῦ
σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ
4 Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν
πίστιν χάρις ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
πατρὸς καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ
σωτῆρος ἡμῶν
5 Τούτου χάριν κατέλιπόν σε ἐν
Κρήτῃ ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ
καὶ
καταστήσῃς
κατὰ
πόλιν
πρεσβυτέρους ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην
6 εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος μιᾶς
γυναικὸς ἀνήρ τέκνα ἔχων πιστά μὴ
ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἢ ἀνυπότακτα

1

7 δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον
εἶναι ὡς θεοῦ οἰκονόμον μὴ αὐθάδη μὴ
ὀργίλον μὴ πάροινον μὴ πλήκτην μὴ
αἰσχροκερδῆ
8 ἀλλὰ
φιλόξενον
φιλάγαθον
σώφρονα δίκαιον ὅσιον ἐγκρατῆ
9 ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν
πιστοῦ λόγου ἵνα δυνατὸς ᾖ καὶ
παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ
ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας
ἐλέγχειν
10 Εἰσὶν
γὰρ
πολλοὶ
καὶ
ἀνυπότακτοι
ματαιολόγοι
καὶ
φρεναπάται μάλιστα οἱ ἐκ περιτομῆς
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Textus Receptus

14 Nešetříce Židovských básní,
a přikázání lidí těch, jenž se odvracují
od pravdy.
15 Všecko zajisté čisté jest čistým,
poskvrněným pak a nevěřícím nic
není čistého, ale poskvrněná jest
i mysl jejich i svědomí.
16 Vypravují o tom, že Boha znají,
ale skutky svými [toho] zapírají,
ohavní jsouce, a nepoddaní, a ke
všelikému skutku dobrému nehodní.

11 οὓς δεῖ ἐπιστομίζειν οἵτινες ὅλους
οἴκους ἀνατρέπουσιν διδάσκοντες ἃ
μὴ δεῖ αἰσχροῦ κέρδους χάριν
12 εἶπέν τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος αὐτῶν
προφήτης Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται κακὰ
θηρία γαστέρες ἀργαί
13 ἡ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής δι'
ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως ἵνα
ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει
14 μὴ προσέχοντες Ἰουδαϊκοῖς
μύθοις καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων
ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήθειαν
15 πάντα μὲν καθαρὰ τοῖς καθαροῖς·
τοῖς δὲ μεμιασμένοις καὶ ἀπίστοις
οὐδὲν καθαρόν ἀλλὰ μεμίανται αὐτῶν
καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις
16 θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι τοῖς δὲ
ἔργοις ἀρνοῦνται βδελυκτοὶ ὄντες καὶ
ἀπειθεῖς καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν
ἀδόκιμοι

2

2

11 Jimž musejí ústa zacpána býti;
kteříž celé domy převracejí, učíce
neslušným věcem, pro mrzký zisk.
12 Řekl jeden z nich, vlastní jejich
prorok, [že] Kretenští jsou vždycky
lháři, zlá hovada, břicha lenivá.
13 Svědectví to pravé jest. A protož
tresciž je přísně, ať jsou zdraví u víře,

Ty pak mluv, což sluší na zdravé
učení.
2 Starci ať jsou střízliví, vážní,
opatrní, zdraví u víře, v lásce,
v snášelivosti.
3 Tak také i staré ženy ať [chodí]
zbožně, v oděvu příslušném a ať
nejsou převrhlé, ani mnoho vína pijící,
dobrým věcem učící,
4 Aby mladice vyučovaly, [kterak
by] muže své i dítky řádně milovaly,
5 [A byly] šlechetné, čistotné,
netoulavé, dobrotivé, mužům svým
poddané,
aby
nebylo
dáno
v porouhání slovo Boží.

Σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ
ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ
2 πρεσβύτας
νηφαλίους
εἶναι
σεμνούς σώφρονας ὑγιαίνοντας τῇ
πίστει τῇ ἀγάπῃ τῇ ὑπομονῇ·
3 πρεσβύτιδας
ὡσαύτως
ἐν
καταστήματι
ἱεροπρεπεῖς
μὴ
διαβόλους
μὴ
οἴνῳ
πολλῷ
δεδουλωμένας καλοδιδασκάλους
4 ἵνα σωφρονίζωσιν τὰς νέας
φιλάνδρους εἶναι φιλοτέκνους
5 σώφρονας
ἁγνάς οἰκουρούς
ἀγαθάς ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις
ἀνδράσιν ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ
βλασφημῆται
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6 Takž
i mládenců
napomínej
k středmosti,
7 Ve všech věcech sebe samého
vydávaje za příklad dobrých skutků,
[a zachovávaje] v učení celost,
vážnost,
8 Slovo zdravé bez úhony, aby ten,
jenž by se protivil, zastyděti se musil,
nemaje co zlého mluviti o vás.
9 Služebníky [uč], ať jsou poddáni
pánům svým, ve všem [jim] se líbíce,
neodmlouvajíce,
10 Neokrádajíce, ale ve všem
věrnosti pravé dokazujíce, aby učení
Spasitele našeho Boha ve všem
ozdobovali.
11 Zjevilať se jest zajisté ta milost
Boží spasitelná všechněm lidem,
12 Vyučující
nás,
abychom
odřeknouce
se
bezbožnosti
a světských
žádostí,
střízlivě,
a spravedlivě, a zbožně živi byli na
tomto světě,
13 Očekávajíce té blahoslavené
naděje a příští slávy velikého Boha
a Spasitele našeho Jezukrista,
14 Kterýž dal sebe samého za nás,
aby nás vykoupil od všeliké
nepravosti, a očistil sobě samému lid
zvláštní, horlivě následovný dobrých
skutků.
15 Toto mluv, a napomínej, a tresci
mocně. Žádný tebou nepohrzej.

Textus Receptus

6 τοὺς
νεωτέρους
ὡσαύτως
παρακάλει σωφρονεῖν
7 περὶ πάντα σεαυτὸν παρεχόμενος
τύπον καλῶν ἔργων ἐν τῇ διδασκαλίᾳ
ἀδιἀφθορίαν, σεμνότητα ἀφθαρσιαν,
8 λόγον ὑγιῆ ἀκατάγνωστον ἵνα ὁ
ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ μηδὲν ἔχων περὶ
ὑμῶν λέγειν φαῦλον
9 δούλους
ἰδίοις
δεσπόταις
ὑποτάσσεσθαι ἐν πᾶσιν εὐαρέστους
εἶναι μὴ ἀντιλέγοντας
10 μὴ νοσφιζομένους ἀλλὰ πίστιν
πᾶσαν ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν ἵνα τὴν
διδασκαλίαν τοῦ σωτῆρος ὑμῶν θεοῦ
κοσμῶσιν ἐν πᾶσιν
11 Ἐπεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ θεοῦ ἡ
σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις
12 παιδεύουσα
ἡμᾶς
ἵνα
ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς
κοσμικὰς ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ
δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ
νῦν αἰῶνι
13 προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν
ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ
μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ
14 ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα
λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας
καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον
ζηλωτὴν καλῶν ἔργων
15 Ταῦτα λάλει καὶ παρακάλει καὶ
ἔλεγχε μετὰ πάσης ἐπιταγῆς· μηδείς
σου περιφρονείτω
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3

Napomínej jich, ať jsou knížatům
a mocnostem
poddáni,
[jich]
poslušni, a ať jsou k každému skutku
dobrému hotovi.
2 Žádnému ať se nerouhají, nejsou
svárliví, [ale] přívětiví, dokazujíce
všeliké tichosti ke všem lidem.
3 Byliť jsme zajisté i my někdy
nesmyslní,
tvrdošijní,
bloudící,
sloužíce
žádostem
a rozkošem
rozličným, v zlosti a v závisti bydlíce,
ohyzdní, vespolek se nenávidíce.
4 Ale když se zjevila dobrota a láska
k lidem Spasitele našeho Boha,
5 Ne z skutků spravedlnosti, kteréž
bychom my činili, ale podle
milosrdenství svého spasil nás, skrze
obmytí druhého narození, a obnovení
Ducha svatého,
6 Kteréhož vylil na nás hojně, skrze
Jezukrista Spasitele našeho,
7 Abychom, ospravedlněni jsouce
milostí jeho, byli dědicové v naději
života věčného.
8 Věrnáť [jest] řeč tato, a chciť, abys
těch věcí potvrzoval, ať se snaží
v dobrých skutcích předčiti [všickni],
kteříž uvěřili Bohu. A toť jsou ty věci
dobré, i lidem užitečné.
9 Nemoudré pak otázky, a vyčítání
rodů, a sváry, a hádky [o věci]
zákonní zastavuj; nebť jsou neužitečné
a marné.
10 Člověka kacíře po jednom neb
druhém napomínání vyvrz,
11 Věda, že takový jest převrácený,
a hřeší, svým vlastním soudem jsa
odsouzen.

Textus Receptus

Ὑπομίμνῃσκε αὐτοὺς ἀρχαῖς καὶ
ἐξουσίαις
ὑποτάσσεσθαι
πειθαρχεῖν πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν
ἑτοίμους εἶναι
2 μηδένα βλασφημεῖν ἀμάχους εἶναι
ἐπιεικεῖς
πᾶσαν
ἐνδεικνυμένους
πρᾳότητα πρὸς πάντας ἀνθρώπους
3 Ἦμεν γάρ ποτε καὶ ἡμεῖς ἀνόητοι
ἀπειθεῖς πλανώμενοι δουλεύοντες
ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις ἐν
κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντες στυγητοί
μισοῦντες ἀλλήλους
4 ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ
φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος
ἡμῶν θεοῦ
5 οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ
ὧν ἐποιήσαμεν ἡμεῖς ἀλλὰ κατὰ τὸν
αὐτοῦ ἔλεον ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ
παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως
πνεύματος ἁγίου
6 οὗ ἐξέχεεν ἐφ' ἡμᾶς πλουσίως διὰ
Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν
7 ἵνα δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι
κληρονόμοι γενώμεθα κατ' ἐλπίδα
ζωῆς αἰωνίου
8 Πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων
βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι ἵνα
φροντίζωσιν
καλῶν
ἔργων
προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ
θεῷ· ταῦτά ἐστιν τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα
τοῖς ἀνθρώποις
9 μωρὰς
δὲ
ζητήσεις
καὶ
γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας
νομικὰς περιΐστασο· εἰσὶν γὰρ
ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι
10 αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν
καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ
11 εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος
καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος

3
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12 Když pošli k tobě Artemana aneb
Tychika, snaž se přijíti ke mně do
Nikopolim; neb jsem umínil tu přes
zimu pobýti.
13 Zéna,
učeného
v Zákoně,
a Apollo s pilností vyprovoď, ať
v ničemž nemají nedostatku.
14 A nechažť se také učí i naši
v dobrých skutcích předčiti, [a
zvláště,] kdež jsou toho potřeby, aby
nebyli neužiteční.
15 Pozdravují tě, kteříž jsou se
mnou, všickni. Pozdraviž těch, kteříž
nás milují u víře. Milost [Boží budiž]
se všemi vámi. Amen. K Titovi, kterýž
první biskup církve Kretenské skrze
vzkládání rukou zřízen byl, psán
z Nikopoli města Macedonského.
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Textus Receptus

12 Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρὸς σὲ ἢ
Τυχικόν σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς
Νικόπολιν
ἐκεῖ
γὰρ
κέκρικα
παραχειμάσαι
13 Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλῶ
σπουδαίως πρόπεμψον ἵνα μηδὲν
αὐτοῖς λείπῃ
14 μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι
καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς
ἀναγκαίας χρείας ἵνα μὴ ὦσιν
ἄκαρποι
15 Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ' ἐμοῦ
πάντες Ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς
ἐν πίστει ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν
ἀμήν. πρός Τίτον τῆς Κρητῶν
ἐκκλησίας
πρῶτον
ἐπίσκοπον
χειροτονηθέντα
ἐγράφη
ἀπό
Νικοπόλεως τῆς Μακεδονίας

Epištola S. Pavla k Filemonovi
Bible Kralická

1

Pavel, vězeň Krista Ježíše,
a Timoteus bratr, Filemonovi
milému, a pomocníku našemu,
2 A Apfie [sestře] milé, a Archippovi
spolurytíři našemu, i vší církvi, kteráž
jest v domě tvém:
3 Milost vám a pokoj od Boha Otce
našeho a Pána Jezukrista.
4 Díky činím Bohu svému, vždycky
zmínku o tobě čině na svých
modlitbách,
5 Slyše o lásce tvé a víře, kterouž
máš ku Pánu Ježíšovi, i ke všechněm
svatým,
6 Aby společnost víry tvé mocná
byla [a tudy] poznáno býti mohlo,
cožkoli dobrého jest v vás skrze Krista
Ježíše.
7 Radost zajisté máme velikou,
a potěšení z lásky tvé, že srdce
svatých občerstvena jsou skrze tebe,
bratře.
8 Protož ačkoli mnohou smělost
mám v Kristu rozkázati tobě, což by
náleželo,
9 [Však] pro lásku raději [tebe]
prosím, jsa [již] takový, totiž Pavel
starý, a nyní i vězeň Ježíše Krista.
10 Prosímť [pak] tebe za syna svého,
kteréhož jsem zplodil v vězení svém,
Onezima,
11 Kterýž
byl
někdy
tobě
neužitečný, ale nyní tobě i mně velmi
užitečný, jehožť jsem odeslal.

Textus Receptus

Παῦλος δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ
καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς Φιλήμονι
τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν
2 καὶ Ἀπφίᾳ τῇ ἀγαπητῇ, καὶ
Ἀρχίππῳ τῷ συστρατιώτῃ ἡμῶν καὶ
τῇ κατ' οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ
3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ
4 Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε
μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ τῶν
προσευχῶν μου
5 ἀκούων σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν
πίστιν ἣν ἔχεις πρὸς τὸν κύριον
Ἰησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους
6 ὅπως ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς σου
ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς
ἀγαθοῦ τοῦ ἐν ὑμῖν εἰς Χριστόν
Ἰησοῦν
7 χάριν γὰρ ἔχομεν πολλὴν καὶ
παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου ὅτι τὰ
σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται
διὰ σοῦ ἀδελφέ
8 Διό πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν
ἔχων ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον

1

9 διὰ
τὴν
ἀγάπην
μᾶλλον
παρακαλῶ τοιοῦτος ὢν ὡς Παῦλος
πρεσβύτης νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος Ἰησοῦ·
Χριστοῦ
10 παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ
τέκνου ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς
μου, Ὀνήσιμον
11 τόν ποτέ σοι ἄχρηστον νυνὶ δὲ
σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον
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12 Protož ty jej, (totiž srdce mé,)
přijmi.
13 Kteréhožto já chtěl jsem byl při
sobě zanechati, aby mi posluhoval
místo tebe v vězení, [kteréž trpím pro]
evangelium;
14 Ale bez vědomí tvého nechtěl
jsem nic učiniti, aby dobrý skutek tvůj
nebyl jako bezděky, ale z dobré vůle.
15 Ano snad proto byl odšel na
chvíli, abys jej [potom] věčného měl,
16 Již ne jako služebníka, ale více
než služebníka, [totiž] bratra milého,
zvláště mně, a čím víc tobě, i podle
těla, i v Pánu.
17 Protož máš-li mne za tovaryše,
přijmiž jej, jako mne.
18 Jestližeť pak v čem ublížil, anebo
[jest-liť] co dlužen, to mně přičti.
19 Já Pavel psal jsem svou rukou, jáť
zaplatím; ať nedím tobě, že ty i sám
sebe jsi mi dlužen.
20 Tak, bratře, [ať] já uživu tebe
v Pánu; očerstviž srdce mé v Pánu.
21 Jist jsa tvým poslušenstvím, [tak
jsem] tobě napsal, věda, že i více, nežli
pravím, učiníš.
22 A mezi tím připraviž mi také
hospodu; neboť naději mám, že
k modlitbám vašim budu vám
navrácen.
23 Pozdravují
tě
Epafras,
(spoluvězeň můj pro Krista Ježíše,)

Textus Receptus

12 ὃν ἀνέπεμψά συ δὲ αὐτόν τοῦτ'
ἔστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα· πρὸσλαβοῦ·
13 ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν
κατέχειν ἵνα ὑπὲρ σοῦ διακονῇ μοι ἐν
τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου
14 χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν
ἠθέλησα ποιῆσαι ἵνα μὴ ὡς κατὰ
ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ᾖ ἀλλὰ κατὰ
ἑκούσιον
15 τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη
πρὸς ὥραν ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς
16 οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλ' ὑπὲρ
δοῦλον ἀδελφὸν ἀγαπητόν μάλιστα
ἐμοί πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ
καὶ ἐν κυρίῳ
17 Εἰ οὖν ἐμέ ἔχεις κοινωνόν
προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ
18 εἰ δέ τι ἠδίκησέν σε ἢ ὀφείλει
τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγει·
19 ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί
ἐγὼ ἀποτίσω· ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ
σεαυτόν μοι προσοφείλεις
20 ναί ἀδελφέ ἐγώ σου ὀναίμην ἐν
κυρίῳ· ἀνάπαυσόν μου τὰ σπλάγχνα
ἐν Κυρίῳ·
21 Πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά
σοι εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ ὃ λέγω
ποιήσεις
22 ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν·
ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν
ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑμῖν
23 Ἀσπάζονταί σε Ἐπαφρᾶς ὁ
συναιχμάλωτός μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

FILEMONOVI 24

Bible Kralická
24 Marek, Aristarchus, Démas [a]
Lukáš, pomocníci moji.
25 Milost Pána našeho Jezukrista
[budiž] s duchem vaším. Amen. [List
tento] k Filemonovi psán byl z Říma
po Onezimovi služebníku.
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Textus Receptus

24 Μᾶρκος Ἀρίσταρχος Δημᾶς
Λουκᾶς οἱ συνεργοί μου
25 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν
ἀμήν πρός Φιλήμονα ἐγράφη ἀπό
Ῥώμης διά Ὀνησίμου οἰκέτου

Epištola S. Pavla k Židům
Bible Kralická

1

Častokrát a rozličnými způsoby
mluvíval někdy Bůh otcům skrze
proroky, v těchto [pak] posledních
dnech mluvil nám skrze Syna [svého],
2 Kteréhož ustanovil dědicem
všeho, skrze něhož i věky učinil.
3 Kterýžto jsa blesk slávy, a obraz
osoby jeho, a zdržuje všecko slovem
mocnosti své, očištění hříchů našich
skrze sebe samého učiniv, posadil se
na pravici velebnosti na výsostech,

4 Tím důstojnější nad anděly učiněn,
čím vyvýšenější nad ně jméno dědičně
obdržel.
5 Nebo kterému kdy z andělů řekl:
Syn můj jsi ty, já dnes zplodil jsem
tebe? A opět: Já budu jemu Otcem,
a on mi bude Synem?
6 A opět, když uvodí prvorozeného
na okršlek země, dí: A klanějte se
jemu všickni andělé Boží.
7 A o andělích zajisté dí: Kterýž činí
anděly své duchy, a služebníky své
plamen ohně;
8 Ale k Synu [dí]: Stolice tvá, ó Bože,
[trvá] na věky věků, berla pravosti
[jestiť] berla království tvého.
9 Miloval
jsi
spravedlnost,
a nenáviděl jsi nepravosti, protož
pomazal tebe, ó Bože, Bůh tvůj olejem
veselé nad spoluúčastníky tvé.

Textus Receptus

Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως
πάλαι ὁ θεὸς λαλήσας τοῖς
πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις
2 ἐπ' ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τούτων
ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ ὃν ἔθηκεν
κληρονόμον πάντων δι' οὗ καὶ τοὺς
αἰῶνας· ἐποίησεν
3 ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ
χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ
φέρων τε τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς
δυνάμεως
αὐτοῦ
δι'
εαυτοῦ
καθαρισμὸν
ποιησάμενος
τῶν
ἁμαρτιῶν ημῶν, ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς
μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς
4 τοσούτῳ κρείττων γενόμενος τῶν
ἀγγέλων ὅσῳ διαφορώτερον παρ'
αὐτοὺς κεκληρονόμηκεν ὄνομα
5 Τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τῶν ἀγγέλων
Υἱός μου εἶ σύ ἐγὼ σήμερον
γεγέννηκά σε καὶ πάλιν Ἐγὼ ἔσομαι
αὐτῷ εἰς πατέρα καὶ αὐτὸς ἔσται μοι
εἰς υἱόν
6 ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τὸν
πρωτότοκον εἰς τὴν οἰκουμένην λέγει
Καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες
ἄγγελοι θεοῦ
7 καὶ πρὸς μὲν τοὺς ἀγγέλους λέγει
Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ
πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ
πυρὸς φλόγα
8 πρὸς δὲ τὸν υἱόν Ὁ θρόνος σου ὁ
θεός εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος ῥάβδος
εὐθύτητος ἡ ῥάβδος τῆς βασιλείας σου
9 ἠγάπησας
δικαιοσύνην
καὶ
ἐμίσησας ἀνομίαν· διὰ τοῦτο ἔχρισέν
σε ὁ θεός ὁ θεός σου ἔλαιον
ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου

1
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Textus Receptus

14 Zdaliž všickni nejsou služební
duchové, kteříž posíláni bývají
k službě pro ty, jenž mají dědičně
obdržeti spasení?

10 καί Σὺ κατ' ἀρχάς κύριε τὴν γῆν
ἐθεμελίωσας καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού
εἰσιν οἱ οὐρανοί·
11 αὐτοὶ ἀπολοῦνται σὺ δὲ διαμένεις
καὶ
πάντες
ὡς
ἱμάτιον
παλαιωθήσονται
12 καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις
αὐτούς καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ δὲ ὁ
αὐτὸς εἶ καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ
ἐκλείψουσιν
13 πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων
εἴρηκέν ποτε Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως
ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον
τῶν ποδῶν σου
14 οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ
πνεύματα
εἰς
διακονίαν
ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας
κληρονομεῖν σωτηρίαν

2

2

10 A [opět]:Ty, Pane, na počátku
založil jsi zemi, a díla rukou tvých
jsouť nebesa.
11 Onať pominou, ty pak zůstáváš;
a všecka jako roucho zvetšejí,
12 A jako oděv svineš je, i budouť
změněna. Ale ty jsi [vždycky] tentýž,
a léta tvá nikdy nepřestanou.
13 A kterému kdy z andělů řekl: Seď
na pravici mé, dokavadž nepoložím
nepřátel tvých za podnože noh tvých?

Protož musímeť my tím snažněji
šetřiti toho, což jsme slýchali, aby
nám to nevymizelo.
2 Nebo poněvadž skrze anděly
mluvené slovo bylo pevné, a každé
přestoupení a neposlušenství vzalo
spravedlivou odměnu pomsty,
3 Kterakž my utečeme, takového
zanedbávajíce spasení? Kteréžto
nejprvé začalo vypravováno býti skrze
samého Pána, od těch [pak], kteříž
Pána slýchali, nám utvrzeno jest.
4 Čemuž i Bůh svědectví vydával
skrze divy a zázraky, a rozličné moci,
i podělování Duchem svatým, podle
vůle své.

Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶς
προσέχειν
τοῖς
ἀκουσθεῖσιν
μήποτε παραρρυῶμεν
2 εἰ γὰρ ὁ δι' ἀγγέλων λαληθεὶς
λόγος ἐγένετο βέβαιος καὶ πᾶσα
παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν
ἔνδικον μισθαποδοσίαν
3 πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης
ἀμελήσαντες σωτηρίας ἥτις ἀρχὴν
λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ κυρίου
ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς
ἐβεβαιώθη
4 συνεπιμαρτυροῦντος τοῦ θεοῦ
σημείοις τε καὶ τέρασιν καὶ ποικίλαις
δυνάμεσιν καὶ πνεύματος ἁγίου
μερισμοῖς κατὰ τὴν αὐτοῦ θέλησιν
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5 Nebo nepoddal andělům okršlku
země budoucího, o kterémž mluvíme.
6 Osvědčilť jest pak na jednom místě
jeden, řka: Co jest člověk, že naň
pomníš, aneb syn člověka, že na něj
patříš.
7 Maličkos jej menšího andělů
učinil, slavou a ctí korunoval jsi ho,
a ustanovils jej nad dílem rukou
svých.
8 Všecko jsi podmanil pod nohy
jeho. A kdyžť jest jemu všecko poddal,
tedy
ničeho
nezanechal
nepodmaněného jemu. Ačkoli nyní
ještě nevidíme, aby jemu všecko
poddáno bylo.
9 Ale toho maličko nižšího andělů,
vidíme Ježíše, pro utrpení smrti
slávou a ctí korunovaného, aby
z milosti Boží za všecky okusil smrti.
10 Slušeloť zajisté na toho, pro
kteréhož jest všecko, a skrze kteréhož
jest všecko, aby mnohé syny přiveda
k slávě, vůdce spasení jejich skrze
utrpení dokonalého učinil.
11 Nebo i ten, jenž posvěcuje, i ti,
kteříž posvěceni bývají, z jednoho
[jsou] všickni. Pro kteroužto příčinu
nestydí se jich nazývati bratřími,
12 Řka: Zvěstovati budu jméno tvé
bratřím svým, uprostřed shromáždění
prozpěvovati budu tobě.
13 A opět: Já budu v něm doufati.
A opět: Aj, já a dítky, kteréž dal mi
Bůh.

Textus Receptus

5 Οὐ γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξεν τὴν
οἰκουμένην τὴν μέλλουσαν περὶ ἡς
λαλοῦμεν
6 διεμαρτύρατο δέ πού τις λέγων, Τί
ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι μιμνῄσκῃ αὐτοῦ ἢ
υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν
7 ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ'
ἀγγέλους δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας
αὐτόν καὶ κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ
ἔργα τῶν χειρῶν σου·
8 πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν
ποδῶν αὐτοῦ ἐν γὰρ τῷ ὑποτάξαι
αὐτῷ τὰ πάντα οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ
ἀνυπότακτον νῦν δὲ οὔπω ὁρῶμεν
αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγμένα·
9 τὸν δὲ βραχύ τι παρ' ἀγγέλους
ἠλαττωμένον βλέπομεν Ἰησοῦν διὰ τὸ
πάθημα τοῦ θανάτου δόξῃ καὶ τιμῇ
ἐστεφανωμένον ὅπως χάριτι θεοῦ
ὑπὲρ παντὸς γεύσηται θανάτου
10 Ἔπρεπεν γὰρ αὐτῷ δι' ὃν τὰ
πάντα καὶ δι' οὗ τὰ πάντα πολλοὺς
υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγαγόντα τὸν
ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας αὐτῶν διὰ
παθημάτων τελειῶσαι
11 ὁ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ
ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες· δι' ἣν
αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς
αὐτοὺς καλεῖν
12 λέγων, Ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου
τοῖς ἀδελφοῖς μου ἐν μέσῳ ἐκκλησίας
ὑμνήσω σε
13 καὶ πάλιν Ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς
ἐπ' αὐτῷ καὶ πάλιν Ἰδού, ἐγὼ καὶ τὰ
παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ θεός
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17 A protož ve všem připodobněn
býti měl bratřím, aby milosrdný byl
a věrný nejvyšší kněz v tom, což by
u Boha k očištění hříchů lidu [jednáno
býti mělo].
18 Nebo že jest [i] sám trpěl,
pokoušín byv, může také pokušení
trpícím spomáhati.

14 ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκεν
σαρκός καὶ αἵματος καὶ αὐτὸς
παραπλησίως μετέσχεν τῶν αὐτῶν ἵνα
διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ
κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου τοῦτ' ἔστιν
τὸν διάβολον
15 καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους ὅσοι
φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν
ἔνοχοι ἦσαν δουλείας
16 οὐ
γὰρ
δήπου
ἀγγέλων
ἐπιλαμβάνεται ἀλλὰ σπέρματος
Ἀβραὰμ ἐπιλαμβάνεται
17 ὅθεν ὤφειλεν κατὰ πάντα τοῖς
ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι ἵνα ἐλεήμων
γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς
τὸν θεόν εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς
ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ
18 ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς
πειρασθείς δύναται τοῖς πειραζομένοις
βοηθῆσαι

3

3

4 Nebo všeliký dům ustaven bývá
od někoho, ten pak, kdož všecky tyto
věci ustavěl, Bůh [jest].

3 πλείονος γὰρ δόξης οὗτος παρὰ
Μωσῆν ἠξίωται καθ' ὅσον πλείονα
τιμὴν ἔχει τοῦ οἴκου ὁ κατασκευάσας
αὐτόν·
4 πᾶς γὰρ οἶκος κατασκευάζεται
ὑπό τινος ὁ δὲ τὰ πάντα
κατασκευάσας θεός

14 Poněvadž tedy dítky účastnost
mají těla a krve, i on též podobně
účasten jest jich, aby skrze smrt
zahladil toho, kterýž má vládařství
smrti, to jest ďábla,
15 A [aby]vysvobodil ty, kteřížto
bázní smrti po všecken čas života
[svého]podrobeni byli v službu.
16 Neboť nepřijal andělů, ale símě
Abrahamovo přijal.

A protož, bratří svatí, povolání
nebeského účastníci, spatřujte
apoštola a nejvyššího kněze vyznání
našeho, Krista Ježíše,
2 Věrného tomu, kdož jej ustanovil,
jako i Mojžíš [byl věrný] ve všem
domě jeho.
3 [Tím] větší zajisté slávy tento nad
Mojžíše jest hoden, čím větší má čest
stavitel nežli sám dům.

Ὅθεν ἀδελφοὶ ἅγιοι κλήσεως
ἐπουρανίου μέτοχοι κατανοήσατε
τὸν ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆς
ὁμολογίας ἡμῶν Χριστὸν Ἰησοῦν
2 πιστὸν ὄντα τῷ ποιήσαντι αὐτὸν
ὡς καὶ Μωσῆς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ
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5 A Mojžíš zajisté věrný byl v celém
domě jeho, jako služebník, na
osvědčení toho, což potom mělo
mluveno býti.
6 Ale Kristus, jakožto Syn, [vládne]
nad domem svým. Kterýžto dům my
jsme,
jestliže
tu
svobodnou
doufanlivost, a tu chloubu naděje až
do konce pevnou zachováme.
7 Protož jakž praví Duch svatý:
Dnes, uslyšeli-li byste hlas jeho,
8 Nezatvrzujtež srdcí svých, jako při
onom popouzení [Boha] v den
pokušení toho na poušti;
9 Kdežto pokoušeli mne otcové vaši,
zkusiliť jsou mne, a viděli skutky mé
po čtyřidceti let.
10 Protož hněviv jsem byl na
pokolení to, a řekl jsem: Tito vždycky
bloudí srdcem, a nepoznávají cest
mých.
11 Takže jsem přisáhl v hněvě svém,
že nevejdou v odpočinutí mé.
12 Viztež, bratří, aby snad v někom
z vás nebylo srdce zlé, [a] nevěrné,
kteréž by odstupovalo od Boha
živého.
13 Ale napomínejte se vespolek po
všecky dny, dokavadž se dnes
jmenuje, aby někdo nebyl zatvrzen
oklamáním hřícha.
14 Účastníci zajisté Krista učiněni
jsme, jestliže však ten počátek
podstaty až do konce pevný
zachováme.
15 [Protož] dokudž se říká: Dnes,
uslyšeli-li byste hlas jeho, nezatvrzujte
srdcí svých, jako při onom popouzení
[Boha].

Textus Receptus

5 καὶ Μωσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ τῷ
οἴκῳ αὐτοῦ ὡς θεράπων εἰς μαρτύριον
τῶν λαληθησομένων
6 Χριστὸς δὲ ὡς υἱὸς ἐπὶ τὸν οἶκον
αὐτοῦ· οὗ οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς ἐάνπερ
τὴν παρρησίαν καὶ τὸ καύχημα τῆς
ἐλπίδος μέχρι τέλους βεβαίαν
κατάσχωμεν
7 Διό καθὼς λέγει τὸ πνεῦμα τὸ
ἅγιον Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ
ἀκούσητε
8 μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν
ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ κατὰ τὴν
ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ
9 οὗ ἐπείρασαν με οἱ πατέρες ὑμῶν
ἐδοκιμασάν με, καὶ εἶδον τὰ ἔργα μου
τεσσαράκοντα ἔτη·
10 διὸ προσώχθισα τῇ γενεᾷ ἐκείνῃ,
καὶ εἶπον Ἀεὶ πλανῶνται τῇ καρδίᾳ
αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὰς ὁδούς μου
11 ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου· Εἰ
εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου
12 Βλέπετε ἀδελφοί μήποτε ἔσται ἔν
τινι ὑμῶν καρδία πονηρὰ ἀπιστίας ἐν
τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ θεοῦ ζῶντος
13 ἀλλὰ παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς καθ'
ἑκάστην ἡμέραν ἄχρις οὗ τὸ Σήμερον
καλεῖται ἵνα μὴ σκληρυνθῇ τις ἐξ ὑμῶν
ἀπάτῃ τῆς ἁμαρτίας
14 μέτοχοι γὰρ γεγόναμεν τοῦ
Χριστοῦ ἐάνπερ τὴν ἀρχὴν τῆς
ὑποστάσεως μέχρι τέλους βεβαίαν
κατάσχωμεν
15 ἐν τῷ λέγεσθαι Σήμερον ἐὰν τῆς
φωνῆς
αὐτοῦ
ἀκούσητε
Μὴ
σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν
τῷ παραπικρασμῷ
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18 A kterým zapřisáhl, že nevejdou
do odpočinutí jeho? Však těm, kteříž
byli neposlušní.
19 A vidíme, že jsou nemohli vjíti
pro nevěru.

16 τίνες
γὰρ
ἀκούσαντες
παρεπίκραναν ἀλλ' οὐ πάντες οἱ
ἐξελθόντες ἐξ Αἰγύπτου διὰ Μωσέως
17 τίσιν
δὲ
προσώχθισεν
τεσσαράκοντα
ἔτη
οὐχὶ
τοῖς
ἁμαρτήσασιν ὧν τὰ κῶλα ἔπεσεν ἐν τῇ
ἐρήμῳ
18 τίσιν δὲ ὤμοσεν μὴ εἰσελεύσεσθαι
εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ εἰ μὴ τοῖς
ἀπειθήσασιν
19 καὶ
βλέπομεν
ὅτι
οὐκ
ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν δι' ἀπιστίαν

4

4

16 Nebo někteří slyševše, popouzeli
ho, ale ne všickni, jenž vyšli z Egypta
skrze Mojžíše.
17 Na které se pak hněval čtyřidceti
let? Zdali ne na ty, kteříž hřešili,
jejichžto těla padla na poušti?

Bojmež se tedy, aby snad opustě
zaslíbení o vjití do odpočinutí jeho,
neopozdil se někdo z vás.
2 Nebo i nám zvěstováno jest, jako
i oněmno, ale neprospěla jim řeč
slyšená, nepřipojená k víře, když
slyšeli.
3 Neboť vcházíme v odpočinutí my,
kteříž jsme uvěřili, jakož řekl: Protož
jsem přisáhl v hněvě svém, žeť
nevejdou v odpočinutí mé, ačkoli
[dávno odpočinul Bůh, hned] po
vykonání skutků od ustanovení světa.
4 Nebo pověděl na jednom místě
o sedmém dni takto: I odpočinul Bůh
dne sedmého ode všech skutků svých.
5 A tuto zase: Že nevejdou
v odpočinutí mé.
6 A poněvadž vždy na tom jest, že
někteří mají vjíti do něho, a ti, kterýmž
prvé zvěstováno jest, nevešli pro svou
nevěru,

Φοβηθῶμεν
οὖν
μήποτε
καταλειπομένης
ἐπαγγελίας
εἰσελθεῖν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ
δοκῇ τις ἐξ ὑμῶν ὑστερηκέναι
2 καὶ γάρ ἐσμεν εὐηγγελισμένοι
καθάπερ κἀκεῖνοι· ἀλλ' οὐκ ὠφέλησεν
ὁ λόγος τῆς ἀκοῆς ἐκείνους μὴ
συγκεκραμένος τῇ πίστει τοῖς
ἀκούσασιν
3 εἰσερχόμεθα
γὰρ
εἰς
τὴν
κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες καθὼς
εἴρηκεν Ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου Εἰ
εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου
καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς
κόσμου γενηθέντων
4 εἴρηκεν γάρ που περὶ τῆς ἑβδόμης
οὕτως Καὶ κατέπαυσεν ὁ θεὸς ἐν τῇ
ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν
ἔργων αὐτοῦ
5 καὶ
ἐν
τούτῳ
πάλιν
Εἰ
εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου
6 ἐπεὶ οὖν ἀπολείπεται τινὰς
εἰσελθεῖν εἰς αὐτήν καὶ οἱ πρότερον
εὐαγγελισθέντες οὐκ εἰσῆλθον δι'
ἀπείθειαν

722

ŽIDŮM 4:15

Bible Kralická
7 Opět ukládá den jakýsi, Dnes,
pravě skrze Davida, po takovém času,
jakož řečeno jest, Dnes uslyšíte-li hlas
jeho, nezatvrzujte srdcí svých.
8 Nebo byť byl Jozue v odpočinutí je
uvedl, nebylť by potom mluvil o jiném
dni.
9 A protož zůstáváť svátek lidu
Božímu.
10 Neb kdožkoli všel v odpočinutí
jeho, takéť i on odpočinul od skutků
svých, jako i Bůh od svých.
11 Snažmež se tedy vjíti do toho
odpočinutí, aby někdo neupadl v týž
příklad nedověry.
12 Živáť [jest] zajisté řeč Boží
a mocná, a pronikavější nad všeliký
meč na obě straně ostrý, a dosahujeť
až do rozdělení i duše i ducha
i kloubů
i mozku
v [kostech],
a rozeznává myšlení i mínění srdce.
13 A neníť [žádného] stvoření,
kteréž by nebylo zjevné před
obličejem jeho, nýbrž všecky věci jsou
nahé a odkryté očima toho, o kterémž
jest řeč naše.
14 Protož majíce nejvyššího kněze
velikého, kterýžto pronikl nebesa,
Ježíše Syna Božího, držmež vyznání
[naše].
15 Nebo nemáme nejvyššího kněže,
kterýž by nemohl čitedlen býti mdlob
našich, ale zkušeného ve všem [nám]
podobně, kromě hříchu.

Textus Receptus

7 πάλιν τινὰ ὁρίζει ἡμέραν Σήμερον
ἐν Δαβὶδ λέγων μετὰ τοσοῦτον χρόνον
καθὼς εἴρηται, Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς
αὐτοῦ ἀκούσητε μὴ σκληρύνητε τὰς
καρδίας ὑμῶν
8 εἰ γὰρ αὐτοὺς Ἰησοῦς κατέπαυσεν
οὐκ ἂν περὶ ἄλλης ἐλάλει μετὰ ταῦτα
ἡμέρας
9 ἄρα ἀπολείπεται σαββατισμὸς τῷ
λαῷ τοῦ θεοῦ
10 ὁ γὰρ εἰσελθὼν εἰς τὴν
κατάπαυσιν αὐτοῦ καὶ αὐτὸς
κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ
ὥσπερ ἀπὸ τῶν ἰδίων ὁ θεός
11 σπουδάσωμεν οὖν εἰσελθεῖν εἰς
ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν ἵνα μὴ ἐν τῷ
αὐτῷ τις ὑποδείγματι πέσῃ τῆς
ἀπειθείας
12 Ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ καὶ
ἐνεργὴς καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν
μάχαιραν δίστομον καὶ διϊκνούμενος
ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς τε καὶ πνεύματος
ἁρμῶν τὲ καὶ μυελῶν καὶ κριτικὸς
ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας·
13 καὶ οὐκ ἔστιν κτίσις ἀφανὴς
ἐνώπιον αὐτοῦ πάντα δὲ γυμνὰ καὶ
τετραχηλισμένα τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ
πρὸς ὃν ἡμῖν ὁ λόγος
14 Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν
διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς Ἰησοῦν
τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ κρατῶμεν τῆς
ὁμολογίας
15 οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ
δυνάμενον
συμπαθῆσαι
ταῖς
ἀσθενείαις ἡμῶν πεπειραμένον δὲ
κατὰ πάντα καθ' ὁμοιότητα χωρὶς
ἁμαρτίας
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Textus Receptus

16 Přistupmež
tedy
směle
s doufáním k trůnu milosti, abychom
dosáhli milosrdenství, a milost nalezli
ku pomoci v čas příhodný.

16 προσερχώμεθα
οὖν
μετὰ
παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος ἵνα
λάβωμεν ἔλεον, καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς
εὔκαιρον βοήθειαν

5

5

7 Kterýž za dnů těla svého modlitby
a ponížené prosby k tomu, kterýž ho
mohl zachovati od smrti, s křikem
velikým a slzami obětoval, a uslyšán
jest [i vysvobozen] z toho, čehož se
strašil.
8 A ačkoli byl Syn [Boží], z toho
[však], což strpěl, naučil se
poslušenství.
9 A tak dokonalý jsa, učiněn jest
všechněm sebe poslušným původem
spasení věčného,

9 καὶ τελειωθεὶς ἐγένετο τοῖς
ὑπακούουσιν αὐτῷ πᾶσιν αἴτιος
σωτηρίας αἰωνίου

Všeliký zajisté nejvyšší kněz z lidu
vzatý za lidi bývá postaven v těch
věcech, kteréž u Boha [mají jednány
býti, totiž] aby obětoval i dary i oběti
za hříchy,
2 Kterýž by mohl, jakž sluší, lítost
míti nad neznajícími a bloudícími, jsa
i sám obklíčen nemocí.
3 A pro ni povinen jest, jakož za lid,
tak i za sebe samého obětovati [oběti]
za hříchy.
4 A aniž kdo sobě sám té cti osobuje,
ale ten, kterýž by byl povolán od
Boha, jako i Aron.
5 Tak i Kristus ne sám sobě té cti
osobil, aby byl nejvyšším knězem, ale
ten, kterýž řekl jemu: Syn můj jsi ty, já
dnes zplodil jsem tebe.
6 Jakž i jinde praví: Ty jsi kněz na
věky podle řádu Melchisedechova.

Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων
λαμβανόμενος ὑπὲρ ἀνθρώπων
καθίσταται τὰ πρὸς τὸν θεόν ἵνα
προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ
ἁμαρτιῶν
2 μετριοπαθεῖν δυνάμενος τοῖς
ἀγνοοῦσιν καὶ πλανωμένοις ἐπεὶ καὶ
αὐτὸς περίκειται ἀσθένειαν
3 καὶ διὰ ταὐτὴν ὀφείλει καθὼς περὶ
τοῦ λαοῦ οὕτως καὶ περὶ ἑαυτοῦ
προσφέρειν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν
4 καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν
τιμήν ἀλλὰ ὁ καλούμενος ὑπὸ τοῦ θεοῦ
καθάπερ καὶ ὁ Ἀαρών
5 Οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν
ἐδόξασεν γενηθῆναι ἀρχιερέα ἀλλ' ὁ
λαλήσας πρὸς αὐτόν Υἱός μου εἶ σύ
ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε·
6 καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει Σὺ ἱερεὺς
εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν
Μελχισέδεκ
7 ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς
αὐτοῦ δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς
τὸν δυνάμενον σῴζειν αὐτὸν ἐκ
θανάτου μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ
δακρύων
προσενέγκας
καὶ
εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας
8 καίπερ ὢν υἱὸς ἔμαθεν ἀφ' ὧν
ἔπαθεν τὴν ὑπακοήν
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10 Nazván jsa od Boha nejvyšším
knězem podlé řádu Melchisedechova.
11 O kterémž mnoho by se mělo
mluviti, a to nesnadných věci
k vypravení, ale vy jste nezpůsobných
uší.
12 Nebo měvše býti v tak dlouhém
času mistři, opět potřebujete učeni
býti prvním počátkům výmluvností
Božích,
a učiněni
jste
mléka
potřebující, a ne pokrmu hrubšího.
13 Kdožkoli zajisté mléka se drží,
nechápá slova spravedlnosti; (nebo
nemluvně jest).
14 Ale dokonalých jest hrubý
pokrm, [totiž] těch, kteříž pro zvyklost
mají smysly způsobné k rozeznání
dobrého i zlého.

6

Protož opustíce řeč počátku
Kristova, k dokonalosti se nesme,
ne opět zakládajíce gruntu pokání
z skutků mrtvých, a víry v Boha,
2 Křtů učení, vzkládání rukou,
a vzkříšení
z mrtvých,
i soudu
věčného.
3 A toť učiníme, dopustí-li Bůh.
4 Nebo nemožné jest jednou již
osvíceným, kteříž i zakusili daru
nebeského, a účastníci učiněni byli
Ducha svatého,
5 Okusili také dobrého Božího slova,
a moci věka budoucího,

Textus Receptus

10 προσαγορευθεὶς ὑπὸ τοῦ θεοῦ
ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ
11 Περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος καὶ
δυσερμήνευτος λέγειν ἐπεὶ νωθροὶ
γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς
12 καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι
διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον πάλιν
χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τινὰ
τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ
θεοῦ καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες
γάλακτος καὶ οὐ στερεᾶς τροφῆς
13 πᾶς γὰρ ὁ μετέχων γάλακτος
ἄπειρος λόγου δικαιοσύνης νήπιος
γάρ ἐστιν·
14 τελείων δέ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή
τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια
γεγυμνασμένα
ἐχόντων
πρὸς
διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ
Διὸ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ
Χριστοῦ λόγον ἐπὶ τὴν τελειότητα
φερώμεθα
μὴ
πάλιν
θεμέλιον
καταβαλλόμενοι
μετανοίας
ἀπὸ
νεκρῶν ἔργων καὶ πίστεως ἐπὶ θεόν
2 βαπτισμῶν διδαχῆς ἐπιθέσεώς τε
χειρῶν ἀναστάσεώς τε νεκρῶν καὶ
κρίματος αἰωνίου
3 καὶ τοῦτο ποιήσομεν ἐάνπερ
ἐπιτρέπῃ ὁ θεός
4 Ἀδύνατον γὰρ τοὺς
ἅπαξ
φωτισθέντας γευσαμένους τε τῆς
δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου καὶ μετόχους
γενηθέντας πνεύματος ἁγίου
5 καὶ καλὸν γευσαμένους θεοῦ ῥῆμα
δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος

6
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6 Kdyby padli, zase obnoviti se ku
pokání, jakožto těm, kteříž opět sobě
znovu
křižují
Syna
Božího,
a v porouhání vydávají.
7 Země zajisté, kteráž často na sebe
přicházející déšť pije, a rodí bylinu
příhodnou těm, od kterýchž bývá
dělána, dochází požehnání od Boha.
8 Ale vydávající trní a bodláky
zavržená [jest], a blízká zlořečení,
jejížto konec [bývá] spálení.
9 My pak, nejmilejší, nadějemeť se
o vás lepších věcí, a náležejících
k spasení, ač pak koli tak mluvíme.
10 Neboť není nespravedlivý Bůh,
aby se zapomenul na práci vaši a na
pracovitou
lásku,
kteréž
jste
dokazovali ke jménu jeho, slouživše
svatým, a [ještě] sloužíce.
11 Žádámeť pak, aby jeden každý
z vás až do konce prokazoval tu
opravdovou pilnost [k nabytí] plné
jistoty naděje,
12 Tak abyste nebyli líní, ale
následovníci těch, kteříž skrze víru
a snášelivost
obdrželi
dědictví
zaslíbené.
13 Abrahamovi zajisté zaslíbení čině
Bůh, když neměl skrze koho většího
přisáhnouti, přisáhl skrze sebe
samého,
14 Řka: Jistě požehnám velmi tobě,
a velice rozmnožím tebe.
15 A tak trpělivě očekávaje, dosáhl
zaslíbení.
16 Lidé zajisté skrze většího, [nežli
jsou sami,] přisahají, a všeliké rozepře
mezi nimi konec jest, když bývá
potvrzena přísahou.

Textus Receptus

6 καὶ
παραπεσόντας
πάλιν
ἀνακαινίζειν
εἰς
μετάνοιαν
ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ
θεοῦ καὶ παραδειγματίζοντας
7 γῆ γὰρ ἡ πιοῦσα τὸν ἐπ' αὐτῆς
πολλάκις ἐρχόμενον ὑετόν καὶ
τίκτουσα βοτάνην εὔθετον ἐκείνοις δι'
οὓς καὶ γεωργεῖται μεταλαμβάνει
εὐλογίας ἀπὸ τοῦ θεοῦ·
8 ἐκφέρουσα δὲ ἀκάνθας καὶ
τριβόλους ἀδόκιμος καὶ κατάρας
ἐγγύς ἡς τὸ τέλος εἰς καῦσιν
9 Πεπείσμεθα δὲ περὶ ὑμῶν
ἀγαπητοί τὰ κρείττονα καὶ ἐχόμενα
σωτηρίας εἰ καὶ οὕτως λαλοῦμεν
10 οὐ
γὰρ
ἄδικος
ὁ
θεὸς
ἐπιλαθέσθαι τοῦ ἔργου ὑμῶν καὶ τοῦ
κόπου τῆς ἀγάπης ἡς ἐνεδείξασθε εἰς
τὸ ὄνομα αὐτοῦ διακονήσαντες τοῖς
ἁγίοις καὶ διακονοῦντες
11 ἐπιθυμοῦμεν δὲ ἕκαστον ὑμῶν τὴν
αὐτὴν ἐνδείκνυσθαι σπουδὴν πρὸς τὴν
πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος ἄχρι τέλους
12 ἵνα μὴ νωθροὶ γένησθε μιμηταὶ δὲ
τῶν διὰ πίστεως καὶ μακροθυμίας
κληρονομούντων τὰς ἐπαγγελίας
13 Τῷ γὰρ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος
ὁ θεός ἐπεὶ κατ' οὐδενὸς εἶχεν μείζονος
ὀμόσαι ὤμοσεν καθ' ἑαυτοῦ
14 λέγων,
Ἦ
μὴν
εὐλογῶν
εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων πληθυνῶ
σε·
15 καὶ
οὕτως
μακροθυμήσας
ἐπέτυχεν τῆς ἐπαγγελίας
16 ἄνθρωποι μεν γὰρ κατὰ τοῦ
μείζονος ὀμνύουσιν καὶ πάσης αὐτοῖς
ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ
ὅρκος·
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Textus Receptus

20 Kdežto předchůdce [náš] pro nás
všel Ježíš, jsa učiněn podle řádu
Melchisedechova nejvyšším knězem
na věky.

17 ἐν ᾧ περισσότερον βουλόμενος ὁ
θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς
ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον τῆς βουλῆς
αὐτοῦ ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ
18 ἵνα
διὰ
δύο
πραγμάτων
ἀμεταθέτων
ἐν
οἷς
ἀδύνατον
ψεύσασθαι θεόν ἰσχυρὰν παράκλησιν
ἔχωμεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς
προκειμένης ἐλπίδος·
19 ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς
ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν καὶ
εἰσερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ
καταπετάσματος
20 ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν
εἰσῆλθεν Ἰησοῦς κατὰ τὴν τάξιν
Μελχισέδεκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς
τὸν αἰῶνα

7

7

17 A takž Bůh, chtěje dostatečně
ukázati dědicům zaslíbení [svých]
neproměnitelnost rady své, vložil
mezi to přísahu,
18 Abychom skrze ty dvě věci
nepohnutelné, (v nichž nemožné jest,
aby Bůh klamal), měli přepevné
potěšení, [my], kteříž jsme se utekli
k obdržení předložené naděje.
19 Kteroutož máme jako kotvu duše,
i bezpečnou i pevnou, a vcházející až
do vnitřku za oponu,

Nebo ten Melchisedech [byl] král
Sálem, kněz Boha nejvyššího,
kterýž vyšel v cestu Abrahamovi,
navracujícímu se od pobití králů, a dal
jemu požehnání.
2 Kterémužto Abraham i desátek
dal ze všeho. Kterýž nejprvé vykládá
se král spravedlnosti, potom pak i král
Sálem, to jest král pokoje,
3 Bez otce, bez matky, bez rodu, ani
počátku dnů, ani skonání života
nemaje, ale připodobněn jsa Synu
Božímu, zůstává knězem věčně.
4 Pohleďtež tedy, kteraký ten byl,
jemuž i desátky z kořistí dal Abraham
patriarcha.

Οὗτος γὰρ ὁ Μελχισέδεκ βασιλεὺς
Σαλήμ ἱερεὺς τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου
ὁ συναντήσας Ἀβραὰμ ὑποστρέφοντι
ἀπὸ τῆς κοπῆς τῶν βασιλέων καὶ
εὐλογήσας αὐτόν
2 ᾧ καὶ δεκάτην ἀπὸ πάντων
ἐμέρισεν Ἀβραάμ πρῶτον μὲν
ἑρμηνευόμενος βασιλεὺς δικαιοσύνης
ἔπειτα δὲ καὶ βασιλεὺς Σαλήμ ὅ ἐστιν
βασιλεὺς εἰρήνης
3 ἀπάτωρ ἀμήτωρ ἀγενεαλόγητος
μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος
ἔχων ἀφωμοιωμένος δὲ τῷ υἱῷ τοῦ
θεοῦ μένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές
4 Θεωρεῖτε δὲ πηλίκος οὗτος ᾧ καὶ
δεκάτην Ἀβραὰμ ἔδωκεν ἐκ τῶν
ἀκροθινίων ὁ πατριάρχης
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5 A ješto ti, kteříž jsou z synů Léví
kněžství přijímající, přikázaní mají
desátky bráti od lidu podle Zákona, to
jest od bratří svých, ačkoli pošlých
z bedr Abrahamových,
6 Tento pak, jehož rod není počten
mezi nimi, desátky vzal od Abrahama,
a tomu,
kterýž
měl
zaslíbení,
požehnání dal.
7 A [jistě] beze všeho odporu menší
od většího požehnání béře.
8 A tuto desátky berou smrtelní lidé,
ale tamto ten, o němž se vysvědčuje,
že jest živ.
9 A ať tak dím, i sám Léví, kterýž
desátky béře, v Abrahamovi desátky
dal.
10 Nebo ještě v bedrách otce byl,
když vyšel proti němu Melchisedech.
11 A protož byla-liť dokonalost
[spasení] skrze Levítské kněžství,
(nebo za toho [kněžství] vydán jest
lidu Zákon,) jakáž toho byla potřeba,
aby
jiný
kněz
podle
řádu
Melchisedechova povstal, a nebyl [již
více] podle řádu Aronova jmenován?
12 A poněvadž jest kněžství
přeneseno, musiloť také i Zákona
přenesení býti.
13 Nebo ten, o kterémž se to praví,
jiného jest pokolení, z kteréhožto
žádný při oltáři [v službě] nebyl.
14 Zjevné jest zajisté, že z pokolení
Judova pošel Pán náš, o kterémžto
pokolení nic z strany kněžství
nemluvil Mojžíš.

Textus Receptus

5 καὶ οἱ μὲν ἐκ τῶν υἱῶν Λευὶ τὴν
ἱερατείαν
λαμβάνοντες
ἐντολὴν
ἔχουσιν ἀποδεκατοῦν τὸν λαὸν κατὰ
τὸν νόμον τοῦτ' ἔστιν τοὺς ἀδελφοὺς
αὐτῶν καίπερ ἐξεληλυθότας ἐκ τῆς
ὀσφύος Ἀβραάμ·
6 ὁ δὲ μὴ γενεαλογούμενος ἐξ αὐτῶν
δεδεκάτωκεν τὸν Ἀβραάμ καὶ τὸν
ἔχοντα τὰς ἐπαγγελίας εὐλόγηκεν
7 χωρὶς δὲ πάσης ἀντιλογίας τὸ
ἔλαττον ὑπὸ τοῦ κρείττονος εὐλογεῖται
8 καὶ
ὧδε
μὲν
δεκάτας
ἀποθνῄσκοντες
ἄνθρωποι
λαμβάνουσιν ἐκεῖ δὲ μαρτυρούμενος
ὅτι ζῇ
9 καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν διὰ Ἀβραὰμ καὶ
Λευὶ
ὁ
δεκάτας
λαμβάνων
δεδεκάτωται·
10 ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ πατρὸς ἦν
ὅτε συνήντησεν αὐτῷ ὁ Μελχισέδεκ
11 Εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς
Λευιτικῆς ἱερωσύνης ἦν ὁ λαὸς γὰρ ἐπ'
αὐτῇ νενομοθέτητο, τίς ἔτι χρεία κατὰ
τὴν
τάξιν
Μελχισέδεκ
ἕτερον
ἀνίστασθαι ἱερέα καὶ οὐ κατὰ τὴν
τάξιν Ἀαρὼν λέγεσθαι
12 μετατιθεμένης γὰρ τῆς ἱερωσύνης
ἐξ ἀνάγκης καὶ νόμου μετάθεσις
γίνεται
13 ἐφ' ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα φυλῆς
ἑτέρας μετέσχηκεν ἀφ' ἡς οὐδεὶς
προσέσχηκεν τῷ θυσιαστηρίῳ·
14 πρόδηλον γὰρ ὅτι ἐξ Ἰούδα
ἀνατέταλκεν ὁ κύριος ἡμῶν εἰς ἣν
φυλὴν οὐδὲν περὶ ἱερωσυνής Μωσῆς
ἐλάλησεν
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15 Nýbrž hojněji to zjevné jest [i
z toho], že povstal jiný kněz podle
řádu Melchisedechova,
16 Kterýžto učiněn jest [knězem] ne
podle zákona přikázaní tělesného, ale
podle moci života neporušitelného.
17 Nebo svědčí [Písmo, řka]: Ty jsi
kněz
na
věky
podle
řádu
Melchisedechova.
18 Stalo se zajisté složení onoho
předešlého přikázaní, protože bylo
mdlé a neužitečné.
19 Nebo ničehož k dokonalosti
nepřivedl Zákon, ale na místo jeho
uvedena lepší naděje, skrze niž
přibližujeme se k Bohu.
20 A to tím [lepší, že] ne bez
přísahy.
21 Nebo onino bez přísahy kněžími
učiněni bývali, tento pak s přísahou,
skrze toho, kterýž řekl k němu: Přisáhl
Pán, a nebudeť toho litovati: Ty [jsi]
kněz
na
věky
podle
řádu
Melchisedechova.
22 Takť
lepší
smlouvy
prostředníkem učiněn jest Ježíš.
23 A také onino mnozí bývali kněží,
protože smrt bránila jim vždycky
trvati;
24 Ale tento poněvadž zůstává na
věky, věčné má kněžství.
25 A protož i dokonale spasiti může
všecky přistupující skrze něj k Bohu,
vždycky jsa živ k orodování za ně.

Textus Receptus

15 καὶ περισσότερον ἔτι κατάδηλόν
ἐστιν εἰ κατὰ τὴν ὁμοιότητα
Μελχισέδεκ ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος
16 ὃς οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς
σαρκίκης γέγονεν ἀλλὰ κατὰ δύναμιν
ζωῆς ἀκαταλύτου
17 μαρτυρεῖ γὰρ ὅτι Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν
αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ
18 ἀθέτησις μὲν γὰρ γίνεται
προαγούσης ἐντολῆς διὰ τὸ αὐτῆς
ἀσθενὲς καὶ ἀνωφελές
19 οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν ὁ νόμος
ἐπεισαγωγὴ δὲ κρείττονος ἐλπίδος δι'
ἡς ἐγγίζομεν τῷ θεῷ
20 Καὶ καθ' ὅσον οὐ χωρὶς
ὁρκωμοσίας·
21 οἵ μέν γάρ χωρίς ὁρκωμοσίας
εἰσιν ἱερεῖς γεγονότες ὁ δὲ μετὰ
ὁρκωμοσίας, διὰ τοῦ λέγοντος πρὸς
αὐτόν· Ὤμοσεν κύριος καὶ οὐ
μεταμεληθήσεται· Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν
αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ
22 κατὰ
τοσοῦτον
κρείττονος
διαθήκης γέγονεν ἔγγυος Ἰησοῦς
23 καὶ οἱ μὲν πλείονές εἰσιν
γεγονότες ἱερεῖς διὰ τὸ θανάτῳ
κωλύεσθαι παραμένειν·
24 ὁ δὲ διὰ τὸ μένειν αὐτὸν εἰς τὸν
αἰῶνα
ἀπαράβατον
ἔχει
τὴν
ἱερωσύνην·
25 ὅθεν καὶ σῴζειν εἰς τὸ παντελὲς
δύναται τοὺς προσερχομένους δι'
αὐτοῦ τῷ θεῷ πάντοτε ζῶν εἰς τὸ
ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν
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26 Takovéhoť zajisté nám slušelo
[míti] nejvyššího kněze, svatého,
nevinného,
nepoškvrněného,
odděleného od hříšníků, a jenž by
vyšší nad nebesa učiněn byl,
27 Kterýž by nepotřeboval na každý
den, jako onino kněží, nejprv za své
vlastní hříchy oběti obětovati, potom
za [za hříchy] lidu. Neboť jest to učinil
jednou, samého sebe obětovav.
28 Zákon
zajisté
lidi
mající
nedostatky ustavoval za nejvyšší
kněží, ale slovo přísežné, kteréž [se
stalo] po Zákonu, [ustanovilo] Syna
[Božího] dokonalého na věky.

26 Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν
ἀρχιερεύς ὅσιος ἄκακος ἀμίαντος
κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν
καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν
γενόμενος
27 ὃς οὐκ ἔχει καθ' ἡμέραν ἀνάγκην
ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς πρότερον ὑπὲρ
τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν
ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ· τοῦτο γὰρ
ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυτὸν ἀνενέγκας
28 ὁ νόμος γὰρ ἀνθρώπους
καθίστησιν
ἀρχιερεῖς
ἔχοντας
ἀσθένειαν ὁ λόγος δὲ τῆς ὁρκωμοσίας
τῆς μετὰ τὸν νόμον υἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα
τετελειωμένον

8

Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις
τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα ὃς
ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς
μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς
2 τῶν ἁγίων λειτουργὸς καὶ τῆς
σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς ἣν ἔπηξεν ὁ
κύριος καὶ οὐκ ἄνθρωπος
3 πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ
προσφέρειν δῶρά τε καὶ θυσίας
καθίσταται· ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι
καὶ τοῦτον ὃ προσενέγκῃ
4 εἰ μὲν γὰρ ἦν ἐπὶ γῆς οὐδ ἂν ἦν
ἱερεύς ὄντων τῶν ἱερέων τῶν
προσφερόντων κατὰ τὸν νόμον τὰ
δῶρα·
5 οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ
λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων καθὼς
κεχρημάτισται
Μωσῆς
μέλλων
ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν Ὅρα γάρ φησίν
ποιήσῃς πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν
δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει·

Ale summa toho mluvení [tato
jest], že takového máme nejvyššího
kněze, kterýž se posadil na pravici
trůnu velebnosti v nebesích.
2 Služebník jsa svatyně, a pravého
toho stánku, kterýž Pán vzdělal, a ne
člověk.
3 Všeliký zajisté nejvyšší kněz
k obětování darů a obětí bývá
ustanoven, a protož potřebí bylo, aby
i tento měl, co by obětoval.
4 Nebo kdyby byl na zemi, aniž by
knězem byl, když by zůstávali ti
kněží, kteříž obětují dary podle
Zákona,
5 Sloužíce podobenství a stínu
nebeských věcí, jakož Mojžíšovi od
Boha řečeno bylo, když dokonávati
měl stánek: Hlediž, prý, abys udělal
všecko ku podobenství, kteréžť jest
ukázáno na hoře.

8
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6 Nyní pak [tento náš nejvyšší kněz
tím] důstojnějšího došel úřadu, čímž
i lepší smlouvy prostředníkem jest,
kterážto lepšími zaslíbeními jest
utvrzena.
7 Nebo kdyby ona první byla bez
úhony, nebylo by hledáno místa
druhé.
8 Nebo obviňuje Židy, dí: Aj, dnové
jdou, praví Pán, v nichž vejdu
s domem Izraelským a s domem
Judským v smlouvu novou.
9 Ne podle smlouvy té, kterouž jsem
učinil s otci jejich v ten den, když jsem
je vzal za ruku jejich, abych je vyvedl
z země Egyptské. Nebo oni nezůstali
v smlouvě mé, a já opustil jsem je,
praví Pán.
10 Protož tatoť jest smlouva,
v kterouž vejdu s domem Izraelským
po těch dnech, praví Pán: Dám zákony
své v mysl jejich, a na srdcích jejich
napíši je, a budu jejich Bohem, a oni
budou mým lidem.
11 A nebudouť učiti jeden každý
bližního svého, a jeden každý bratra
svého, říkajíce: Poznej Pána, protože
mne všickni znáti budou, od
nejmenšího z nich až do největšího
z nich.
12 Nebo milostiv budu nepravostem
jejich, a na hříchy jejich, ani na
nepravosti jejich nikoli nezpomenu
více.
13 A kdyžť praví o nové, [tedy]
pokládá první za vetchou; což pak
vetší a schází, blízké jest zahynutí.

Textus Receptus

6 νυνὶ δὲ διαφορωτέρας τέτευχεν
λειτουργίας ὅσῳ καὶ κρείττονός ἐστιν
διαθήκης μεσίτης ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν
ἐπαγγελίαις νενομοθέτηται
7 Εἰ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν
ἄμεμπτος οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο
τόπος
8 μεμφόμενος γὰρ αὐτοῖς λέγει Ἰδού,
ἡμέραι ἔρχονται λέγει κύριος καὶ
συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ
ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν
9 οὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα
τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ
ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς αὐτῶν
ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου ὅτι
αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου
κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν λέγει κύριος·
10 ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν
διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ τὰς
ἡμέρας ἐκείνας λέγει κύριος· διδοὺς
νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν καὶ
ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς
καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεὸν καὶ αὐτοὶ
ἔσονταί μοι εἰς λαόν·
11 καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν
πλησίον αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν
ἀδελφὸν αὐτοῦ λέγων, Γνῶθι τὸν
κύριον ὅτι πάντες εἰδήσουσίν με ἀπὸ
μικροῦ αὐτῶν ἕως μεγάλου αὐτῶν
12 ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις
αὐτῶν καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ
τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν, οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι
13 ἐν
τῷ
λέγειν
Καινὴν
πεπαλαίωκεν τὴν πρώτην· τὸ δὲ
παλαιούμενον καὶ γηράσκον ἐγγὺς
ἀφανισμοῦ
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9

Mělať pak i první ona [smlouva]
ustanovení
z strany
služeb
a svatyni světskou.
2 Nebo udělán byl stánek první,
v kterémž byl svícen, a stůl, a posvátní
chlebové, a ten sloul svatyně.
3 Za druhou pak oponou [byl]
stánek, kterýž sloul svatyně svatých,
4 Zlatou maje kadidlnici, a truhlu
smlouvy, všudy obloženou zlatem,
kdežto [bylo] věderce zlaté, mající
v sobě mannu, a hůl Aronova, kteráž
byla zkvetla, a desky zákona,
5 Nad truhlou pak [byli dva]
cherubínové
slávy,
zastěňujíci
slitovnici. O kterýchž věcech není
potřebí nyní vypravovati o jedné
každé obzvláštně.
6 To [vše] když tak jest zřízeno, do
prvního stánku vždycky vcházejí
kněží, služby vykonávajíce,
7 Do druhého pak jedinou v rok sám
nejvyšší kněz, ne bez krve, kterouž
obětuje sám za sebe, i [za] lidské
nevědomosti.
8 Čímž Duch svatý ukazuje to, že
ještě nebyla zjevena cesta k svatyni,
dokudž první stánek trval.
9 Kterýž byl podobenstvím na ten
přítomný čas, v němžto darové a oběti
se
obětují,
kteréž
nemohou
dokonalého v svědomí učiniti toho,
kdož obětuje,

Textus Receptus

εἶχέν μὲν οὖν καὶ ἡ πρώτη σκηνή
δικαιώματα λατρείας τό τε ἅγιον
κοσμικόν
2 σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη
ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ
πρόθεσις τῶν ἄρτων ἥτις λέγεται
Ἅγια·
3 μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα
σκηνὴ ἡ λεγομένη Ἅγια Ἁγίων
4 χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ
τὴν
κιβωτὸν
τῆς
διαθήκης
περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ
ἐν ᾗ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα
καὶ ἡ ῥάβδος Ἀαρὼν ἡ βλαστήσασα
καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης
5 ὑπεράνω δὲ αὐτῆς χερουβιμ δόξης
κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον· περὶ
ὧν οὐκ ἔστιν νῦν λέγειν κατὰ μέρος

9

6 Τούτων
δὲ
οὕτως
κατεσκευασμένων εἰς μὲν τὴν πρώτην
σκηνὴν διαπαντός εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς
τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες
7 εἰς δὲ τὴν δευτέραν ἅπαξ τοῦ
ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς οὐ χωρὶς
αἵματος ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ
τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων
8 τοῦτο δηλοῦντος τοῦ πνεύματος
τοῦ ἁγίου μήπω πεφανερῶσθαι τὴν
τῶν ἁγίων ὁδὸν ἔτι τῆς πρώτης
σκηνῆς ἐχούσης στάσιν
9 ἥτις παραβολὴ εἰς τὸν καιρὸν τὸν
ἐνεστηκότα καθ' ὃν δῶρά τε καὶ
θυσίαι προσφέρονται μὴ δυνάμεναι
κατὰ συνείδησιν τελειῶσαι τὸν
λατρεύοντα
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10 Toliko v pokrmích a v nápojích,
a v rozličných
umýváních
a ospravedlňováních tělesných, až do
času napravení, záležející.
11 Ale Kristus přišed, nejvyšší kněz
budoucího dobrého, skrze větší
a dokonalejší stánek, ne rukou
udělaný, to jest ne tohoto stavení,
12 Ani skrze krev kozlů a telat, ale
skrze svou vlastní krev, všel jednou
do svatyně, věčné vykoupení nalezl.
13 Nebo jestližeť krev býků a kozlů,
a popel
jalovice,
pokropující
poskvrněných,
posvěcuje
[jich]
k očištění těla,
14 Čím více krev Kristova, kterýžto
skrze Ducha věčného samého sebe
obětoval nepoškvrněného Bohu, očistí
svědomí vaše od skutků mrtvých
k sloužení Bohu živému?
15 A pro tu příčinu nové smlouvy
prostředník jest, aby, když by smrt
mezi
to
vkročila
k vyplacení
přestoupení těch, kteráž byla za první
smlouvy, zaslíbení věčného dědictví
přijali ti, jenž jsou povoláni.
16 Nebo kdež [se děje] kšaft, potřebí
jest, aby k tomu smrt přikročila toho,
kdož činí kšaft.
17 Kšaft zajisté těch, kteříž zemřeli,
pevný jest, poněvadž ještě nemá moci,
dokudž živ jest ten, jenž kšaft činil.

Textus Receptus

10 μόνον ἐπὶ βρώμασιν καὶ πόμασιν
καὶ διαφόροις βαπτισμοῖς καὶ
δικαιώμασιν σαρκὸς μέχρι καιροῦ
διορθώσεως ἐπικείμενα
11 Χριστὸς δὲ παραγενόμενος
ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν διὰ
τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς οὐ
χειροποιήτου τοῦτ' ἔστιν, οὐ ταύτης
τῆς κτίσεως
12 οὐδὲ δι' αἵματος τράγων καὶ
μόσχων διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος
εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ἅγια αἰωνίαν
λύτρωσιν εὑράμενος
13 εἰ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ
τράγων καὶ σποδὸς δαμάλεως
ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους
ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς
καθαρότητα
14 πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ
Χριστοῦ ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίου
ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ θεῷ
καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ
νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν θεῷ
ζῶντι
15 Καὶ διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς
μεσίτης
ἐστίν,
ὅπως
θανάτου
γενομένου εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ τῇ
πρώτῃ διαθήκῃ παραβάσεων τὴν
ἐπαγγελίαν λάβωσιν οἱ κεκλημένοι
τῆς αἰωνίου κληρονομίας
16 ὅπου γὰρ διαθήκη θάνατον
ἀνάγκη φέρεσθαι τοῦ διαθεμένου·
17 διαθήκη γὰρ ἐπὶ νεκροῖς βεβαία
ἐπεὶ μήποτε ἰσχύει ὅτε ζῇ ὁ διαθέμενος

ŽIDŮM 9:18
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18 Protož ani první onen [kšaft] bez
krve nebyl posvěcován.
19 Nebo když Mojžíš všecka
přikázaní podle Zákona všemu lidu
předložil, vzav krev telat a kozlů,
s vodou
a s vlnou
červenou
a s yzopem, tak spolu i knihy i všeho
lidu pokropil,
20 Řka: Tatoť jest krev Zákona,
kterýž vám Bůh vydal.
21 Ano i stánku i všech nádob
k službě náležitých rovně též krví
pokropil.
22 A téměř všecko podle Zákona
krví očišťováno bývá, a bez krve vylití
nebývá odpuštění [vin].
23 Protož potřebí bylo, aby věcí
nebeských příkladové těmi věcmi
očišťováni byli, nebeské pak věci
lepšími obětmi, nežli jsou ty.
24 Neboť nevšel Kristus do svatyně
rukou udělané, kteráž by byla příklad
s pravou [svatyní] se srovnávající, ale
právě v nebe [všel], aby nyní
přítomný byl tváři Boží za nás.
25 Ne aby častokrát obětoval sebe
samého, jako nejvyšší kněz vcházel do
svatyně každý rok se krví cizí,
26 (Sic jinak byl by musil častokrát
trpěti od počátku světa,) ale nyní
jednou při skonání věků, na shlazení
hřícha skrze obětování sebe samého,
zjeven jest.
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Textus Receptus

18 ὅθεν οὐδ' ἡ πρώτη χωρὶς αἵματος
ἐγκεκαίνισται·
19 λαληθείσης γὰρ πάσης ἐντολῆς
κατὰ νόμον ὑπὸ Μωϋσέως παντὶ τῷ
λαῷ λαβὼν τὸ αἷμα τῶν μόσχων καὶ
τράγων μετὰ ὕδατος καὶ ἐρίου
κοκκίνου καὶ ὑσσώπου αὐτό τε τὸ
βιβλίον καὶ πάντα τὸν λαὸν
ἐρράντισεν
20 λέγων, Τοῦτο τὸ αἷμα τῆς
διαθήκης ἡς ἐνετείλατο πρὸς ὑμᾶς ὁ
θεός
21 καὶ τὴν σκηνὴν δὲ καὶ πάντα τὰ
σκεύη τῆς λειτουργίας τῷ αἵματι
ὁμοίως ἐρράντισεν
22 καὶ σχεδὸν ἐν αἵματι πάντα
καθαρίζεται κατὰ τὸν νόμον καὶ χωρὶς
αἱματεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις
23 Ἀνάγκη οὖν τὰ μὲν ὑποδείγματα
τῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς τούτοις
καθαρίζεσθαι αὐτὰ δὲ τὰ ἐπουράνια
κρείττοσιν θυσίαις παρὰ ταύτας
24 οὐ γὰρ εἰς χειροποίητα ἅγια
εἰσῆλθεν ὁ Χριστός ἀντίτυπα τῶν
ἀληθινῶν ἀλλ' εἰς αὐτὸν τὸν οὐρανόν
νῦν ἐμφανισθῆναι τῷ προσώπῳ τοῦ
θεοῦ ὑπὲρ ἡμῶν·
25 οὐδ ἵνα πολλάκις προσφέρῃ
ἑαυτόν ὥσπερ ὁ ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται
εἰς τὰ ἅγια κατ' ἐνιαυτὸν ἐν αἵματι
ἀλλοτρίῳ
26 ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν πολλάκις παθεῖν
ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· νῦν δὲ ἅπαξ
ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς
ἀθέτησιν ἁμαρτίας διὰ τῆς θυσίας
αὐτοῦ πεφανέρωται
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Textus Receptus

28 Tak i Kristus jednou jest
obětován, k shlazení mnohých [lidi]
hříchů; podruhé [pak] bez hříchu
ukáže se těm, kteříž ho čekají
k spasení.

27 καὶ καθ' ὅσον ἀπόκειται τοῖς
ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν μετὰ δὲ
τοῦτο κρίσις
28 οὕτως
ὁ
Χριστός
ἅπαξ
προσενεχθεὶς
εἰς
τὸ
πολλῶν
ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας ἐκ δευτέρου
χωρὶς ἁμαρτίας ὀφθήσεται τοῖς αὐτὸν
ἀπεκδεχομένοις εἰς σωτηρίαν

10

10

27 A jakož uloženo lidem jednou
umříti, a potom [bude] soud,

Zákon zajisté, maje stín
budoucího dobrého, a ne sám
obraz pravý těch věcí, jednostejnými,
kteréž po všecka léta obětují, obětmi
nikdy
nemůž
přistupujících
dokonalých učiniti.
2 Sic jinak zdaliž by již nepřestaly
obětovány býti, protože by již neměli
žádného svědomí z hříchu ti, jenž
obětují, jsouce jednou očištěni?
3 Ale při těch [obětech] připomínání
hříchů [děje] se každého roku.
4 Neboť možné není, aby krev býků
a kozlů shladila hříchy.
5 Protož vcházeje na svět, dí: Obětí
a darů nechtěl jsi, ale tělo jsi mi
způsobil.
6 Zápalných obětí, ani [obětí] za
hřích jsi neoblíbil.
7 Tehdy řekl jsem: Aj, jduť, (jakož
v knihách psáno jest o mně), abych
činil, ó Bože, vůli tvou.
8 Pověděv napřed: Že obětí a darů,
a zápalů, i [obětí] za hřích, (kteréž se
podle Zákona obětují), nechtěl jsi, aniž
jsi jich oblíbil,

Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν
μελλόντων ἀγαθῶν οὐκ αὐτὴν
τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων κατ'
ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς
προσφέρουσιν εἰς τὸ διηνεκὲς
οὐδέποτε
δύναται
τοὺς
προσερχομένους τελειῶσαι·
2 ἐπεὶ
οὐκ
ἂν
ἐπαύσαντο
προσφερόμεναι διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν
ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς
λατρεύοντας ἅπαξ κεκαθαρμένους
3 ἀλλ'
ἐν
αὐταῖς
ἀνάμνησις
ἁμαρτιῶν κατ' ἐνιαυτόν·
4 ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων καὶ
τράγων ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας
5 Διὸ εἰσερχόμενος εἰς τὸν κόσμον
λέγει Θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ
ἠθέλησας σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι·
6 ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας
οὐκ εὐδόκησας
7 τότε εἶπον Ἰδού, ἥκω ἐν κεφαλίδι
βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ τοῦ
ποιῆσαι ὁ θεός τὸ θέλημά σου
8 ἀνώτερον λέγων ὅτι θυσίαν καὶ
προσφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα καὶ
περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας οὐδὲ
εὐδόκησας αἵτινες κατὰ τόν νόμον
προσφέρονται

ŽIDŮM 10:9
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9 Tehdy řekl: Aj, jduť, (jakož
v knihách psáno jest o mně) abych
činil, ó Bože, vůli tvou. Ruší první,
aby druhé ustanovil.
10 V kteréžto vůli posvěceni jsme
skrze obětování těla Ježíše Krista
jednou.
11 A všeliký zajisté kněz přístojí, na
každý
den
službu
konaje,
a jednostejné často obětuje oběti,
kteréž nikdy nemohou odjíti hříchů.
12 Ale tento, jednu obět obětovav za
hříchy, vždycky sedí na pravici Boží,
13 Již dále očekávaje, až by položeni
byli nepřátelé jeho za podnož noh
jeho.
14 Nebo jednou obětí dokonalé
učinil na věky ty , kteříž posvěceni
bývají.
15 Svědčíť pak nám [to] i sám Duch
svatý. Nebo prve pověděv:
16 Tatoť jest smlouva, kterouž
učiním s nimi po těch dnech, praví
Pán: Dám zákony své v srdce jejich,
a na myslech jejich napíši je,
17 [Za tím řekl:] A na hříchy jejich,
i na
nepravosti
jejich
nikoli
nezpomenu více.
18 Kdežť pak jest odpuštění jich,
neníť [potřebí] více oběti za hřích.
19 Majíce tedy, bratří, plnou
svobodu k vjíti do svatyně skrze krev
Ježíšovu,
20 Tou cestou novou a živou,
kterouž nám způsobil skrze oponu, to
jest tělo své,
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Textus Receptus

9 τότε εἴρηκεν Ἰδού, ἥκω τοῦ
ποιῆσαι ὁ Θεός, τὸ θέλημά σου
ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον
στήσῃ
10 ἐν ᾧ θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμὲν
οἱ διὰ τῆς προσφορᾶς τοῦ σώματος
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐφάπαξ
11 Καὶ πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν καθ'
ἡμέραν λειτουργῶν καὶ τὰς αὐτὰς
πολλάκις προσφέρων θυσίας αἵτινες
οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας
12 αὗτος δὲ μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν
προσενέγκας θυσίαν εἰς τὸ διηνεκὲς
ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ
13 τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως
τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον
τῶν ποδῶν αὐτοῦ
14 μιᾷ γὰρ προσφορᾷ τετελείωκεν
εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς ἁγιαζομένους
15 Μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν καὶ τὸ πνεῦμα
τὸ ἅγιον· μετὰ γὰρ τὸ προειρηκέναι,
16 Αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι
πρὸς αὐτοὺς μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας
λέγει κύριος· διδοὺς νόμους μου ἐπὶ
καρδίας αὐτῶν καὶ ἐπὶ τῶν διανοιῶν
αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς
17 καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν
ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι
18 ὅπου δὲ ἄφεσις τούτων οὐκέτι
προσφορὰ περὶ ἁμαρτίας
19 Ἔχοντες οὖν ἀδελφοί παρρησίαν
εἰς τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων ἐν τῷ
αἵματι Ἰησοῦ
20 ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν ὁδὸν
πρόσφατον καὶ ζῶσαν διὰ τοῦ
καταπετάσματος τοῦτ' ἔστιν τῆς
σαρκὸς αὐτοῦ
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21 A [majíce] kněze velikého nad
domem Božím,
22 Přistupmež s pravým srdcem,
v plné jistotě víry, očištěná majíce
srdce od svědomí zlého,

23 A umyté tělo vodou čistou,
držmež nepochybné vyznání naděje;
(nebo věrnýť [jest] ten, kterýž zaslíbil.)
24 A šetřme jedni druhých,
k rozněcování se v lásce a dobrých
skutcích,
25 Neopouštějíce
společného
shromáždění našeho, jako někteří
obyčej mají, ale napomínajíce se, a to
tím více, čímž více vidíte, že se ten
den přibližuje.
26 Nebo jestliže bychom dobrovolně
hřešili po přijetí známosti pravdy,
nezůstávalo by již [více] oběti za
hříchy,
27 Ale hrozné nějaké očekáváni
soudu, a ohně prudká pálivost, kterýž
žráti má protivníky.
28 Kdož by koli pohrdal Zákonem
Mojžíšovým, bez lítosti pode dvěma
neb třmi svědky umírá.
29 Což se vám zdá, jak přísnějšího
trestání hoden jest ten, kdož by Syna
Božího pošlapával a krev smlouvy,
kterouž byl posvěcen, za nehodnou
drahého vážení by měl, a duchu
milosti potupu učinil?
30 Známeť zajisté toho, jenž řekl:
Mně pomsta, já odplatím, praví Pán.
A opět: Pán souditi bude lid svůj.

Textus Receptus

21 καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ
θεοῦ
22 προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς
καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίστεως
ἐρραντισμένοι τὰς καρδίας ἀπὸ
συνειδήσεως πονηρᾶς καὶ λελουμένοι
τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷ·
23 κατέχωμεν τὴν ὁμολογίαν τῆς
ἐλπίδος ἀκλινῆ πιστὸς γὰρ ὁ
ἐπαγγειλάμενος
24 καὶ κατανοῶμεν ἀλλήλους εἰς
παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν
ἔργων
25 μὴ
ἐγκαταλείποντες
τὴν
ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν καθὼς ἔθος
τισίν ἀλλὰ παρακαλοῦντες καὶ
τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε
ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν
26 Ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων
ἡμῶν μετὰ τὸ λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν
τῆς ἀληθείας οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν
ἀπολείπεται θυσία
27 φοβερὰ δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως καὶ
πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος τοὺς
ὑπεναντίους
28 ἀθετήσας τις νόμον Μωσέως,
χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶν
μάρτυσιν ἀποθνῄσκει·
29 πόσῳ
δοκεῖτε
χείρονος
ἀξιωθήσεται τιμωρίας ὁ τὸν υἱὸν τοῦ
θεοῦ καταπατήσας καὶ τὸ αἷμα τῆς
διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος ἐν ᾧ
ἡγιάσθη καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος
ἐνυβρίσας
30 οἴδαμεν γὰρ τὸν εἰπόντα Ἐμοὶ
ἐκδίκησις ἐγὼ ἀνταποδώσω λέγει
κύριος καὶ πάλιν Κύριος· Κρινεῖ τὸν
λαὸν αὐτοῦ
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31 Hroznéť jest upadnouti v ruce
Boha živého.
32 Rozpomeňtež se pak na předešlé
dny, v nichžto osvíceni byvše, mnohý
boj [rozličných] utrpení snášeli jste,
33 Buďto když jste byli i pohaněními
i ssouženími jako divadlo učiněni,
buďto účastníci učiněni byvše těch,
kteříž tak zmítáni byli.
34 Nebo i vězení mého čitelni jste
byli, a rozchvátání statků svých
s radosti jste strpěli, vědouce, že
v sobě máte lepší zboží nebeské
a trvanlivé.
35 Protož neodmítejtež [od sebe]
smělé doufanlivosti vaší, kterážto
velikou má odplatu.
36 Než potřebíť jest vám trpělivosti,
abyste vůli Boží činíce, dosáhli
zaslíbení.
37 Nebo ještě velmi, velmi maličko,
[a aj,] ten, kterýž přijíti má, přijde,
a nebudeť meškati.
38 Spravedlivý pak z víry živ bude.
Pakli by se [kdo] jinam obrátil,
nezalibuje sobě duše má v něm.
39 Ale myť nejsme poběhlci
k zahynutí, ale věřící k získání duše.

11

Víra pak jest nadějných věcí
podstata,
[a]
důvod
neviditelných.
2 Pro ni zajisté svědectví došli
předkové.
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Textus Receptus

31 φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας
θεοῦ ζῶντος
32 Ἀναμιμνῄσκεσθε δὲ τὰς πρότερον
ἡμέρας ἐν αἷς φωτισθέντες πολλὴν
ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων
33 τοῦτο μὲν ὀνειδισμοῖς τε καὶ
θλίψεσιν θεατριζόμενοι τοῦτο δὲ
κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων
γενηθέντες
34 καὶ γὰρ τοῖς δεσμοῖς μου
συνεπαθήσατε καὶ τὴν ἁρπαγὴν τῶν
ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς
προσεδέξασθε γινώσκοντες ἔχειν ἐν
ἑαυτοῖς κρείττονα ὕπαρξιν ἐν οὐρανοῖς
καὶ μένουσαν
35 μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν παρρησίαν
ὑμῶν ἥτις ἔχει μισθαποδοσίαν
μεγάλην
36 ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν ἵνα τὸ
θέλημα
τοῦ
θεοῦ
ποιήσαντες
κομίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν
37 ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον ὅσον ὁ
ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ χρονιεῖ
38 ὁ δὲ δίκαιός ἐκ πίστεως ζήσεται
καὶ ἐὰν ὑποστείληται οὐκ εὐδοκεῖ ἡ
ψυχή μου ἐν αὐτῷ
39 ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστολῆς εἰς
ἀπώλειαν
ἀλλὰ
πίστεως
εἰς
περιποίησιν ψυχῆς
Ἔστιν δὲ πίστις ἐλπιζομένων
ὑπόστασις πραγμάτων ἔλεγχος
οὐ βλεπομένων
2 ἐν ταύτῃ γὰρ ἐμαρτυρήθησαν οἱ
πρεσβύτεροι

11
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3 Věrou rozumíme, že učiněni jsou
věkové slovem Božím, takže z ničeho
jest to, což vidíme, učiněno.
4 Věrou lepší obět Bohu obětoval
Abel, nežli Kain, skrze kteroužto
svědectví obdržel, že jest spravedlivý,
jakž sám Bůh darům jeho svědectví
vydal. A skrze tu [víru, již] umřev,
ještě mluví.
5 Věrou Enoch přenesen jest, aby
neviděl smrti, a není nalezen, proto že
jej Bůh přenesl. Prvé zajisté, než jest
přenesen, svědectví měl, že se líbil
Bohu.
6 Bez víry pak nemožné jest líbiti se
[Bohu]; nebo přistupující k Bohu věřiti
musí, že jest [Bůh], a těm, kteříž ho
hledají, že odplatu dává.
7 Věrou napomenut jsa od Boha Noé
o tom, čehož ještě nebylo viděti, boje
se, připravoval koráb k zachování
domu svého; skrze kterýžto [koráb]
odsoudil svět, a spravedlnosti té,
kteráž jest z víry, učiněn jest dědicem.
8 Věrou, povolán jsa Abraham,
uposlechl [Boha], aby odšel na to
místo, kteréž měl vzíti za dědictví;
i šel, nevěda, kam příjde.
9 Věrou bydlil v zemi zaslíbené jako
v cizí v staních přebývaje s Izákem
a s Jákobem,
spoludědici
téhož
zaslíbení.

Textus Receptus

3 Πίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι τοὺς
αἰῶνας ῥήματι θεοῦ εἰς τὸ μὴ ἐκ
φαινομένων τά βλεπόμενα γεγονέναι
4 Πίστει πλείονα θυσίαν Ἅβελ παρὰ
Κάϊν προσήνεγκεν τῷ θεῷ δι' ἡς
ἐμαρτυρήθη
εἶναι
δίκαιος
μαρτυροῦντος ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ
τοῦ θεοῦ καὶ δι' αὐτῆς ἀποθανὼν ἔτι
λαλεῖται
5 Πίστει Ἑνὼχ μετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν
θάνατον καὶ οὐχ εὑρίσκετο, διότι
μετέθηκεν αὐτὸν ὁ θεός πρὸ γὰρ τῆς
μεταθέσεως αὐτοῦ μεμαρτύρηται
εὐηρεστηκέναι τῷ θεῷ·
6 χωρὶς δὲ πίστεως ἀδύνατον
εὐαρεστῆσαι· πιστεῦσαι γὰρ δεῖ τὸν
προσερχόμενον τῷ θεῷ ὅτι ἔστιν καὶ
τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν μισθαποδότης
γίνεται
7 Πίστει χρηματισθεὶς Νῶε περὶ τῶν
μηδέπω βλεπομένων εὐλαβηθεὶς
κατεσκεύασεν κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν
τοῦ οἴκου αὐτοῦ δι' ἡς κατέκρινεν τὸν
κόσμον καὶ τῆς κατὰ πίστιν
δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος
8 Πίστει
καλούμενος
Ἀβραὰμ
ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν εἰς τὸν τόπον ὃν
ἤμελλεν λαμβάνειν εἰς κληρονομίαν
καὶ ἐξῆλθεν μὴ ἐπιστάμενος ποῦ
ἔρχεται
9 Πίστει παρῴκησεν εἰς τὴν γῆν τῆς
ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν ἐν σκηναῖς
κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ
τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας
τῆς αὐτῆς·

ŽIDŮM 11:10

Bible Kralická
10 Nebo očekával města základy
majícího, jehožto řemeslník a stavitel
jest Bůh.
11 Věrou také i Sára moc ku početí
semene přijala, a mimo čas věku
porodila, když věřila, že jest věrný
ten, jenž zaslíbil.
12 A protož i z jednoho, a to již
[téměř] umrtveného, rozplozeno jest
[potomků množství veliké], jako jest
množství hvězd nebeských, a jako
písek nesčíslný, kterýž jest na břehu
mořském.
13 Podle víry zemřeli ti všickni,
nevzavše zaslíbení, ale zdaleka je
viděvše, jim i věřili, i je vítali,
a vyznávali, že jsou hosté a příchozí
na zemi.
14 Nebo ti, kteříž tak mluví, zjevně
to prokazují, že vlasti hledají.
15 A jistě, kdyby se byli na onu
rozpomínali, z kteréž vyšli, měli
[dosti] času zase se navrátiti.
16 Ale oni lepší [vlasti] žádají, to jest
nebeské. Protož i sám Bůh nestydí se
slouti jejich Bohem; nebo jim připravil
město.
17 Věrou obětoval Abraham Izáka,
byv pokoušín, a to jednorozeného
obětoval ten, kterýž byl zaslíbení
přijal,
18 K němuž bylo řečeno: V Izákovi
nazváno bude tobě símě,
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Textus Receptus

10 ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους
ἔχουσαν πόλιν ἡς τεχνίτης καὶ
δημιουργὸς ὁ θεός
11 Πίστει καὶ αὐτὴ Σάρρα δύναμιν
εἰς καταβολὴν σπέρματος ἔλαβεν καὶ
παρὰ καιρὸν ἡλικίας ἔτεκεν, ἐπεὶ
πιστὸν ἡγήσατο τὸν ἐπαγγειλάμενον
12 διὸ καὶ ἀφ' ἑνὸς ἐγεννήθησαν καὶ
ταῦτα νενεκρωμένου καθὼς τὰ ἄστρα
τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει καὶ ὡσεὶ
ἄμμος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης
ἡ ἀναρίθμητος
13 Κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι
πάντες μὴ λαβόντες τὰς ἐπαγγελίας
ἀλλὰ πόρρωθεν αὐτὰς ἰδόντες καὶ
πεισθέντες, καὶ ἀσπασάμενοι καὶ
ὁμολογήσαντες
ὅτι
ξένοι
καὶ
παρεπίδημοί εἰσιν ἐπὶ τῆς γῆς
14 οἱ
γὰρ
τοιαῦτα
λέγοντες
ἐμφανίζουσιν ὅτι πατρίδα ἐπιζητοῦσιν
15 καὶ εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον ἀφ'
ἡς ἐξῆλθον εἶχον ἂν καιρὸν
ἀνακάμψαι·
16 νυνὶ δὲ κρείττονος ὀρέγονται
τοῦτ' ἔστιν ἐπουρανίου διὸ οὐκ
ἐπαισχύνεται αὐτοὺς ὁ θεὸς θεὸς
ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν· ἡτοίμασεν γὰρ
αὐτοῖς πόλιν
17 Πίστει προσενήνοχεν Ἀβραὰμ τὸν
Ἰσαὰκ πειραζόμενος καὶ τὸν μονογενῆ
προσέφερεν ὁ τὰς ἐπαγγελίας
ἀναδεξάμενος
18 πρὸς ὃν ἐλαλήθη ὅτι Ἐν Ἰσαὰκ
κληθήσεταί σοι σπέρμα
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19 Tak o tom smýšleje, že jest mocen
Bůh i z mrtvých vzkřísiti; odkudžto jej
jako z mrtvých vzkříšeného přijal.
20 Věrou
o budoucích
věcech
požehnání dal Izák Jákobovi a Ezau.
21 Věrou Jákob, umíraje, každému
z synů Jozefových požehnání dával,
a poklonil se [podepřev se] na vrch
hůlky své.
22 Věrou Jozef, dokonávaje, o vyjití
synů Izraelských zmínku učinil,
a o kostech svých poručil.
23 Věrou Mojžíš, narodiv se, ukryt
byl za tři měsíce od rodičů svých,
protože viděli krásné pacholátko,
a nebáli se rozkazu královského.
24 Věrou Mojžíš, dorostlý již jsa,
odepřel slouti synem dcery faraonovy,
25 Vyvoliv sobě raději protivenství
trpěti s lidem Božím, nežli časné
a hříšné pohodlí míti,
26 Větší sobě pokládaje zboží nad
Egyptské poklady pohanění Kristovo;
nebo prohlédal k [hojné] odplatě.
27 Věrou opustil Egypt, neboje se
hněvu královského; nebo jako by viděl
Neviditelného, [tak] se utvrdil.
28 Věrou slavil hod beránka a vylití
krve, aby ten, jenž hubil prvorozené,
nedotekl se jich.

Textus Receptus

19 λογισάμενος ὅτι καὶ ἐκ νεκρῶν
ἐγείρειν δυνατὸς ὁ θεός ὅθεν αὐτὸν καὶ
ἐν παραβολῇ ἐκομίσατο
20 Πίστει περὶ μελλόντων εὐλόγησεν
Ἰσαὰκ τὸν Ἰακὼβ καὶ τὸν Ἠσαῦ
21 Πίστει Ἰακὼβ ἀποθνῄσκων
ἕκαστον τῶν υἱῶν Ἰωσὴφ εὐλόγησεν
καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς
ῥάβδου αὐτοῦ
22 Πίστει Ἰωσὴφ τελευτῶν περὶ τῆς
ἐξόδου
τῶν
υἱῶν
Ἰσραὴλ
ἐμνημόνευσεν καὶ περὶ τῶν ὀστέων
αὐτοῦ ἐνετείλατο
23 Πίστει Μωσῆς γεννηθεὶς ἐκρύβη
τρίμηνον ὑπὸ τῶν πατέρων αὐτοῦ
διότι εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον καὶ οὐκ
ἐφοβήθησαν τὸ διάταγμα τοῦ
βασιλέως
24 Πίστει Μωσῆς μέγας γενόμενος
ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς
Φαραώ
25 μᾶλλον
ἑλόμενος
συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ ἢ
πρόσκαιρον
ἔχειν
ἁμαρτίας
ἀπόλαυσιν
26 μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν
ἐν Αἰγύπτῳ θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν
τοῦ Χριστοῦ· ἀπέβλεπεν γὰρ εἰς τὴν
μισθαποδοσίαν
27 Πίστει κατέλιπεν Αἴγυπτον μὴ
φοβηθεὶς τὸν θυμὸν τοῦ βασιλέως· τὸν
γὰρ ἀόρατον ὡς ὁρῶν ἐκαρτέρησεν
28 Πίστει πεποίηκεν τὸ πάσχα καὶ
τὴν πρόσχυσιν τοῦ αἵματος ἵνα μὴ ὁ
ὀλοθρεύων τὰ πρωτότοκα θίγῃ αὐτῶν

ŽIDŮM 11:29
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29 Věrou přešli moře červené jako
po suchu; o čež pokusivše se Egyptští,
ztonuli.
30 Věrou zdi Jericha padly, když je
obcházeli za sedm dní.
31 Věrou Raab nevěstka nezahynula
s neposlušnými, pokojně přijavši
špehéře.
32 A coť mám více praviti?
Nepostačíť
mi
zajisté
čas
k vypravování
o Gedeonovi,
a Barákovi, a Samsonovi
a Jefte,
a Davidovi, a Samuelovi, a prorocích.
33 Kteříž skrze víru vybojovávali
království,
činili
spravedlnost,
docházeli zaslíbení, zacpávali ústa
lvům,
34 Uhašovali moc ohně, utekli
ostrosti meče, zmocněni bývali
v mdlobách, silní učiněni v boji,
vojska zaháněli cizozemců.
35 Ženy přijímaly mrtvé své
vzkříšené. Jiní pak roztahováni jsou,
neoblíbivše sobě vysvobození, aby
lepšího dosáhli vzkříšení.
36 Jiní pak posměchy a mrskáním
trápeni, ano i vězeními a žaláři.
37 Kamenováni
jsou,
sekáni,
pokoušíni, mečem zmordováni;
chodili v kožích ovčích a kozelčích,
opuštěni, souženi, a zle s nimi
nakládáno,

741

Textus Receptus

29 Πίστει διέβησαν τὴν Ἐρυθρὰν
Θάλασσαν ὡς διὰ ξηρᾶς ἡς πεῖραν
λαβόντες οἱ Αἰγύπτιοι κατεπόθησαν
30 Πίστει τὰ τείχη Ἰεριχὼ ἔπεσεν
κυκλωθέντα ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας
31 Πίστει Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐ
συναπώλετο
τοῖς
ἀπειθήσασιν
δεξαμένη τοὺς κατασκόπους μετ'
εἰρήνης
32 Καὶ τί ἔτι λέγω ἐπιλείψει γὰρ με
διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών
Βαράκ τε καὶ Σαμψών καὶ Ἰεφθάε
Δαβίδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν
προφητῶν
33 οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο
βασιλείας εἰργάσαντο δικαιοσύνην
ἐπέτυχον
ἐπαγγελιῶν
ἔφραξαν
στόματα λεόντων
34 ἔσβεσαν δύναμιν πυρός ἔφυγον
στόματα μαχαίρας ἐνεδυναμώθησαν
ἀπὸ ἀσθενείας ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν
πολέμῳ
παρεμβολὰς
ἔκλιναν
ἀλλοτρίων
35 ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως
τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ
ἐτυμπανίσθησαν οὐ προσδεξάμενοι
τὴν ἀπολύτρωσιν ἵνα κρείττονος
ἀναστάσεως τύχωσιν·
36 ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ
μαστίγων πεῖραν ἔλαβον ἔτι δὲ
δεσμῶν καὶ φυλακῆς·
37 ἐλιθάσθησαν
ἐπρίσθησαν
ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας
ἀπέθανον περιῆλθον ἐν μηλωταῖς ἐν
αἰγείοις
δέρμασιν
ὑστερούμενοι
θλιβόμενοι κακουχούμενοι
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Textus Receptus

40 Protože Bůh něco lepšího nám
obmýšlel, aby oni bez nás nepřišli
k dokonalosti.

38 ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος ἐν
ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσιν καὶ
σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς
39 Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες
διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν
ἐπαγγελίαν
40 τοῦ θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι
προβλεψαμένου ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν
τελειωθῶσιν

12

12

38 Jichžto nebyl svět hoden, po
pustinách bloudíce, i po horách,
a jeskyních, i v doupatech země.
39 A ti všickni svědectví dosáhše
skrze víru, neobdrželi zaslíbení,

Protož i my, takový oblak
svědků
vůkol
majíce,
odvrhouce všeliké břímě, i snadně
obkličující nás hřích, skrze trpělivost
konejme běh uloženého nám boje,
2 Patříce na vůdce a dokonavatele
víry Ježíše, kterýžto místo předložené
sobě radosti strpěl kříž, opováživ se
hanby, i posadil se na pravici trůnu
Božího.
3 A považte, kteraký jest ten, jenž
snášel od hříšníků taková proti sobě
odmlouvání,
abyste
neustávali,
v myslech vašich hynouce.
4 Ještě jste se až do krve nezprotivili,
proti hříchu bojujíce.
5 A což jste zapomenuli na
napomenutí, kteréž k vám jako
k synům mluví:Synu můj, nepohrdej
kázní Páně, aniž sobě stýskej, když od
něho trestán býváš?
6 Nebo kohož miluje Pán, [tohoť]
tresce, a švihá každého, kteréhož za
syna přijímá.

Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς τοσοῦτον
ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος
μαρτύρων ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα
καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν δι'
ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον
ἡμῖν ἀγῶνα
2 ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως
ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν ὃς ἀντὶ
τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινεν
σταυρὸν αἰσχύνης καταφρονήσας ἐν
δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ εκάθισεν
3 ἀναλογίσασθε γὰρ τὸν τοιαύτην
ὑπομεμενηκότα ὑπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν
εἰς ἀυτὸν ἀντιλογίαν ἵνα μὴ κάμητε
ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν ἐκλυόμενοι
4 Οὔπω
μέχρις
αἵματος
ἀντικατέστητε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν
ἀνταγωνιζόμενοι
5 καὶ ἐκλέλησθε τῆς παρακλήσεως
ἥτις ὑμῖν ὡς υἱοῖς διαλέγεται Υἱέ μου
μὴ ὀλιγώρει παιδείας κυρίου μηδὲ
ἐκλύου ὑπ' αὐτοῦ ἐλεγχόμενος·
6 ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος παιδεύει
μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν
παραδέχεται
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7 Jestliže kázeň snášíte, Bůh se vám
podává jakožto synům. Nebo který
jest syn, jehož by netrestal otec?
8 Pakli jste bez kázně, kteréžto
všickni [synové] účastni jsou, tedy jste
cizoložňata, a ne synové.
9 Ano tělesné otce naše měli jsme,
kteříž nás trestali, a měli jsme [je]
u vážnosti; i zdaliž nemáme mnohem
více poddáni býti Otci duchů,
abychom živi byli?
10 A onino zajisté po nemnohé dny,
jakž se jim vidělo, trestali, ale tento
v věcech přeužitečných, totiž k tomu,
abychom došli účastnosti svatosti
jeho.
11 Každé pak trestání, když
přítomné jest, nezdá se býti potěšené,
ale smutné, než potomť rozkošné
ovoce spravedlnosti přináší těm,
kteříž by v něm pocvičeni byli.
12 Protož
opuštěných
rukou
a zemdlených kolen posilňte,
13 A přímé kroky čiňte nohama
svýma, aby, což zkulhavělo, [do
konce] se nevyvinulo, ale raději
uzdraveno bylo.
14 Pokoje následujte se všechněmi
a svatosti, bez níž žádný neuzří Pána,
15 Prohlédajíce [k tomu] bedlivě,
aby někdo neodpadl od milosti Boží,
a aby
nějaký
kořen
hořkosti
nepodrostl, a neučinil překážky, skrze
nějž by poškvrněni byli mnozí;
16 Aby někdo nebyl smilník, aneb
ohyzdný, jako Ezau, kterýžto za jednu
krmi prodal prvorozenství své.
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7 εἴ παιδείαν ὑπομένετε ὡς υἱοῖς
ὑμῖν προσφέρεται ὁ θεός τίς γὰρ ἐστιν
υἱὸς ὃν οὐ παιδεύει πατήρ
8 εἰ δὲ χωρίς ἐστε παιδείας ἡς
μέτοχοι γεγόνασιν πάντες ἄρα νόθοι
ἐστε καὶ οὐχ υἱοί
9 εἶτα τοὺς μὲν τῆς σαρκὸς ἡμῶν
πατέρας εἴχομεν παιδευτὰς καὶ
ἐνετρεπόμεθα· οὐ πολλῷ μᾶλλον
ὑποταγησόμεθα τῷ πατρὶ τῶν
πνευμάτων καὶ ζήσομεν
10 οἱ μὲν γὰρ πρὸς ὀλίγας ἡμέρας
κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτοῖς ἐπαίδευον ὁ δὲ
ἐπὶ τὸ συμφέρον εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς
ἁγιότητος αὐτοῦ
11 πᾶσα δὲ παιδεία πρὸς μὲν τὸ
παρὸν οὐ δοκεῖ χαρᾶς εἶναι ἀλλὰ
λύπης ὕστερον δὲ καρπὸν εἰρηνικὸν
τοῖς δι' αὐτῆς γεγυμνασμένοις
ἀποδίδωσιν δικαιοσύνης
12 Διὸ τὰς παρειμένας χεῖρας καὶ τὰ
παραλελυμένα γόνατα ἀνορθώσατε
13 καὶ τροχιὰς ὀρθὰς ποιήσατε τοῖς
ποσὶν ὑμῶν ἵνα μὴ τὸ χωλὸν ἐκτραπῇ
ἰαθῇ δὲ μᾶλλον
14 Εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων καὶ
τὸν ἁγιασμόν οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται
τὸν κύριον
15 ἐπισκοποῦντες μή τις ὑστερῶν
ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ μή τις ῥίζα
πικρίας ἄνω φύουσα ἐνοχλῇ καὶ διὰ
ταὐτῆς μιανθῶσιν πολλοί
16 μή τις πόρνος ἢ βέβηλος ὡς
Ἠσαῦ ὃς ἀντὶ βρώσεως μιᾶς ἀπέδοτο
τὰ πρωτοτόκια αὐτοῦ
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17 Víte zajisté, že potom, chtěje
dědičně
dosáhnouti
požehnání,
pohrdnut jest. Nebo nenalezl místa ku
pokání, ač ho koli s pláčem hledal.
18 Nebo nepřistoupili jste k hmotné
hoře a k hořícímu ohni, a k vichru,
a k mrákotě, a k bouři,
19 A zvuku trouby a k hlasu slov,
kterýžto [hlas] kdož slyšeli, prosili,
aby k nim nebylo více mluveno.
20 (Nebo nemohli snésti toho, což
bylo praveno: A kdyby se [i] hovado
dotklo hory, budeť ukamenováno,
aneb šípem postřeleno.
21 A tak hrozné bylo to, což viděli,
[že i] Mojžíš řekl: Lekl jsem se, až se
třesu.)
22 Ale přistoupili jste k hoře Sionu,
a k městu Boha živého, Jeruzalému
nebeskému, a k nesčíslnému zástupu
andělů,
23
K veřejnému
shromáždění
a k církvi
prvorozených,
kteříž
zapsáni jsou v nebesích, a k Bohu
soudci
všech,
a k duchům
spravedlivých dokonalých,
24
A k prostředníku
Nového
Zákona Ježíšovi, a ku pokropení krví,
lépe mluvící nežli Abelova.

Textus Receptus

17 ἴστε γὰρ ὅτι καὶ μετέπειτα θέλων
κληρονομῆσαι
τὴν
εὐλογίαν
ἀπεδοκιμάσθη μετανοίας γὰρ τόπον
οὐχ εὗρεν καίπερ μετὰ δακρύων
ἐκζητήσας αὐτήν
18 Οὐ
γὰρ
προσεληλύθατε
ψηλαφωμένῳ ὄρει, καὶ κεκαυμένῳ
πυρὶ καὶ γνόφῳ καὶ σκότῳ, καὶ
θυέλλῃ
19 καὶ σάλπιγγος ἤχῳ καὶ φωνῇ
ῥημάτων
ἡς
οἱ
ἀκούσαντες
παρῃτήσαντο μὴ προστεθῆναι αὐτοῖς
λόγον
20 οὐκ
ἔφερον
γὰρ
τὸ
διαστελλόμενον Κἂν θηρίον θίγῃ τοῦ
ὄρους λιθοβοληθήσεται· ἢ βολίδι
κατατοξευθήσεται·
21 καί οὕτως φοβερὸν ἦν τὸ
φανταζόμενον Μωσῆς εἶπεν Ἔκφοβός
εἰμι καὶ ἔντρομος
22 ἀλλὰ προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει
καὶ πόλει θεοῦ ζῶντος Ἰερουσαλὴμ
ἐπουρανίῳ καὶ μυριάσιν ἀγγέλων
23 πανηγύρει
καὶ
ἐκκλησίᾳ
πρωτοτόκων
ἐν
οὐρανοῖς
ἀπογεγραμμένων καὶ κριτῇ θεῷ
πάντων καὶ πνεύμασιν δικαίων
τετελειωμένων
24 καὶ διαθήκης νέας μεσίτῃ Ἰησοῦ
καὶ αἵματι ῥαντισμοῦ κρείττονα
λαλοῦντι παρὰ τὸν Ἅβελ
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Textus Receptus

25 Viztež,
abyste
neodpírali
mluvícím. Nebo poněvadž onino
neušli [pomsty], kteříž odpírali tomu,
jenž na zemi na místě Božím mluvil,
čím více my, jestliže tím, kterýž s nebe
[mluví k nám], pohrdneme?
26 Jehožto hlas tehdáž byl zemí
pohnul, nyní pak propověděl, řka:
Ještěť já jednou pohnu netoliko zemí,
ale i nebem.
27 A to, že dí: Ještě jednou, světle
ukazuje pohnutelných věcí přenesení,
jakožto [rukama] učiněných, aby
zůstávaly ty, jenž jsou nepohnutelné.
28 Protož království přijímajíce
nepohnutelné, mějmež milost, skrze
kteroužto služme libě Bohu, s vážností
a uctivostí.
29 Neboť Bůh náš jest oheň spalující.

25 Βλέπετε μὴ παραιτήσησθε τὸν
λαλοῦντα· εἰ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἔφυγον,
τὸν ἐπὶ τῆς γῆς παραιτησάμενοι
χρηματίζοντα πολλῷ μᾶλλον ἡμεῖς οἱ
τὸν ἀπ' οὐρανῶν ἀποστρεφόμενοι

13

13

Láska bratrská zůstávejž [mezi
vámi].
2 Na
přívětivost
k hostem
nezapomínejte; skrze ni zajisté někteří,
nevěděvše, anděly za hostě přijímali.
3 Pomněte na vězně, jako byste
spolu vězňové byli, na soužené,
jakožto ti, jenž také v těle jste.
4 Poctivéť [jest] u všech [lidí]
manželství a lože nepoškvrněné,
smilníky pak a cizoložníky souditi
bude Bůh.
5 Obcování
vaše
budiž
bez
lakomství, dosti majíce na tom, což
máte. Onť zajisté řekl: Nikoli
nenechám tebe tak, aniž tě opustím;

26 οὗ ἡ φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσεν
τότε νῦν δὲ ἐπήγγελται λέγων, Ἔτι
ἅπαξ ἐγὼ σείω οὐ μόνον τὴν γῆν ἀλλὰ
καὶ τὸν οὐρανόν
27 τὸ δέ Ἔτι ἅπαξ δηλοῖ τῶν
σαλευομένων τὴν μετάθεσιν ὡς
πεποιημένων ἵνα μείνῃ τὰ μὴ
σαλευόμενα
28 Διὸ
βασιλείαν
ἀσάλευτον
παραλαμβάνοντες ἔχωμεν χάριν δι' ἡς
λατρεύωμεν εὐαρέστως τῷ θεῷ μετὰ
αἰδοῦς καὶ εὐλαβείας
29 καὶ γὰρ ὁ θεὸς ἡμῶν πῦρ
καταναλίσκον
Ἡ φιλαδελφία μενέτω

2 τῆς φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε
διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες
ξενίσαντες ἀγγέλους
3 μιμνῄσκεσθε τῶν δεσμίων ὡς
συνδεδεμένοι τῶν κακουχουμένων ὡς
καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐν σώματι
4 Τίμιος ὁ γάμος ἐν πᾶσιν καὶ ἡ
κοίτη ἀμίαντος πόρνους δὲ καὶ μοιχοὺς
κρινεῖ ὁ θεός
5 Ἀφιλάργυρος
ὁ
τρόπος
ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν αὐτὸς γὰρ
εἴρηκεν Οὐ μή σε ἀνῶ οὐδ οὐ μή σε
ἐγκαταλίπω
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6 Tak abychom doufanlivě říkali:
Pán spomocník můj, aniž se budu báti,
by mi co učiniti mohl člověk.
7 Zpomínejte na vůdce vaše, kteříž
vám mluvili slovo Boží, jejichžto jaký
byl
cíl
obcování,
spatřujíce,
následujtež [jejich] víry.
8 Ježíš Kristus [jest] včera i dnes,
tentýž i na věky.
9 Učením rozličným a cizím nedejte
se točiti. Výbornéť jest zajisté, aby
milostí upevněno bylo srdce, a ne
pokrmy, kteříž neprospěli těm, jenž se
jimi vázali.
10 Mámeť oltář, z něhož nemají
moci jísti ti, jenž stánku slouží.
11 Nebo kterýchž hovad krev
vnášína bývá do svatyně skrze
nejvyššího kněze za hřích, těch pálena
bývají těla vně za stany.
12 Protož i Ježíš, aby posvětil lidu
skrze svou vlastní krev, vně za branou
trpěl.
13 Vyjděmež tedy k němu ven
z stanů, pohanění jeho nesouce.
14 Neboť nemáme zde města
zůstávajícího, ale onoho budoucího
hledáme.
15 Protož skrze něho obětujme Bohu
obět chvály vždycky, to jest ovoce rtů,
oslavujících jméno jeho.
16 Na účinnost pak a na sdílnost
nezapomínejte; nebo v takových
obětech zvláštní svou libost má Bůh.

Textus Receptus

6 ὥστε θαρροῦντας ἡμᾶς λέγειν
Κύριος ἐμοὶ βοηθός
καὶ οὐ
φοβηθήσομαι
τί
ποιήσει
μοι
ἄνθρωπος
7 Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν
οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ
θεοῦ ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν
τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν
8 Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον
ὁ αὐτός καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
9 διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ
περιφέρεσθε· καλὸν γὰρ χάριτι
βεβαιοῦσθαι
τὴν
καρδίαν
οὐ
βρώμασιν ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν οἱ
περιπατήσαντες
10 ἔχομεν θυσιαστήριον ἐξ οὗ
φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ
σκηνῇ λατρεύοντες
11 ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα
περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ ἅγια διὰ τοῦ
ἀρχιερέως τούτων τὰ σώματα
κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς
12 διὸ καὶ Ἰησοῦς ἵνα ἁγιάσῃ διὰ
τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαόν ἔξω τῆς
πύλης ἔπαθεν
13 τοίνυν ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν
ἔξω τῆς παρεμβολῆς τὸν ὀνειδισμὸν
αὐτοῦ φέροντες·
14 οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν
πόλιν
ἀλλὰ
τὴν
μέλλουσαν
ἐπιζητοῦμεν
15 δι' αὐτοῦ οὖν ἀναφέρωμεν θυσίαν
αἰνέσεως διαπαντός τῷ θεῷ τοῦτ'
ἔστιν καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων
τῷ ὀνόματι αὐτοῦ
16 τῆς δὲ εὐποιΐας καὶ κοινωνίας μὴ
ἐπιλανθάνεσθε· τοιαύταις γὰρ θυσίαις
εὐαρεστεῖται ὁ θεός
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17 Povolni buďte správcům vašim
a poslušni buďte [jich]; oniť zajisté
bdějí nad dušemi vašimi, jako ti, kteříž
počet mají vydati; ať by to s radostí
činili, a ne s stýskáním. Neboť by vám
to nebylo užitečné.
18 Modltež se za nás; doufámeť
zajisté, že dobré svědomí máme,
jakožto ti, kteříž se chceme ve všem
chvalitebně chovati.
19 Pročež prosímť vás, abyste to
hojněji činili, abych tím dříve
navrácen byl vám.
20 Bůh pak pokoje, kterýž toho
velikého pro krev smlouvy věčné
Pastýře ovcí vzkřísil z mrtvých, Pána
našeho Ježíše,
21 Učiniž vás způsobné ve všelikém
skutku dobrém, k činění vůle jeho,
působě v vás to, což jest libé před
obličejem jeho, skrze Jezukrista, jemuž
sláva na věky věků. Amen.
22 Prosímť pak vás, bratří, snestež
trpělivě slovo napomenutí tohoto;
neboť jsem krátce psal vám.
23 Věztež o bratru Timoteovi, že jest
propuštěn, s kterýmžto, (přišel-li by
brzo), navštívím vás.
24 Pozdravtež všech správců svých,
i všech svatých. Pozdravují vás
[bratři] z Vlach.
25 Milost [Boží] se všemi vámi.
Amen. K Židům psán jest z Vlach po
Timoteovi.
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Textus Receptus

17 Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν
καὶ ὑπείκετε αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον
ἀποδώσοντες ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο
ποιῶσιν
καὶ
μὴ
στενάζοντες·
ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο
18 Προσεύχεσθε
περὶ
ἡμῶν·
πεποίθαμεν γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν
ἔχομεν ἐν πᾶσιν καλῶς θέλοντες
ἀναστρέφεσθαι
19 περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ
τοῦτο
ποιῆσαι
ἵνα
τάχιον
ἀποκατασταθῶ ὑμῖν
20 Ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης ὁ
ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν
προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι
διαθήκης αἰωνίου τὸν κύριον ἡμῶν
Ἰησοῦν
21 καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἔργῳ
ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα
αὐτοῦ ποιῶν ἐν ὑμῖν τὸ εὐάρεστον
ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ᾧ ἡ
δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
ἀμήν
22 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί
ἀνέχεσθε τοῦ λόγου τῆς παρακλήσεως
καὶ γὰρ διὰ βραχέων ἐπέστειλα ὑμῖν
23 Γινώσκετε τὸν ἀδελφὸν Τιμόθεον
ἀπολελυμένον μεθ' οὗ ἐὰν τάχιον
ἔρχηται ὄψομαι ὑμᾶς
24 Ἀσπάσασθε
πάντας
τοὺς
ἡγουμένους ὑμῶν καὶ πάντας τοὺς
ἁγίους ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀπὸ τῆς
Ἰταλίας
25 ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν ἀμήν
πρός Ἑβραίους ἐγράφη ἀπό τῆς
Ἰταλίας διά Τιμοθέου

Epištola S. Jakuba
Bible Kralická

1

Jakub, Boží a Pána Jezukrista
služebník, dvanácteru pokolení
rozptýlenému pozdravení [vzkazuje].
2 Za největší radost mějte, bratří
moji,
kdyžkoli
pokušeními
obkličováni býváte rozličnými,
3 Vědouce, že zkušení víry vaší
působí trpělivost.
4 Trpělivost pak ať má dokonalý
skutek, abyste byli dokonalí a celí,
v ničemž nemajíce nedostatku.
5 Jestliže pak komu z vás nedostává
se moudrosti, žádejž [jí] od Boha,
kterýž všechněm dává ochotně
a neomlouvá; i budeť jemu dána.
6 Žádejž
pak
důvěrně,
nic
nepochybuje. Nebo kdož pochybuje,
podoben jest vlnám mořským, kteréž
vítr sem i tam žene, a jimi zmítá.
7 Nedomnívej se zajisté člověk ten,
by co vzíti měl ode Pána,
8 [Jakožto] muž dvojí mysli [a]
neustavičný ve všech cestách svých.
9 Chlubiž se pak bratr ponížený
v povýšení svém,
10 A bohatý v ponížení se; nebo jako
květ byliny pomine.
11 Nebo [jakož] slunce vzešlé
s horkostí usušilo bylinu, a květ její
spadl, i ušlechtilost postavy jeho
zhynula, takť i bohatý v svých cestách
usvadne.

Textus Receptus

Ἰάκωβος θεοῦ καὶ κυρίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ δοῦλος ταῖς δώδεκα
φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ χαίρειν
2 Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε ἀδελφοί
μου ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε
ποικίλοις
3 γινώσκοντες ὅτι τὸ δοκίμιον ὑμῶν
τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν
4 ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω
ἵνα ἦτε τέλειοι καὶ ὁλόκληροι ἐν μηδενὶ
λειπόμενοι
5 Εἰ δέ τις ὑμῶν λείπεται σοφίας
αἰτείτω παρὰ τοῦ διδόντος θεοῦ πᾶσιν
ἁπλῶς καὶ μὴ ὀνειδίζοντος καὶ
δοθήσεται αὐτῷ
6 αἰτείτω δὲ ἐν πίστει μηδὲν
διακρινόμενος ὁ γὰρ διακρινόμενος
ἔοικεν
κλύδωνι
θαλάσσης
ἀνεμιζομένῳ καὶ ῥιπιζομένῳ
7 μὴ γὰρ οἰέσθω ὁ ἄνθρωπος
ἐκεῖνος ὅτι λήψεταί τι παρὰ τοῦ κυρίου
8 ἀνὴρ δίψυχος ἀκατάστατος ἐν
πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ
9 Καυχάσθω δὲ ὁ ἀδελφὸς ὁ
ταπεινὸς ἐν τῷ ὕψει αὐτοῦ
10 ὁ δὲ πλούσιος ἐν τῇ ταπεινώσει
αὐτοῦ ὅτι ὡς ἄνθος χόρτου
παρελεύσεται
11 ἀνέτειλεν γὰρ ὁ ἥλιος σὺν τῷ
καύσωνι καὶ ἐξήρανεν τὸν χόρτον καὶ
τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσεν καὶ ἡ
εὐπρέπεια τοῦ προσώπου αὐτοῦ
ἀπώλετο· οὕτως καὶ ὁ πλούσιος ἐν
ταῖς πορείαις αὐτοῦ μαρανθήσεται

1
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12 [Ale] blahoslavený muž, kterýž
snáší pokušení, nebo když bude
zkušen, vezme korunu života, kterouž
zaslíbil Pán těm, jenž ho milují.
13 Žádný, když bývá pokoušín,
neříkej, že by od Boha pokoušín byl;
neboť Bůh nemůže pokoušín býti ve
zlém, aniž on koho pokouší.
14 Ale jeden každý pokoušín bývá,
od svých vlastních žádostí jsa
zachvacován a oklamáván.
15 Potom žádost když počne, porodí
hřích, hřích pak vykonaný zplozuje
smrt.
16 Nebluďtež, bratří moji milí.
17 Všeliké dání dobré a každý dar
dokonalý shůry jest sstupující od Otce
světel, u něhožto není proměnění, ani
[jakého pro] obrácení se [někam
jinam] zastínění.
18 [On] proto, že chtěl, zplodil nás
slovem pravdy, k tomu, abychom byli
prvotiny nějaké stvoření jeho.
19 A tak, bratří moji milí, budiž
každý člověk rychlý k slyšení, ale
zpozdilý
k mluvení,
zpozdilý
k hněvu.
20 Nebo hněv muže spravedlnosti
Boží nepůsobí.
21 Protož odvrhouce všelikou
nečistotu, a ohyzdnost zlosti, s tichostí
přijímejte vsáté slovo, kteréž může
spasiti duše vaše.
22 Buďtež pak činitelé slova, a ne
posluchači toliko, oklamávajíce sami
sebe.

Textus Receptus

12 Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει
πειρασμόν ὅτι δόκιμος γενόμενος
λήψεταί τὸν στέφανον τῆς ζωῆς ὃν
ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος τοῖς ἀγαπῶσιν
αὐτόν
13 μηδεὶς πειραζόμενος λεγέτω ὅτι
Ἀπὸ τοῦ θεοῦ πειράζομαι· ὁ γὰρ θεὸς
ἀπείραστός ἐστιν κακῶν πειράζει δὲ
αὐτὸς οὐδένα
14 ἕκαστος δὲ πειράζεται ὑπὸ τῆς
ἰδίας ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος καὶ
δελεαζόμενος·
15 εἶτα ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα
τίκτει ἁμαρτίαν ἡ δὲ ἁμαρτία
ἀποτελεσθεῖσα ἀποκύει θάνατον
16 Μὴ πλανᾶσθε ἀδελφοί μου
ἀγαπητοί
17 πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν
δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστιν
καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν
φώτων παρ' ᾧ οὐκ ἔνι παραλλαγὴ ἢ
τροπῆς ἀποσκίασμα
18 βουληθεὶς ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ
ἀληθείας εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς ἀπαρχήν
τινα τῶν αὐτοῦ κτισμάτων
19 Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί·
ἔστω πᾶς ἄνθρωπος ταχὺς εἰς τὸ
ἀκοῦσαι βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι
βραδὺς εἰς ὀργήν·
20 ὀργὴ γὰρ ἀνδρὸς δικαιοσύνην
θεοῦ οὐ κατεργάζεται
21 διὸ ἀποθέμενοι πᾶσαν ῥυπαρίαν
καὶ περισσείαν κακίας ἐν πραΰτητι
δέξασθε τὸν ἔμφυτον λόγον τὸν
δυνάμενον σῶσαι τὰς ψυχὰς ὑμῶν
22 Γίνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου καὶ μὴ
μόνον ἀκροαταὶ παραλογιζόμενοι
ἑαυτούς
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23 Nebo byl-li by kdo posluchač
slova, a ne činitel, ten podoben jest
muži spatřujícímu obličej přirozený
svůj v zrcadle.
24 Vzhlédl se zajisté, i odšel, a hned
zapomenul, jaký by byl.
25 Ale kdož by se vzhlédl
v dokonalý zákon svobody a zůstával
by [v něm], ten nejsa posluchač
zapominatelný, ale činitel skutku, ten,
[pravím,] blahoslavený bude v skutku
svém.
26 Zdá-li se pak komu z vás, že jest
nábožný, [avšak] v uzdu nepojímá
jazyka svého, ale svodí srdce své,
takového marné jest náboženství.
27 Náboženství
čisté
a neposkvrněné před Bohem a Otcem
totoť jest: Navštěvovati sirotky
a vdovy v souženích jejich [a] ostříhati
sebe neposkvrněného od světa.

2

Bratří moji, nepřipojujtež přijímání
osob k víře slavného Pána našeho
Jezukrista.
2 Nebo
kdyby
přišel
do
shromáždění vašeho muž, maje prsten
zlatý, v drahém rouše, a všel by také
i chudý v chaterném oděvu,
3 A popatřili byste k tomu, jenž
drahé roucho má, a řekli byste jemu:
Ty sedni tuto pěkně; chudému pak
řekli byste: Ty stůj tamto, aneb sedni
tuto, pod podnoží noh mých;
4 Zdaliž jste již neučinili rozdílu
mezi
sebou
a učiněni
jste
rozeznavatelé v myšleních zlých?

Textus Receptus

23 ὅτι εἴ τις ἀκροατὴς λόγου ἐστὶν
καὶ οὐ ποιητής οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ
κατανοοῦντι τὸ πρόσωπον τῆς
γενέσεως αὐτοῦ ἐν ἐσόπτρῳ·
24 κατενόησεν γὰρ ἑαυτὸν καὶ
ἀπελήλυθεν καὶ εὐθέως ἐπελάθετο
ὁποῖος ἦν
25 ὁ δὲ παρακύψας εἰς νόμον τέλειον
τὸν τῆς ἐλευθερίας καὶ παραμείνας
οὗτος οὐκ ἀκροατὴς ἐπιλησμονῆς
γενόμενος ἀλλὰ ποιητὴς ἔργου οὗτος
μακάριος ἐν τῇ ποιήσει αὐτοῦ ἔσται
26 Εἴ τις δοκεῖ θρησκὸς εἶναι ἐν ὑμῖν,
μὴ χαλιναγωγῶν γλῶσσαν αὐτοῦ
ἀλλ' ἀπατῶν καρδίαν αὐτοῦ τούτου
μάταιος ἡ θρησκεία
27 θρησκεία καθαρὰ καὶ ἀμίαντος
παρὰ τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὕτη ἐστίν
ἐπισκέπτεσθαι ὀρφανοὺς καὶ χήρας ἐν
τῇ θλίψει αὐτῶν ἄσπιλον ἑαυτὸν
τηρεῖν ἀπὸ τοῦ κόσμου
Ἀδελφοί
μου
μὴ
ἐν
προσωποληψίαις ἔχετε τὴν πίστιν
τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς
δόξης
2 ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς τήν
συναγωγὴν
ὑμῶν
ἀνὴρ
χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ
εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ
ἐσθῆτι
3 καὶ ἐπιβλέψητε ἐπὶ τὸν φοροῦντα
τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπρὰν καὶ εἴπητε
αὐτῷ, Σὺ κάθου ὧδε καλῶς καὶ τῷ
πτωχῷ εἴπητε Σὺ στῆθι ἐκεῖ ἢ κάθου
ὧδε ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μου
4 καὶ οὐ διεκρίθητε ἐν ἑαυτοῖς καὶ
ἐγένεσθε
κριταὶ
διαλογισμῶν
πονηρῶν

2
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5 Slyšte, bratří moji milí, zdaliž Bůh
nevyvolil chudých na tomto světě,
[aby] bohatí byli u víře a dědicové
království, kteréž zaslíbil těm, jenž jej
milují?
6 Ale vy jste neuctili chudého.
Zdaliž ne ti, jenž bohatí jsou, mocí
utiskují vás, a oniť vás i k soudům
přivozují?
7 Zdali oni nerouhají se tomu
slavnému jménu, kteréž vzýváno jest
nad vámi?
8 Jestliže
pak
plníte
Zákon
královský podle Písem: Milovati
budeš bližního svého, jako sebe
samého, dobře činíte.
9 Pakli osoby přijímáte, hřešíte, [a]
Zákon vás tresce jako přestupníky.
10 Nebo kdo by koli celého Zákona
ostříhal, přestoupil by pak v jediném,
učiněn jest všemi vinen.
11 Ten
zajisté,
kterýž
řekl:
Nesesmilníš, takéť jest řekl: Nezabiješ.
Pakli bys nesesmilnil, ale zabil bys,
učiněn jsi přestupníkem Zákona.
12 Tak mluvte a tak čiňte, jakožto ti,
kteříž podle zákona svobody souzeni
býti máte.
13 Nebo
odsouzení
bez
milosrdenství [stane se] tomu, kdož
nečiní milosrdenství, ale chlubíť se
milosrdenstvím proti odsudku.
14 Co prospěje, bratří moji, praví-li
se kdo víru míti, a nemá-li skutků?
Zdaliž jej ta víra může spasiti?
15 A kdyby bratr neb sestra neodění
byli,
a opuštění
z strany
každodenního pokrmu,

Textus Receptus

5 Ἀκούσατε ἀδελφοί μου ἀγαπητοί·
οὐχ ὁ θεὸς ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς
τοῦ κόσμου τούτου, πλουσίους ἐν
πίστει καὶ κληρονόμους τῆς βασιλείας
ἡς ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν
6 ὑμεῖς δὲ ἠτιμάσατε τὸν πτωχόν οὐχ
οἱ πλούσιοι καταδυναστεύουσιν ὑμῶν
καὶ αὐτοὶ ἕλκουσιν ὑμᾶς εἰς κριτήρια
7 οὐκ αὐτοὶ βλασφημοῦσιν τὸ καλὸν
ὄνομα τὸ ἐπικληθὲν ἐφ' ὑμᾶς
8 εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικὸν
κατὰ τὴν γραφήν Ἀγαπήσεις τὸν
πλησίον σου ὡς σεαυτόν καλῶς
ποιεῖτε
9 εἰ δὲ προσωποληπτεῖτε, ἁμαρτίαν
ἐργάζεσθε ἐλεγχόμενοι ὑπὸ τοῦ νόμου
ὡς παραβάται
10 ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόμον
τηρήσει, πταίσει δὲ ἐν ἑνί γέγονεν
πάντων ἔνοχος
11 ὁ γὰρ εἰπών Μὴ μοιχεύσῃς εἶπεν
καί Μὴ φονεύσῃς· εἰ δὲ οὐ μοιχεύσεις,
φονεύσεις δέ γέγονας παραβάτης
νόμου
12 οὕτως λαλεῖτε καὶ οὕτως ποιεῖτε
ὡς διὰ νόμου ἐλευθερίας μέλλοντες
κρίνεσθαι
13 ἡ γὰρ κρίσις ἀνίλεως τῷ μὴ
ποιήσαντι ἔλεος· καὶ κατακαυχᾶται
ἔλεος κρίσεως
14 Τί τὸ ὄφελος ἀδελφοί μου ἐὰν
πίστιν λέγῃ τις ἔχειν ἔργα δὲ μὴ ἔχῃ μὴ
δύναται ἡ πίστις σῶσαι αὐτόν
15 ἐὰν δὲ ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ
ὑπάρχωσιν καὶ λειπόμενοι ὦσιν τῆς
ἐφημέρου τροφῆς
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16 Řekl by pak jim někdo z vás:
Jděte v pokoji a zhřejte se, a najezte se,
avšak nedali byste jim potřeby tělesné,
což to platno bude?
17 Takž i víra, nemá-li skutků,
mrtváť jest sama v sobě.
18 Ale dí někdo: Ty víru máš, a já
mám skutky. Ukažiž ty mi víru svou
z skutků svých, a jáť tobě ukáži víru
svou z skutků svých.
19 Ty věříš, že jest jeden Bůh. Dobře
činíš. I ďáblovéť [tomu] věří, avšak
třesou se.
20 Ale chceš-liž věděti, ó člověče
marný, že víra bez skutků jest mrtvá?
21 Abraham otec náš zdali ne
z skutků ospravedlněn jest, obětovav
syna svého Izáka na oltář?
22 Vidíš-li, že víra napomáhala
skutkům jeho a z skutků víra
dokonalá byla?
23 A tak naplněno jest Písmo,
řkoucí: I uvěřil Abraham Bohu,
a počteno
jest
jemu
[to]
za
spravedlnost,
a přítelem
Božím
nazván jest.
24 Vidíte-liž tedy, že z skutků
ospravedlněn bývá člověk a ne z víry
toliko?
25 Též podobně i Raab nevěstka
zdali ne z skutků ospravedlněna jest,
přijavši posly a jinou cestou pryč je
vypustivši?
26 Nebo jakož tělo bez duše jest
mrtvé, takť i víra bez skutků jest
mrtvá.

Textus Receptus

16 εἴπῃ δέ τις αὐτοῖς ἐξ ὑμῶν
Ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ θερμαίνεσθε καὶ
χορτάζεσθε μὴ δῶτε δὲ αὐτοῖς τὰ
ἐπιτήδεια τοῦ σώματος τί τὸ ὄφελος
17 οὕτως καὶ ἡ πίστις ἐὰν μὴ ἔργα
ἔχῃ νεκρά ἐστιν καθ' ἑαυτήν
18 Ἀλλ ἐρεῖ τις Σὺ πίστιν ἔχεις κἀγὼ
ἔργα ἔχω· δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου ἐκ
τῶν ἔργων σου κἀγώ δείξω σοι ἐκ
τῶν ἔργων μου τὴν πίστιν μου
19 σὺ πιστεύεις ὅτι ὁ θεός εἷς ἐστιν
καλῶς ποιεῖς· καὶ τὰ δαιμόνια
πιστεύουσιν καὶ φρίσσουσιν
20 θέλεις δὲ γνῶναι ὦ ἄνθρωπε κενέ
ὅτι ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά
ἐστιν
21 Ἀβραὰμ ὁ πατὴρ ἡμῶν οὐκ ἐξ
ἔργων ἐδικαιώθη ἀνενέγκας Ἰσαὰκ
τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον
22 βλέπεις ὅτι ἡ πίστις συνήργει
τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ἔργων ἡ
πίστις ἐτελειώθη
23 καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ
λέγουσα Ἐπίστευσεν δὲ Ἀβραὰμ τῷ
θεῷ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς
δικαιοσύνην καὶ φίλος θεοῦ ἐκλήθη
24 ὁρᾶτε τοίνυν ὅτι ἐξ ἔργων
δικαιοῦται ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἐκ
πίστεως μόνον
25 ὁμοίως δὲ καὶ Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐκ
ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη ὑποδεξαμένη τοὺς
ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα
26 ὥσπερ γὰρ τὸ σῶμα χωρὶς
πνεύματος νεκρόν ἐστιν οὕτως καὶ ἡ
πίστις χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά ἐστιν
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3

Nebuďtež mnozí mistři, bratří
moji, vědouce, že bychom těžší
odsouzení vzali.
2 V mnohém zajisté klesáme všickni.
Kdožť neklesá v slovu, tenť [jest]
dokonalý muž, mohoucí jako uzdou
spravovati všecko tělo.
3 An my koně v uzdu pojímáme,
aby nám povolni byli, a vším tělem
jejich vládneme.
4 An i lodí tak veliké jsouce
a prudkými větry hnány bývajíce,
však i nejmenším veslem bývají sem
i tam obracíny, kamžkoli líbí se tomu,
kdož [je] spravuje.
5 Tak i jazyk malý úd jest, avšak
veliké věci provodí. Aj, maličký oheň,
kterak veliký les zapálí!
6 A [jestiť] jazyk [jako] oheň [a] svět
nepravosti. Takť jest, [pravím,]
postaven jazyk mezi údy našimi,
nanečišťující celé tělo, a rozpalující
kolo
narození
[našeho],
jsa
rozněcován od ohně pekelného.
7 Všeliké zajisté přirození i zvěři,
i ptactva, i hadů, i mořských [potvor]
bývá zkroceno, a jest okroceno od lidí;
8 Ale jazyka žádný z lidí zkrotiti
nemůže; [tak jest] nezkrotitelné zlé,
pln [jsa] jedu smrtelného.
9 Jím dobrořečíme Bohu Otci a jím
zlořečíme lidem, ku podobenství
Božímu stvořeným.

Textus Receptus

Μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε
ἀδελφοί μου εἰδότες ὅτι μεῖζον
κρίμα ληψόμεθα
2 πολλὰ γὰρ πταίομεν ἅπαντες εἴ τις
ἐν λόγῳ οὐ πταίει οὗτος τέλειος ἀνήρ
δυνατὸς χαλιναγωγῆσαι καὶ ὅλον τὸ
σῶμα
3 ἰδού, τῶν ἵππων τοὺς χαλινοὺς εἰς
τὰ στόματα βάλλομεν πρὸς τὸ
πείθεσθαι αὐτοὺς ἡμῖν καὶ ὅλον τὸ
σῶμα αὐτῶν μετάγομεν
4 ἰδού, καὶ τὰ πλοῖα τηλικαῦτα ὄντα
καὶ ὑπὸ σκληρῶν ἀνέμων ἐλαυνόμενα
μετάγεται ὑπὸ ἐλαχίστου πηδαλίου
ὅπου ἂν ἡ ὁρμὴ τοῦ εὐθύνοντος
βούληται
5 οὕτως καὶ ἡ γλῶσσα μικρὸν μέλος
ἐστὶν καὶ μεγάλαυχεῖ Ἰδού, ὀλίγον
πῦρ ἡλίκην ὕλην ἀνάπτει·
6 καὶ ἡ γλῶσσα πῦρ· ὁ κόσμος τῆς
ἀδικίας οὕτως ἡ γλῶσσα καθίσταται
ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν ἡ σπιλοῦσα ὅλον
τὸ σῶμα καὶ φλογίζουσα τὸν τροχὸν
τῆς γενέσεως καὶ φλογιζομένη ὑπὸ τῆς
γεέννης
7 πᾶσα γὰρ φύσις θηρίων τε καὶ
πετεινῶν ἑρπετῶν τε καὶ ἐναλίων
δαμάζεται καὶ δεδάμασται τῇ φύσει τῇ
ἀνθρωπίνῃ
8 τὴν δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς δύναται
ἀνθρώπων δαμάσαι ἀκατάσχετον
κακόν μεστὴ ἰοῦ θανατηφόρου
9 ἐν αὐτῇ εὐλογοῦμεν τὸν Θεὸν καὶ
πατέρα καὶ ἐν αὐτῇ καταρώμεθα τοὺς
ἀνθρώπους τοὺς καθ' ὁμοίωσιν θεοῦ
γεγονότας

3
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Textus Receptus

10 Z jedněch a týchž úst pochází
dobrořečení i zlořečení. Ne takť býti
má, bratří moji.
11 Zdaliž
studnice
jedním
pramenem vydává sladkou i hořkou
[vodu]?
12 Zdaliž může, bratří moji, fíkový
strom nésti olivky, aneb vinný kmen
fíky? Takť žádná studnice slané
a sladké vody [spolu] vydávati
[nemůže].
13 Kdo [jest] moudrý a umělý mezi
vámi? Ukažiž dobrým obcováním
skutky své v krotké moudrosti.
14 Pakliť máte [mezi sebou] hořkou
závist a zdráždění v srdci svém,
nechlubte se a neklamejte proti
pravdě.
15 Neníť [zajisté] ta moudrost shůry
sstupující, ale jest zemská, hovadná [a]
ďábelská.
16 Nebo
kdežť
[jest]
závist
a rozdráždění, tu [jest] roztržka
a všeliké dílo zlé.
17 Ale moudrost, kteráž [jest] shůry,
nejprve zajisté jest čistotná, potom
pokojná, mírná, povolná, plná
milosrdenství a ovoce dobrého, bez
rozsuzování a bez pokrytství.
18 Ovoce pak spravedlnosti v pokoji
rozsívá se těm, kteříž pokoj působí.

10 ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται
εὐλογία καὶ κατάρα οὐ χρή ἀδελφοί
μου ταῦτα οὕτως γίνεσθαι
11 μήτι ἡ πηγὴ ἐκ τῆς αὐτῆς ὀπῆς
βρύει τὸ γλυκὺ καὶ τὸ πικρόν

4

4

Odkud [pocházejí] bojové a vády
mezi vámi? Zdali ne odtud, [totiž]
z libostí vašich, kteréž rytěřují v údech
vašich?

12 μὴ δύναται ἀδελφοί μου συκῆ
ἐλαίας ποιῆσαι ἢ ἄμπελος σῦκα οὕτως
οὐδεμια πηγὴ ἁλυκὸν καὶ γλυκὺ
ποιῆσαι ὕδωρ
13 Τίς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν
δειξάτω ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τὰ
ἔργα αὐτοῦ ἐν πραΰτητι σοφίας
14 εἰ δὲ ζῆλον πικρὸν ἔχετε καὶ
ἐριθείαν ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν μὴ
κατακαυχᾶσθε καὶ ψεύδεσθε κατὰ τῆς
ἀληθείας
15 οὐκ ἔστιν αὕτη ἡ σοφία ἄνωθεν
κατερχομένη ἀλλ' ἐπίγειος ψυχική
δαιμονιώδης
16 ὅπου γὰρ ζῆλος καὶ ἐριθεία ἐκεῖ
ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα
17 ἡ δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον μὲν
ἁγνή ἐστιν ἔπειτα εἰρηνική ἐπιεικής
εὐπειθής μεστὴ ἐλέους καὶ καρπῶν
ἀγαθῶν ἀδιάκριτος καὶ ἀνυπόκριτος
18 καρπὸς δὲ τῆς δικαιοσύνης ἐν
εἰρήνῃ σπείρεται τοῖς ποιοῦσιν
εἰρήνην
Πόθεν πόλεμοι καὶ μάχαι ἐν ὑμῖν
οὐκ ἐντεῦθεν ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν
τῶν στρατευομένων ἐν τοῖς μέλεσιν
ὑμῶν
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2 Žádáte, a nemáte; závidíte [sobě,]
a dychtíte [po tom, což sobě
zalibujete,] a nemůžete dosáhnouti;
bojujete a válčíte, avšak [toho, oč
usilujete,] nemáte, protože neprosíte.
3 Prosíte, a nebéřete, protože zle
prosíte, abyste na své libosti
vynakládali.
4 Cizoložníci a cizoložnice, což
nevíte, že přízeň světa jest
nepřítelkyně Boží? A protož kdo by
koli chtěl býti přítelem tohoto světa,
nepřítelem Božím učiněn bývá.
5 Což mníte, že nadarmo dí Písmo:
[Zdali] k závisti nakloňuje duch ten,
kterýž přebývá v nás?
6 Nýbrž hojnější dává milost. Nebo
dí: Bůh se pyšným protiví, ale
pokorným dává milost.
7 Poddejtež se tedy Bohu, [a]
zepřetež se ďáblu, i utečeť od vás.
8 Přibližte se k Bohu, a přiblížíť se
k vám. Umejte ruce, hříšníci, a očisťte
srdce vy, jenž jste dvojité mysli.
9 Souženi buďte, a kvělte, a plačte;
smích váš obratiž se v kvílení, a radost
v zámutek.
10 Ponižte se před obličejem Páně,
a povýšíť vás.
11 Neutrhejtež jedni druhým, bratří.
Kdož utrhá bratru a soudí bratra
svého, utrhá Zákonu a soudí Zákon.
Soudíš-li pak Zákon, nejsi plnitel
Zákona, ale soudce.

Textus Receptus

2 ἐπιθυμεῖτε καὶ οὐκ ἔχετε φονεύετε
καὶ ζηλοῦτε καὶ οὐ δύνασθε ἐπιτυχεῖν
μάχεσθε καὶ πολεμεῖτε οὐκ ἔχετε δὲ,
διὰ τὸ μὴ αἰτεῖσθαι ὑμᾶς
3 αἰτεῖτε καὶ οὐ λαμβάνετε διότι
κακῶς αἰτεῖσθε ἵνα ἐν ταῖς ἡδοναῖς
ὑμῶν δαπανήσητε
4 μοιχοὶ καὶ μοιχαλίδες οὐκ οἴδατε
ὅτι ἡ φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ θεοῦ
ἐστιν ὃς ἂν οὖν βουληθῇ φίλος εἶναι
τοῦ κόσμου ἐχθρὸς τοῦ θεοῦ
καθίσταται
5 ἢ δοκεῖτε ὅτι κενῶς ἡ γραφὴ λέγει
Πρὸς φθόνον ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦμα ὃ
κατῴκησεν ἐν ἡμῖν
6 μείζονα δὲ δίδωσιν χάριν διὸ λέγει
Ὁ θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται
ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν
7 ὑποτάγητε οὖν τῷ θεῷ ἀντίστητε
τῷ διαβόλῳ καὶ φεύξεται ἀφ' ὑμῶν
8 ἐγγίσατε τῷ θεῷ καὶ ἐγγιεῖ ὑμῖν
καθαρίσατε χεῖρας ἁμαρτωλοί καὶ
ἁγνίσατε καρδίας δίψυχοι
9 ταλαιπωρήσατε καὶ πενθήσατε
καὶ κλαύσατε ὁ γέλως ὑμῶν εἰς πένθος
μεταστραφήτω καὶ ἡ χαρὰ εἰς
κατήφειαν
10 ταπεινώθητε ἐνώπιον τοῦ κυρίου
καὶ ὑψώσει ὑμᾶς
11 Μὴ
καταλαλεῖτε
ἀλλήλων
ἀδελφοί ὁ καταλαλῶν ἀδελφοῦ καὶ
κρίνων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καταλαλεῖ
νόμου καὶ κρίνει νόμον· εἰ δὲ νόμον
κρίνεις οὐκ εἶ ποιητὴς νόμου ἀλλὰ
κριτής
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Textus Receptus

17 A protož kdo umí dobře činiti,
a nečiní, hřích má.

12 εἷς ἐστιν ὁ νομοθέτης ὁ δυνάμενος
σῶσαι καὶ ἀπολέσαι· σὺ τίς εἶ ὃς
κρίνεις τὸν ἕτερον
13 Ἄγε νῦν οἱ λέγοντες Σήμερον καὶ
αὔριον πορευσώμεθα εἰς τήνδε τὴν
πόλιν καὶ ποιήσωμεν ἐκεῖ ἐνιαυτὸν
ἕνα
καὶ
ἐμπορευσώμεθα
καὶ
κερδήσωμεν
14 οἵτινες οὐκ ἐπίστασθε τὸ τῆς
αὔριον ποία γάρ ἡ ζωὴ ὑμῶν· ἀτμὶς
γὰρ ἐστιν ἡ πρὸς ὀλίγον φαινομένη
ἔπειτα δὲ ἀφανιζομένη
15 ἀντὶ τοῦ λέγειν ὑμᾶς Ἐὰν ὁ
κύριος θελήσῃ καὶ ζήσωμεν καὶ
ποιήσωμεν τοῦτο ἢ ἐκεῖνο
16 νῦν δὲ καυχᾶσθε ἐν ταῖς
ἀλαζονείαις ὑμῶν· πᾶσα καύχησις
τοιαύτη πονηρά ἐστιν
17 εἰδότι οὖν καλὸν ποιεῖν καὶ μὴ
ποιοῦντι ἁμαρτία αὐτῷ ἐστιν

5

5

12 Jedenť jest vydavatel Zákona,
kterýž může spasiti i zatratiti. Ty kdo
jsi, jenž soudíš jiného?
13 Ale nuže vy, kteříž říkáte: Dnes
nebo zítra vypravíme se do onoho
města, a pobudeme tam přes celý rok,
a budeme kupčiti, a [něco] zíštěme;
14 (Ješto nevíte, co zítra [bude].
Nebo jakýť jest život váš? Pára zajisté
jest, kteráž se na maličko ukáže,
a potom zmizí.)
15 Místo toho, co byste měli říci:
Bude-li Bůh chtíti, a budeme-li živi,
i učiníme toto nebo onono.
16 Vy pak chlubíte se v pýše své.
Všeliká taková chlouba zlá jest.

Nuže nyní, boháči, plačte, kvílíce
nad bídami svými, kteréž přijdou.

2 Zboží vaše shnilo a roucho vaše
zmolovatělo.
3 Zlato vaše a stříbro zerzavělo,
a rez jejich bude na svědectví proti
vám, a zžířeť těla vaše jako oheň.
Shromáždili jste poklad ku posledním
dnům.
4 Aj, mzda dělníků, kteříž žali
krajiny vaše, při vás zadržaná, křičí,
a hlas volání ženců v uši Pána zástupů
vešel.

Ἄγε νῦν οἱ πλούσιοι κλαύσατε
ὀλολύζοντες ἐπὶ ταῖς ταλαιπωρίαις
ὑμῶν ταῖς ἐπερχομέναις
2 ὁ πλοῦτος ὑμῶν σέσηπεν καὶ τὰ
ἱμάτια ὑμῶν σητόβρωτα γέγονεν
3 ὁ χρυσὸς ὑμῶν καὶ ὁ ἄργυρος
κατίωται καὶ ὁ ἰὸς αὐτῶν εἰς
μαρτύριον ὑμῖν ἔσται καὶ φάγεται τὰς
σάρκας ὑμῶν ὡς πῦρ ἐθησαυρίσατε ἐν
ἐσχάταις ἡμέραις
4 ἰδού, ὁ μισθὸς τῶν ἐργατῶν τῶν
ἀμησάντων τὰς χώρας ὑμῶν ὁ
ἀπεστερημένος ἀφ' ὑμῶν κράζει καὶ αἱ
βοαὶ τῶν θερισάντων εἰς τὰ ὦτα
κυρίου Σαβαὼθ εἰσεληλύθασιν
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5 Rozkoš jste provodili na zemi
a zbujněli jste; vykrmili jste srdce vaše
jakožto ke dni zabití.
6 Odsoudili jste a zamordovali
spravedlivého, [a] neodpíral vám.
7 A protož trpěliví buďte, bratří, až
do příchodu Páně. Aj, oráč očekává
drahého užitku zemského, trpělivě
naň očekávaje, až by přijal podzimní
i jarní déšť.
8 Buďtež i vy trpěliví a potvrzujte
srdcí vašich; neboť se přibližuje příští
Páně.
9 Nevzdychejtež [k Bohu] jedni proti
druhým, bratří, abyste nebyli
odsouzeni. Aj, Soudce již přede
dveřmi stojí.
10 Ku příkladu snášení protivenství
a dlouhočekání, bratří moji, vezměte
proroky, kteříž mluvívali [ve] jménu
Páně.
11 Aj, blahoslavíme ty trpělivé.
O trpělivosti Jobově slýchali jste,
a dokonání Páně viděli jste; nebo
velmi jest milosrdný Pán a lítostivý.
12 Přede všemi pak věcmi, bratří
moji, nepřisahejte, ani skrze nebe, ani
skrze zemi, ani kteroukoli jinou
přísahou, ale buď [řeč] vaše: Jistě, jistě,
nikoli, nikoli, abyste neupadli
v odsouzení.
13 Jest-li kdo z vás zkormoucený?
Modliž se. Pakli jest kdo mysli dobré?
Prozpěvuj [Pánu].

Textus Receptus

5 ἐτρυφήσατε ἐπὶ τῆς γῆς καὶ
ἐσπαταλήσατε ἐθρέψατε τὰς καρδίας
ὑμῶν ὡς ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς
6 κατεδικάσατε ἐφονεύσατε τὸν
δίκαιον οὐκ ἀντιτάσσεται ὑμῖν
7 Μακροθυμήσατε οὖν ἀδελφοί ἕως
τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου ἰδού, ὁ
γεωργὸς ἐκδέχεται τὸν τίμιον καρπὸν
τῆς γῆς μακροθυμῶν ἐπ' αὐτῷ ἕως ἂν
λάβῃ ὑετὸν πρώϊμον καὶ ὄψιμον
8 μακροθυμήσατε
καὶ
ὑμεῖς
στηρίξατε τὰς καρδίας ὑμῶν ὅτι ἡ
παρουσία τοῦ κυρίου ἤγγικεν
9 μὴ στενάζετε κατ' ἀλλήλων
ἀδελφοί ἵνα μὴ κατακριθῆτε· ἰδού,
κριτὴς πρὸ τῶν θυρῶν ἕστηκεν
10 ὑπόδειγμα
λάβετε
τῆς
κακοπαθείας ἀδελφοί μου, καὶ τῆς
μακροθυμίας τοὺς προφήτας οἳ
ἐλάλησαν τῷ ὀνόματι κυρίου
11 ἰδού,
μακαρίζομεν
τοὺς
ὑπομένοντας· τὴν ὑπομονὴν Ἰὼβ
ἠκούσατε καὶ τὸ τέλος κυρίου εἴδετε
ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν ὁ κύριος καὶ
οἰκτίρμων
12 Πρὸ πάντων δέ ἀδελφοί μου μὴ
ὀμνύετε μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν
μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον· ἤτω δὲ ὑμῶν
τὸ Ναὶ ναὶ καὶ τὸ Οὒ οὔ ἵνα μὴ εἴς
ὑπὸκρίσιν πέσητε
13 Κακοπαθεῖ
τις
ἐν
ὑμῖν
προσευχέσθω· εὐθυμεῖ τις ψαλλέτω·
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14 Stůně-li kdo z vás? Zavolej
starších sboru, a [oni] modltež se za
něj, mažíce jej olejem ve jménu Páně.

15 A modlitba víry uzdraví
neduživého, a pozdvihneť ho Pán;
a jestliže jest co prohřešil, budeť jemu
odpuštěno.
16 Vyznávejtež se pak jedni druhým
z hříchů [svých], a modlte se jedni za
druhé, abyste uzdraveni byli. Mnohoť
[zajisté] může modlitba spravedlivého
opravdová.
17 Eliáš člověk byl týmž bídám jako
i my poddaný, a modlitbou modlil se,
aby nepršelo, i nepršel déšť na zemi za
tři léta a za šest měsíců.
18 A zase modlil se, i vydalo nebe
déšť, a země zplodila ovoce své.
19 Bratří, jestliže by kdo z vás
pobloudil od pravdy, a někdo by jej
napravil,
20 Věziž, že ten, kdož by odvrátil
hříšníka od bludné cesty jeho,
vysvobodí duši [jeho] od smrti
a přikryje množství hříchů.

Textus Receptus

14 ἀσθενεῖ
τις
ἐν
ὑμῖν
προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους
τῆς ἐκκλησίας καὶ προσευξάσθωσαν
ἐπ' αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν
τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου
15 καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν
κάμνοντα καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ κύριος·
κἂν
ἁμαρτίας
ᾖ
πεποιηκώς
ἀφεθήσεται αὐτῷ
16 ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις τὰ
παραπτώματα, καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ
ἀλλήλων ὅπως ἰαθῆτε πολὺ ἰσχύει
δέησις δικαίου ἐνεργουμένη
17 Ἠλίας ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθὴς
ἡμῖν καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ
βρέξαι καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς
ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ·
18 καὶ πάλιν προσηύξατο καὶ ὁ
οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκεν καὶ ἡ γῆ
ἐβλάστησεν τὸν καρπὸν αὐτῆς
19 Ἀδελφοί ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῇ
ἀπὸ τῆς ἀληθείας καὶ ἐπιστρέψῃ τις
αὐτόν
20 γινωσκέτω ὅτι ὁ ἐπιστρέψας
ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ
σώσει ψυχὴν ἐκ θανάτου καὶ καλύψει
πλῆθος ἁμαρτιῶν

První epištola S. Petra
Bible Kralická

1

Petr, apoštol Ježíše Krista,
příchozím rozptýleným v Pontu,
Galacii, Kappadocii, v Azii a v Bitynii,
2 Vyvoleným podle předzvědění
Boha Otce, v posvěcení Ducha
[svatého], ku poslušenství a skropení
krví Ježíše Krista: Milost vám a pokoj
rozmnožen buď.
3 Požehnaný Bůh a Otec Pána
našeho Ježíše Krista, kterýžto podle
mnohého milosrdenství svého znovu
zplodil nás v naději živou skrze
vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých,
4
K dědictví
neporušitelnému
a neposkvrněnému a neuvadlému,
kteréž se chová v nebesích, nám,
5 Kteřížto mocí Boží ostříháni
býváme skrze víru k spasení, kteréž
hotovo jest, aby zjeveno bylo v času
posledním.
6 V čemžto veselíte se, maličko nyní,
(jestliže
kdy
potřebí
jest,)
zkormouceni jsouce v rozličných
pokušeních,
7 Aby zkušení víry vaší, [kteráž jest]
mnohem dražší nežli zlato, jenž hyne,
avšak se v ohni zkušuje, nalezeno bylo
[vám] k chvále, a ke cti i k slávě při
zjevení Ježíše Krista.
8 Kteréhožto neviděvše, milujete;
kteréhožto nyní nevidouce, avšak
v něho věříce, veselíte se radostí
nevýmluvnou a oslavenou,
9 Docházejíce konce víry vaší,
spasení duší [vašich],

Textus Receptus

Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς
Πόντου Γαλατίας Καππαδοκίας Ἀσίας
καὶ Βιθυνίας
2 κατὰ πρόγνωσιν θεοῦ πατρός ἐν
ἁγιασμῷ πνεύματος εἰς ὑπακοὴν καὶ
ῥαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ
χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη

1

3 Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ
κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ κατὰ τὸ
πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς
εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι' ἀναστάσεως
Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν
4 εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ
ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον τετηρημένην
ἐν οὐρανοῖς εἰς ἡμᾶς
5 τοὺς
ἐν
δυνάμει
θεοῦ
φρουρουμένους διὰ πίστεως εἰς
σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν
καιρῷ ἐσχάτῳ
6 ἐν ᾧ ἀγαλλιᾶσθε ὀλίγον ἄρτι εἰ
δέον ἐστὶν λυπηθέντες ἐν ποικίλοις
πειρασμοῖς
7 ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως
πολυ τιμιώτερον χρυσίου τοῦ
ἀπολλυμένου
διὰ
πυρὸς
δὲ
δοκιμαζομένου εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ
τιμὴν καὶ δόξαν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ
Χριστοῦ·
8 ὃν οὐκ εἰδότες ἀγαπᾶτε εἰς ὃν ἄρτι
μὴ
ὁρῶντες
πιστεύοντες
δὲ
ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ
δεδοξασμένῃ
9 κομιζόμενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως
ὑμῶν σωτηρίαν ψυχῶν
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10 O kterémžto spasení bedlivě
přemyšlovali a [je] vystihati usilovali
proroci, kteříž o té milosti, jenž se vám
[státi měla], prorokovali,
11 Snažujíce se tomu vyrozuměti, na
který aneb jaký čas mínil by ten,
kterýž v nich [byl], Duch Kristův,
předpovídající o utrpeních Kristových
a o veliké slávě za tím [jdoucí].
12 Kterýmž zjeveno jest, že ne sobě,
ale nám tím přisluhovali, což jest vám
nyní zvěstováno skrze ty, kteříž vám
kázali evangelium, v Duchu svatém
seslaném s nebe, na kteréžto věci
žádostivi jsou andělé patřiti.
13 Protož přepášíce bedra mysli
vaší, a střízlivi jsouce, dokonale
doufejte v té milosti, kteráž vám dána
bude při zjevení Ježíše Krista,
14 Jakožto
synové
poslušní,
nepřirovnávajíce
se
prvním
neznámosti vaší žádostem.
15 Ale jakž ten, kterýž vás povolal,
Svatý jest, i vy svatí ve všem obcování
[vašem,] buďte;
16 Jakož napsáno jest: Svatí buďte,
nebo já Svatý jsem.
17 A poněvadž Otcem nazýváte
toho, kterýž bez přijímání osob soudí
vedle skutků jednoho každého,
[viztež,] abyste v bázni [Páně] čas
vašeho zde putování konali,
18 Vědouce,
že
ne
[těmi]
porušitelnými [věcmi], stříbrem nebo
zlatem, vykoupeni jste z marného
vašeho obcování podle ustanovení
otců,
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Textus Receptus

10 Περὶ ἡς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ
ἐξηρεύνησαν προφῆται οἱ περὶ τῆς εἰς
ὑμᾶς χάριτος προφητεύσαντες
11 ἐρευνῶντες εἰς τίνα ἢ ποῖον
καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς πνεῦμα
Χριστοῦ προμαρτυρόμενον τὰ εἰς
Χριστὸν παθήματα καὶ τὰς μετὰ ταῦτα
δόξας
12 οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς
ἡμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά ἃ νῦν
ἀνηγγέλη
ὑμῖν
διὰ
τῶν
εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς ἐν πνεύματι
ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ' οὐρανοῦ εἰς ἃ
ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι
13 Διὸ ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας
τῆς διανοίας ὑμῶν νήφοντες τελείως
ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμῖν χάριν
ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ
14 ὡς
τέκνα
ὑπακοῆς
μὴ
συσχηματιζόμενοι ταῖς πρότερον ἐν τῇ
ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιθυμίαις
15 ἀλλὰ κατὰ τὸν καλέσαντα ὑμᾶς
ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ
ἀναστροφῇ γενήθητε
16 διότι γέγραπται Ἅγιοι γένεσθε,
ὅτι ἐγὼ ἅγιος εἰμι
17 Καὶ εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν
ἀπροσωπολήπτως κρίνοντα κατὰ τὸ
ἑκάστου ἔργον ἐν φόβῳ τὸν τῆς
παροικίας ὑμῶν χρόνον ἀναστράφητε
18 εἰδότες ὅτι οὐ φθαρτοῖς ἀργυρίῳ
ἢ χρυσίῳ ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς ματαίας
ὑμῶν ἀναστροφῆς πατροπαραδότου
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25 Ale slovo Páně zůstává na věky.
Totoť pak jest to slovo, kteréž
zvěstováno jest vám.

19 ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ
ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ
20 προεγνωσμένου
μὲν
πρὸ
καταβολῆς κόσμου φανερωθέντος δὲ
ἐπ' ἐσχάτων τῶν χρόνων δι' ὑμᾶς
21 τοὺς δι' αὐτοῦ πιστεύοντας εἰς
θεὸν τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν
καὶ δόξαν αὐτῷ δόντα ὥστε τὴν πίστιν
ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς θεόν
22 Τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ
ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας διὰ Πνεύματος
εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον ἐκ
καθαρᾶς
καρδίας
ἀλλήλους
ἀγαπήσατε ἐκτενῶς
23 ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς
φθαρτῆς ἀλλὰ ἀφθάρτου διὰ λόγου
ζῶντος θεοῦ καὶ μένοντος εἰς τὸν
αἰῶνα
24 διότι πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος καὶ
πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς ἄνθος
χόρτου· ἐξηράνθη ὁ χόρτος καὶ τὸ
ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσεν·
25 τὸ δὲ ῥῆμα κυρίου μένει εἰς τὸν
αἰῶνα τοῦτο δέ ἐστιν τὸ ῥῆμα τὸ
εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς

2

2

19 Ale drahou krví jakožto Beránka
nevinného a neposkvrněného, Krista,
20 Předzvěděného zajisté před
ustanovením světa, zjeveného pak
v časích posledních pro vás,
21 Kteříž skrze něho věříte v Boha,
jenž jej vzkřísil z mrtvých, a dal jemu
slávu, tak aby víra vaše a naděje byla
v Bohu.
22 Poněvadž duše své očistili jste
poslušenstvím pravdy skrze Ducha
[svatého], k milování neošemetnému
bratrstva, z čistého [tedy] srdce jedni
druhé milujte snažně,
23 Znovu zrozeni jsouce ne
z porušitelného
semene,
ale
z neporušitelného, [totiž] skrze živé
slovo Boží a zůstávající na věky.
24 Nebo všeliké tělo [jest] jako tráva,
a všeliká sláva člověka jako květ trávy.
Usvadla tráva, a květ její spadl,

Protož složíce zlost, a všelikou lest,
a pokrytství, a závist, i všecka
utrhání,
2 Jakožto
nyní
zrozená
nemluvňátka, mléka beze lsti, [to jest
Božího] slova žádostivi buďte, abyste
jím rostli,
3 Jestliže však okusili jste, kterak
dobrotivý jest Pán.

Ἀποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ
πάντα δόλον καὶ ὑποκρίσεις καὶ
φθόνους καὶ πάσας καταλαλιάς
2 ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη τὸ λογικὸν
ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε ἵνα ἐν
αὐτῷ αὐξηθῆτε
3 εἴπερ ἐγεύσασθε ὅτι χρηστὸς ὁ
κύριος
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4
K kterémužto
přistupujíce,
[jakožto] k kameni živému, od lidí
zajisté zavrženému, ale od Boha
vyvolenému [a] drahému,
5 I vy, jakožto kamení živé,
vzdělávejte se v dům duchovní,
kněžstvo
svaté,
k obětování
duchovních obětí, vzácných Bohu
skrze Jezukrista.
6 A protož praví Písmo: Aj,
zakládámť na Sionu kámen úhelný,
vybraný a drahý, a v kterýž kdokoli
věří, nikoli nebude zahanben.
7 Vám tedy věřícím [jest] drahý, ale
nepovolným kámen, kterýž zavrhli ti,
jenž stavěli, tenť jest učiněn v hlavu
úhelní, a kámen úrazu, a skála
pohoršení,
8 [Totiž] těm, jenž se urážejí na
slovu, nepovolní jsouce, k čemuž
i odloženi jsou.
9 Ale vy [jste] rod vyvolený,
královské kněžstvo, národ svatý, lid
dobytý, abyste zvěstovali ctnosti toho,
kterýž vás povolal ze tmy v předivné
světlo své.
10 Kteříž jste někdy ani lidem
nebyli, nyní pak [jste] lid Boží; kteříž
jste někdy byli nedošli milosrdenství,
již nyní jste došli milosrdenství.
11 Nejmilejší, prosímť [vás], abyste
jakožto
příchozí
a pohostinní
zdržovali se od tělesných žádostí,
kteréž rytěřují proti duši,

Textus Receptus

4 πρὸς ὃν προσερχόμενοι λίθον
ζῶντα
ὑπὸ
ἀνθρώπων
μὲν
ἀποδεδοκιμασμένον παρὰ δὲ θεῷ
ἐκλεκτὸν ἔντιμον
5 καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες
οἰκοδομεῖσθε οἶκος πνευματικὸς
ἱεράτευμα
ἅγιον
ἀνενέγκαι
πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους
τῷ θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
6 διὸ καὶ περιέχει ἐν τῇ γραφῇ Ἰδού,
τίθημι ἐν Σιὼν λίθον ἀκρογωνιαῖον
ἐκλεκτὸν ἔντιμον καὶ ὁ πιστεύων ἐπ'
αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ
7 ὑμῖν οὖν ἡ τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν
ἀπειθοῦσιν δὲ Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν
οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς
κεφαλὴν γωνίας
8 καὶ λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα
σκανδάλου· οἳ προσκόπτουσιν τῷ
λόγῳ ἀπειθοῦντες εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν
9 Ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν βασίλειον
ἱεράτευμα ἔθνος ἅγιον λαὸς εἰς
περιποίησιν ὅπως τὰς ἀρετὰς
ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς
καλέσαντος εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ
φῶς·
10 οἵ ποτε οὐ λαὸς νῦν δὲ λαὸς θεοῦ
οἱ οὐκ ἠλεημένοι νῦν δὲ ἐλεηθέντες

11 Ἀγαπητοί
παρακαλῶ
ὡς
παροίκους
καὶ
παρεπιδήμους
ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν
αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς·
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Bible Kralická
12 Obcování vaše mezi pohany
majíce dobré, aby místo toho, kdež
utrhají vám jako zločincům, dobré
skutky vaše spatřujíce, velebili Boha
v den navštívení.
13 Poddáni tedy buďte všelikému
lidskému zřízení pro Pána, buďto
králi, jako nejvyššímu,
14 Buďto vladařům, jako od něho
poslaným, ku pomstě zle činících
a k chvále dobře činících.
15 Nebo tak jest vůle Boží, abyste
dobře činíce, zacpali ústa nemoudrých
lidí [z] neznámosti [vám utrhajících].
16 [Buďtež] jako svobodní, však ne
jako zastření majíce své zlosti
svobodu, ale jakožto služebníci Boží.
17 Všecky ctěte, bratrstvo milujte,
Boha se bojte, krále v uctivosti mějte.
18 Služebníci poddáni buďte ve vší
bázni pánům, netoliko dobrým
a mírným, ale i zlým.
19 Neb toť [jest] milé, jestliže kdo
pro svědomí Boží snáší zámutky, trpě
bez viny.
20 Nebo jaká jest chvála, byste pak
i snášeli pohlavkování, hřešíce? Ale
jestliže dobře činíce, [a bez viny]
trpíce, snášíte, toť jest milé před
Bohem.
21 Nebo i k tomu povoláni jste, jako
i Kristus trpěl za nás, nám pozůstaviv
příklad, abychom následovali šlépějí
jeho.
22 Kterýž hříchu neučinil, aniž jest
lest nalezena v ústech jeho.

Textus Receptus

12 τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖς
ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν ἵνα ἐν ᾧ
καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν ἐκ
τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύσαντες
δοξάσωσιν τὸν θεὸν ἐν ἡμέρᾳ
ἐπισκοπῆς
13 Ὑποτάγητε
οὖν
πάσῃ
ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν κύριον εἴτε
βασιλεῖ ὡς ὑπερέχοντι
14 εἴτε ἡγεμόσιν ὡς δι' αὐτοῦ
πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν μὲν
κακοποιῶν ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν·
15 ὅτι οὕτως ἐστὶν τὸ θέλημα τοῦ
θεοῦ ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν τῶν
ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν
16 ὡς ἐλεύθεροι καὶ μὴ ὡς
ἐπικάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν
ἐλευθερίαν ἀλλ' ὡς δοῦλοι θεοῦ
17 πάντας τιμήσατε τὴν ἀδελφότητα
ἀγαπᾶτε τὸν θεὸν φοβεῖσθε τὸν
βασιλέα τιμᾶτε
18 Οἱ οἰκέται ὑποτασσόμενοι ἐν
παντὶ φόβῳ τοῖς δεσπόταις οὐ μόνον
τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν ἀλλὰ καὶ
τοῖς σκολιοῖς
19 τοῦτο γὰρ χάρις εἰ διὰ συνείδησιν
θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας πάσχων
ἀδίκως
20 ποῖον γὰρ κλέος εἰ ἁμαρτάνοντες
καὶ κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε ἀλλ' εἰ
ἀγαθοποιοῦντες
καὶ
πάσχοντες
ὑπομενεῖτε τοῦτο χάρις παρὰ θεῷ
21 εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε ὅτι καὶ
Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ἡμῶν ἡμῖν
ὑπολιμπάνων
ὑπογραμμὸν
ἵνα
ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ
22 ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ
εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ

I. P E T R 2 : 2 3

Bible Kralická
23 Kterýžto, když mu zlořečili,
nezlořečil zase; trpěv, nehrozil, ale
poroučel
[křivdy]
tomu,
jenž
spravedlivě soudí.
24 Kterýžto hříchy naše na svém těle
sám vnesl na dřevo, abychom
hříchům zemrouce, spravedlnosti živi
byli, jehož zsinalostí uzdraveni jste.
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Textus Receptus

23 ὃς
λοιδορούμενος
οὐκ
ἀντελοιδόρει πάσχων οὐκ ἠπείλει
παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως·

25 Nebo jste byli jako ovce bloudící,
ale již nyní obráceni jste ku pastýři
a biskupu duší vašich.

24 ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς
ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ
ξύλον
ἵνα
ταῖς
ἁμαρτίαις
ἀπογενόμενοι τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν
οὗ τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἰάθητε
25 ἦτε γὰρ ὡς πρόβατα πλανώμενα·
ἀλλ' ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα
καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν

3

3

2 Spatřujíce v bázni svaté vaše
obcování.
3 Kterýchžto ozdoba budiž ne ta
zevnitřní, v spletání vlasů, a províjení
jich zlatem, anebo v odívání plášťů,
4 Ale ten skrytý srdce člověk,
[záležející]
v neporušitelnosti
krotkého a pokojného ducha, kterýžto
před obličejem Božím velmi drahý
jest.
5 Tak jsou zajisté někdy i ony svaté
ženy, kteréž naději měly v Bohu,
ozdobovaly se, poddány byvše
manželům svým,
6 Jako
Sára
poslušna
byla
Abrahama, pánem jej nazývajici;
jejížto vy jste dcerky, dobře činíce
a nebojíce se žádného přestrašení.

5 οὕτως γάρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι
γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι ἐπὶ τὸν θεὸν
ἐκόσμουν ἑαυτάς ὑποτασσόμεναι τοῖς
ἰδίοις ἀνδράσιν
6 ὡς Σάρρα ὑπήκουσεν τῷ Ἀβραάμ
κύριον αὐτὸν καλοῦσα ἡς ἐγενήθητε
τέκνα
ἀγαθοποιοῦσαι
καὶ μὴ
φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν

Též podobně i ženy buďte
poddané mužům svým, aby, byť
pak kteří i nevěřili slovu, skrze
[zbožné] obcování žen bez slova
získáni byli,

Ὁμοίως
αἱ
γυναῖκες
ὑποτασσόμεναι
τοῖς
ἰδίοις
ἀνδράσιν ἵνα καὶ εἴ τινες ἀπειθοῦσιν
τῷ λόγῳ διὰ τῆς τῶν γυναικῶν
ἀναστροφῆς
ἄνευ
λόγου
κερδηθήσωνται
2 ἐποπτεύσαντες τὴν ἐν φόβῳ ἁγνὴν
ἀναστροφὴν ὑμῶν
3 ὧν ἔστω οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς
τριχῶν καὶ περιθέσεως χρυσίων ἢ
ἐνδύσεως ἱματίων κόσμος
4 ἀλλ' ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας
ἄνθρωπος ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ πρᾳέος
καὶ ἡσυχίου πνεύματος ὅ ἐστιν
ἐνώπιον τοῦ θεοῦ πολυτελές
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7 Též podobně i muži spolu [s nimi]
bydlíce podle umění, jakožto
mdlejšímu osudí ženskému udělujíce
cti, jakožto i spoludědičkám života
milosti, aby modlitby vaše neměly
překážky.
8 A tak sumou, všickni buďte
jednomyslní, jedni druhých bíd čitelní,
bratrstva
milovníci,
milosrdní,
dobrotiví,
9 Neodplacujíce zlého za zlé, ani
zlořečenství za zlořečenství, ale raději
dobrořečíce, vědouce, že jste k tomu
povoláni, abyste požehnání dědičně
obdrželi.
10 Nebo kdož chce milovati život,
a viděti dny dobré, zkrocujž jazyk svůj
od zlého, a ústa jeho ať nemluví lsti.
11 Uchyl se od zlého, a čiň dobré;
hledej pokoje, a stihej jej.
12 Nebo oči Páně [obrácené jsou] na
spravedlivé a uši jeho k prosbám
jejich, ale [zuřivý] obličej Páně na ty,
kteříž činí zlé věci.
13 A kdo [jest], ješto by vám zle
učinil, jestliže budete následovníci
dobrého?
14 Ale kdybyste pak i trpěli pro
spravedlnost, blahoslavení [jste].
Strachu pak jejich nebojte se, ani se
kormuťte,
15 Ale Pána Boha posvěcujte
v srdcích vašich. Hotovi pak [buďte]
vždycky k vydání počtu všelikému,
kdož by od vás požádal zprávy
z naděje té, kteráž jest v vás, [a to]
s tichostí a s bázní,

Textus Receptus

7 Οἱ ἄνδρες ὁμοίως συνοικοῦντες
κατὰ γνῶσιν ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει
τῷ γυναικείῳ ἀπονέμοντες τιμήν ὡς
καὶ συγκληρονόμοι χάριτος ζωῆς εἰς
τὸ μὴ ἐκκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς
ὑμῶν
8 Τὸ δὲ τέλος πάντες ὁμόφρονες
συμπαθεῖς φιλάδελφοι εὔσπλαγχνοι
φιλόφρονες·
9 μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ
ἢ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας τοὐναντίον
δὲ εὐλογοῦντες εἰδότες ὅτι εἰς τοῦτο
ἐκλήθητε ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε
10 ὁ γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾶν καὶ
ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθὰς παυσάτω τὴν
γλῶσσαν αὐτοῦ ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη
αὐτοῦ τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον
11 ἐκκλινάτω ἀπὸ κακοῦ καὶ
ποιησάτω ἀγαθόν ζητησάτω εἰρήνην
καὶ διωξάτω αὐτήν·
12 ὅτι οἵ ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ
δικαίους καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν
αὐτῶν πρόσωπον δὲ κυρίου ἐπὶ
ποιοῦντας κακά
13 Καὶ τίς ὁ κακώσων ὑμᾶς ἐὰν τοῦ
ἀγαθοῦ μιμηταὶ γένησθε
14 ἀλλ' εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ
δικαιοσύνην μακάριοι τὸν δὲ φόβον
αὐτῶν μὴ φοβηθῆτε μηδὲ ταραχθῆτε
15 κύριον δὲ τὸν Θεὸν ἁγιάσατε ἐν
ταῖς καρδίαις ὑμῶν ἕτοιμοι δὲ ἀεὶ πρὸς
ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς
λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος μετά
πραΰτητος καί φόβου

I. P E T R 3 : 1 6

Bible Kralická
16 Majíce dobré svědomí, aby za to,
že utrhají vám jako zločincům,
zahanbeni byli ti, kteříž hanějí vaše
ctné v Kristu obcování.
17 Lépeť jest zajisté, abyste dobře
činíce, líbilo-li by se tak vůli Boží,
trpěli, nežli zle činíce.
18 Nebo i Kristus jedinou za hříchy
trpěl, spravedlivý za nespravedlivé,
aby nás přivedl k Bohu, umrtven jsa
z strany těla, ale obživen z strany
Ducha.
19 Skrze něhož i těm, kteříž [jsou již]
v žaláři, duchům přicházeje kázával,
20 Někdy nepovolným, když [ono]
jednou očekávala Boží snášelivost za
dnů Noé, když dělán byl koráb,
v kterémžto málo, to jest osm duší,
zachováno jest u vodě.
21 K čemužto připodobněn jsa nyní
křest, i nás spaseny činí, ne [to] tělesné
špíny smytí, ale dobrého svědomí
u Boha dotázání, skrze vzkříšení
Ježíše Krista.
22 Kterýž všed v nebe, jest na
pravici Boží, podmaniv sobě anděly,
i mocnosti, i moci.

4

Poněvadž tedy Kristus trpěl za nás
na těle, i vy také týmž myšlením
odíni buďte, [totiž] že ten, kdož na těle
trpěl, přestal od hříchu,
2 K tomu, aby již nebyl více
tělesným žádostem, ale vůli Boží
v těle živ, po [všecken] čas, což ho
ještě zůstává.
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Textus Receptus

16 συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν ἵνα ἐν
ᾧ καταλαλῶσιν ὑμῶν ὡς κακοποιων,
καταισχυνθῶσιν οἱ ἐπηρεάζοντες
ὑμῶν τὴν ἀγαθὴν ἐν Χριστῷ
ἀναστροφήν
17 κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας εἰ
θέλει τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ πάσχειν ἢ
κακοποιοῦντας
18 ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ
ἁμαρτιῶν ἔπαθεν δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων
ἵνα ἡμᾶς προσαγάγῃ τῷ θεῷ
θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ ζῳοποιηθεὶς δὲ
τῷ πνεύματι·
19 ἐν ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ
πνεύμασιν πορευθεὶς ἐκήρυξεν
20 ἀπειθήσασίν ποτε ὅτε ἅπαξ
ἐξεδέχετο ἡ τοῦ θεοῦ μακροθυμία ἐν
ἡμέραις Νῶε κατασκευαζομένης
κιβωτοῦ εἰς ἣν ὀλίγαι, τοῦτ' ἔστιν
ὀκτὼ ψυχαί διεσώθησαν δι' ὕδατος
21 ὃ καὶ ἡμᾶς ἀντίτυπον νῦν σῴζει
βάπτισμα οὐ σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπου
ἀλλὰ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα
εἰς θεόν δι' ἀναστάσεως Ἰησοῦ
Χριστοῦ
22 ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ
πορευθεὶς εἰς οὐρανόν ὑποταγέντων
αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ
δυνάμεων
Χριστοῦ οὖν παθόντος ὑπὲρ ἡμῶν
σαρκὶ καὶ ὑμεῖς τὴν αὐτὴν ἔννοιαν
ὁπλίσασθε ὅτι ὁ παθὼν ἕν σαρκὶ
πέπαυται ἁμαρτίας
2 εἰς τὸ μηκέτι ἀνθρώπων ἐπιθυμίαις
ἀλλὰ θελήματι θεοῦ τὸν ἐπίλοιπον ἐν
σαρκὶ βιῶσαι χρόνον

4
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3 Dostiť jest zajisté nám na tom
přeběhlém času života [našeho],
v němž jsme vůli [těla podle obyčeje]
pohanů
páchali,
chodivše
v nestydatých
chlipnostech,
v žádostech, v zbytečném pití vína,
v hodování, v opilství a v ohyzdném
modlosloužení.
4 A protož když se k nim
nepřipojujete
v takovém
jejich
vydávání se v rozpustilosti, zdá se jim
to cosi nového býti, [a] rouhají se
tomu.
5 Tiť vydadí počet tomu, kterýž
hotov jest souditi živé i mrtvé.
6 Proto jest zajisté i mrtvým kázáno
evangelium, aby souzeni byli podle
lidí, [to jest] z strany těla, ale živi byli
podle Boha duchem.
7 Všemuť se pak přibližuje konec.

8 A protož buďte středmí a bedliví
k modlitbám. Přede vším pak lásku
jedni k druhým opravdovou mějte;
nebo láska přikryje množství hříchů.
9 [Buďte]
vespolek
přívětiví
k hostem, bez reptání.
10 Jeden každý jakž vzal [od Boha]
dar, [tak] vespolek tím sobě
přisluhujte, jako dobří šafáři rozličné
milosti Boží.
11 Mluví-li kdo, [mluviž] jako řeči
Boží; jestliže kdo přisluhuje, [činiž to]
jakožto z moci, kteréž jemu uděluje
Bůh, aby ve všem slaven byl Bůh
skrze Jezukrista, kterémuž jest sláva
a císařství na věky věků. Amen.

Textus Receptus

3 ἀρκετὸς γὰρ ἡμῖν ὁ παρεληλυθὼς
χρόνος τοῦ βίου τὸ θέλημα τῶν ἐθνῶν
κατεργάσασθαι, πεπορευμένους ἐν
ἀσελγείαις ἐπιθυμίαις οἰνοφλυγίαις
κώμοις
πότοις
καὶ
ἀθεμίτοις
εἰδωλολατρείαις·

4 ἐν ᾧ ξενίζονται μὴ συντρεχόντων
ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτίας
ἀνάχυσιν βλασφημοῦντες

5 οἳ ἀποδώσουσιν λόγον τῷ ἑτοίμως
ἔχοντι κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς
6 εἰς τοῦτο γὰρ καὶ νεκροῖς
εὐηγγελίσθη ἵνα κριθῶσιν μὲν κατὰ
ἀνθρώπους σαρκὶ ζῶσιν δὲ κατὰ θεὸν
πνεύματι
7 Πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικεν
σωφρονήσατε οὖν καὶ νήψατε εἰς τὰς
προσευχάς·
8 πρὸ πάντων δὲ τὴν εἰς ἑαυτοὺς
ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες ὅτι ἀγάπη
καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν
9 φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους ἄνευ
γογγυσμῶν·
10 ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν χάρισμα
εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες ὡς
καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος
θεοῦ
11 εἴ τις λαλεῖ ὡς λόγια θεοῦ· εἴ τις
διακονεῖ ὡς ἐξ ἰσχύος ἡς χορηγεῖ ὁ
θεός ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζηται ὁ θεὸς
διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ᾧ ἐστιν ἡ δόξα καὶ
τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
ἀμήν

I. P E T R 4 : 1 2

Bible Kralická

769

Textus Receptus

12 Nejmilejší, nebudiž vám divný
ten přišlý na vás oheň, pro zkušení
vás, jako by se vám něco nového
přihodilo.
13 Ale z toho, že jste účastni utrpení
Kristových, radujte se, abyste i při
zjevení slávy jeho radovali se
s veselím.
14 Trpíte-li pohanění pro jméno
Kristovo, blahoslavení [jste]. Nebo
Duch ten slávy a Boží na vás
odpočívá, [kterémužto] z strany jich
zajisté rouhání se děje, ale z strany
vaší oslavován bývá.
15 Žádný pak z vás netrp jako
vražedlník, aneb zloděj, neb zločinec,
anebo všetečný.
16 Jestliže pak [kdo trpí] jako
křesťan, nestyď se [za to], ale oslavujž
Boha v té částce.
17 Neboť [jest] čas, aby se začal soud
od domu Božího. A poněvadž nejprv
[začíná se] od nás, jakýž bude konec
těch,
kteříž
nejsou
povolni
evangelium Božímu?
18 A poněvadž spravedlivý sotva
k spasení přichází, bezbožný a hříšník
kde se ukáže?
19 A protož i ti, kteříž trpí podle
vůle Boží, jakožto věrnému Stvořiteli
ať poroučejí duše své, dobře činíce.

12 Ἀγαπητοί μὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν
πυρώσει πρὸς πειρασμὸν ὑμῖν
γινομένῃ ὡς ξένου ὑμῖν συμβαίνοντος

5

5

Starších, kteříž mezi vámi jsou,
prosím já spolustarší, a svědek
Kristových utrpení, a budoucí, kteráž
zjevena bude, slávy účastník:

13 ἀλλὰ καθὸ κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ
Χριστοῦ παθήμασιν χαίρετε ἵνα καὶ ἐν
τῇ ἀποκαλύψει τῆς δόξης αὐτοῦ χαρῆτε
ἀγαλλιώμενοι
14 εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ
μακάριοι ὅτι τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ τοῦ
θεοῦ πνεῦμα ἐφ' ὑμᾶς ἀναπαύεται
κατὰ μὲν αὐτοὺς βλασφημεῖται, κατὰ
δὲ ὑμᾶς δοξάζεται
15 μὴ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω ὡς
φονεὺς ἢ κλέπτης ἢ κακοποιὸς ἢ ὡς
ἀλλοτριοεπίσκοπος·
16 εἰ δὲ ὡς Χριστιανός μὴ
αἰσχυνέσθω δοξαζέτω δὲ τὸν θεὸν ἐν
τῷ μέρει τούτῳ
17 ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ
κρίμα ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ· εἰ δὲ
πρῶτον ἀφ' ἡμῶν τί τὸ τέλος τῶν
ἀπειθούντων τῷ τοῦ θεοῦ εὐαγγελίῳ
18 καὶ εἰ ὁ δίκαιος μόλις σῴζεται ὁ
ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται
19 ὥστε καὶ οἱ πάσχοντες κατὰ τὸ
θέλημα τοῦ θεοῦ ὡς πιστῷ κτίστῃ
παρατιθέσθωσαν τὰς ψυχὰς ἑαυτῶν ἐν
ἀγαθοποιΐᾳ
Πρεσβυτέρους τοὺς ἐν ὑμῖν
παρακαλῶ ὁ συμπρεσβύτερος καὶ
μάρτυς τῶν τοῦ Χριστοῦ παθημάτων ὁ
καὶ τῆς μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι
δόξης κοινωνός·
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2 Paste stádo Boží, kteréž při vás
jest, opatrujíce je, ne bezděky, ale
dobrovolně, ne pro mrzký zisk, ale
ochotně,
3 Ani jako panujíce nad dědictvím
[Páně], ale jako příkladem jsouce
stádu.
4 A když se ukáže kníže pastýřů,
vezmete tu neuvadlou korunu slávy.
5 Podobně
i mládenci,
buďte
poddáni starším. A všickni poddanost
jedni druhým ukazujte, pokorou vnitř
se ozdobte. Bůh zajisté pyšným se
protiví, ale pokorným dává milost.
6 Pokořtež se tedy pod mocnou
ruku Boží, aby vás povýšil časem
svým,
7 Všelikou péči vaši uvrhouce na
něj. Nebo onť má péči o vás.
8 Střízliví buďte, bděte; nebo
protivník váš ďábel jako lev řvoucí
obchází, hledaje, koho by sežral.
9 Jemužto odpírejte, silní [jsouce]
u víře, vědouce, že tatáž utrpení
bratrstvo vaše, kteréž na světě jest,
obkličují.
10 Bůh pak všeliké milosti, kterýž
povolal nás k věčné slávě své v Kristu
Ježíši, když maličko potrpíte, on
dokonalé vás učiň, utvrď, zmocni
i upevni.
11 Jemuž sláva [a] císařství na věky
věků. Amen.

Textus Receptus

2 ποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ
θεοῦ ἐπισκοποῦντες μὴ ἀναγκαστῶς
ἀλλ' ἑκουσίως μηδὲ αἰσχροκερδῶς
ἀλλὰ προθύμως
3 μηδ ὡς κατακυριεύοντες τῶν
κλήρων ἀλλὰ τύποι γινόμενοι τοῦ
ποιμνίου·
4 καὶ
φανερωθέντος
τοῦ
ἀρχιποίμενος
κομιεῖσθε
τὸν
ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον
5 Ὁμοίως νεώτεροι ὑποτάγητε
πρεσβυτέροις· πάντες δὲ ἀλλήλοις
ὑποτασσόμενοι, τὴν ταπεινοφροσύνην
ἐγκομβώσασθε
ὅτι
Ὁ
θεὸς
ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται ταπεινοῖς
δὲ δίδωσιν χάριν
6 Ταπεινώθητε οὖν ὑπὸ τὴν
κραταιὰν χεῖρα τοῦ θεοῦ ἵνα ὑμᾶς
ὑψώσῃ ἐν καιρῷ
7 πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν
ἐπιρρίψαντες ἐπ' αὐτόν ὅτι αὐτῷ μέλει
περὶ ὑμῶν
8 Νήψατε γρηγορήσατε ὅτι ὁ
ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων
ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τινα
καταπίῃ·
9 ᾧ ἀντίστητε στερεοὶ τῇ πίστει
εἰδότες τὰ αὐτὰ τῶν παθημάτων τῇ ἐν
κόσμῳ ὑμῶν ἀδελφότητι ἐπιτελεῖσθαι
10 Ὁ δὲ θεὸς πάσης χάριτος ὁ
καλέσας ἡμᾶς εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ
δόξαν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὀλίγον
παθόντας αὐτὸς καταρτίσαι ὑμᾶς
στηρίξαι σθενώσαι, θεμελιώσαι
11 αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν
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12 Po Silvánovi, vám věrném bratru,
tak za to mám, že jsem psal [vám]
krátce, napomínaje a osvědčuje, že
tato jest pravá milost Boží, v kteréž
stojíte.
13 Pozdravuje vás ta [církev], kteráž
jest v Babyloně, účastnice vyvolení
vašeho, a Marek syn můj.
14 Pozdravtež
jedni
druhých
v políbení laskavém. Pokoj vám
všechněm, kteříž jste v Kristu Ježíši.
Amen.
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Textus Receptus

12 Διὰ Σιλουανοῦ ὑμῖν τοῦ πιστοῦ
ἀδελφοῦ ὡς λογίζομαι δι' ὀλίγων
ἔγραψα παρακαλῶν καὶ ἐπιμαρτυρῶν
ταύτην εἶναι ἀληθῆ χάριν τοῦ θεοῦ εἰς
ἣν ἑστήκατε
13 Ἀσπάζεται ὑμᾶς ἡ ἐν Βαβυλῶνι
συνεκλεκτὴ καὶ Μᾶρκος ὁ υἱός μου
14 ἀσπάσασθε
ἀλλήλους
ἐν
φιλήματι ἀγάπης εἰρήνη ὑμῖν πᾶσιν
τοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἀμὴν

Druhá epištola S. Petra
Bible Kralická

1

Šimon Petr, služebník a apoštol
Ježíše Krista, těm, kteříž spolu
s námi zároveň drahé dosáhli víry,
pro spravedlnost Boha našeho
a Spasitele Jezukrista:
2 Milost vám a pokoj rozmnožen
buď skrze známost Boha a Ježíše Pána
našeho.
3 Jakož nám od jeho Božské moci
všecko, což [potřebí bylo] k životu
a ku zbožnosti, darováno jest, skrze
známost toho, kterýž povolal nás
k slávě a k ctnosti.
4 Odkudžto veliká nám a drahá
zaslíbení dána jsou, [tak] abyste skrze
ně Božského přirození účastníci
učiněni byli, utekše porušení toho,
kteréž jest na světě v žádostech
[zlých].
5 A na to pak [vy] všecku snažnost
svou vynaložíce, prokazujte u víře své
ctnost, a v ctnosti umění,
6
V umění
pak
zdrželivost,
a v zdrželivosti trpělivost, v trpělivosti
pak zbožnost,
7 V zbožnosti pak bratrstva
milování, a v milování bratrstva lásku.
8 Ty zajisté věci když budou při vás
a [to] rozhojněné, ne prázdné, ani
neužitečné postaví vás v známosti
Pána našeho Jezukrista.
9 Nebo při komž není těchto věcí,
slepýť jest, a toho, což vzdáleno jest,
nevida, zapomenuv na očištění svých
starých hříchů.

Textus Receptus

Συμεὼν Πέτρος δοῦλος καὶ
ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῖς
ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν ἐν
δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ
σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ
2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη
ἐν ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ καὶ Ἰησοῦ τοῦ
κυρίου ἡμῶν
3 Ὡς πάντα ἡμῖν τῆς θείας
δυνάμεως αὐτοῦ τὰ πρὸς ζωὴν καὶ
εὐσέβειαν δεδωρημένης διὰ τῆς
ἐπιγνώσεως τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς διὰ
δόξης καὶ ἀρετῆς·
4 δι' ὧν τὰ μέγιστα ἡμῖν καὶ τίμια
ἐπαγγέλματα δεδώρηται ἵνα διὰ
τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ
φύσεως ἀποφυγόντες τῆς ἐν κόσμῳ ἐν
ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς

1

5 καὶ αὐτὸ τοῦτο δὲ σπουδὴν πᾶσαν
παρεισενέγκαντες ἐπιχορηγήσατε ἐν
τῇ πίστει ὑμῶν τὴν ἀρετήν ἐν δὲ τῇ
ἀρετῇ τὴν γνῶσιν
6 ἐν δὲ τῇ γνώσει τὴν ἐγκράτειαν ἐν
δὲ τῇ ἐγκρατείᾳ τὴν ὑπομονήν ἐν δὲ τῇ
ὑπομονῇ τὴν εὐσέβειαν
7 ἐν δὲ τῇ εὐσεβείᾳ τὴν φιλαδελφίαν
ἐν δὲ τῇ φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην
8 ταῦτα γὰρ ὑμῖν ὑπάρχοντα καὶ
πλεονάζοντα οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ
ἀκάρπους καθίστησιν εἰς τὴν τοῦ
κυρίου
ἡμῶν
Ἰησοῦ
Χριστοῦ
ἐπίγνωσιν·
9 ᾧ γὰρ μὴ πάρεστιν ταῦτα τυφλός
ἐστιν μυωπάζων λήθην λαβὼν τοῦ
καθαρισμοῦ τῶν πάλαι αὐτοῦ
ἁμαρτιῶν
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10 Protož, bratří, raději snažte se
pevné povolání své i vyvolení učiniti;
nebo to činíce, nepadnete nikdy.
11 Takť zajisté hojné způsobeno vám
bude vjití k věčnému království Pána
našeho a Spasitele Jezukrista.
12 Protož nezanedbámť vždycky
vám připomínati těch věcí, ačkoli
umělí i utvrzení jste v přítomné
pravdě.
13 Neboť to mám za spravedlivé,
dokudž jsem v tomto stánku, abych
vás probuzoval napomínáním,
14 Věda, že brzké jest složení stánku
mého, jakož mi i Pán náš Ježíš Kristus
oznámil.
15 Přičinímť se i o to, abyste vy po
odchodu mém často se na ty věci
rozpomínati mohli.
16 Nebo ne nějakých vtipně
složených básní následujíce, známu
učinili jsme vám Pána našeho
Jezukrista moc a příchod, ale jakožto
ti, kteříž jsme očima svýma viděli jeho
velebnost.
17 Přijalť jest zajisté od Boha Otce
čest a slávu, když se stal k němu hlas
takový od velebné slávy: Tentoť jest
ten můj milý Syn, v němž mi se
zalíbilo.
18 A ten hlas my jsme slyšeli s nebe
pošlý, s ním byvše na oné hoře svaté.
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Textus Receptus

10 διὸ μᾶλλον ἀδελφοί σπουδάσατε
βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν
ποιεῖσθαι· ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ
πταίσητέ ποτε
11 οὕτως
γὰρ
πλουσίως
ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν ἡ εἴσοδος εἰς
τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ κυρίου
ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ
12 Διὸ οὐκ ἀμελήσω ὑμᾶς ἀεὶ
ὑπομιμνῄσκειν περὶ τούτων καίπερ
εἰδότας καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ
παρούσῃ ἀληθείᾳ
13 δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι ἐφ' ὅσον εἰμὶ
ἐν τούτῳ τῷ σκηνώματι διεγείρειν
ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει
14 εἰδὼς ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις
τοῦ σκηνώματός μου καθὼς καὶ ὁ
κύριος
ἡμῶν
Ἰησοῦς
Χριστὸς
ἐδήλωσέν μοι
15 σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν
ὑμᾶς μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων
μνήμην ποιεῖσθαι
16 Οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις
ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν
τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
δύναμιν καὶ παρουσίαν ἀλλ' ἐπόπται
γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος
17 λαβὼν γὰρ παρὰ θεοῦ πατρὸς
τιμὴν καὶ δόξαν φωνῆς ἐνεχθείσης
αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς
δόξης οὗτός ἐστιν Ὁ υἱός μου ὁ
ἀγαπητός εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα
18 καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς
ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν σὺν
αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ
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19 A mámeť přepevnou řeč
prorockou, kteréžto že šetříte jako
svíce, jenž svítí v temném místě, dobře
činíte, až by se den rozednil a dennice
vzešla v srdcích vašich,
20 Toto nejprve znajíce, že žádného
proroctví Písma [svatého] výklad
nezáleží na rozumu lidském.
21 Nebo nikdy z lidské vůle nepošlo
proroctví, ale Duchem svatým puzeni
jsouce, mluvili svatí Boží lidé.

2

Bývali pak i falešní proroci v lidu,
jakož i mezi vámi budou falešní
učitelé, kteříž [chytře] uvedou sekty
zatracení, i toho Pána, kterýž je
vykoupil, zapírajíce, uvodíce na sebe
rychlé zahynutí.
2 A mnozí následovati budou jejich
zahynutí, skrze něž cesta pravdy bude
v porouhání dávána.
3 A lakomě skrze vymyšlené řeči
vámi kupčiti budou; kterýchžto
odsouzení již dávno nemešká,
a zahynutí jejich nespí.
4 Nebo poněvadžť Bůh andělům,
kteříž zhřešili, neodpustil, ale strhna je
do žaláře, řetězům mrákoty oddal,
aby k odsouzení chováni byli,
5
I onomu
prvnímu
světu
neodpustil, ale [sama] osmého Noé,
kazatele spravedlnosti, zachoval, když
potopu na svět bezbožníků uvedl.

Textus Receptus

19 καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν
προφητικὸν λόγον ᾧ καλῶς ποιεῖτε
προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν
αὐχμηρῷ τόπῳ ἕως οὗ ἡμέρα
διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν
ταῖς καρδίαις ὑμῶν
20 τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες ὅτι
πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας
ἐπιλύσεως οὐ γίνεται·
21 οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου
ἠνέχθη ποτέ προφητεία ἀλλ' ὑπὸ
πνεύματος ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν
οἱ ἅγιοι θεοῦ ἄνθρωποι
Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν
τῷ λαῷ ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται
ψευδοδιδάσκαλοι
οἵτινες
παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας καὶ
τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην
ἀρνούμενοι ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν
ἀπώλειαν
2 καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν
αὐτῶν ταῖς ἀπωλείαις, δι' οὓς ἡ ὁδὸς
τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται
3 καὶ ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις
ὑμᾶς ἐμπορεύσονται οἷς τὸ κρίμα
ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ καὶ ἡ ἀπώλεια
αὐτῶν οὐ νυστάζει
4 Εἰ γὰρ ὁ θεὸς ἀγγέλων
ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο ἀλλὰ
σειραῖς
ζόφου
ταρταρώσας
παρέδωκεν εἰς κρίσιν τετηρημένους·
5 καὶ ἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο
ἀλλ' ὄγδοον Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα
ἐφύλαξεν
κατακλυσμὸν
κόσμῳ
ἀσεβῶν ἐπάξας

2
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6
A města
Sodomských
a Gomorských
v popel
obrátiv,
podvrácením
odsoudil,
příklad
budoucím bezbožníkům [na nich]
ukázav,
7 A spravedlivého Lota, ztrápeného
těch
nešlechetníků
chlipným
obcováním, vytrhl.
8 Ten zajisté spravedlivý, bydliv
mezi nimi, den ode dne hleděním
i slyšením
spravedlivou
duši
nešlechetnými [jejich] skutky trápil.
9 Umíť Pán zbožné z pokušení
vytrhnouti, nepravých pak ke dni
soudu potrestaných dochovati,
10 A zvláště těch, jenž po těle
v žádosti nečisté chodí, a vrchností
pohrdají, [jsou i] smělí, sobě se
zalibující, neostýchají se důstojnostem
porouhati.
11 Ješto andělé, jsouce větší v síle
a v moci, nečiní proti nim přede
Pánem potupného soudu.
12 Tito pak jako nerozumná hovada,
kteráž za přirozením jdou, zplozená
k zjímání a k zahynutí, tomu, čemuž
nerozumějí, rouhajíce se, v tom svém
porušení zahynou,
13 [A tak] odplatu nepravosti [své]
ponesou, jakožto ti, kteřížto sobě za
rozkoš položili, aby se na každý den
v libostech svých kochali, [nejsouce
než] poskvrny a mrzkosti, ti, kteříž
s vámi hodujíce, v svých lstech se
kochají,
14 Oči majíce plné cizoložstva, a bez
přestání hřešící, přeluzujíce duše
neustavičné, srdce majíce vycvičené
v lakomství, synové zlořečenství.
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Textus Receptus

6 καὶ πόλεις Σοδόμων καὶ Γομόρρας
τεφρώσας καταστροφῇ κατέκρινεν
ὑπόδειγμα
μελλόντων
ἀσεβεῖν
τεθεικώς
7 καὶ δίκαιον Λὼτ καταπονούμενον
ὑπὸ τῆς τῶν ἀθέσμων ἐν ἀσελγείᾳ
ἀναστροφῆς ἐρρύσατο·
8 βλέμματι γὰρ καὶ ἀκοῇ ὁ δίκαιος
ἐγκατοικῶν ἐν αὐτοῖς ἡμέραν ἐξ
ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις
ἐβασάνιζεν·
9 οἶδεν
κύριος
εὐσεβεῖς
ἐκ
πειρασμοῦ ῥύεσθαι ἀδίκους δὲ εἰς
ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους τηρεῖν
10 μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν
ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ πορευομένους καὶ
κυριότητος καταφρονοῦντας Τολμηταί
αὐθάδεις δόξας οὐ
τρέμουσιν
βλασφημοῦντες
11 ὅπου ἄγγελοι ἰσχύϊ καὶ δυνάμει
μείζονες ὄντες οὐ φέρουσιν κατ' αὐτῶν
παρὰ Κυρίῳ βλάσφημον κρίσιν
12 οὗτοι δέ ὡς ἄλογα ζῷα φυσικὰ
γεγενημένα εἰς ἅλωσιν καὶ φθοράν ἐν
οἷς ἀγνοοῦσιν βλασφημοῦντες ἐν τῇ
φθορᾷ αὐτῶν καταφθαρήσονται,
13 κομιούμενοι μισθὸν ἀδικίας
ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν
σπίλοι καὶ μῶμοι ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς
ἀπάταις αὐτῶν συνευωχούμενοι ὑμῖν

14 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς
μοιχαλίδος
καὶ
ἀκαταπαύστους
ἁμαρτίας
δελεάζοντες
ψυχὰς
ἀστηρίκτους καρδίαν γεγυμνασμένην
πλεονεξίαις ἔχοντες κατάρας τέκνα·
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15 Kteříž opustivše cestu přímou,
zbloudili, následujíce cesty Balámovy,
[syna] Bozorova, kterýž mzdu
nepravosti zamiloval.
16 Ale měl, od koho by pokárán byl
pro svůj výstupek. [Nebo] jhu
poddaná [oslice] němá, člověčím
hlasem
promluvivši,
zbránila
nemoudrosti proroka.
17 Tiť jsou studnice bez vody, [a]
mlhy vichrem zbouřené, jimžťo
mrákota tmy chová se na věčnost.
18 Nebo přepyšně marné věci
vypravujíce, žádostmi těla [a]
chlipnostmi loudí ty, kteříž byli
vpravdě utekli od těch, jenž bludu
obcují,
19 Slibujíce jim svobodu, ješto sami
jsou služebníci porušení, poněvadž od
kohož kdo jest přemožen, tomu jest
i v službu podroben.
20 Jestliže pak ti, jenž ušli poskvrn
světa, skrze známost Pána a Spasitele
Jezukrista, opět zase v to zapleteni
jsouce, přemoženi byli, učiněn jest
poslední způsob jejich horší nežli
první.
21 Lépe by zajisté jim bylo
nepoznávati cesty spravedlnosti, nežli
po nabytí známosti odvrátiti se od
vydaného jim svatého přikázání.
22 Ale přihodilo se jim to, což se
v přísloví pravém říkává: Pes navrátil
se k vývratku svému, a svině umytá
do kaliště bláta.

Textus Receptus

15 καταλίποντες τὴν εὐθεῖαν ὁδὸν
ἐπλανήθησαν ἐξακολουθήσαντες τῇ
ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ τοῦ Βοσόρ ὃς μισθὸν
ἀδικίας ἠγάπησεν
16 ἔλεγξιν
δὲ
ἔσχεν
ἰδίας
παρανομίας· ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν
ἀνθρώπου
φωνῇ
φθεγξάμενον
ἐκώλυσεν
τὴν
τοῦ
προφήτου
παραφρονίαν
17 Οὗτοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι
νεφέλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι οἷς
ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς αἰῶνα
τετήρηται
18 ὑπέρογκα γὰρ ματαιότητος
φθεγγόμενοι
δελεάζουσιν
ἐν
ἐπιθυμίαις σαρκὸς ἀσελγείαις τοὺς
ὄντως ἀποφύγοντας τοὺς ἐν πλάνῃ
ἀναστρεφομένους
19 ἐλευθερίαν
αὐτοῖς
ἐπαγγελλόμενοι
αὐτοὶ
δοῦλοι
ὑπάρχοντες τῆς φθορᾶς· ᾧ γάρ τις
ἥττηται τούτῳ καὶ δεδούλωται
20 εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα
τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου
καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ τούτοις
δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται
γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν
πρώτων
21 κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ
ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης
ἢ ἐπιγνοῦσιν ἐπιστρέψαι ἐκ τῆς
παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς
22 συμβέβηκεν δὲ αὐτοῖς τὸ τῆς
ἀληθοῦς παροιμίας Κύων ἐπιστρέψας
ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα καί ὗς λουσαμένη
εἰς κὺλισμα βορβόρου
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3

Nejmilejší, již toto druhý list vám
píši, v kterýchžto [listech] vzbuzuji
skrze napomínání vaši upřímnou
mysl,
2 Abyste pamatovali na slova
předpověděná od svatých proroků,
a na přikázání [vydané vám] od nás
apoštolů Pána a Spasitele,
3 Toto nejprve vědouce, žeť přijdou
v posledních dnech posměvači, podle
svých vlastních žádostí chodící,
4 A říkající: Kdež jest to zaslibování
příchodu jeho? Nebo jakž otcové
[naši] zesnuli, všecko tak trvá od
počátku stvoření.
5 Tohoť zajisté z úmysla věděti
nechtí, že nebesa již dávno slovem
Božím byla učiněna, i země z vody
a na vodě upevněna.
6 Pročež onen první svět vodou jsa
zatopen, zahynul.
7 Ta pak nebesa, kteráž nyní [jsou,]
i země, týmž slovem odložena jsou
a zachována k ohni, ke dni soudu
a zatracení bezbožných lidí.
8 Ale tato jedna věc nebudiž před
vámi skryta, nejmilejší, že jeden den
u Pána [jest] jako tisíc let, a tisíc let
jako jeden den.
9 Nemeškáť Pán [s naplněním] slibů,
(jakož někteří za to mají, že
obmeškává,) ale shovívá nám, nechtě,
aby kteří zahynuli, ale všickni ku
pokání se obrátili.
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Textus Receptus

Ταύτην ἤδη ἀγαπητοί δευτέραν
ὑμῖν γράφω ἐπιστολήν ἐν αἷς
διεγείρω ὑμῶν ἐν ὑπομνήσει τὴν
εἰλικρινῆ διάνοιαν
2 μνησθῆναι τῶν προειρημένων
ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν
καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ἡμῶν ἐντολῆς
τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος
3 τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες ὅτι
ἐλεύσονται ἐπ' ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν
ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἰδίας αὐτῶν
ἐπιθυμίας πορευόμενοι
4 καὶ λέγοντες Ποῦ ἐστιν ἡ
ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ ἀφ'
ἡς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν πάντα
οὕτως διαμένει ἀπ' ἀρχῆς κτίσεως
5 λανθάνει γὰρ αὐτοὺς τοῦτο
θέλοντας ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι
καὶ γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δι' ὕδατος
συνεστῶσα τῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ
6 δι' ὧν ὁ τότε κόσμος ὕδατι
κατακλυσθεὶς ἀπώλετο·
7 οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ αὐτοῦ
λόγῳ τεθησαυρισμένοι εἰσὶν πυρί
τηρούμενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ
ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων
8 Ἓν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς
ἀγαπητοί ὅτι μία ἡμέρα παρὰ κυρίῳ
ὡς χίλια ἔτη καὶ χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα
μία
9 οὐ βραδύνει ὁ κύριος τῆς
ἐπαγγελίας ὥς τινες βραδύτητα
ἡγοῦνται ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς ἡμᾶς,
μὴ βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι ἀλλὰ
πάντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι

3
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10 Přijdeť zajisté den Páně, jako
zloděj v noci, v kterémžto nebesa jako
v prudkosti vichru pominou, a živlové
pálivostí ohně rozplynou se, země pak
i ty věci, kteréž jsou na ní, vypáleny
budou.
11 Poněvadž tedy to všecko má se
rozplynouti, jací pak vy býti máte
v svatých obcováních a v zbožnosti,
12 Očekávajíce a chvátajíce ku příští
dne Božího, v němžto nebesa, hoříce,
rozpustí se, a živlové pálivostí ohně
rozplynou se?
13 Nového pak nebe a nové země
podle
zaslíbení
jeho
čekáme,
v kterýchžto spravedlnost přebývá.
14 Protož, nejmilejší, takových věcí
čekajíce, snažtež se, abyste bez
poskvrny a bez úhony před ním
nalezeni byli v pokoji;
15 A Pána našeho dlouhočekání za
spasení mějte, jakož i milý bratr náš
Pavel, podle sobě dané moudrosti,
psal vám,
16 Jako i ve všech epištolách [svých],
mluvě v nich o těch věcech. Mezi
nimiž
některé
jsou
nesnadné
k vyrozumění, kterýchžto neučení
a neutvrzení natahují, jako i jiných
Písem, k svému vlastnímu zatracení.
17 Vy tedy, nejmilejší, [to] prve
vědouce, střeztež se, abyste bludem
těch nešlechetných [lidí] nebyli pojati
[a] nevypadli od své pevnosti.

Textus Receptus

10 Ἥξει δὲ ᾗ ἡμέρα κυρίου ὡς
κλέπτης ἐν νυκτὶ ἐν ἡ οἱ οὐρανοὶ
ῥοιζηδὸν παρελεύσονται στοιχεῖα δὲ
καυσούμενα λυθήσονται, καὶ γῆ καὶ
τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα κατακαήσεται
11 τούτων οὺν πάντων λυομένων
ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν ἁγίαις
ἀναστροφαῖς καὶ εὐσεβείαις
12 προσδοκῶντας καὶ σπεύδοντας
τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ θεοῦ ἡμέρας δι'
ἣν οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται
καὶ στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται
13 καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν
καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ
προσδοκῶμεν ἐν οἷς δικαιοσύνη
κατοικεῖ
14 Διό
ἀγαπητοί
ταῦτα
προσδοκῶντες σπουδάσατε ἄσπιλοι
καὶ ἀμώμητοι αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐν
εἰρήνῃ
15 καὶ τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν
μακροθυμίαν σωτηρίαν ἡγεῖσθε καθὼς
καὶ ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος
κατὰ τὴν αὐτῷ δοθεῖσαν σοφίαν
ἔγραψεν ὑμῖν
16 ὡς καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἐπιστολαῖς
λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων ἐν οἷς
ἐστιν δυσνόητά τινα ἃ οἱ ἀμαθεῖς καὶ
ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν ὡς καὶ τὰς
λοιπὰς γραφὰς πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν
ἀπώλειαν
17 Ὑμεῖς
οὖν
ἀγαπητοί
προγινώσκοντες φυλάσσεσθε ἵνα μὴ
τῇ
τῶν
ἀθέσμων
πλάνῃ
συναπαχθέντες ἐκπέσητε τοῦ ἰδίου
στηριγμοῦ
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18 Ale rozmáhejtež se v milosti
a v známosti Pána našeho a Spasitele
Jezukrista, jemuž sláva i nyní i na časy
věčné. Amen.
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Textus Receptus

18 αὐξάνετε δὲ ἐν χάριτι καὶ γνώσει
τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ
Χριστοῦ αὐτῷ ἡ δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς
ἡμέραν αἰῶνος ἀμήν

První epištola S. Jana
Bible Kralická

1

Což bylo od počátku, což jsme
slýchali, co jsme očima svýma
viděli, a co jsme pilně spatřili, a [čeho
se] ruce naše dotýkaly, o slovu života,
2 (Nebo ten život zjeven jest, a my
jsme
viděli
[jej],
a svědčíme,
i zvěstujeme vám ten život věčný,
kterýž byl u Otce, a zjeven jest nám,)
3 Což jsme viděli a slyšeli, [to] vám
zvěstujeme, abyste i vy s námi
obecenství měli, a obecenství naše
[aby bylo] s Otcem i s Synem jeho
Jezukristem.
4 A totoť píšeme vám, aby radost
vaše byla plná.
5 Toť jest tedy zvěstování to, kteréž
jsme slýchali od něho, a zvěstujeme
vám: Že Bůh jest světlo, a tmy v něm
nižádné není.
6 Díme-li, že s ním obecenství
máme, a ve tmě chodíme, lžeme
a nečiníme pravdy.
7 Pakliť chodíme v světle, jako on
jest v světle, obecenství máme
vespolek, a krev Ježíše Krista Syna
jeho očišťuje nás od všelikého hříchu.
8 Pakliť díme, že hříchu nemáme,
sami se svodíme, a pravdy v nás není.
9 Jestliže pak budeme vyznávati
hříchy své, věrnýť jest [Bůh]
a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy,
a očistil nás od všeliké nepravosti.

Textus Receptus

Ὃ ἦν ἀπ' ἀρχῆς ὃ ἀκηκόαμεν ὃ
ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν ὃ
ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν
ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς
2 καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη καὶ
ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ
ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν
αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ
ἐφανερώθη ἡμῖν
3 ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν
ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν ἵνα καὶ ὑμεῖς
κοινωνίαν ἔχητε μεθ' ἡμῶν καὶ ἡ
κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ
πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ
4 καὶ ταῦτα γράφομεν ὑμῖν, ἵνα ἡ
χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη
5 Καὶ αὕτη ἔστιν ἡ ἐπαγγελία ἣν
ἀκηκόαμεν
ἀπ'
αὐτοῦ
καὶ
ἀναγγέλλομεν ὑμῖν ὅτι ὁ θεὸς φῶς
ἐστιν καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν
οὐδεμία
6 Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν
μετ' αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει
περιπατῶμεν ψευδόμεθα καὶ οὐ
ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν·
7 ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν ὡς
αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί κοινωνίαν
ἔχομεν μετ' ἀλλήλων καὶ τὸ αἷμα
Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ
καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας
8 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ
ἔχομεν ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ
ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν
9 ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας
ἡμῶν πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος ἵνα ἀφῇ
ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς
ἀπὸ πάσης ἀδικίας

1

I. J A N 1 : 1 0

781

Bible Kralická

Textus Receptus

10 Díme-li, že jsme nehřešili, činíme
jej lhářem, a neníť v nás slova jeho.

10 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν
ψεύστην ποιοῦμεν αὐτὸν καὶ ὁ λόγος
αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν

2

Τεκνία μου ταῦτα γράφω ὑμῖν ἵνα
μὴ ἁμάρτητε καὶ ἐάν τις ἁμάρτῃ
παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα
Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον·
2 καὶ αὐτὸς ἱλασμός ἐστιν περὶ τῶν
ἁμαρτιῶν ἡμῶν οὐ περὶ τῶν ἡμετέρων
δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ
κόσμου
3 Καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι
ἐγνώκαμεν αὐτόν ἐὰν τὰς ἐντολὰς
αὐτοῦ τηρῶμεν
4 ὁ λέγων, Ἔγνωκα αὐτόν, καὶ τὰς
ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ τηρῶν ψεύστης ἐστίν
καὶ ἐν τούτῳ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν·
5 ὃς δ' ἂν τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγον
ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ
τετελείωται ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι
ἐν αὐτῷ ἐσμεν
6 ὁ λέγων ἐν αὐτῷ μένειν ὀφείλει
καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν καὶ
αὐτὸς οὕτως περιπατεῖν
7 Ἀδελφοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν
γράφω ὑμῖν ἀλλ' ἐντολὴν παλαιὰν ἣν
εἴχετε ἀπ' ἀρχῆς· ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά
ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε ἀπ' ἀρχῆς·

Synáčkové moji, totoť vám píši,
abyste nehřešili. Pakliť by kdo
zhřešil, přímluvci máme u Otce, Ježíše
Krista spravedlivého.
2 A onť jest [obět] slitování za hříchy
naše, a netoliko za naše, ale i za
[hříchy] všeho světa.
3 A po tomť známe, že jsme jej
poznali, jestliže přikázání jeho
ostříháme.
4 Dí-liť kdo: Znám jej, a přikázání
jeho neostříhá, lhářť jest, a pravdy
v něm není.
5 Ale kdožť ostříhá slova jeho,
v pravděť láska Boží v tom jest
dokonalá. Po tomť známe, že jsme
v něm.
6 Kdo praví, že v něm zůstává, máť,
jakž on chodil, i tento tak choditi.
7 Bratří, ne [nějaké] nové přikázání
vám píši, ale přikázání staré, kteréž
jste měli od počátku. [A] to přikázání
staré jestiť slovo to, kteréž jste slyšeli
od počátku.
8 A zase přikázání nové píši vám,
kteréžto jest pravé i v něm i v vás.
Nebo tma pomíjí, a světlo to pravé již
svítí.
9 Kdo praví, že jest v světle, a bratra
svého nenávidí, v temnostiť jest až
posavad.

2

8 πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν
ὅ ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτῷ καὶ ἐν ὑμῖν ὅτι
ἡ σκοτία παράγεται καὶ τὸ φῶς τὸ
ἀληθινὸν ἤδη φαίνει
9 ὁ λέγων ἐν τῷ φωτὶ εἶναι καὶ τὸν
ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ
ἐστὶν ἕως ἄρτι
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10 Kdož miluje bratra svého,
v světle zůstává, a pohoršení v něm
není.
11 Ale kdož nenávidí bratra svého,
v temnosti jest, a v temnosti chodí,
a neví, kam jde; nebo temnost oslepila
oči jeho.
12 Píši vám, synáčkové, žeť jsou
vám odpuštěni hříchové pro jméno
jeho.
13 Píši vám, otcové, že jste poznali
toho, kterýž jest od počátku. Píši vám,
mládenci, že jste zvítězili nad zlým.

14 Píši vám, dítky, že jste poznali
Otce. Psal jsem vám, otcové, že jste
poznali toho, kterýž [jest] od počátku.
Psal jsem vám, mládenci, že silní jste,
a slovo Boží v vás zůstává, a že jste
zvítězili nad zlým.
15 Nemilujtež světa, ani těch věcí,
kteréž na světě [jsou]. Miluje-liť kdo
svět, není lásky Otcovy v něm.
16 Nebo všecko, což jest na světě,
[jako] žádost těla, a žádost očí, a pýcha
života, [toť] není z Otce, ale jest
z světa.
17 A svět hyne i žádost jeho, ale
kdož činí vůli Boží, ten trvá na věky.
18 Dítky, poslední hodina jest,
a jakož jste slýchaly, že antikrist přijíti
má, i nyníť antikristové jsou mnozí.
Odkudž známe, že poslední hodina
jest.

Textus Receptus

10 ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν
τῷ φωτὶ μένει καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ
οὐκ ἔστιν·
11 ὁ δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν
τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν καὶ ἐν τῇ σκοτίᾳ
περιπατεῖ καὶ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει
ὅτι ἡ σκοτία ἐτύφλωσεν τοὺς
ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ
12 Γράφω ὑμῖν τεκνία ὅτι ἀφέωνται
ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ
13 γράφω
ὑμῖν
πατέρες
ὅτι
ἐγνώκατε τὸν ἀπ' ἀρχῆς γράφω ὑμῖν
νεανίσκοι ὅτι νενικήκατε τὸν πονηρόν
γράφω ὑμῖν, παιδία ὅτι ἐγνώκατε τὸν
πατέρα
14 ἔγραψα ὑμῖν πατέρες ὅτι
ἐγνώκατε τὸν ἀπ' ἀρχῆς ἔγραψα ὑμῖν
νεανίσκοι ὅτι ἰσχυροί ἐστε καὶ ὁ λόγος
τοῦ θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει καὶ νενικήκατε
τὸν πονηρόν
15 Μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον μηδὲ τὰ
ἐν τῷ κόσμῳ ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν
κόσμον οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ πατρὸς
ἐν αὐτῷ·
16 ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ ἡ
ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία
τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ
βίου οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρὸς ἀλλ' ἐκ
τοῦ κόσμου ἐστίν
17 καὶ ὁ κόσμος παράγεται καὶ ἡ
ἐπιθυμία αὐτοῦ ὁ δὲ ποιῶν τὸ θέλημα
τοῦ θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα
18 Παιδία ἐσχάτη ὥρα ἐστίν καὶ
καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος
ἔρχεται καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ
γεγόνασιν ὅθεν γινώσκομεν ὅτι
ἐσχάτη ὥρα ἐστίν
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19 Z násť jsou vyšli, ale nebyli z nás.
Nebo byť byli z nás, byliť by zůstali
s námi, ale [vyšli z nás,] aby zjeveni
byli, že nejsou všickni z nás.
20 Vy pak máte pomazání od
Svatého, a znáte všecko.
21 Nepsal jsem vám [proto], že byste
neznali pravdy, ale že ji znáte, a že
všeliká lež není z pravdy.
22 A kdo jest lhář, nežli ten, kdož
zapírá, že Ježíš není Kristus? Tenť jest
antikrist; kdoť zapírá Otce, [zapíráť]
i Syna.
23 Každý kdož zapírá Syna, nemáť
ani Otce.
24 A protož zůstaniž v vás to, což
jste slýchali od počátku. Zůstane-liť
v vás to, co jste slýchali od počátku,
i vy [také] v Synu i v Otci zůstanete.
25 A toť jest to zaslíbení, kteréž nám
zaslíbil, [totiž] ten život věčný.
26 Tyto věci psal jsem vám o těch,
kteříž vás svodí.
27 Ale pomazání to, kteréž jste vzali
od něho, v vás zůstává, a aniž
potřebujete, aby kdo učil vás, ale jakž
pomazání to učí vás o všech věcech,
a pravéť jest a neoklamavatelné, a jakž
naučilo vás, [tak] v něm zůstávejte.
28 A nyní, synáčkové, zůstávejtež
v něm, abychom, když by se ukázal,
smělé
doufání
měli,
a nebyli
zahanbeni od něho v [čas] příchodu
jeho.

Textus Receptus

19 ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθον, ἀλλ' οὐκ ἦσαν
ἐξ ἡμῶν· εἰ γὰρ ἦσαν ἐξ ἡμῶν
μεμενήκεισαν ἂν μεθ' ἡμῶν· ἀλλ' ἵνα
φανερωθῶσιν ὅτι οὐκ εἰσὶν πάντες ἐξ
ἡμῶν
20 καὶ ὑμεῖς χρῖσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ
ἁγίου καὶ οἴδατε πάντα
21 οὐκ ἔγραψα ὑμῖν ὅτι οὐκ οἴδατε
τὴν ἀλήθειαν ἀλλ' ὅτι οἴδατε αὐτήν
καὶ ὅτι πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς ἀληθείας
οὐκ ἔστιν
22 Τίς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ μὴ ὁ
ἀρνούμενος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ
Χριστός οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος ὁ
ἀρνούμενος τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν
23 πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ
τὸν πατέρα ἔχει
24 ὑμεῖς οὐν ὃ ἠκούσατε ἀπ' ἀρχῆς
ἐν ὑμῖν μενέτω ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἀπ'
ἀρχῆς ἠκούσατε καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ υἱῷ
καὶ ἐν τῷ πατρὶ μενεῖτε
25 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία ἣν
αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν τὴν ζωὴν τὴν
αἰώνιον
26 Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν περὶ τῶν
πλανώντων ὑμᾶς
27 καὶ ὑμεῖς τὸ χρῖσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ'
αὐτοῦ ἐν ὑμῖν μένει καὶ οὐ χρείαν ἔχετε
ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς ἀλλ' ὡς τὸ αὐτὸ
χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων
καὶ ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος
καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς μενεῖτε ἐν
αὐτῷ
28 Καὶ νῦν τεκνία μένετε ἐν αὐτῷ ἵνα
ὅταν φανερωθῇ ἔχῶμεν παρρησίαν καὶ
μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπ' αὐτοῦ ἐν τῇ
παρουσίᾳ αὐτοῦ
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Textus Receptus

29 Poněvadž
víte,
že
[on]
spravedlivý jest, znejtež [také], že
každý, kdož činí spravedlnost, z něho
jest narozen.

29 ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστιν
γινώσκετε ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν
δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται

3

3

Pohleďte, jakou lásku dal nám
Otec, [totiž] abychom synové Boží
slouli. Protoť svět nezná nás, že jeho
nezná.
2 Nejmilejší, nyní synové Boží jsme,
ale ještěť se neokázalo, co budeme.
Vímeť pak, že když se okáže, podobni
jemu budeme; nebo viděti jej budeme
tak, jakž jest.
3 A každý, kdož má takovou naději
v něm, očišťuje se, jakož i on čistý jest.
4 Každý, kdož činí hřích, činíť proti
zákonu; nebo hřích jest přestoupení
zákona.
5 A víte, že on se okázal [proto], aby
hříchy naše sňal, a hříchu v něm není.
6 Každý [tedy], kdož v něm zůstává,
nehřeší; [ale] každý, kdož hřeší,
neviděl ho, aniž ho poznal.
7 Synáčkové, nižádný vás nesvoď.
Kdož činí spravedlnost, spravedlivý
jest, jakož [i] on jest spravedlivý.
8 Kdož činí hřích, z ďábla jest; nebo
ďábel [hned] od počátku hřeší. Na toť
jest zjeven Syn Boží, aby kazil skutky
ďáblovy.
9 Každý, kdož se narodil z Boha,
hříchu nečiní; nebo símě jeho v něm
zůstává, aniž může hřešiti, nebo
z Boha narozen jest.

ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν
ἡμῖν ὁ πατὴρ ἵνα τέκνα θεοῦ
κληθῶμεν διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ
γινώσκει ἡμᾶς ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν
2 Ἀγαπητοί νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμεν
καὶ οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα
οἴδαμεν δὲ ὅτι ἐὰν φανερωθῇ ὅμοιοι
αὐτῷ ἐσόμεθα ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν
καθώς ἐστιν
3 καὶ πᾶς ὁ ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύτην
ἐπ' αὐτῷ ἁγνίζει ἑαυτὸν καθὼς ἐκεῖνος
ἁγνός ἐστιν
4 Πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν
ἀνομίαν ποιεῖ καὶ ἡ ἁμαρτία ἐστὶν ἡ
ἀνομία
5 καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη
ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἄρῃ καὶ
ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν
6 πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ
ἁμαρτάνει· πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ
ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν
7 Τεκνία μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς· ὁ
ποιῶν τὴν δικαιοσύνην δίκαιός ἐστιν
καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν·
8 ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ
διαβόλου ἐστίν ὅτι ἀπ' ἀρχῆς ὁ
διάβολος ἁμαρτάνει εἰς τοῦτο
ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἵνα λύσῃ
τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου
9 Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ
ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ ὅτι σπέρμα αὐτοῦ
ἐν αὐτῷ μένει καὶ οὐ δύναται
ἁμαρτάνειν ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται
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10 Po tomtoť zjevní jsou synové Boží
a synové ďáblovi. Každý, kdož nečiní
spravedlnosti, neníť z Boha, a kdož
nemiluje bratra svého.
11 Nebo toť jest to zvěstování, kteréž
jste slýchali od počátku, abychom
milovali jedni druhé.
12 Ne jako Kain, [kterýž] z toho
zlostníka byl a zamordoval bratra
svého.
A pro
kterou
příčinu
zamordoval ho? Protože skutkové
jeho byli zlí, bratra pak jeho [byli]
spravedliví.
13 Nedivtež se, bratří moji, jestliže
vás svět nenávidí.
14 My víme, že jsme přeneseni
z smrti do života, nebo milujeme
bratří. Kdož nemiluje bratra, zůstáváť
v smrti.
15 Každý, kdož nenávidí bratra
svého, vražedlník jest, a víte, že žádný
vražedlník nemá života věčného
v sobě zůstávajícího.
16 Po tomto jsme poznali lásku, že
on duši svou za nás položil, i myť tedy
máme za bratří duše [své] klásti.
17 Kdo by pak měl statek tohoto
světa, a viděl by bratra svého, an
nouzi trpí, a zavřel by srdce své před
ním, kterak láska Boží zůstává v něm?
18 Synáčkové moji, nemilujmež
slovem, ani jazykem [toliko], ale
skutkem a pravdou.
19 A po tomť poznáváme, že
z pravdy jsme, a před obličejem jeho
spokojíme srdce svá.

Textus Receptus

10 ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα
τοῦ θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου·
πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν
ἐκ τοῦ θεοῦ καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν
ἀδελφὸν αὐτοῦ
11 Ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγγελία ἣν
ἠκούσατε ἀπ' ἀρχῆς ἵνα ἀγαπῶμεν
ἀλλήλους
12 οὐ καθὼς Κάϊν ἐκ τοῦ πονηροῦ
ἦν καὶ ἔσφαξεν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ·
καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν ὅτι τὰ
ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν τὰ δὲ τοῦ
ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια
13 μὴ θαυμάζετε ἀδελφοί μου, εἰ
μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος
14 ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν
ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν ὅτι
ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς· ὁ μὴ
ἀγαπῶν τὸν ἀδελφόν μένει ἐν τῷ
θανάτῳ
15 πᾶς ὁ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ
ἀνθρωποκτόνος ἐστίν καὶ οἴδατε ὅτι
πᾶς ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν
αἰώνιον ἐν αὐτῷ μένουσαν
16 ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην
ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν
αὐτοῦ ἔθηκεν· καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν
ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς τιθέναι
17 ὃς δ' ἂν ἔχῃ τὸν βίον τοῦ κόσμου
καὶ θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν
ἔχοντα καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ
ἀπ' αὐτοῦ πῶς ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ
μένει ἐν αὐτῷ
18 Τεκνία μου, μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ
μηδὲ γλώσσῃ ἀλλ' ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ
19 Καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐκ
τῆς ἀληθείας ἐσμέν καὶ ἔμπροσθεν
αὐτοῦ πείσομεν τὰς καρδίας ἡμῶν
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Textus Receptus

20 Nebo obviňovalo-liť by nás srdce
naše, ovšemť Bůh, kterýž jest větší
nežli srdce naše a zná všecko.
21 Nejmilejší, jestližeť by nás srdce
naše
neobviňovalo,
smělou
doufanlivost máme k Bohu.
22 A začež ho koli prosíme, béřeme
od něho; nebo přikázání jeho
ostříháme, a to, což jest libého před
obličejem jeho, činíme.
23 A totoť jest to přikázání jeho,
abychom věřili jménu Syna jeho
Jezukrista a milovali jedni druhé,
jakož nám dal přikázání.
24 Nebo kdož ostříhá přikázání jeho,
v němť zůstává, a on [také] v něm.
A po tomť poznáváme, že zůstává
v nás, [totiž] po Duchu, kteréhož dal
nám.

20 ὅτι ἐὰν καταγινώσκῃ ἡμῶν ἡ
καρδία ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ θεὸς τῆς
καρδίας ἡμῶν καὶ γινώσκει πάντα
21 Ἀγαπητοί ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ
καταγινώσκῃ ἡμῶν παρρησίαν ἔχομεν
πρὸς τὸν θεόν
22 καὶ ὃ ἐὰν αἰτῶμεν λαμβάνομεν
παρ' αὐτοῦ ὅτι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ
τηροῦμεν καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον
αὐτοῦ ποιοῦμεν
23 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ἵνα
πιστεύσωμεν τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ
αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀγαπῶμεν
ἀλλήλους καθὼς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν
24 καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν
αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ· καὶ ἐν
τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν ἐκ
τοῦ πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν

4

Ἀγαπητοί μὴ παντὶ πνεύματι
πιστεύετε ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ
πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν ὅτι
πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν
εἰς τὸν κόσμον
2 ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦμα τοῦ
θεοῦ· πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν
Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ
θεοῦ ἐστιν
3 καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν
Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα
ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστιν· καὶ τοῦτό ἐστιν
τὸ τοῦ ἀντιχρίστου ὃ ἀκηκόατε ὅτι
ἔρχεται καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη
4 ὑμεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστε τεκνία καὶ
νενικήκατε αὐτούς ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ
ἐν ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ

Nejmilejší, ne každému duchu
věřte, ale zkušujte duchů, jsou-li
z Boha; nebo mnozí falešní proroci
vyšli na svět.
2 Po tomto znejte Ducha Božího:
Všeliký duch, kterýž vyznává
Jezukrista v těle přišlého, z Boha jest.
3 Ale
všeliký
duch,
kterýž
nevyznává Jezukrista v těle přišlého,
není z Boha; nýbrž toť jest ten [duch]
antikristův, o kterémž jste slýchali, že
přijíti má, a jižť jest nyní na světě.
4 Vy pak z Boha jste, synáčkové,
a zvítězili jste nad nimi; nebo většíť
jest ten, kterýž [jest] v vás, nežli ten,
kterýž jest v světě.
5 Oni z světa jsou, a protož o světu
mluví, a svět jich poslouchá.

4

5 αὐτοὶ ἐκ τοῦ κόσμου εἰσίν διὰ
τοῦτο ἐκ τοῦ κόσμου λαλοῦσιν καὶ ὁ
κόσμος αὐτῶν ἀκούει
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6 My z Boha jsme. Kdo zná Boha,
posloucháť nás; kdož [pak] není
z Boha, neposloucháť nás. [A] po tomť
poznáváme ducha pravdy a ducha
bludu.
7 Nejmilejší, milujmež jedni druhé;
nebo láska z Boha jest, a každý, kdož
miluje, z Boha se narodil, a znáť Boha.
8 Kdož nemiluje, nezná Boha; nebo
Bůh láska jest.
9 V tomť zjevena jest láska Boží
k nám, že Syna svého toho
jednorozeného poslal Bůh na svět,
abychom živi byli skrze něho.
10 V tomť jest láska, ne že bychom
my Boha milovali, ale že on miloval
nás, a poslal Syna svého [obět]
slitování za hříchy naše.
11 Nejmilejší, poněvadž tak miloval
nás Bůh, i myť máme jedni druhé
milovati.
12 Boha žádný nikdy nespatřil, ale
milujeme-liť jedni druhé, Bůh v nás
přebývá, a láska jeho dokonalá jest
v nás.
13 Po tomtoť poznáváme, že v něm
přebýváme, a on v nás, že z Ducha
svého dal nám.
14 A myť jsme viděli, a svědčíme, že
Otec poslal Syna [svého] spasitele
světa.
15 Kdož by koli vyznával, že Ježíš
jest Syn Boží, Bůh v něm přebývá,
a on v Bohu.

Textus Receptus

6 ἡμεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμεν· ὁ
γινώσκων τὸν θεὸν ἀκούει ἡμῶν ὃς
οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἀκούει ἡμῶν
ἐκ τούτου γινώσκομεν τὸ πνεῦμα τῆς
ἀληθείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης
7 Ἀγαπητοί ἀγαπῶμεν ἀλλήλους ὅτι
ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν καὶ πᾶς ὁ
ἀγαπῶν ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται καὶ
γινώσκει τὸν θεόν
8 ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν θεόν
ὅτι ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν
9 ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ
θεοῦ ἐν ἡμῖν ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν
μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ θεὸς εἰς τὸν
κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι' αὐτοῦ
10 ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη οὐχ ὅτι
ἡμεῖς ἠγαπήσαμεν τὸν θεόν ἀλλ' ὅτι
αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλεν
τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ τῶν
ἁμαρτιῶν ἡμῶν
11 Ἀγαπητοί εἰ οὕτως ὁ θεὸς
ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν
ἀλλήλους ἀγαπᾶν
12 θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται ἐὰν
ἀγαπῶμεν ἀλλήλους ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν
μένει καὶ ἡ ἀγάπη αὐτοῦ τετελειωμένη
ἐστιν ἐν ἡμῖν
13 Ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν
αὐτῷ μένομεν καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν ὅτι ἐκ
τοῦ πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ἡμῖν
14 καὶ
ἡμεῖς
τεθεάμεθα
καὶ
μαρτυροῦμεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν
τὸν υἱὸν σωτῆρα τοῦ κόσμου
15 ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ὅτι Ἰησοῦς
ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ
μένει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ θεῷ
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Textus Receptus

19 My milujeme jej, nebo on prve
miloval nás.
20 Řekl-li by kdo: Miluji Boha,
a bratra svého nenáviděl by, lhář jest.
Nebo kdož nemiluje bratra svého,
kteréhož viděl, Boha, kteréhož
neviděl, kterak může milovati?
21 A totoť přikázání máme od něho,
aby ten, kdož miluje Boha, miloval
i bratra svého.

16 καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ
πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ
θεὸς ἐν ἡμῖν Ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν καὶ ὁ
μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ θεῷ μένει
καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ
17 ἐν τούτῳ τετελείωται ἡ ἀγάπη
μεθ' ἡμῶν ἵνα παρρησίαν ἔχωμεν ἐν τῇ
ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως ὅτι καθὼς ἐκεῖνός
ἐστιν καὶ ἡμεῖς ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ
τούτῳ
18 φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ
ἀλλ' ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν
φόβον ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει ὁ δὲ
φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ
ἀγάπῃ
19 ἡμεῖς ἀγαπῶμεν αὐτὸν, ὅτι αὐτὸς
πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς
20 ἐάν τις εἴπῃ ὅτι Ἀγαπῶ τὸν θεόν
καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ ψεύστης
ἐστίν· ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν
αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν τὸν θεὸν ὃν οὐχ
ἑώρακεν πῶς δύναται ἀγαπᾶν
21 καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν
ἀπ' αὐτοῦ ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν θεὸν
ἀγαπᾷ καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ

5

5

3 Nebo toť jest láska Boží, abychom
přikázaní jeho ostříhali; a přikázání
jeho nejsou těžká.

2 ἐν
τούτῳ
γινώσκομεν
ὅτι
ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ ὅταν τὸν
θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ
τηρῶμεν·
3 αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ
ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν καὶ αἱ
ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν

16 A myť jsme poznali, a uvěřili
o lásce, kterouž Bůh má k nám. Bůh
láska jest, a kdož v lásce přebývá,
v Bohu přebývá, a Bůh v něm.
17 V tomtoť jest k dokonání svému
přišla láska [Boží] s námi, abychom
bezpečné doufání měli v den soudný,
kdyžto, jakýž jest on, [takovíž] i my
jsme na tomto světě.
18 Bázněť není v lásce, ale láska
dokonalá ven vyhání bázeň; nebo
bázeň trápení má, kdož se pak bojí,
není dokonalý v lásce.

Každý, kdož věří, že Ježíš jest
Kristus, z Boha se narodil; a každý,
kdož miluje toho, kterýž zplodil,
milujeť i toho, kterýž zplozen jest
z něho.
2 Po tomť poznáváme, že milujeme
syny Boží, když Boha milujeme
a přikázání jeho ostříháme.

Πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ
Χριστὸς ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται
καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν γεννήσαντα
ἀγαπᾷ καὶ τὸν γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ
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4 Všecko zajisté, což se narodilo
z Boha, přemáhá svět; a toť jest to
vítězství, kteréž přemáhá svět, víra
naše.
5 Kdo jest, ješto přemáhá svět,
jediné, kdož věří, že Ježíš jest Syn
Boží?
6 Toť jest ten, kterýž přišel
[vyznamenán jsa] skrze vodu a krev,
[totiž] Ježíš Kristus, ne u vodě toliko,
ale u vodě a ve krvi. A Duch jest, jenž
svědectví vydává, že Duch jest
pravda.
7 Nebo tři jsou, kteříž svědectví
vydávají na nebi: Otec, Slovo, a Duch
Svatý, a ti tři jedno jsou.
8 A tři jsou, jenž svědectví vydávají
na zemi: Duch, a Voda, a Krev, a ti tři
jedno jsou.
9 Poněvadž
svědectví
lidské
přijímáme, svědectvíť Boží větší jest.
Nebo totoť svědectví jest Boží, kteréž
vysvědčil o Synu svém.
10 Kdož věří v Syna Božího, máť
svědectví sám v sobě. Kdož [pak]
nevěří Bohu, lhářem jej učinil; nebo
neuvěřil tomu svědectví, kteréž
vysvědčil Bůh o Synu svém.
11 A totoť jest svědectví to, že život
věčný dal nám Bůh, a ten život v Synu
jeho jest.
12 Kdožť má Syna [Božího], máť
život; kdož nemá Syna Božího, života
nemá.

Textus Receptus

4 ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ
θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον· καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ
νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον ἡ πίστις
ἡμῶν
5 τίς ἐστιν ὁ νικῶν τὸν κόσμον εἰ μὴ
ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς
τοῦ θεοῦ
6 Οὗτός ἐστιν ὁ ἐλθὼν δι' ὕδατος καὶ
αἵματος Ἰησοῦς ὁ Χριστός οὐκ ἐν τῷ
ὕδατι μόνον ἀλλ' ἐν τῷ ὕδατι καὶ τῷ
αἵματι· καὶ τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ
μαρτυροῦν ὅτι τὸ πνεῦμά ἐστιν ἡ
ἀλήθεια
7 ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες εν
τῷ οὐρανῷ, ὁ πατήρ, ὁ λόγος, καὶ τὸ
Ἅγιον Πνεῦμα· καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς ἕν
εἰσιν
8 καὶ τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες ἕν
τῇ γῇ, τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ
αἷμα καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἐν εἰσὶν
9 εἰ τὴν μαρτυρίαν τῶν ἀνθρώπων
λαμβάνομεν ἡ μαρτυρία τοῦ θεοῦ
μείζων ἐστίν· ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ
μαρτυρία τοῦ θεοῦ ἥν μεμαρτύρηκεν
περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ
10 ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ
ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν ἑαυτῷ ὁ μὴ
πιστεύων τῷ θεῷ ψεύστην πεποίηκεν
αὐτόν ὅτι οὐ πεπίστευκεν εἰς τὴν
μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ θεὸς
περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ
11 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία ὅτι
ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ἡμῖν ὁ θεός καὶ
αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐστιν
12 ὁ ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν· ὁ
μὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὴν ζωὴν
οὐκ ἔχει
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13 Tyto věci psal jsem vám věřícím
ve jméno Syna Božího, abyste věděli,
že máte věčný život, a abyste věřili ve
jméno Syna Božího.
14 A totoť jest to smělé doufání,
kteréž máme k němu, že začež
bychom koli prosili podle vůle jeho,
slyší nás.
15 A kdyžť víme, že nás slyší,
prosili-li bychom zač, [tedyť] víme, že
máme [některé] prosby naplněné,
kteréž jsme předkládali jemu.
16 Viděl-li by kdo bratra svého
hřešícího hříchem ne k smrti, modliž
se [za něj,] a dáť jemu [Bůh] život,
[totiž] hřešícím ne k smrti. Jestiť hřích
k smrti; ne za ten, pravím, aby se
modlil.
17 Každá nepravost jestiť hřích, ale
jestiť hřích ne k smrti.
18 Víme, že každý, kdož se narodil
z Boha, nehřeší; ale ten, jenž narozen
jest z Boha, ostříhá sebe samého, a ten
zlostník se ho nedotýká.
19 Víme, že z Boha jsme, ale svět
všecken ve zlém leží.
20 A vímeť, že Syn Boží přišel, a dal
nám smysl, abychom poznali Toho
Pravého, a jsmeť v tom Pravém, [i]
v Synu jeho Ježíši Kristu. Onť jest ten
pravý Bůh a život věčný.
21 Synáčkové, vystříhejte se modl.
Amen.

Textus Receptus

13 Ταῦτα
ἔγραψα
ὑμῖν
τοῖς
πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ
θεοῦ ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον
καὶ ἵνα πιστεύητε εἰς τὸ ὄνομα τοῦ
ὑιοῦ τοῦ Θεοῦ,
14 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ παρρησία ἣν
ἔχομεν πρὸς αὐτόν ὅτι ἐάν τι αἰτώμεθα
κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ ἀκούει ἡμῶν
15 καὶ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμῶν
ὃ ἂν αἰτώμεθα οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ
αἰτήματα ἃ ᾐτήκαμεν παρ' αὐτοῦ
16 Ἐάν τις ἴδῃ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ
ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρὸς
θάνατον αἰτήσει καὶ δώσει αὐτῷ ζωήν
τοῖς ἁμαρτάνουσιν μὴ πρὸς θάνατον
ἔστιν ἁμαρτία πρὸς θάνατον· οὐ περὶ
ἐκείνης λέγω ἵνα ἐρωτήσῃ
17 πᾶσα ἀδικία ἁμαρτία ἐστίν καὶ
ἔστιν ἁμαρτία οὐ πρὸς θάνατον
18 Οἴδαμεν ὅτι πᾶς ὁ γεγεννημένος
ἐκ τοῦ θεοῦ οὐχ ἁμαρτάνει ἀλλ' ὁ
γεννηθεὶς ἐκ τοῦ θεοῦ τηρεῖ ἐαυτὸν, καὶ
ὁ πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ
19 οἴδαμεν ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμεν καὶ
ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται
20 οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
ἥκει καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα
γινώσκωμεν τὸν ἀληθινόν καὶ ἐσμὲν
ἐν τῷ ἀληθινῷ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ
Χριστῷ οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς θεὸς
καὶ ἥ ζωὴ αἶώνιος
21 Τεκνία φυλάξατε ἑαυτοὺς ἀπὸ
τῶν εἰδώλων ἀμήν

Druhá epištola S. Jana
Bible Kralická

1

Starší [v Kristu] vyvolené paní
i synům jejím, kteréž já miluji
v pravdě, a ne sám já, ale i všickni,
kteříž poznali pravdu,
2 Pro pravdu, kteráž zůstává v nás
a s námiť bude na věky:
3 Budiž s vámi milost, milosrdenství
[a] pokoj od Boha Otce, i od Pána
Jezukrista, Syna Otcova, v pravdě
a v lásce.
4 Zradoval jsem se velmi, že jsem
nalezl [některé] z synů tvých, an chodí
v pravdě, jakož jsme přikázání vzali
od Otce.
5 A nyní prosím tebe, paní, ne jako
nové přikázání předkládaje tobě, ale
to, kteréž jsme měli od počátku,
abychom milovali jedni druhé.
6 A totoť jest ta láska, abychom
chodili podle přikázání jeho. Přikázání
[pak] toto jest, jakž jste slýchali od
počátku, abyste v něm chodili.
7 Nebo mnozí bludaři vyšli na svět,
kteříž nevyznávají Jezukrista přišlého
v těle. Takový [každý] jest bludař
a antikrist.
8 Hleďtež sebe, abychom neztratili
toho, o čemž jsme pracovali, ale
odplatu plnou abychom vzali.
9 Každý,
kdož
přestupuje
a nezůstává v učení Kristovu, nemá
Boha; kdož zůstává v učení Kristovu,
tenť i Otce i Syna má.

Textus Receptus

Ὁ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ
τοῖς τέκνοις αὐτῆς οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ
ἐν ἀληθείᾳ καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος ἀλλὰ
καὶ πάντες οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν
2 διὰ τὴν ἀλήθειαν τὴν μένουσαν ἐν
ἡμῖν καὶ μεθ' ἡμῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα
3 ἔσται μεθ' ἡμῶν χάρις ἔλεος εἰρήνη
παρὰ θεοῦ πατρός καὶ παρὰ Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός ἐν
ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ
4 Ἐχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν
τέκνων σου περιπατοῦντας ἐν ἀληθείᾳ
καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ
πατρός
5 καὶ νῦν ἐρωτῶ σε κυρία οὐχ ὡς
ἐντολὴν γράφω σοι καινὴν ἀλλὰ ἣν
εἴχομεν ἀπ' ἀρχῆς ἵνα ἀγαπῶμεν
ἀλλήλους
6 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἵνα
περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ·
αὕτη ἐστιν ἡ ἐντολή καθὼς ἠκούσατε
ἀπ' ἀρχῆς ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε
7 ὅτι πολλοὶ πλάνοι εἰσῆλθόν εἰς
τὸν κόσμον οἱ μὴ ὁμολογοῦντες
Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί·
οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ
ἀντίχριστος
8 βλέπετε
ἑαυτούς
ἵνα
μὴ
ἀπολέσωμεν ἃ εἰργασάμεθα ἀλλὰ
μισθὸν πλήρη ἀπολάβωμεν
9 πᾶς ὁ παραβαίνων καὶ μὴ μένων
ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ θεὸν οὐκ
ἔχει· ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ
Χριστοῦ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν
υἱὸν ἔχει
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10 Přichází-li kdo k vám, a tohoto
učení nepřináší, nepřijímejte ho do
domu, aniž ho pozdravujte.
11 Nebo kdož takového pozdravuje,
přiúčastňuje se skutkům jeho zlým.
12 Mnoho vám psáti měv, nechtěl
jsem [svěřiti toho] černidlu a papíru,
ale mámť naději, že k vám přijdu,
a ústy k ústům mluviti budu, aby
radost naše plná byla.
13 Pozdravují tě synové sestry tvé [v
Pánu] vyvolené. Amen.

Textus Receptus

10 εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ
ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει μὴ
λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν καὶ χαίρειν
αὐτῷ μὴ λέγετε
11 ὁ γὰρ λέγων αὐτῷ χαίρειν
κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς
πονηροῖς
12 Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν οὐκ
ἠβουλήθην διὰ χάρτου καὶ μέλανος
ἀλλὰ ἐλπίζω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς καὶ
στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι ἵνα ἡ
χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη
13 Ἀσπάζεταί σε τὰ τέκνα τῆς
ἀδελφῆς σου τῆς ἐκλεκτῆς ἀμήν

Třetí epištola S. Jana
Bible Kralická

1

Starší Gáiovi milému, kteréhož já
miluji v pravdě.
2 Nejmilejší, žádámť obzvláštně,
abys se dobře měl a zdráv byl, tak jako
duše tvá dobře se má.
3 Zradovalť jsem se zajisté velice,
když přišli bratří a svědectví vydávali
o tvé upřímnosti, [vypravujíce,] kterak
ty v upřímnosti chodíš.
4 Nemámť větší radosti, nežli abych
slyšel, že synové moji chodí
v upřímnosti.
5 Nejmilejší, věrně děláš, cožkoli
činíš bratřím a hostem,
6 Kteřížto svědectví vydali o lásce
tvé před církví. Kteréžto vyprovodíšli, tak jakž sluší na Boha, dobře učiníš.
7 Neboť jsou pro jméno jeho vyšli,
a nic nevzali od pohanů.
8 Mámeť tedy my takové přijímati,
abychom byli pomocníci pravdy.
9 Psal jsem sboru [vašemu], ale
Diotrefes, kterýž stojí o prvotnost
mezi nimi, nepřijímá nás.
10 Protož
přijdu-liť
[tam],
připomenuť skutky jeho, kteréž činí,
mluvě proti nám zlé řeči. A nemaje
dosti na tom, i sám bratří nepřijímá,
i těm, kteříž by [přijímati] chtěli,
nedopouští, a ze sboru [je] vylučuje.
11 Nejmilejší, nenásledujž zlého, ale
dobrého. Kdož dobře činí, z Boha jest;
ale kdož zle činí, nevidí Boha.

Textus Receptus

Ὁ πρεσβύτερος Γαΐῳ τῷ ἀγαπητῷ
ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ
2 Ἀγαπητέ περὶ πάντων εὔχομαί σε
εὐοδοῦσθαι καὶ ὑγιαίνειν καθὼς
εὐοδοῦταί σου ἡ ψυχή
3 ἐχάρην γὰρ λίαν ἐρχομένων
ἀδελφῶν καὶ μαρτυρούντων σου τῇ
ἀληθείᾳ καθὼς σὺ ἐν ἀληθείᾳ
περιπατεῖς
4 μειζοτέραν τούτων οὐκ ἔχω χαράν
ἵνα ἀκούω τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν ἀληθείᾳ
περιπατοῦντα
5 Ἀγαπητέ πιστὸν ποιεῖς ὃ ἐὰν
ἐργάσῃ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ εἰς τοὺς
ξένους
6 οἳ ἐμαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ
ἐνώπιον ἐκκλησίας οὓς καλῶς
ποιήσεις προπέμψας ἀξίως τοῦ θεοῦ·
7 ὑπὲρ γὰρ τοῦ ὀνόματος ἐξῆλθον
μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν ἐθνῶν
8 ἡμεῖς οὖν ὀφείλομεν ἀπολαμβάνειν
τοὺς τοιούτους ἵνα συνεργοὶ γινώμεθα
τῇ ἀληθείᾳ
9 Ἔγραψά τῇ ἐκκλησίᾳ· ἀλλ' ὁ
φιλοπρωτεύων αὐτῶν Διοτρέφης οὐκ
ἐπιδέχεται ἡμᾶς
10 διὰ τοῦτο ἐὰν ἔλθω ὑπομνήσω
αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ λόγοις
πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς καὶ μὴ
ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις οὔτε αὐτὸς
ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοὺς
βουλομένους κωλύει καὶ ἐκ τῆς
ἐκκλησίας ἐκβάλλει
11 Ἀγαπητέ μὴ μιμοῦ τὸ κακὸν ἀλλὰ
τὸ ἀγαθόν ὁ ἀγαθοποιῶν ἐκ τοῦ θεοῦ
ἐστιν· ὁ δὲ κακοποιῶν οὐχ ἑώρακεν
τὸν θεόν

1
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Bible Kralická
12 Demetriovi svědectví vydáno jest
ode všech, i od samé pravdy; ano i my
svědectví [o něm] vydáváme, a víte,
že svědectví naše pravé jest.
13 Mnohoť jsem měl psáti, ale nechci
psáti černidlem a pérem.
14 Nebo mám naději, že tě tudíž
uzřím, a ústy k ústům mluviti
budeme.
Pokoj [budiž] tobě.
Pozdravují tě přátelé. Pozdraviž [i ty
dobrých] přátel ze jména.

Textus Receptus

12 Δημητρίῳ μεμαρτύρηται ὑπὸ
πάντων καὶ ὑπ' αὐτῆς τῆς ἀληθείας·
καὶ ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν καὶ οἴδατε
ὅτι ἡ μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστιν
13 Πολλὰ εἶχον γράφειν· ἀλλ' οὐ
θέλω διὰ μέλανος καὶ καλάμου σοι
γράψαι
14 ἐλπίζω δὲ εὐθέως ἰδεῖν σε καὶ
στόμα πρὸς στόμα λαλήσομεν εἰρήνῃ
σοί ἀσπάζονταί σε, οἵ φίλοι ἀσπάζου
τούς φίλους κατ' ὄνομα

Epištola S. Judy
Bible Kralická

1

Judas, Ježíše Krista služebník, bratr
pak Jakubův, posvěceným v Bohu
Otci, a Kristu Ježíši zachovaným [a
k němu] povolaným:
2 Milosrdenství vám a pokoj i láska
budiž rozmnožena.
3 Nejmilejší,
všecku
snažnost
vynakládaje na to, abych vám psal
o obecném spasení, musil jsem psáti,
vás napomínaje, abyste statečně
bojovali o víru, kteráž jest jednou
dána svatým.
4 Neboť jsou podešli někteří lidé
bezbožní,
prve
již
dávno
poznamenaní k tomu odsouzení;
kteřížto milost Boha našeho přenášejí
v chlipnost, a toho, kterýž jest sám
Hospodin, Boha a Pána našeho
Jezukrista zapírají.
5 Protož vidělo mi se vám to
připomenouti, kteříž jednou již o tom
víte, že když Pán lid [svůj] z země
Egyptské vysvobodil, potom ty, kteříž
nevěřící byli, zatratil.
6 A ty anděly, kteříž neostříhali
svého knížetství, ale opustili příbytek
svůj, k soudu velikého toho dne
vazbou věčnou pod mrákotou
schoval.
7 Jako Sodoma a Gomora, a okolní
města, když podobným způsobem,
jako i tito, v smilstvo se vydali a odešli
po těle cizím, předložena jsou za
příklad, pokutu věčného ohně
snášejíce.

Textus Receptus

Ἰούδας Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος
ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου τοῖς ἐν θεῷ
πατρὶ ἠγίασμένοις, καὶ Ἰησοῦ Χριστῷ
τετηρημένοις κλητοῖς·
2 ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη
πληθυνθείη
3 Ἀγαπητοί
πᾶσαν
σπουδὴν
ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς
κοινῆς σωτηρίας ἀνάγκην ἔσχον
γράψαι
ὑμῖν
παρακαλῶν
ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ
τοῖς ἁγίοις πίστει
4 παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι
οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ
κρίμα ἀσεβεῖς τὴν τοῦ θεοῦ ἡμῶν
χάριν μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ
τὸν μόνον δεσπότην Θεόν, καὶ κύριον
ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι

1

5 Ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι
εἰδότας ὑμᾶς ἅπαξ τοῦτο, ὅτι ὁ κύριος
λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας τὸ
δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας
ἀπώλεσεν
6 ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας
τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν ἀλλὰ ἀπολιπόντας
τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἰς κρίσιν μεγάλης
ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον
τετήρηκεν
7 ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ
περὶ αὐτὰς πόλεις τὸν ὅμοιον τούτοις
τρόπον
ἐκπορνεύσασαι
καὶ
ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας
πρόκεινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου
δίκην ὑπέχουσαι
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Bible Kralická
8 Takéž podobně i tito, jako
v [hluboký] sen pohřižení, tělo zajisté
poskvrňují, panstvím pak pohrdají
a důstojnosti se rouhají;
9 Ješto Michal archanděl, když
s ďáblem odpor maje, hádal se o tělo
Mojžíšovo, neodvážil se [proti němu]
vynésti soudu zlořečení, ale řekl:
Ztresciž tě Pán.
10 Tito pak, čehož neznají, [tomu] se
rouhají; a což od přirození znají, jako
nerozumná hovada, v tom se
poskvrňují.
11 Běda jim, nebo cestou Kainovou
odešli, a poblouzením Balámovy
mzdy [po lakomství] se vylili,
a odporováním Kóre zahynuli.
12 Tiť jsou na hodech vašich
poskvrny, když s vámi hodují
bezstoudně, sami se pasouce; [jsouce
jako] oblakové bez vody, jimiž vítr
sem i tam točí, stromové uvadlí,
neužiteční,
dvakrát
mrtví
[a]
vykořenění,
13 Vzteklé vody mořské, vymítajíce
[jako pěny] svou mrzkost, hvězdy
bludné,
jimžto
mrákota
tmy
zachována jest na věčnost.
14 Prorokoval pak také o nich
sedmý od Adama Enoch, řka: Aj, Pán
s svatými tisíci svými béře se,
15 Aby učinil soud všechněm
a trestal všecky, kteříž by koli mezi
nimi byli bezbožní, ze všech skutků
bezbožnosti jejich, v nichž bezbožnost
páchali, i ze všech tvrdých [řečí],
kteréž mluvili proti němu hříšníci
bezbožní.

Textus Receptus

8 Ὁμοίως
μέντοι
καὶ
οὗτοι
ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν μιαίνουσιν
κυριότητα δὲ ἀθετοῦσιν δόξας δὲ
βλασφημοῦσιν
9 ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος ὅτε τῷ
διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο περὶ
τοῦ Μωσέως σώματος οὐκ ἐτόλμησεν
κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας ἀλλ'
εἶπεν Ἐπιτιμήσαι σοι κύριος
10 οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασιν
βλασφημοῦσιν ὅσα δὲ φυσικῶς ὡς τὰ
ἄλογα ζῷα ἐπίστανται ἐν τούτοις
φθείρονται
11 οὐαὶ αὐτοῖς ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ Κάϊν
ἐπορεύθησαν καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ
Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν καὶ τῇ
ἀντιλογίᾳ τοῦ Κόρε ἀπώλοντο
12 οὗτοί εἰσιν ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν
σπιλάδες συνευωχούμενοι ἀφόβως
ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες νεφέλαι ἄνυδροι
ὑπὸ ἀνέμων περιφερόμεναι· δένδρα
φθινοπωρινὰ ἄκαρπα δὶς ἀποθανόντα
ἐκριζωθέντα
13 κύματα
ἄγρια
θαλάσσης
ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας
ἀστέρες πλανῆται οἷς ὁ ζόφος τοῦ
σκότους εἰς τὸν αἰῶνα τετήρηται
14 Προεφήτευσεν δὲ καὶ τούτοις
ἕβδομος ἀπὸ Ἀδὰμ Ἑνὼχ λέγων, Ἰδού,
ἦλθεν κύριος ἐν μυριάσιν ἁγίαις αὐτοῦ
15 ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων καὶ
ἐξἐλέγξαι πάντας τοὺς ἀσεβεῖς αὐτῶν
περὶ πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας
αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν καὶ περὶ πάντων
τῶν σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν κατ' αὐτοῦ
ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς
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16 Tiť jsou reptáci žalobní, podle
žádostí svých chodíce, jejichž ústa
mluví pýchu, pochlebujíce osobám
[některým] pro [svůj] užitek.
17 Ale vy, nejmilejší, pamatujte na
slova předpověděná od apoštolů Pána
našeho Jezukrista.
18 Nebo jsou pověděli vám, že
v posledním času budou posměvači,
podle svých bezbožných žádostí
chodící.
19 Toť jsou ti, kteříž se sami
odtrhují, [lidé] hovadní, Ducha
[Kristova] nemající.
20 Ale vy, nejmilejší, vzdělávajíce se
na té nejsvětější víře vaší, v Duchu
svatém modléce se,
21 Ostříhejte se v lásce Boží,
očekávajíce
milosrdenství
Pána
našeho Jezukrista k věčnému životu.
22 A nad některými zajisté lítost
mějte, rozeznání v tom majíce.
23 Jiné pak strašením k spasení
přivozujte,
[jako]
z ohně
je
vychvacujíce, v nenávisti majíce i tu
skrze tělo poskvrněnou sukni.
24 Tomu pak, kterýž mocen jest
zachovati vás bez úrazu a postaviti
před obličejem slávy své bez úhony
s veselím,
25 Samému moudrému Bohu,
Spasiteli našemu, [budiž] sláva
a velebnost, císařství i moc, i nyní i po
všecky věky. Amen.

Textus Receptus

16 Οὗτοί
εἰσιν
γογγυσταί
μεμψίμοιροι κατὰ τὰς ἐπιθυμίας αὐτῶν
πορευόμενοι καὶ τὸ στόμα αὐτῶν
λαλεῖ
ὑπέρογκα
θαυμάζοντες
πρόσωπα ὠφελείας χάριν
17 Ὑμεῖς δέ ἀγαπητοί μνήσθητε τῶν
ῥημάτων τῶν προειρημένων ὑπὸ τῶν
ἀποστόλων τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ
18 ὅτι ἔλεγον ὑμῖν· ὅτι ἐν ἐσχάτῳ
χρόνῳ ἔσονται ἐμπαῖκται κατὰ τὰς
ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τῶν
ἀσεβειῶν
19 Οὗτοί εἰσιν οἱ ἀποδιορίζοντες
ψυχικοί πνεῦμα μὴ ἔχοντες
20 ὑμεῖς δέ ἀγαπητοί τῇ ἁγιωτάτῃ
ὑμῶν πίστει ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς
ἐν πνεύματι ἁγίῳ προσευχόμενοι
21 ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ θεοῦ τηρήσατε
προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ζωὴν αἰώνιον
22 καὶ οὓς μὲν ἐλεεῖτε διακρινομένοι·
23 οὓς δὲ ἐν φόβῳ σῴζετε ἐκ τοῦ
πυρὸς ἁρπάζοντες μισοῦντες καὶ τὸν
ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτῶνα
24 Τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι αὐτούς
ἀπταίστους καὶ στῆσαι κατενώπιον
τῆς δόξης αὐτοῦ ἀμώμους ἐν
ἀγαλλιάσει
25 μόνῳ σοφῷ θεῷ σωτῆρι ἡμῶν
δόξα καὶ μεγαλωσύνη κράτος καὶ
ἐξουσία καὶ νῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς
αἰῶνας ἀμήν

Zjevení svatého Jana
Bible Kralická

1

Zjevení Ježíše Krista, kteréž dal
jemu Bůh, aby ukázal služebníkům
svým, které věci měly by se díti brzo,
[on] pak zjevil, poslav je skrze anděla
svého, služebníku svému Janovi,
2 Kterýž osvědčil slovo Boží
a svědectví Jezukristovo, a cožkoli
viděl.
3 Blahoslavený, kdož čte, i ti, kteříž
slyší slova proroctví tohoto a ostříhají
toho, což napsáno jest v něm; nebo čas
blízko jest.
4 Jan sedmi církvím, kteréž [jsou]
v Azii: Milost vám a pokoj od toho,
Jenž jest, a Kterýž byl, a Kterýž přijíti
má, a od sedmi Duchů, kteříž před
obličejem trůnu jeho jsou,
5 A od Ježíše Krista, [jenž jest]
svědek věrný, ten prvorozený
z mrtvých, a kníže králů země,
kterýžto zamiloval nás a umyl nás od
hříchů našich krví svou,
6 A učinil nás krále a kněží Bohu
a Otci svému, jemužto [buď] sláva
a moc na věky věků. Amen.
7 Aj, béře se s oblaky, a uzříť jej
všeliké oko, i ti, kteříž ho bodli;
a budou plakati pro něj všecka
pokolení země, jistě, Amen.
8 Jáť jsem Alfa i Omega, počátek
i konec, praví Pán, Kterýž jest,
a Kterýž byl, a Kterýž přijíti má, ten
všemohoucí.

Textus Receptus

Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ ἣν
ἔδωκεν αὐτῷ ὁ θεός δεῖξαι τοῖς
δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει
καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ
ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ
Ἰωάννῃ
2 ὃς ἐμαρτύρησεν τὸν λόγον τοῦ
θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ
Χριστοῦ ὅσα τε εἶδεν
3 μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ
ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας
καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα
ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς
4 Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς
ἐν τῇ Ἀσίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ
τοῦ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος καὶ
ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων ἃ ἐστιν
ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ
5 καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ μάρτυς
ὁ πιστός ὁ πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν
καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς
Τῷ ἀγαπήσαντι ἡμᾶς καὶ λούσαντι
ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ
αἵματι αὐτοῦ
6 καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλεῖς καὶ
ἱερεῖς τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ αὐτῷ ἡ
δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων· ἀμήν
7 Ἰδού, ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν
καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ
οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν καὶ
κόψονται ἐπ' αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ
τῆς γῆς ναί ἀμήν
8 Ἐγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω ἀρχὴ καὶ
τέλος, λέγει ὁ κύριος ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ
ὁ ἐρχόμενος ὁ παντοκράτωρ

1

ZJEVENÍ 1:9

Bible Kralická
9 Já Jan, [kterýž jsem] i bratr váš,
i spoluúčastník
v soužení,
i v království, i v trpělivosti Ježíše
Krista, byl jsem na ostrově, kterýž
slove Patmos, pro slovo Boží
a svědectví Ježíše Krista.
10 [A] byl jsem u vytržení ducha
v den Páně, i uslyšel jsem za sebou
hlas veliký jako trouby,
11 An [mi] dí: Já jsem Alfa i Omega,
ten první i poslední, a [řekl:] Co vidíš,
piš do knihy, a pošli sborům, kteříž
jsou v Azii, do Efezu, a do Smyrny,
a do Pergamu, a do Tyatiru, a do
Sardy, a do Filadelfie, i do Laodicie.

12 I obrátil jsem se, abych viděl ten
hlas, kterýž mluvil se mnou, a obrátiv
se, uzřel jsem sedm svícnů zlatých,
13 A uprostřed sedmi svícnů
podobného Synu člověka, oblečeného
v dlouhé roucho a přepásaného na
prsech pasem zlatým.
14 Hlava pak jeho a vlasové [byli]
bílí, jako bílá vlna, jako sníh, a oči jeho
jako plamen ohně.
15 Nohy pak jeho podobné mosazi,
jako v peci hořící; a hlas jeho jako hlas
vod mnohých.
16 A měl v pravé ruce své sedm
hvězd, a z úst jeho meč s obou stran
ostrý vycházel; a tvář jeho jako slunce,
když jasně svítí.

799

Textus Receptus

9 Ἐγὼ Ἰωάννης ὁ καὶ ἀδελφὸς ὑμῶν
καὶ συγκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ ἐν τῇ
βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ
Πάτμῳ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ διὰ
τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ
10 ἐγενόμην ἐν πνεύματι ἐν τῇ
κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα ὀπίσω μου
φωνὴν μεγάλην ὡς σάλπιγγος
11 λεγούσης Ἐγώ ἐιμι τὸ Α καὶ τὸ
Ω, Ὃ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος· καὶ ὁ
βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ
πέμψον ταῖς ἐκκλησίαις ταῖς ἐν Ἀσίᾳ,
εἰς Ἔφεσον καὶ εἰς Σμύρναν καὶ εἰς
Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρα καὶ εἰς
Σάρδεις καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν καὶ εἰς
Λαοδίκειαν
12 Καὶ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν
φωνὴν ἥτις ἐλάλησεν μετ' ἐμοῦ καὶ
ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς
13 καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν
ὅμοιον ὑιῷ ἀνθρώπου ἐνδεδυμένον
ποδήρη καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς
μαστοῖς ζώνην χρυσῆν
14 ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες
λευκαὶ ὡσει ἔριον λευκόν ὡς χιών καὶ
οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός
15 καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι
χαλκολιβάνῳ
ὡς
ἐν
καμίνῳ
πεπυρωμένοι· καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς
φωνὴ ὑδάτων πολλῶν
16 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ χειρὶ
ἀστέρας ἑπτά καὶ ἐκ τοῦ στόματος
αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα
ἐκπορευομένη καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ
ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ

800

ZJEVENÍ 2:4

Bible Kralická
17 A jakž jsem jej uzřel, padl jsem
k nohám jeho, jako mrtvý. I položil
ruku svou pravou na mne, řka ke
mně: Neboj se. Já jsem ten první
i poslední,
18 A živý, ješto jsem byl mrtvý, a aj,
živý jsem na věky věků. Amen.
A mám klíče pekla i smrti.
19 Napiš ty věci, kteréž jsi viděl,
a kteréž jsou, a kteréž se mají díti
potom.
20 Tajemství sedmi hvězd, kteréž jsi
viděl v pravici mé, a sedm svícnů
zlatých, [jest toto:] Sedm hvězd jsou
andělé sedmi církví; a sedm svícnů,
kteréžs viděl, jest [těch] sedm církví.

2

Andělu Efezské církve piš: Totoť
praví ten, kterýž drží těch sedm
hvězd v pravici své, jenž se prochází
uprostřed těch sedmi svícnů zlatých:
2 Známť skutky tvé, a práci tvou,
i trpělivost tvou, a že nemůžeš trpěti
zlých; a zkusil jsi těch, kteříž se praví
býti apoštolé, ale nejsou, a shledals je,
že [jsou] lháři.
3 A snášel jsi, a trpělivost máš, a pro
jméno mé pracovals a neustal.
4 Ale mámť [něco] proti tobě, [totiž]
že jsi tu první lásku svou opustil.

Textus Receptus

17 Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν ἔπεσα πρὸς
τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός καὶ
ἐπέθηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ χεῖρα ἐπ'
ἐμὲ λέγων, μοι, Μὴ φοβοῦ· ἐγώ εἰμι ὁ
πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος
18 καὶ ὁ ζῶν καὶ ἐγενόμην νεκρὸς
καὶ ἰδού, ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων ἀμήν· καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ
ᾅδου καὶ τοῦ θανάτου
19 γράψον ἃ εἶδες καὶ ἃ εἰσὶν καὶ ἃ
μέλλει γινέσθαι μετὰ ταῦτα
20 τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων
ὦν εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου καὶ τὰς
ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς· οἱ ἑπτὰ
ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν
εἰσιν καὶ αἱ ἑπτὰ λυχνίαι ἅς εἶδες ἑπτὰ
ἐκκλησίαι εἰσίν
Τῷ
ἀγγέλῳ
τῆς
Ἐφέσίνης
ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ
κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ
αὐτοῦ ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ
λυχνιῶν τῶν χρυσῶν·
2 Οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ τὸν κόπον
σου καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ ὅτι οὐ
δύνῃ βαστάσαι κακούς καὶ ἐπειράσω
τοὺς φάσκοντας εἶναι ἀποστόλους καὶ
οὐκ εἰσίν καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς
3 καὶ ἐβάστασας καὶ ὑπομονὴν ἔχεις
καὶ διὰ τὸ ὄνομά μου κεκοπίακας καὶ
οὐ κέκμηκας
4 ἀλλ' ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι τὴν ἀγάπην
σου τὴν πρώτην ἀφῆκας

2

ZJEVENÍ 2:5

Bible Kralická
5 Protož pomni, odkud jsi vypadl,
a čiň pokání a první skutky čiň. Pakliť
toho nebude, přijdu na tebe rychle
a pohnuť svícnem tvým z místa jeho,
nebudeš-li pokání činiti.
6 Ale [toto dobré do sebe] máš, že
nenávidíš skutků Mikulášenské [roty],
kterýchž i já nenávidím.
7 Kdo má uši, slyš, co Duch praví
církvím: Tomu, kdož zvítězí, dám jísti
z dřeva života, kteréž jest uprostřed
ráje Božího.
8 Andělu pak Smyrnenské církve
piš: Toto praví ten první i poslední,
kterýž byl mrtvý, a ožil:
9 Vím o skutcích tvých, i o soužení,
a chudobě [tvé], (ale bohatý jsi),
i o rouhání těch, kteříž se praví býti
Židé, a nejsou, ale [jsou] sběř
satanova.
10 Nebojž se nic toho, co trpěti máš.
Aj, uvržeť ďábel [některé] z vás do
vězení, abyste zkušeni byli, a budete
míti úzkost za deset dní. Budiž věrný
až do smrti, a dámť korunu života.
11 Kdo má uši, slyš, co Duch praví
církvím: Kdo zvítězí, nebude uražen
od smrti druhé.
12 Andělu pak Pergamenské církve
piš: Totoť praví ten, kterýž má ten meč
s obou stran ostrý:
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Textus Receptus

5 μνημόνευε οὖν πόθεν ἐκπέπτωκας,
καὶ μετανόησον καὶ τὰ πρῶτα ἔργα
ποίησον· εἰ δὲ μή ἔρχομαί σοι τάχει
καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ
τόπου αὐτῆς ἐὰν μὴ μετανοήσῃς
6 ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα
τῶν Νικολαϊτῶν ἃ κἀγὼ μισῶ
7 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα
λέγει ταῖς ἐκκλησίαις τῷ νικῶντι
δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς
ζωῆς ὅ ἐστιν ἐν μέσῶ τοῦ παραδείσου
τοῦ θεοῦ
8 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐκκλησίας
Σμυρναίων γράψον· Τάδε λέγει ὁ
πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος ὃς ἐγένετο
νεκρὸς καὶ ἔζησεν·
9 Οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν θλῖψιν
καὶ τὴν πτωχείαν πλούσιος δὲ εἶ καὶ
τὴν βλασφημίαν τῶν λεγόντων
Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς καὶ οὐκ εἰσὶν
ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ
10 μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις πάσχειν
ἰδού, μέλλει βάλειν ἐξ ὑμῶν ὁ
διάβολος εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε
καὶ ἕξετε θλῖψιν ἡμερῶν δέκα γίνου
πιστὸς ἄχρι θανάτου καὶ δώσω σοι
τὸν στέφανον τῆς ζωῆς
11 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ
πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις ὁ νικῶν
οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ
δευτέρου
12 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ
ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ ἔχων
τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν·
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ZJEVENÍ 2:19

Bible Kralická
13 Vím skutky tvé, i kde bydlíš,
[totiž] tu, kdež jest stolice satanova,
a že držíš se jména mého, a nezapřel
jsi víry mé, ani v těch dnech, když
Antipas,
svědek
můj
věrný,
zamordován jest u vás, tu, kdež bydlí
satan.
14 Ale mámť proti tobě [něco] málo,
že tam máš ty, kteříž drží učení
Balámovo, jenž učil Baláka pohoršení
klásti
před
obličejem
synů
Izraelských, aby jedli modlám
obětované a smilnili.
15 Tak i ty máš [některé], kteříž drží
učení Mikulášenců, což já v nenávisti
mám.
16 Činiž pokání. Pakli nebudeš,
přijdu na tebe brzy, a bojovatiť budu
s nimi mečem úst svých.
17 Kdo má uši, slyšiž, co Duch praví
církvím: Tomu, jenž vítězí, dám jísti
mannu skrytou a dám jemu kamének
bílý, a na tom kaménku jméno nové
napsané, kteréhož žádný neví, než
ten, kdož je přijímá.
18 Andělu pak Tyatirské církve piš:
Totoť praví Syn Boží, jenž má oči jako
plamen ohně, a nohy jeho podobné
[jsou] mosazi:
19 Známť skutky tvé, i lásku,
i přisluhování, i věrnost, i trpělivost
tvou, a skutky tvé, i ty poslední, kteříž
větší [jsou] nežli první.

Textus Receptus

13 Οἶδα τὰ ἔργα σου, καὶ ποῦ
κατοικεῖς ὅπου ὁ θρόνος τοῦ Σατανᾶ
καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά μου καὶ οὐκ
ἠρνήσω τὴν πίστιν μου καὶ ἐν ταῖς
ἡμέραις ἐν αἷς Ἀντιπᾶς ὁ μάρτυς μου ὁ
πιστός ὃς ἀπεκτάνθη παρ' ὑμῖν ὅπου
κατοικεῖ ὁ Σατανᾶς
14 ἀλλ' ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα ὅτι ἔχεις
ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ
ὃς ἐδίδασκεν ἕν τῷ Βαλὰκ βαλεῖν
σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ἰσραήλ
φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι
15 οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας
τὴν διδαχὴν τῶν Νικολαϊτῶν ὅ μισῶ
16 μετανόησον εἰ δὲ μή ἔρχομαί σοι
ταχύ καὶ πολεμήσω μετ' αὐτῶν ἐν τῇ
ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου
17 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ
πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις τῷ
νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἀπὸ τοῦ
μάννα τοῦ κεκρυμμένου καὶ δώσω
αὐτῷ ψῆφον λευκὴν καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον
ὄνομα καινὸν γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς
ἔγνω εἰ μὴ ὁ λαμβάνων
18 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις
ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ υἱὸς
τοῦ θεοῦ ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς
αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός καὶ οἱ πόδες
αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ·
19 Οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν
ἀγάπην καὶ τὴν διακονίαν καὶ τὴν
πίστιν καὶ τὴν ὑπομονήν σου καὶ τὰ
ἔργα σου καὶ τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν
πρώτων

ZJEVENÍ 2:20

Bible Kralická
20 Ale mámť proti tobě [něco] málo,
že dopouštíš ženě Jezábel, kteráž se
býti praví prorokyní, učiti a v blud
uvoditi služebníky mé, aby smilnili
a jedli modlám obětované.
21 Ale dalť jsem jí čas, aby pokání
činila z smilstva svého, avšak nečinila
pokání.
22 Aj, já uvrhu ji na lože, i ty, kteříž
cizoloží s ní, v soužení převeliké,
jestliže nebudou činiti pokání z skutků
svých.
23 A syny její zmorduji smrtí;
i zvědíť všecky církve, žeť jsem já ten,
kterýž
zpytuji
ledví
a srdce,
a odplatím jednomu každému z vás
podle skutků vašich.
24 Vámť pak pravím i jiným
Tyatirským, kteřížkoli nemají učení
tohoto, a kteříž nepoznali hlubokosti
satanovy, jakž oni říkají: Nevzložímť
na vás jiného břemene.
25 Avšak to, což máte, držte,
dokavadž nepřijdu.
26 Kdož by pak vítězil a ostříhal až
do konce skutků mých, dám jemu moc
nad pohany.
27 I budeť je spravovati prutem
železným, [a] jako nádoba hrnčířova
střískáni budou, jakž i já vzal jsem od
Otce svého.
28 A dám jemu hvězdu jitřní.
29 Kdo má uši, slyš, co Duch praví
církvím.
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Textus Receptus

20 ἀλλ' ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα ὅτι ἐᾷς
τὴν γυναῖκα Ἰεζάβηλ, τὴν λέγουσαν
ἑαυτὴν προφῆτιν διδάσκειν καὶ
πλανᾶσθαι ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι
καὶ εἰδωλόθυτα φαγεῖν
21 καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα
μετανοήσῃ ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς καὶ
οὐ μετενόησεν
22 ἰδού, ἐγὼ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην
καὶ τοὺς μοιχεύοντας μετ' αὐτῆς εἰς
θλῖψιν μεγάλην ἐὰν μὴ μετανοήσωσιν
ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν
23 καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν
θανάτῳ καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ
ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ ἐρευνῶν
νεφροὺς καὶ καρδίας καὶ δώσω ὑμῖν
ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν
24 ὑμῖν δὲ λέγω καὶ λοιποῖς τοῖς ἐν
Θυατείροις ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τὴν
διδαχὴν ταύτην καὶ οἵτινες οὐκ
ἔγνωσαν τὰ βάθη τοῦ Σατανᾶ ὡς
λέγουσιν· οὐ βάλω ἐφ' ὑμᾶς ἄλλο
βάρος
25 πλὴν ὃ ἔχετε κρατήσατε ἄχρις οὗ
ἂν ἥξω
26 καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι
τέλους τὰ ἔργα μου δώσω αὐτῷ
ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν
27 καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ
σιδηρᾷ ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ
συντρίβεται ὡς κἀγώ εἴληφα παρά
τοῦ πατρός μου
28 καὶ δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν
πρωϊνόν
29 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ
πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις
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ZJEVENÍ 3:7

Bible Kralická

3

Andělu pak církve Sardinské piš:
Toto praví ten, jenž má sedm
duchů Božích a sedm hvězd: Vím
skutky tvé: máš jméno, že jsi živ, ale
jsi mrtvý.
2 Budiž bedlivý, a potvrdiž toho,
což mělo umříti. Neboť jsem nenalezl
skutků tvých plných před Bohem.
3 Pomniž tedy, co jsi přijal a slyšel,
a ostříhej [toho], a čiň pokání. Pakli
bdíti nebudeš, přijduť na tě jako
zloděj, a nezvíš, v kterou hodinu na tě
přijdu.
4 [Ale] máš některé osoby i v Sardis,
kteréž neposkvrnily roucha svého,
protož budouť se procházeti se mnou
v bílém [rouše]; nebo jsou hodni.
5 Kdo zvítězí, tenť bude odín
rouchem bílým; a nevymažiť jména
jeho z knih života, ale vyznámť jméno
jeho před obličejem Otce svého i před
anděly jeho.
6 Kdo má uši, slyš, co Duch praví
církvím.
7 Andělu pak Filadelfitské církve
piš: Totoť praví ten svatý [a] pravý,
jenž má klíč Davidův, kterýžto otvírá,
a žádný nezavírá, a zavírá, žádný pak
neotvírá:

Textus Receptus

Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν
ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ
ἔχων τὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς
ἑπτὰ ἀστέρας· Οἶδά σου τὰ ἔργα ὅτι
τὸ ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς καὶ νεκρὸς εἶ
2 γίνου γρηγορῶν καὶ στήριξον τὰ
λοιπὰ ἃ μὲλλει ἀποθανεῖν οὐ γὰρ
εὕρηκά σου τὰ ἔργα πεπληρωμένα
ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
3 μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ
ἤκουσας καὶ τήρει καὶ μετανόησον ἐὰν
οὖν μὴ γρηγορήσῃς ἥξω ἐπὶ σέ ὡς
κλέπτης καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν
ἥξω ἐπὶ σε
4 ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα καὶ ἐν
Σάρδεσιν ἃ οὐκ ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια
αὐτῶν καὶ περιπατήσουσιν μετ' ἐμοῦ
ἐν λευκοῖς ὅτι ἄξιοί εἰσιν
5 ὁ νικῶν οὕτος περιβαλεῖται ἐν
ἱματίοις λευκοῖς καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ
ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς
καὶ ἐξομολογήσομαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ
ἐνώπιον τοῦ πατρός μου καὶ ἐνώπιον
τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ
6 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα
λέγει ταῖς ἐκκλησίαις
7 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ
ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ ἅγιος
ὁ ἀληθινός ὁ ἔχων τὴν κλεῖδα τοῦ
Δαβίδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείει,
καὶ κλείει καὶ οὐδεὶς ἀνοίγει·

3

ZJEVENÍ 3:8

Bible Kralická
8 Vím skutky tvé. Aj, postavil jsem
před tebou dveře otevřené, a žádnýť
jich nemůže zavříti. Nebo máš [ač]
nevelikou moc, a ostříhal jsi slova
mého, a nezapřels jména mého.
9 Aj, dávámť [některé] z sběři
satanovy, kteříž se praví býti Židé,
a nejsou, ale klamají. Aj, [pravím],
způsobím to, žeť přijdou a budou se
klaněti
před
nohama
tvýma,
a poznajíť, že jsem já tě miloval.
10 Nebo jsi ostříhal slova trpělivosti
mé, i jáť tebe ostříhati budu od hodiny
pokušení, kteréž přijíti má na všecken
svět, aby zkušeni byli obyvatelé země.

11 Aj, přijduť brzy. Držiž se toho, co
máš, aby žádný nevzal koruny tvé.
12 Kdo zvítězí, učiním jej sloupem
v chrámě Boha svého, a nevyjdeť již
více ven; a napíšiť na něm jméno Boha
svého a jméno města Boha mého,
nového Jeruzaléma sstupujícího
s nebe od Boha mého, i jméno své
nové.
13 Kdo má uši, slyš, co Duch praví
církvím.
14 Andělu pak církve Laodicenské
piš: Toto praví Amen, svědek ten
věrný a pravý, počátek stvoření
Božího:
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8 Οἶδά σου τὰ ἔργα ἰδού, δέδωκα
ἐνώπιόν σου θύραν ἀνεῳγμένην, καὶ
οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν ὅτι
μικρὰν ἔχεις δύναμιν καὶ ἐτήρησάς
μου τὸν λόγον καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ
ὄνομά μου
9 ἰδού, διδωμι ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ
Σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς
Ἰουδαίους εἶναι καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ
ψεύδονται ἰδού, ποιήσω αὐτοὺς ἵνα
ἥξωσιν καὶ προσκυνήσωσιν ἐνώπιον
τῶν ποδῶν σου καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ
ἠγάπησά σε
10 ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς
ὑπομονῆς μου κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς
ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης
ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης
πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς
γῆς
11 ἰδού, ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὃ ἔχεις
ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου
12 ὁ νικῶν ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν
τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ μου καὶ ἔξω οὐ μὴ
ἐξέλθῃ ἔτι καὶ γράψω ἐπ' αὐτὸν τὸ
ὄνομα τοῦ θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς
πόλεως τοῦ θεοῦ μου τῆς καινῆς
Ἰερουσαλήμ ἡ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου καὶ τὸ
ὄνομά μου τὸ καινόν
13 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ
πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις
14 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐκκλησίας
Λαοδικέων γράψον· Τάδε λέγει ὁ
Ἀμήν ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός
ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ·
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15 Vímť skutky tvé, že ani jsi
studený, ani horký. Ó bys [chutně]
studený byl anebo horký.
16 A tak, že jsi vlažný, a ani
studený, ani horký, vyvrhu tě z úst
svých.
17 Nebo pravíš: Bohatý jsem,
a zbohatl jsem, a žádného nepotřebuji,
a nevíš, že jsi bídný, mizerný, a chudý,
a slepý, i nahý.
18 Radím tobě, abys sobě koupil ode
mne zlata ohněm zprubovaného, abys
byl bohatý, a v roucho bílé abys
oblečen byl, a neokazovala se hanba
nahoty tvé. A očí svých pomaž
kollyrium, abys viděl.
19 Já kteréžkoli miluji, kárám
a tresci; rozhorliž se tedy, a čiň
pokání.
20 Aj, stojímť u dveří, a tluku.
Jestližeť by kdo uslyšel hlas můj
a otevřel dveře, vejduť k němu,
a budu s ním večeřeti, a on se mnou.
21 Kdož zvítězí, dám jemu seděti
s sebou na trůnu svém, jako i já
zvítězil jsem, a sedím s Otcem svým
na trůnu jeho.
22 Kdo má uši, slyš, co Duch praví
církvím.

Textus Receptus

15 Οἶδά σου τὰ ἔργα ὅτι οὔτε
ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός ὄφελον ψυχρὸς
εἴης ἢ ζεστός
16 οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ καὶ οὔτε
ψυχρός οὔτε ζεστὸς μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ
τοῦ στόματός μου
17 ὅτι λέγεις ὅτι Πλούσιός εἰμι καὶ
πεπλούτηκα καὶ οὐδενὸς χρείαν ἔχω
καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος
καὶ ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς
καὶ γυμνός
18 συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ'
ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ πυρὸς
ἵνα πλουτήσῃς καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα
περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη
τῆς γυμνότητός σου καὶ κολλούριον
ἐγχρῖσον τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα
βλέπῃς
19 ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ ἐλέγχω καὶ
παιδεύω·
ζήλωσον
οὖν
καὶ
μετανόησον
20 ἰδού, ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ
κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου
καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν εἰσελεύσομαι
πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ' αὐτοῦ
καὶ αὐτὸς μετ' ἐμοῦ
21 ὁ νικῶν δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ'
ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου ὡς κἀγὼ
ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός
μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ
22 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ
πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις

ZJEVENÍ 4:1
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4

Potom jsem viděl, a aj, dveře
otevříny [byly] v nebi, a hlas první,
kterýž jsem byl slyšel jako trouby, an
mluví se mnou, řkoucí: Vstup sem,
a ukážiť, co se má díti potom.
2 A hned byl jsem u vytržení ducha,
a aj, trůn postaven byl na nebi, a na
trůnu [jeden] seděl.
3 A ten, jenž seděl, podoben byl
obličejem kameni jaspidu a sardiovi;
a vůkol toho trůnu byla duha, na
pohledění podobná smaragdu.
4 A okolo toho trůnu [bylo] stolic
čtyřmecítma, a na těch stolicích viděl
jsem čtyřmecítma starců sedících,
oblečených v roucha bílá. A měli na
hlavách svých koruny zlaté.

5 A z toho trůnu pocházelo
blýskání, a hromobití, a hlasové.
A sedm lamp ohnivých hořících před
trůnem, jenž jsou sedm Duchů Božích.
6 A před trůnem [bylo] moře sklené,
podobné křišťálu, a uprostřed trůnu
a vůkol trůnu čtvero zvířat, plných očí
zpředu i zzadu.
7 A zvíře první podobné [bylo] lvu,
a druhé zvíře podobné teleti, a třetí
zvíře mající tvárnost jako člověk,
a čtvrté zvíře podobné orlu letícímu.
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Μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ ἰδού, θύρα
ἠνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἡ
φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς
σάλπιγγος λαλούσης μετ' ἐμοῦ
λέγουσα, Ἀνάβα ὧδε καὶ δείξω σοι ἃ
δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα
2 καὶ εὐθέως ἐγενόμην ἐν πνεύματι
καὶ ἰδού, θρόνος ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ
καὶ ἐπὶ τοῦ θρόνου καθήμενος
3 καὶ ὁ καθήμενος ἦν ὅμοιος ὁράσει
λίθῳ ἰάσπιδι καὶ σαρδίνῳ· καὶ ἶρις
κυκλόθεν τοῦ θρόνου ὅμοιος ὁράσει
σμαραγδίνῳ
4 καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου θρόνοι
εἴκοσι καὶ τέσσαρες καὶ ἐπὶ τοὺς
θρόνους εἴδον τοὺς εἴκοσι καὶ
τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημένους
περιβεβλημένους ἐν ἱματίοις λευκοῖς
καὶ ἔσχον ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν
στεφάνους χρυσοῦς
5 καὶ ἐκ τοῦ θρόνου ἐκπορεύονται
ἀστραπαὶ καὶ βρονταί καὶ φωναὶ καὶ
ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι
ἐνώπιον τοῦ θρόνου αἵ εἰσιν τὰ ἑπτὰ
πνεύματα τοῦ θεοῦ
6 καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου θάλασσα
ὑαλίνη ὁμοία κρυστάλλῳ Καὶ ἐν μέσῳ
τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου
τέσσαρα ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν
ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν
7 καὶ τὸ ζῷον τὸ πρῶτον ὅμοιον
λέοντι καὶ τὸ δεύτερον ζῷον ὅμοιον
μόσχῳ καὶ τὸ τρίτον ζῷον ἔχον τὸ
πρόσωπον ὡς ἄνθρωπος καὶ τὸ
τέταρτον ζῷον ὅμοιον ἀετῷ πετωμένῳ

4
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11 Hoden jsi, Pane, přijíti slávu,
a čest, i moc; nebo ty jsi stvořil všecky
věci, a pro vůli tvou trvají, i stvořeny
jsou.

8 καὶ τέσσαρα ζῷα ἓν καθ' ἑαυτὸ
εἴχον ἀνὰ πτέρυγας ἕξ κυκλόθεν καὶ
ἔσωθεν γέμοντα ὀφθαλμῶν καὶ
ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ
νυκτὸς λέγοντα, Ἅγιος ἅγιος ἅγιος
κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὁ ἦν καὶ
ὁ ὢν καὶ ὁ ἐρχόμενος
9 καὶ ὅταν δώσουσιν τὰ ζῷα δόξαν
καὶ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν τῷ
καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου, τῷ ζῶντι
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
10 πεσοῦνται οἱ εἴκοσι καὶ τέσσαρες
πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ καθημένου
ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ προσκυνοῦσιν τῷ
ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων καὶ
βάλλουσιν τοὺς στεφάνους αὐτῶν
ἐνώπιον τοῦ θρόνου λέγοντες
11 Ἄξιος εἶ Κύριε, λαβεῖν τὴν δόξαν
καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν ὅτι σὺ
ἔκτισας τὰ πάντα καὶ διὰ τὸ θέλημά
σου εἰσιν καὶ ἐκτίσθησαν

5

5

8 A jedno každé z těch čtyř zvířat
mělo šest křídel okolo, a vnitř plná
[byla] očí, a neměla odpočinutí dnem
i nocí, říkajíce: Svatý, svatý, svatý Pán
Bůh všemohoucí, kterýž byl, a jest,
i přijíti má.
9 A když ta zvířata vzdávala slávu
a čest i díků činění sedícímu na trůnu,
živému na věky věků,
10 Padlo těch čtyřmecítma starců
před obličejem sedícího na trůnu,
a klanělo se živému na věky věků,
a metali koruny své před trůnem,
řkouce:

I viděl jsem po pravici sedícího na
trůnu knihy popsané vnitř
i zevnitř, zapečetěné sedmi pečetmi
2 A viděl jsem anděla silného,
volajícího hlasem velikým: Kdo jest
hoden otevříti knihy [tyto] a zrušiti
pečeti jejich?
3 I nemohl žádný, ani na nebi, ani na
zemi, ani pod zemí, otevříti knih, ani
pohleděti do nich.
4 Pročež já plakal jsem velmi, že
není nalezen žádný, [kterýž by] hoden
byl otevříti a čísti tu knihu, ani
pohleděti do ní.

Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ
καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου βιβλίον
γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν
κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἑπτά
2 καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν
κηρύσσοντα φωνῇ μεγάλῃ Τίς ἐστιν
ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ λῦσαι
τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ
3 καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ
οὐδὲ ἐπὶ τῆς γῆς οὐδὲ ὑποκάτω τῆς
γῆς ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὐδὲ βλέπειν
αὐτό
4 καὶ ἐγὼ ἔκλαιον πολλὰ, ὅτι οὐδεὶς
ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι καὶ ἀναγνῶναι
τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό

ZJEVENÍ 5:5
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5 Tedy jeden z starců dí mi: Neplač.
Aj, zvítězilť Lev, ten, kterýž jest
z pokolení Judova, kořen Davidův,
aby otevřel tu knihu a zrušil sedm
pečetí jejích.
6 I viděl jsem, a aj, mezi trůnem
a čtyřmi zvířaty a mezi starci Beránek
stojí jako zabitý, maje sedm rohů
a sedm očí, jenž jsou sedm Duchů
Božích, poslaných na všecku zemi.

7 I přišel a vzal knihy z pravice toho,
kterýž seděl na trůnu.
8 A jakž vzal knihy, [ihned] těch
čtvero zvířat a těch čtyřmecítma starců
padlo před Beránkem, majíce jeden
každý z nich harfu a báně zlaté plné
vůně, jenž jsou modlitby svatých.
9 A zpívali píseň novou, řkouce:
Hoden jsi vzíti knihy a otevříti pečeti
jejich. Nebo jsi zabit, a vykoupils nás
Bohu krví svou ze všelikého pokolení
a jazyku a lidu i národu.
10 A učinil jsi nás Bohu našemu
krále a kněží, a budeme kralovati na
zemi.
11 I viděl jsem a slyšel hlas andělů
mnohých okolo trůnu a zvířat
a starců, a byl počet jejich stokrát tisíc
tisíců a desetkrát sto tisíců,
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5 καὶ εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγει
μοι Μὴ κλαῖε ἰδού, ἐνίκησεν ὁ λέων ὁ
ὢν ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα ἡ ῥίζα Δαβίδ,
ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ λῦσαι τὰς ἑπτὰ
σφραγῖδας αὐτοῦ
6 Καὶ εἶδον καὶ ἰδού, ἐν μέσῳ τοῦ
θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ
ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον
ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον ἔχον κέρατα
ἑπτὰ καὶ ὀφθαλμοὺς ἑπτά οἵ εἰσιν τὰ
ἑπτὰ τοῦ θεοῦ πνεύματα τὰ
ἀπεσταλμένα εἰς πᾶσαν τὴν γῆν
7 καὶ ἦλθεν καὶ εἴληφεν τὸ βιβλίον
ἐκ τῆς δεξιᾶς τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ
θρόνου
8 καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον τὰ
τέσσαρα ζῷα καὶ οἱ εἴκοσιτέσσαρες
πρεσβύτεροι ἔπεσον ἐνώπιον τοῦ
ἀρνίου ἔχοντες ἕκαστος κιθάρας, καὶ
φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων
αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων
9 καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες
Ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι
τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ ὅτι ἐσφάγης καὶ
ἠγόρασας τῷ θεῷ ἡμᾶς ἐν τῷ αἵματί
σου ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ
λαοῦ καὶ ἔθνους
10 καὶ ἐποίησας ἡμᾶς τῷ θεῷ ἡμῶν
βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς καὶ βασιλεύσομεν
ἐπὶ τῆς γῆς
11 Καὶ εἶδον καὶ ἤκουσα φωνὴν
ἀγγέλων πολλῶν κύκλοθεν τοῦ
θρόνου καὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν
πρεσβυτέρων καὶ χιλιάδες χιλιάδων
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12 Řkoucích
velikým
hlasem:
Hodenť jest ten zabitý Beránek vzíti
moc, a bohatství, i moudrost, i sílu,
i čest, i slávu, i požehnání.
13 Též všecko stvoření, kteréž jest na
nebi, i na zemi, i pod zemí, i v moři,
i všecko, což v nich jest, slyšel jsem
řkoucí: Sedícímu na trůnu a Beránkovi
požehnání, čest a sláva i síla na věky
věků.

14 Čtvero pak zvířat řeklo: Amen.
A těch čtyřmecítma starců padlo,
a klaněli se živému na věky věků.

6

I viděl jsem, když otevřel Beránek
jednu z těch pečetí, a slyšel jsem
jedno ze čtyř zvířat, ano praví, jako
hlasem hromovým: Pojď a viz.
2 I pohleděl jsem, a aj, kůň bílý,
a ten, jenž seděl na něm, měl lučiště.
A dána jest jemu koruna, i vyjel,
přemáhaje, a aby přemáhal.
3 A když otevřel pečet druhou,
slyšel jsem druhé zvíře, řkoucí: Pojď
a viz.
4 I vyšel jiný kůň ryzí. A sedícímu
na něm dáno jest, aby pokoj vyzdvihl
z země a aby se [lidé] vespolek
mordovali; a dán jemu meč veliký.

Textus Receptus

12 λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ Ἄξιόν
ἐστιν τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν
τὴν δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν
καὶ ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ
εὐλογίαν
13 καὶ πᾶν κτίσμα ὃ ἐστιν ἐν τῷ
οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ, καὶ ὑποκάτω τῆς
γῆς καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης ἅ ἐστίν καὶ
τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα ἤκουσα λέγοντας
Τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνοῦ καὶ τῷ
ἀρνίῳ ἡ εὐλογία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δόξα
καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων
14 καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα ἔλεγον,
Ἀμήν,
καὶ
οἱ
εἴκοσιτέσσαρες
πρεσβύτεροι
ἔπεσαν
καὶ
προσεκύνησαν ζῶντι εἰς τοὺς αἰωνας
τῶν αἰώνων
Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον
μίαν ἐκ τῶν σφραγίδων καὶ
ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων
λέγοντος ὡς φωνὴς βροντῆς Ἔρχου
καὶ βλέπε
2 καὶ εἶδον καὶ ἰδού, ἵππος λευκός
καὶ ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτῷ ἔχων τόξον
καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος καὶ ἐξῆλθεν
νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ
3 Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν δευτέραν
σφραγῖδα ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζῴου
λέγοντος Ἔρχου καὶ βλέπε
4 καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός
καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ' αὐτῷ ἐδόθη
αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἀπὸ τῆς γῆς
καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξωσιν καὶ ἐδόθη
αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη

6
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5 A když otevřel pečet třetí, slyšel
jsem třetí zvíře, řkoucí: Pojď a viz.
I pohleděl jsem, a aj, kůň vraný, a ten,
jenž na něm seděl, měl váhu v ruce
své.
6 I slyšel jsem hlas z prostředku čtyř
zvířat, an praví: Měřice pšenice za
peníz, a tři měřice ječmene za peníz,
oleji pak a vínu neškoď.
7 A když otevřel pečet čtvrtou,
slyšel jsem hlas čtvrtého zvířete,
řkoucí: Pojď a viz.
8 I pohleděl jsem, a aj, kůň plavý,
a toho, kterýž seděl na něm, jméno
smrt, a peklo šlo za ním. I dána jest
jim moc nad čtvrtým dílem země, aby
mordovali
mečem,
a hladem,
a morem, a šelmami zemskými.
9 A když otevřel pečet pátou, viděl
jsem pod oltářem duše zmordovaných
pro slovo Boží a pro svědectví, kteréž
vydávali.
10 I volali hlasem velikým, řkouce:
Až dokud, Pane svatý a pravý,
nesoudíš a nemstíš krve naší nad těmi,
kteříž přebývají na zemi?
11 Tedy dáno jednomu každému
z nich roucho bílé, a řečeno jest jim,
aby odpočívali ještě za malý čas, až by
se naplnil počet spoluslužebníků jejich
a bratří jejich, kteříž zmordováni býti
mají, jako i oni.
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Textus Receptus

5 Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν τρίτην
σφραγῖδα ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου
λέγοντος Ἔρχου καὶ βλέπε καὶ εἶδον
καὶ ἰδού, ἵππος μέλας Καὶ ὁ
καθήμενος ἐπ' αὐτῷ ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ
χειρὶ αὐτοῦ
6 καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν
τεσσάρων ζῴων λέγουσαν, Χοῖνιξ
σίτου δηναρίου καὶ τρεῖς χοίνικες
κριθῆς δηναρίου καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν
οἶνον μὴ ἀδικήσῃς
7 Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν
τετάρτην ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου
ζῴου λέγουσαν, Ἔρχου καὶ βλέπε
8 καὶ εἶδον καὶ ἰδού, ἵππος χλωρός
καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ ὄνομα
αὐτῷ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἀκολούθει
μετ' αὐτοῦ καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία
ἀποκτεῖναι ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς ἐν
ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ
καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς
9 Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν πέμπτην
σφραγῖδα εἶδον ὑποκάτω τοῦ
θυσιαστηρίου
τὰς
ψυχὰς
τῶν
ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν ἣν εἶχον
10 καὶ ἔκραζον φωνῇ μεγάλῃ
λέγοντες, Ἕως πότε ὁ δεσπότης ὁ
ἅγιος καὶ ὁ ἀληθινός, οὐ κρίνεις καὶ
ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἀπὸ τῶν
κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς;
11 καὶ ἐδόθησαν ἑκάστοις στολαὶ
λευκαὶ, καὶ ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα
ἀναπαύσωνται ἔτι χρόνον μικρόν ἕως
οὗ πληρωσονται καὶ οἱ σύνδουλοι
αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ
μέλλοντες ἀποκτείνεσθαι ὡς καὶ αὐτοί
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Bible Kralická

Textus Receptus

17 Nebť jest přišel den veliký hněvu
jeho. I kdo bude moci ostáti?

12 Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὴν
σφραγῖδα τὴν ἕκτην καὶ ἰδού, σεισμὸς
μέγας ἐγένετο καὶ ὁ ἥλιος ἐγένετο
μέλας ὡς σάκκος τρίχινος καὶ ἡ
σελήνη ἐγένετο ὡς αἷμα
13 καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ
ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν ὡς συκῆ βάλλει
τοὺς ὀλύνθους αὐτῆς ὑπὸ μεγάλου
ἀνέμου σειομένη
14 καὶ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη ὡς
βιβλίον εἱλισσόμενον καὶ πᾶν ὄρος
καὶ νῆσος ἐκ τῶν τόπων αὐτῶν
ἐκινήθησαν
15 καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ
μεγιστᾶνες καὶ οἱ πλούσιοι καὶ οἱ
χιλίαρχοι καὶ οἱ δυνατοὶ, καὶ πᾶς
δοῦλος καὶ πᾶς ἐλεύθερος ἔκρυψαν
ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς
πέτρας τῶν ὀρέων
16 καὶ λέγουσιν τοῖς ὄρεσιν καὶ ταῖς
πέτραιςμ Πέσετε ἐφ' ἡμᾶς καὶ κρύψατε
ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου
ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ
ἀρνίου
17 ὅτι ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τῆς
ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ τίς δύναται σταθῆναι

7

7

12 I pohleděl jsem, když otevřel
pečet šestou, a aj, země třesení veliké
stalo se, a slunce učiněno jest černé
jako pytel žíněný, a měsíc všecken byl
jako krev.
13 A hvězdy nebeské padaly na
zemi, podobně jako dřevo fíkové
smítá s sebe ovoce své, když od
velikého větru kláceno bývá.
14 A nebe se schovalo jako knihy
zavřené, a všeliká hora i ostrovové
z místa svého pohnuli se.
15 A králové země, i knížata,
i bohatí, a úředníci, a mocní, i každý
služebník, i všeliký svobodný, skryli
se v jeskyních a v skalí hor,

16 A řekli horám a skalí: Padněte na
nás a skrejte nás před tváří toho, jenž
sedí na trůnu, a před hněvem
Beránka.

Potom jsem viděl čtyři anděly,
stojící na čtyřech úhlech země,
držící čtyři větry zemské, aby nevál
vítr na zemi, ani na moře, ani na
žádný strom.
2 A viděl jsem jiného anděla,
vystupujícího od východu slunce,
majícího pečet Boha živého. Kterýž
zvolal hlasem velikým na ty čtyři
anděly, jimž dáno, aby škodili zemi
a moři,

Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον τέσσαρας
ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τὰς
τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς κρατοῦντας
τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τῆς γῆς ἵνα μὴ
πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς μήτε ἐπὶ τῆς
θαλάσσης μήτε ἐπὶ πᾶν δένδρον
2 καὶ
εἶδον
ἄλλον
ἄγγελον
ἀναβάντα ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου ἔχοντα
σφραγῖδα θεοῦ ζῶντος καὶ ἔκραξεν
φωνῇ μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις
οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν γῆν καὶ
τὴν θάλασσαν

ZJEVENÍ 7:3

Bible Kralická
3 Řka: Neškoďte zemi, ani moři, ani
stromům, dokudž neznamenáme
služebníků Boha našeho na čelích
jejich.
4 I slyšel jsem počet znamenaných,
sto čtyřidceti a čtyři tisíce jich
zapečetěno ze všech pokolení synů
Izraelských.
5 Z pokolení Juda dvanácte tisíců
znamenaných, z pokolení Ruben
dvanácte
tisíců
znamenaných,
z pokolení Gád dvanácte tisíců
znamenaných;
6 Z pokolení Aser dvanácte tisíců
znamenaných, z pokolení Neftalím
dvanácte
tisíců
znamenaných,
z pokolení Manases dvanácte tisíců
znamenaných;
7 Z pokolení Simeon dvanácte tisíců
znamenaných,
z pokolení
Léví
dvanácte
tisíců
znamenaných,
z pokolení Izachar dvanácte tisíců
znamenaných;
8 Z pokolení Zabulon dvanácte
tisíců znamenaných, z pokolení Jozef
dvanácte
tisíců
znamenaných,
z pokolení Beniamin dvanácte tisíců
znamenaných.
9 Potom pohleděl jsem, a aj, zástup
veliký, kteréhož by žádný přečísti
nemohl, ze všech národů a pokolení
a lidí i jazyků, ani stojí před trůnem
a před obličejem Beránka, oblečeni
jsouce v bílé roucho, a palmy v rukou
jejich.
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Textus Receptus

3 λέγων, Μὴ ἀδικήσητε τὴν γῆν μήτε
τὴν θάλασσαν μήτε τὰ δένδρα ἄχρις
οὗ σφραγίζωμεν τοὺς δούλους τοῦ
θεοῦ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν
4 καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν
ἐσφραγισμένων
ρμδ'
χιλιάδες
ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν
Ἰσραήλ·
5 ἐκ φυλῆς Ἰούδα ιβ' χιλιάδες
ἐσφραγισμένοι ἐκ φυλῆς Ῥουβὴν ιβ'
χιλιάδες ἐσφραγισμένοι· ἐκ φυλῆς Γὰδ
ιβ' χιλιάδες ἐσφραγισμένοι·
6 ἐκ φυλῆς Ἀσὴρ ιβ' χιλιάδες
ἐσφραγισμένοι· ἐκ φυλῆς Νεφθαλείμ
ιβ' χιλιάδες ἐσφραγισμένοι· ἐκ φυλῆς
Μανασσῆ ιβ' χιλιάδες ἐσφραγισμένοι·
7 ἐκ φυλῆς Συμεὼν ιβ' χιλιάδες
ἐσφραγισμένοι· ἐκ φυλῆς Λευὶ ιβ'
χιλιάδες ἐσφραγισμένοι· ἐκ φυλῆς
Ἰσαχάρ ιβ' χιλιάδες ἐσφραγισμένοι·
8 ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν ιβ' χιλιάδες
ἐσφραγισμένοι ἐκ φυλῆς Ἰωσὴφ ιβ'
χιλιάδες ἐσφραγισμένοι· ἐκ φυλῆς
Βενιαμὶν ιβ' χιλιάδες ἐσφραγισμένοι·
9 Μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ ἰδού, ὄχλος
πολύς ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς
ἠδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν
καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν ἑστῶτες
ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ
ἀρνίου περιβεβλημένοι στολὰς λευκάς
καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν
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10 A volali hlasem velikým, řkouce:
Spasení [jest] od Boha našeho na trůnu
sedícího a [od] Beránka.
11 A všickni andělé stáli okolo trůnu
a starců a čtyř zvířat. I padli před
trůnem na tváři své a klaněli se Bohu,

12 Řkouce: Amen. Požehnání,
a sláva, a moudrost, a díků činění,
a čest, a moc, i síla Bohu našemu na
věky věků. Amen.
13 I promluvil ke mně jeden z těch
starců, a řekl mi: Kdo jsou tito, kteříž
oblečeni jsou v bílé roucho? A odkud
přišli?
14 I řekl jsem jemu: Pane, ty víš.
I řekl mi: To jsou ti, kteříž přišli
z velikého soužení, a umyli roucha
svá, a zbílili je ve krvi Beránkově.

15 Protož jsou před trůnem Božím,
a slouží jemu dnem i nocí v chrámě
jeho; a ten, jenž sedí na trůnu,
přebývati bude s nimi.
16 Nebudouť lačněti ani žízniti více,
a nebude bíti na ně slunce, ani žádné
horko.
17 Nebo Beránek, kterýž jest
uprostřed trůnu, pásti je bude,
a dovedeť je k živým studnicím vod,
a setře Bůh všelikou slzu s očí jejich.

Textus Receptus

10 καὶ κράζοντες φωνῇ μεγάλῃ
λέγοντες, Ἡ σωτηρία τῷ καθημένῳ
ἐπὶ τοῦ θρόνου, τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ τῷ
ἀρνίῳ
11 καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι ἑστήκεσαν
κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν
πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων
ζῴων καὶ ἔπεσον ἐνώπιον τοῦ θρόνου
ἐπὶ
πρόσωπον
αὐτῶν
καὶ
προσεκύνησαν τῷ θεῷ
12 λέγοντες Ἀμήν ἡ εὐλογία καὶ ἡ
δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ
ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ
θεῷ ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων· ἀμήν
13 Καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν
πρεσβυτέρων λέγων μοι, Οὗτοι οἱ
περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς λευκὰς
τίνες εἰσὶν καὶ πόθεν ἦλθον
14 καὶ εἴρηκα αὐτῷ Κύριέ σὺ οἶδας
καὶ εἶπέν μοι Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι
ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης καὶ
ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ
ἐλεύκαναν στολὰς αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι
τοῦ ἀρνίου
15 διὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον τοῦ
θρόνου τοῦ θεοῦ καὶ λατρεύουσιν
αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ
αὐτοῦ καὶ ὁ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου
σκηνώσει ἐπ' αὐτούς
16 οὐ πεινάσουσιν ἔτι
οὐδὲ
διψήσουσιν ἔτι οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ'
αὐτοὺς ὁ ἥλιος οὐδὲ πᾶν καῦμα
17 ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀναμέσον τοῦ
θρόνου ποιμανεῖ αὐτούς καὶ ὁδηγήσει
αὐτοὺς ἐπὶ ζώσας πηγὰς ὑδάτων καὶ
ἐξαλείψει ὁ θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ
τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν

ZJEVENÍ 8:1

Bible Kralická

8

A když otevřel pečet sedmou, stalo
se na nebi mlčení, jako za půl
hodiny.
2 I viděl jsem sedm andělů, kteříž
stojí před obličejem Božím, jimž dáno
sedm trub.
3 A jiný anděl přišel a postavil se
před oltářem, maje kadidlnici zlatou.
I dáni jsou jemu zápalové mnozí, aby
[je] obětoval s modlitbami všechněch
svatých na oltáři zlatém, kterýž jest
před trůnem.
4
I vstoupil
dým
zápalů
s modlitbami svatých z ruky anděla až
před obličej Boží.
5 I vzal anděl kadidlnici, a naplnil ji
ohněm s oltáře, a svrhl ji na zem.
I stalo se hromobití, a hlasové,
a blýskání, i země třesení.
6 A těch sedm andělů, kteříž měli
sedm trub, připravili se, aby troubili.
7 I zatroubil první anděl, a stalo se
krupobití a oheň smíšený se krví,
a svrženo jest to na zem. A třetí díl
stromů shořel, a všecka tráva zelená
spálena jest.
8 Potom zatroubil druhý anděl,
a uvržena jest do moře jako hora
veliká ohněm hořící. I učiněn jest krví
třetí díl moře.
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Textus Receptus

Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν
ἑβδόμην ἐγένετο σιγὴ ἐν τῷ
οὐρανῷ ὡς ἡμιώριον
2 καὶ εἶδον τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους οἳ
ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἑστήκασιν καὶ
ἐδόθησαν αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγγες
3 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν καὶ
ἐστάθη ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἔχων
λιβανωτὸν χρυσοῦν καὶ ἐδόθη αὐτῷ
θυμιάματα πολλὰ ἵνα δώσῃ ταῖς
προσευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων ἐπὶ τὸ
θυσιαστήριον, τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον
τοῦ θρόνου
4 καὶ ἀνέβη ὁ καπνὸς τῶν
θυμιαμάτων ταῖς προσευχαῖς τῶν
ἁγίων ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου ἐνώπιον
τοῦ θεοῦ
5 καὶ εἴληφεν ὁ ἄγγελος τὸ
λιβανωτόν καὶ ἐγέμισεν αὐτὸ ἐκ τοῦ
πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἔβαλεν
εἰς τὴν γῆν καὶ ἐγένοντο φωναὶ καὶ
βρονταὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ σεισμός
6 Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι ἔχοντες τὰς
ἑπτὰ σάλπιγγας ἡτοίμασαν εαὐτοὺς
ἵνα σαλπίσωσιν
7 Καὶ ὁ πρῶτος ἄγγελος ἐσάλπισεν·
καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ μεμιγμένα
αἵματι καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν καὶ τὸ
τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη καὶ πᾶς
χόρτος χλωρὸς κατεκάη
8 Καὶ
ὁ
δεύτερος
ἄγγελος
ἐσάλπισεν· καὶ ὡς ὄρος μέγα πυρὶ
καιόμενον ἐβλήθη εἰς τὴν θάλασσαν
καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς θαλάσσης
αἷμα

8
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9 A zemřel v moři třetí díl stvoření
těch, kteráž měla duši, a třetí díl lodí
zhynul.
10 A [vtom] třetí anděl zatroubil,
i spadla s nebe hvězda veliká, hořící
jako pochodně, a padla na třetí díl řek
a do studnic vod.
11 A jméno hvězdy té bylo Pelynek.
I obrátil se třetí díl vod v pelynek,
a mnoho lidí zemřelo od těch vod,
nebo byly zhořkly.
12 Potom čtvrtý anděl zatroubil,
i udeřena jest třetina slunce, a třetina
měsíce, a třetí díl hvězd, takže se třetí
díl jich zatměl, a třetina dne nesvítila,
a též podobně i noci.
13 I viděl jsem a slyšel anděla
jednoho, an letí po prostředku nebe,
a praví hlasem velikým: Běda, běda,
běda těm, kteříž přebývají na zemi,
pro jiné hlasy trub tří andělů, kteříž
mají troubiti.

9

Potom anděl pátý zatroubil, i viděl
jsem, ano hvězda s nebe spadla na
zem; a dán jest tomu [andělu] klíč od
studnice propasti.
2 Kterýžto otevřel studnici propasti.
I vyšel dým z studnice jako dým
z peci veliké, i zatmělo se slunce
i povětří pro dým studnice.

Textus Receptus

9 καὶ ἀπέθανεν τὸ τρίτον τῶν
κτισμάτων τῶν ἐν τῇ θαλάσσῃ τὰ
ἔχοντα ψυχάς καὶ τὸ τρίτον τῶν
πλοίων διεφθάρη
10 Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισεν·
καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ
μέγας καιόμενος ὡς λαμπάς καὶ
ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν καὶ
ἐπὶ τὰς πηγὰς ὑδάτων
11 καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται
Ἄψινθος καὶ γίνεται τὸ τρίτον εἰς
ἄψινθον καὶ πολλοὶ ἀνθρώπων
ἀπέθανον ἐκ τῶν ὑδάτων ὅτι
ἐπικράνθησαν
12 Καὶ
ὁ
τέταρτος
ἄγγελος
ἐσάλπισεν· καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ
ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ
τρίτον τῶν ἀστέρων ἵνα σκοτισθῇ τὸ
τρίτον αὐτῶν καὶ ἡ ἡμέρα μὴ φαίνῃ τὸ
τρίτον αὐτῆς καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως
13 Καὶ εἶδον καὶ ἤκουσα ἑνὸς
ἀγγέλου πετωμένου ἐν μεσουρανήματι
λέγοντος φωνῇ μεγάλῃ Οὐαὶ οὐαὶ
οὐαὶ τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκ
τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς σάλπιγγος
τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόντων
σαλπίζειν
Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισεν·
καὶ εἶδον ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
πεπτωκότα εἰς τὴν γῆν καὶ ἐδόθη
αὐτῷ ἡ κλεὶς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου
2 καὶ ἤνοιξεν τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου
καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς
καπνὸς
καμίνου
μεγάλης
καὶ
ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀὴρ ἐκ τοῦ
καπνοῦ τοῦ φρέατος

9

ZJEVENÍ 9:3
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3 A z toho dýmu vyšly kobylky na
zemi, jimžto dána jest moc [taková],
jakouž moc mají štírové zemští.
4 Ale řečeno jim, aby neškodily
trávě zemské, ani čemu zelenému, ani
kterémukoli stromoví, než toliko
lidem, kteříž nemají znamení Božího
na čelích svých.
5 Dáno jest pak jim, ne aby je
zabíjely, ale trápily za pět měsíců,
a aby trápení jejich [bylo] jako trápení
od štíra, když by ušťknul člověka.
6 A v těch dnech hledati budou lidé
smrti, ale nenaleznou jí, a žádati
budou zemříti, ale smrt uteče od nich.

7 Způsob pak těch kobylek podobný
[byl] koňům připraveným k boji, a na
hlavách jejich [byly] jako koruny
podobné zlatu, a tváři jejich jako tváři
lidské.
8 A měly vlasy jako vlasy ženské,
a zuby jejich byly jako [zubové] lvů.
9 Měly také pancíře jako pancíře
železné, a zvuk křídel jejich jako zvuk
vozů, když množství koní běží k boji.
10 A měly ocasy podobné štírům,
a žihadla v ocasích jejich byla, a moc
jejich byla škoditi lidem za pět měsíců.
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Textus Receptus

3 καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες
εἰς τὴν γῆν καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἐξουσία
ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς
γῆς
4 καὶ ἐρρέθη αὐταῖς ἵνα μὴ
αδικήσωσιν τὸν χόρτον τῆς γῆς οὐδὲ
πᾶν χλωρὸν οὐδὲ πᾶν δένδρον εἰ μὴ
τοὺς ἀνθρώπους μόνους οἵτινες οὐκ
ἔχουσιν τὴν σφραγῖδα τοῦ θεοῦ ἐπὶ
τῶν μετώπων αὐτῶν
5 καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἵνα μὴ
ἀποκτείνωσιν αὐτούς ἀλλ' ἵνα
βασανισθῶσιν μῆνας πέντε καὶ ὁ
βασανισμὸς αὐτῶν ὡς βασανισμὸς
σκορπίου ὅταν παίσῃ ἄνθρωπον
6 καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις
ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν θάνατον
καὶ οὐχ εὑρήσουσιν αὐτόν καὶ
ἐπιθυμήσουσιν
ἀποθανεῖν
καὶ
φεύξεται ὁ θάνατος ἀπ' αὐτῶν
7 Καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀκρίδων
ὅμοια ἵπποις ἡτοιμασμένοις εἰς
πόλεμον καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν
ὡς στέφανοι ὅμοιοι χρυσῷ καὶ τὰ
πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα
ἀνθρώπων
8 καὶ εἶχον τρίχας ὡς τρίχας
γυναικῶν καὶ οἱ ὀδόντες αὐτῶν ὡς
λεόντων ἦσαν
9 καὶ εἶχον θώρακας ὡς θώρακας
σιδηροῦς καὶ ἡ φωνὴ τῶν πτερύγων
αὐτῶν ὡς φωνὴ ἁρμάτων ἵππων
πολλῶν τρεχόντων εἰς πόλεμον
10 καὶ ἔχουσιν οὐρὰς ὁμοίας
σκορπίοις καὶ κέντρα ἦν ἐν ταῖς
οὐραῖς αὐτῶν καὶ ἡ ἐξουσία αὐτῶν
ἀδικῆσαι τοὺς ἀνθρώπους μῆνας
πέντε
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ZJEVENÍ 9:18

Bible Kralická
11 A měly nad sebou krále, anděla
propasti, jemuž jméno Židovsky
Abaddon, a TR Apollyon.
12 Bída jedna pominula, a aj, přijdou
ještě dvě bídy potom.
13 Tedy šestý anděl zatroubil,
i slyšel jsem hlas jeden ze čtyř rohů
oltáře zlatého, kterýž jest před
obličejem Božím,
14 Řkoucí k šestému andělu, kterýž
měl troubu: Rozvěž ty čtyři anděly,
kteříž jsou u vězení při veliké řece
Eufrates.
15 I rozvázáni jsou ti čtyři andělé,
kteříž byli připraveni k hodině, a ke
dni,
a k měsíci,
a k roku,
aby
zmordovali třetí díl lidí.
16 A byl počet vojska lidu jízdného
dvěstěkrát tisíc tisíců; nebo slyšel jsem
počet jejich.
17 A též viděl jsem u vidění, koně
a ti, kteříž seděli na nich, měli pancíře
ohnivé a hyacintové a z síry. Hlavy
pak těch koňů byly jako hlavy lvové,
a z úst jejich vycházel oheň, a dým,
a síra.
18 A tímto trojím zmordována jest
třetina lidu, [totiž] ohněm, a dýmem,
a sirou, kteréž vycházely z úst jejich.

Textus Receptus

11 καὶ ἔχουσιν ἐφ' αὐτῶν βασιλέα
τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου ὄνομα αὐτῷ
Ἑβραϊστὶ Ἀβαδδὼν καὶ ἐν τῇ
Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει Ἀπολλύων
12 Ἡ οὐαὶ ἡ μία ἀπῆλθεν· ἰδού,
ἔρχονται ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα
13 Καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν·
καὶ ἤκουσα φωνὴν μίαν ἐκ τῶν
τεσσάρων κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου
τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
14 λέγουσαν τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ ὅς
εἴχε τὴν σάλπιγγα Λῦσον τοὺς
τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους
ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ Εὐφράτῃ
15 καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες
ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν
καὶ ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτόν ἵνα
ἀποκτείνωσιν
τὸ
τρίτον
τῶν
ἀνθρώπων
16 καὶ ὁ ἀριθμὸς στρατευμάτων τοῦ
ἱππικοῦ δύο μυριάδες μυριάδων καὶ
ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν
17 καὶ οὕτως εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ
ὁράσει καὶ τοὺς καθημένους ἐπ' αὐτῶν
ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ
ὑακινθίνους καὶ θειώδεις καὶ αἱ
κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ
λεόντων καὶ ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν
ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον
18 ὑπὸ
τῶν
τριῶν
τούτων
ἀπεκτάνθησαν
τὸ
τρίτον
τῶν
ἀνθρώπων ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ ἐκ τοῦ
καπνοῦ καὶ ἐκ τοῦ θείου τοῦ
ἐκπορευομένου ἐκ τῶν στομάτων
αὐτῶν

ZJEVENÍ 9:19

Bible Kralická
19 Nebo moc jejich jest v ústech
jejich a v ocasích jejich; ocasové zajisté
jejich jsou podobni hadům, majíce
hlavy, jimiž škodí.
20 Jiní pak lidé, kteříž nejsou
zmordováni těmi ranami, nečinili
pokání z skutků rukou svých, aby se
neklaněly ďáblům, a modlám zlatým,
a stříbrným,
a měděným,
i kamenným, i dřevěným, kteréžto ani
hleděti nemohou, ani slyšeti, ani
choditi.
21 Aniž činili pokání z vražd svých,
ani z trávení svých, ani z smilstva
svého, ani z krádeží svých.

10

Viděl jsem jiného anděla
silného, sstupujícího s nebe,
oděného oblakem, a duha na hlavě
jeho [byla], a tvář jeho jako slunce,
a nohy jeho jako sloupové ohniví.
2 A v ruce své měl knížky otevřené.
I postavil nohu svou pravou na moři
a levou na zemi.

3 A volal hlasem velikým, jako by
lev řval. A když dokonal volání,
mluvilo sedm hromů hlasy své.
4 A když odmluvilo sedm hromů
hlasy své, byl bych [to] psal. Ale slyšel
jsem hlas s nebe řkoucí ke mně:
Zapečeť to, co mluvilo sedm hromů,
než nepiš toho.
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Textus Receptus

19 αἱ γὰρ ἐξουσίαι αὐτῶν ἐν τῷ
στόματι αὐτῶν εἰσιν αἱ γὰρ οὐραὶ
αὐτῶν ὅμοιαι ὄφεσιν ἔχουσαι κεφαλάς
καὶ ἐν αὐταῖς ἀδικοῦσιν
20 Καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων οἳ
οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖς
ταύταις οὔτε μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων
τῶν
χειρῶν
αὐτῶν
ἵνα
μὴ
προσκυνήσωσιν τὰ δαιμόνια καὶ
εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ
τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα
ἃ οὔτε βλέπειν δύναται οὔτε ἀκούειν
οὔτε περιπατεῖν
21 καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν φόνων
αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν φαρμακειῶν αὐτῶν
οὔτε ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν οὔτε ἐκ
τῶν κλεμμάτων αὐτῶν
Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον
ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ περιβεβλημένον νεφέλην καὶ
ἶρις ἐπὶ τῆς κεφαλῆς καὶ τὸ πρόσωπον
αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ
ὡς στῦλοι πυρός
2 καὶ εἴχεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ
βιβλαρίδιον ἀνεῳγμένον· καὶ ἔθηκεν
τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπὶ τὴν
θάλασσαν, τὸν δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τὴν
γῆν,
3 καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ ὥσπερ
λέων μυκᾶται καὶ ὅτε ἔκραξεν
ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν
φωνάς
4 καὶ ὅτε ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί
τὰς φωνὰς ἑαυτῶν, ἔμελλον γράφειν
καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
λέγουσαν μοι, Σφράγισον ἃ ἐλάλησαν
αἱ ἑπτὰ βρονταί καὶ μὴ ταὐτὰ γράψῃς

10
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ZJEVENÍ 10:11

Bible Kralická
5 Tedy anděl, kteréhož jsem viděl
stojícího na moři a na zemi, pozdvihl
ruky své k nebi,
6 A přisáhl skrze živého na věky
věků, kterýž stvořil nebe i to, což
v něm jest, a zemi i to, což na ní jest,
a moře i to, což v něm jest, že již více
času nebude.
7 Ale ve dnech hlasu sedmého
anděla, když bude troubiti, dokonánoť
bude tajemství Boží, jakož zvěstoval
služebníkům svým prorokům.
8 A ten hlas, kterýž jsem byl slyšel
s nebe, opět mluvil se mnou a řekl: Jdi,
a vezmi ty knížky otevřené z ruky
anděla, stojícího na moři a na zemi.

9 I šel jsem k andělu, [a] řekl jsem
jemu: Dej mi ty knížky. I řekl mi:
Vezmi, a požři je, a učiníť hořkost
v břiše tvém, ale v ústech tvých
budouť sladké jako med.
10 I vzal jsem knížky z ruky anděla,
a požřel jsem je. I byly v ústech mých
sladké jako med, ale když jsem je
požřel, hořko mi bylo v břiše mém.
11 I dí mi: Musíš opět prorokovati
lidem,
a národům,
a jazykům,
i králům mnohým.

Textus Receptus

5 Καὶ ὁ ἄγγελος ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ
τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ἦρεν τὴν
χεῖρα αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν
6 καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων ὃς ἔκτισεν τὸν
οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ καὶ τὴν γῆν
καὶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ τὴν θάλασσαν καὶ
τὰ ἐν αὐτῇ ὅτι χρόνος οὐκ ἔσται έτι·
7 ἀλλὰ ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς φωνῆς
τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου ὅταν μέλλῃ
σαλπίζειν καὶ τελεσθῇ τὸ μυστήριον
τοῦ θεοῦ ὡς εὐηγγέλισεν τοῖς ἑαυτοῦ
δούλοις τοῖς προφήταις
8 Καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ πάλιν λαλοῦσα μετ' ἐμοῦ καὶ
λέγουσα, Ὕπαγε λάβε τὸ βιβλαρίδιον
τὸ ἠνεῳγμένον ἐν τῇ χειρὶ ἀγγέλου τοῦ
ἑστῶτος ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς
γῆς
9 καὶ ἀπῆλθον πρὸς τὸν ἄγγελον
λέγων αὐτῷ, Δός μοι τὸ βιβλαρίδιον
καὶ λέγει μοι Λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό
καὶ πικρανεῖ σου τὴν κοιλίαν ἀλλ' ἐν
τῷ στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι
10 καὶ ἔλαβον τὸ βιβλαρίδιον ἐκ τῆς
χειρὸς τοῦ ἀγγέλου καὶ κατέφαγον
αὐτό καὶ ἦν ἐν τῷ στόματί μου ὡς μέλι
γλυκύ καὶ ὅτε ἔφαγον αὐτό ἐπικράνθη
ἡ κοιλία μου
11 καὶ λέγει μοι Δεῖ σε πάλιν
προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ ἔθνεσιν καὶ
γλώσσαις καὶ βασιλεῦσιν πολλοῖς

ZJEVENÍ 11:1

Bible Kralická

11

I dána mi třtina, podobná
prutu, a postavil se tu anděl, [a]
řekl [mi]: Vstaň, a změř chrám Boží,
i oltář, i ty, kteříž se modlí v něm.
2 Ale síň, kteráž vně jest, vyvrz ven,
a neměř jí. Neboť jest dána pohanům,
a budouť tlačiti město svaté za
čtyřidceti a dva měsíce.
3 Ale dám [jej] dvěma svědkům
svým, kteříž budou prorokovati tisíc
dvě stě a šedesáte dnů, oblečeni jsouce
v pytle.
4 Tiť jsou dvě olivy a dva svícnové,
stojící před obličejem Boha [Pána vší]
země.
5 Jimžto jestliže by kdo chtěl
ubližovati, oheň vyjde z úst jejich,
a sžíře nepřátely jejich; a takť musí
zabit býti, kdož by koli jim škoditi
chtěl.
6 Tiť mají moc zavříti nebe, aby
nepršel déšť za dnů proroctví jejich;
a mají moc nad vodami, obrátiti je
v krev, a bíti zemi všelikou ranou,
kolikrát by koli chtěli.

7 Ale když dokonají svědectví své,
šelma vystupující z propasti válku
povede proti nim, a zvítězí nad nimi,
i zmorduje je.
8 A ležeti budou těla jejich mrtvá na
ryncích města velikého, kteréž slove
duchovně Sodoma a Egypt, kdežto
i Pán náš ukřižován jest.
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Textus Receptus

Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος
ῥάβδῳ λέγων, Ἔγειραι, καὶ
μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ τὸ
θυσιαστήριον
καὶ
τοὺς
προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ
2 καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔσωθεν τοῦ ναοῦ
ἔκβαλε ἔξω, καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς ὅτι
ἐδόθη τοῖς ἔθνεσιν καὶ τὴν πόλιν τὴν
ἁγίαν
πατήσουσιν
μῆνας
τεσσαράκοντα δύο
3 καὶ δώσω τοῖς δυσὶν μάρτυσίν μου
καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας
διακοσίας ἑξήκοντα περιβεβλημένοι
σάκκους
4 οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι καὶ δύο
λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τῆς γῆς
ἑστῶσαι
5 καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλῃ ἀδικῆσαι
πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος
αὐτῶν καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς
αὐτῶν· καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλῃ ἀδικῆσαι
οὕτως δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι
6 οὗτοι ἔχουσιν ἐξουσίαν κλεῖσαι
τὸν οὐρανόν ἵνα μὴ βρέχῃ ὑετὸς ἐν
ἡμέραις αὐτῶν τῆς προφητείας καὶ
ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων
στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ πατάξαι
τὴν γῆν πάσῃ πληγῇ ὁσάκις ἐὰν
θελήσωσιν
7 καὶ ὅταν τελέσωσιν τὴν μαρτυρίαν
αὐτῶν τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς
ἀβύσσου ποιήσει πόλεμον μετ' αὐτῶν
καὶ νικήσει αὐτοὺς καὶ ἀποκτενεῖ
αὐτούς
8 καὶ τὰ πτῶματα αὐτῶν ἐπὶ τῆς
πλατείας πόλεως τῆς μεγάλης ἥτις
καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα καὶ
Αἴγυπτος ὅπου καὶ ὁ κύριος ἡμῶν
ἐσταυρώθη

11
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ZJEVENÍ 11:15

Bible Kralická
9
A vídati
budou
[mnozí]
z pokolení,
a z lidu,
a z jazyků,
i z národů těla jejich mrtvá za půl
čtvrta dne, ale těl jejich mrtvých
nedadí pochovati v hrobích.
10 Anobrž ti, kteříž přebývají na
zemi, radovati se budou nad nimi
a veseliti se, a dary budou posílati
jedni druhým; nebo ti dva proroci
trápili ty, jenž přebývají na zemi.
11 Ale po půl čtvrtu dni duch života
od Boha [poslaný] vstoupil do nich,
i postavili se na nohách svých, a bázeň
veliká spadla na ty, kteříž je viděli.
12 Potom slyšeli hlas veliký s nebe,
řkoucí k nim: Vstupte sem! I vstoupili
na nebe v oblace, a hleděli na ně
nepřátelé jejich.
13 A v tu hodinu stalo se země
třesení veliké, a desátý díl města padl,
a zbito jest v tom země třesení sedm
tisíců lidu, a jiní zstrašeni jsou,
a vzdali slávu Bohu nebeskému.

14 Bída druhá pominula, a aj, třetí
bída přijde rychle.
15 A sedmý anděl zatroubil, i stali se
hlasové velicí v nebi, řkoucí: Učiněnať
jsou království [všeho] světa Pána
našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude
na věky věků.

Textus Receptus

9 καὶ βλέψουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ
φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὰ
πτώματα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ
ἥμισυ καὶ τὰ πτῶματα αὐτῶν οὐκ
ἀφήσουσιν τεθῆναι εἰς μνῆματα
10 καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς
χάρουσιν
ἐπ'
αὐτοῖς
καὶ
εὐφρανθήσονται, καὶ δῶρα πέμψουσιν
ἀλλήλοις ὅτι οὗτοι οἱ δύο προφῆται
ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς
γῆς
11 καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ
ἥμισυ πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ θεοῦ
εἰσῆλθεν ἐπ' αὐτούς καὶ ἔστησαν ἐπὶ
τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ φόβος μέγας
ἔπεσεν ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας αὐτούς,
12 καὶ ἤκουσαν φωνὴν μεγάλην ἐκ
τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν αὐτοῖς
Ἀνάβητε ὧδε καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν
οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐθεώρησαν
αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν
13 Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐγένετο
σεισμὸς μέγας καὶ τὸ δέκατον τῆς
πόλεως ἔπεσεν καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν
τῷ σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων
χιλιάδες ἑπτά καὶ οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι
ἐγένοντο καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ θεῷ
τοῦ οὐρανοῦ
14 Ἡ οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν· ἰδού,
ἡ οὐαὶ ἡ τρίτη ἔρχεται ταχύ
15 Καὶ
ὁ
ἕβδομος
ἄγγελος
ἐσάλπισεν· καὶ ἐγένοντο φωναὶ
μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαι,
ἐγένοντο αἱ βασιλεῖαι τοῦ κόσμου τοῦ
κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ
καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων

ZJEVENÍ 11:16

Bible Kralická
16 Tedy těch čtyřmecítma starců,
kteříž před obličejem Božím sedí na
stolicích svých, padli na tváři své,
a klaněli se Bohu,
17 Řkouce: Díky činíme tobě, Pane
Bože všemohoucí, Kterýž jsi, a Kterýžs
byl, a Kterýž přijíti máš; nebo jsi přijal
moc svou velikou a království ujal.
18 I rozhněvali se národové, a přišel
hněv tvůj, a čas mrtvých, aby souzeni
byli, a aby dána byla odplata
služebníkům
tvým
prorokům,
i [jiným] svatým i [všechněm], jenž se
bojí jména tvého, malým i velikým,
a aby zkaženi byli ti, kteříž nakažují
zemi.
19 I otevřín jest chrám Boží na nebi,
a vidína jest truhla smlouvy jeho
v chrámě jeho. I stalo se blýskání,
a hlasové, a hromobití, a země třesení,
i krupobití veliké.

12

I ukázal se div veliký na nebi:
Žena oděná sluncem,pod
jejímiž nohama byl měsíc a na jejíž
hlavě byla koruna dvanácti hvězd.
2 A jsuci těhotná, křičela, pracujici
ku porodu a trápěci se, aby porodila.
3 I vidín jest jiný div na nebi. Nebo
aj, drak veliký ryšavý [ukázal se],
maje hlav sedm a rohů deset, a na těch
hlavách svých sedm korun.
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Textus Receptus

16 καὶ οἱ εἴκοσι καὶ τέσσαρες
πρεσβύτεροι οἱ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
καθήμενοι ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐτῶν
ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ
προσεκύνησαν τῷ θεῷ
17 λέγοντες Εὐχαριστοῦμέν σοι
κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὁ ὢν καὶ
ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὅτι εἴληφας τὴν
δύναμίν σου τὴν μεγάλην καὶ
ἐβασίλευσας
18 καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν καὶ
ἦλθεν ἡ ὀργή σου καὶ ὁ καιρὸς τῶν
νεκρῶν κριθῆναι καὶ δοῦναι τὸν
μισθὸν τοῖς δούλοις σου τοῖς
προφήταις καὶ τοῖς ἁγίοις καὶ τοῖς
φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου τοῖς
μικροῖς καὶ τοῖς μεγάλοις, καὶ
διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν
19 καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς τοῦ θεοῦ ἐν τῷ
οὐρανῷ καὶ ὤφθη ἡ κιβωτὸς τῆς
διαθήκης αὐτοῦ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ καὶ
ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ
βρονταὶ καὶ σεισμὸς καὶ χάλαζα
μεγάλη
Καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ
οὐρανῷ γυνὴ περιβεβλημένη
τὸν ἥλιον καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν
ποδῶν αὐτῆς καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς
αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα
2 καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα κράζει
ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν
3 καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ
οὐρανῷ καὶ ἰδού, δράκων μέγας
πυρρός ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ
κέρατα δέκα καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς
αὐτοῦ διαδήματα ἑπτὰ

12
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ZJEVENÍ 12:11

Bible Kralická
4 Jehož ocas strhl třetinu hvězd
s nebe, a svrhl je na zem. Ten pak drak
stál před ženou, kteráž měla poroditi,
aby [hned], jakž by porodila, syna
jejího sežral.
5 I porodila syna pacholíka, kterýž
měl spravovati všecky národy prutem
železným. I vytržen jest syn její
k Bohu a k trůnu jeho.
6 A žena utekla na poušť, kdež měla
místo od Boha připravené, aby ji tam
živili za dnů tisíc dvě stě a šedesát.
7 I stal se boj na nebi: Michal
a andělé jeho bojovali s drakem,
a drak bojoval i andělé jeho.

8 Ale [nic] neobdrželi, aniž jest
nalezeno více místo jejich na nebi.
9 I svržen jest drak ten veliký, had
starý, jenž slove ďábel a satanáš,
kterýž svodí všecken okršlek světa;
svržen jest, [pravím,] na zem, i andělé
jeho s ním svrženi jsou.
10 A uslyšel jsem hlas veliký, řkoucí
na nebi: Nyní stalo se spasení, a moc,
i království Boha našeho, a moc Krista
jeho; nebo svržen jest žalobník bratří
našich, kterýž žaloval na ně před
obličejem Boha našeho dnem i nocí.

11 Ale oni zvítězili nad ním skrze
krev Beránka, a skrze slovo svědectví
svého, a nemilovali duší svých až do
smrti.

Textus Receptus

4 καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον
τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔβαλεν
αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν καὶ ὁ δράκων
ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς
μελλούσης τεκεῖν ἵνα ὅταν τέκῃ τὸ
τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ
5 καὶ ἔτεκεν υἱόν ἄρρενα, ὃς μέλλει
ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ
σιδηρᾷ καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς
πρὸς τὸν θεὸν καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ
6 καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον
ὅπου ἔχει τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ
τοῦ θεοῦ ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν
ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα
7 Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ
ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ
ἐπολέμησαν κατὰ τοῦ δράκοντος καὶ ὁ
δράκων ἐπολέμησεν καὶ οἱ ἄγγελοι
αὐτοῦ
8 καὶ οὐκ ἴσχυσαν, οὐτὲ τόπος
εὑρέθη αὐτῶν ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ
9 καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ μέγας ὁ
ὄφις ὁ ἀρχαῖος ὁ καλούμενος
Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς ὁ πλανῶν
τὴν οἰκουμένην ὅλην ἐβλήθη εἰς τὴν
γῆν καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ' αὐτοῦ
ἐβλήθησαν
10 καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην
λέγουσαν ἐν τῷ οὐρανῷ Ἄρτι ἐγένετο
ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ
βασιλεία τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία
τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ ὅτι κατἐβλήθη ὁ
κατήγορος τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν ὁ
κατηγορῶν αυτῶν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός
11 καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ
αἷμα τοῦ ἀρνίου καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς
μαρτυρίας αὐτῶν καὶ οὐκ ἠγάπησαν
τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου

ZJEVENÍ 12:12

Bible Kralická
12 Protož veselte se nebesa, a kteříž
přebýváte v nich. Běda těm, jenž
přebývají na zemi a na moři; nebo
ďábel sstoupil k vám, maje hněv
veliký, věda, že krátký čas má.
13 A když uzřel drak, že jest svržen
na zem, honil ženu tu, kteráž porodila
toho pacholíka.
14 Ale dána jsou ženě dvě křídla
orlice veliké, aby letěla od tváři hada
na poušť, na místo své, kdež by ji
živili do času a časů, a do půl času.

15 I vypustil had z úst svých po
ženě vodu jako řeku, aby ji řeka
zachvátila.
16 Ale země pomohla ženě; neb
otevřela země ústa svá a požřela řeku,
kterouž vypustil drak z úst svých.
17 I rozhněval se drak na tu ženu,
a šel bojovati s jinými z semene jejího,
kteříž ostříhají přikázání Božích a mají
svědectví Ježíše Krista. I stál jsem na
písku mořském.

13

I viděl jsem šelmu vystupující
z moře, kteráž měla sedm hlav
a deset rohů. A na rozích jejích deset
korun, a na hlavách jejích jméno
rouhání.
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Textus Receptus

12 διὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε οἱ οὐρανοὶ
καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες οὐαὶ τοῖς
κατοικοῦσιν τὴν γῆν καὶ τὴν
θάλασσαν ὅτι κατέβη ὁ διάβολος
πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν εἰδὼς ὅτι
ὀλίγον καιρὸν ἔχει
13 Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι
ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν ἐδίωξεν τὴν
γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν τὸν ἄρρενα
14 καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ δύο
πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου ἵνα
πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον
αὐτῆς ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν καὶ
καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ
προσώπου τοῦ ὄφεως
15 καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις ὀπίσω τῆς
γυναικὸς ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὕδωρ
ὡς
ποταμόν
ἵνα
ταὐτὴν
ποταμοφόρητον ποιήσῃ
16 καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί
καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ
κατέπιεν τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὁ
δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ
17 καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τῇ
γυναικί καὶ ἀπῆλθεν ποιῆσαι πόλεμον
μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς
τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ
καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ
Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς
θαλάσσης καὶ εἶδον ἐκ τῆς
θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον ἔχον
κεφαλὰς ἑπτά καὶ κέρατα δέκα καὶ ἐπὶ
τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα
καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόμα
βλασφημίας

13
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ZJEVENÍ 13:9

Bible Kralická
2 Byla pak šelma ta, kterouž jsem
viděl, podobná pardovi, a nohy její
jako nedvědí, a ústa její jako ústa
lvová. I dal jí drak sílu svou, a trůn
svůj, a moc velikou.
3 A viděl jsem, ano jedna z hlav
jejích jako zbitá byla až na smrt, ale
rána její smrtelná uzdravena jest. Tedy
divivši se všecka země, [šla] za tou
šelmou.
4 A klaněli se drakovi, kterýž dal
moc šelmě; a klaněli se šelmě, řkouce:
Kdo jest podobný té šelmě? Kdo bude
moci bojovati s ní?
5 I dána jsou jí ústa mluvící veliké
věci a rouhání, a dána jí moc
vládnouti za čtyřidceti a dva měsíce.
6 Protož otevřela ústa svá k rouhání
se Bohu, aby se rouhala jménu jeho,
i stánku jeho, i těm, kteříž přebývají
na nebi.
7 Dáno jí i bojovati s svatými
a přemáhati je; a dána jí moc nad
všelikým pokolením, nad [rozličným]
jazykem, i nad národem.
8 Protož klaněti se jí budou všickni,
kteříž přebývají na zemi, jichžto jména
nejsou napsaná v knihách života
Beránka, toho zabitého od počátku
světa.
9 Má-li kdo uši, slyš.

Textus Receptus

2 καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον
παρδάλει καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς
ἄρκτου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα
λέοντος καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων
τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον
αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην
3 καὶ εἶδον μίαν τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ
ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον καὶ ἡ
πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη
καὶ ἐθαυμάσθη ἕν ὅλη τῇ γῆ ὀπίσω
τοῦ θηρίου
4 καὶ προσεκύνησαν τόν δράκοντα
ὅς ἔδωκεν ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ καὶ
προσεκύνησαν τὸ θηρίον, λέγοντες Τίς
ὅμοιος τῷ θηρίῳ τίς δύναται
πολεμῆσαι μετ' αὐτοῦ
5 Καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν
μεγάλα καὶ βλασφημίας καὶ ἐδόθη
αὐτῷ
ἐξουσία
ποιῆσαι
μῆνας
τεσσαράκοντα δύο
6 καὶ ἤνοιξεν τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς
βλασφημίαν
πρὸς
τὸν
θεόν
βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν
σκηνὴν αὐτοῦ καὶ τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ
σκηνοῦντας
7 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πόλεμον ποιῆσαι
μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς
καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν
φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος
8 καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ πάντες
οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς ὧν οὗ
γέγραπται τὰ ὄνοματα ἐν τῇ βίβλῳ
τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου ἐσφαγμένου ἀπὸ
καταβολῆς κόσμου
9 Εἴ τις ἔχει οὖς ἀκουσάτω

ZJEVENÍ 13:10

Bible Kralická
10 Jestliže kdo do vězení povede, do
vězení půjde; zabije-li kdo mečem,
musí mečem zabit býti. Zdeť jest
trpělivost a víra svatých.
11 Potom viděl jsem jinou šelmu
vystupující z země, a měla dva rohy,
podobné [rohům] Beránkovým, ale
mluvila jako drak.
12 Kterážto všecku moc první šelmy
provozuje před tváří její; a působí to,
že země i ti, kteříž přebývají na ní,
klanějí se šelmě té první, jejížto rána
smrtelná uzdravena byla.

13 A činí divy veliké, takže i ohni
rozkazuje sstupovati s nebe na zem
před obličejem [mnohých] lidí.
14 A svodí ty, jenž přebývají na
zemi, těmi divy, kteréžto dáno jí činiti
před obličejem šelmy, říkající
obyvatelům země, aby udělali obraz
šelmě, kteráž měla ránu od meče,
a ožila zase.
15 I dáno jí, aby dáti mohla ducha
tomu obrazu šelmy, aby i mluvil
obraz šelmy, a [aby] to způsobila,
kteřížkoli neklaněli by se obrazu
šelmy, aby byli zmordováni.
16 A rozkazuje všechněm, malým
i velikým,
bohatým
i chudým,
svobodným i v službu podrobeným,
aby měli znamení na pravé ruce své,
aneb na čelích svých,
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Textus Receptus

10 εἴ τις αἰχμαλωσίαν συνάγει, εἰς
αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρᾳ
ἀποκτενει, δεῖ αὐτὸν ἐν μαχαίρᾳ
ἀποκτανθῆναι. Ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ
καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων
11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον
ἐκ τῆς γῆς καὶ εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια
ἀρνίῳ καὶ ἐλάλει ὡς δράκων
12 καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου
θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ
καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς
κατοικοῦντας
ἐν
αὐτῇ
ἵνα
προσκυνήσωσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον
οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου
αὐτοῦ
13 καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα ἵνα καὶ
πῦρ ποιῇ καταβαίνειν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων
14 καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ
τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ
ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου λέγων
τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι
εἰκόνα τῷ θηρίῳ ὃ ἔχει τὴν πληγὴν τῆς
μαχαίρας, καὶ ἔζησεν
15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ δοῦναι πνεῦμα τῇ
εἰκόνι τοῦ θηρίου ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ
εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ ὅσοι ἂν
μὴ προσκυνήσωσιν τὴν εἰκόνα τοῦ
θηρίου ἵνα ἀποκτανθῶσιν
16 καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικροὺς
καὶ τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς πλουσίους
καὶ τοὺς πτωχούς καὶ τοὺς ἐλευθέρους
καὶ τοὺς δούλους ἵνα δώσῃ αὐτοῖς
χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς
δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μέτωπων αὐτῶν

828

ZJEVENÍ 14:5

Bible Kralická

Textus Receptus

17 A aby žádný nemohl kupovati
ani prodávati, než ten, kdož má
znamení aneb jméno té šelmy, anebo
počet jména jejího.
18 Tuť jest moudrost. Kdo má
rozum, sečtiž počet šelmy. Nebo jest
počet člověka, a jestiť počet ten šest set
šedesáte a šest.

17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι
ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα ἢ
τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ
ὀνόματος αὐτοῦ
18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν ὁ ἔχων τὸν
νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ
θηρίου ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν
καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς

14

14

Tedy pohleděl jsem, a aj,
Beránek stál na hoře Sion,
a s ním sto čtyřidceti a čtyři tisíců
majících jméno Otce jeho napsané na
čelích svých.
2 A slyšel jsem hlas s nebe, jako hlas
vod mnohých, a jako hlas hromu
velikého. A hlas slyšel jsem, [jako]
těch, kteříž hrají na harfy své.
3 A zpívali jakožto píseň novou,
před trůnem, a před čtyřmi zvířaty,
a před starci, a žádný nemohl se
naučiti té písni, jediné těch sto
čtyřidceti a čtyři tisíce, kteříž jsou
koupeni z země.
4 Totoť jsou ti, kteříž s ženami
nejsou poskvrněni; nebo panicové
jsou. Tiť jsou, jenž následují Beránka,
kamž by koli šel; tiť jsou koupeni [ze
všech]
lidí,
prvotiny
Bohu
a Beránkovi.
5 A v ústech jejich není nalezena
lest; neboť jsou bez úhony před
trůnem Božím.

Καὶ εἶδον καὶ ἰδού, ἀρνίον
ἑστηκὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών καὶ
μετ' αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσαράκοντα
τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι τὸ ὄνομα
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ
τῶν μετώπων αὐτῶν
2 καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς
φωνὴν βροντῆς μεγάλης καὶ φωνὴν
ἤκουσα κιθαρῳδῶν κιθαριζόντων ἐν
ταῖς κιθάραις αὐτῶν
3 καὶ ᾄδουσιν ὡς ᾠδὴν καινὴν
ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν
τεσσάρων
ζῴων
καὶ
τῶν
πρεσβυτέρων καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο
μαθεῖν τὴν ᾠδὴν εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν
τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες οἱ
ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς
4 οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ
ἐμολύνθησαν παρθένοι γάρ εἰσιν
οὗτοι εἰσιν οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ
ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ οὗτοι
ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων
ἀπαρχὴ τῷ θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ
5 καὶ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν οὐχ
εὑρέθη δόλος· ἄμωμοί γάρ εἰσιν
ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ
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6 I viděl jsem jiného anděla letícího
po prostředku nebe, majícího
evangelium věčné, aby je zvěstoval
těm, jenž bydlí na zemi, a všelikému
národu, i pokolení, i jazyku, i lidu,
7 Řkoucího velikým hlasem: Bojte se
Boha, a vzdejte jemu chválu, neboť
přišla hodina soudu jeho; a klanějte se
tomu, kterýž učinil nebe i zemi i moře
i studnice vod.
8 A jiný anděl letěl za ním, řka: Padl,
padl Babylon, město to veliké, nebo
vínem hněvu smilství svého napájelo
všecky národy.
9 A třetí anděl letěl za nimi, pravě
velikým hlasem: Bude-li se kdo
klaněti šelmě a obrazu jejímu,
a vezme-li znamení její na čelo své
aneb na ruku svou,
10 I tenť [také] bude píti víno hněvu
Božího, víno, [pravím,] kteréž jest
vlito do kalichu hněvu jeho; a trápen
bude ohněm a sirou před obličejem
andělů svatých a před obličejem
Beránka.
11 A dým muk jejich vstoupíť na
věky
věků,
a nebudouť
míti
odpočinutí dnem i nocí ti, kteříž se
klanějí šelmě a obrazu jejímu, a jestliže
kdo přijme znamení jména jejího.

12 Tuť jest trpělivost svatých, tu jsou
ti, kteříž ostříhají přikázání Božích
a víry Ježíšovy
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6 Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον
πετώμενον ἐν μεσουρανήματι ἔχοντα
εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι τοὺς
κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πᾶν
ἔθνος καὶ φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ
λαόν
7 λέγοντα ἐν
φωνῇ
μεγάλῃ,
Φοβήθητε τὸν θεὸν καὶ δότε αὐτῷ
δόξαν ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως
αὐτοῦ
καὶ
προσκυνήσατε
τῷ
ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν
καὶ θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων
8 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἠκολούθησεν
λέγων, Ἔπεσεν· ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ
πόλις ἣ μεγάλη ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ
θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικεν
πάντα ἔθνη
9 Καὶ τρίτος ἄγγελος ἠκολούθησεν
αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Εἴ τις
τὸ θηρίον προσκυνεῖ καὶ τὴν εἰκόνα
αὐτοῦ καὶ λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ τοῦ
μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ
10 καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ
θυμοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ κεκερασμένου
ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς
αὐτοῦ καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ
καὶ θείῳ ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων
καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου
11 καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ
αὐτῶν ἀναβαίνει εἰς αἰῶνας αἰώνων
καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας
καὶ νυκτός οἱ προσκυνοῦντες τὸ
θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ εἴ τις
λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος
αὐτοῦ
12 Ὧδε ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν·
ὧδε οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ
καὶ τὴν πίστιν Ἰησοῦ
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13 I slyšel jsem hlas s nebe, řkoucí ke
mně: Piš: Blahoslavení [jsou] od této
chvíle mrtví, kteříž v Pánu umírají.
Duch zajisté dí [jim], aby odpočinuli
od prací svých, nebo skutkové jejich
následují jich.
14 I pohleděl jsem, a aj, oblak
bělostkvoucí, a na tom oblaku seděl
podobný Synu člověka, maje na hlavě
své korunu zlatou a v ruce své srp
ostrý.
15 A jiný anděl vyšel z chrámu,
volaje hlasem velikým na toho, kterýž
seděl na oblaku: Pusť srp svůj a žni;
nebť jest přišla tobě hodina žni, nebo
již dozrala žeň země.
16 I spustil ten, kterýž seděl na
oblaku, srp svůj na zem, a požata jest
země.
17 A jiný anděl vyšel z chrámu toho,
kterýž jest na nebi, maje i on srp ostrý.
18 Opět vyšel jiný anděl z oltáře,
kterýž měl moc nad ohněm, a volal
křikem velikým na toho, jenž měl srp
ostrý, řka: Pusť srp svůj ostrý, a zbeř
hrozny vinice zemské; neboť jsou
uzrali hroznové její.
19 I spustil anděl srp svůj na zemi,
a sebral vinici země, a vmetal [hrozny]
do jezera velikého hněvu Božího.

Textus Receptus

13 Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ λεγούσης μοι, Γράψον·
Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν κυρίῳ
ἀποθνῄσκοντες ἀπαρτί ναί λέγει τὸ
πνεῦμα ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν
κόπων αὐτῶν τὰ δὲ ἔργα αὐτῶν
ἀκολουθεῖ μετ' αὐτῶν
14 Καὶ εἶδον καὶ ἰδού, νεφέλη λευκή
καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην καθήμενος ὅμοιος
υιῷ ἀνθρώπου ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς
αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν καὶ ἐν τῇ
χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ
15 καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ
ναοῦ κράζων ἐν μεγάλῃ φωνῇ τῷ
καθημένῳ ἐπὶ τῆς νεφέλης, Πέμψον τὸ
δρέπανόν σου καὶ θέρισον ὅτι ἦλθεν
σοι ἡ ὥρα τοῦ θερίσαι ὅτι ἐξηράνθη ὁ
θερισμὸς τῆς γῆς
16 καὶ ἔβαλεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τὴν
νεφέλην τὸ δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν
γῆν καὶ ἐθερίσθη ἡ γῆ
17 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ
τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ ἔχων καὶ
αὐτὸς δρέπανον ὀξύ
18 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ
τοῦ θυσιαστηρίου ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ
τοῦ πυρός καὶ ἐφώνησεν κραυγῇ
μεγάλῃ τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ
λέγων, Πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ
ὀξὺ καὶ τρύγησον τοὺς βότρυας τῆς
γῆς ὅτι ἤκμασαν αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς
19 καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ
δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν καὶ
ἐτρύγησεν τὴν ἄμπελον τῆς γῆς καὶ
ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τοῦ θυμοῦ τοῦ
θεοῦ τὴν μέγαλην

ZJEVENÍ 14:20

Bible Kralická

831

Textus Receptus

20 I tlačeno jest jezero před městem,
a vyšla krev z jezera až do udidl
koňům za tisíc a za šest set honů.

20 καὶ ἐπατήθη ἡ ληνὸς ἔξω τῆς
πόλεως καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ
ἄχρι τῶν χαλινῶν τῶν ἵππων ἀπὸ
σταδίων χιλίων ἑξακοσίων

15

15

Potom viděl jsem jiný zázrak na
nebi veliký a předivný: Sedm
andělů majících sedm ran posledních,
v nichž má dokonán býti hněv Boží.
2 A viděl jsem jako moře sklené,
smíšené s ohněm, a ty, kteříž zvítězili
nad šelmou a obrazem jejím a nad
charakterem jejím [i] nad počtem
jména jejího, ani stojí nad tím mořem
skleným, majíce harfy Boží,
3
A zpívají
píseň
Mojžíše,
služebníka Božího, a píseň Beránkovu,
řkouce: Velicí a předivní jsou
skutkové
tvoji,
Pane
Bože
všemohoucí, spravedlivé a pravé jsou
cesty tvé, ó Králi [všech] svatých.
4 Kdož by se nebál tebe, Pane,
a nezveleboval jména tvého? Nebo ty
sám svatý [jsi]. Všickni zajisté
národové přijdou a klaněti se budou
před obličejem tvým; nebo soudové
tvoji zjeveni jsou.
5 Potom pak viděl jsem, a aj, otevřín
jest chrám stánku svědectví na nebi.
6 I vyšlo sedm těch andělů
z chrámu, majících sedm ran, oblečeni
jsouce rouchem lněným, čistým
a bělostkvoucím, a přepásáni na
prsech pasy zlatými.

Καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ
οὐρανῷ μέγα καὶ θαυμαστόν
ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς ἑπτὰ
τὰς ἐσχάτας ὅτι ἐν αὐταῖς ἐτελέσθη ὁ
θυμὸς τοῦ θεοῦ
2 Καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην
μεμιγμένην πυρί καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ
τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ
καὶ ἐκ τοῦ χαράγματος αὐτοῦ ἐκ τοῦ
ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἑστῶτας
ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην
ἔχοντας κιθάρας τοῦ θεοῦ
3 καὶ ᾄδουσιν τὴν ᾠδὴν Μωσέως
δούλου τοῦ θεοῦ καὶ τὴν ᾠδὴν τοῦ
ἀρνίου
λέγοντες
Μεγάλα
καὶ
θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου κύριε ὁ θεὸς ὁ
παντοκράτωρ· δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ
ὁδοί σου ὁ βασιλεὺς τῶν ἁγίων
4 τίς οὐ μὴ φοβηθῇ σε, κύριε καὶ
δοξάσῃ τὸ ὄνομά σου ὅτι μόνος ὅσιος
ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν καὶ
προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου ὅτι τὰ
δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν
5 Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ ἰδού,
ἠνοίγη ὁ ναὸς τῆς σκηνῆς τοῦ
μαρτυρίου ἐν τῷ οὐρανῷ
6 καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι
ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ τοῦ ναοῦ
ἐνδεδυμένοι λίνον καθαρὸν καὶ
λαμπρὸν καὶ περιεζωσμένοι περὶ τὰ
στήθη ζώνας χρυσᾶς
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Textus Receptus

8 I naplněn jest chrám dýmem,
[pocházejícím] od slávy Boží a od
moci jeho, a žádný nemohl vjíti do
chrámu, dokudž se nevykonalo sedm
ran těch sedmi andělů.

7 καὶ ἓν ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων
ἔδωκεν τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ
φιάλας χρυσᾶς γεμούσας τοῦ θυμοῦ
τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων
8 καὶ ἐγεμίσθη ὁ ναὸς καπνοῦ ἐκ τῆς
δόξης τοῦ θεοῦ καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως
αὐτοῦ καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο εἰσελθεῖν εἰς
τὸν ναὸν ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ
πληγαὶ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων

16

16

7 A jedno ze čtyř zvířat dalo sedmi
andělům sedm koflíků zlatých, plných
hněvu Boha živého na věky věků.

I slyšel jsem hlas veliký
z chrámu,
řkoucí
sedmi
andělům: Jděte, vylijte sedm koflíků
hněvu Božího na zemi.
2 I šel první [anděl] a vylil koflík
svůj na zemi, i vyvrhli se vředové
škodliví a zlí na lidech, majících
znamení šelmy, a na těch, kteříž se
klaněli obrazu jejímu.
3 Za tím druhý anděl vylil koflík
svůj na moře, a učiněno jest jako krev
umrlého, a všeliká duše živá v moři
umřela.
4 Potom třetí anděl vylil koflík svůj
na řeky a na studnice vod, i obráceny
jsou v krev.
5 I slyšel jsem anděla vod, řkoucího:
Spravedlivý jsi, Pane, Kterýž jsi,
a Kterýž jsi byl, a Svatý, žes to
usoudil.
6 Neboť
jsou
krev
svatých
a proroků vylévali, i dal jsi jim krev
píti; hodniť jsou zajisté [toho].

Καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ
τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ
ἀγγέλοις Ὑπάγετε καὶ ἐκχέατε τὰς
φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ εἰς τὴν γῆν
2 Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος καὶ ἐξέχεεν
τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν καὶ
ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν εἰς
τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ
χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς τῇ εἰκόνι
αὐτοῦ προσκυνοῦντας
3 Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐξέχεεν
τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν
καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ καὶ πᾶσα
ψυχὴ ζῶσα ἀπέθανεν ἐν τῇ θαλάσσῃ
4 Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐξέχεεν τὴν
φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ
εἰς τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων καὶ ἐγένετο
αἷμα
5 καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν
ὑδάτων λέγοντος Δίκαιος Κύριε, εἶ ὁ
ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ὅσιος ὅτι ταῦτα
ἔκρινας
6 ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν
ἐξέχεαν καὶ αἷμα αὐτοῖς έδωκας πιεῖν
ἄξιοί γάρ εἰσιν
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7 I slyšel jsem jiného [anděla] od
oltáře, kterýž řekl: Jistě, Pane Bože
všemohoucí, praví [jsou] a spravedliví
soudové tvoji.
8 Potom čtvrtý anděl vylil koflík
svůj na slunce, i dáno jest jemu trápiti
lidi ohněm.
9 I pálili se lidé horkem velikým,
a rouhali se jménu Boha toho, kterýž
má moc nad těmito ranami, avšak
nečinili pokání, aby vzdali slávu jemu.
10 Tedy pátý anděl vylil koflík svůj
na stolici té šelmy, i učiněno jest
království její tmavé, i kousali [lidé]
jazyky své pro bolest.
11 A rouhali se Bohu nebeskému
pro bolesti své a pro vředy své, avšak
nečinili pokání z skutků svých.
12 Šestý pak anděl vylil koflík svůj
na tu velikou řeku Eufrates, i vyschla
voda její, aby připravena byla cesta
králům od východu slunce.
13 A viděl jsem, ano z úst draka
a z úst šelmy a z úst falešného proroka
[vyšli] tři duchové nečistí, podobní
žabám.
14 Nebo jsouť duchové ďábelští,
ješto činí divy a chodí mezi krále
zemské a všeho světa, aby je
shromáždili k boji, k tomu velikému
dni Boha všemohoucího.
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7 καὶ ἤκουσα ἄλλου ἐκ τοῦ
θυσιαστηρίου λέγοντος Ναί κύριε ὁ
θεὸς ὁ παντοκράτωρ ἀληθιναὶ καὶ
δίκαιαι αἱ κρίσεις σου
8 Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐξέχεεν
τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον καὶ
ἐδόθη
αὐτῷ
καυματίσαι
τοὺς
ἀνθρώπους ἐν πυρί
9 καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι
καῦμα μέγα καὶ ἐβλασφήμησαν τὸ
ὄνομα τοῦ θεοῦ τοῦ ἔχοντος ἐξουσίαν
ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας καὶ οὐ
μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν
10 Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐξέχεεν
τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ
θηρίου καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ
ἐσκοτωμένη καὶ ἐμασσῶντο τὰς
γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου
11 καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν θεὸν τοῦ
οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ
τῶν ἑλκῶν αὐτῶν καὶ οὐ μετενόησαν
ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν
12 Καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐξέχεεν τὴν
φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν
μέγαν τὸν Εὐφράτην καὶ ἐξηράνθη τὸ
ὕδωρ αὐτοῦ ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν
βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου
13 Καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ
δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ
θηρίου καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ
ψευδοπροφήτου
πνεύματα
τρία
ἀκάθαρτα ὁμοία βατράχοις
14 εἰσὶν γὰρ πνεύματα δαιμόνων
ποιοῦντα σημεῖα ἐκπορεύεσθαι ἐπὶ
τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τῆς
οἰκουμένης ὅλης συναγαγεῖν αὐτοὺς
εἰς πόλεμον τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς
μεγάλης τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος
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15 Aj, přicházímť jako zloděj.
Blahoslavený, kdož bdí a ostříhá
roucha svého, aby nah nechodil, aby
neviděli hanby jeho.
16 I shromáždil je na místo, kteréž
slove Židovsky Armageddon.
17 Tedy sedmý anděl vylil koflík
svůj na povětří, i vyšel hlas veliký
z chrámu nebeského, od trůnu, řkoucí:
Stalo se.
18 I stali se zvukové a hromobití
a blýskání, i země třesení stalo se
veliké, jakéhož nikdy nebylo, jakž jsou
lidé na zemi, [totiž] země třesení tak
velikého.
19 I roztrhlo se to veliké město na tři
strany, a města národů padla.
A Babylon veliký přišel na pamět před
obličejem Božím, aby dal jemu kalich
vína prchlivosti hněvu svého.
20 A všickni ostrovové pominuli,
a hory nejsou nalezeny.
21 A kroupy veliké jako centnéřové
pršely s nebe na lidi. I rouhali se Bohu
lidé pro ránu těch krup; nebo velmi
veliká byla ta rána.

17

I přišel jeden z sedmi andělů,
kteříž měli sedm koflíků,
a mluvil se mnou, řka ke mně: Pojď,
ukážiť odsouzení nevěstky veliké,
kteráž sedí na vodách mnohých,

Textus Receptus

15 Ἰδού, ἔρχομαι ὡς κλέπτης
μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ
ἱμάτια αὐτοῦ ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ
καὶ βλέπωσιν τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ
16 καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν
τόπον τὸν καλούμενον Ἑβραϊστὶ
Ἁρμαγεδδών
17 Καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐξέχεεν
τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὸν ἀέρα καὶ
ἐξῆλθεν φωνὴ μεγάλη ἀπὸ τοῦ ναοῦ
τοῦ οὐρανοῦ, ἀπὸ τοῦ θρόνου
λέγουσα Γέγονεν
18 καὶ ἐγένοντο φωναὶ καὶ βρονταί
καὶ ἀστραπαὶ καὶ σεισμὸς ἐγένετο
μέγας οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ' οὗ οἱ
ἄνθρωποι ἐγένοντο ἐπὶ τῆς γῆς
τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτως μέγας
19 καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς
τρία μέρη καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν
ἔπεσον· καὶ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη
ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ θεοῦ δοῦναι
αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ
τῆς ὀργῆς αὐτοῦ
20 καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγεν καὶ ὄρη
οὐχ εὑρέθησαν
21 καὶ
χάλαζα
μεγάλη
ὡς
ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
ἐπὶ
τοὺς
ἀνθρώπους
καὶ
ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν θεὸν
ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης ὅτι μεγάλη
ἐστὶν ἡ πληγὴ αὐτῆς σφόδρα
Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ
ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ
φιάλας καὶ ἐλάλησεν μετ' ἐμοῦ λέγων
μοι, Δεῦρο δείξω σοι τὸ κρίμα τῆς
πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης ἐπὶ
τῶν ὑδάτων τῶν πολλῶν
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2 S kteroužto smilnili králové země
a zpili se vínem smilství jejího
obyvatelé země.
3 I odnesl mne na poušť v duchu,
a viděl jsem ženu sedící na šelmě
brunátné; [a ta šelma] plná byla jmen
rouhání, a měla sedm hlav a deset
rohů.
4 Žena pak odína byla šarlatem
a brunátným rouchem, a ozdobena
zlatem a kamením drahým i perlami,
mající koflík zlatý v ruce své, plný
ohavností a nečistoty smilstva svého.

5 A na čele jejím napsané jméno:
Tajemství, Babylon veliký, Mátě
smilstva a ohavností země.
6 A viděl jsem ženu tu opilou krví
svatých a krví mučedlníků Ježíšových,
a viděv ji, divil jsem se divením
velikým.
7 I řekl mi anděl: Co se divíš? Já tobě
povím tajemství té ženy i šelmy,
kteráž ji nese, mající hlav sedm a rohů
deset.
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Textus Receptus

2 μεθ' ἡς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς
γῆς καὶ ἐμεθύσθησαν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς
πορνείας αὐτῆς οἱ κατοικοῦντες τὴν
γῆν
3 καὶ ἀπήνεγκέν με εἰς ἔρημον ἐν
πνεύματι καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην
ἐπὶ θηρίον κόκκινον γέμον ὀνομάτων
βλασφημίας ἔχον κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ
κέρατα δέκα
4 καὶ ἡ γυνὴ ἡ περιβεβλημένη
πορφύρᾳ
καὶ
κόκκινῳ,
καὶ
κεχρυσωμένη χρυσῷ καὶ λίθῳ τιμίῳ
καὶ μαργαρίταις ἔχουσα χρυσοῦν
ποτήριον ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς γέμον
βδελυγμάτων
καὶ
ἀκάθαρτητος
πορνείας αὐτῆς
5 καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα
γεγραμμένον μυστήριον Βαβυλὼν ἡ
μεγάλη ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν
βδελυγμάτων τῆς γῆς
6 καὶ εἶδον τὴν γυναῖκα μεθύουσαν
ἐκ τοῦ αἵματος τῶν ἁγίων καὶ ἐκ τοῦ
αἵματος τῶν μαρτύρων Ἰησοῦ Καὶ
ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν θαῦμα μέγα
7 καὶ εἶπέν μοι ὁ ἄγγελος Διὰτί
ἐθαύμασας ἐγὼ σοι ἐρῶ τὸ μυστήριον
τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ θηρίου τοῦ
βαστάζοντος αὐτήν τοῦ ἔχοντος τὰς
ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα
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8 Šelma, kterous viděl, byla, a [již]
není, a máť vystoupiti z propasti a na
zahynutí jíti. I diviti se budou
bydlitelé země, (ti, kterýchžto jména
nejsou napsána v knihách života od
ustanovení světa,) vidouce šelmu,
kteráž byla, a není, avšak jest.
9 Tentoť pak jest smysl [toho], a máť
[zavřenou v sobě] moudrost: Sedm
hlav jestiť sedm hor, na kterýchž ta
žena sedí.
10 A králů sedm jest. Pět jich padlo,
jeden jest, a jiný ještě nepřišel; a když
přijde, na malou chvíli musí trvati.
11 A šelma, kteráž byla a není, onať
jest osmý, a z sedmiť jest, i na
zahynutí jde.
12 Deset pak rohů, kteréžs viděl,
jestiť deset králů, kteříž ještě
království nepřijali, ale přijmouť moc
jako králové, jedné hodiny spolu
s šelmou.
13 Tiť jednu radu mají, a sílu i moc
svou šelmě dadí.
14 Tiť bojovati budou s Beránkem,
a Beránek zvítězí nad nimi, neboť Pán
pánů jest a Král králů, i ti, kteříž jsou
s ním, povolaní, a vyvolení, a věrní.
15 I řekl mi: Vody, kteréžs viděl,
kdež nevěstka sedí, jsouť lidé,
a zástupové, a národové, a jazykové.

Textus Receptus

8 θηρίον ὃ εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ
μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ
εἰς
ἀπώλειαν
ὑπάγειν·
καὶ
θαυμάσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς
γῆς ὧν οὐ γέγραπται τὰ ὀνόματα ἐπὶ
τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς
κόσμου βλεπόντες τὸ θηρίον ὃ τι ἦν
καὶ οὐκ ἔστιν καὶπερ ἔστιν
9 ὧδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν αἱ ἑπτὰ
κεφαλαὶ ὄρη εἰσίν ἑπτὰ ὅπου ἡ γυνὴ
κάθηται ἐπ' αὐτῶν
10 καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν οἱ πέντε
ἔπεσαν καὶ ὁ εἷς ἔστιν ὁ ἄλλος οὔπω
ἦλθεν καὶ, ὅταν ἔλθῃ ὀλίγον αὐτὸν δεῖ
μεῖναι
11 καὶ τὸ θηρίον ὃ ἦν καὶ οὐκ ἔστιν
καὶ αὐτὸς ὄγδοός ἐστιν καὶ ἐκ τῶν
ἑπτά ἐστιν καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει
12 καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες δέκα
βασιλεῖς εἰσιν οἵτινες βασιλείαν οὔπω
ἔλαβον ἀλλ' ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς
μίαν ὥραν λαμβάνουσιν μετὰ τοῦ
θηρίου
13 οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσιν καὶ
τὴν δύναμιν καὶ τὴν ἐξουσίαν ἑαυτῶν
τῷ θηρίῳ διαδιδώσουσιν
14 οὗτοι
μετὰ
τοῦ
ἀρνίου
πολεμήσουσιν καὶ τὸ ἀρνίον νικήσει
αὐτούς ὅτι κύριος κυρίων ἐστὶν καὶ
βασιλεὺς βασιλέων καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ
κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί
15 Καὶ λέγει μοι Τὰ ὕδατα ἃ εἶδες οὗ
ἡ πόρνη κάθηται λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσὶν
καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι
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Textus Receptus

17 Neboť dal Bůh v srdce jejich, aby
činili vůli jeho a aby se sjednomyslnili,
a [toliko dotud] království své šelmě
dali, dokudž by nebyla vykonána
slova Boží.
18 A žena, kteroužs viděl, jestiť
město to veliké, kteréž má království
nad králi země.

16 καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες ἐπὶ τὸ
θηρίον οὗτοι μισήσουσιν τὴν πόρνην
καὶ ἠρημωμένην ποιήσουσιν αὐτὴν καὶ
γυμνήν καὶ τὰς σάρκας αὐτῆς
φάγονται καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν
ἐν πυρί
17 ὁ γὰρ θεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς
καρδίας αὐτῶν ποιῆσαι τὴν γνώμην
αὐτοῦ καὶ ποιῆσαι μίαν γνώμην καὶ
δοῦναι τὴν βασιλείαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ
ἄχρι τελεσθῇ τὰ ῥήματά τοῦ θεοῦ
18 καὶ ἡ γυνὴ ἣν εἶδες ἔστιν ἡ πόλις
ἡ μεγάλη ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν
βασιλέων τῆς γῆς

18

18

16 Deset pak rohů, kteréžs viděl na
šelmě, ti v nenávist vezmou nevěstku,
a učiní ji opuštěnou a nahou, a tělo její
jísti budou, a ji páliti budou ohněm.

Potom pak viděl jsem anděla
sstupujícího s nebe, majícího
moc velikou, a země osvícena byla od
slávy jeho.
2 I zkřikl silně hlasem velikým, řka:
Padl, padl Babylon ten veliký,
a učiněn jest příbytkem ďáblů, a stráží
každého ducha nečistého, a stráží
všelikého
ptactva
nečistého
a ohyzdného.
3 Nebo z vína hněvu smilstva jeho
pili všickni národové, a králové zemští
smilnili s ním, a kupci zemští z zboží
rozkoší jeho zbohatli.

4 I slyšel jsem jiný hlas s nebe,
řkoucí: Vyjděte z něho, lide můj,
abyste se nepřiúčastňovali hříchům
jeho a abyste nepřijali z jeho ran.

καὶ Μετὰ ταῦτα εἶδον ἄγγελον
καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην Καὶ ἡ γῆ
ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ
2 καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχύϊ φωνῇ μεγάλη
λέγων, Ἔπεσεν· ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ
μεγάλῃ καὶ ἐγένετο κατοικητήριον
δαιμόνων καὶ φυλακὴ παντὸς
πνεύματος ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ
παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ
μεμισημένου
3 ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς
πορνείας αὐτῆς πέπωκεν πάντα τὰ
ἔθνη καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ' αὐτῆς
ἐπόρνευσαν καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ
τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτῆς
ἐπλούτησαν
4 Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ λέγουσαν Ἐξέλθετε ἐξ αὐτῆς
ὁ λαός μου ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε
ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς καὶ ἵνα μὴ
λάβητε ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς
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5 Neboť dosáhli hříchové jeho až
k nebi a rozpomenul se Bůh na
nepravosti jeho.
6 Dejtež jemu, jakož i on dával vám,
a dejte jemu dvénásob podle skutků
jeho; v koflík, kterýž naléval vám,
nalijte jemu to dvénásob.
7 Jakž se mnoho chlubil a zbujněl
byl, tak mnoho dejte jemu muk
a pláče. Neboť v srdci svém praví:
Sedím královna, a nejsemť vdovou,
a pláče neuzřím.
8 Protož v jeden den přijdouť rány
jeho, smrt a pláč i hlad, a ohněm
spáleno bude; nebo silný jest Pán,
kterýž je odsoudí.
9 I plakati ho budou a kvíliti nad
ním králové země, kteříž s ním
smilnili a svou rozkoš měli, když uzří
dým zapálení jeho,
10 Zdaleka stojíce, pro bázeň muk
jeho, [a] řkouce: Běda, běda, veliké
město Babylon, to město silné, že jest
jedné hodiny přišel odsudek tvůj.
11 Ano i kupci zemští budou plakati
a kvíliti nad ním; nebo koupí jejich
žádný nebude kupovati více,

Textus Receptus

5 ὅτι ἠκολούθησαν αὐτῆς αἱ
ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ καὶ
ἐμνημόνευσεν ὁ θεὸς τὰ ἀδικήματα
αὐτῆς
6 ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ
ἀπέδωκεν ὑμῖν, καὶ διπλώσατε αὐτῇ
διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς ἐν τῷ
ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασεν κεράσατε αὐτῇ
διπλοῦν
7 ὅσα ἐδόξασεν ἑαυτὴν, καὶ
ἐστρηνίασεν τοσοῦτον δότε αὐτῇ
βασανισμὸν καὶ πένθος ὅτι ἐν τῇ
καρδίᾳ
αὐτῆς
λέγει
Κάθημαι
βασίλισσα καὶ χήρα οὐκ εἰμί καὶ
πένθος οὐ μὴ ἴδω
8 διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ
πληγαὶ αὐτῆς θάνατος καὶ πένθος καὶ
λιμός καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται ὅτι
ἰσχυρὸς κύριος ὁ θεὸς ὁ κρίνων αὐτήν
9 Καὶ κλαύσονται αὐτὴν καὶ
κόψονται ἐπ' αὐτῇ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς
οἱ μετ' αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ
στρηνιάσαντες ὅταν βλέπωσιν τὸν
καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς
10 ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν
φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς λέγοντες
Οὐαὶ οὐαί ἡ πόλις ἡ μεγάλη Βαβυλὼν
ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά ὅτι ἐν μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν
ἡ κρίσις σου
11 Καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς κλαίουσιν
καὶ πενθοῦσιν ἐπ' αὐτῇ, ὅτι τὸν γόμον
αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι
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12 Koupě [od] zlata, a stříbra,
a drahého kamene, i perel, i kmentu,
šarlatu,
i hedbáví,
i brunátného
roucha, i všelikého dřeva tyinového,
a všech nádob z kostí slonových,
i všelikého nádobí z nejdražšího dříví,
i z mědi, i z železa, i z mramoru;
13 A [kupectví] skořice, i vonných
věcí, a mastí, i kadidla, i vína, i oleje,
i bělí, i pšenice, i dobytka, i ovec,
i koní, a vozů, i služebníků, i duší
lidských;
14 I ovoce žádostivá duši tvé odešla
od tebe, a všecko tučné a krásné
odešlo od tebe, a aniž toho již více
nalezneš.
15 Ti, [pravím,] kupci, kteříž v tom
kupčili [a] jím zbohatli, zdaleka
stanou pro strach muk jeho, plačíce,
a kvílíce,
16 A řkouce: Běda, běda, [ó] město
veliké, kteréž odíno kmentem,
a šarlatem, a brunátným rouchem,
a ozdobeno bylo zlatem, a kamením
drahým, i perlami! nebo v jednu
hodinu zahynula tak veliká bohatství.
17 [Ano] i všeliký správce [lodí
mořských], i všecko množství lidí,
kteříž jsou na lodech, i plavci, i ti,
kteříž svou živnost na moři mají,
zdaleka stanou,
18 A zkřiknou, vidouce dým
zapálení jeho, řkouce: Které město
[bylo] podobné tomuto velikému
městu!
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Textus Receptus

12 γόμον χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ
λίθου τιμίου καὶ μαργαρίτου καὶ
βύσσου καὶ πορφύρας καὶ σηρικοῦ,
καὶ κοκκίνου καὶ πᾶν ξύλον θύϊνον
καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον καὶ πᾶν
σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου καὶ
χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ μαρμάρου
13 καὶ κινάμωμον καὶ θυμιάματα
καὶ μύρον καὶ λίβανον καὶ οἶνον καὶ
ἔλαιον καὶ σεμίδαλιν καὶ σῖτον καὶ
κτήνη καὶ πρόβατα καὶ ἵππων καὶ
ῥεδῶν καὶ σωμάτων καὶ ψυχὰς
ἀνθρώπων
14 καὶ ἡ ὀπώρα τῆς ἐπιθυμίας τῆς
ψυχῆς σου ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ καὶ
πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ
ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ καὶ οὐκέτι οὐ μὴ
εὑρήσῃς αὐτὰ
15 οἱ
ἔμποροι
τούτων
οἱ
πλουτήσαντες ἀπ' αὐτῆς ἀπὸ
μακρόθεν στήσονται διὰ τὸν φόβον
τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς κλαίοντες καὶ
πενθοῦντες
16 καὶ λέγοντες Οὐαὶ οὐαί ἡ πόλις ἡ
μεγάλη ἡ περιβεβλημένη βύσσινον καὶ
πορφυροῦν
καὶ
κόκκινον
καὶ
κεχρυσωμένη ἐν χρυσῷ καὶ λίθῳ τιμίῳ
καὶ μαργαρίταις·
17 ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος
πλοῦτος Καὶ πᾶς κυβερνήτης καὶ πᾶς
ἐπὶ τῶν πλοίων ὁ ὅμιλος, καὶ ναῦται
καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζονται
ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν
18 καὶ ἔκραζον ὁρῶντες τὸν καπνὸν
τῆς πυρώσεως αὐτῆς λέγοντες Τίς
ὁμοία τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ
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19 A sypouce prach na hlavy své,
křičeti budou, plačíce, a kvílíce,
a řkouce: Běda, běda, město veliké,
v němžto zbohatli všickni, kteříž měli
lodí na moři, ze mzdy jeho; nebo jedné
hodiny zpustlo.
20 [Ale] raduj se nad ním nebe
i svatí apoštolé i proroci; nebo
pomstilť vás Bůh nad ním.
21 I zdvihl jeden silný anděl kámen
jako žernov veliký a hodil jím do
moře, řka: Tak prudce uvržen bude
Babylon, to město veliké, a již více
nebude nalezeno.
22 A hlas na harfy hrajících,
a zpěváků, a pišťců, a trubačů nebude
více v tobě slyšán, a žádný řemeslník
žádného řemesla nebude v tobě více
nalezen, a zvuk žernovu nebude
v tobě více slyšán.
23 Ani světlo svíce nebude v tobě
více svítiti, a hlas ženicha ani nevěsty
nebude v tobě více slyšán, ješto kupci
tvoji
bývala
knížata
zemská,
a tráveními tvými v blud uvedeni byli
všickni národové.
24 Ale v něm nalezena jest krev
proroků
a svatých
i všech
zmordovaných na zemi.

Textus Receptus

19 καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς
αὐτῶν καὶ ἔκραζον κλαίοντες καὶ
πενθοῦντες λέγοντες Οὐαὶ οὐαί ἡ
πόλις ἡ μεγάλη ἐν ᾗ ἐπλούτησαν
πάντες οἱ ἔχοντες πλοῖα ἐν τῇ
θαλάσσῃ ἐκ τῆς τιμιότητος αὐτῆς ὅτι
μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη
20 Εὐφραίνου ἐπ' αὐτήν οὐρανέ καὶ
οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται
ὅτι ἔκρινεν ὁ θεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν ἐξ
αὐτῆς
21 Καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς
λίθον ὡς μύλον μέγαν καὶ ἔβαλεν εἰς
τὴν θάλασσαν λέγων, Οὕτως
ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυλὼν ἡ
μεγάλη πόλις καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι
22 καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ
μουσικῶν
καὶ
αὐλητῶν
καὶ
σαλπιστῶν οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι
καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ μὴ
εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι καὶ φωνὴ μύλου οὐ
μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι
23 καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν
σοὶ ἔτι καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης
οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ
ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς
γῆς ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου
ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη
24 καὶ ἐν αὐτῇ αἷμα προφητῶν καὶ
ἁγίων εὑρέθη καὶ πάντων τῶν
ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς γῆς

ZJEVENÍ 19:1

Bible Kralická

19

Potom jsem slyšel veliký hlas
velikého zástupu na nebi,
řkoucího: Haleluiah. Spasení, a sláva,
a čest, i moc Pánu Bohu našemu.
2 Neboť [jsou] praví a spravedliví
soudové jeho, kterýž odsoudil
nevěstku tu velikou, jenž byla porušila
zemi smilstvem svým, a pomstil krve
služebníků svých z ruky její.
3 I řekli po druhé: Haleluiah. A dým
její vstupoval na věky věků.
4 I padlo čtyřmecítma starců
a čtvero zvířat, a klaněli se Bohu
sedícímu na trůnu, řkouce: Amen,
Haleluiah.
5 I vyšel z trůnu hlas, řkoucí:
Chvalte
Boha
našeho
všickni
služebníci jeho, a kteříž se bojíte jeho,
i malí i velicí.
6 A slyšel jsem hlas jako zástupu
velikého, a jako hlas vod mnohých,
a jako zvuk hromů silných, řkoucích:
Haleluiah. Kralovalť jest Pán Bůh
[náš] všemohoucí.
7 Radujme se, a veselme se, a chválu
vzdejme jemu. Neboť jest přišla
svadba Beránkova, a manželka jeho
připravila se.
8 A dáno jest jí, aby se oblékla
v kment čistý a stkvoucí, a ten kment
jsouť ospravedlňování svatých.
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Textus Receptus

καὶ μετὰ ταῦτα ἤκουσα φωνὴν
ὄχλου πολλοῦ μεγάλην ἐν τῷ
οὐρανῷ λεγόντος, Ἁλληλουϊά· ἡ
σωτηρία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ
δύναμις Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν
2 ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις
αὐτοῦ· ὅτι ἔκρινεν τὴν πόρνην τὴν
μεγάλην ἥτις ἔφθειρεν τὴν γῆν ἐν τῇ
πορνείᾳ αὐτῆς καὶ ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα
τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῆς
3 καὶ δεύτερον εἴρηκαν Ἁλληλουϊά·
καὶ ὁ καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων
4 καὶ ἔπεσαν οἱ πρεσβύτεροι οἱ
εἴκοσι καὶ τέσσαρες καὶ τὰ τέσσαρα
ζῷα καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ τῷ
καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου, λέγοντες
Ἀμήν Ἁλληλουϊά
5 Καὶ φωνὴ ἐκ τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν
λέγουσα Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἡμῶν
πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ καὶ οἱ
φοβούμενοι αὐτόν καὶ οἱ μικροὶ καὶ οἱ
μεγάλοι
6 καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου
πολλοῦ καὶ ὡς φωνὴν ὑδάτων
πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντῶν
ἰσχυρῶν λεγόντας, Ἁλληλουϊά ὅτι
ἐβασίλευσεν κύριος ὁ θεὸς ὁ
παντοκράτωρ
7 χαίρωμεν καὶ ἀγαλλιῶμεθα, καὶ
δῶμεν τὴν δόξαν αὐτῷ ὅτι ἦλθεν ὁ
γάμος τοῦ ἀρνίου καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ
ἡτοίμασεν ἑαυτήν
8 καὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα περιβάληται
βύσσινον καθαρόν· καὶ λαμπρὸν τὸ
γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώματα ἐστίν
τῶν ἁγίων
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9 I řekl mi: Piš: Blahoslavení, kteříž
jsou k večeři svadby Beránkovy
povoláni. A řekl mi: Tatoť slova Boží
jsou pravá.
10 I padl jsem k nohám jeho, klaněti
se jemu [chtěje]. Ale řekl mi: Hleď,
abys toho nečinil. [Neboť] jsem
spoluslužebník tvůj i bratří tvých,
těch, jenž mají svědectví Ježíšovo.
Bohu se klaněj! Svědectví pak Ježíšovo
jestiť duch proroctví.
11 I viděl jsem nebe otevřené, a aj,
kůň bílý, a ten, jenž seděl na něm,
sloul Věrný a Pravý, a [kterýž]
v spravedlnosti soudí i bojuje.
12 Oči pak jeho [byly] jako plamen
ohně, a na hlavě jeho korun množství,
[a] měl jméno napsané, kteréhož
žádný neví, než on sám.
13 A byl odín v roucho pokropené
krví, a sloveť jméno jeho Slovo Boží.
14 A rytířstvo nebeské jelo za ním
na bílých koních, jsouce odíni v kment
bílý a čistý.
15 A z úst jeho vycházel meč ostrý,
aby jím bil [všecky] národy. Nebo on
bude je spravovati prutem železným;
onť i pres vína hněvu a prchlivosti
Boha všemohoucího tlačiti bude.

16 A máť na rouchu a na bedrách
svých napsané jméno: Král králů
a Pán pánů.

Textus Receptus

9 Καὶ λέγει μοι Γράψον· Μακάριοι
οἱ εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ γάμου τοῦ ἀρνίου
κεκλημένοι καὶ λέγει μοι Οὗτοι οἱ
λόγοι ἀληθινοὶ εἰσιν τοῦ θεοῦ
10 καὶ ἔπεσον ἔμπροσθεν τῶν
ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ καὶ
λέγει μοι Ὅρα μή· σύνδουλός σού εἰμι
καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἐχόντων
τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἰησοῦ· τῷ θεῷ
προσκύνησον ἡ γὰρ μαρτυρία τοῦ
Ἰησοῦ ἐστιν τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας
11 Καὶ
εἶδον
τὸν
οὐρανὸν
ἀνεῳγμένον, καὶ ἰδού, ἵππος λευκός
καὶ ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν καλούμενος
πιστὸς καὶ ἀληθινός καὶ ἐν
δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ
12 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ
πυρός καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ
διαδήματα πολλά ἔχων ὄνομα
γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ
αὐτός
13 καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον
βεβαμμένον αἵματι καὶ καλεῖται τὸ
ὄνομα αὐτοῦ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ
14 καὶ τὰ στρατεύματα ἐν τῷ
οὐρανῷ ἠκολούθει αὐτῷ ἐφ' ἵπποις
λευκοῖς ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν
καὶ καθαρόν
15 καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ
ἐκπορεύεται ῥομφαία ὀξεῖα ἵνα ἐν
αὐτῇ πατάσσῃ τὰ ἔθνη καὶ αὐτὸς
ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ καὶ
αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ
θυμοῦ καὶ τῆς ὀργῆς τοῦ θεοῦ τοῦ
παντοκράτορος
16 καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν
μηρὸν αὐτοῦ τὸ ὄνομα γεγραμμένον·
Βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων

ZJEVENÍ 19:17

Bible Kralická
17 I viděl jsem jednoho anděla, an
stojí v slunci, a zkřikl hlasem velikým,
řka všechněm ptákům, kteříž létali po
prostřed nebes: Pojďte a shromažďte
se k večeři velikého Boha,
18 Abyste jedli těla králů, a těla
hejtmanů, a těla silných, a těla koňů,
i těch, kteříž na nich sedí, a těla všech
svobodných i služebníků, i malých
i velikých.
19 I viděl jsem šelmu a krále země
a vojska jejich, ani se sjeli, aby bojovali
s tím, kterýž seděl na koni,
a s rytířstvem jeho.
20 I jata jest šelma, a s ní falešný
prorok ten, kterýž činíval divy před
ní, jimiž svodil ty, kteříž přijali
znamení šelmy a kteříž se klaněli
obrazu jejímu. [I] uvrženi jsou oba za
živa do jezera ohnivého, hořícího
sirou.
21 A jiní zbiti jsou mečem toho,
kterýž seděl na koni, vycházejícím
z úst jeho. A všickni ptáci nasyceni
jsou těly jejich.

20

I viděl jsem anděla sstupujícího
s nebe, majícího klíč od
propasti a řetěz veliký v ruce své.
2 I chopil draka, hada toho starého,
jenž jest ďábel a satan, i svázal jej za
tisíc let.

843

Textus Receptus

17 Καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν
τῷ ἡλίῳ καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ
λέγων πᾶσιν τοῖς ὀρνέοις τοῖς
πετωμένοις ἐν μεσουρανήματι, Δεῦτε
Καὶ συνάγεσθε εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ
μεγάλου θεοῦ
18 ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ
σάρκας χιλιάρχων καὶ σάρκας
ἰσχυρῶν καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν
καθημένων ἐπ' αὐτῶν καὶ σάρκας
πάντων ἐλευθέρων καὶ δούλων καὶ
μικρῶν καὶ μεγάλων
19 Καὶ εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς
βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ στρατεύματα
αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι πόλεμον
μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ
μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ
20 καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον καὶ μετὰ
τοὐτοῦ ὁ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ
σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν οἷς
ἐπλάνησεν τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα
τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ
εἰκόνι αὐτοῦ ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο
εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην
ἐν τῷ θείῳ
21 καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν
τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ
ἵππου τῇ ἐκπορευομένῃ ἐκ τοῦ
στόματος αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ ὄρνεα
ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν
Καὶ
εἶδον
ἄγγελον
καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
ἔχοντα τὴν κλεῖδα τῆς ἀβύσσου καὶ
ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ
2 καὶ ἐκράτησεν τὸν δράκοντα τὸν
ὄφιν τὸν ἀρχαῖον, ὅς ἐστιν Διάβολος
καὶ Σατανᾶς καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια
ἔτη

20

844

ZJEVENÍ 20:8

Bible Kralická
3 A uvrhl ho do propasti, i zavřel [jej
tam] a svrchu nad ním zapečetil, aby
nesvodil více národů, až by se
vyplnilo tisíc let; neboť potom musí
býti propuštěn na malý čas.
4 I viděl jsem stolice, a posadili se na
nich, i dán jest jim soud, a [viděl jsem]
duše stínaných pro svědectví Ježíšovo
a pro slovo Boží, a kteříž se neklaněli
šelmě, ani obrazu jejímu, a aniž přijali
znamení jejího na čela svá, anebo na
ruce své. A ožili a kralovali s Kristem
tisíc let.

5 Jiní pak mrtví neožili, dokudž by
se nevyplnilo tisíc let. A toť jest první
vzkříšení.
6 Blahoslavený a svatý, kdož má díl
v prvním vzkříšení. Nad těmiť ta
druhá smrt nemá moci, ale budou
kněží Boží a Kristovi, a kralovati s ním
budou tisíc let.
7 A když se vyplní tisíc let,
propuštěn bude satanáš z žaláře
svého.
8 I vyjde, aby svodil národy, kteříž
jsou na čtyřech stranách země, Goga
a Magoga, a aby je shromáždil k boji,
kterýchžto počet [jest] jako písku
mořského.

Textus Receptus

3 καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον
καὶ ἔκλεισεν αὐτὸν καὶ ἐσφράγισεν
ἐπάνω αὐτοῦ ἵνα μὴ πλανήσῃ τὰ ἔθνη
ἔτι ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη καὶ μετὰ
ταῦτα δεῖ αὐτὸν λυθῆναι μικρὸν
χρόνον
4 Καὶ εἶδον θρόνους καὶ ἐκάθισαν
ἐπ' αὐτούς καὶ κρίμα ἐδόθη αὐτοῖς καὶ
τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων διὰ
τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ διὰ τὸν
λόγον τοῦ θεοῦ καὶ οἵτινες οὐ
προσεκύνησαν τῷ θηριῷ, οὐτὲ τὴν
εἰκόνα αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ
χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν καὶ
ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν, καὶ ἔζησαν καὶ
ἐβασίλευσαν μετὰ Χριστοῦ τά χίλια
ἔτη
5 οἱ δὲ λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐκ
ἀνἔζησαν ἕως τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη
αὕτη ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη
6 μακάριος καὶ ἅγιος ὁ ἔχων μέρος
ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ· ἐπὶ τούτων
ὁ θάνατος ὁ δεύτερος οὐκ ἔχει
ἐξουσίαν ἀλλ' ἔσονται ἱερεῖς τοῦ θεοῦ
καὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ βασιλεύσουσιν
μετ' αὐτοῦ χίλια ἔτη
7 Καὶ ὅταν τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη
λυθήσεται ὁ Σατανᾶς ἐκ τῆς φυλακῆς
αὐτοῦ
8 καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη
τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσιν γωνίαις τῆς γῆς
τὸν Γὼγ καὶ τὸν Μαγώγ συναγαγεῖν
αὐτοὺς εἰς πόλεμον ὧν ὁ ἀριθμὸς ὡς ἡ
ἄμμος τῆς θαλάσσης
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Textus Receptus

15 I [ten], kdož není nalezen
v knihách života, uvržen jest do jezera
ohnivého.

9 καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς
γῆς καὶ ἐκύκλωσαν τὴν παρεμβολὴν
τῶν ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν
ἠγαπημένην καὶ κατέβη πῦρ ἀπὸ τοῦ
Θεοῦ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν
αὐτούς
10 καὶ ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς
ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ
θείου ὅπου τὸ θηρίον καὶ ὁ
ψευδοπροφήτης καὶ βασανισθήσονται
ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων
11 Καὶ εἶδον θρόνον λευκὸν μέγαν
καὶ τὸν καθήμενον ἐπ' αὐτοῦ, οὗ ἀπὸ
προσώπου ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός
καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς
12 καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς μικρούς
καὶ μεγάλους ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ
θεοῦ, καὶ βιβλία ἠνεῳχθησαν· καὶ
βιβλίον ἄλλο ἠνεῳχθη, ὅ ἐστιν τῆς
ζωῆς καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν
γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ
ἔργα αὐτῶν
13 καὶ ἔδωκεν ἡ θάλασσα τοὺς ἐν
αὐτῇ νεκροὺς καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ
ᾅδης ἔδωκαν τοὺς ἐν αὐτοῖς νεκροὺς
καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα
αὐτῶν
14 καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης
ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός
οὗτος ἐστιν ὁ δεύτερός θάνατος
15 καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ
τῆς ζωῆς γεγραμμένος ἐβλήθη εἰς τὴν
λίμνην τοῦ πυρός
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9 I vstoupili na širokost země
a obklíčili stany svatých, i to město
milé, ale sstoupil oheň od Boha s nebe
a spálil je.

10 A ďábel, kterýž je svodil, uvržen
jest do jezera ohně a síry, kdež [jest]
i šelma, i falešný prorok, a budouť
mučeni dnem i nocí na věky věků.

11 I viděl jsem trůn veliký bílý,
a sedícího na něm, před jehož tváří
utekla země i nebe, a místo jim není
nalezeno.
12 I viděl jsem mrtvé, malé i veliké,
stojící před obličejem Božím, a knihy
otevříny jsou. A jiné knihy [také] jsou
otevříny, to jest knihy života, i souzeni
jsou mrtví podle toho, jakž psáno bylo
v knihách, [totiž] podle skutků svých.
13 A vydalo moře mrtvé, kteříž byli
v něm, tolikéž smrt i peklo vydali ty,
kteříž v nich byli, i souzeni jsou jeden
každý podle skutků svých.
14 Smrt pak a peklo uvrženi jsou do
jezera ohnivého, a toť jest smrt druhá.

Potom viděl jsem nebe nové
a zemi novou. Nebo první nebe
a první země byla pominula, a moře
již nebylo.

Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ
γῆν καινήν ὁ γὰρ πρῶτος
οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ παρῆλθεν καὶ
ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι
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2 A já Jan viděl jsem město svaté,
Jeruzalém nový, sstupující od Boha
s nebe, připravený jako nevěstu
okrášlenou muži svému.
3 I slyšel jsem hlas veliký s nebe,
řkoucí: Aj, stánek Boží s lidmi,
a bydlitiť bude s nimi, a oni budou lid
jeho, a on Bůh s nimi bude, [jsa] jejich
Bohem.
4 A setřeť Bůh všelikou slzu s očí
jejich, a smrti již více nebude, ani
kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude
více; nebo první věci pominuly.
5 I řekl ten, kterýž seděl na trůnu:
Aj, nové činím všecko. I řekl mi: Napiš
[to]. Neboť jsou tato slova věrná
a pravá.
6 I dí mi: [Již] se stalo. Jáť jsem Alfa
i Omega, počátek
i konec. Jáť
žíznivému dám z studnice vody živé
darmo.
7 Kdož zvítězí, obdržíť dědičně
všecko, a buduť jemu Bohem, a on mi
bude synem.
8 Strašlivým pak, a nevěrným,
a ohyzdným,
a vražedlníkům,
a smilníkům,
a čarodějníkům,
a modlářům, i všechněm lhářům,
[připraven jest] díl jejich v jezeře,
kteréž hoří ohněm a sirou, jenž jest
smrt druhá.

Textus Receptus

2 καὶ ἐγὼ Ἰωάννης εἶδον τὴν πόλιν
τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καινὴν
καταβαίνουσαν ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην
κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς
3 καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ λεγούσης Ἰδού, ἡ σκηνὴ τοῦ
θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων καὶ
σκηνώσει μετ' αὐτῶν καὶ αὐτοὶ λαοὶ
αὐτοῦ ἔσονται καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς ἔσται
μετ' αὐτῶν θεός αὐτῶν
4 καὶ ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον
ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν καὶ ὁ
θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι οὔτε πένθος
οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι
ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθον
5 Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τοῦ
θρόνου, Ἰδού, καινὰ πάντα ποιῶ καὶ
λέγει μοι, Γράψον ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι
ἀληθινοί καὶ πιστοὶ εἰσιν
6 καὶ εἶπέν μοι γέγονεν ἐγώ εἰμι τὸ
Α καὶ τὸ Ω ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος ἐγὼ τῷ
διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ
ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν
7 ὁ νικῶν κληρονομήσει πάντα, καὶ
ἔσομαι αὐτῷ θεὸς καὶ αὐτὸς ἔσται μοι
ὁ υἱός
8 δειλοῖς δὲ καὶ ἀπίστοις καὶ
ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσιν καὶ
πόρνοις καὶ φαρμακεῦσιν καὶ
εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσιν τοῖς
ψευδέσιν τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ
καιομένῃ πυρὶ καὶ θείῳ ὅ ἐστιν
δεύτερος θάνατος
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9 I přišel ke mně jeden z sedmi
andělů, kteříž měli sedm koflíků
plných sedmi ran nejposlednějších,
a mluvil se mnou, řka: Pojď, ukážiť
nevěstu, manželku Beránkovu.
10 I vnesl mne v duchu na horu
velikou a vysokou, a ukázal mi město
veliké, ten svatý Jeruzalém, sstupující
s nebe od Boha,
11 Mající slávu Boží. Jehož světlost
[byla] podobná k kameni nejdražšímu,
jako k kameni jaspidu, kterýž by byl
způsobu křišťálového,
12 A mělo zed velikou a vysokou,
v níž bylo dvanácte bran, a na těch
branách dvanácte andělů, a jména
napsaná, kterážto jména jsou
dvanáctera pokolení synů Izraelských.
13 Od východu [slunce] brány tři,
od půlnoci brány tři, od poledne
brány tři, od západu brány tři.
14 A zed městská měla základů
dvanácte, a na nich jména dvanácti
apoštolů Beránkových.
15 A ten, kterýž mluvil se mnou,
měl třtinu zlatou, aby změřil město
i brány jeho i zed jeho.
16 Položení města toho čtverhrané
jest, jehož dlouhost tak veliká jest jako
i širokost. I změřil to město třtinou
a [vyměřil] dvanácte tisíců honů;
dlouhost
pak
jeho,
i širokost,
i vysokost jednostejná jest.
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9 Καὶ ἦλθεν πρὸς με εἷς τῶν ἑπτὰ
ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ
φιάλας τὰς γεμούσας τῶν ἑπτὰ
πληγῶν τῶν ἐσχάτων καὶ ἐλάλησεν
μετ' ἐμοῦ λέγων, Δεῦρο δείξω σοι τὴν
νύμφην τοῦ ἀρνίου τὴν γυναῖκα
10 καὶ ἀπήνεγκέν με ἐν πνεύματι ἐπ'
ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν καὶ ἔδειξέν μοι
τὴν πόλιν τὴν μεγάλην, τὴν ἁγίαν
Ἰερουσαλὴμ καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ
11 ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ καὶ ὁ
φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ
ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι
12 ἔχουσαν τε τεῖχος μέγα καὶ
ὑψηλόν ἔχουσαν πυλῶνας δώδεκα καὶ
ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα
καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα ἅ ἐστιν
τῶν δώδεκα φυλῶν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ·
13 ἀπ' ἀνατολῆς πυλῶνες τρεῖς ἀπὸ
βορρᾶ πυλῶνες τρεῖς ἀπὸ νότου
πυλῶνες τρεῖς ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνες
τρεῖς
14 καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχον
θεμελίους δώδεκα καὶ ἐν αὐτοῖς
ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ
ἀρνίου
15 Καὶ ὁ λαλῶν μετ' ἐμοῦ εἶχεν
κάλαμον χρυσοῦν ἵνα μετρήσῃ τὴν
πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ
τεῖχος αὐτῆς
16 καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται
καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς τοσοῦτόν ἐστίν
ὅσον καὶ τὸ πλάτος καὶ ἐμέτρησεν τὴν
πόλιν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίων
δώδεκα χιλιάδων τὸ μῆκος καὶ τὸ
πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστιν
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17 I změřil zed jeho, [a naměřil] sto
čtyřidceti a čtyři loktů, měrou člověka,
kteráž jest [míra] anděla.
18 A bylo stavení zdi jeho jaspis,
město pak samo zlato čisté, podobné
sklu čistému.
19 A základové
zdi
městské
všelikým kamenem drahým ozdobeni
byli. Základ první [byl] jaspis, druhý
zafir, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd,
20 Pátý sardonyx, šestý sardius,
sedmý chryzolit, osmý beryllus,
devátý
topazion,
desátý
chryzoprassus, jedenáctý hyacint,
dvanáctý ametyst.
21 Dvanácte pak bran dvanácte
perel [jest], a jedna každá brána jest
z jedné perly; a rynk města zlato čisté
jako sklo, kteréž se naskrze
prohlédnouti může.
22 Ale chrámu jsem v něm neviděl;
nebo Pán Bůh všemohoucí chrám jeho
jest a Beránek.
23 A to město nepotřebuje slunce
ani měsíce, aby svítily v něm; nebo
sláva Boží je osvěcuje, a svíce jeho jest
Beránek.
24 A národové lidí k spasení
přišlých, v světle jeho procházeti se
budou, a králové zemští přenesou
slávu a čest svou do něho.
25 A brány jeho nebudou zavírány
ve dne; noci zajisté tam nebude.
26 A snesou do něho slávu a čest
národů.

Textus Receptus

17 καὶ ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς
ἑκατὸν τεσσαράκοντα τεσσάρων
πηχῶν μέτρον ἀνθρώπου ὅ ἐστιν
ἀγγέλου
18 καὶ ἦν ἡ ἐνδόμησις τοῦ τείχους
αὐτῆς ἴασπις καὶ ἡ πόλις χρυσίον
καθαρὸν ὅμοια ὑάλῳ καθαρῷ
19 καὶ οἱ θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς
πόλεως
παντὶ
λίθῳ
τιμίῳ
κεκοσμημένοι· ὁ θεμέλιος ὁ πρῶτος
ἴασπις ὁ δεύτερος σάπφειρος· ὁ τρίτος
χαλκηδών ὁ τέταρτος σμάραγδος
20 ὁ πέμπτος σαρδόνυξ ὁ ἕκτος
σάρδιος· ὁ ἕβδομος χρυσόλιθος ὁ
ὄγδοος βήρυλλος ὁ ἔνατος τοπάζιον ὁ
δέκατος χρυσόπρασος ὁ ἑνδέκατος
ὑάκινθος ὁ δωδέκατος ἀμέθυστος
21 καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα
μαργαρῖται ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν
πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου καὶ ἡ
πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν
ὡς ὕαλος διαφανής
22 Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ ὁ γὰρ
κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ναὸς
αὐτῆς ἐστιν καὶ τὸ ἀρνίον
23 καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ
ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης ἵνα φαίνωσιν
ἐν αὐτῇ ἡ γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ ἐφώτισεν
αὐτήν καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον
24 καὶ τὰ ἔθνη τῶν σωζομένων ἐν τῷ
φωτί αὐτῆς περιπατήσουσιν καὶ οἱ
βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσιν τὴν δόξαν
καὶ τὴν τιμὴν αὐτῶν εἰς αὐτήν
25 καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ
κλεισθῶσιν ἡμέρας νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται
ἐκεῖ
26 καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν
τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν
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Textus Receptus

27 A nevejdeť
do
něho
nic
poskvrňujícího, anebo působícího
ohyzdnost a lež, než toliko ti, kteříž
napsaní jsou v knihách života
Beránkova.

27 καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν
κοινοῦν, καὶ ποιοῦν βδέλυγμα καὶ
ψεῦδος εἰ μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τῷ
βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου

22

22

I ukázal mi potok čistý vody
živé, světlý jako křišťál, tekoucí
z trůnu Božího a Beránkova.
2 Uprostřed [pak] rynku jeho
a s obou stran potoka [bylo] dřevo
života, přinášející dvanáctero ovoce,
na každý měsíc vydávající ovoce své,
a listí své k zdraví národů.
3 A ničeho zlořečeného již více
nebude, ale trůn Boží a Beránkův
bude v něm, a služebníci jeho sloužiti
jemu budou.
4 A tvář jeho viděti budou, a jméno
jeho [budeť] na čelích jejich.
5 A noci tam nebude, aniž budou
potřebovati
svíce,
ani
světla
slunečného; nebo Pán Bůh je osvěcuje,
a kralovati budou na věky věků.
6 I řekl mi: Slova tato jsouť věrná
a pravá, a Pán, [jenž jest] Bůh svatých
proroků, poslal anděla svého, aby
ukázal služebníkům svým, co se díti
musí brzo.
7 Aj, přijduť rychle. Blahoslavený,
kdož ostříhá slov proroctví knihy této.

Καὶ ἔδειξέν μοι καθαρὸν
ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν
ὡς κρύσταλλον ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ
θρόνου τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου
2 ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ
τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν
ξύλον ζωῆς ποιοῦν καρποὺς δώδεκα
κατὰ μῆνα ἕνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τὸν
καρπὸν αὐτοῦ καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου
εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν
3 καὶ πᾶν κατανάθεμα οὐκ ἔσται ἔτι
καὶ ὁ θρόνος τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου
ἐν αὐτῇ ἔσται καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ
λατρεύσουσιν αὐτῷ
4 καὶ ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ
καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων
αὐτῶν
5 καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἐκει, καὶ χρείαν
οὐκ ἔχουσιν λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου
ὅτι κύριος ὁ θεὸς φωτίζει αὐτούς καὶ
βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων
6 Καὶ εἶπέν μοι, Οὗτοι οἱ λόγοι
πιστοὶ καὶ ἀληθινοί καὶ κύριος ὁ θεὸς
τῶν ἁγίων προφητῶν ἀπέστειλεν τὸν
ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις
αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει
7 ἰδού, ἔρχομαι ταχύ. μακάριος ὁ
τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ
βιβλίου τούτου
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8 Já pak Jan viděl jsem a slyšel tyto
věci. A když jsem slyšel a viděl, padl
jsem, klaněti se [chtěje] před nohama
anděla toho, kterýž mi tyto věci
ukazoval.
9 Ale řekl mi: Hleď, abys toho
nečinil. Neboť jsem spoluslužebník
tvůj a bratří tvých proroků, a těch,
jenž ostříhají slov knihy této. Bohu se
klaněj.
10 Potom řekl mi: Nezapečeťuj slov
proroctví knihy této; neboť jest blízko
čas.
11 Kdo škodí, škodiž ještě; a kdo
smrdí, smrdiž ještě; a kdo jest
spravedlivý, ospravedlniž se ještě;
a svatý posvětiž se ještě.
12 A aj, přijduť brzo, a odplata má se
mnou, abych odplatil jednomu
každému podle skutků jeho.
13 Jáť jsem Alfa i Omega, počátek
i konec, první i poslední.
14 Blahoslavení, kteříž zachovávají
přikázání jeho, aby měli právo
k dřevu života a aby branami vešli do
města.
15 Vně
pak
[budou]
psi
a čarodějníci, a smilníci, a vražedlníci,
a modláři, i každý, kdož miluje a činí
lež.
16 Já Ježíš poslal jsem anděla svého,
aby vám svědčil o těchto věcech
v církvích. Já jsem kořen a rod
Davidův, a hvězda jasná a jitřní.

Textus Receptus

8 καὶ ἐγὼ Ἰωάννης ὁ βλέπων ταῦτα
καὶ ἀκούων καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ
ἔβλεψα
ἔπεσα
προσκυνῆσαι
ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου
τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα
9 καὶ λέγει μοι, Ὅρα μή· σύνδουλός
σου γάρ εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου
τῶν προφητῶν καὶ τῶν τηρούντων
τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου· τῷ
θεῷ προσκύνησον
10 καὶ λέγει μοι, Μὴ σφραγίσῃς τοὺς
λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου
τούτου ὅτι ὁ καιρὸς ἐγγύς ἐστιν
11 ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι καὶ ὁ
ῥυπῶν ῥυπωσάτω ἔτι καὶ ὁ δίκαιος
δικαιωθήτω ἔτι καὶ ὁ ἅγιος
ἁγιασθήτω ἔτι
12 καὶ ἰδού, ἔρχομαι ταχύ καὶ ὁ
μισθός μου μετ' ἐμοῦ ἀποδοῦναι
ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον αὐτοῦ ἐσται
13 ἐγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω ἀρχὴ καὶ
τέλος ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος
14 Μακάριοι οἱ ποιοῦντες τὰς
ἐντολὰς αὐτοῦ, ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία
αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς καὶ τοῖς
πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν
15 ἔξω δὲ οἱ κύνες καὶ οἱ φάρμακοι
καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ
εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς ὁ φιλῶν καὶ
ποιῶν ψεῦδος
16 Ἐγὼ Ἰησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν
μου μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς
ἐκκλησίαις· ἐγώ εἰμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ
γένος τοῦ Δαβίδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς
καὶ ὀρθρινός
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17 A Duch i nevěsta řkou: Pojď.
A kdož slyší, rciž: Přijď. A kdož žízní,
přijdiž, a kdo chce, nabeř vody života
darmo.
18 Osvědčujiť pak každému, kdož
by slyšel slova proroctví knihy této,
jestliže by kdo přidal k těmto věcem,
žeť jemu přidá Bůh ran napsaných
v knize této.
19 A jestliže by kdo ujal [něco] od
slov proroctví tohoto, odejmeť Bůh díl
jeho z knihy života, a z města svatého,
a z těch věcí, kteréž jsou napsány
v knize této.
20 [Takť] praví ten, kterýž svědectví
vydává o těchto věcech: Jistěť přijdu
brzo. Amen. Přijdiž tedy, Pane Ježíši.
21 Milost Pána našeho Jezukrista se
všemi vámi. Amen.
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17 Καὶ τὸ πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη
λέγουσιν, Ἐλθε, καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω,
Ἐλθε, καὶ ὁ διψῶν ἐλθέτω· καὶ ὁ θέλων
λαμβανέτω τὸ ὕδωρ ζωῆς δωρεάν
18 Συμμαρτυροῦμαι γὰρ παντὶ
ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας
τοῦ βιβλίου τούτου, ἐάν τις ἐπιτιθῇ
πρὸς ταῦτα, ἐπιθήσει ὁ θεὸς ἐπ' αὐτὸν
τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν
βιβλίῳ τούτῳ
19 καὶ ἐάν τις ἀφαιρῇ ἀπὸ τῶν
λόγων βίβλου τῆς προφητείας ταύτης
ἀφαιρήσει ὁ θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ
βίβλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς
ἁγίας καὶ τῶν γεγραμμένων ἐν βιβλίῳ
τούτῳ
20 Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα, Ναί
ἔρχομαι ταχύ. Ἀμήν, ναί, ἔρχου, κύριε
Ἰησοῦ
21 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. Ἀμήν

