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O evangeliu sv. Marka.
Druhé evangelium kánonické sepsáno jest

od sv. Marka. Evangelista tento připomíná se
častěji ve Skutcích apoštolských, kde slove brzy
Janem, brzy Markem, brzy Janem zvaným Mar
kem. Synem byl jakési Marie, která měla vJe
rusalemě dům a u níž scházeli se první křesťané
ke službám Božím. Otec jeho jmenoval se prý
Aristobulos. Byl příbuzným, snad bratrancem sv.
Barnabáše a pocházel as z pokolení Levi, neboť
i Barnabáš byl levitou. Sv. Petr nazývájej v prv
ním listě svém (5, 13)svým synem,zajisté proto,
poněvadž jej pokřtil a tak Kristu zplodil. Na
některých cestách byl průvodcem sv. apoštolů
Petra a Pavla. Pavla provázel na první cestě
jeho, ale došel s ním pouze do Perge v Pam
fylii. Odtud vrátil se z příčin nám neznámých.
Věc ta rozmrzela sv. Pavla tou měrou, že ho
nevzal s sebou na druhou cestu apoštolskou,
ač si toho Barnabáš přál. Nedůvěřoval mu as,
že by na cestě vytrval. Odebral se tedy Bar
nabáš se sv. Markem na ostrov Kypros. Avšak
neshoda takto vzniklá brzy se urovnala; neboť
když sv. Pavel dlel po prvé v Římě ve vazbě,
byl mu Marek po ruce, a když po druhé tam
strádal ve vězení, žádal Timotea, aby přivedl
s sebou Marka, poněvadž jest mu užitečný
k službě (2Tim. 4, 11).

Sv. Petra provázel do Říma, pravděpodob
něji nikoli již na první cestě jeho, kterou Petr
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Marek 1, 1—2.

konal r. 42., nýbrž až na cestě druhé, kterou
předsevzal po r. 53. V městě tom napsal r. 55
pro křesťany římské evangelium své, a to, pokud
se týká výběru předmětu, hlavně dle kázánísv.
Petra. Z Říma odebral se do Alexandrie a za
ložil tam obec křesťanskou, kterou spravoval
jako biskup až do r. 62. Ustanoviv pak nástupcem
svým Aniana, vrátil se do Říma a byl tam po
ruce i Pavlovi, který tam byl právě držen ve
vazbě (Kolos. 4, 10. Filem. 24), i Petrovi, který
vzkázal od něhopozdravení svým čtenářům
(1. Petr. 5. 13). Z Říma odcestoval nejspíše r. 64
do Malé Asie, ale vrátil se tam nepochybně zase,
a to as v prvních měsících r. 67. Po smrti sv.
Petra a Pavla vrátil se brzy opět do Alexan
drie; neboť dle podání zemřel tam smrtí mu
čednickou, byv prý od pohanův po kostrbatinách
a srázech smýkán, až vypustil duši.

We WSv. evangelium ježíše Krista podle
sepsání sv. Marka.

KAPITOLA 1.

Kázání Jana Křtitele; křest a pokušení Ježíše
Krista, v. 1-13.

1Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Bo
žího (byl tak), *jak jest psáno u proroka Isaiáše:
„Aj, ja posílám anděla svého před
tváří tvou, který připraví cestutvou

2—3.Slova„Aj já posílám... před tebou“
jsou uvedena z Malach. 3, 13 jimi předpověděl Bůh, že
před Vykupitelempošlean dělat. j.poslači předchůdce,
aby mu připravil cesty či mysl a srdce lidské.
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Marek 1, 3—106.

před tebou.“ *,„Hlas volajícího na poušti:
„Připravte cestu Páně, přímé čiňte
stezky jeho““.

*Jan vystoupil na poušti křtě a hlásaje křest
pokání na odpuštění hříchů. *I vycházela k němu
veškerá krajina judská a všichni Jerusalemští,
a byli od něho křtění v řece Jordaně vyznáva
jíce hříchy své.

6Jan pak byl oděn v roucho ze srsti vel
bloudí a měl pás kožený kolem beder svých,
a jídal kobylky a med lesní. I hlásal řka: 7Při
chází za mnou silnější nežli jsem já, jemuž ne
jsem hoden, abych shýbna se rozvázal řeménky
u obuvi jeho. ŠJá jsem vás křtil vodou, on však
bude vás křtíti Duchem svatým“.

SJ stalo se, v oněch dnech Ježíš přišel z Na
zareta galilejského a byl pokřtěn od Jana v Jor
daně, 4a hned vystupuje z vody, uzřel nebesa
otevřená a Ducha jako holubici sestupovati na
sebe. !! A hlas s nebe zazněl: „Ty jsi Syn můj
milý, v tobě se mi zalibilo“.

12A hned vypudil ho duch na poušť. I byl
na poušti čtyřicet dní a čtyřicet nocí a pokoušen
byl od ďábla, a byl se zvěří, a andělé mu při
sluhovali.

Ježiš počíná kázat v Galilei a povolává čtyři
učeníky, v. 14—20.

4 Když pak Jan byl uvězněn, Ježíš přišel
do Galilee a hlásal evangelium o království
Božím “říkaje: „Cas se naplnil, a království
Boží se přiblížilo; čiňte pokání a věřte v evan
gelium“. ,

10A jda podle moře Galilejského, uzřel Sí
mona a bratra jeho Ondřeje, ani pouštějí sítě
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Marek 1, 17—532.

do moře; neboť byli rybáři. !7I řekl jim Ježíš:
„Pojďte za mnou, a učiním, abyste byli rybáři
lidí“, 18A hned zanechavše sítě, následovali ho.
19A popošed odtud maličko, spatřil Jakuba, syna
Zebedeova, a jeho bratra Jana, ani také na lodi
upravují sítě. **A hned je povolal: oni pak ne
chavše otce svého Zebedea na lodi s námezd
níky, odešli za ním.

Pán Ježíš uzdravuje posedlého, tchyni Petrovu
a jiné nemocné, v. 21—45.

2 I vešli do Kafarnaum; a hned v sobotu
vešed do synagogy učíl. ?*I žasli nad učením
jeho; neboť učil je jako moc majea ne jako zá
koníci. **Byl pak v synagoze jejich člověk, který
měl ducha nečistého; ten zvolal: **„Co tobě do
nás, Ježíši Nazaretský ? Přišel jsi nás zahubit?
Vím, kdo jsi: Světec Boží“. *5[ přikázal mu Ježíš
řka: „Umikní a vyjdí z člověka“. 25A duch ne
čistý zalomcovav jím a vykřiknuv hlasem ve
likým, vyšel z něho. ?"[ podivili se všichni, takže
se tázali mezi sebou: „Co jest to? Jaké jest to
nové učení? Neboť s mocí rozkazuje i duchům
nečistým, a poslouchají ho“. *8[ rozešla se po
věst o něm hned po vší krajině galilejské.

29A hned, jak vyšli ze synagogy, příšli do
domu Simonova a Ondřejova s Jakubem a Janem.
s0'Tchyně Simonova pak ležela majíc zimnici;
a hned mu o ní pověděli. *!I přistoupil a po
zdvihl ji, ujav jí za ruku, a hned přestala zim
nice. I posluhovala jim.

%2Když pak nastal večer a slunce zapadlo,

23. Měl ducha nečistého, t.j. byl josedlýdu
chem zlým.
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Marek 1, 33—2, 2.

přiváděli k němu všecky chorobné a posedlé,
43a celé město shromáždilo se u dveří. **|uzdravil
mnoho těch, kteří byli trápeni rozličnými nemocmi
a vymítl mnoho duchů zlých, ale nedopouštěl jím
mluviti, poněvadž ho znali.

%A ráno, když byla ještě plná noc, vstav
vyšel a odešed na místo osamělé, modlil se tam.
56 pospíšil za ním Fetr a ti, kteří byli s ním.
37A když ho nalezli, řekli jemu: „Všichni tě hle
dají“.*8 | řekl jim: „Pojďme do okolních městeček,
abych kázal i tam, neboť k tomu jsem přišel“.
89A kázal v synagogách jejich po celé Galilei
a vymítal duchy zlé.

40| přišel k němu malomocný a na kolenou
prosil ho řka jemu: „Chceš-li, můžeš mne oči
stiti“ *!Ježíš pak slitovav se nad ním, vztáhl
ruku svou adotek se ho řekl jemu: „Chci, buď
čist“. + A když to pověděl, hned odešlo od něho
malomocenství, a byl očistěn. **[ pohroziv mu,
odbyl ho hned **a řekl jemu: „Viz, ať nikomu
nic nepovíš; ale jdi, ukaž se knězi a na svě
dectví jim obětuj za své očistění, co přikázal
Mojžíš“. * On však vyšed počal horlivě vypra
vovati a rozhlašovati věc tu, takže Ježíš nemohl
již zjevně vjíti do města, nýbrž venku zůstal namístechosamělých; alepřicházelikněmuodevšad.

KAPITOLA 2.

Uzdravení člověka ochrnulého, v. 1—12.

LPo několika dnech vešel opět do Kafar
naum. *I proslechlo se, že jest doma, a sešlo
se mnoho lidí, takže jich nepojalo ani místo,
které bylo přede dveřmi; a mluvil k ním slovo
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Marek 2, 3-17.

(Boží), *Tu přišli k němu s ochrnulým — nesli
ho čtyři — *a nemohouce pro zástup přinésti
ho k němu, odkryli střechu, kde byl, a učinivše
Otvor, spustili lože, na němž ochrnulý ležel.
5A Ježíš vida víru jejich, řekl ochrnulému: „Synu,
odpouštějí se tobě hříchové tvoji“. čSeděli pak
fam někteří ze zákoníků a myslili ve svémsrdci:7„Co tento tak mluvi? Rouhá se; kdo může od
pouštěti hříchy, leč jediný Bůh?“8 Ale Ježíš se
znav hned duchem svým, že tak myslí u sebe,
řekl jim: „Proč myslíte ty věci ve svém srdci ?
9Co jest snazší, říci ochrnulému: „Odpouštějí se
tobě hříchy“, či-li říci: „Vstaň, vezmi lože své
a choď?“ %Abyste však věděli, že má moc Syn
člověka na zemi odpouštěti hříchy“, (dí ochrnu
lému): !! Tobě pravím: Vstaň, vezmi lože své
a jdi do domu svého“. !2A on vstal hned a vzav
lože odešel přede všemi, takže všichni se divili
a chválili Boha řkouce: „Nikdyj jsme nic takového
neviděli“.

Ježíš povolává Matouše a poučuje o postě
soukromém, v. 13—22.

18| vyšel opět k moři, a veškeren zástup
přicházel k němu; i učil je. **A když šel kolem,
spatřil Leviho, syna Alfeova, an sedí u celnice,
i řekl jemu: „Pojď za mnou“. A on vstav šel
za ním. *I stalo se, když byl u stolu v jeho
domě, že také mnozí celníci a hříšníci stolovali
s Ježíšem a s učeníky jeho; neboť mnoho bylo
těch, kteří ho následovali. '“ Zákoníci však a fa
riseové vídouce, že jí s celníky a hříšníky,řekli
učeníkům jeho: „Proč s celníky a hříšníky jí a
pije (mistr váš) ?“ WUslyšev to Ježíš, řekl jim:
8



Marek 2, 18—28.

„Nepotřebují zdraví lékaře, nýbrž chorobní;
nepřišelť jsem volat spravedlivých, nýbrž hříš
níky“.

I8Učeníci Janovi však a fariseové postívali
se; i přišli a řekli jemu: „Proč učeníci Janovi
a učeníci farisejští se postí, tvoji učeníci však
se nepostí?“ 1"A Ježíš řekl jim; „Mohou-liž po
stiti se svatebníci, pokud ženich jest s nimi?
Dokavad mají ženicha mezi sebou, nemohou se
postiti. 2“Přijdou však dnové, kdy ženich bude
odňat od nich, a tehda postí se v těch dnech.
31Nikdo nepřišívá záplaty ze sukna nového
k rouchu starému, sic kus ten nový odtrhne něco
od starého, a povstane díra horší. 22A nikdo
nevlévá vína mladého do měchů starých; sic
víno roztrhne měchy, víno se vyleje a měchy
se zničí; ale víno mladé má se vlévati do měchů
nových“.

Učenici trhají v sobotu klasy. Pán Ježíš zastává
se jich, v. 23—28.

2 stalo se (opět), když Pán šel v sobotu
obilím, že učenici jeho počali cestou trhati klasy.
24Fariseové pak řekli jemu: „Hle, proč dělají
v sobotu, co není dovoleno?“ **[ řekl jim: „Nikdy
jste nečetli, co David učinil, když měl nouzi a
dosta! hlad on i ti, kteří byli s ním? 75Kterak
za velekněze Abiatara vešel do domu Božího
a jedl chleby předkladné. jichž není dovoleno
jísti leč kněžím, a dal i těm, kteří byli s nim?“
27[ pravil jím: „Sobota jest učiněna pro člověka
a nikoli člověk pro sobotu; ?*proto Syn člověka
jest pánem 1 soboty“.



Marek 3, 1—15.

KAPITOLA 3.

Ježíš uzdravuje člověka s uschlou rukou
a jiné nemocné, v. I—12.

1| vešel opět do synagogy, a byl tam člověk
s uschlou rukou. A pozorovali ho, uzdraví-li
jej v sobotu, aby jej obžalovali. $I řekl člověku,
který měl uschlou ruku: „Vstaň a postav se do
prostřed.“ *'"Tupravil jim: „Jest dovoleno v so
botu dobře činiti čili zle? Život zachovati či-li
zahubiti?“ Oni však mlčeli. ŠI pohleděl na ně
kolem s nevolí, zarmoutiv se nad zatvrzelostí
srdce jejich, a řekl člověku tomu: „Vztáhní ruku
svou.“ I vztáhl; a ruka jeho učiněna jest zase
zdráva. $Ale fariseové vyšedše, vzali hned proti
němu radu s Herodiány, kterak by ho zahubili.

7Ježíš však odebral se sučeníky svými k moři,
a četný zástup z Galilee i Judska šel za ním;
Staké z Jerusalemaa z Idumee i ze Zajordanska
a z okolí Tyru i Sidonu příšli k němu v množ
ství velikém, uslyševše, jak veliké věci Čini.
SI řekl učeníkům svým, aby měli pohotově pro
něho lodičku pro zástup, by ho netiskli; !9neboť
mnohé uzdravil, takže se valili na něho, kdo
měli neduhy, aby se ho dotkli; "a duchové ne
čistí, když ho spatřili, padali před ním a křičeli :
2 Ty jsi Syn Božil“ On však přikazoval jim
přísně, aby ho neprojevovali.

Pán Ježíš volí apoštoly, v. 13—10.
13Tvystoupil na horu a povolal k sobě ty,

které sám chtěl; a přišli k němu. 14[ ustanovil
dvanácte, aby byli s ním, a abyje posílal hlásat
55 moci uzdravovati nemocí a vymítatí duchy
10



Marek 3, 16—33.

zlé, !6Simona, jemuž dal jméno Petr, !"Jakuba,
syna Zebedeova, a Jana, bratra [akubova, jimž
dal jméno Boanerges, to jest synové hromu,
18Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše,
Jakuba, syna Alfeova, Tadeáše, Simona Horlivce,
a Jidáše iškariotského, jenž ho i zradil.

Ježíšovi přátelé přicházejí; zákoníci viní Krista
ze spolku s dáblem, Ježiš odbývá je a učí, kdo

jsou jeho příbuzní, v. 20—35.
20Tpřišli do domu, a opět sešel se zástup,

takže nemohli ani chleba pojísti. *!Kdyžto usly
šeli jeho lidé, vyšli, aby ho uchopili, neboť řekli,
že se pominul smyslem. ?*Ale zákonici, kteří
přišli z Jerusalema, pravili: „Má Beelzebuba a
knížetem duchů zlých vymítá zlé duchy“.“*I při
volal je k sobě a mluvil k nim v podobenstvích:
„Kterak může satan satana vymítati? **Roz
dělí-li se království proti sobě, nemůže obstáti
království to; “*a rozdvojí-li se dům proti sobě,
dům ten nebude moci obstáti. S Také satan,
povstal-li sám proti sobě, jest rozdvojen a ne
bude moci obstáti, ale jest v koncích. *'Nikdo
nemůže vejiti do domu silákova a pobrati jeho
nářadí, leč prve sváže siláka, potom teprv oloupí
dům jeho. * Vpravdě pravím vám: Všecky hříchy
budou odpuštěny synům lidským, kterých se do
pustili, i rouhání, "kdo by se však rouhal proti
Duchu svatému, nedostane odpuštění na věky,
nýbrž bude vinen hříchem věčným“. * Neboť
pravili: „Má ducha nečistého“.

STIpřišli matka jeho a bratří jeho, a stojice
venku dali ho zavolat; *neboť zástup seděl
kolem něho. I řekli mu: „Hle, matka tvá a bratři
tvoji jsou venku a hledají tebe“. **On odpověděl

11



Marek 3, 34—4, 13.

jim: „Kdo jest matka mi a bratři moji ?“ 3*A po
hleděv kolem na ty, kt.ří seděli vůkol něho,
pravil: „Hle, matka má a bratři moji; **neboť
kdo činí vůli Boží, ten jest bratr můj i sestra
má i matka má“.

KAPITOLA 4.

Pán Ježíš učí v podobenstvích o království
Božím, v. 1—34.

1A opět počal učiti u moře; i shromáždil
se k němu zástup veliký, takže vstoupiv na lod,
seděl (v ní) na moři, a veškeren lid byl u moře
na zemi. I učil je mnohým věcem v podoben
stvích a pravil jim ve svém učení: *,Slyšte:
Hle, vyšel rozsevač, aby rozséval, “A když roz
séval, některé (zrno) padlo vedle cesty, i přile
těli p'áci a sezobali je. *A jiné padlo na místo
skalnaté, kde nemělo mnoho země, a vzešlo
hned, poněvadž nemělo hluboké země; Sale
když vyšlo slunce, uvadlo, a poněvadž nemělo
kořene, uschlo. 7A jiné padlo do trní,i vzrostlo
trní a udusilo je, a nevydalo užitku. *A jiné
padlo v zemi dobrou a vydalo plod, který vzešel
i rostl, a přinášelo na třicet, i na šedesát i na
sto (zrn)“. %1řekl: „Kdo rná uší k slyšení, slyš“.

9 A kcyž byl sám, otázalo se ho jehookolíise
dvanácti na to podobenství. "I řekl jim: „Vám
jest dáno poznati tajemství království Božího,
oněm však, kteří jsou vně, podává se všecko
v podobenstvích, "aby hledíce se dívali a ne
viděli a poslouchajíce slyšeli a nerozuměli, by
snad se neobrátíli a neodpustily se jim hříchy“.
181řekl jim: „Nerozumíte podobenství tomu?
12



Marek 4, 14—20.

i kterak poznáte podobenství všecka? 4 Roz
sevač rozsévá slovo. “*Těmi pak, kteří (jsou)
vedle cesty, rozumějí se ti, kde slovo se roz
sévá, a kdyžje uslyší, ihned satan přicházía od
nímá slovo, které bylo zaseto do srdce jejich.
16A podobně těmi, kteří se rozsévají na místa
skalnatá, rozuměji se ti, kteří, když uslyší slovo,
přijímají je hned s radostí, “"ale nemají v sobě
kořene, nýbrž jsou chvilkoví; potom, když na
stane soužení neb pronásledování pro to slovo,
ihned se pohoršují. '*A jsou jiní, kteří se roz
sívají mezi trní; to jsou ti, kteří slyší slovo,
ale starosti tohoto světa a klam bohatství a
žádosti jiných věcí vcházejíce udušují slovo
a stává se neplodným. * A těmi, kteří byli za
seti v zemi dobrou, rozumějí se ti, kteří slyší
slovo a je přijímají i olod přinášejí, jedentřicet,
jiný šedesát, jiný sto“.

21Třekl jim: „Zdali přinášejí svíci, aby ji
postavili pod kbelík neb pod postel? Ne-liž, aby
ji postavili na svícen? **Neboť není nic skry
tého, co by nemělo býti zjeveno, aniž co dělo
se tajného, leč aby přišlo na jevo. 2 Má-li kdo
uši k slyšení, slyš“. **[ řeki jim: „Uvažte, co
slyšíte. Jakou měrou měříte, takovou něrou bude
měřeno vám, ano bude vám přidáno. **Nebof
kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, od toho
bude odňato i to, co má“.

26 Také řekl: „Tak děje se v království
Božím, jako když člověk uvrhne símě do země;
27j spí a vstává V noci a ve dne, a símě vzchází
a vzrůstá, — on sám neví, jak. “8Neboť země
sama od sebe plodí nejprve bylinu, potom klas,
nato plné zrno v klase. ??Když však plod to do
pustí, ihned přičiní srp, neboť nastala žeň“.

13



Marek 4, 30—5, 1.

50"Také řekl: „K čemu přirovnáme království
Boží, aneb v kterém podobenství márne je před
staviti? 3!(Jest) jako zrno hořčičné, které, když
se zaseje do země, — menší jest než všecka se
mena, jež jsou na zemi, **ale když se zaseje, —
vzrůstá a stává se větším než všecky byliny,
a pouští ratolesti veliké, takže ptáci nebeští
mohou bydleti pod stínem jeho“.

53A mnoha takovými podobenstvími mluvil
jim slovo, jak mohli slyšeti; *“bez podobenství
nemluvil jim, soukromě však vykládal učeníkům
svým všecko.

Utišení bouře, v. 35—40.

9 | řekl jim v onen den, když nastal večer:
„Přeplavme se na druhou stranu“. *5A' ne
chavše lid, vzali ho tak, jak byl na lodi; a jiné
lodi provázely ho. *7I nastala veliká vichřice,
a vlny vnikaly do lodi, takže loďse již naplňo
vala. *8On však spal v zadní části lodi na
podušce; i vzbudili ho a řekli jemu: „Mistře,
není tobě nic do toho, že hyneme?“ *%|vstav
přísně přikázal větru a řekl moři: „Buďticho
a upokoj se“. A přestal vítr a nastalo ticho
veliké. “9A řekl jim: „Proč se bojíte? Což
ještě nemáte víry?“ I pojala je bázeň veliká
a pravili druh kdruhu: „Kdo asi jest tento,
že i vítr a moře ho poslouchají ?“

KAPITOLA 5.

Uzdravení posedlého v krajině Gerasenské,
v. 5, 1—20.

11 přišli na druhou stranu do krajiny Ge
14



Marek 5, 2—19.

rasenské. ?A jak vyšel z lodi, ihned potkal se
sním (vyšed) z hrobu člověk, který byl posedlý
duchem nečístým. *Ten obýval v hrobech
a již ani řetězy nemohl nikdo svázatí jej;
4neboť často byv spoután okovy a řetězy, pře
trhal řetězy a rozlámal okovy, a nikdo nemohl
jej zkrotiti. ŠA byl stále, dnem i nocí v hro
bech a na horách křiče a bije se kamením.
6Spatřiv však Ježíše zdaleka, přiběhl a poklonil
se mu, 7a vykřiknuv hlasem velikým pravil:
„Co jest ti do mne, Ježíši, Synu Boha nejvyš
šího? Zapřisahám tě pro Boha, netrap mě“.
8Řekl mu totiž: „Vyjdi z toho člověka, duchu
nečistý“. I ofázal se ho: „Jak se jmenuješ ?“
A on řekl jemu: „Jmenuji se pluk, neboť mnoho
jest nás“. "*A prosil ho velice, aby jich nevy
háněl z té krajiny. '*Bylo pak tam u hory ve
liké stádo vepřů pasouc se. "I prosili ho du
chové řkouce: „Pošli nás do vepřů, ať vejdeme
do nich“ **A povolil jim to. I vyšli duchové
nečistí a vešli do vepřův; a tu hnalo se stádo
srázem do moře; bylo jich as dva tisíce —
a utonuli v moři. *“Ti pak, kteří je pásli, utekli
a ohlásili to po městě i po venkově. I vyšli
(lidé), aby viděli, co se stalo; ia přišedše
k Ježíšovi, spatřili toho, jenž býval posedlý, an
sedí, jest oblečen a má rozum zdravý; i báli
se; '$ti pak, kteří to byli viděli, vypravovali
jim, jak se to událo posedlému; též o vepřích.
I počali ho prositi, aby odešel z končin jejich.
i*A když vstupoval na loď, prosil ho ten, jenž
býval posedlý, aby směl jíti sním. * Ale ne
dovolil mu, nýbrž řekl jemu: „Jdi do domu
svého ke svojim a zvěstuj jim, jak veliké věcí
učinil ti Pán, a jak slitoval se nad tebou“.

15



Marex 5, 20 35.

2 | odešel a počal hlásati v Desítiměstí, jak ve
liké věci učinil mu Ježíš. A všichni se divili.

Uzdravení ženy krvotoké a vzkříšení dcery Jai
rovy, 5, 21—43.

21A když se Ježíš přepravil na lodi opět na
druhou stranu, sešel se k němu zástup veliký
a byl u moře. I přišel k němu jeden z před
stavených synagogy, jménem Jair, a spatřiv jej,
padl k nohám jeho “*a prosil ho snažně řka:
„Dcera má skonává; pojd, vlož na ni ruku, aby
se uzdravila a byla živa“. **[ odešel s ním,
a zástup veliký šel za ním; i tísnili ho.

25A tu žena jedna, která měla krvotok dva
náct rokův 26a mnoho vytrpěla od mnoha lé
kařův a vynaložila všechen statek, aniž se jí
prospělo. nýbrž spíše pohoršilo, ?"uslyševši
o Ježíšovi, přišla v zástupu od zadu a dotkla
se roucha jeho, *$neboť řekla: „Dotknu-li se
jen roucha jeho, budu uzdravena“. ?9A hned
vyschl tok krve její, a pocítila na těle, že jest
uzdravena od neduhu svého“. * Ale Ježíš po
znav ihned sám v sobě, jaká moc z něho vyšla,
obrátil se v zástupu a pravil: „Kdo se dotkl
roucha mého?“ *1I řekli mu jeho učeníci: „Vidíš,
že zástup se tlačí na tebe, a pravíš: „Kdo se
mě dotkl?“ “*Ale on hleděl kolem, aby spatřil
tu, která to učinila. **Zena pak vědouc, co se
jí událo, s bázní a třesením přistoupila a padši
před ním, pověděla mu plnou pravdu. **A on
řekl: „Dcero, vira tvá tě uzdravila, jdi v pokoji
a buď zdráva od neduhu svého“. * Když ještě
mluvil, přišli od představeného synagogya řekli:
„Dcera tvá zemřela; proč ještě obtěžuješ mi
16



Marek 5, 36—6, 5.

stra?“ *6óležíš však uslyšev ta slova, pravil
k představenému synagogy: „Neboj se, toliko
věř“. 97A nenechal nikoho jiti za sebou, leč
Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. *8I přišli do
domu představeného synagogy, a tu postřehl
hluk a lidi, kteří plakali a kvíleli velice, 9%avešed
řekl jim: „Proč hlučíte a pláčete? Dívka ne
zemřela, nýbrž spi“. I posmívali se mu. On
však vypustiv všecky, pojal dívčina otce i matku
a ty, kteří byli s ním, a vešel tam, kde dívka
ležela. *!A vzav dívku za ruku, řekl ji: „Ta
lítha, kůmi“, to jest v překladě: „Dívko, (tobě
pravím), vstaň“. +2A hned vstala dívka a cho
dila; byloť jí dvanáct roků. 1 žasli a divili se
velice. + A přikázal jim přísně, aby nikdo o tom
nezvěděl; a řekl, aby ji dali jisti.

KAPITOLA 6.

Pán Ježíš v Nazaretě, v. 1—6.
1A vyšed odtud, odebral se do své otčiny,

a učeníci jeho šli za ním. 2Když pak nastala
sobota, počal učíti v synagoze, a mnozí slyšíce
ho, žasli nad učením jeho a pravili: „Odkud
má tento všecky ty věcí? A jaká to moudrost,
která mu jest dána, a takové divy, které sc dějí
rukama jeho? *Není-liž to tesař, Syn Marie
a bratr Jakubův a Josefův a Judův a Simonův ?
A nejsou-li také sestry jeho zde u nás?“ I hor
šili se nad ním. *Ježíš nak řekl jim:. „Není
prorok bez úcty, leč ve své otčině a ve svém
příbuzenstvu a ve svém domě“. 5A nemohl tam

5. Nemohl učiniti leč jen několik divů na nemocných,
a to nikoli proto, že by se mu nedostávalo k tomu moci,I



Marek 6, 6—15.

učiniti žádného divu, leč že uzdravil několik
nemocných, vložív na ně ruce své. SI divil se

jejich nevěře. A obcházel okolní vesnice uče.

První rozeslání apoštolů, v. 7—11.

71 povolal k sobě dvanáct (apoštolů) a počal
je vysílati po dvou; i dal jim moc nad duchy
nečistými Sa přikázal jim, aby nebrali na cestu
ničeho, leč toliko hůl; ne mošny, ne chleba,
ani peněz do opasku, %aby však si obuli san
dály, ale neoblékali dvou sukní. '9 A řekl: „Kde
koli vejdete do domu, tam zůstávejte, dokavad
nevyjdete odtamtud. 1*A kdo vás nepřijmou
ani vás neposlechnou, odtud vycházejíce, se
třeste prach s nohou svých na svědectví jim“.
12| vyšli a kázali, aby činilí pokání; 'Štaké vy
mítali mnoho duchů zlých a mazali olejem mnoho
nemocných a uzdravovali je.

Herodovo mínění o Kristu Pánu. Smrt Jana
Křtitele, v. 14—20.

I uslyšel (o tom) král Herodes (neboťpro
slulým stalo se jméno jeho) a řekl: „Jan Křtitel
vstal z mrtvých, a proto moc divotvorná pů
sobí v něm“. Jiní však pravili: „Eliáš je to“.

nýbrž že po vůli Boží neměl je konati na těch, kteří toho
nebyli hodni. Nazaretští však ukázali se nehodnými svojí
nevěrou.

13.Mazali olejem; mazání to nebyloani svátost
ným, jako jest poslední pomazání nemocných, ani obyčej
ným prostředkem uzdravovacím, nýbrž bylo znamením
uzdravovací moci, která byla apoštolům udělena, a spolu
předobrazem svátosti posledního pomazání.

18



Marek 6, 16—49.

A jiní říkali: „Jest to prorok jako jeden z pro
roků“. '6Uslyšev to Herodes pravil: „Jan, jehož
jsem dal stíti, ten vstal z mrtvých“.

!7Herodes ten totiž dal Jana zajmouti a vsa
diti do vězení pro Herodiadu, manželku bratra
svého Filipa, že ji pojal za manželku. !8Neboť
Jan říkával Herodovi: „Není dovoleno tobě míti
manželku bratra tvého“. 19Herodias pak nevra
žila na něho a chtěla ho zabíti a nemohla,
20neboť Herodes bál se Jana, věda, že to jest
muž spravedlivý a svatý; i chránil ho a mnoho
činil vyslechnuv jej a rád ho poslouchal. ?!Přišel
však den příhodný; Herodes učinil v den svých
narozenin hostinu svým velmožům a tisícníkům
i předním mužům galilejským. 22Když pak (tam)
vešla dcera právě té Herodiady a tančila a se
zalíbila Herodovi i těm, kteří s ním stolovali,
král řekl dívce: „Požádej mě, zač chceš, a dám
tobě“. 23A přisáhl jí: „Začkoli požádáš, dám
tobě, byť to byla polovice mého království“.
2+Ona pak vyšla a řekla matce své: „Zač mám
žádati?“ A ta řekla: „Za hlavu Jana Křtitele“.
%[ vrátila se s chvatem ke králi a prosila ho
řkouc: „Chci, abys mi dal hned na míse hlavu
Jana Křtiťtele“. 261 zarmoutil se král; pro pří
sahu svoji však a pro spoluhodovníky nechtělji
oslyšeti, *"ale poslav hned kata, rozkázal při
nésti hlavu jeho. I sťal jej v žaláři *8a přinesl
hlavu jeho na mise a dal ji dívce, a dívka dala
ji matce své. * Uslyševše to učeníci jeho, přišli
a vzali tilo jeho a pochovali je v hrobě.

21. tisícník —velitel jednoho tisíce mužů; na tomto
místě však znamená vyššího důstojníka vůbec.

* 19



Marek 6, 30—40.

Návrat apoštolův a nasycení pěti tisíc mužův,v.3
50[| sešli se apoštolé k Ježíšovi a pověděli

mu všecko, co činili a Čemu učili. **On pak
řekl jim: „Pojďte v soukromí na místo osamělé
a odpočiňte si trochu“. Bylo totiž mnoho těch,
kteří přicházeli a odcházeli, a oni neměli ani
kdy se najísti. **1vstoupili na loď a odebrali se
na místo osamělé v soukromí. *5Ale (lidé) vi
děli je odcházeti a mnozí poznali (to); i sběhli
se tam pěšky ze všech měst a přišli dříve než
oni. *+A Ježíš vyšed uzřel zástup veliký a pojal
lítost nad nimi, že byli jako ovce bez pastýře,
a počal je učiti mnohým věcem. *5A když jíž
den se nachýlil, učeníci jeho přistoupivše řekli
jemu: „Osamělé jest místo toto, a den se již
naklonil; *$rozpusť je, ať odejdou do okolních
dvorců a vesnic a nakoupí si pokrmů k jídlu“. 37On
však odpověděl jim: „Dejte vy jim jísti“. I řekli
mu: „Máme-liž odejíti a koupiti za dvě stě denárů
chlebův a dáti jim jísti?“ *8A on řekl jim:
„Kolik chlebů máte? Jděte a vízte“. A když
zvěděli, řekli: „Pět, a dvě ryby“. 391 přikázal
jim, aby rozsadili všecky po skupinách na
zelenou trávu. 101 posadili se po stu a po pa
desáti. *!A vzav pět chlebů i dvě ryby, po
hleděl k nebi a požehnav rozlámal chleby a dával
učeníkům svým, aby je kladli před ně; také dvě
ryby rozdělil mezi všecky. **Ijedli všichni a na
sytili se. 43A sebrali zbytky, dvanáct košů plných
kousků, i z ryb. **Bylo pak těch, kteří jedli,
pět tisíc mužů. * A hned přinutil učeníky své,
aby vstoupili na lodičku a plaviíli se napřed na
druhou stranu k Betsaidě, až by rozpustil zástup.
46A rozpustiv je, odešel na horu se pomodlit.
20



Marek 6, 47—17, 4.

Ježíš kráčí po jezeru, potom uzdravuje různé
nemocné, v. 41—56

37A když nastal večer, byla loď uprostřed
moře, a on sám na zemi. “$[viděl je, ani se plaví
s těžkostí, (neboť vítr jim byl protivný), a pří
čtvrté hlídce noční přišel k nim jda po moří a
chtěl je minouti. * Ale oni spatřivše ho, an jde
po moři, domnívali se, že to jest strašidlo,i vy
křikli, ©neboť všichni ho viděli a poděsili se.
A hned promluvil k nim a řekl jím: „Buďte
dobré mysli, já jsem to, nebojte se“.*!I vstoupil
k nim na loď, a vítr se utišil. I děsili se a Žasli
u sebe přenáramně, 5?neboť nepovážili o chle
bích; byloť srdce jejich zaslepeno

53A přeplavivše se přišli do země Geneza
retské a přistáli. **A když vyšli z lodi, (lidé)
ho poznali; Ši proběhli celou tu krajinu a po
čali na ložích nositi chorobné tam, kde slyšeli,
že jest. *$A kde vcházel do vesnic neb do měst
neb dvorců, kladli nemocné na ulice a prosili
ho, aby směli dotknouti se alespoň třepení roucha
jeho; a všichni, kteří se ho dotkli, byli uzdraveni.

KAPITOLA7.

Pán Ježíš kárá převrácené stanovy zákoníkův
a fariseů, 7, 1—23.

1[ sešli se k němu fariseové a někteří ze
zákoníků přišedše z Jerusalema. ? Akdyž uzřeli
některé z učeníků jeho, ani jedí chleby rukama
poskvrněnýma, to jest neumytýma, haněli je.
3Fariseové totiž, a židé vůbec, nejedí, leč si
umyjí častěji ruce držíce se podání starších:
*a když přijdou z trhu, nejedí. leč se dříve vy
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Marek 7, 5—18.

koupají. A jest mnoho jiných věcí, které byly
jim podány, aby je zachovávali: umývání koflíků
a džbánův i měděnic a loží. [I tázali se ho fa
riseové a zákoníci: „Proč učeníci tvoji nezacho
vávají podání starších, ale jedí chléb rukama
poskvrněnýma?“ 9On však řekl jim: „Dobře
prorokoval Isaiáš o vás pokrytcích, jak psáno
jest: „Lid tento ctí mě ústy, ale srdce jejich da
leko jest ode mne! 7Nadarmo však rně ctí, učíce
naukám, stanovám lidským“. 8Neboť opustivše
přikázání Boží, držíte se podání lidského, umý
vání džbánův a koflíkův; a mnoho jiných věcí
podobných těmto činíte“. %I řekl jim: „Pěkně
rušíte přikázání Boží, abyste zachovali podání
svoje."9NeboťMojžíš pravil: Cti otce svého
a matku svou“ a „Kdo zlořečí otci
neb matce, ať umře. "Vy však pravíte:
„Řekne-li kdo otci neb matce: Korban, to jest,
darem jest to, z čeho bys mohl míti ode mne
prospěch“ — a již nedopouštíte mu, aby co
činil pro otce svého neb matku svou, 'Šrušíce
slovo Boží podáním svým, jemuž jste učili; a
podobných věcí takových činíte mnoho“.

MA svolav k sobě opět zástup, pravil jim:
„Poslyšte mě všichni a rozumějte. “ Nic ne
vchází zvenčí do člověka, co by jej mohlo, po
skvrniti, ale to, co vychází z člověka, to jest, co

poskyrňuje člověka. !$Má-li kdo uši k slyšení,š“,
17A když vešel do domu od zástupu, tázali

se ho učeníci jeho o té průpovědi. '$[ řekl jim:

11. Věta „Řekne-li kdo . . . ode mne prospěch“ není
dokončena. Doplniti jest závěrek as takto: Rekne-li kdo
otci neb matce: „Korban... .“, není povinen ctíti
(podporovati)otce svého neb matku svou.
22



Marek 7, 19—33.

„Tak jste i vy nechápaví? Nenahlížíte, že žádná
věc, která zvenčí vchází do člověka nemůže ho
poskvrniti, '“ poněvadž nevchází do jeho srdce,
nýbrž do břicha jde a vychází do stoky, vyči
sfujíc všeliké pokrmy ?“ ??Pravil pak: „Co z člo
věka vychází, to poskvrňuje člověka. 2!Neboť
z nitra, ze srdce lidského, vycházejí zlé my
šlenky, cizoložství, smilství, vraždy, *?krádeže,
lakomství, nešlechetnosti, lesť, nestydatosti, oko
zlé, rouhání, pýcha, pošetilost. **Všecky tyto věci
zlé vycházejí z nitra a poskvrňují člověka“.

Uzdravení dívky kananejské a hluchoněmého,

24A vstav, odtud odešel do končin tyrských
a sidonských; a vešed do domu, nechtěl, aby
se kdo o tom dověděl. Ale nemohl se utajiti;
25neboť hned jak o něm uslyšela jedna žena,
jejíž dcera měla ducha nečistého, vešla a padla
k nohám jeho. *“Byla to žena pohanka, rodem
Syrofeničanka; i prosila ho, aby vyvrhi ducha
zlého z dcery její. "7"A on jí řekl: „Nechej, ať
prve nasytí se dítky; neboť není dobře bráti
chléb dítkám a házeti jej psíkům“. 28Ale ona
odpověděla: „Ovšem, pane, neboť i psíci pod
stolem jedi z drobtů dítek“. *?Tu řekl jí: „Pro
tuto řeč jdi; duch zlý vyšel z dcery tvé“.
50| odešla do svého domu a nalezla, že dívka
leží na loži, a že duch zlý vyšel.

SLA vyšed zase z končin tyrských, přišel
skrze Sidon k moři Galilejskému končínami
desítiměstskými. 2 I přivedli mu hluchoněmého
a prosili ho, aby vložil na něj ruku. **A on
pojav jeji od zástupu v soukromí, vložil prsty
své v uší jeho a nasliniv si prst, dotkl se ja
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zyka jeho, **a pohlédnuv k nebi, vzdechl a řekl
jemu: „Efeta,“ to jest: „Otevři se“. *$A hned
otevřely se uši jeho a rozvázal se svazek ja
zyka jeho, i mluvil správně. *6A přikázal jim,
aby nikomu o tom nic neříkali. Ale čím více
jim přikazoval, tím více to rozhlašovali. *"I di
vilí se nadmíru řkouce: „Dobře učinil všecky
věci; i hluchým dává slyšeti a němým mluviti“,

KAPITOLA 8.

Nasycení čtyř tisíc mužů, v. 1—10.

1V těch dnech byl s ním opět zástup ve
liký, a poněvadž neměli, co by jedli, (Ježíš)
svolav k sobě učeníky své řekl jím: 2 „Lítost
mám nad zástupem, neboť již tři dni trvají se
mnou a nemají, co by jedli; $a rozpustím-li je
lačné do jejich domů, zemdlí na cestě, neboť
někteří z nich přišli z daleka“. +1 odpověděli
mu učeníci jeho: „Odkud bude moci kdo na
sytiti je chleby zde v pustině?“ *Tu otázal se
jich: „Kolik chlebů máte?“ Oni pak řekli:
„Sedm“. SI rozkázal zástupu, aby se rozložil
na zemi. A vzav sedm chlebův a učiniv díky,
rozlámal je a dával učeníkům svým, aby je
předkládali. I předložili je zástupu. "Také měli
několik rybiček. i požehnal je a řekl, aby je
také předkládali. "A oni jedli a nasytili se,
a sebrali pozůstalé kousky, sedm. košíků.
SBylo pak těch, kteří jedli, asi čtyři tisice.
I rozpustil je. 10A vstoupiv hned na loďs uče
níky svými, přišel do krajíny dalmanutské.
24
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Ježíš odmítá žádost fariseův a varuje před jejích
učením, v. 11—21.

IA tu vyšli fariseové a počali se s ním
příti, žádajíce od něho znamení s nebe, aby ho
pokoušeli. 12Ale on vzdychnuv ve svém duchu
pravil: „Proč žádá pokolení toto znamení?
Vpravdě pravím vám: Nebude dáno znamení
pokolení tomuto“. 1“A nechavjich vstoupil zase
na loď a plavil se na druhou stranu.

MZapomenuli však vzíti si chleby a neměli
s sebou na lodi leč jeden chléb. '* A příkazoval
jim řka: „Hleďte a varujte se kvasu farisejského
a kvasu Herodova“. '6[ přemýšleli mezi sebou
řkouce: „To proto, že nemáme chlebů“, *'A Ježíš
poznav to pravil jim: „Proč uvažujete, že ne
máte chlebů? Ještě nechápete ani nerozumíte?
Ještě máte zaslepeno srdce své? 18Majíce oči,
nevidíte? A majíce uši neslyšíte? "9A nepama
tujete se na to, když jsem rozlámal pět chlebů
mezi pět tisíc, kolik košů plných kousků jste
sebrali?“ Rekli jemu: „Dvanáct“. **„A když
sedm chlebů mezi čtyři tisíce, kolik košů kousků
jste sebrali?“ A řekli mu: „Sedm“. *!I řekl jím:
„Kterak ještě nerozumíte?“

Pán Ježíš uzdravuje slepce. Petr vyznává Krista,
v. 22—3

22Tpřišli do Betsaidy; a přivedli k němu
slepce a prosili ho, aby se ho dotkl. **A on

11. Znamení s nebe. t.j. zázračnýzjev na ob'oze
neb v ovzduší, kterým by dokázal, že jest Vykupitolem za
slíbeným.

15. Kvasem farisejským rozumi převrácené zásady fa
risejské, kvasem Herodovým pak volné a nepravé zásady
saducejské, jimž i Herodes Antipas hověl. 2
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ujav slepce za ruku, vyvedl ho ven z vesnice
a nasliniv mu oči, vložil na něj ruce své a tázal
se ho, zdali co vidí. **I pohlédl vzhůru a řekl:
„Vidím lidi jako stromy choditi“. *5Nato viožil
opět ruce na jeho oči. I prohlédl a byl uzdraven
tak, že viděl všecko jasně. %6A poslal jej domů
řka: „Aní do vesnice nevcházej“.

27| vyšel Ježíš a učeníci jeho do vesnic Cae
saree Filipovy a na cestě tázal se učeníků svých
řka jim: „Za koho mě mají lidé ?“ *8Oni pak
odpověděli jemu: „Za Jana Křtitele, a jiní za

siáše, jiní pak, že (jsi) jedním z proroků“. *?Tu
řekl jim: „Vy však za koho mě máte ?“ A Petr
řekl jemu: „Ty jsi Kristus“. 30| přikázal jim
přísně, aby toho neříkali o něm nikomu.

Pán Ježíš předpovídá své utrpení a ukazuje na
potřebu přemáhatí se, v. 31—39.

311 počal je učiti, že Syn člověka musí
mnoho vytrpěti a zavržen býti od starších a vele
kněží i zákoníkův a býti od nich zabit a po
třech dnech Vstáti z mrtvých. **A mluvil ta
slova zjevně. I pojal ho Petr stranou a počal
mu domlouvatí. **Ale on obrátiv se a pohleděv
na své učeníky, přísně přikázal Petrovi, řka:
„Jdi mi s očí, satane, neboť nemáš na zřeteli
věcí Božích, nýbrž lidské“.

£A přivolav k sobě zástup i učeníky své,
řekl jim: „Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři
sám sebe a vezmi kříž svůj a následuj mne.
35Neboť kdo by chtěl život svůj zachovati, ztratí
jej; kdo by však ztratil život svůj pro mne
a pro evangelium, zachovájej. *$Neboť co pro
spěje člověku, byť celý svět získal, život (věčný)
však ztratil? 97Aneb jakou dá člověk výměnu
26
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za (věčný) život svůj? **Neboť kdo se bude
styděti za mne a za slova má v tomto poko
lení hříšném a cizoložném, za toho bude se sty
děti také Syn člověka, když přijde v slávě Otce
svého s anděly svatými“. %%A řekl jim: „Vpravdě
pravím vám: Jsou tu někteří mezi přítomnými,
kteří neokusí smrti, dokavad neuzří království
Boží přicházeti v moci“.

KAPITOLA 9.

Proměnění Páně. Uzdravení posedlého chlapce,
v. 1—28.

1A po šesti dnech Ježíš pojal Petra a Ja
kuba a Jana a vedl je samotné na horu vysokou
v soukromí a proměnil se před nimi. 2 I stala
se roucha jeho velmi běloskvoucí jako sníh,
jakých (žádný) bělič na zemi vybíliti nemůže.
3A ukázal se jim Eliáš s Mojžíšem a mluvili
s Ježíšem. +I promluvil Petr k Ježišovi: „Mistře,
dobré jest nám zde býti; i udělejme tři stánky,
tobě jeden a Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden“.
5Nevěděl totiž, co mluví, neboť byli hrůzoujati.
6[ povstal oblak a zastiňoval je, a z oblaku
přišel hlas řkoucí: „Tento jest Syn můj milý,
toho poslouchejte“. 7A náhle rozhlédnuvše se
kolem neviděli již nikoho, leč samého Ježíše
u sebe.

8A když sestupovali s hory, přikázal jim,
aby nepovídali nikomu o tom, co viděli, leč až
Syn člověka vstane z mrtvých. 91 podrželi

39. t. j. dožijí sc té doby, kdy církev má bude již pevně
založena a mocí silnou rozšířena

9. podrželi slovo to (rozkazPáně)u sebe, t. j.
27
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slovo to u sebe, ač se ptali, co by to zname
nalo: „Až vstane z mrtvých“. 10A otázali se ho
řkouce: „Proč tedy říkají zákoníci, že prve má
přijíti Eliáš?“ **On pak odpověděl jim: „Eliáš
přijde prve a napraví všecko. A kterak jest
psáno o Synu člověka, že má mnoho trpěti
a opovržen býti? 12Ale pravím vám, že přišel
i Eliáš, a učinili mu, Co se jim zlíbilo, jakož
psáno jest o něm“

13A přišed ke svým učeníkům, uzřel zástup
veliký kolem nich a zákoníky, ani se hádají
S nimi. 14A hned veškeren lid spatřív Ježíše
užasl a polekal se a běžíce k němu vítali ho.
15] otázal se jich: „Oč se hádáte mezi sebou?“
16A jeden ze zástupu odpověděl mu: „Mistře,
přivedl jsem k tobě syna svého, který má ducha
němého, !7a ten, kdekoliv jej uchopí, trhá jím,
a on sliní a skřípe zuby a schne. I řekl jsem
učeníkům tvým, aby ho vymítli, ale nemohli“.
18On pak odpověděl jim: „Pokolení nevěřicí,
dokavad mám býti s vámi? Dokavad mám
vás trpěti? Přiveďte ho ke mně“. 191 přivedli
jej. A jak duch zlý ho spatřil, hned zalomcoval
jim; a on padl na zem a válel se a sllnil.
20[| otázal se otce jeho: „Jak dávno jest tomu,
co se mu tostalo?“ On pak řekl: „Od dětinství.
21A často vrhl jej i do ohně a do vody, aby
ho zahubil. Ale můžeš-li co, pomoz nám a měj
S námi slitování“. 22Ježíš však řekl jemu:
„Můžeš-li věřiti, všecko jest možno věřícímu“.
23A hned otec pacholíka toho zvolav pravil se
slzami: „Věřím (Pane), pomoz nedůvěře mé“.
24A tu Ježíš vida, že.lid se sbíhá, přikázal přísně

zachovali rozkaz Páně, nepověděli nikomu o jeho proměnění
se, dokavad nevstal z mrtvých.

28
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duchu nečistému řka jemu: „Duchu hluchý a ně
mý, já rozkazuji tocě, vyjdi z něho a již do
něho nevcházej“. 25| vykřikl a zalomcovav jim
velice, vyšel z něho. A stal se jako mrtvý, takže
mnozí pravili, že zemřel. 6 Ale Ježíš vzav jej
za ruku, pozdvihl ho, a on vstal. 27Když pak
vešel do domu, učeníci jeho tázali se V sou
kromí: „Proč nemohli jsme ho my vymítnouti?“
28A on řekl jim: „Takovýhle rod nemůže ničím
vyjíti leč modlitbou a postem“.

Pán Ježíš předpovídá po druhé svou smrt
i vzkříšení své, nabádá ku pokoře a varuje

před pohoršením, v. 29—40,
29A vyšedše odtud šli dále skrze Galilei,

ale nechtěl, aby se o tom někdo dověděl. 30Učil
pak učeníky své a řekl jim: „Syn člověka bude
vydán v ruce lidské, a zabijí ho, a když bude
zabit, třetího dne vstane z mrtvých“. 31Ale oni
nerozuměli slovu tomu, báli se však otázati se ho.

32[ přišli do Kafarnaum. A když byli v domé,
tázal se jich: „O čem jste se na cestě hádali ?“
33Oni však mlčeli, neboť se na cestě mezi sebou
hádali, kdo z ních jest větší. 34[ posadil se
a povolav dvanácte řekl jim: „Chce-li kdo býti
první, buď ze všech posledním a služebníkem
všech“. 355A vzav dítko, postavil je uprostřed
ních a objav je, řekl jim: 36„Kdo příjme jedno
z takových dítek pro jméno mé, mne přijímá,
a kdo mne přijme, nepřijímá mne, nýbrž toho,
který mě poslal“.

371 promluvil k němu Jan a řekl: „Mistře,
viděli jsme kohosi, jenž s námi nechodí, an ve
jménu tvém vymítá duchy zlé; i bránili jsme
mu“. 38Ježíš pak řekl: „Nebraňte mu, neboť
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není nikc-ho, jenž by čínil divy ve jménu mém
a mohl snadno zle mluviti o mně. 39Neboť kdo
není proti vám, jest pro vás. 40Vždyť nikdo,
jenž by vám dal píti číši vody studené ve jménu
mém,protože jste Kristovi, neztrati odměny své“.

*L„A kdo by pohoršil jednoho z maličkých
těchto, kteří ve mne věří, tomu by bylo lépe,
aby kámen mlýnský ovázán byl o hrdlo jeho,
a on uvržen byl do moře. +2A pohoršuje-li tě
ruka tvá, utni ji; lépe jest tobě vejíti do života
bezrukému, než abys maje obě ruce odešel do
pekla v oheň neuhasitelný, 13kde červ jejichneumíráaoheňnehasne.+44A jestlinohatvá
tě pohoršuje, utni ji; lépe jest tobě vejíti do
života věčného kulhavému, než abys maje obě
nohy uvržen byl do pekla v oheň neuhasitelný,
45kde červ jejich neumírá a oheň nehasne.
46A pohoršuje-lí tě oko tvé, vylup je; lépe jest
ti jednookému vejíti do království Božího, než
abys maje obě očí uvržen byl do pekelného
ohně, 47kde červ jejich neumírá a oheň nehasne.
48Neboť každý bude osolen ohněm a každá oběť
bude osolena solí. 49Dobrá věc jest sůl; stane-li
se však sůl neslanou, čím ji osolíte? Mějte
v sobě sůl a zachovávejte pokoj mezí sebou“.

KAPITOLA 10.

Nerozlučitelnost stavu manželského, v. 1—12.
1A vstav odtud šel do končin judských Za

jordanskem. I scházeli se k němu opět zástu
pové, a on učil je, jak činíval. *A tu fariseové
přistoupivše k němu, tázali se ho pokoušejíce
jej: „Jest dovoleno muži propustiti manželku
30
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svou?“ 30Onpak odpověděl: „Co přikázal vám
Mojžíš?“ 4A oni řekli: „Mojžiš dopustil napsati
lístek zápudný a propustiti“. 5A Ježíš odpoví
daje jim pravil: „Pro tvrdost srdce vašeho na
psal vám příkaz ten. 6Na počátku stvoření
však učinil je Bůh mužem a ženou. 7Proto
opustí člověk otce svého i matku svou a při
drží se manželky své, 8a ti dva budou tělem
jedním. Nejsou tedy již dva, nýbrž jedno tělo.
9 Nuže, co Bůh spojil, toho člověk nerozlučuj“.
10Ale v domě otázali se ho zase učeníci jeho
o té věcí. 11A řekl jim: „Kdo propustí man
želku svou a pojme jinou, cizoloží proti ní,
12a propustí-lí žena muže svého a vdá se za
jiného, cizoloží“.

Pán Ježíš žehná dítkám a doporučuje dobro
volnou chudobu, v. 13—31.

13 podávali mu dítky, aby se jich dotkl;
učeníci však domlouvali těm, kteří je k němu
brali. 14Ale Ježíš vida je, zamrzel se nad tím
a řekl jim: „Nechte dítek jíti ke mně a ne
braňte jim, neboť takových jest království Boží.
15Vpravdě pravím vám: Kdo nepřijme krá
lovství Božího jako dítko, nevejde do něho“.
16A objav je vzkládal na ně ruce a žehnal jim.

17A když vyšel na cestu, přiběhl kdosi
a pokleknuv před ním, tázal se ho: „Mistře
dobrý, co mám činiti, abych došel života věč
ného ?“ 18Ježíš pak řekl jemu: „Proč mne na
zýváš dobrým? Nikdo není dobrý, leč jediný
Bůh. 19Přikázání znáš: Nezabiješ, nezcizoložíš,

14.takových jest království nebeské,t.j.
nejen dítek nýbrž i těch dospělých, kteří se dítkám podo
bají, zejména v pokoře.
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nepokradeš, nepromluvíš křívého svědectví, ne
budeš podváděti, cti otce svého i matku svou“.
*0A on mu odpověděl: „Mistře, to všecko za
chovával jsem od svého mládí“. *' A tu Ježíš
pohleděv laskavě na něj, řekl jemu: „Jednoho
se ti nedostává; jdi, prodej, co máš, a dej
chudým, a budeš míti poklad v nebi; a pojď,
následuj mne“. 22Ale on zarmoutil se pro to
slovo a odešel smuten, neboť měl mnoho sťatkův.
23| pohleděl Ježíš kolem a řekl učeníkům svým:
„lak těžko vejdou do království Božího ti, kteří
mají statky!“ 24Učeníci jeho pak žasli nad slovy
jeho. Ale Ježíš promluviv opět řekl jim: „Dítky,
jak těžko jest vejíti do království nebeského
těm, kteří doufají ve statky!“ 25Snázejest vel
bloudu projíti uchem jehelním, než boháči ve
jíti do království Božího“. 26 divili se tím více
řkouce k sobě vespolek: „I kdo může býti
spasen ?“ 27Ale Ježíš pohleděv na ně řekl:
„U lidí jest- to nemožno, ne však u Boha; neboť
u Boha jest všecko možno“. 28Tu jal se Petr
praviti jemu: „Hle, my jsme opustili všecko
a následovali jsme tebe“. 29[ežiš pak odpo
věděl: „Vpravdě pravím vám: Není nikoho, jenž
opustil dům neb bratry neb sestry neb otce
neb matku neb dítky neb pole pro mne a pro
evangelium, 50aby neobdržel stokrát tolik; nyní
v tomto věku domy a bratry i sestry a matky
i dítky a pole, a to i přes pronásledování,
a v budoucím věku život věčný. 51Mnozí pak
první budou posledními a poslední prvními“.

Pán Ježíš předrovídá po třetí své umučení a do
poručuje pokoru, v. 32—45.

92Byli pak na cestě ubírajíce se do Jerusa
32
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lema, a Ježíš předcházel je, takže žasli a jdouce
za ním báli se. I pojal opět dvanácte k sobě
a počal jim říkati, co se mu přihodí: **„Aj, bé
řeme se do Jerusalema, a Syn člověka bude
vydán velekněžím a zákonikům, a ti odsoudí
jej na smrt a vydají ho pohanům. 34] budou
se mu posmívati a na něj plivati a ho bi
čovati, a zabijí ho; ale třetího dne vstane
z mrtvých“.

85"Tupřistoupili k němu synové Zebedeovi,
Jakub a Jan, a pravili jemu: „Mistře, přejeme
si, abys nám učinil, zač tě poprosime“. 536On
pak řekl jim: „Co chcete, abych vám učinil?“
37A oni řekli: „Dej nám, abychom ve tvé slávě
seděli jeden po pravici a druhý po levici tvé“.
88Ale Ježíš řekl jim: „Nevíte, zač prosíte. Mů
žete pítí kalich, který já piji, aneb pokřtění býti
křtem, kterým "já jsem křtěn?“ 59A oni řekli
jemu: „Můžeme“. Ježiš pak řekl jím: „Kalich,
který já piji, -budete píti, a křtem, kterým já
jsem křtěn, budete pokřtěni, 40avšak seděti po
pravici neb po levicí mé není mou věcí dati
vám, nýbrž těm, jimž je připraveno“. 41A usly
ševše to deset (ostatních) počali se mrzeti na
Jakuba a Jana. +2Ale Ježiš povolav je k sobě,
pravil jim: „Víte, že ti, kteří se uznávají za
vládce národů, panují nad nimi, a že velmoži
jejich provádějí svou moc nad nimi. 43Ale tak
to není mezi vámi, nýbrž kdo chce býti mezi
vámi větší, bude služebníkem vaším, 4*a kdo
chce býti mezi vámi první, bude sluhou všech.
45Neboť ani Syn člověka nepřišel, aby se mu
sloužilo nýbrž aby sloužil a dal život svůj na
vykoupení za mnohé“.
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Marek 10, 46—11, 6.

Pán Ježíš uzdravuje slepce u Jericha, v. 46—52.
46T přišli do Jericha. A když vycházel z Je

richa se svými učeníky a zástupem velikým, syn
Timeův, Bartimeus, slepý, seděl podle cesty že
braje. 47A uslyšev, že to jest Ježíš Nazaretský,
počal volati a říkati: „Synu Davidův, Ježíši,
smiluj se nade mnou“. 18[ domlouvali mu mnozí,
aby mlčel, ale on mnohem hlasitěji volal: „Synu
Davidův, smiluj se nade mnou“. 49 zastavil se
Ježíš a řekl: „Zavolejte ho“. I zavolali slepce,
řkouce jemu: „Buď dobré mysli; vstaň, volá
tě“. 90A on odhodiv plášť, vyskočil a přišel
k němu. 51 promluvil k němu Ježíš a řekl: „Co
chceš, abych ti učínil?“ A slepec řekl jemu:
„Mistře, ať vidím“. 52Ježíš pak řekl jemu: „Jdi,
víra tvá tě uzdravila“ A hned prohlédl a šel
za ním tou cestou.

KAPITOLA 11.

Slavný vjezd Kristův do Jerusalema, v. 1—11.
1A když se přibližovali k Jerusalemu, a to

k Betfage a k Betanii při hoře Olivetské, poslal
dva ze svých učeníkův a pravil jim: 2„Jděte
do vesnice, která jest proti vám, a hned, jak
budete do ní vcházeti, naleznete oslátko při
vázané, na němž dosud žádný člověk neseděl;
odvažte je a přiveďie. 5A řekne-li vám kdo:
„Coto děláte ?“, rcete: „Pán ho potřebuje“; a hned
ho propustí sem“. +[ odešli a nalezli oslátko
přivázané u dveří na cestě; i odvázali je.
5A někteří z těch, kteří tam stáli, pravili jim:
„Co to děláte, odvazujíce oslátko?“ 6Oni pak
řekli, jak jim přikázal Ježíš. A nechali jich.
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Marek 11, 7—10.

71 přivedli oslátko k Ježíšovi a vložili na ně
roucha svá. A vsedl na ně. 8Mnozí pak pro
střeli roucha svá na cestu, a jiní sekali ratolesti
se stromův a prostirali je na cestu. ?A ti. kteří
šli v předu, i ti, kteří v zadu byli, volali řkouce:
„Hosanna! 10Požehnaný. jenž se béře ve
jménu Páně! Požehnáno buďpřicházející krá
Jovství otce našeho Davida! Hosanna na vý
sostech!“ *'!I vešel do Jervsalema do chrámu
a pohleděv kolem na všecko, poněvadž bylo již
pozdě na den, vyšel se dvanácti do Betanie.

Pán Ježíš vyslovuje kletbu nad fikem, vyhání

z chrámu prodavače a doporučuje pevnou víru,v. 12—26.

12A když druhého dne vyšli z Betanie,
zlačněl. 13A spatřiv z daleka fík mající listi,
šel, zdali snad nenalezne něco na něm; ale
přišed k němu nenalezl níc kromě listi, neboť
nebyl čas fíků. 14[ promluviv řekl jemu: „Ať
z tebe na věky nikdo nejí ovoce“. A slyšeli“ to
učeníci jeho.

15I přišli do Jerusalema. A vešed do chrámu
počal vyháněti ty, kteří prodávali a kupovali
ve chrámě, a převrátil stoly penězoměncův
i stolice těch, kteří prodávali holubice, 162 ne
dopustil, aby kdo nosil nádobu chrámem.17 A učil
je řka jim: „Není-liž psáno: „Dům můj do
mém modlitby slouti bude všem ná
rodům“, vy však jste jej učinili peleší lotrov
skou“. 18Uslyševše to velekněží a zákoníci,
hledali, kterak by ho zahubili, neboť báli se ho,
poněvadž veškeren lid žasnul nad učením jeho.
19A když byl večer, vyšel z města.
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Marek 11, 20—33.

2 Ráno pak jdouce kolem, uzřeli ten fík
usch'ý do kořene. 211rozpomenul se Petr a řekl
jemu: „Mistře, hle, fík, kterému jsi zlořečil,
uschl“. 22A Ježíš mu odpověděl: „Mějte víru
v Boha 28Vpravdě pravím vám: Kdo řekne
této hoře: „Zdvihni se a vrz se do moře“, a ne
bude pochybovati, ve svém srdci, nýbrž věřiti,
že se mu stane, co praví, stane se mu. 24Proto
pravím vám: Začkolí budete prositi v modlitbě,
věřte, že to obdržíte a stane se vám to.
28A když stojíte a se modlíte, odpouštějte,
máte-li co proti komu, aby též Otec váš, jenž
jest v nebesích, odpustil vám hříchyvaše. 26Ne
odpustíte-li vy, neodpustí ani Otec váš v ne
besích hříchů vašich“.

Členové velerady táží se po Kristově pravo
moci, v. 27—33.

27[ přišli zase do Jerusalema. A když chodil
ve chrámě, přišli k němu velekněží i starší
28a pravili mu: „Jakou mocí činíš tyto věci?
A kdo dal ti tu moc, abys to činil?“ 29Ale
Ježiš řekl jim: „Otážu se vás i já na jednu věc;
odpovězte mí, a povím vám, jakou mocí ty věci
činím. 30Křest Janův byl s nebe či od lidi?
Odpovězte mi“. 3: Ale oni rozmýšleli mezi sebou
řkouce: „Díme-li: „S nebe“, řekne: „Proč jste
mu tedy neuvěřili? 32Řekneme-li však: „Od
lidí“, bojíme se lidí, neboť všichni měli Jana za
pravého proroka“. 38[ odpověděli a řekli Ježí
šovi: „Nevíme“. A Ježiš řekl jim: „Ani já vám
nepovím, jakou mocí to činím“.
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Marek 12, 1—14.

KAPITOLA 12.

Podobenství o vinařích, v. 12, 1—12.

1 počal jim mluviti v podobenstvích: „Člo
věk jeden zřidil vinici a ohradiv ji plotem, vy
kopal v ní lis, postavil věž a pronajal ji vi
nařům a odcestoval. 2A časem svým poslal
k vinařům služebníka, aby přijal od vinařů
z užitku vinice. 3Ale oni javše ho zmrskali jej
a odeslali s prázdnou. 41 poslal k nim zase
jiného služebníka; a toho zranili na hlavě a po
tupili. 5A opět poslal jiného, a toho zabili;
a mnoho jiných, a z těch jedny zmrskali, jiné
usmrtili. 6Maje tedy ještě jediného syna milo
vaného, i toho poslal k nim naposled řka: Za
stydí se před synem mým“. 7 Ale vinaři řekli
k sobě vespolek: „To jest dědic; pojďme, za
bijme ho, a dědictví bude naše“. 8I uchopili ho,
zabili jej a vyvrhli ven z vinice. *Co tedy učiní
pán vinice? Přijde a zahubí vinaře a dá vinici
jiným. 10A nečetli jste Písma tohoto: Kámen,
který zavrhli stavitelé, ten stal se ka
menem úhelním. 11Od Pána stalo se to,
a jest to podivné v očích naších?“
12] hledali ho uchopiti, ale báli se zástupu,
neboť poznali, že to podobenství pověděl o nich.
A n<chavše ho odeš i.

Pán Ježíš odpovídá k úskočným otázkám svých
nepřátel, v. 13—34.

13J poslali k němu některé z fariseů a he
rodiánův, aby jej polapili v řeči. 14A ti přišedše
pravili jemu: „Mistře, víme, že pravdomluvný
jsi a nedbáš na nikoho, neboť nepatříš na osobu
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Marek 12, 15—27.

lidskou, nýbrž vpravdě cestě Boží učíš: Jest
dovoleno dávati daň císaři či nikoli? Máme dá
vati či nedávati?“ 15Ale on znaje pokrytství
jejich, řekl jim: „Proč mě pokoušíte? Podejte
mí denár, ať uvidím“. 16A oni podali mu jej:
I řekl jim: „Čí jest tento obraz i nápis?“ A oni
pravili mu: „Císařův“. 17Ježíš pak řekl jim:
„Dávejte tedy, co jesi císařovo, císaři, a Co jest
Božího, Bohu“. | divili se mu.

18A přišli k němu saduceové, kteří tvrdí,
že není zmrtvýchvstání,atáza'iseho: 19,Mistře,
Mojžíš nám předepsal, zemře-li něčí bratr a za
nechá-li po sobě manželku a nepozůstaví-li
žádných synů, ať bratr jeho vezme si manželku
jeho a vzbudí potomstvo svému bratru. 20Bylo
pak sedm bratrů; a prvi.í pojal manželku a ze
mřel nepozůstaviv potomstva. 211 pojal ji druhý
a zemřel; a aní on nepozůstavíl potomstva;
a třetí taktéž. 22A tak pojalo ji všech sedm,
a nepozůstavili potomstva. Poslední ze všech
zemřela i manželka. 23Cí z nich tedy bude žena
ta při vzkříšení, když vstanou z mrtvých? Neooť
sedm jich měloji zá manželku. %+A Ježiš pravil
jim: „Zda nemýlíte se proto, že neznáte Písem
ani moci Boží? 25Neboť když vstanou z mrtvých,
nebudou se ani ženiti, ani vdávati, nýbrž budou
jako andělé v nebesích. *“O mrtvých pak, že
vstanou, zda nečetli jste v knize Mojžíšově při
keři, jak mu Bůh pravil: „Já jsem Bůh Abraha
mův a Bůh Isákův a Bůh Jakubův?“ 27Není
Bůh (Bohem) mrtvých, nýbrž živých. Vy se
tedy mnoho mýlite“.

26. při keři t.j. na tom mís'ě, kde vypravuje, kterak
se mu Bůh zjevil ve způsobě hořícího keře (2. Mojž. 3, 6).

38



Marek 12, 28—38.

281přistoupil jeden ze zákoníků, který je
byl slyšel tázati se, a vida, že jim dobře odpo
věděl, otázal se ho: „Které přikázání jest první
ze všech ?“ 29Ježíš pak odpověděl mu: „První
ze všech přikázáníjest: Slyš Israeli, Hospodin,
Bůh tvůj, Bůh jediný jest; “a milovati oudeš
Pána Boha svého z celého srdce svého a z celé
duše své a ze vší mysli své a ze vší síly své.
To jest první přikázání. *!Druhé jest podobné
jemu: Milovati budeš bližního svého jako sebe
samého. Jiného přikázání většího nad toto
není“. 92[ řekl mu zákoník: „Dobře, mistře;
podle pravdy jsi pověděl, že jeden jest Bůh,
a že není jiného kromě něho; Sa že milovati
ho z celého srdce a z celého rozumu a z celé
duše a ze vší sily, a milovati bližního jako sebe
saméhojest větší věc, než všecky zápaly a obětí“.
* Ježíš pak vida, že odpověděl moudře, řekl
jemu: „Nejsi daleko od království Božího“. A již
níkdo se neosmělil otázati se ho.

Pán Ježíš vyvrací nepravé mínění o Vykupiteli,
varuje před zákoníky a oceňuje oběť vdovinu,

v. 35—44.

%| promluvil Ježíš a pravil uče ve chrámě:
„Kterak říkají zákonici, že Kristus jest synem
Davidovým ? *SVždyť David sám praví v Duchu
svatém: Rekl Pán Pánu mému: „Seď na pra
vici mé, dokavad nepoložím repřátel
tvých za podnaží nohou tvých“. 7 David
tedy sám nazývá jej Pánem; i kterak jest synem
jeho ?“ A četný zástup poslouchal ho rád.

s8[ pravil jim při svém učení: „Varujte se
zákoníků, kteří se zálibou chodí v dlouhých
řízách a libují sí, když je pozdravují na trhu,
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Marek 12, 39—13, 7.

891 rádi sedí v prvních stolicích v synagogách
a na prvních místech při hostinách; 40kteří stra
vují domy vdov pod záminkou dlouhého mo
dlení; těm dostane se soudu těžšího“.

41A posadiv se Ježíš proti pokladnici, díval
se, kterak lid metá peníze do pokladnice ; a mnozí
boháči metali mnoho. **Přišla pak jedna vdova
chudá a uvrhla tam dvě lepty, to jest (asi) jeden
haléř. 45[ povolal k sobě učeníky své a řekl
jim: „Vpravdě pravím vám: tato chudá vdova
dala více než všichni, kteří metali do poklad
nive; 44neboť všichni metali z toho, co jim pře
bývalo; tato však dala ze svého nedostatku
všecko, co měla, všecko živobyti své“.

KAPITOLA 13.

Pán Ježíš předpovídá zkázu Jerusalema a konec
světa, v. 1—31.

1A když vycházel z chrámu, pravil k němu
jeden z učeníků jeho: „Mistře, pohleď, jaké to
kamení a jaké stavby!“ 7A Ježíš řekl jemu:
„Vidíš všecky tyto stavby veliké? Nezůstane tu
kámen na kameni, který by nebyl rozbořen“.
SA když se posadil na hoře Olivetské proti
Chrámu, Petr a Jakub a Jan a Ondřej otázali se
ho v soukromí: +,Pověz nám, kdy budou tyto
věcí? A které bude znamení, když všecko to
bude se míti vyplňovati?“

5A tu Ježíš jal se k nim mluviti: „Hleďte,
ať vás nikdo nesvede; $neboť mnozí přijdou ve
jménu mém a řeknou: „Já jsem“; a svedou
mnohé. 7Když pak uslyšíte boje a pověsti o bo
jích, aťse nepolekáte, neboť musí to nastati; ale
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Marek 13, 8—23.

ještě není konec, 3Neboťpovstane národ proti ná
rodu a království proti království, a bude země
třesení po místech i hlad. Počátek to bolestí.
9Mějte se však sami na pozoru, neboť vydají vás
soudům a v synagogách budou vás bíti, i před
vladaře a krále budete postaveni pro mne na svě
dectví jim. 10Ale dříve musí evangelium býti hlá
sáno mezi všemi národy. 1!A když vás povedou,
aby vás vydali, nestarejte se napřed, co byste mlu
vili, nýbrž to mluvte, co v tu hodinu bude vám
dáno; neboť nejste to vy, kteří mluvíte, nýbrž
Duch svatý. '*Vydá pak bratr bratra na smrt
a otec dítko své, a povstanou dítky proti ro
dičům a budou je zabíjeti, *a budete v nená
visti u všech pro jméno mé. Kdo však vytrvá
do konce, ten spasen bude“.

14„Když pak uzříte ohavnost zpuštění, ana
stojí, kde nemá, — kdo to čte, rozumějž, —
tehda kdo jsou v Judsku, utecte na hory, '* a kdo
na střeše, nesestupuj do domu aniž vcházej,
aby vzal něco z domu svého, 16a kdo (bude)
na poli, nevracej se nazad, aby vzal roucho
své, 17Běda pak těhotným a kojícím v oněch
dnech. *!SModlete se, aby to nebylo v zimě.
19Neboť budou to dnové takového soužení, ja
kého nebylo od počátku tvorstva, které Bůh
stvořil, až dosavad, aniž kdy bude. 20A kdyby
Pán nebyl ukrátil dnů těch, nebyl by zachován
nižádný člověk; ale pro vyvolené, které vyvolil,
ukrátil těch dnů. 21A tehdy řekne-li vám kdo:
„Hle, tuto jest Kristus, hle, tamto“, nevěřte.
2 Neboť povstanou nepraví Kristové a nepraví
proroci a budou činiti zázraky a divy, aby svedli,
kdyby možno bylo, i vyvolené. 23Mějte se tedy na
pozoru; hle, předpověděl jsem vám to všecko“.
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Marek 13, 24—37.

24„Ale v těch dnech po onom soužení slunce
se zatmí, a měsíc nedá světla svého, “*a hvězdy
budou padati s nebe a moci nebeské budou se
pohybovati. *9A tehdy uzří Syna člověka při
cházeti v oblacích S mocí a slávou velikou.
A tehdy pošle anděly své a shromáždívy
volené své ode čtyř větrů, od končin země aždo končin nebe“.

28,Od stromu fikového pak naučte se podo
benství. Když ratolest jeho již omladne a listí
vyrazí, víte, že blízko jest léto; %tak i vy, když
uvidíte, že tyto věci se dějí, vězte, že blízko
jest přede dveřmi. 30Vpravdě pravím vám: Ne
pomine pokolení toto, až všecky tyto věcí se
stanou. *!Nebe a země pominou, ale slova má
nepominou“.

Pán Ježíš vyzývá ke bdělosti a k modlitbě,
v.3 .

32O tom dni však neb hodině neví nikdo,
ani andělé v nebi ani Syn, leč (jediné) Otec.
35Mějte se na pozoru, bděte, a modlete se;
neboť nevíte, kdy ten čas přijde. š4Jako člověk,
který odcestoval opustiv dům svůj a dav slu
žebníkům svým plnou moc, každému dílo jeho.
a vrátnému přikázal, aby bděl. *Bděte tedy,
neboť nevíte, kdy Pán domu přijde, zdali večer
neb 0 půlnoci, neb o kuropění, neb ráno, *$aby
příjda nenadále, nenalezl vás spících. 57Co však
pravím vám, všechněm pravím: Bděte!“

33. Větě této schází závětí; znělo by as takto: Tak
i já chystaje se k tomu, abych odešel k Otci, dávám vám
moc v církvi, ustanovují vás vníjako vrátnými a přikazuji,
abyste bděli.
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Marek 14, 1—12.

KAPITOLA 14.

Velerada radí se o Kristově záhubě, Maria maže
vonnou mastí Pána Ježíše, Jidáš nabízí se, že

Krista zradí, v. 1, 1—12.

1Po dvou dnech byly velikonoce a přesnice.
l hledali velekněží a zákoníci, kterak by ho Istivě
jali a zabili; neboť pravili: „Ne o slavnosti, aby
snad nenastala bouře lidu“.

3A když byl v Betanii v domě Šimona ma
lomocného a byl za stolem, přišla jedna žena
s nádobou alabastrovou masti drahé z pravého
nardu a rozlomivší nádobu vylila ji na hlavu
jeho. *Někteří však mrzeli se na to mezi sebou
a pravili: „K čemu stala se tato ztráta masti?
5Vždyť ta masť mohla se prodati za více než
tři sta denárů a dáti se chudým“. I osopovali
se na ni. $Ale Ježíš řekl: „Nechte ji. Proč čí
níte jí obtíže? Dobrý skutek učínila nade mnou;
7vždyť chudé máte vždycky s sebou a když
chcete, můžete jim dobře činiti, mne však
vždycky nemáte. * Ona učinila, co mohla: po
mazalať napřed tělo mé ku pohřbu. %Vpravdě
pravím vám: Kdekoli bude hlásáno evangelium
toto po celém světě, tam bude se vypravovati
na památku jeji také to, co učinila ona“.

10A Jidáš iškariotský, jeden ze dvanácti,
odešel k velekněžím, aby jim ho zradil. "Oni
pak uslyševše to, zaradovali se a slíbili mu dáti
peníze. I hledal, kterak by ho zradil příhodně.

Poslední večeře, v. 12—25.

12A prvního dne přesnic, když zabíjeli veli
nočního beránka, řekli mu učeníci jeho: „Kde
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chceš, abychom odejdouce připravili tobě, bys
jedl beránka?“ 'ŠI poslal dva ze svých uče
níkův a řekl jim: „Jděte do města, a potká vás
jeden člověk džbán vody nesa; jděte za ním,
i*a kam vejde, tam rcete pánu domu: „Mistr
praví: Kde jest pokojík můj, kde bych jedl be
ránka s učeníky svými?“ * A on vám ukáže ve
čeřadlo veliké, prostřené, připravené, a tam při
pravte“. !6| odešli učeníci jeho a přišli do města
a shledali (vše tak), jak jim pověděl, a přípra
vili beránka.

WKdyž pak byl večer, přišel se dvanácti.
ISA když byli za stolem a jedli, Ježíš řekl:
„Vpravdě pravím vám: Jeden z vás mne zradí,
ten, který jí se mnou“. *%I počali se rmoutiti
a říkati jemu jeden po druhém: „Zdali já ?“
20On však řekl jim: „Jeden ze dvanácti, který
se mnou omáčí ruku v míse. *!Syn člověkasice
jde, jak psáno jest o něm, ale běda tomu člo
věku, skrze něhož Syn člověka bude zrazen; lépe
by mu bylo, kdyby se byl nenarodil člověk ten“.

22A když jedli, Ježíš vzal chléb a požehnav
rozlámal jej a dal jim a řekl: „Vezměte; toto
jest tělo mé“. ?*A vzav kalich, poděkoval a dal
jim — a pili z něho všichni — **a řekl jim:
„Toto jest krev má Nového zákona, která se
vylévá za mnohé. *%Vpravdě pravím vám: Již
nebudu píti z tohoto plodu vinného kmene až
do onoho dne, kdy jej budu píti nový v krá
lovství Božím“. *6A chválu vzdavše vyšli na
horu Olivetskou.

Pán Ježíš předpovídá útěkapoštolův a pád Petrův,
v. 2

271řekl jim Ježíš: „Všichni pohoršíte se nade
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mnou této noci; neboť psáno jest: „Bíti budu
pastýře a rozprchnou se ovce“ "%Ale
když vstanu z mrtvých, předejdu vás do Galilee“.
%Petr však pravil jemu: „Byť se všichni po
horšili, já přece nikoliv“. *[ řekl mu Ježíš:
„Vpravdě pravím tobě: Dnes, této noci, prve
než kohout dvakrát zazpívá, třikrát mne zapřeš“.
sl Ale on ještě více říkal: „Bych měl umříti
s tebou, nezapru tebe“. Podobně.říkali též všichni.

Pán Ježíš v zahradě Getsemanské, v. 32 —42.
921 přišli do dvorce, jemuž jméno Getse

many, a řekl učeníkům svým: „Poseďte tuto, až
se pomodlím“. **A pojav s sebou Petra a Ja
kuba a Jana počal se lekati a teskliv býti;
34j řekl jim: „Smutná jest duše má až k smrti;
zůstaňte tuto a bděte“. **A popošed maličko
padl na zem a modlil se, aby, možno-li, odešla
od něho ta hodina, *$a řekl: „Abba, Otče: všecko
jest možné tobě, odejmi tento kalich ode mne:
ale ne, co já chci, nýbrž coty“. */ I přišel a na
lezl je, ani spí; i řekl Petrovi: „Simone, spíš?
Nemohls bdíti jedné hodiny ? *3Bděte a modlete
se, abyste nevešli v pokušení; duch zajisté hotov
jest, ale tělo slabo“. *9A opět odešed modlil se
říkaje slovo totéž. 9 A navrátiv se nalezl je,
ani opět spí, neboť oči jejich byly obtiženy, a
nevěděli, co by mu odpověděli. **I přišel po
třetí a řekl jim: „Spěte již a odpočívejte. Dosti
jest. Přišla hodina, hle Syn člověka bude vydán
v ruce hříšníků. **Vstaňte, pojďme ! Hle, přiblížil
se ten, jenž mě zradí“.

Pán Ježíš jat a odveden, v. 43—52.
+ A když ještě mluvil, přišel Jidáš iškari
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otský, jeden ze dvanácti, a s ním zástup veliký
s meči a kyji (poslání byvše) od velekněžía zá
koníkův a starších. **Dal pak jim zrádce jeho
znamení řka: „Kterého políbím, ten jest to;
chopte se ho a veďte bezpečně“. “*A přišea
hned přistoupil k němu a řekl: „Mistře“ a zu
líbal jej. *SOni pak vztáhli na něj ruce a jali
ho. + Ale jeden z těch, kteří tu stáli, vytasiv
meč, udeřil služebníka veleknězova a uťal mu
ucho. “ A Ježíš prom'uviv řekl jim: „Jako na
lotra jste vyšli s meči a kyji, abvste mě jali.
+ Denně učíval jsem u vás ve chrámě, a nejali
jste mne. Ale (toto se stalo), aby se naplnila
Písma“. ? Tu učeníci jeho opustivše ho utekli
všichni. *!Jeden mladík však šel za ním oděn
jsa Inéěnýmrouchem na těle nahém. I popadli
ho. *žAle on zanechav roucho !něné, utekl od
nich nahý.

Pán Ježíš před Kaifášem, v. 53—65.
93 přivedli Ježíše k veleknězi, a sešli se

všichni velekněží a zákoníci i starší. **Petr šel
však za ním z daleka až do dvora veleknězova
a seděl se služebníky a ohříval se u ohně.*$ Vele
kněží pak a celá velerada hledali svědectví proti
Ježíšovi, aby ho vydali na smrt, ale nenalezli;
%neboť mnozí svědčili křivě proti němu, ale svě
dectví jejich se neshodova'a. *?7Ipovstali kteřísi
a svědčili křivé proti němu řkouce: **My jsme
ho slyšeli, an řekl: „Jázbořím chrám tento rukou
udělaný a ve třech dnech vystavím jiný, ne rukou
udělaný“. 9 Ale ani takto neshodovalo se svě
dectví jejich. 60 postavil se velekněz doprostřed
a otázal se Ježíše řka: „Nic neodpovídáš nato,
co tito proti tobě svědčí?“ S!Ale on mlčel a ne
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odpověděl ničeho. Opět (tedy) otázal se ho ve
lekněz a řekl jemu: „Ty jsi Kristus, Syn Boha
požehnaného ?“ 62A Ježíš řekl: „Já jsem; a uzříte
Syna člověka seděti na pravici moci Božía při
cházeti s oblaky nebeskými“. 6 Ale velekněz
roztrhl roucho své a řekl: „Což ještě potřebujeme
svědků ? 9*Slyšeli jste rouhání. Co se vám zdá ?*“
A oni všichni odsoudili jej, že hoden jest smtti.
65 počali někteří na něj plivati a zahalovati
obličej jeho a poličkovatijej a říkati mu: „Hádej“.
Také služebníci ho poličkovali.

Petrův pád, v. 66—72.
66A když Petr byl dole na dvoře, přišla tam

jedna ze služebnic veleknězových 97a uzřevši
etra, an se ohřívá, pohlédla naň a řekla: „I ty

jsi byl s Ježíšem Nazaretským“. 68Ale on zapřel
řka:; „Nevím ani nerozumím, co pravíš“. A vyšel
ven do předdvoří; a kohout zazpíval. ©S užeb
nice však uzřevši jej jala se opět říkati okolo
stojícím: „Tento jest z nich“. " Ale on zapřel
opět. A po malé chvíli zase ti, kteří tam stáli,
pravili Petrovi: „Vpravdě jsi z nich; vždyť jsi
také Galilejský“. 7!On však počal se proklínati
a přisahati: „Neznám toho člověka, o němž
pravíte“. "2A hned kohout zazpíval po druhé.
I rozpomenul se Petr na slovo, které mu řekl
Ježíš: „Prve než kohout zazpívá dvakrát, třikrát
mě zapřeš“, A dal se do pláče.

KAPITOLA 15.

Pán Ježíš před Pilátem, v. 1—20.
1A hned ráno velekněží se staršími a zá

koníky, a to celá velerada, učinivše nález a svá
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zavše Ježíše, odvedli jej a vydali Pilátovi. 2 I
otázal se ho Pilát: „Ty jsi král židovský ?“ A on
mu odpověděl: „Ty to pravíš“. 5 žalovali na
něj velekněží mnoho věcí. *Pilát pak otázal se
ho opět řka: „Nic neodpovídáš ? Hle, jak veliké
věci žalují na tebe“. 5Ale Ježíš neodpověděljiž
ničeho, takže Pilát se podivil.

6Ó slavnosti však propouštíval jim jednoho
vězně, kterého si žádali. “Byl pak uvězněn s bu
řiči jeden, jménem Barabáš, který v povstání
spáchal vraždu. SI přistoupil lid a počal prositi
za to, co jim vždycky činíval. ?Pilát pak odpo
věděl jim: „Chcete, abych vám propustil krále
židovského ?“ *©Neboť pozoroval, že velekněží
vydali jej ze závisti. 1! Ale velekněží popudili
lid, aby jim propustil raději Barabáše. * Pilát
pak promluviv opět řekl jim: „Co tedy chcete,
abych učinil králi židovskému ?“ **A oni opět
vykřikli: „Ukřižuj hol“ '* Pilát však pravil jim:
„i co zlého učinil?“ Ale oni křičeli ještě více:
„Ukřižuj hol“ !*A tu Pilát, chtěje lidu vyhověti,
propustil jim Barabáše, a Ježiše zbičovav vydal,
aby byl ukřižován.

16Vojáci pak odvedli jej do dvora, to jest
do ležení, a svolali celou četu. *7I oblékli ho
v šarlat a spletše korunu trnovou vložili ji na
něj, '*a počali ho pozdravovati: „Zdráv buď,
králi židovský“, '* a bilího třtinou do hlavy a plili
na něj a klekajíce klaněli se mu. "A když se
mu naposmívali, svlékli s něho šarlat a oblékli
jej v roucha jeho a vyvedli jej, aby ho ukřižovalí.

Ježíš Kristus ukřižován a pohřben, v. 21—47.
21A přinutili jakéhosi Simona kyrenského,

otce Alexandrova a Rufova, jenž tudy šel, při
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Ccházejeze dvorce, aby vzal a nesl kříž jeho.
22 dovedli ho na misto Golgotu, to jest v pře
kladě „místo lebčí“ *3A dávali mu píti víno
s myrrhou, ale on nepřijal ho. “*A když jej
ukřižovali, rozdělili si roucha jeho, metajíce
o ně los, co kdo dostane. 2%Byla pak hodina
třetí, když ho ukřižovali. 26A byl napsán nápis
viny jeho: „Král židovský“. 7?Take ukřižovali
S ním dva lotry, jednoho na pravici a druhého
na levici jeho. *8[naplnilo se Písmo, jež praví:
„A se zločinci počten jest“ Ti
však, kteří tudy chodili, rouhali se mu potřá
sajíce hlavou svou a říkajíce: „Ha, jenž boříš
chrám (Boží) a ve třech dnech 'ej zase vysta
vuješ, "pomoz sám sobě a sestup s kříže“.
3!Podobně i velekněží posmívajíce se mu, říkali
se zákoníky jeden k druhému: „Jiným pomohl,sám sobě pomoci nemůže. *Kristus, král
israelský! Af sestoupí nyní s kříže, abychom
to viděli a uvěřili“. Také ti mu utrhali, kteří
s ním byli ukřížováni.

53A když bylo šest hodin, nastala tma po
celé zemi až do hodiny deváté, **a v hodinu
devátou Ježíš zvolal hlasem velikým: „Elci,
Eloi, lamma sabaktani?“ to jes: v překladě:
„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“
85A tu někteří z okolostojících uslyševše to
pravili: „Hle, Eliáše volá“ %5Jedenpak znich
běžel a naplniv houbu octem vložil ji na třtinu
a dával mu píti řka: „Nechte, ať uvidíme,
přijde-li Eliáš sejmouti ho“. 57Ale Ježíš zvo'av

23—34. Evangelista počítá denní hodiny podle obyčeje
židovského; podle našeho počítání (od půlnoci) rozuměti
jest hodinou třetí naši devátou, hodinou šestou naši dva
náctou a hodinou devátou naši třetí odpoledne.
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hlasem velikým vypustil duši. *9A tu opona
chrámová roztriůla se ve dvě půle od hora až
dolů. *?Setník pak, který stál proti němu, vida,
že tak zvolav vypustil duši, pravil: „Vpravdě,
tento člověk byl Syn Boží“. * Byly pak tam
i ženy z daleka se divajíce; mezi nimi byla
Maria Magdalena a Maria, matka Jakuba Malého
a Josefa, a Salome, 4!které chodiiy za ním
a posluhovaly mu, když byl v Galilei, a mnoho
jiných, které vstoupily s ním do Jerusalema.

*2A když se již připozdilo, — poněvadž
byl den přípravy, to :est den před sobotou, —
přišel Josef z Arimatie, vznešený člen velerady,
který také očekával království Božiho, a do
dav si odvahy vešel k Pilátovi a žádal ho za
tělo Ježíšovo. **Pilát však podivil se, že by
již byl mrtev, a povolav k sobě setníka, otázal
se ho, zdali již zemřel. **A zvěděv to, daroval
tělo Josefovi. *5Josef pak nakoupiv tenkého
plátna a sňav ho (s kříže), obvinul jej v plátno
a položil jej do hrobu, který byl vytesán do
skály, a přivalil kámen ke dveřím hrobovým.
47Maria Magdalena pak a Maria (matka) Jose
fova dívaly se, kam ho položili.

KAPITOLA 1.

Pán Ježíš vstav z mrtvých zjevuje se svým
věrným a vstupuje na nebesa.

1A když sobota pominula, Maria Magdalena
a Maria (matka) Jakubova a Salome nakoupily
vonných věcí, aoy přijdouce pomazaly Ježíše.
2A záhy z rána v neděli přišly ke hrobu, když
slunce již vyšlo. I pravily k sobě vespolek:
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„Kdo nám odvalí kámen ode dveří hrobových ?“
4 A pohlédše, uzřely, že kámen jest odvalen.
Byl totiž velmi veliký. *A vešedše do hrobu
uzřely mládence, an sedí na pravici oděn rou
chem bílým; i ulekly se. 6On pak řekl jim:
„Nebojte se; hledáte Ježíše Nazaretského, ukří
žovaného; vstalť jest; není ho tuto; hle, místo,
kdež jej položili, 7Ale jděte a povězte učení
kům jeho i Petrovi: „Předejde vás do Galilee,
tam ho uvidíte, jak vám pověděl“ “. SAle ony
vyšejše utekly od hrobu, neboť přišel na ně
strach a hrůza, a neřekly nikomu ničeho, neboť
se bály.

»Vstav pak z mrtvých v neděli ráno, ukázal
se nejprve Marii Magdaleně, ze které byl vy
hnal sedm duchů zlých. "©Ona šla a zvěstovala
to těm, kteří s ním bývali, kteří lkali a plakali.
"TA oni uslyševše, že jest živ a byl od ní
viděn, nevěřili.

2 Potom ukázal se v jiné podobě dvěma
z nich na cestě, když šli na venkov, "a ti
odešedše pověděli to ostatním; ale neuvěřili
ani jim.

L Posléze ukázal se jedenácti, když byli za
stolem, a vytýkal jim nevěru jejich a tvrdost
srdce, že nevěřili těm, kteří ho viděli z mrtvých
vstalého. "*A řekl jim: „Jdouce do veškerého
světa, hlásejte evangelium všemu. stvoření.
16Kdo uvěří a pokřtěn bude, spasen bude; kdo
však neuvěří, bude zavržen. *?Těch pak, kteří
uvěří, budou následovatí tyto zázraky: Ve
jménu mém budou zlé duchy vymítati, novými

12. Ukázal se dvěmaz nich, totiž z učeníků Páně, když
šli na venkov, totiž do Emaus. "Viz Luk. 24, 13—38.
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jazyky mluviti, '* hady bráti, a jestliže by co
jedovatého pili, neuškodí jim; na nemocné
budou ruce vzkládati, a ti se uzdraví“.

19A když Pán (Ježíš) k ním domluvil, vzat
jest do nebe a usedl po pravici Boží; %oni
pak vyšedše, hlásali všude, a Pán jim pomáhal
a potvrzoval slova jejich zázraky, které potoin
následovaly.
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