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Abstrakt 

Tématem této diplomové práce byla analýza a vzájemná komparace šesti biblí tzv. me-

lantrišské řady. Na úvod jsme stručně shrnuli historii biblických překladů v Evropě i v čes-

kých zemích a pokusili se nastínit důležitost Melantrišek v rámci české historie a literatury. 

Nakonec jsme shrnuli výsledky, k nimž dospěla předchozí bádání. 

V hlavní části práce jsme postupně analyzovali rozdíly mezi všemi Melantriškami na 

úrovni grafiky a pravopisu, hláskosloví, morfologie, syntaxe a textových změn. Pro analýzu 

jsme používali metodu textových sond ze Starého i Nového zákona a naše zjištění jsme kon-

frontovali se sekundární literaturou. 

Klíčová slova 

Melantrichovy bible, textová dynamika, český překlad bible 

Abstract 

The topic of this diploma thesis was an analysis and comparison of the Bibles of 

Melantrichian tradition. In the first part of the thesis, we briefly described the history of the 

Bible translations in Europe and in Czech lands and then we outlined the importance of 

Melantrichian Bibles in Czech history and literature. At the end of this part of the thesis, we 

summarized the conclusions of previous analyses of this topic. 

In the main part of the thesis, we analyzed differences between all Melantrichian Bi-

bles divided into five sections – graphics and orthography, phonology, morphology, syntax 

and textual changes. We used textual probes into the Old Testament and the New Testament 

as the method for our analysis. Subsequently, we compared our results with the previous 

analyses of the topic. 
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1 Úvod 

Bible představovala až do novověku nejdůležitější knihu jak světové, tak české litera-

tury. Byla hojně opisována, po vynálezu knihtisku patřila mezi nejvydávanější texty. V české 

filologii a knihovědě jí bylo věnováno mnoho pozornosti, která se však mnohdy soustředila 

především na Bibli kralickou a její význam pro českou literaturu a kulturu. Šestice biblí tzv. 

melantrišské řady, která vycházela v téže době, však byla až dosud poměrně výrazně opomí-

jena, přestože její význam je srovnatelný s biblemi jednoty bratrské. Cílem této práce je při-

spět k poznání jazykové stránky Melantrišek a odhalit různé změny, k nimž v jednotlivých 

vydáních došlo. 
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2 Cíl práce a metodika 

2.1 Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je vzájemné porovnání biblí melantrišské řady a zmapo-

vání změn od grafiky až po změny textové (např. změny slovosledu), k nimž v jednotlivých 

vydáních došlo. Zároveň budeme  zjišťovat, ve kterých biblích jsou tyto změny nejvýraznější 

– kdy se jedná o nový, revidovaný text a kdy naopak Melantrich pouze přetiskl staré vydání, 

do něhož vysázel nové vročení. 

2.2 Metodika 

Práce se skládá ze dvou částí. V první, teoretické části stručně vyložím historii bible v 

evropském i českém kontextu, poté přejdu k Melantriškám, u nichž nastíním jejich význam a 

historii a na závěr shrnu výsledky dosavadního bádání. 

Druhá část je rozdělena do pěti hlavních kapitol, ve kterých porovnávám grafiku, hlás-

kosloví, morfologii, syntax a textové změny Melantrišek. Srovnání je prováděno na základě 

textových sond ve Starém i Novém zákoně – analýza probíhá na základě textu Genesis 1–5, 

Ezechiel 1–5, Janovo evangelium 1–5 a Epištola Galaťanům 1–6. Názvy těchto biblických 

knih dále zkracujeme na Gn, Ez, J a Gal. Korpus transliterovaných pasáží zkoumaných kapi-

tol byl vytvořen v rámci Ústavu českého jazyka a teorie komunikace v r. 2009 A. A. Fidlero-

vou, R. Dittmannem a V. Vladimírovou, jimž bych chtěla poděkovat za umožnění přístupu 

k tomuto zdroji dat. Provedla jsem kontrolu transliterace všech úseků. Celkový rozsah korpu-

su je tedy 21 kapitol z každé bible, tj. 599 biblických veršů (na základě číslování Českého 

ekumenického překladu) v každé bibli, celkem tedy 3594 biblických veršů. Zkoumaný korpus 

zahrnuje celkem 314 344 znaků, což odpovídá zhruba 100 normostranám, a je uveden jako 

příloha této práce. Pro alografy byly použity zvláštní znaky v programu Word: dvojí r tak je 

rozlišováno pomocí znaků r a ɼ, dvojí b pomocí znaků b a б. Pro dvojí l, které na území Prahy 

v této době považujeme také za dva alografy reprezentující jeden foném, užíváme grafémy ℓ 

(pro l s kličkou) a l. 

Transliterované citáty z biblí používáme pouze v kapitole věnované grafice (kapitola 

7). V ostatních kapitolách citujeme transkribované podoby. Transkripce se řídí zásadami Jose-

fa Vintra (1998), avšak zachováváme velká písmena (ne však dvě velké majuskule ve slovech 

jako PÁn) a interpunkci. 

Grafická a hláskoslovná analýza proběhla pomocí programu Brus, jehož autorem je 

Boris Lehečka, pracovník oddělení vývoje Ústavu pro jazyk český Akademie věd České re-

publiky, v. v, i., jemuž bych chtěla poděkovat za možnost využít tohoto programu pro svou 
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práci.  Program Brus pro každou bibli zobrazí seznam všech použitých grafémů a uvede jejich 

celkovou četnost. To mi umožnilo zachytit změny mezi jednotlivými Melantriškami a porov-

nat absolutní i relativní četnosti užití jednotlivých grafémů. Analýzu dalších rovin jsem pro-

vedla pomocí Open Source programu WinMerge, který umožňuje porovnávání souborů a zvý-

razňuje rozdíly mezi nimi. Program je volně dostupný na Internetu na adrese 

http://winmerge.org/. Jedná se o verzi z roku 2013 a jeho autorem je společnost Thingamaho-

ochie Software. Pomocí tohoto programu bylo provedeno srovnání transliterovaných částí 

bible tak, že program v závislosti na uživatelském nastavení zvýraznil veškeré rozdíly mezi 

dvěma nebo více porovnávanými texty (např. změna barevného pozadí odlišných částí textů, 

změna barvy písma, fontu apod.). Ručním projitím výsledků jsem vytvořila tabulky změn, 

které jsou prezentovány v přílohách (v nich už bylo odhlédnuto od grafiky a hláskosloví a by-

ly sledovány vyšší roviny). Náhled na uživatelské prostředí i průběh analýzy v těchto progra-

mech je umístěn v příloze v kapitole 13.6. 

Dohledané změny grafiky a hláskosloví jsou prezentovány v tabulkách u jednotlivých 

bodů rozboru. Dalšími příklady ilustruji výklad v příslušných kapitolách o morfologii, syntaxi 

a textových změnách. Zjištěné údaje průběžně konfrontuji se sekundární literaturou. Pro gra-

fické změny a část hláskoslovných je mým hlavním zdrojem Porákova monografie (1983), u 

dalších rovin vycházím z dostupných analýz, které se o daném tématu zmiňují, zejm. Michá-

lek (1982), Kyas (1997) a náměšťská mluvnice, podle níž Melantrich své bible, jak víme mj. z 

jeho předmluv, upravoval. Všechny vysledované změny s výjimkou grafických a hláskoslov-

ných jsou shrnuty do tabulkové podoby, která je umístěna v přílohách. Při označování jednot-

livých veršů používám číslování, které uvádí BiblVel, ačkoli se v některých místech výrazně 

liší od číslování v současných biblích. 

Na základě uvedené analýzy v závěru práce shrnuji nejvýraznější změny a uvádím, 

mezi kterými Melantriškami se vyskytovalo nejvíce změn. 

  

http://winmerge.org/
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3 Bible v Evropě i v českých zemích 

3.1 Překlady bible v evropském kontextu 

„Bible jakožto přední kniha světové literatury je kanonizovaný soubor většinou nábo-

žensky zaměřených knih starověkých Židů, složený postupně v 1. tisíciletí př. Kr. hebrejským 

jazykem (Starý zákon) a doplněný spisy z počátku křesťanství v helénistické řečtině (Nový 

zákon). S rozšířením křesťanství na Blízkém východě, v severní Africe i v Evropě a v novém 

věku také v ostatním světě pronikla bible téměř ke všem národům a její obsah se stal více ne-

bo méně duchovním majetkem většiny lidstva.“ 

Těmito slovy začíná Vladimír Kyas svou monografii Česká bible v dějinách nár dní-

h  písemnictví.
1
 Po celý středověk a velkou část novověku představovala bible jeden z nejdů-

ležitějších textů celého soudobého světa, české země nevyjímaje. Již ve 3. století př. n. l. se 

začaly objevovat první přepisy a překlady do evropských jazyků, nejprve do řečtiny a latiny, 

později také jiných národních jazyků. 

Nejznámějším řeckým překladem se stala Septuaginta, která vznikla zhruba v letech 

250‒150 př. n. l. a jíž dodnes používají pravoslavné církve. Ve 2. století n. l. pak začínají 

vznikat první latinské překlady a z doby okolo konce 4. století pochází V lgáta, která se stala 

na křesťanském Západě postupně nejpoužívanějším překladem. Její text se ovšem ve středo-

věku rozrůzňoval a její nejdůležitější středověká verze, vzniklá ve 13. století v Paříži a spjatá 

se Sorbonnou, se vyznačovala mnoha sekundárními přídavky.
2
 V období humanismu pak za-

čalo hledání starých biblických rukopisů, které vyústilo v edice hebrejského a řeckého textu a 

v nové překlady bible. V roce 1534 byl vydán kompletní překlad bible do němčiny pořízený  

Martinem Lutherem a spolupracovníky; v novozákonní části vycházel z řeckého textu Nové-

ho zákona vydaného Erasmem Rotterdamským, jehož základem byly původní rukopisné texty 

Nového zákona.
3
 Další humanisté pak navazovali na Erasmovu práci.  

Proti protestantským překladům se postavil tridentský koncil, který prohlásil Vulgátu 

za znění „autentické a prosté bludů“.
4
 Roku 1592 proto vyšla tzv. klementinská V lgáta – ofi-

ciální znění bible zbavené chyb, odchylek a variant. Tato bible se používala v bohoslužbách i 

pro překlad v celé katolické Evropě po následujících několik staletí a v oficiálním užívání 

římskokatolické církve byla nahrazena až Neovulgátou r. 1979. 

  

                                                
1 Kyas (1997: 25). 
2 Srov. Stummer (1928, s. 149‒154),  Loewe (2004). 
3 Srov. Volz (2004: 99). 
4 Kyas (1997: 27). 
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3.2 Bible v českých zemích od Konstantina a Metoděje po Melantricha 

Opisování a později i vydávání Bible nebo jejích jednotlivých částí má mnohasetletou 

tradici i v českých zemích. První slovanský překlad, o němž máme bezpečné zprávy, pořídili 

ve 2. polovině 9. století Konstantin s Metodějem, kteří jakožto Byzantinci použili řeckou 

předlohu – v případě Nového zákona tedy původní biblický jazyk, v případě Starého zákona 

pak bratři vycházeli ze Septuaginty.
5
 První slovanská bible na našem území se tak odlišuje od 

ostatních překladů, neboť téměř všechny ostatní evropské národy pořizovaly opisy zpravidla 

podle latinských textů,
6
 typicky podle vulgátní tradice, byť značně nejednotné. 

Po zániku Velké Moravy však slovanská liturgie postupně ustupuje do pozadí, i když 

máme bezpečné zprávy o tom, že přežívá až do konce 11. století, a v Čechách a na Moravě se 

prosazuje křesťanství západní, které s sebou přináší latinské biblické texty. České překlady 

bible tak vycházejí z latinských předloh, vliv staroslovanského překladu je nepatrný (srov. 

Mánek 1975: 6–8) a je omezen zejména na lexikální jednotky křesťanské terminologie. Na 

konci 13. století vznikají první české překlady celého žaltáře a evangeliáře. První český pře-

klad celé bible byl dochován v podobě Drážďanské bible, která byla sepsána ve druhé polovi-

ně 14. století (asi mezi 60.–80. lety), avšak shořela v Lovani roku 1914 při vpádu Němců do 

Belgie.
7
 Do tzv. první star české redakce patří z celých biblí ještě dvě památky tzv. mladší 

fáze této redakce, a to Bible lit měřick -třeb ňská z let 1411‒1414 a Bible ol m  cká z roku 

1417. 

Již na počátku 15. století začala vznikat dr há překladová redakce staročeské bible. 

Nově přeložen byl Nový zákon, ve Starém zákoně byly upraveny zejména knihy Proroků a 

knihy Makabejské.
8
 Druhá redakce je dochována např. v B sk vické bibli, která vznikla ve 

druhém desetiletí 15. století, v Hlah lské bibli z roku 1416, kterou napsali emauzští benedik-

tini v českém jazyce hlaholicí, nebo v jednosvazkové Bibli lit měřické z roku 1429.
9
 

Od roku 1410 začaly práce na třetí redakci star české bible. Úplný biblický překlad 

této redakce se dochoval v Padeř vské bibli, datované roky 1432‒1435, jejíž text poskytuje 

nejstarší a nejlepší znění.
10

 Mezi další bible třetí redakce patří např. L bk vická bible, datova-

ná léty 1479 a 1480, nebo Kr ml vská bible. 

                                                
5 Srov. např. Kyas (1997: 25). 
6
 Viz Novotný z Luže (1810: 3). 

7 Kyas (1997: 41) uvádí dobu kolem roku 1360, Jartym (1996: 129) zobecňuje na 60. léta 14. století. Podle nej-

novějších uměnovědných výzkumů se datace spíše posunuje k 80. letům (za ústní sdělení dne 1. 7. 2013 děkuji 

Mgr. Haně Kreisingerové z oddělení vývoje ÚJČ AV ČR, v. v. i.). Bible samotná žádný letopočet neudávala, 

dobu jejího vzniku tedy jazykovědci a uměnovědci pouze odhadují. 
8 O jazykových a textových rozdílech mezi první a druhou redakcí pojednává Kyas (1997: 68–71). 
9 Další bible druhé edice rozebírá Kyas (1997: 78–91). 
10 O překladu třetí redakce podrobněji Kyas (1997: 102–105). 
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V 80. letech 15. století byla provedena poslední, čtvrtá star česká redakce, která již 

vyšla tiskem. První českou tištěnou biblí byla roku 1488 vydaná Pražská bible, o rok později 

následovaná K tn h rsk   biblí. 

V 16. století dochází k rozmachu českého knihtisku, který se odrazil i na biblích. 

V roce 1506 vyšla Bible benátská, která mírně upravila čtvrtou redakci. Revizi této bible 

představuje první Bible Severinova, vydaná v roce 1529 na královské povolení. Čtyři roky po 

náměšťské mluvnici vyšla celá česká bible po páté, opět tiskem Pavla Severina z Kapí Hory. 

Dr há Severin va bible (1537) přinesla drobné pravopisné i textové úpravy, na které dále na-

vázal Jiří Melantrich z Aventina.  R. 1540 byla s nepatrnými změnami přetištěna v Norimber-

ku. První z biblí melantrišské řady, Bible Net lickéh  z roku 1549, textově vychází z druhé 

Severinovy bible, další čtyři vydání z let 1556/7, 1560/1, 1570 a 1577, které doplňuje v roce 

1613 vydaná Veleslavín va bible, textovou i grafickou stránku bible různě upravují.
11

 

  

                                                
11 Ke knihovědnému popisu těchto tisků srov. Voit (2013, v tisku). 
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4 Zkoumané české bible 

Knihovědný popis zkoumaných exemplářů přebíráme z Knihopisu Digital. České pr-

v tisky a staré tisky (1476–1800) on-line na adrese http://www.knihopis.org (cit. 15. 7. 2013). 

Pro jednoduchost nazýváme všech šest biblí Melantriškami. 

 

Bible Netolického (BiblNet): Biblij Cžeſká. Cum Gratia & Priuilegio Sacrae Regiae 

Maieſtatis ad Decennium. M. D. XLIX. Knihopis 1101. Zkoumaný exemplář: Vědecká 

knihovna v Olomouci, sign. III 640.070, a Strahovská knihovna, sign. BB IV 16.  

Bible Melantrichova z r. 1556/57 (BiblMel2): Biblij Cžeſká. Cum Gratia & Priuilegio, 

Sereniſsimi Romanorum, Hu[n]gariae, Bohemiae etc., Regiſ. ANNO MDLVI. (MDLVII). 

Knihopis 1102. Zkoumaný exemplář: Vědecká knihovna v Olomouci, sign. III 32.296. 

Bible Melantrichova z r. 1560/61 (BiblMel3): Biblij Cžeſká. Cum Gratia & Priuilegio 

Romanorum Imperatoris, atq; Hungariae et Bohe. [miae] etc. Reg. [is] ANNO. MDLXI. Kni-

hopis 1103. Zkoumaný exemplář: Vědecká knihovna v Olomouci, sign. III 32.048, a Strahov-

ská knihovna, sign. B A IV 8. 

Bible Melantrichova z r. 1570 (BiblMel4): Biblij Cžeſká | to geſt | wſſecká Swatá 

Pĳſma | obogĳho | Starého y Nowého Zákona. Wytiſſtěna w Starém Městě Pražſkém | pracý a 

Nákladem Giřĳka Melantrycha z Awentýnu. Létha | MDLXX. Cum Gratia & Priuilegio S. R. 

Imperatoris, ad Annos Duodecim. Knihopis 1104. Zkoumaný exemplář: Národní knihovna 

České republiky, sign. 54 A 6 (viz Manuscriptorium). 

Bible Melantrichova z r. 1577 (BiblMel5): Biblij Cžeſká | to geſt | wſſecka Swatá 

Pijſma | obogijho | Starého y Nowého Zákona | opět w nowě wydaná a Wytiſſtěná w Starém 

Městě Pražſkém | pracý a Nákladem Giřijho Melantrycha z Awentýnu. Létha | MDLXXVII. 

Cum Gratia & Priuilegio Cæſareo. Knihopis 1105. Zkoumaný exemplář: Vědecká knihovna 

v Olomouci, sign. III 220.903 (2. exemplář). 

Bible Samuela Adama z Veleslavína (BiblVel): Biblĳ Cžeſká | to geſt | wſſecka Swatá 

Pjſma | obogĳho Starého y Nowého Zákona | opět w nowě wydaná a Wytiſſtěná w Starém 

Měſtě Pražském | Prácy a Nákľadem Samuele Adama z Welesľawina. Léta Páně | M. DC. 

XIII. Knihopis 1106. Zkoumaný exemplář: Národní knihovna České republiky, sign. 54 A 9 

(viz Manuscriptorium). 

 

http://www.knihopis.org/
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4.1 Melantrich a jeho bible 

Jiří Melantrich z Aventina,
12

 vlastním jménem Jiří Černý Rožďalovský (1511‒1580), 

byl jedním z nejvýznamnějších tiskařů 16. století.
13

 V roce 1547 se spojil s pražským tiskařem 

Bartolomějem Netolickým a vydal své první tisky. Když Netolický roku 1552 zemřel, Melan-

trich převzal jeho tiskárnu a přesídlil ji do Starého Města. Během svého života vydal více než 

230 děl různých žánrů,
14

 mezi ty nejvýznamnější patří např. Mattioliho Herbář (Praha 1562) 

nebo Erasmův spis O h t vení k smrti s Rejem smrti (Praha 1563).
15

  

V popředí Melantrichova nakladatelského úsilí stála Biblí česká, která tvořila jádro je-

ho edičního programu.
16

 V roce 1537 zakázal císař Ferdinand I. veškerý knihtisk s výjimkou 

Prahy a v roce 1547 tento zákaz rozšířil na celé Království české. Povolena byla pouze tiskár-

na loajálního katolíka Bartoloměje Netolického, která i přes silný cenzurní tlak získala vý-

hradní práva na tisk určitých publikací, mj. právě bible.
17

 Netolický obdržel desetileté privile-

gium, které mu umožnilo vydat první bibli z pozdější melantrišské řady – Bible Netolického 

(BiblNet) vydaná roku 1549 textově vychází z druhé Severinovy bible, provedla však úpravy 

na rovině pravopisua částečně i hláskosloví a jiných rovin. Při vydání této bible postupovali 

vydavatelé v souladu s některými pravidly náměšťské mluvnice, na niž se odvolávají v před-

mluvě. Netolického bible je významná také tím, že zde poprvé do českého jazyka byla přelo-

žena Třetí kniha Makabejská. 

 Po Netolického smrti Melantrich společně s tiskárnou převzal i královské privilegium 

a 7. prosince 1556 (podle variantního údaje na titulním listu v roce 1557) vydal bibli podruhé 

(BiblMel2), se značnými grafickými i textovými úpravami. V takřka nezměněné podobě vyšel 

tento text znovu o pouhé čtyři roky později (BiblMel3 s datací 1560/61). V průběhu let přestal 

Melantrich toto vydání vnímat jako samostatné a považoval ho za doplněné vydání BiblMel2 

(srov. Rybička 1865: 134‒135). 

Nové plnohodnotné vydání bible následovalo roku 1570 (BiblMel4), pro něž nechal 

Melantrich nákladně zhotovit novou grafickou výzdobu s tendencí k manýrismu,
18

 

s minimálními změnami pak vyšlo ještě jednou v roce 1577 (BiblMel5). Na obě bible získal 

                                                
12 Titul a erb získal od císaře Ferdinanda I. roku 1557. 
13 Všemi tisky, které vyšly v Melantrichově tiskárně (ať už pod vedením Melantricha samotného, jeho zetě nebo 

jeho vnuka), se zabývá Bohatcová (2005), která však ve své rozsáhlé monografii zkoumá pouze předmluvy 

všech tisků, textovými změnami se nezabývá. 
14 Tento počet uvádí Voit (2006: 580), zároveň však konstatuje, že objem tiskárny musel být ve skutečnosti větší 

(1987: 65). 
15

 Srov. Jakubec (1929: 744). 
16 Kromě celé bible Melantrich také čtyřikrát vydal Nový zákon (1551, 1558, 1564, 1576). Po jeho smrti NZ vy-

šel v jeho tiskárně ještě několikrát – roku 1582 ho vydal jeho syn Jiří mladší, o patnáct let později pak Daniel 

Adam z Veleslavína. 
17 Srov. Voit (1987: 31). 
18 Srov. Voit (2013, v tisku). 
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Melantrich privilegium, jak je naznačeno v titulech („Cum gratia & Privilegio S. R. Imperato-

ris, ad Annos Duodecim“ v BiblMel4 a „Cum gratia & Privilegio Cæsareo“ v BiblMel5). Na 

Melantrichovu činnost navázal jeho vnuk Samuel Adam z Veleslavína, jenž roku 1613 vydal 

poslední Melantrišku, nazývanou později už Biblí Veleslavínovou (BiblVel). 

Melantrichovy bible mají své nezastupitelné místo nejen v dějinách bible, ale i v ději-

nách naší literatury. Byly nejrozšířenějším typem české bible v 16. století – Melantrich je je-

diným tiskařem, jemuž se podařilo bibli vydat pětkrát a rozšířit ji tak mezi široké vrstvy náro-

da i do zahraničí. Melantrišky navíc představovaly oficiální vydání českého textu, tedy znění, 

které přijímali jak katolíci, tak nekatolíci. Bible mohly být podle rekatolizačních klíčů užívá-

ny i v době pobělohorské, kdy došlo pouze k začernění nebo opravení několika problematic-

kých pasáží.
19

 

Významu Melantrišek pro české kulturní prostředí si všímá již Jan Teofil Elsner ve 

své předmluvě k Bibli hallské z r. 1766, kde říká, že „Melantrich čtverém svém Biblí svaté 

vydáním hojný zajisté krajanům svým zplodil užitek, a sám také, myslím, z toho škody žádné 

neměl. Památka jeho mezi Čechy jest požehnána“ (s. 8). 

Oblíbenost těchto biblí dokládá i František Novotný z Luže, který u BiblVel píše: 

„Toho exempláře Biblí od strany pod obojí vydané užívalo se i mezi katolíky, neboť strana 

pod obojí to s katolíky obecné měla, že v překládání Biblí, latinského obecného textu, kromě 

málo kterých míst, kteráž se od obecného latinského přeložení uchylují, následovala“ (1810: 

37). Kulturní a jazykový přínos všech Melantrišek nově zdůrazňuje také Fabiánová (2007: 

33–39), přesto stále platí, že bible melantrišské řady, reprezentující přes 60 let oficiální znění 

českého biblického překladu, nebyly dosud téměř vůbec textově prozkoumány (Vykypělová 

2013: 57). 

  

                                                
19 Přijetí Melantrišek katolíky však nebylo už v předbělohorské době zcela bezproblémové. Melantrich byl nař-

čen, že své bible „zmelantrichoval,“ tedy upravil po textové stránce do znění, které neslo protikatolický nádech 

(srov. např. Kyas 1997: 172, Vraštil 1926: 336). I přes tyto výtky se Melantrišky používaly až do vydání prv-

ního, novozákonního svazku Svatováclavské bible roku 1677, jejich Starý zákon ještě asi o půl století déle. 
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5 Výsledky předchozích bádání 

V této kapitole shrnujeme poznatky z textů, které se zabývaly Melantriškami. Neuvá-

díme zde všechny studie a příspěvky, které se vztahují k Melantrichovi a jeho činnosti, sou-

středíme se pouze na ty nejvýznamnější, jež se přinejmenším dotýkají textových a jiných 

změn mezi jednotlivými Melantriškami.  

První zmínky o Melantrichových biblích se objevují v předmluvách k biblickým tis-

kům 18. století a v přehledech českých biblí z 18. století a počátku 19. století. Nejstarší práce, 

které se věnují přímo Melantrichově dílu, pocházejí až z 2. poloviny 19. století. Podrobněji se 

jazykem a textovými změnami v Melantriškách zabývá pouze několik jednotlivých prací z 20. 

století, najdeme i několik slovníkových hesel, celkově však této biblické tradici není v naší li-

teratuře věnováno příliš pozornosti. 

Biblické předmluvy, v nichž najdeme zmínky o Melantriškách, se omezují na rozdíly 

ve struktuře biblí, jak tomu je v Klejchově předmluvě k NZ 1720 a Elsnerově předmluvě 

k Bibli hallské 1766. Podobně postupují i přehledové monografie, např. J. T. Elsner (1765), 

K. R. Ungar (1786) nebo F. Novotný z Luže (1810). Pokud jde o textovou dynamiku, všechny 

čtyři texty shodně uvádějí, že mezi BiblNet a BiblMel2 není žádný rozdíl: „text její [tj. Bibl-

Mel2] s figurami též těmi/ jakož v prvním jeho vydání/ v temž pořadku Kněh/ těmiž Rejstříky 

a Předmluvou“ (Klejch 1720: 23). Vydání 1556/57 a 1560/61 jsou pojímána jako jediná bible 

vydaná dvakrát: „Není podobno k víře, že by v výš dotčeném roku 1560 celá Biblí znovu tla-

čena byla, ale toliko někteří exemplářové, kteří complet aneb doplněni nebyli, některými 

v nově 1560 tištěnými archy doplniti se museli“ (Elsner 1766: 8).
20

 Za samostatné vydání jsou 

považovány až BiblMel4, BiblMel5 a BiblVel, která jako jediná Melantriška čísluje verše. 

Text všech tří biblí hodnotí Klejch, Elsner i Novotný jako totožný, jediný rozdíl uvádějí u ně-

kolika žalmů, jejichž text byl v BiblVel ve shodě s číslováním hebrejského žaltáře buď rozdě-

len do dvou veršů, nebo naopak spojen do jednoho. 

Jen stručně se Melantriškám věnují přehledy dějin české literatury. Např. Dobrovské-

ho Geschichte der Böhmischen Sprache  nd Litterat r (ve vyd. 1792: 180)
21

 nebo akademic-

ké Dějiny české literat ry I (Hrabák et al. 1959: 330). 

Samotnému edičnímu rámci všech Melantrichových a Veleslavínových tisků se věno-

vala Mirjam Bohatcová ve své rozsáhlé monografii (2005), biblemi Melantriškami se zabýva-

                                                
20 Jedinou změnu mezi BiblMel2 a BiblMel3 výše uvedené texty evidují až na konci Zj, tedy v samém závěru bib-

le, kde se Melantrich podepisuje dvěma rozdílnými způsoby. 
21 Dobrovský (1936: 153). 
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la ve dvou dalších textech (1970‒71, 1995). Typologický rozbor všech Melantrišek najdeme 

v Knihopisu, č. 1101‒1106. 

Ze slovníkových hesel zmíníme Vintrův (2008) a Jartymův (1996) přehled českých 

překladů bible a Voitova (2006) hesla Melantrich z Aventinu Jiří st. a Biblické tisky a ilustra-

ce domácí. Starší je slovníkové heslo J. Vraštila (1926). 

První větší prací, která se soustředila na Melantricha a jeho činnost, je Rybičkův člá-

nek z roku 1865, jenž se stal informačním zdrojem pro další drobnější práce až do 1. poloviny 

20. století (srov. Rachlík 1930: 9). Rybičkova studie poměrně detailně mapuje Melantrichův 

život a tiskařskou činnost, hovoří také „o jeho povaze a zásluhách o vzdělání literatury domá-

cí, jakož i o vyzdvižení obchodu kněhtlačitelského“ (1865: 132), tisky samotnými se však pří-

liš nezabývá. O biblích pouze říká, že představují Melantrichovo „nejdůležitější podniknutí 

typografické“ (tamtéž), a poté opět rozebírá uspořádání jednotlivých vydání, tedy počet stran, 

použitou písmovou sadu, pořadí předmluv, rejstříků, sumářů atd. 

 Textové komparaci Melantrišek se výrazněji věnoval až František Kroupa (1915) v 

rámci své nepublikované disertační práce. Srovnává nejenom BiblNet–BiblVel, ale také urču-

je předlohu první Melantrichovy bible, jejímž základem byla druhá Severinova bible, v někte-

rých místech upravená podle znění Norimberské bible 1540. Nový zákon upravoval Sixt 

z Ottersdorfu, který také přeložil Třetí knihu Makabejskou, a jiné opravy prováděl Melantrich 

sám.
22

 Na některých místech shledává Kroupa nové shody s Lutherovým německým překla-

dem. 

V BiblMel2 Kroupa eviduje pouze drobné textové změny na lexikální úrovni. Zpravi-

dla se jedná o nové překlady z latiny (opět Melantrichovy úpravy), nebo další korekce podle 

druhé Severinky.
23

 BiblMel3 a BiblMel4 mají podle něj text zcela shodný s BiblMel2,
24

 v  

BiblMel5 se objevují drobné změny
25

 a poslední Melantriška vyšla „dle bible Melantr. 1577,“ 

v níž se „[t]u a tam, ač jen velmi zřídka se vyskytující malé odchylky textové jsou rázu zcela 

podřízeného“ (1915: 504). 

                                                
22 Zde má Kroupa na mysli nový překlad jednotlivých slov z latinského originálu, který prý prováděl Melantrich 

sám (srov. Kroupa 1915: 494). 
23 „Úhrnem tedy možno říci, že druhé vydání Mel. bible přejalo v základě text vydání prvního, zavedší do něho 

nepatrné odchylky jednak samostatné, jednak dle staršího znění – dle II. bible Sev. 1537 – pořízené“ (1915: 

499). 
24 Oběma vydáním Kroupa věnoval jediný odstavec, v němž stručně konstatuje, že bible jsou věrným otiskem 

předchozího vydání, jejichž text byl převzat bez jakýchkoli změn. 
25 Ani této Melantrišce není v disertační práci věnováno mnoho prostoru, Kroupa ji shrnuje slovy: „Nehledě k 

některým bezvýznamným změnám obsahuje tato bible úplné znění vydání předešlého“ (1915: 503). Podobně 

povšechně se vyjadřuje i k BiblVel, u žádné z biblí však neuvádí, co ony „drobné změny“ znamenají. 
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Několik drobných zmínek o textu biblí melantrišské řady (např. o připojení doxologie 

v Mt 6) přináší František Slaměník (1919), jenž se soustředí především na knihovědný popis 

tisků. Věnuje se nicméně pouze 4. vydání z r. 1570 a Veleslavínově bibli. 

Celou monografii věnoval Melantrichovi Rachlík (1930), u biblí však pouze uvádí ty-

též údaje, které se objevují i v předchozích textech, žádná nová informace o textových nebo 

jiných změnách se zde neobjevuje. Podobným způsobem postupoval ve svém biblickém pře-

hledovém textu Ferdinand Hrejsa (1930), který poprvé explicitně zmiňuje jednu ze změn, kte-

ré Melantrich ve svých biblích provádí, a tou je vynechávání auxiliáre být u préterita.
26

 

Jen stručně se v přehledovém článku melantrišské řadě biblí věnuje Josef Vašica, a to 

ve více článcích, shrnutých posléze do studie vyšlé r. 1949 (citujeme pozdější přetisk, viz Va-

šica 2001: 140). Zdůrazňuje, že čeští utrakvisté textově zůstávali vlastně respektováním vul-

gátní tradice na půdě katolické. Bibli Veleslavínovu pokládá za identickou s Melantrichovými 

biblemi z let 1570 a 1577, avšak zároveň s odvoláním na Tobolkův Knihopis uvádí, že každé 

vydání je samostatným, novým tiskem. „Zmelantrichování“ bible bylo prý omezeno jen na 

doprovodný metatextový aparát, nikoli na samotný biblický text (Vašica 2001: 140‒141). 

Stručně se o nevulgátních čteních v Melantrichově bibli z r. 1556/57 zmiňuje Jindřich 

Mánek (1964) ve studii věnované problému novozákonního překladu Jana Blahoslava. Mánek 

zjistil, že na několika místech se tato bible odklání od Vulgáty k textu obsaženému v tzv. řec-

kém byzantském typu.  

Další evangelický biblista a táborský farář Bohuslav Souček (1967) se věnoval 

podrobně vývoji českého textu Zjevení sv. Jana, tedy poslední novozákonní knihy. Zjistil ně-

které shody s erasmovským textem v BiblNet (s. 141), o dalších Melantriškách se zmiňuje jen 

velmi stručně, avšak větší pozornost věnoval veleslavínským biblickým tiskům. Ukázal, že 

BiblVel přejímá z Veleslavínova Nového zákona z r. 1597 čtení shodná s kralickou Šestidíl-

kou, a to na poměrně mnoha místech (Souček 1967: 144). 

Pro naše bádání o textové dynamice Melantrišek je důležitý příspěvek Emanuela Mi-

chálka (1982), který rozebírá jazykovou stránku těchto biblí. Ve svém článku si všímá někte-

rých jevů pravopisných a grafických (označování měkkých souhlásek), hláskoslovných (psaní 

ie/í a uo/ů), tvaroslovných (duálové podoby, zájmenné tvary) a syntaktických (samostatné 

kladení předložek, tvary a podoby participií, interpunkce). 

                                                
26

 Hrejsa upozorňuje na textové rozdíly mezi BiblNet a BiblMel2: „II. vydání Melantrichovy Bible. Přidržuje se 

textu z r. 1549, ale místy jej přece opravuje“ (str. 26), a v BiblMel3, která „přidržuje se dřívějšího textu 

s některými opravami“ (str. 33). Dále Hrejsa zmiňuje vydání z roku 1560 a na závěr odstavce jmenuje také vy-

dání z let 1561 a 1567, obojí bez jakýchkoli podrobností (str. 26). V případě posledního data se pravděpodobně 

jedná o chybu buď autora, nebo tisku, autor měl zřejmě na mysli BiblMel5 z roku 1577. O BiblVel Hrejsa říká, 

že textově se přidržuje předcházejících Melantrišek, pravopis je však již bratrský. 
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Podrobnější informace o jazyce a textových proměnách Melantrišek nabízí také Kya-

sova monografie zabývající se českými biblemi (1997). Ve shodě s Hrejsou zmiňuje odstra-

ňování pomocného být z préterit a dále rozebírá pravopis a sloh, který Melantrich upravoval 

podle zásad náměšťské mluvnice, jinde však postupoval v rozporu s ní. Vydání z r. 1556/7 a 

1560/1 považuje za identická, stejně tak vydání z r. 1570 a 1577. 

Jednomu aspektu grafické stránky českých biblí včetně Melantrišek se věnovali Alena 

A. Fidlerová, Robert Dittmann a Veronika Vladimírová (2009). Jejich výzkum například uka-

zuje, že tendence psát apelativa s velkým písmenem, hojně doložená v Melantriškách, byla 

v češtině zastavena pravopisným vzorem Kralické bible. 

Nejnovější prací zabývající se mj. Biblí Melantrichovou je práce T. Vykypělové 

(2013). Autorka připomíná sblížení katolíků a utrakvistů (s. 259) v opozici proti radikálním 

reformačním proudům a podrobněji zkoumá možnosti konfesních variant češtiny, a to v ná-

vaznosti na své předchozí studie (Vykypělová 2008, 2009), zejména na příkladu grafických 

prostředků (např. dvojí l, konkurence ij – j). Veleslavínovo postupné rozlišování dvojího l ne-

pochybně svědčí o bratrském vlivu (s. 179‒180). Proměnami samotného textu Melantrišek se 

autorka nezabývá. 

Úhrnem můžeme říci, že literatura zabývající se Melantrichovými biblemi je poměrně 

skoupá a povětšinou se zaměřuje na ediční rámec jednotlivých biblí. Jazyku a textovým změ-

nám Melantrišek je věnováno jen několik ojedinělých prací, kde jsou jednotlivá vydání po-

rovnávána pomocí textových sond. Změny jsou pozorovány mezi BiblNet a BiblMel2, k roz-

sáhlejším úpravám došlo i v BiblMel4, jejíž znění přejaly BiblMel5 a BiblVel. 
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6 Pravopisná stránka Melantrichových biblí 

Český pravopis se začal ustalovat na konci 15. století s postupným rozmachem knih-

tisku a s ním souvisejícím zpomalením hláskoslovného vývoje a také s prosazováním diakri-

tického pravopisu. Tento vývoj pokračoval v 16. století, v jehož druhé polovině a zejména na 

jehož konci se český tiskařský pravopis ustálil v tzv. bratrské podobě.
27

 Ačkoli písařský úzus 

zůstával i nadále roztříštěný, tiskařský úzus začal již velmi brzy pociťovat potřebu ustálené, 

jednotné normy.
28

 Už od počátku 16. století se proto tento pravopis, později nazývaný (v širo-

kém smyslu) bratrský, postupně sjednocoval a také zjednodušoval.
29

 Protože biblickému textu 

byla po všech stránkách věnována maximální pozornost, je tento proces v Melantriškách, ve 

2. polovině 16. století vlastně jediných celých oficiálních českých biblích, velmi dobře patrný. 

Zejména při porovnání dvou chronologických pólů, BiblNet a BiblVel, vyniknou změny, kte-

ré se v tiskařském pravopisném úzu udály během bezmála šedesáti let, které oba dva tisky dě-

lí.
30

 

Již při letmém pohledu je patrné, že pravopis není ve všech Melantriškách jednotný. 

Napříč všemi biblemi se různí zápis hlásky š, v některých případech i s, objevuje se dvojí gra-

fická podoba b a dvojí podoba r, v BiblVel také najdeme vedle dnešního l vlivem bratrského 

úzu kralické tiskárny i tvrdé ℓ. Měnil se také způsob zápisu hlásky j – v 16. století se používa-

ly nejčastěji grafémy g a y, jejich distribuce však byla různá a teprve v BiblVel můžeme pozo-

rovat ustálení pravopisu. S touto hláskou také souvisí zápis í, pro který v Melantriškách na-

jdeme tři grafémové varianty – digraf ij a jednoduché grafémy j a ý. Dále si budeme všímat 

                                                
27 Více k ustalování pravopisu v humanismu viz Porák (1983: 9n.). 
28

 Jak konstatuje Voit (1987: 28), knihtisk se na počátku 16. století začal přizpůsobovat vnějším požadavkům, na 

trh se tedy dostávaly knihy, které lidé žádali. Vydávání školních knih, náboženské literatury a odborných textů 

např. z oblasti lékařství nebo hospodářství pak přispívalo ke zvyšování vzdělanosti.  
29 Ruku v ruce s tímto procesem jde snaha „grammatykářů“ češtiny a jejich pravopisných pasáží. Již v první tiš-

těné české gramatice, náměšťské mluvnici z roku 1533, můžeme najít celý oddíl, který rozebírá soudobý pra-

vopis. Právě tato mluvnice byla jedním z důležitých podnětů ke stabilizaci pravopisu. V dalších případech pak 

pravopisné pasáže představují přímé návody pro tiskaře – jedním z nejznámějších takových textů je Šteyerův 

Výb rně d brý způs b, jak se má d bře p  česk  psáti neb tiskna ti, tedy Žáček z roku 1668. 
30 Grafiky a pravopisu Melantrišek se letmo dotkl Michálek (1982), který však ve svém článku neuvádí rozdíly 

mezi jednotlivými Melantriškami, pouze konstatuje některé obecné tendence, jež blíže nijak nerozebírá (např. 

změna uo > ů). Podobně stručně se k pravopisu vyjadřuje Kyas (1997), který si všímá pravopisných rozdílů 

mezi BiblNet a BiblMel2 a konstatuje, že jediným rozdílem je častější používání grafémů j a ů místo ĳ a uo v 

BiblMel2. Naším hlavním zdrojem srovnání tedy bude Porák (1983), který do své analýzy humanistických tex-

tů sice zahrnul BiblMel4 a BiblVel, ve své práci však nikde nespecifikuje, zda pracuje s celou biblí, nebo pou-

ze s jistými úseky, a jen zřídka také uvádí, jak se v Melantrišce (popř. v Melantrichových a Veleslavínových 

tiscích obecně) projevují analyzované změny. V této kapitole budeme vycházet z jeho analýzy a jeho závěry 

konfrontujeme s našimi. Pokud Porák ve svých výsledcích zmíní Melantrišky, explicitně jeho závěry uvedeme 

a porovnáme s naší vlastní analýzou. Zároveň budeme zjišťovat, zda se ke sledovaným změnám vyjadřují do-

bové gramatiky (náměšťská mluvnice a Blahoslavova gramatika), a pokud ano, v příslušných pasážích uvede-

me jejich názory. 
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grafému dnes zapisovaného ě, na jehož místě se v biblích objevuje i spřežka ie a zastavíme se 

také u distribuce grafémů i a y v týchž pozicích. 

6.1 Sykavky 

Vývoj zápisu sykavek se v průběhu staletí značně proměňoval. V dobách primitivního 

pravopisu se zpravidla nerozlišovalo mezi ostrými a tupými sykavkami, zatímco v mladší 

verzi spřežkového pravopisu je větší důraz položen na odlišení znělých a neznělých hlásek. 

Pro z i ž se používal grafém z a s a š se zapisovaly jako ſ, resp. ſſ.
31

 S nástupem diakritického a 

zejména pak bratrského pravopisu se zápis jednotlivých hlásek vyvíjí do podoby, o níž bude-

me mluvit dále.
32

 

6.1.1 Neznělé sykavky 

V následujících odstavcích se podrobněji podíváme na hlásky s a š a jejich zápis v 

jednotlivých Melantriškách. 

Neznělé sykavky jsou v biblích velmi častými hláskami; objevují se ve frekventova-

ných slovech jako šel, b deš, d še, Ježíš Krist s apod. Jejich zápis se však různí. Následující 

tabulka shrnuje absolutní četnost s a š ve zkoumaných úsecích Melantrišek, a to bez ohledu na 

podobu jejich grafického zápisu: 

 s š 

BiblNet 2640 311 

BiblMel2 2606 310 

BiblMel3 2608 310 

BiblMel4 2604 320 

BiblMel5 2640 303 

BiblVel 2630 315 

Tabulka 1: Četnost hlásek s a š 

Na první pohled jsou zjevné pouze drobné rozdíly v četnosti výskytu obou sykavek 

v jednotlivých vydáních bible. Příčinou tohoto kolísání jsou drobné morfologické, pravopisné 

a jiné změny, např. vypouštění pomocného slovesa geſt (Gn 2,3 BiblNet: geſt p   ſ bil; Bib-

lVel: včiniℓ) nebo jeho zkracování na ĝt. Těmito změnami se budeme zabývat později. 

Pro samotnou distribuci různých grafických variant jednotlivých hlásek byly důležité 

pravopisné změny, které se uplatňovaly v průběhu 16. století. 

                                                
31 Podrobněji o pravopisu sykavek pojednává Václav Křístek ve Staročeských pravopisných systémech (in Bělič 

– Kamiš – Kučera 1978: 693‒698). 
32 V případě š zůstává zápis několika typy spřežek. 
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6.1.1.1 Předponové s a z 

V některých tiscích docházelo k zaměňování s a z v předponách či předložkách. Ko-

lísání v předponách bylo v důsledku etymologické neprůhlednosti či sémantické blízkosti 

velmi rozšířeno už ve staročeské době a pokračuje i ve střední češtině, někdy se tedy jednalo 

o případy, kdy si pisatel nebyl jist, jaký význam předpona, případně předložka má. 

V Melantriškách můžeme tento jev pozorovat u substantiva Zpráwce, které se ve všech vydá-

ních důsledně píše s grafémem z, popř. Z. Ve zkoumaných úsecích se toto apelativum objevu-

je pokaždé čtyřikrát (J 2,8; dvakrát v J 2,9 a Gal 4,2). Vedle něj pak v biblích najdeme sub-

stantivum zpráwy Gal 6,16 a imperativ zprawte J 1,23 ve významu oznamte. Jedním z mož-

ných vysvětlení je, že v 16. století se pojmenování zpráwce odvozovalo od substantiva 

zpráwa ve významu  známení, a nikoli od sprawowati či spráwa. 

6.1.1.2 Zdvojená hláska s 

V Melantriškách také narazíme na ojedinělý výskyt zdvojeného s v místě, kde nejde o 

skupinu ss na morfematickém švu. V takovýchto případech se hláska s tiskne v podobě sſ, aby 

se zabránilo zmatení s hláskou š, pro niž se uprostřed slova používal digraf ſſ. Jedná se o ape-

lativum masſ  Ez 4,14 a adjektivum Asſyrſký Gn 2,15. U substantiva masſo může jít o zápis 

dlouhé neetymologické  výslovnosti  intervokalického -s- (podobně jako v případech zlatto, 

ſwattý, wesſelý). U slova Asſyrſký se jedná o zachování grafické podoby Assyr- z latinské 

předlohy. V obou slovech se zdvojené s píše ve všech vydáních Melantrichovy bible. 

6.1.1.3 Hláska s 

Pro hlásku s se používají grafémy S, s a ſ, a to v závislosti na jejím okolí. Velká litera 

se zapisuje jako S, malá jako ſ nebo s, přičemž kulaté s se používá na konci slov, převážně 

v předložkách a předponách a také na první pozici ve skupinách ss na morfematickém švu, 

např. sſta piti. Ve všech ostatních případech se tiskne ſ.
33

  

V níže uvedené tabulce můžeme vidět, jak se měnila četnost jednotlivých grafémů či 

spřežek používaných pro s. 

 S s ſ 

BiblNet 207 215 2218 

BiblMel2 232 217 2157 

BiblMel3 242 221 2145 

BiblMel4 253 224 2127 

BiblMel5 261 228 2151 

BiblVel 200 226 2204 

Tabulka 2: Grafémy používané pro s 

                                                
33 Podobněji o distribuci jednotlivých grafémů pojednává Porák (1983: 16n.). Z naší analýzy vyplývá, že situace 

se postupně proměňuje a četnost výskytu dlouhého ſ klesá do r. 1570, což Porák nikde neuvádí.  
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Ve frekvenci sledovaných grafémů nepozorujeme žádné zásadní rozdíly. Relativně 

nejvýraznější změny probíhají u dlouhého ſ, jehož četnost se v BiblNet‒BiblMel4 postupně 

snižuje, avšak v BiblMel5 a BiblVel opět stoupá, takže mezi první a poslední Melantriškou 

najdeme pouze minimální rozdíl. Vedle toho lehce stoupá distribuce kulatého s, které 

v BiblNet najdeme pouze 215krát, zatímco v BiblVel 226krát, a v BiblNet‒BiblMel5 se po-

stupně zvyšuje také četnost velkého S (rozdíl mezi první a pátou Melantriškou je 54 výskytů), 

avšak v BiblVel je jeho četnost o čtvrtinu nižší než v předchozím vydání. Doklad změn ve 

velkých písmenech můžeme pozorovat např. v Gn 2,2, kde v BiblNet najdeme spojení dne 

ſedméh , v BiblMel2 a BiblMel3 Dne ſedméh  a zbylá vydání uvádějí dne Sedméh . 

Změny v distribuci grafémů s a ſ ukážeme podrobněji  na příkladu u slova shr máždit 

a jeho variant. V námi zkoumaných úsecích se objevuje celkem čtyřikrát: shr máždění Gn 

1,10;  shr máždím (Ez 5,16), shr mažď je (J 4,36) a shr mážděnéh  (J 5,13). Zápis jednotli-

vých slov potvrzuje Porákův postřeh o kolísání zápisu této hlásky v předponách.
34

 V BiblNet, 

BiblMel4 a BiblMel5 jsou s kulatým s zapsány pouze první až třetí výskyt, poslední najdeme 

se ſ. V BiblMel2 a BiblMel3 pak s dlouhým ſ najdeme i slovo shr máždění. Je tedy patrné, že 

zápis předpony s- ve 2. polovině 16. století ještě kolísá. Pro větší přehlednost zde uvádíme ta-

bulku s pravopisnými podobami jednotlivých výskytů. 

 shromáždění shromáždím shromažďuje shromžděného 

BiblNet shromážděnij shromáždijm shromažďuge ſhromážděného 

BiblMel2 ſhromážděnij shromáždijm shromažďuge ſhromážděného 

BiblMel3 ſhromážděnij shromáždijm shromažďuge ſhromážděného 

BiblMel4 shromážděnij shromáždijm shromažďuge ſhromážděného 

BiblMel5 shromážděnij shromáždijm shromažďuge ſhromážděného 

BiblVel shromážděnj shromáždjm shromažďuge shromážděného 

Tabulka 3: Dlouhé ſ a kulaté s ve slovese shromáždit a jeho substantivních a adjektivních odvozeninách 

6.1.1.4 Hláska š 

Podobně kolísá i zápis š. V bratrském pravopisu se tato hláska zapisuje stejně jako 

v mladším spřežkovém, tedy spřežkou ſſ, pro velké písmeno se pak používá digraf Sſ. Na kon-

ci slov můžeme nalézt buďto ſs nebo š s diakritickým znaménkem, zpravidla dvěma tečkami 

(v našem přepisu pro tento grafém používáme grafém ŝ).
35

 Distribuci jednotlivých grafémů 

v Melantriškách prezentujeme v následující tabulce: 

                                                
34

 Porák (1983: 16) udává, že v předponách se tiskne převážně kulaté s, občas se však může objevit i dlouhé ſ. 
35 Náměšťská mluvnice uvádí pro všechny grafémy podobné použití, jaké konstatuje Porák. Dlouhé ſ Optát žádá 

psát na začátku nebo uprostřed slova, na konci má být kulaté s. Uprostřed slova má být skupina sſ, „aby gedno 

k přednĳ Uokáli/ a druhé k náſledugĳcý tence ſluſſelo“ (NámMl A8r‒A8v). Pro grafémy, jimiž se zapisuje š, 

Optát žádnou distinkci neuvádí, pouze konstatuje, že ve slovech jako vyšší se má klást skupina ŝſſ, tedy wyŝſſĳ 

(NámMl A8v). Blahoslav k Optátovu výkladu ještě dodává, že kulaté s většinou slouží jako předložka, z jeho 
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 Sſ ſſ ſs ŝ 

BiblNet 11 213 75 12 

BiblMel2 14 208 81 7 

BiblMel3 13 211 80 6 

BiblMel4 15 220 83 2 

BiblMel5 12 209 77 5 

BiblVel 11 213 73 18 

Tabulka 4: Grafémy používané pro hlásku š 

Nejzřetelnější kolísání vidíme u grafému ŝ, tedy na konci slov. V Melantrichově bibli 

z roku 1570 se tento grafém vyskytuje v koncovce pouze jednou (přigmeŝ Ez 4,6), druhý vý-

skyt náleží skupině šſ (t waryŝſtwij Gal 2,9).
36

 Naproti tomu v BiblVel objevíme ŝ celkem 

18krát. 

Porák (1983: 19) se domnívá, že toto kolísání se odvíjelo od technických možností a 

zázemí jednotlivých tiskáren. Naše sondy by tomu napovídaly – pro příklad se podívejme 

podrobněji na distribuci grafémů ſs a ŝ u slova b deš ve sledovaných úsecích: 

 budeſs budeŝ 

BiblNet 31 2 

BiblMel2 29 2 

BiblMel3 30 1 

BiblMel4 30 0 

BiblMel5 30 1 

BiblVel 30 1 

Tabulka 5: Distribuce grafémů ſs a ŝ u slova budeš 

V BiblNet se toto slovo vyskytuje 33krát; v BiblMel2, BiblMel3, BiblMel5 a BiblVel 

ho najdeme 31krát a v BiblMel4 30krát, přičemž v posledně jmenované bibli se neobjeví 

s koncovkou zapsanou jako ŝ ani jednou. V BiblMel3, BiblMel5 a BiblVel najdeme imperativ 

b deŝ pouze jednou a dva výskyty má tato podoba v BiblNet a BiblMel2. Tento rozbor, stejně 

jako Tabulka 4 svědčí o tom, že používání grafému ŝ na konci slov nebylo v Melantrichově a 

Veleslavínově tiskárně ve 2. polovině 16. století ještě systematické ani zcela běžné.
37

 

                                                                                                                                                   
příkladů také vyplývá použití na začátku slov (srov. BlahGram 46b). Zároveň také upozorňuje, že uprostřed 

slova se má pro zápis zdvojeného s objevovat skupina sſ (masſo), zatímco v případě š na konci slov se mají 

oba grafémy klást opačně (náſs). 
36

 Není bez zajímavosti, že v předchozích vydáních najdeme toto slovo v podobě t waryſtwij, tedy bez ŝ. Až te-

prve v BiblMel4 a následujících vydáních se objevuje shodně t waryŝſtwij, resp. t waryŝſtwj v poslední Melan-

trišce. V případě bez -š- se může jednat o výsledek zjednodušení konsonantické skupiny. 
37 O Melantrichových tiscích se Porák v této souvislosti nevyjadřuje, pouze tvrdí, že v pozdějších tiscích Ve-

leslavínových a v tiscích vyšlých z této tiskárny po jeho smrti (zde má pravděpodobně na mysli tisky Samuela 

Adama) bylo důsledně kladeno ŝ (1983: 19). V případě BiblVel to ovšem neplatí, jak dokládá Tabulka 4. 
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6.1.2 Znělé sykavky 

Konsonanty z a ž jsou na rozdíl od svých neznělých protějšků pravopisně relativně 

ustálené. Pro z se používá grafém z, a to v majuskulní i minuskulní podobě, ž se v minusku-

lích zapisuje literou ž. Poněkud problematičtější je majuskulní ž, které v Melantriškách na-

jdeme jako Ž, Z, popř. digraf Zi, jak vidíme v následující tabulce:
 38 

 Ž Z Zi 

BiblNet 17 29 19 

BiblMel2 70 1 3 

BiblMel3 69 0 1 

BiblMel4 69 1 0 

BiblMel5 69 1 0 

BiblVel 38 0 0 

Tabulka 6: Zápis majuskulního ž na začátku slova 

Stejně jako v případě neznělých sykavek, je i absolutní četnost jejich znělých ostrých 

protějšků proměnlivá v závislosti na pravopisu velkých písmen. Pokud však odhlédneme od 

těchto úprav, je zřetelná změna v zápisu Ž. Největší kolísání je doloženo v BiblNet, kde jsou 

hojně zastoupeny všechny varianty majuskulní hlásky, převažují přitom nepřesné či neefek-

tivní zápisy pomocí Z a digrafu Zi. V BiblMel2 a BiblMel4‒5 se Z ve významu Ž objevuje po-

každé jednou a u téhož slovního základu (Zid wſká J 2,13 v BiblMel2 a BiblMel4 a Zidy Gal 

2,9 v BiblMel5). Digraf Zi najdeme kromě BiblNet pouze v BiblMel2, kde se vyskytuje třikrát 

(ve slovech Zienu Gn 4,1; Zie J 1,51; a Ziádném  Gal 5,8), a v BiblMel3 (Ziádném  Gal 5,8). 

BiblVel používá pro zápis majuskulního ž výhradně literu Ž, celkově je však dokladů těchto 

majuskulí v BiblVel méně než v předchozích čtyřech Melantriškách. Kolísání tedy ustává 

prakticky již v BiblMel2 a ve druhé polovině 16. století se v Melantriškách poměrně důsledně 

prosazuje majuskulní Ž. 

6.1.3 Shrnutí 

Grafická podoba sykavek byla závislá na jejich pozici ve slově a v případě neznělých 

sykavek také na okolních hláskách. Důležitou roli však hrály i vnější podmínky – v 16. století 

se tiskařský úzus pozvolna ustaluje, proto jsou konsonanty s a š graficky nejednotné nejen na-

příč biblemi, ale i uvnitř jednotlivých vydání. Stále však převažuje dlouhé ſ nad kulatým s a 

nad literou ŝ, ať už se vyskytuje jako grafém ſ pro s nebo digraf ſſ pro š. 

Znělé sykavky nejsou pravopisně tak problematické jako jejich neznělé varianty. Kon-

sonant z je v Melantriškách již plně ustálen, stejně jako minuskulní ž. Příčiny kolísání zápisu 

                                                
38 U této hlásky Porák uvádí, že v pozdějších tiscích Melantrichových a některých tiscích Veleslavínových se dů-

sledněji objevuje litera Ž (1983: 20). Naše analýza jeho konstatování potvrzuje – ve všech Melantriškách počí-

naje BiblMel2 je Ž dominantním grafémem a ostatní varianty se objevují pouze ojediněle. 
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majuskulního ž jsou praktického, technického rázu stejně jako distribuce většiny majuskulí. 

Frakturní Ž bylo příliš velké, než aby bylo jeho diakritické znaménko dobře viditelné, a také 

ho neměli k dispozici všichni tiskaři. Jeho používání se v Melantriškách ustaluje již v 50. le-

tech 16. století, jak je patrné z přelomu mezi BiblNet a BiblMel2, kde Ž najdeme 70krát, za-

tímco ostatní varianty se objeví pouze čtyřikrát.  

6.2 Afrikáty 

Zápis afrikát je v českých textech podobně rozrůzněný jako zápis sykavek. Ani u nich 

se zpočátku nerozlišovaly ostré a tupé hlásky, takže pro c i č se v prvních zápisech používal 

grafém c. Mladší spřežkový pravopis v tomto ohledu postupoval stejně – hlásky c a č se 

v textech objevovaly jako spřežky cz, cs, cſ nebo jednoduché grafémy c, z. Teprve s nástupem 

diakritického a později bratrského pravopisu se c píše jako c a pro č se pozvolna vžívá grafém 

č. Nejedná se však o jediné způsoby grafického zápisu těchto hlásek. 

6.2.1 Hláska c 

V Melantrichových biblích jsou c a č ustáleny podobným způsobem jako znělé sykav-

ky. Konsonant c se v nich běžně zapisuje grafémem c, najdeme však i ojedinělou spřežku tz. 

V Melantriškách se používá velmi ojediněle na konci slov a její výskyt postupně ustává. 

V BiblNet najdeme tz v sedmi slovech (Gn 2,10, Ez 1,20, J 1,3, J 2,13.23 a J 5,26.36), 

v BiblMel2 a BiblMel3 se pak objevuje vždy pouze dvakrát (Gn 2,10 a Gal 4,1 v BiblMel2 a 

Gn 2,10 a J 1,12 v BiblMel3). Ve všech dalších vydáních ji už nahrazuje klasický grafém c. 

V BiblNet také můžeme vidět, že proti sobě stojí totéž slovo s oběma koncovými grafémy – 

Otec i Otetz. Oba výskyty dokonce najdeme těsně vedle sebe v tomtéž verši – J 5,36. 

V tiscích 16. století se setkáme i se skupinou -tc-, která se píše neetymologicky u slov 

nětc  a owotce, na místě zdvojeného nebo zdlouženého c, tedy v intervokalické pozici nebo 

v pozici, kde jeden z vokálů nahradila slabikotvorná likvida.
39

 Porák (1983: 94) konstatuje, že 

tato skupina se v 16. století vyskytovala běžně právě u slov nětc  a ovotce, a jako příklad 

udává mj. Melantrichovy a Veleslavínovy tisky. Analýza vybraných kapitol Melantrišek tento 

závěr potvrzuje. Slovo něc  (bez ohledu na zápis) se v Melantriškách objevuje celkem šest-

krát, resp. pětkrát v BiblMel5 a BiblVel. V obou jmenovaných vydáních a v BiblMel4 ho pak 

najdeme pětkrát v podobě nětc . V ostatních biblích se skupina -tc- píše u čtyř výskytů tohoto 

                                                
39 Podobným způsobem, skupinou -tč-, se zaznamenávalo také dlouhé č ve slově žiw tčich (srov. Porák 1983: 

24). Ve sledovaných úsecích Melantrišek se toto slovo objevilo šestkrát (Gn 1,24.25; Gn 2,21.23; Gn 3,1.11), 

přičemž v BiblNet‒BiblMel4 se pokaždé objevilo ve znění žiw čich, zatímco BiblMel5 a BiblVel ve všech do-

kladech vysázely žiw tčich. 
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slova.
40

 Apelativum ovoce najdeme v každé Melantrišce šestkrát, pokaždé s -tc- (Gn 1,10.11, 

Gn 3,2.2.5 a Gal 5,22). 

6.2.2 Hláska č 

Konsonant č má odlišný zápis v minuskulích a v majuskulích podobně jako z a ž. Pro 

minuskule se používala spřežka cž, od konce 30. let 16. století však v tiscích převládla litera č, 

psaná zpravidla s háčkem (srov. Porák 1983: 22). V Melantriškách se pak spřežka neobjevuje 

vůbec, v biblích najdeme pouze literu č. 

Majuskule se již od počátku knihtisku zapisovaly spřežkou Cž, občas se objevil i di-

graf Cz (srov. Porák 1983: 22–23).
41

 Náměšťská mluvnice tyto digrafy kritizovala u minuskul, 

připouštěla pouze Cž ve velkých písmenech (NámMl A6r–A6v). V souladu s tímto pravidlem 

se tiskly Melantrišky, v jejichž předmluvách se na náměšťskou gramatiku odkazuje. Grafém 

Č se neobjevil ani jednou, všechny majuskule byly zapsány spřežkou Cž. Najdeme ji ve slo-

vech jako Cžl wěk, Cžeſt, Cžtenij, Cžtwrtý, Cžtyřidcet. 

Stejně jako u ostatních velkých písmen, i distribuce majuskulního grafému pro č 

v biblích kolísá. V BiblNet a BiblMel3 se objevuje ve 25 slovech, v BiblMel2 ho najdeme v 

19, v BiblMel4 je zapsáno 30krát, v BiblMel5 31krát a BiblVel tento digraf používá 27krát. Ve 

všech vydáních se jedná o 20–25 % všech výskytů této hlásky na začátku slov. V následující 

tabulce nabízíme shrnutí absolutní četnosti hlásky č a majuskule zapsané jako Cž: 

 č Cž 

BiblNet 91 25 

BiblMel2 72 19 

BiblMel3 80 25 

BiblMel4 83 30 

BiblMel5 84 31 

BiblVel 80 27 

Tabulka 7: Zápis hlásky č 

6.2.3 Shrnutí 

Pravopisně jsou afrikáty ustáleny zhruba stejným způsobem jako sykavky z a ž. Pro c 

je v 16. století vžit grafém c, v Melantriškách však najdeme i několik ojedinělých výskytů 

spřežky tz, která se řídce v těchto textech používala na konci slova. Naposledy však byla pou-

žita v BiblMel3 a později na ni už nikde nenarazíme. Zároveň občas docházelo k zápisu nee-

tymologického, dlouhého c prostřednictvím digrafu -tc- (nětc ). 

                                                
40 Skupinu -tc- najdeme v J 5,14 a Gal 2,2.6.6 BiblNet, v J 4,47, J 5,14 a Gal2,6.6 BiblMel2‒3 a v J 4,47, J 5,14, 

Gal2,6.6 a Gal 6,3 BiblMel4‒BiblVel. 
41 Kromě výše uvedených způsobů zápisu Porák neuvádí, jak tuto majuskuli tiskly jednotlivé tiskárny, pouze 

konstatuje, že moravské bratské tiskárny zavedly Č, ale ostatní tiskaři i nadále zachovávali spřežky. 
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Zápis č je rozdílný v majuskulích a minuskulích – minuskule se v Melantriškách zapi-

sují grafémem č, zatímco pro majuskule byla použita výhradně spřežka Cž. 

6.3 Vibranty 

V 16. století se v tiscích objevovaly dvě vibranty, r a ř, jejichž zápis v Melantriškách 

kolísá. Pro r se používají dva alografy ze dvou různých písmových sad a pro ř se používalo 

několik spřežek, popř. grafém ř. 

6.3.1 Hláska r 

Neznělá vibranta r se v psaných i tištěných textech objevuje jako grafém r, ojediněle 

se však zapisuje i jiným způsobem. V některých Melantriškách najdeme literu, kterou zde 

přepisujeme jako ɼ,
 
v originálním textu, ve slově skrze Gal 1,1 v BiblNet, vypadá následovně: 

 

Obrázek 1: Kulaté r v BiblNet 

Zdroj: 

http://books.google.cz/books?id=kidJAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=biblij&hl=cs&sa=X&ei=YOz3Uar9IYGOtAaw

24GABQ&redir_esc=y#v=onepage&q=biblij&f=false, signatura 4. C. 1, uložení Vídeň: K. K. Hof-Bibliothek Österrei-

chische Nationalbiblothek, nečíslované folio. 

Použití této litery je záležitostí různých písmových sad. Melantrich pro své tisky pou-

žíval písmovou sadu švabach, tedy typ novogotického písma. Vedle něj však občas použil i 

starší písma bastardu a rotundu, z nichž přejal tzv. kulaté ɼ.
42

 Jeho užití není nijak systémové, 

pravidelné ani časté, jak uvidíme při rozboru textů. Dobové gramatiky se ke dvojímu r vůbec 

nevyjadřují a ani Porák (1983) se změnami v psaní r nijak nezabývá, zdá se tedy, že se sku-

tečně jednalo pouze o záležitost použité písmové sady. 

Kulaté ɼ se vyskytuje pouze v BiblNet, BiblMel2 a BiblMel3 a ve sledovaných úsecích 

se nikdy neobjeví více než čtyřikrát. Zároveň ho v těchto biblích najdeme téměř pokaždé v ji-

ném slově; jediné slovo, ve kterém je tento grafém zapsán ve dvou biblích (BiblNet a Bibl-

Mel2), je ſkɼze Gal 1,1. V ostatních případech se jedná o unikátní výskyty. 

V BiblNet se kromě výše uvedeného slova objeví pouze ve slovese pɼawijm Gal 4,1. 

V BiblMel2 jsou s tímto grafémem vytištěna slova wɼchu Gn 1,2, Euffɼates Gn 2,16, čtwɼtéh  

Ez 1,1 a již zmíněné ſkɼze Gal 1,1. Z BiblMel3 máme opět dva doklady, gednoɼ zenéh  J 3,16 

a ſhɼ mážděnéh  J 5,13. 

                                                
42 Podrobněji o písmových sadách a jejich používání v textech pojednává Voit (2011). Typografie Melantricho-

vých tisků ještě nebyla podrobněji prozkoumána, Voit však konstatuje, že Melantrich ve své tiskárně používal 

písmovou sadu Gebetbuchfraktur (2011: 156), tedy frakturu, kterou získal od Netolického a později ji s celou 

tiskárnou předal Samuelu Adamovi z Veleslavína. Vedle toho užíval také antikvu a polokurzivu. O bastardě či 

rotundě ve vztahu k Melantrichově tiskárně Voit nemluví, v závěru své práce však konstatuje, že ačkoli do tis-

ků v 16. století proniká novogotické písmo, ještě stále se výjimečně objevuje i stará gotická bastarda (2011: 

177). Je tedy možné, že Melantrich využil jednu literu z této tiskové sady z důvodu nedostatku jiných liter. 

http://books.google.cz/books?id=kidJAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=biblij&hl=cs&sa=X&ei=YOz3Uar9IYGOtAaw24GABQ&redir_esc=y#v=onepage&q=biblij&f=false
http://books.google.cz/books?id=kidJAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=biblij&hl=cs&sa=X&ei=YOz3Uar9IYGOtAaw24GABQ&redir_esc=y#v=onepage&q=biblij&f=false
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6.3.2 Hláska ř 

U znělé vibranty ř je situace podobná jako u znělých sykavek a afrikát. Porák (1983: 

24–25) konstatuje, že malé ř se již od dob staršího spřežkového pravopisu zapisovalo spřež-

kami rz nebo rs. Tento zvyk se později přenesl do prvotisků a odsud do tisků obecně. Vedle 

toho se v prvotiscích objevuje i spřežka rž, která však pro minuskule nebyla příliš častá. Již na 

konci 15. století proniká do tištěných textů diakritický grafém ř, který postupně, avšak ne zce-

la, vytlačuje spřežkové varianty. Naše analýza potvrzuje Porákovo tvrzení o kolísání zápisu ř. 

Pro majuskulní zápis ř se používaly souběžně spřežky Rz a Rž. Na přelomu 15. a 16. 

století nakrátko převládl digraf Rz, později se však vrací Rž a v polovině 16. století se defini-

tivně dostává do běžného tiskařského úzu. Vedle něj se ojediněle objevoval i grafém Ř.
43

 

V Melantriškách se u minuskul zpravidla tiskne grafém ř, objevuje se však i několik 

výjimek v iniciální a finální pozici. Tyto výjimky představuje spřežka rz, kterou najdeme čty-

řikrát v BiblNet a jednou v BiblMel2. V obou biblích se shodně vyskytuje rzekl J 3,10 a 

v BiblNet se jedná o další tři výskyty substantiva twárz – dvakrát v Ez 1,10 a jednou v Gn 4,6, 

kde vedle sebe dokonce stojí podoby twář i twárz ve dvou po sobě jdoucích verších.
44

 Všech-

ny následující bible používají už výhradně grafém ř, spřežku na jeho místě neobjevíme. 

Pro majuskulní zápis ř se v Melantrišských biblích naprosto důsledně používá spřežky 

Rž. S velkou literou se objevují varianty slovesa Ržekl (v pozici na začátku věty), obyvatelské 

jméno Ržekem Gal 3,28 a podoby apelativa Ržeka, které najdeme pouze v BiblMel5 a Bibl-

Vel.
45

 

Četnost digrafu Rž je opět spojená s distribucí velkých písmen. V Melantriškách se ob-

jevuje 29krát (BiblMel2‒4), 30krát (BiblNet), 31krát (BiblVel) a 33krát (BiblMel5). Při celko-

vém počtu 136 až 144 výskytů hlásky ř na začátku slova jde o 20–27 % všech výskytů této 

hlásky. Následující tabulka shrnuje celkové počty výskytu majuskulního ř: 

 

 

 

 

                                                
43 Tento stav konstatuje Porák (1983: 25). Jednotlivými tiskaři se nezabývá, uvádí pouze tentýž stav jako u ma-

juskulního Č – bratské moravské tiskárny zavedly Ř, avšak většina ostatních tiskařů i nadále používala Rž. Ty-

to spřežky kritizovala jak náměšťská mluvnice, která povolovala pouze Rž v majuskulích (NámMl  A8r), tak 

Blahoslav, jenž požadoval znaménko i po „versalním R“ (BlahGram 46a). V Melantriškách se grafém Ř vůbec 

nevyskytl, neobjevili jsme ani spřežku Rz. 
44 V tomto případě by se mohlo jednat o snahu zarovnat text na pravém okraji – slovo twárz Gn 4,6, které násle-

duje po tvaru s grafémem ř Gn 4,5, se nachází na konci řádku, takže spřežka mohla být použita jako prostředek 

k zarovnání textu. 
45 V ostatních Melantriškách je použito substantivum potok. 
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 ř na zač. 

slova 
Rž- 

celkový vý-

skyt hlásky ř 

BiblNet 114 30 144 

BiblMel2 114 29 143 

BiblMel3 114 29 143 

BiblMel4 107 29 136 

BiblMel5 110 33 143 

BiblVel 113 31 144 

Tabulka 8: Majuskulní zápis hlásky ř na začátku slova 

6.3.3 Shrnutí 

Vibranty patří mezi další pravopisně ne zcela ustálené hlásky, i když kolísání není 

v Melantriškách výrazné. Pro r se používá grafém r, v Melantriškách však najdeme výjimečně 

i rotundové kulaté ɼ. Minuskulní ř se tiskne jako ř, vedle něj však existují i spřežkové varianty 

rz a rž, které se udržují až do počátku 17. století. V Melantriškách se celkem pětkrát objeví 

digraf rz (čtyřikrát v BiblNet a jednou v BiblMel2), je však ojedinělý a ve všech následujících 

biblích je nahrazen výlučně literou ř. Pro majuskulní zápis hlásky ř se používaly spřežky Rz 

nebo Rž, občas se mohlo vyskytnout i Ř. Melantrich i Veleslavín však své bible sázeli pouze 

s majuskulním digrafem Rž. 

6.4 Hlásky ď, ť, ň 

Palatálnost hlásek ď, ť a ň byla v tiscích značena pomocí grafému i ve slabikách di, ti, 

ni (např. nikdo), i-ové spřežky (např. tielo, očiſſti wánĳ), nebo diakritického znaménka, které 

do tisků pronikalo od konce 15. století (srov. Porák 1983: 27n.). Skupiny die, tie a nie však 

byly problematické, protože spřežka ie znamenala také délku samohlásky; v průběhu 15. a 16. 

století postupně došlo k monoftongizaci dlouhého diftongu ie na í. V této době se proto po-

zvolna pozměňuje způsob zápisu ď, ť, ň do dnešní podoby. 

Označování palatálnosti, ať už spřežkou, nebo diakritickým znaménkem, však nebylo 

důsledné ani zcela pravidelné. Někteří písaři a tiskaři palatalizované hlásky neodlišovali 

z důvodů nářeční výslovnosti, jiní je označovali značně nedůsledně. Porák (1983: 30) konsta-

tuje, že Melantrich a Veleslavín tiskli grafémy ď, ť a ň dosti důsledně a i-ové spřežky nepou-

žívali, to však neodpovídá zcela pravdě. V následujících odstavcích se budeme podrobněji 

věnovat zápisu ť a také slabikám zapisovaným dnes dě, tě a ně, neboť právě to jsou oblasti, 

kde pravopis Melantrichových biblí kolísá. 

6.4.1 Hláska ť 

Zápis hlásky ť je v Melantriškách v zásadě ustálený. Výjimku představuje slabika tě, o 

níž je pojednáno níže, a ojedinělá i-ová spřežka v jiné slabičné pozici. Spřežku ti použitou pro 
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zápis ť jsme v biblích objevili zcela výjimečně, a to dvakrát, konkrétně v BiblMel2 a BiblMel3 

u slova  čiſſti wánĳ J 2,6. Ve všech ostatních vydáních bylo vysázeno ť. 

6.4.2 Slabika dě 

V Melantrišských biblích se slabika dě tiskne téměř výlučně dnešním pravopisem. Na 

jednu osamocenou výjimku narazíme pouze v BiblMel3, kde sazeč použil spřežku ie ve slově 

Dieti Gn 3,13. 

6.4.3 Slabiky tě a ně 

V prvotiscích se slabiky tě a ně tisknou v souladu s převažujícím písařským pravopi-

sem, tedy spřežkami tie a nie. Velmi brzy se však začínají objevovat diakritické litery ť a ň, 

takže slabiky dostávají podobu ťe a ňe. Ve 30. letech 16. století se pak diakritické znaménko 

přesouvá nad samohlásku e a vzniká tak současná podoba pravopisu – tě a ně (srov. Porák 

1983: 27). Obě podoby zápisu, tedy diakritická a spřežková, si však konkurují ještě na konci 

70. let 16. století, jak dokládají první až čtvrtá Melantrichova bible. 

V Melantrichových biblích najdeme obě spřežky. V BiblNet se vedle sebe objevují 

podoby tě a tie, podoby ně a nie (které byly tištěny ve druhé, třetí a čtvrté bibli) se sice jeví 

jako rozšířenější, při podrobnější analýze se však ukazuje, že v jejich případě je třeba odlišo-

vat majuskule a minuskule.  

6.4.3.1 Slabika tě 

Spřežku tie objevíme v první, druhé a třetí Melantrichově bibli, přičemž v BiblNet je 

spjata výlučně s  minuskulami, zatímco v BiblMel2 a BiblMel3 následuje pouze po majuskul-

ním T. V BiblNet je vysázena celkem desetkrát – jednou v substantivu ceſtie J 4,6, sedmkrát v 

přitakací částici giſtie
46

 (jednou v J 4,42 a šestkrát v J 3,3.5.11 – v těchto třech verších částici 

nalezneme vždy po dvojicích), jednou se vyskytla v zápisu slovesného substantiva 

přeſtieh wánij Ez 3,11 a jednou se nachází  v substantivu mjſtie J 5,13. Vedle toho stojí slabi-

ka tě s diakritickým znaménkem, kterou v v této bibli sazeč použil celkem 86krát. Spřežka ie 

tak tvoří 11,6 % všech výskytů této slabiky. 

V BiblMel2 a BiblMel3 najdeme spřežku ie pokaždé třikrát, a to v substantivech Tielo 

Gal 5,24 a Tielem Gn 2,25 a Gal 3,3. Toto neutrum se objevuje i v ostatních Melantriškách, 

často dokonce s velkým T, nicméně ve všech těchto výskytech se píše ě. Četnost slova Těl  s 

majuskulním T a jeho zápisy můžeme vidět v následující tabulce: 

 

                                                
46 Celkově se částice jistě nachází v BiblNet 19krát, což znamená, že na spřežku tie připadá 36,8 % všech výsky-

tů. Její distribuce také očividně nebyla vázána na žádná pevná pravidla a řídila se pouze technickými mož-

nostmi tiskárny, jak se domnívá Porák (1983: 27). 
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Tělo Tielo 

neutrum tělo a 

jeho odvozeniny 

BiblNet 2 0 28 

BiblMel2 0 3 26 

BiblMel3 0 3 26 

BiblMel4 4 0 25 

BiblMel5 4 0 24 

BiblVel 7 0 15 

Tabulka 9: Psaní tě a tie ve slově Tělo a jeho odvozeninách 

6.4.3.2 Slabika ně 

Spřežka ie se ve slabice ně vyskytuje v BiblMel2, BiblMel3, BiblMel4 a BiblMel5, při-

čemž ve dvou posledně jmenovaných vydáních jde pouze o velké litery, tedy zápis Nie nebo 

NIE. Nalezneme ji zde celkem šestkrát (resp. osmkrát v případě BiblMel5), a to ve slově Páně 

zapsaném PANie nebo PANIE. Dané podoby se objevují v Gn 4 (najdeme zde pouze dva vý-

skyty, pocházející z BiblMel5) a v Ez 1 a 3 (ty jsou shodné pro obě bible a jedná se pokaždé o 

šest výskytů). 

Minuskulní spřežku ie sazeč použil pouze v BiblMel2 a BiblMel3. V bibli z roku 

1556/57 ji najdeme dvakrát – ve slovech niemu Ez 4,8 a mnie J 5,46.
47

 Ve třetí Melantrichově 

bibli se nie objevuje pouze jednou, a to v adverbiu naaramnie Gn 4,6. V poměru k celkovému 

počtu 216 (resp. 217 v BiblMel5) výskytů slabiky ně (bez ohledu na grafickou podobu první-

ho grafému) se jedná o 3,7 % všech výskytů v případě BiblMel5, 2,7 % v případě BiblMel4, 

0,9 % u BiblMel2 a 0,5 % u BiblMel3. 

6.4.4 Shrnutí 

V distribuci konsonantů ď, ť a ň se Melantrichovy bible v zásadě drží soudobého tis-

kařského úzu. Jisté odchylky jsme našli pouze v zápisu slabik dě, tě a ně, které se v biblích 

tisknou i v podobě die, tie a nie. Všechny tři spřežky jsou však ojedinělé a jejich nízká četnost 

dokládá jejich ústup z tiskařského úzu Melantrichovy tiskárny. Digraf ie ve slabice dě byl po-

užit jednou, a to v BiblMel3. Spřežku tie jsme objevili pouze v BiblNet, BiblMel2 a BiblMel3 

a i tam se její použití uplatnilo jen u několika slov, a nebylo tedy nijak systematické ani roz-

sáhlé. V BiblMel2 a BiblMel3 se navíc jednalo pouze o zápis po majuskulním T. Spřežka nie 

se sice vyskytla ve všech Melantriškách kromě první a poslední, ve dvou vydáních však byla 

její distribuce omezena pouze na majuskule, kde bylo z technických důvodů nemožné použít 

literu ě, a ve zbývajících dvou biblích ji sazeč použil jenom jednou nebo dvakrát. 

                                                
47 Můžeme zde pozorovat, že dvě grafické varianty téhož slova stojí vedle sebe v tomtéž verši. Zájmeno mně za-

psané s ně se tu objevuje o několik slov dříve (wěřili byſſte ſnad y mně). 
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6.5 Zápis slabik bě, pě, vě, mě, fě 

Dnešní grafém ě se zapisuje v historii českého pravopisu různými způsoby. Ve slabi-

kách bě, pě, vě, mě a fě stejně jako ve slabikách tě a ně, o kterých jsme mluvili v předchozím 

oddíle, převzal raný tiskařský pravopis spřežku ie, již na konci 15. století se však začíná obje-

vovat diakritické znaménko – nejprve nad konsonantem a v 16. století se pak přesouvá nad e. 

Ve 40. letech už je literka ě v tiskařském úzu běžná, avšak pouze u minuskul. Majuskule za-

chovávají spřežku ie po celé 16. století, její ústup je tedy mnohem pozvolnější než u minusku-

lí.
48

 Přesto však můžeme pozorovat postupný pokles v četnosti jejích výskytů, jak uvidíme dá-

le. 

6.5.1 Slabiky bě, pě, vě, mě, fě s první minuskulí 

U malých písmen se spřežka ie používá ve všech výše vyjmenovaných slabikách, 

avšak jenom velmi zřídka. Ve slabice bě najdeme tento digraf jednou, v BiblMel3 ve slovese 

Obietowal Gn 4,3. 

Slabiku pě se spřežkou vytiskl Melantrich také pouze jednou, v BiblMel2 v adverbiu 

opiet Gal 1,9. (Vedle toho použil v téže bibli 15krát slovo  pět se znaménkem ve funkci háč-

ku nad e.) 

Spřežka ie ve slabice zapisované dnes vě je omezena na dvě Melantrišky, konkrétně 

BiblMel2 a BiblMel3. V obou textech se shodně vyskytuje sloveso newieřili Gal 3,1 a substan-

tiva wiecy J 4,45 a Swietlo Gn 1,4. Posledně jmenované neutrum se v této grafické podobě ob-

jevuje v BiblMel3 ještě třikrát v J 3,19.20.21. V téže bibli najdeme i maskulinum Swiet J 3,19. 

Stejně jako u mnoha jiných pravopisných změn můžeme i u tohoto jevu pozorovat nesystema-

tickou distribuci. Slovo světl  a jeho pádové obměny se v BiblMel3 objevuje celkem 18krát, 

z čehož 22,2 % je tvořeno podobou s ie. 

Do všech biblí s výjimkou BiblVel pronikla spřežka ie ve slabice zapisované dnes mě. 

Byla vytištěna ve slově Zemie Gn 2,9 (jenom BiblMel3) a Gn 1,2 (BiblNet – BiblMel5). Na-

příč všemi texty se tedy objevuje dohromady celkem šestkrát, tj. zcela ojediněle. 

6.5.2 Slabiky bě, pě, vě, mě, fě s první majuskulí 

Ve spojení s majuskulí byl digraf ie použit ve slabikách mě a vě v prvních třech Me-

lantriškách. Slabika Mie byla nasázena do různých pádů substantiv Miesto, Mieſýc a Mied. 

Nejčastější je v substantivu Miesto, kde čítá 5 výskytů (Gn 4,15, J 1,45, J 4,5.28.39 BiblNet), 

2 výskyty (J 1,45 a J 4,5 BiblMel2) nebo 3 výskyty (J 4,5.8.28 BiblMel3). Slovo Mieſýc má 

                                                
48 Tento stav uvádí Porák (1983: 33). Naše analýza jeho závěry potvrzuje jak u minuskulí, tak u majuskulí. Porák 

však u velkých písmen výslovně uvádí, že v BiblMel4 „se občas objevuje starý spřežkový způsob psaní“ (str. 

34). Právě v této (ani následující) bibli jsme žádný výskyt dané spřežky nedohledali, je ovšem možné, že Po-

rák při své analýze vycházel z jiných částí bible než my. Bohužel vymezení svého zkoumaného vzorku nikde 

neuvádí. 



35 | S t r á n k a  

 

velmi podobnou distribuci – v BiblNet ho sazeč použil dvakrát (Ez 1,1 a J 4,35), v BiblMel2 

jednou v Ez 1,2 a v BiblMel3 opět dvakrát v Ez 1,2 a J 4,35. Genitivní tvar Miedi Ez 1,7 se 

objevuje v BiblMel2‒3. Pro srovnání ještě dodejme, že s grafémem ě se v BiblNet vysázelo 

slovo měſt  celkem pětkrát, oba způsoby zápisu jsou tedy zastoupeny zcela rovnoměrně, sub-

stantivum měſýc najdeme třikrát. V BiblMel2 byla podoba měſt  použita osmkrát, měſýc čtyři-

krát. BiblMel3 má šest výskytů u měſta a dva u měſýce. 

Zápis Wie je v textech zcela ojedinělý, dohledali jsme pouze jediný výskyt, v adjektivu 

Wietſſýť Gn 4,11 z BiblMel2. 

Pro lepší představu nyní uvedeme dvě tabulky: Tabulka 10 přehledně shrnuje výskyt 

spřežky ie a grafému ě ve slabice Mě. Vidíme, že v prvních třech Melantriškách obě podoby 

ještě poměrně výrazně kolísají, od BiblMel4 se však sází pouze grafém ě. V BiblMel4 a Bibl-

Mel5 zároveň vidíme nárůst četnosti velkých písmen. 

 Mě Mie 

BiblNet 3 7 

BiblMel2 8 4 

BiblMel3 6 7 

BiblMel4 17 0 

BiblMel5 17 0 

BiblVel 15 0 

Tabulka 10: Spřežka ie a grafém ě v majuskulní slabice Mě 

Tabulka 11 dokumentuje výše popsanou distribuci ě a ie ve slovech měst  a měsíc, 

která se s kolísavým pravopisem objevují v BiblNet, BiblMel2 a BiblMel3. Vzhledem k malé 

četnosti sledovaných slov má tabulka spíš hodnotu ilustrativní.  

 mieſto měſto mieſýc měſýc 

BiblNet 5 5 2 3 

BiblMel2 2 8 1 4 

BiblMel3 4 6 2 2 

Tabulka 11: Distribuce ě a ie ve slovech město a měsíc 

6.5.3 Shrnutí 

Melantrichovy bible velmi jasně svědčí o tom, že v tiskařském úzu 16. století se po-

stupně prosazuje grafém ě na úkor spřežky ie. U skupin bie a pie jsme napříč všemi vydáními 

našli po jednom dokladu, wie se objevuje čtyřikrát v BiblMel2 a sedmkrát v BiblMel3. Největ-

ší četnost měla spřežka ie u slabik Mě/mě, u které jsme napočítali 24 výskytů u všech biblí 

dohromady. Otázku, zda to snad může souviset s „komplikovanějším“ vývojem slabiky mě 

(postupně [mňe]), zde musíme nechat otevřenou. Nejvíce výskytů spřežky ie po hlásce m při-

padlo na BiblNet a BiblMel3, které měly po osmi dokladech. 
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6.6 Rozlišování i/y 

V 15. století splynulo krátké y ve výslovnosti s i. Tato změna proběhla v českých ná-

řečích v užším smyslu, na většině Moravy a ve Slezsku zůstal rozdíl zachován nebo se y mě-

nilo v otevřené e. U dlouhých vokálů v Čechách ani ve středomoravských nářečích ke splynu-

tí nedošlo; ý se diftongizovalo v ej. V psané podobě zůstal rozdíl zachován v dlouhých i krát-

kých vokálech, distribuce však nebyla zcela jednotná či ustálená. 

V následujících odstavcích budeme zjišťovat, do jaké míry je pravopis těchto předních 

vokálů rozkolísaný v jednotlivých biblích. Budeme při tom sledovat všechny grafické podoby 

zápisu obou hlásek, tedy i spřežku ij a grafém j, které se používají pro zápis í. 

6.6.1 Grafémy i / y po retnicích 

Po retnicích, kam vedle b, p, m budeme pro jednoduchost řadit i v a f, se píše i/y 

v souladu s dnešním územ, tedy podle etymologie a morfologické analogie slova. Porák 

(1983: 39) konstatuje, že se v tiscích i / y po retnicích rozlišuje správně a důsledně, naše ana-

lýza to pro Melantrišky potvrzuje. Pravopis je zde jednotný a odpovídá většinovému úzu, vy-

skytla se pouze jedna odchylka. V BiblNet a BiblMel2 jsme našli slovesné adjektivum 

ſt gijcýmy Ez 1,21, kde by správně mělo být i. Ve všech ostatních biblích byla finála správná, 

takže v citovaném případě v BiblNet a BiblMel2 soudíme na chybu sazeče. 

6.6.2 Grafémy i / y po c, z, s 

Největší kolísání můžeme pozorovat  v pozicích následujících po sykavkách a afri-

kátách. Porák (1983: 40‒41) sice uvádí, že tiskařský úzus byl v této oblasti rozkolísaný, avšak 

v Melantriškách se po c, z a s bez ohledu na etymologii či morfologickou analogii tiskne 

v souladu s náměšťskou mluvnicí všude y (srov. NámMl A6r, A8v‒B1r). Ve zkoumaných 

úsecích skutečně najdeme i jenom po velké liteře Z, která však sloužila k zápisu Ž (viz od-

díl 6.1.2). 

6.6.3 Grafémy i / y po č, ž a š 

Náměšťská mluvnice požaduje, aby se po měkkých konsonantech č, ž a š psalo vždy i, 

Blahoslav ovšem konstatuje, že v některých případech se vyslovuje y, a proto by se také mělo 

psát a sázet (BlahGram, 47b). Totéž pak soudí o psaní i / y po ž. Porák (1983: 41) podotýká, 

že tiskařský úzus 16. století byl značně rozkolísaný, zejména v psaní i / y po š. Naše analýza 

tyto závěry potvrzuje – důsledné sázení i / í se až na jednu výjimku objevuje pouze u hlásky ž, 

po hláskách č a především š se objevuje také y / ý. 

Po č je v Melantriškách náměšťské pravidlo o psaní i v zásadě dodržováno, objevují se 

však drobnější odchylky. Jisté odchylky v distribuci i / y najdeme v Netolického bibli, kde sa-

zeč použil literku y celkem u devíti slov. V sedmi případech se jedná o sloveso čyniti a jeho 
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odvozeninu (včynil Gn 1,7.14; čynjcý Gn 1,11; včyněn Gal 3,13 a Gal 4,16; čynili Gal 5,17 a 

čynij Gal 5,21), dále sem patří substantivum nečyſt ta Gal 5,19 a spojka čyli Gal 3,5. Ve 

všech ostatních biblích Melantrich a později Veleslavín systematicky sázejí i nebo í. 

U sykavky ž byl Melantrich téměř stejně důsledný a systematicky po ní kladl i. V jeho 

biblích jsme nalezli jedinou odchylku, kterou bylo adjektivum žywé Gn 1,16 v BiblNet, o 

němž se zmiňuje také Blahoslav ve své gramatice (BlahGram 48a). 

Po š převažuje jak v krátkých, tak v dlouhých slabikách grafém y, jak ukazují počty 

výskytů v následující tabulce: 

 šy šý  ši ší 

BiblNet 37 35 4 3 

BiblMel2 32 36 7 5 

BiblMel3 31 35 8 6 

BiblMel4 31 41 9 2 

BiblMel5 34 41 5 2 

BiblVel 11 0 26 47 

Tabulka 12: Distribuce i / y po š 

BiblNet tiskne téměř výhradně y, grafémy i / í se objevují pouze sedmkrát. V dalších 

biblích četnost měkkého i / í již zcela nepatrně pozvolna stoupá, avšak v BiblMel4‒5 opět klesá 

četnost í a v předposlední Melantrišce ubylo také grafému i. Zřetelný zlom můžeme zazname-

nat v BiblVel, takže mezi první a poslední biblí počet výskytů grafému i stoupl asi šestkrát. 

V distribuci dlouhého í pak tato bible se svými 47 doklady převyšuje BiblNet a její 3 výskyty 

téměř šestnáctkrát. Ke změně došlo pravděpodobně pod vlivem bratrských tisků, které po š 

důsledně sázely pouze i / í. 

6.6.4 Grafémy i / y po ř 

Drobné kolísání v distribuci i / y se objevuje i po ř. Již od dob prvotisků zde převláda-

lo i, mohlo se však vyskytnout také y (srov. Porák 1983: 42). Melantrišky tuto nejednotnost 

potvrzují, v první Melantrichově bibli můžeme ojediněle narazit na y. Celkem se jedná o čtyři 

slova – číslovky čtyřy Gn 2,11 a třydcýti Gal 3,17, substantivum twářy Gal 1,22 a participium 

wěřyli Gal 3,1. Ve všech následujících biblích už žádné výkyvy v distribuci nenastaly. 

6.6.5 Shrnutí 

V 16. století se pozvolna ustalují pravidla pro psaní i / y. Distribuce těchto grafémů 

však byla stále rozkolísaná, zejména u č, ž a š. Gramatiky žádaly všude tisknout pouze i, 

zejména po š však bylo v Melantriškách téměř výlučně sázeno y. Situace se změnila až 

v BiblVel, kde y najdeme ve zkoumaných částech pouze 11krát. Po hláskách č, ž a ř se až na 

několik ojedinělých výjimek pravidelně objevuje i; c a z jsou vždy následovány literou y. Po 
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retnicích se oba vokály tisknou v souladu s etymologií a morfologickou analogií jednotlivých 

slov, ve zkoumaných úsecích Melantrišek jsme objevili pouze jedinou odchylku. Na závěr 

ještě dodejme, že všechny dohledané odchylky (s výjimkou kolísání u š) pocházejí z první, 

druhé nebo třetí Melantrichovy bible, z čehož vyvozujeme, že v poslední třetině 16. století byl 

přinejmenším v Melantrichově tiskárně v tomto ohledu pravopis i / y již poměrně výrazně 

ustálen. 

6.7 Označování délky 

Velmi proměnlivou oblastí pravopisu bylo v 16. století zapisování fonologické či ne-

fonologické délky. Dlouhý vokalismus se výrazně měnil v 15. století a jeho zaznamenávání 

v textech se ustaluje teprve o století později (srov. Porák 1983: 48). V Melantriškách můžeme 

pozorovat, jak se zápis dlouhého vokalismu v tiskařském úzu této tiskárny postupně sjedno-

coval. 

V textech této doby se objevují dva základní typy zápisu délky – zdvojování hlásky
49

 

nebo diakritické znaménko nad danou samohláskou. V případě í se uplatňoval ještě třetí typ, a 

tím bylo používání grafému j nebo digrafu ĳ. Této problematice se budeme věnovat v podka-

pitole 6.8. Nyní se podíváme na délku u hlásek á, é, částečně také í.
50

 

6.7.1 Zdvojený vokál 

Písaři i tiskaři používali v 15. a 16. století zdvojenou literu pro všechny samohlásky,
51

 

v Melantrichových biblích se objevuje aa, ee.
52

 Jejich distribuce není pravidelná a relativně 

rychle ustupuje diakritickému zápisu – Porák (1983: 74) uvádí, že zdvojené vokály ustupují 

diakritickému způsobu zápisu ve 30. letech 16. století, ještě v BiblMel5 však najdeme zdvoje-

né aa, což svědčí o pozvolném ústupu tohoto značení délky. 

Zdvojený vokál a byl v Bibli Netolického použit devětkrát, ve druhé Melantricho-

vě bibli ho najdeme pouze třikrát, ve třetí šestkrát, ve čtvrté a páté dvakrát a Veleslavínova 

bible tiskla pouze á s diakritickým znaménkem. Napříč všemi vydáními se opakuje jenom 

slovo Raabi J 1,39; v biblích z let 1570 a 1577 shodně najdeme slovo p čaatk  Gn 1,1. 

V BiblMel2 a BiblMel3 bylo zdvojené a vytištěno v adverbiu naaramně Gn 4,6, resp. naa-

ramnie v BiblMel3. Poslední výskyt z druhé Melantrichovy bible náleží slovesu nenawraatijſs 

Gn 3,15. Společné pro BiblNet a BiblMel3 jsou dva výskyty spřežky aa v substantivu Chra-

                                                
49 Zdvojování hlásek nesloužilo pouze k zápisu délky vokálu, ale také konsonantu (např. masſo, viz. 6.1.1.2). 

Délka souhlásek byla zaznamenávána také pomocí spřežky (např. nětco, viz. 6.2.1). 
50

 Problematiku délky u dlouhého ú probereme v následující kapitole, kde se podíváme na hláskoslovné změny, 

které ovlivňují četnost a výskyt grafémů ú/ů.  
51 Vokál o se však dloužil zpravidla jen v cizích slovech, pro slova domácí se označování délky vžívalo jen po-

malu. Délka samohlásky u pak byla naznačena spřežkou uo, v níž se grafém o pozvolna přesouval nad u, čímž 

vytvořil diakritické znaménko. 
52 V zásadě sem patří také spřežka ĳ, tedy zdvojené i, o něm ale budeme hovořit později. 
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am, pokaždé však na jiném místě. V BiblNet se jedná o tvary lokálu Chraamě J 2,14 a Chra-

amu J 2,21; v bibli z roku 1560/61 o genitiv Chraamu J 2,15 a nominativ Chraam J 2,20. 

Zbylé dva doklady z BiblMel3 náležejí zájmenům naam J 4,12 a waas J 2,38. V BiblNet se 

kromě výše zmíněného Chraamu a Raabi objevuje zdvojené a ve slovesech daame J 1,22 a 

wzdělaam J 2,19; v propriu Paaně J 1,23 a Paanem Gal 4,1; v číslovce deſátaa J 1,40 a sub-

stantivu ſtraanku Ez 4,11. 

Zdvojené e je v Melantrichových biblích relativně četnější, mnohem zřetelněji než u 

spřežky aa tu proto můžeme pozorovat rapidní pokles v množství výskytů a také nový druh 

použití. Kromě zaznamenání délky daného vokálu tuto spřežku najdeme také v genitivu míst-

ního jména Galilee (může se jednat o zápis genitivu Galilé i ja-kmenového genitivu Galilee). 

Tato podoba se v Melantrichových biblích objevuje zcela důsledně (celkem šestkrát), 

s jedinou výjimkou – v BiblMel2 je toto proprium jednou vytištěno v podobě Galilé J 4,45. 

V Bibli Netolického se zdvojené e objevuje celkem 32krát, v bibli z roku 1556/57 už pouze 

3krát (adjektiva dobree Gn 2,18 a prawee J 5,32 a zájmeno swee Gn 3,16). Jediný další vý-

skyt pak náleží BiblMel5, kde byla spřežka použita v číslovce Třeetj Ez 5,12, pravděpodobně 

se však jedná spíše o omyl než značení délky. Pokles užívání tohoto způsobu zápisu je po-

měrně prudký a svědčí o tom, že grafém ee z Melantrichových biblí ustupuje velmi brzy. 

6.7.2 Značení délky vokálu diakritickým znaménkem 

V následujících odstavcích si budeme všímat četnosti označování délky u vokálů á, é, 

í, ú. Zápis obou vysokých samohlásek je ovšem problematičtější než zápis ostatních vokálů, 

neboť souvisí se změnami dlouhého vokalismu probíhající ve 14.–16. století, které upravují 

distribuci jednotlivých hlásek a v písmu grafémů. 

Dlouhé á se v 15. století označovalo spřežkou aa, teprve ve 30. letech 16. století se 

systematicky prosazuje grafém á. Jeho četnost však v Melantriškách mírně kolísá, jak může-

me vidět z následující tabulky: 

 četnost grafému á 

BiblNet 848 

BiblMel2 877 

BiblMel3 864 

BiblMel4 826 

BiblMel5 842 

BiblVel 869 

Tabulka 13: Četnost výskytu grafému á 

Pomineme-li změny v textu, které zde také hrají svou roli, objevíme různé rozdíly 

v distribuci. Jedná se např. o vlastní jméno Eliáš, které se v textu vyskytuje dvakrát (v J 1,21 a 



40 | S t r á n k a  

 

J 1,25), přičemž v BiblNet ho najdeme pouze s krátkým vokálem a v BiblMel4 se píše 

s dlouhým vokálem jenom jednou (J 1,25). Podobný případ je slovo blýskání.  V Melantriš-

kách bylo použito také dvakrát, v Ez 1,13 a Ez 1,14, přičemž druhý výskyt byl v BiblMel5 a 

BiblVel změněn na бlýſkagĳcýh  ſe, resp. бlýſkagjcýh  ſe v BiblVel. V ostatních výskytech 

jsme ho našli s krátkým a, tedy v podobě blýſkanĳ, resp. бlýſkanĳ, v Bibli Netolického a dru-

hé Melantrichově bibli, ve všech ostatních vydáních bylo tištěno s dlouhým vokálem. V pří-

padě konkurence blýskání – blýskaní jde v podobě s dlouhou prostřední samohláskou o opuš-

tění staročeského pravidla o syntagmatickém omezení tří sousedních délek. 

Dlouhé é se v tiscích zpočátku označovalo spřežkou stejně jako á, Porák (1983: 74) 

uvádí, že litera é se poprvé objevila kolem roku 1500 a v pražských tiscích se výrazněji pro-

sadila ve 30. letech 16. století, v mimopražských tiskárnách ještě později. Naše sondy těmto 

závěrům odpovídají. Vokál e s diakritickým znaménkem je však o něco problematičtější než 

á. Diakritické znaménko v tomto případě slouží také k zaznamenání vynechané hlásky, která 

následuje po e, např. v BiblNet ve slově gedēkaždý Ez 4,17. Následující výstřižek z Ez 4,7 

v BiblNet (ſpáti b deŝ na b k  twē) dokládá použití diakritického znaménka k zaznačení vy-

puštěné hlásky: 

 

Obrázek 2: První ukázka diakritických znamének v BiblNet 

Zdroj: 

http://books.google.cz/books?id=kidJAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=biblij&hl=cs&sa=X&ei=YOz3Uar9IYGOtAaw

24GABQ&redir_esc=y#v=onepage&q=biblij&f=false, signatura 4. C. 1, uložení Vídeň: K. K. Hof-Bibliothek Österrei-

chische Nationalbiblothek, nečíslované folio. 

V Melantriškách se však neobjevuje pouze šikmá čárka, jíž se naznačuje délka, ale ta-

ké čárka nepatrné délky, až tečka nad e, která někdy bývá velmi těžko rozpoznatelná. Dokla-

dem toho je Gal 6,1.2 v BiblNet, jehož výstřižek sem přikládáme. Zde lze jen těžko rozlišit 

slova, v nichž je délka zaznačena tečkou (nebo krátkou čárkou), a slova, kde je použita literka 

é – např. slovo některém. Protože však mají oba grafické zápisy tutéž funkci, nebudeme mezi 

nimi rozlišovat: 

http://books.google.cz/books?id=kidJAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=biblij&hl=cs&sa=X&ei=YOz3Uar9IYGOtAaw24GABQ&redir_esc=y#v=onepage&q=biblij&f=false
http://books.google.cz/books?id=kidJAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=biblij&hl=cs&sa=X&ei=YOz3Uar9IYGOtAaw24GABQ&redir_esc=y#v=onepage&q=biblij&f=false
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Obrázek 3: Druhá ukázka diakritických znamének v BiblNet 

Zdroj: 

http://books.google.cz/books?id=kidJAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=biblij&hl=cs&sa=X&ei=YOz3Uar9IYGOtAaw

24GABQ&redir_esc=y#v=onepage&q=biblij&f=false, signatura 4. C. 1, uložení Vídeň: K. K. Hof-Bibliothek Österrei-

chische Nationalbiblothek, nečíslované folio.  

Četnost dlouhého é pak shrnuje následující tabulka: 

 četnost é 

BiblNet 553 

BiblMel2 613 

BiblMel3 614 

BiblMel4 613 

BiblMel5 614 

BiblVel 583 

Tabulka 14: Četnost výskytu hlásky é s diakritickým znaménkem 

 Největší nárůst vidíme mezi BiblNet a BiblMel2, kde svou roli hraje dvojhláska ee. 

Pokud sečteme oba způsoby zápisu, zjistíme, že v Bibli Netolického je dlouhé e zaznamenáno 

v 585 případech, tedy téměř stejně jako v Bibli Veleslavínově, která zdvojený vokál nepoužila 

vůbec. Také zde však najdeme kolísání v označování délky napříč všemi vydáními, resp. ne-

důslednosti při jejím značení. Dokladem je např. číslovka druheho Gal 6,2, kterou s krátkým 

vokálem najdeme v BiblNet, zatímco ostatní bible již tisknou literu é. 

Dlouhé í se v Melantrichových biblích zaznamenávalo literami i, j a spřežkou ĳ.
 53

 

Distribuci grafémů j a ĳ budeme analyzovat v následující podkapitole, nyní se podíváme na 

vztah hlásek i – í. 

Při pohledu do Melantrišek je patrné, že zaznamenávání délky hlásky í není zcela ustá-

lené, navíc patrně v některých tvarech délka kolísala. Jako příklad lze uvést zájmenné tvary 

nim a ním, kde délka rozlišuje dvě pádové formy a čísla. S krátkým i se etymologicky jedná o 

dativ plurálu, zatímco dlouhé í indikuje instrumentál singuláru. V tomto případě můžeme po-

                                                
53 Jmenujeme zde pouze ty způsoby grafického značení, které se objevují v Melantrichových biblích. Porák 

(1983: 53) uvádí ještě některé další. 

http://books.google.cz/books?id=kidJAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=biblij&hl=cs&sa=X&ei=YOz3Uar9IYGOtAaw24GABQ&redir_esc=y#v=onepage&q=biblij&f=false
http://books.google.cz/books?id=kidJAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=biblij&hl=cs&sa=X&ei=YOz3Uar9IYGOtAaw24GABQ&redir_esc=y#v=onepage&q=biblij&f=false
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zorovat kvantitativní kolísání v jednoslabičném instrumentálovém zájmenném tvaru, které 

Melantrišky velmi dobře zachycují, jak je patrné z následující tabulky, která srovnává výskyty 

singulárového ním s vyznačeným krátkým a dlouhým vokálem. 

 Ez 1,3 Ez 1,20 Ez 3,10 J 1,38 J 3,2 J 3,28 J 4,51 Gal 1,18 

BiblNet ano ne ne ano ano ano ano ano 

BiblMel2 ano ne ne ano ano ano ano ano 

BiblMel3 ano ne ano ano ano ano ano ano 

BiblMel4 ano ano ano ano ano ano ano ano 

BiblMel5 ano ne ano ano ano ano ano ano 

BiblVel ne ne ne ano ano ano ano ano 

Tabulka 15: Instrumentál singuláru zájmena ním s vyznačeným dlouhým a krátkým vokálem 

Zájmenný tvar ním najdeme v biblích celkem osmkrát, zpravidla s grafémem i. Ve 

všech Melantriškách jsou výskyty z J 1,38, J 3,2.28, J 4,51 a Gal 1,18 zapsány krátce, naopak 

doklady z Ez jsou pravopisně značně rozkolísané. V Bibli Netolického a Melantrichově bibli 

z roku 1556/57 najdeme v krátké podobě pouze první doklad z Ez, avšak v biblích z let 

1560/61 a 1577 je to první a třetí. Bible z roku 1570 používá krátkou literku ve všech výsky-

tech tohoto zájmena, zatímco Bible Veleslavínova vytiskla všechny tři doklady z Ez s grafé-

mem j. 

 U grafému y Porák (1983: 54‒55) uvádí, že značení délky prostřednictvím grafému ý 

můžeme najít v tiscích od počátku 16. století, avšak bez významové platnosti. Ta se objevuje 

až v 10. a 20. letech, po vydání náměšťské mluvnice se pak grafém ý rychle šíří a v polovině 

16. století je rozlišování y – ý již běžnou záležitostí. Melantrichovy bible tomu odpovídají; 

distribuce obou grafémů je pravidelná, kvantita odchylná od dnešní se vyskytuje jen ve třech 

výjimkách (naſſých Gn 5,16 v BiblNet‒BiblMel5 a nikdý J 1,18 v BiblNet‒BiblMel5 a J 5,37 

ve všech Melantriškách) a odpovídá dobové kvantitě, resp. jejímu značení. 

Relativně problematickou oblastí je délka vokálu u. V 16. století dobíhají dvě vzájem-

ně související hláskové změny: diftongizace ú >     (v iniciální pozici délka zřejmě nebyla 

stabilní) a monoftongizace     > ů, takže mezi jednotlivými biblemi zaznamenáme značné po-

suny. Na tomto místě pouze tabulkově shrneme četnost grafémů ú, ů a diftongů    ,    , což 

nám zřetelně ukáže, že četnost dlouhého u: reflektuje probíhající hláskové změny. K celému 

problému se pak budeme vracet u jednotlivých hláskových změn, kde budeme věnovat pozor-

nost také iniciální pozici ve slabice. 
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ú ou uo ů 

BiblNet 53 229 165 55 

BiblMel2 19 250 153 61 

BiblMel3 12 255 144 73 

BiblMel4 2 268 74 145 

BiblMel5 3 263 77 143 

BiblVel 1 268 0 220 

Tabulka 16: Četnost zápisu ú, ou, uo, ů ve sledovaných úsecích Melantrišek 

Z tabulky je patrné, že v grafice Melantrichových biblí byly obě hláskové změny, do-

končené zřejmě v první třetině 16. st., přijaty až se zpožděním cca jedné generace, o čemž 

svědčí zlom mezi BiblMel3 a BiblMel4. Nejdůsledněji se obě změny projevily v BiblVel, kde 

se původní ú a     prakticky neobjevily. 

6.7.3 Shrnutí 

Zaznamenávání délky vokálů v tiskařském pravopise je proces, který se ustaluje 

v první polovině 16. století. Zpočátku zde převládá písařský úzus a zdvojování vokálů, které 

však najdeme v Melantrichových biblích jenom zřídka, zpravidla v BiblNet a BiblMel2, oje-

diněle v BiblMel3. Později se v Melantriškách prosazuje označování délky pomocí diakritic-

kého znaménka. Závěrem můžeme konstatovat, že Melantrich a později i Veleslavín byli 

v označování délky ve svých biblích poměrně velmi důslední. 

6.8 Psaní hlásky í 

Porák (1983: 49n.) pro zápis samohlásky í udává literu j a spřežky ie a ĳ, která je 

vlastně zdvojením grafému i, přičemž druhé i se zapisovalo jako j kvůli snazšímu odlišení od 

jiných liter, které vypadaly graficky podobně, např. u nebo n. Zároveň dodává, že distribuce 

jednotlivých typů zápisu byla po dlouhou dobu nesystematická, až teprve náměšťská mluvni-

ce zavádí první pravidla, která potom dále upravuje Jan Blahoslav ve své gramatice. 

Podle návrhu náměšťské mluvnice se místo diftongu ie ujímá spřežka ĳ („Protož yakž 

ſami mluwĳme/ y giné lidi mluwiti ſlyſſĳme: tak бez těch Diphthongů pĳſſeme […] tu ſamo 

dwogité ĳ doбře dlauho a doſti woſtře znĳ“ NámMl A5v), k níž se ve 30. letech 16. století 

přidává i grafém j. Zápis v Melantriškách je pod vlivem náměšťské mluvnice již poměrně 

ustálený, rozkolísanost, o níž mluví Porák, zde najdeme pouze minimálně, a to v podobě kon-

kurence grafému j a digrafu ĳ. 

Pokud jde o distribuci obou grafických zápisů v rámci slova, jsou jednotlivé bible tedy 

poměrně konzistentní. Pokud se ve slově objeví více dlouhých vokálů, mají tutéž grafickou 
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podobu. Například ve slovech jako dřĳwĳ nebo p čjnanj se píší obě samohlásky stejným způ-

sobem.  

6.8.1 Spřežka ĳ 

Téměř  ve všech Melantrichových biblích jasně převládá digraf ĳ, jak dokládá tabulka 

s četností výskytů:  

 ij j celkem 

BiblNet 928 130 1058 

BiblMel2 966 107 1073 

BiblMel3 990 80 1070 

BiblMel4 997 66 1063 

BiblMel5 997 68 1065 

BiblVel 3 1107 1110 

Tabulka 17: Absolutní četnost grafémů ĳ a j pro zápis hlásky í 

Četnost hlásky í je v prvním až pátém vydání poměrně stabilní, rozdíly mezi jednotli-

vými Melantriškami jsou zapříčiněny textovými změnami. 

Největší četnost má spřežka ĳ shodně ve čtvrté a páté bibli, 997 výskytů, naopak 

v BiblVel byla použita v pouhých 3 slovech (Obřezánĳ Gal 5,11, p d benſtwĳ Ez 1,5 a Arabĳ 

Gal 4,25, kde není zcela jasné, jestli jde o Arabii (ačkoli pro to byl k dispozici zápis Arabigi) 

nebo Arabí). Vidíme tedy, že distribuce spřežky stabilně stoupá, razantní zlom nastává až u 

poslední bible, kdy se Veleslavín zjevně řídil územ Bible kralické. 

6.8.2 Grafém j 

Litera j se pro zápis samohlásky í začala výrazně používat až pod vlivem Bible kralic-

ké a jiných bratrských tisků, srov. Porák (1983: 54). Tento úzus přejaly také Veleslavínovy 

pozdější tisky, mezi něž patřila i bible z roku 1613, jak dokazuje výše uvedená Tabulka 17. 

Výkyvy v četnosti jsou zde podobné jako u spřežky ĳ. Nejčastěji najdeme grafém j 

v Bibli Veleslavínově, v níž byl použit pro všechny výskyty hlásky í kromě tří. V dalších bib-

lích se objevuje mnohem méně často. Nejmenší četnost vykazují BiblMel4, v níž Melantrich 

užil tuto literku pouze v 66 případech, a  BiblMel5. 

6.8.3 Shrnutí 

Vokál í byl velice frekventovanou hláskou, pro niž se v Melantriškách používaly dva 

způsoby zápisu. Častější byla spřežka ĳ, která celkově tvořila 87,7 % (BiblNet) až 93,6 % 

(BiblMel5) všech výskytů tohoto vokálu. Situace se obrátila v 17. století a v Bibli Veleslaví-

nově najdeme až na tři výjimky pouze grafém j. 
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6.9 Psaní hlásky j 

Zápis hlásky j byl v písařském i tiskařském pravopise podobně rozkolísaný jako zápis 

vokálu í. Porák (1983: 84) pro tiskařský úzus 1. poloviny 16. století vymezuje grafémy g, y, i, 

které najdeme i v Melantriškách. Distribuce těchto grafémů byla alespoň do jisté míry syste-

matická. Pro majuskule se používaly litery I a G (propria Iáred, Gežjŝ), litery g a y byly vy-

hrazeny pro minuskule (gečmene, poyal). 

6.9.1 Grafém g 

Grafém g se pro konsonant j používal před předními vokály (magĳcý Gn 1,11), na za-

čátku slov před konsonanty (gdauce Ez 1,17), po předponě nebo na začátku druhé části kom-

pozita (např. ne duogdau J 5,21).
54

 Všechny tyto způsoby užití najdeme i ve sledovaných úse-

cích Melantrišek, v těchto pozicích se grafém j nikdy neobjevil. Ke kolísání však docházelo 

uprostřed a na konci slov. 

Pokud jde o pozice uvnitř slova, výše uvedené způsoby použití grafému g platí i zde – 

například slovo Ráj se ve všech biblích objevuje celkem 13krát, přičemž ve všech substantiv-

ních pádech, kde následuje buď přední vokál, nebo nic, se tiskne g, grafém y najdeme 

v BiblNet pouze v adjektivu Rayſkéh  Gn 2,18 a Gn 3,6, v ostatních biblích kromě BiblMel5 a 

BiblVel, kde se ve všech výskytech objevuje pouze g, se k tomu přidává i poslední adjektivní 

výskyt z Gn 3,2. Dále se g v Melantriškách sázelo i v pozicích, kde se dříve objevovalo y, 

např. ve slově  бlĳčeg  w Ez 2,7 z BiblMel3, tedy před zadním vokálem. 

Na konci slabik a slov žádá náměšťská mluvnice klást y místo g (mluví zde o tautosy-

labickém ay, ey, oy, které se mění v uy, např. tvuy – NámMl A4r), Melantrich zde však tiskl 

většinou literu g, výjimkou bylo zájmeno jej, které ve všech biblích kromě BiblVel najdeme 

v podobě gey. 

V Tabulce 18 můžeme sledovat, jak se proměňovala distribuce grafému g a y (pro jed-

noduchost interpretujeme dvojhlásku ej jako spojení e + j, nikoli jako e + neslabičné i): 

 g  y 

BiblNet 1219 169 

BiblMel2 1212 176 

BiblMel3 1213 175 

BiblMel4 1210 169 

BiblMel5 1218 162 

BiblVel 1378 17 

Tabulka 18: Způsoby zápisu konsonantu j 

                                                
54 Takto obecně její distribuci vymezil Porák (1983: 84). Melantrišky zde nerozebírá, naše analýza však jeho po-

zorování potvrzuje. 
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V prvních pěti Melantriškách je četnost grafému g poměrně stabilní, rozdíly mezi jed-

notlivými vydáními jsou minimální. Situace se mění až v BiblVel, která téměř všude – nejspí-

še opět po vzoru bratrského úzu – klade grafém g.
55

 

6.9.2 Grafém y 

Litera y pro zápis j je nesporně řidší, nejčastěji se objevila v BiblMel2, 176krát, a 

nejřidší naopak byla v BiblVel, kde byla vysázena pouze 18krát. 

Z jednotlivých slov, kde se y objevilo, je patrné, že se kladlo před vokály a, o, u bez 

ohledu na pozici ve slově (ve slovech yako, přiyala nebo б y wal), a do tautosylabického aj, 

ej (nebýwayme, znayte, Galileyſſtĳ) a oj (M yžiſs), tedy v souladu s náměšťskou mluvnicí. 

Později však ustupuje z úzu a Veleslavín tuto literu používal pouze pro zvolací částice ay a 

ey, substantivum leyno Ez 4,12.15 a proprium Synay Gal 4,25. 

6.9.3 Shrnutí 

Ještě ve 2. polovině 16. století se pro hlásku j používají souběžně dva grafémy, y je 

však již na ústupu a na její místo se dostává grafém g. Melantrišky tomuto trendu odpovídají 

– četnost výskytu y zde byla relativně stálá, od 160 do 180 dokladů, poté však její použití 

dramaticky kleslo a Bible Veleslavínova ji využila pouze v necelých dvou desítkách případů. 

6.10 Dvojí b 

Napříč všemi Melantriškami se objevuje hláska b zapisovaná dvěma alografy – jako 

dnešní jednobříškové b a dvojbříškové б, které najdeme například ve slovech neб, бleſk nebo 

aбyſſte.
56

 Dvojbříškové б se tisklo pouze v minuskulích – na začátku vět a v majuskulích 

obecně najdeme pouze jednu velkou literu B. 

Existence dvojího minuskulního b stejně jako dvojího r (viz oddíl 6.3.1) vychází z 

písmových sad, které Melantrichova tiskárna používala. Základním písmem byl švabach, 

dvojbříškové б do textů proniklo ze starší bastardy, jejíž česká varianta oba grafémy rozlišo-

vala. Avšak na rozdíl od kulatého a klasického r není dvojí b pouze otázkou použité písmové 

sady, nýbrž může mít náběh ke komplementární distribuci. Porák (1983: 37) o této problema-

tice říká: 

„Náměšťská mluvnice žádá, aby se psalo dvojí b — otevřené b před předními vokály, 

zavřené 6 (s kličkou nahoře podobnou kličce dnešního malého psacího b) před zadními. Proti 

rozlišování dvojího b je Blahoslav, protože prý slabiky by, bi zní stejně. […] Písaři nepsali 

dvojí b a ani u tiskařů se neujalo; pokud mají obě litery, tisknou je většinou nahodile.“ 

                                                
55 Blahoslav do grafiky zavedl ještě g „s vrškem,“ tedy diakritickým znaménkem, které sloužilo k označení hlás-

ky g a jejímu odlišení od hlásky j (srov. BlahGram 35b–36a.) V Melantriškách se tato distinkce neuplatňuje, 
grafém g diakritikou se ve zkoumaných úsecích nevyskytl ani jednou.  

56 Na Obrázku 4 v podkapitole 6.11.2 můžeme vidět jak dvojbříškové б, tak klasické jednobříškové b. 
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K  žádnému konkrétnímu tisku kromě Bible kralické se Porák v rámci této problema-

tiky nijak nevyjadřuje, v následujících odstavcích však uvidíme, že ve sledovaných úsecích 

Melantrišek jevila distribuce obou grafémů jisté znaky pravidelnosti, ačkoli v některých slo-

vech jde použití zavřeného, tedy dvojbříškového б proti výše uvedenému pravidlu. 

6.10.1 Četnost grafémů 

Nejprve se podíváme na přehled výskytů obou grafémů, který shrnuje Tabulka 19:  

 
b б 

б na začát-

ku slova 

бýt a jeho 

tvary 

spojky neб, 

neбo, neбoť 

BiblNet 825 168 89 89 15 

BiblMel2 663 308 271 231 33 

BiblMel3 717 254 147 154 33 

BiblMel4 686 280 272 232 6 

BiblMel5 621 345 284 250 46 

BiblVel 623 352 295 247 40 

Tabulka 19: Četnost grafémů b a б v Melantrichových biblích 

Četnost výskytů dvojbříškového б postupně stoupá, v BiblNet ho najdeme pouze 

168krát, zatímco v BiblMel2 už je to dvakrát častěji. Ve třetí a čtvrté Melantrišce jeho četnost 

opět lehce klesá, v žádné z nich však jeho četnost neklesne pod 250 výskytů. V páté a šesté 

Melantrišce se dvojbříškové б ustaluje na zhruba 350 výskytech, zatímco četnost jednobříš-

kového b klesla na konečných 620 dokladů. 

6.10.2 Distribuce б 

Protože je litera b v Melantrichových biblích tou základní, budeme zjišťovat, do ja-

kých slov a pozic bylo vysázen grafém б. 

Již v Bibli Netolického je zjevná tendence klást б především na začátek slov. Najdeme 

ho zde v 53 % všech výskytů, v dalších vydáních ještě častěji – v BiblMel2 je to již 88 %, za-

tímco v BiblMel3 četnost opět klesá na 58 %. Největší zastoupení najdeme v BiblMel4, kde se 

jedná o 97 % všech dokladů. Zbývající dvě bible se drží kolem 80 % – v BiblMel5 je to 82 % 

a v BiblVel 84 % všech výskytů. Pokud jde o konkrétní slova, najdeme tuto literku nejčastěji 

ve slovese být napříč celým paradigmatem, tedy ve všech jeho časech (kromě prézentu) a způ-

sobech, včetně kondicionálových tvarů by a bych a odvozených slov, jako jsou částice b diž a 

adverbia a spojky aby, kdyby, kdeby, kde b již nestojí za začátku grafického slova.
57

 

V BiblNet najdeme v této podobě 89 odvozenin slovesa být, v BiblMel2  počet stoupl již na 

231 výskytů, v BiblMel3 však zase klesl na 154 dokladů, BiblMel4 o jeden doklad převyšuje 

                                                
57 V těchto slovech tedy použití dvojbříškového б porušuje výše uvedené pravidlo o sázení před zadními vokály, 

odpovídá však požadavku náměšťské mluvnice: „Po б, když ſe malé i klade, má tence ſloženo бýti. Yako: Bib-

lĳ, бili. Kdež se weliké y klade, má hrubě ſloženo бýti: jako бyly, бydlo, бýti“ (NámMl A6r). 
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bibli z roku 1556/57, v páté Melantrichově bibli najdeme 250 slov v této podobě a v Bible 

Veleslavínova použila literku б ve 247 variantách slovesa být. Ve všech biblích se tak jedná o 

více než polovinu všech výskytů grafému б. 

Zajímavé je, že pokud byly vytištěny dohromady v jednom grafickém slovu dva tvary 

slovesa být, grafém б se téměř vždy použil jenom pro jednu část. Jedná se především o kondi-

cionálové tvary. V textu tak nalezneme grafická slova jako byliбyſſte nebo бylliby. 

U ostatních výskytů na začátku slova je používání literky б nesystematické. Najdeme 

ho např. v substantivech bratři, blesk nebo blýskaní (v Melantriškách se objevuje i v podobě 

blýskání) bylina či boj, ve slovesných tvarech béře, bydlíš, avšak ne důsledně ve všech bib-

lích. Tak kupříkladu slova blesk a blýskání (bez ohledu na délku vokálu a) najdeme pouze v 1. 

kapitole Ez, celkem pětkrát, resp. šestkrát v BiblMel5. S б je v BiblNet vytištěn pouze бleſk 

Ez 1,13, naopak BiblMel2 a BiblVel používají výlučně tento grafém, jednobříškové b se v této 

pozici neobjeví. BiblMel3 se vrací k jedinému výskytu, avšak na jiném místě (бleſk Ez 1,4), 

k němuž BiblMel4 přidává ještě jeden (бleſk  Ez 1,28). Bible z roku 1570 má šest výskytů 

těchto slov a všechna jsou vytištěna s б. 

V pozici uprostřed nebo na konci slov se grafém б používá poměrně často u spojek 

neb, nebo, neb ť,
58

 v jiných slovech distribuce opět kolísá. Pokud se podíváme na výše uve-

dené spojky, zjistíme, že společně s různými tvary a odvozeninami slovesa být tvoří v biblích 

z let 1556/57, 1570 a 1577 více než 85 % všech výskytů této litery. V BiblNet je pak celkové 

zastoupení 62 %, v BiblMel3 74 % a v BiblVel tvoří různé podoby těchto dvou slov 82 % 

všech dokladů. 

Největší rozmanitost v jakékoli pozici ve slově tedy zůstává v Bibli Netolického. 

Kromě již zmíněných substantiv bratři, bylina, boj, nově i boku a sloves béře, bydlíš (a jed-

noho výskytu jeho odvozeniny přebývají), najdeme vícekrát literku б v substantivech Abel, 

Nebe, zájmenech tebe a sebe a jejich pádových obměnách, ve slovesech hýbat a  brátit nebo 

v adverbiu d bře. Všechny ostatní doklady jsou pak jednotlivá slova, kde je použití grafému б 

omezeno na jediný výskyt. 

6.10.3 Shrnutí 

Alograf б tvořil jednu pětinu (BiblNet) až jednu polovinu (BiblMel5 a BiblVel) všech 

výskytů konsonantu b v Melantrichových biblích. Více než polovinu těchto výskytů můžeme 

najít na začátku slov. Uprostřed nebo na konci slov byla méně častá. Zároveň jsme vypozoro-

vali tendenci sázet toto písmenko do slovesa být a jeho odvozenin a také do různých podob 

                                                
58 Viz Tabulka 19 na předchozí straně. 
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spojky nebo. Nejméně systematické bylo užívání б v BiblNet, kde bylo vysázeno do lexikálně 

navzájem nesouvisejících slov s jedním, nejvíce pak čtyřmi výskyty. 

6.11 Dvojí l 

Ve 14. století se rozlišovalo měkké a tvrdé l, avšak již Hus si ve svém Výklad  víry na 

začátku 15. století stěžuje, že Pražané a někteří jiní Češi tuto distribuci nedodržují. Ani 

v psaném (ať už písařském nebo tiskařském) úzu 16. století nebylo dvojí l zaznamenáváno 

systematicky, jak o tom svědčí Melantrichovy bible.
59

 

6.11.1 Pravidla pro distribuci 

Náměšťská mluvnice i Blahoslavova gramatika rozlišují dvojí l. Náměšťská mluvnice 

říká, že před y se klade tvrdé ℓ, zatímco před i netvrdé l (NámMl A7v). Blahoslav k tomu pak 

dodává: „K tomu což o liteře ℓ neb l píše Beneš, toto přidávám, že někteří staří písaři čeští 

měli rozdíℓ takový: že když ten tenší hℓahoℓ měℓa v sobě ta litera zavírati, takto ji psali l, 

totiž bez toho obℓoučka jako sℓoupček nahoru ji zvodili, jako v těchto sℓovích: ljt ſt, litera, 

lipa etc.; a zase když by měℓa tℓustším zvukem vyřknuta byti, obℓouček k ní přidávali, aby 

takto stáℓa ℓ, jako v těchto sℓovích: w ſeℓ, ſℓowa, popeℓ, ℓavice, ℓyko etc.“ (BlahGram 44b). 

6.11.2 Výskyty v Melantrichových biblích 

Rozlišování dvojího l, resp. vydělování tvrdého ℓ, najdeme pouze v Bibli Veleslavíno-

vě. Pro lepší představu sem umisťujeme výstřižek z Gn 2,8.9.10 BiblVel, kde můžeme vidět 

jak dvojí l (tvrdé např. Sſtjpiℓ Gn 2,8 a chybně vysázené netvrdé ve wywedl Gn 2,9), tak dvojí 

b (dvojbříškové např. v бyl ſtw řil Gn 2,8 a jednobříškové v d bréh  Gn 2,10). 

 

Obrázek 4: Ukázka textu Bible Veleslavínovy 

Zdroj: 

http://www.manuscriptorium.com/apps/main/index.php?request=show_tei_digidoc&virtnum=0&client=&dd_listpage_pag=1

r, signatura 54.A.9, uložení Praha: Národní knihovna České republiky, folio 1v. 

                                                
59 Porák (1983: 91) udává, že dvojí l se začalo lišit pod vlivem Bible kralické, jeho distribuce však byla povětši-

nou nesystematická. Konkrétní pravidla cituje z jednotlivých gramatik, o jejich faktickém dělení v tiscích však 

mluví pouze obecně. 

http://www.manuscriptorium.com/apps/main/index.php?request=show_tei_digidoc&virtnum=0&client=&dd_listpage_pag=1r
http://www.manuscriptorium.com/apps/main/index.php?request=show_tei_digidoc&virtnum=0&client=&dd_listpage_pag=1r
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Tvrdé ℓ je ve Veleslavínově bibli mnohem častější než klasické l – najdeme ho zde 

1447krát, zatímco tzv. střední l se vyskytuje pouze 887krát (do žádného z výskytů nezapočí-

táváme majuskulní L, které se objevuje 32krát). Distribuce obou grafémů zde byla řízena ná-

slednou hláskou. 

Tvrdé ℓ se v BiblVel téměř důsledně kladlo před grafémy a, o, u, y. Podle očekávání 

se objevovalo také v koncovkách l-ového participia (např. pan waℓ  Gn 1,14; m hℓ Gal 3,21, 

včetně případů jako бyℓбy Gn 3,19; бyℓliby Gal 6,1) a u slov skloňovaných podle tvrdých 

mužských vzorů (např. Angeℓa Gal 4,14)
60

 a v ojedinělých případech také před konsonanty. 

Celkem se jedná o čtyři taková slova: Manžeℓky Gn 2,18; ℓſti J 1,48; Smiℓſtw  Gal 5,19 a 

půℓn cy Ez 1,4. V posledním případě jde o složeninu s původním u-kmenovým slovem pól, 

avšak ne všude je ℓ vysázeno etymologicky náležitě, jak ukazuje nejen případ ℓſti, ale také 

dalších osm dokladů s ℓ před vokálem e (бℓeſk Ez 1,4.13.14; Bℓeſk  Ez 1,28; ℓečby J 3,2; 

ℓežjcýh  J 5,6; ℓetech Gal 2,1; ffaℓeſſné Gal 2,4). 

V pozicích před konsonanty bylo zpravidla střední l. Téměř výhradně se l objevovalo 

před vokály i, e. 

6.11.3 Shrnutí 

Rozlišování tvrdého ℓ se do Melantrišek dostává až pod vlivem Bible kralické, najde-

me ho tedy pravidelně až v BiblVel. Zde tvoří 62 % všech výskytů konsonantu l. Jeho distri-

buce vykazuje značnou systémovost (kladlo se před grafémy a, o, u, y), ta ale byla v řídkých 

případech porušována, když se ℓ objevilo i před předními vokály. 

6.12 Závěry 

Pravopisná podoba Melantrichových biblí vykazovala značný stupeň stability, přesto 

byla v některých rozkolísaná a vyvíjela se. Oněch téměř 70 let, které dělí Bibli Netolického a 

Bibli Veleslavínovu, přineslo mnoho ortografických změn, které Melantrich a později i Sa-

muel Adam z Veleslavína do různé míry zapracovali do textů. 

V biblích vidíme postupné ustalování pravopisu do podoby, kterou s malými obmě-

nami používáme dodnes. Největší neustálenost vykazuje Bible Netolického, kde se střetávají 

všechny dostupné způsoby zápisu, jež se v polovině 16. století používaly, často bez zjevného 

systému nebo pravidel.   

                                                
60 Skloňování maskulin zakončených na -l ve sledovaných úsecích Melantrišek kolísalo mezi tvrdým a měkkým 

deklinačním typem – srov. Matuzaele Gn 4,16 a Angeℓa Gal 4,14. V souladu s výše uvedenými pravidly se u 

genitivních tvarů měkkého typu skloňování objevovalo výhradně střední l (např. Abele Gn 4,4.20), avšak u 

substantiv skloňovaných podle tvrdého typu bylo použito tvrdé ℓ. Ve sledovaných úsecích BiblVel se takto 

skloňuje pouze maskulinum Angeℓ J 1,52, J 5,4, Gal 1,8, Gal 3,19 a Gal 4,14. 
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Největší rozdíl můžeme pozorovat mezi všemi Melantrichovými biblemi ze 16. století 

na jedné straně a Veleslavínovou biblí na straně druhé. V BiblVel se odráží inspirace tiskař-

ským územ jednoty bratrské. Po vzoru Bible kralické a jiných bratrských tisků Veleslavín 

mnohem více než Melantrich zapisuje hlásku š v koncovkách literou ŝ, ustaluje psaní vokálu í 

grafémem j, hlásku j zapisuje téměř výlučně jako g, pro značení délky užívá výhradně diakri-

tického znaménka, a nikoli zdvojeného vokálu, a rozlišuje dvojí l. 
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7 Hláskosloví 

Společně se změnami v pravopisu v 16. století dochází i ke změnám v oblasti hlásko-

sloví, které se prosazují do grafiky. Ty mají často omezený územní rozsah a do spisovného 

jazyka pronikají jen některé. 

V této kapitole se podíváme na ty hláskoslovné změny, jejichž vývoj se odráží v Me-

lantriškách.
61

 Budeme zjišťovat, jak často a v jakých pozicích se do grafiky prosadily následu-

jící změny: diftongizace ú >    , ý > ej, monoftongizace     > ů, změna tautosylabického aj 

v ej a úžení hlásky é v í. Ojediněle v Melantriškách také narazíme na protetické v- a na stopy 

po analogickém vyrovnávání u podob v rámci paradigmatu, v němž byly některé tvary zasa-

ženy přehláskou ä > ě. Uváděné podoby v této a následujících kapitolách transkribujeme, tj. 

nerozlišujeme například mezi tvrdým a středním l atd. 

7.1 Analogické vyrovnávání přehlasovaných a nepřehlasovaných podob 

Přehláska ′a > ě měla poměrně komplikovaný průběh, který podrobně rozebírá Lam-

precht (viz Lamprecht – Šlosar – Bauer 1986: 63n.). Docházelo k ní především ve 12.–13. 

století v dlouhých i krátkých slabikách, ještě ve 14. století se však zachovávaly dublety, 

zejména ve vztahu singulár – plurál slovesa, které se postupně vyrovnávaly, ať již 

podle singulárové, nebo plurálové podoby. Soudobý spisovný úzus se ustálil v 16. století, což 

vysvětluje drobné kolísání, které jsme v biblích zaznamenali. 

Kyas (1997: 152) konstatuje, že NZ 1533 téměř důsledně zavedl tvary s -e-, tedy pře-

hlasované podoby. Blahoslav však viděl mezi oběma tvary stylistický rozdíl – analogické tva-

ry vyslyšev považoval za obecnější, zatímco nepřehlasované vyslyšav označil za teologičtější, 

protože má „jakýsi odstín důstojnosti“ (BlahGram 267b). Vokál a byl v maskulinech singulá-

ru zcela náležitý, protože po koncovém -l následoval kdysi tvrdý jer a tvrdost přehlásce bráni-

la. Analogií docházelo k vyrovnávání buď na typ slyšal-, nebo slyšel-. 

V BiblNet najdeme v a-ové podobě slovesa běžal Gal 2,2 a běžali Gal 5,7, slyšali J 

1,37 a  slyšal J 4,47. BiblMel3‒5 k nim přidaly ještě slyšal J 3,32.
62

 Následující tabulka ukazu-

je, jak se v Melantriškách proměňoval zápis těchto tvarů. 

 

 

 

 

                                                
61 Jedná se tedy o změny, jež zasáhly do 16. století. 
62 Pokud odhlédneme od způsobu zápisu, najdeme v BiblNet l-ové participium slovesa slyšet celkem dvanáctkrát 

a l-ové participium slovesa běžet dvakrát. V tabulce 20 uvádíme ty výskyty, kde se v jednotlivých Melantriš-

kách objevují tvary s -a-. 
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 Gal 2,2 Gal 5,7 J 1,37 J 3,32 J 4,47 

BiblNet běžal běžali slyšali slyšel uslyšal 

BiblMel2 běžel běžali slyšali slyšel uslyšel 

BiblMel3 běžal běžali slyšali slyšal uslyšal 

BiblMel4 běžal běžali slyšali slyšal uslyšal 

BiblMel5 běžal běžali slyšali slyšal uslyšal 

BiblVel běžel běželi slyšeli slyšel uslyšel 

Tabulka 20: Konkurence a-ových a e-ových podob v l-ových participiích 

Vidíme, že a-ová podoba se užívá téměř ve všech vybraných dokladech v BiblNet– 

BiblMel5, výjimku představují singulárové tvary, u nichž v BiblNet a BiblMel2 dochází k ana-

logickému vyrovnávání směrem k podobám s přehláskou. Zlom představuje Bible Veleslaví-

nova, která u všech pěti výskytů vysázela vokál e, takže a-ové tvary se v poslední Melantrišce 

vůbec neobjevily. 

7.2 Diftongizace ó >   o a monoftongizace   o > ů 

Další změnou, která se odrazila v textu Melantrichových biblí, je diftongizace ó >    , 

po níž následuje monoftongizace     > ů.
63

 Celý proces přechodu z ó na ú probíhal od konce 

14. století do 16. století a v Melantriškách můžeme pozorovat grafické zachycení jeho druhé 

fáze. Grafické zachycení uvedených diftongů je třeba v 2. polovině 16. století spíše hodnotit 

jako záležitost ortografie, nikoli jako odraz dobové výslovnosti; ve shodě s Porákovým (1983) 

postupem se však z praktických důvodů přidržujeme jeho začlenění těchto změn do hlásko-

sloví. 

7.2.1 Diftongizace ó >   o 

K diftongizaci ó >     došlo ve všech pozicích po tvrdých souhláskách. O jejím počát-

ku Lamprecht říká, že „[p]ohybový diftong     vznikl vydělením labializace před ó“ (Lam-

precht – Šlosar – Bauer 1986: 113). První doklady na provedení změny ó >     pocházejí ze 

14. století a po roce 1400 se už v mluveném úzu plně vžila diftongizovaná podoba, na počátku 

15. století se však již objevují i první doklady následné monoftongizace. 

7.2.2 Monoftongizace u o > ů 

Od začátku 15. století se v jazyce prosazuje změna   o > ů, zejména v mluveném úzu.
64

 

Do psaných textů pronikala tato monoftongizace mnohem pomaleji, ještě ve druhé polovině 

16. století se v tiscích objevovalo    , v této době však již v tiskařském úzu převažovalo dlou-

                                                
63 Při řazení jednotlivých změn vycházíme z chronologie, kterou uvádí Lamprecht – Šlosar – Bauer (1986). 
64 Používání diftongu     v textech kritizovala náměšťská mluvnice, která požadovala psát bez diftongu, který 

nahradila grafémem ů (NámMl A5r). 
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hé ů.
65

 Kolísání v distribuci grafému ů a digrafu uo ve sledovaných úsecích Melantrišek uka-

zuje následující tabulka: 

 
uo ů 

BiblNet 165 55 

BiblMel2 153 61 

BiblMel3 144 73 

BiblMel4 74 145 

BiblMel5 77 143 

BiblVel 0 220 

Tabulka 21: Četnost zápisu uo, ů ve sledovaných úsecích Melantrišek 

Celková četnost digrafu uo a grafému ů se ve všech Melantriškách pohybuje ve sledo-

vaných úsecích kolem 210‒220 výskytů, přičemž v BiblNet a BiblMel2 je 75 % všech dokla-

dů zapsáno s uo, zatímco v BiblMel3 je to již pouze necelých 63 % a v BiblMel4‒5 je situace 

zcela opačná – v obou biblích tvoří dvě třetiny všech výskytů grafém ů. BiblVel zápis uo již 

vůbec nepoužívá, místo něj se objevuje všech 220 dokladů s monoftongizovaným ů. 

 Nejdéle se dvojhlásková grafika udržela v koncovkách dativů (slibuom Gal 3,21)
66

 a 

genitivů plurálu substantiv (zaslíbení syn  v Gal 4,5)
67

 a v koncovkách genitivů singuláru po-

sesivních adjektiv (Zák n Krist  v Gal 6,2). V BiblNet se jedná celkem o 56 dokladů ze 

všech tří kategorií, v BiblMel2 četnost klesá na 48 výskytů, třetí Melantriška vysázela difton-

gický zápis do 47 koncovek, BiblMel4 již pouze do 27 koncovek a BiblMel5 vysázela uo do 

31 slov. 

Odraz procesu monoftongizace     > ů můžeme velmi zřetelně pozorovat na grafice 

slova Bůh. 

 Buoh Bůh 

BiblNet 58 16 

BiblMel2 55 18 

BiblMel3 48 25 

BiblMel4 14 57 

BiblMel5 14 57 

BiblVel 0 70 

Tabulka 22: Diftong uo a grafém ů v substantivu Bůh 

                                                
65 Tento stav udává Porák (1983: 59n), který také konstatuje, že „[l]itera ů převládla v pozdějších tiscích Melan-

trichových; tisky Veleslavínovy koncem 16. st. mají už ů, jen sporadicky uo nebo u“ (ibid.: 64). Naše analýza 

tento stav v zásadě potvrzuje. 
66

 Všechny příklady, které uvádíme v tomto odstavci, pocházejí z Bible Netolického. 
67 V Melantriškách se jedná o oblast, kde nebyl zlom v BiblMel4 natolik zřetelný jako jinde. BiblNet–BiblMel3 

v této koncovce sázely převážně diftongizovaný tvar (v BiblNet 34 z celkových 38 výskytů a v BiblMel2–3 se 

genitivní -uow objevilo v 29 ze 42 dokladů). V BiblMel4–5 však byla distribuce obou grafických podob vyrov-

naná – čtvrtá Melantriška vysázela koncovku -uow ve 20 případech, zatímco -ůw se tu objevilo 22krát, a Bibl-

Mel5 použila trigraf -uow 21krát, zatímco nediftongizované -ůw se ve sledovaných úsecích vyskytlo 20krát. 
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V biblích se toto proprium objevilo v nominativním tvaru obvykle více než 70krát. 

Bible Netolického použila grafém ů pouze v 16 dokladech, v BiblMel2 jeho četnost stoupla na 

18 výskytů, v BiblMel3 na 25 slov. BiblMel4 a BiblMel5 již zřetelně ukazují onen výše zmí-

něný zlom. V obou biblích je grafém ů vysázen shodně v 57 ze 71 slov a Veleslavín digraf uo 

nepoužil ani jednou. 

7.2.3 Grafém ú v cizích propriích a depropriálních podobách 

Vedle výše vypsaných příkladů v Melantriškách ovšem narazíme i na slova, u nichž je 

délka zaznamenána zvláštním způsobem. Jedná se o proprium Júbal z Gn 4,17, které je 

v Bibli Netolického zapsáno s literkou ú, ve všech dalších biblích už ho však najdeme s 

grafémem ů. Podobnou, avšak ještě komplikovanější distribuci zaznamenáme u propria Júd-

stvo a příbuzného relačního adjektiva v maskulinu i femininu. 

 Ez 1,2 Ez 4,6 J 3,22 J 4,3 J 4,47 J 4,52 

BiblNet Júdského Júdského Júdské Júdstvo Júdské Júdské 

BiblMel2 Jůdského Juodského Júdské Júdstvo Júdské Júdské 

BiblMel3 Jůdského Juodského Jůdské Juodstvo Jůdské Jůdské 

BiblMel4 Jůdského Jůdského Jůdské Juodstvo Jůdské Juodské 

BiblMel5 Jůdského Jůdského Jůdské Juodstvo Jůdské Juodské 

BiblVel Jůdského Jůdského Jůdské Jůdstvo Jůdské Jůdské 

Tabulka 23: Zápis dlouhého vokálu u propria Jůdstvo a některých příbuzných slov 

Ve zkoumaných kapitolách Melantrišek se toto proprium objevilo celkem šestkrát, 

v Ez 1,2, Ez 4,6, J 3,22 a J 4,3.47.54, a najdeme u něj téměř všechny možné zápisy dlouhé 

hlásky [u:]. V BiblNet jsou všechny výskyty zapsány s grafémem ú, BiblMel2 použila všech-

ny způsoby zápisu – grafémy ú (J 3,22 a J 4,3.47.54), ů (Ez 1,2) i digraf uo (Ez 4,6) a ve zby-

lých Melantriškách došlo ke kolísání mezi ů a    . V BiblMel3 se s digrafem uo objevily do-

klady z Ez 4,6 a J 4,3 a BiblMel4‒5 digraf použily pro J 4,3 a J 4,54. Zbylá slova v těchto bib-

lích najdeme s grafémem ů. Veleslavín ve své bibli všechny doklady vytiskl výhradně 

s grafémem ů. 

Toto kolísání mohlo mít hned několik příčin. Tou první mohlo být technické vybavení 

tiskárny – při sázení tak rozsáhlého textu, jakým byla bible, nebylo nijak výjimečné, že sazeč 

neměl dostatek diakritických literek, a proto si vypomáhal dvojhláskovým zápisem. Dalším 

důvodem mohla být nejistota ohledně původu dlouhého vokálu v tomto slově, což podporuje i 

fakt, že ve čtyřech biblích najdeme vedle ú / ů také dvojhlásku    . To by naznačovalo, že Me-

lantrich si u tohoto propria nebyl jistý, jak značit českým grafémem latinskou délku (Iūbal). 
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7.2.4 Shrnutí 

V Melantriškách se velmi dobře odráží druhá fáze změny ó >     > ů. V biblích jsme 

nenarazili na žádné zachované ó, grafický záznam diftongu     se však vyskytoval poměrně 

často. Našli jsme ho zejména v těch tvarech a pádech, kde se před ním po dlouhou dobu držel 

grafém ó, tedy v genitivu a dativu substantiv a adjektiv (srov. Porák 1983: 61). Zároveň jsme 

však u většiny výskytů vypozorovali jistý zlom mezi BiblMel3 a BiblMel4, kde se četnost 

obou způsobů zápisu v těchto biblích v podstatě obrátila (v BiblMel3 se     objevilo 144krát, 

zatímco ů jenom 73krát, zatímco v BiblMel4 jsme     našli 74krát a četnost ů stoupla na 145 

výskytů). BiblMel5 vykazuje další pokles výskytů tohoto diftongického zápisu a Veleslavín už 

ve své bibli tiskne výhradně grafém ů. Vedle těchto jednoznačných posunů jsme ale také 

v rámci zkoumaných kapitol šestkrát narazili na depropriální adjektivum Iůdský, ve kterém se 

v BiblNet a BiblMel2 vedle sebe objevil nejenom digraf uo a grafém ů, ale také ú. V dalších 

Melantriškách s výjimkou BiblVel bylo použito jak diftongizované podoby    , tak monofton-

gu ů, který postupně vytlačoval digraf. Z těchto dokladů je patrné, že monoftongizace     > ů 

nebyla ve 2. polovině 16. století plně přijata do grafiky, resp. že nadále přežíval úzus s digra-

fem. 

7.3 Diftongizace 

S monoftongizací     > ů úzce souvisí diftongizace ú >    . Paralelně s ní docházelo 

ještě k diftongizaci ý > ej, kterou vzápětí následovala změna tautosylabického aj v ej. Obě dif-

tongizace započaly na konci 14. století, avšak ještě o dvě století později nebyly v grafice zcela 

ustálené; ani jedna z nich se totiž plně neprosadila do vysokého stylu, reprezentovaného i bib-

lickým územ (v případě diftongizace ú >     byla částečně blokována iniciální pozice). Melan-

trichovy bible tento stav dobře zachycují. 

7.3.1 Diftongizace ú > o   

Počátky diftongizace ú >     se kladou do 14. století, nejvíce se šířila o století později a 

současný stav pochází ze 16. století. Až do poloviny 19. století se     zapisovalo jako au, 

v některých textech ow. Tato grafická podoba reflektovala výslovnost: o se zpočátku vyslo-

vovalo otevřeně, blíže k vokálu a, popř. ä; druhá část diftongu je dodnes vyslovována jako 

neslabičné u.
68

 

                                                
68 O průběhu diftongizace a výslovnosti dvojhlásky     pojednává Lamprecht (viz Lamprecht – Šlosar – Bauer 

1986: 111). 
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Používání diftongu     se v grafice ustalovalo jen pozvolna a bylo do značné míry 

podmíněno také pozicí ve slově.
69

 Porák (1983: 107) uvádí, že uvnitř a na konci slova se     

do grafiky systematicky prosazovalo od 20. let 16. století a od 50. let už byl výskyt hlásky ú 

v těchto pozicích velmi řídký. Na začátku slov a po předponách byla podle něj situace kom-

plikovanější a distribuce dvojhlásky se lišila u jednotlivých písařů a tiskařů, někdy i v jednot-

livých textech nebo tiscích. V následující tabulce vidíme, jak se diftongizace ú >     projevo-

vala v grafice Melantrišek. 

 ú ou 

BiblNet 53 229 

BiblMel2 19 250 

BiblMel3 12 255 

BiblMel4 2 268 

BiblMel5 3 263 

BiblVel 1 268 

Tabulka 24: Četnost grafických zápisů ú, ou ve sledovaných úsecích Melantrišek 

Četnost grafému ú ve sledovaných úsecích byla již v BiblNet relativně nízká (necelých 

20 % celkového počtu výskytů grafému ú a digrafu ou) a v dalších Melantriškách se ještě sni-

žovala. Naše údaje potvrzují Porákovo konstatování, že „[ř]ídké je ú v tiscích Melantricho-

vých a Veleslavínových; ojediněle se vyskytuje ještě v 17. st.“ (1983: 69). 

7.3.1.1   fton  o   na  ačátk  slova 

Podle Poráka (1983: 107) pronikal digraf ou na začátek slov, do spřežek nebo za před-

pony pomaleji než do ostatních pozic ve slově, čemuž odpovídá stav v Melantriškách.
70

 Ve 

sledovaných úsecích se ú /     objevily na začátku slov celkem čtyřikrát, v substantivech úz-

kosti Ez 4,16, úklady Gn 3,12, úraz Ez 3,20 a úrazích Ez 5,11.
71

 BiblNet–BiblMel3 kladou di-

graf ou pouze do slova auzkosti Ez 4,16 a ostatní substantiva ponechávají s grafémem v (vkla-

dy, vraz a vrazých). BiblMel4‒5 a BiblVel vysázely s digrafem nejenom auzkosti, ale také au-

razích Ez 5,11, zbylá dvě slova ponechaly v původní podobě. 

                                                
69 Philomates vidí v používání ú a     významový rozdíl. Ú se podle něj mělo objevovat v akuzativu, zatímco dif-

tong ou vyhradil pro instrumentál (NámMl B8v). Blahoslav však toto umělé dělení kritizuje a žádá všude klást 

    (BlahGram 12a‒14a). Stejným směrem šel tiskařský úzus. 
70 Porák popsal diftongizaci ú >     na začátku slov i v tabulce, která zachycuje pronikání podob s -au do biblí 

(1983: 112). Ke srovnání zde nabízí čtvrtou Melantrišku z roku 1570, v níž našel 44 slov s počátečním v-/au- 

v SZ a 25 slov s počátečním v-/au- v NZ. Ve SZ převažovalo použití v-, které Porák dohledal v 60 % slov. Po-

čáteční au- bylo četnější pouze ve 29 % výskytů. V NZ byla situace již mnohem vyrovnanější. Ve 40 % slov 

převažovalo v-, u 28 % slov byla četnost obou podob vyrovnaná a ve zbylých 32 % převládalo au-. Porák sice 

udává výsledky pouze pro jednu Melantrišku, i v ní však můžeme pozorovat pronikání diftongu    , které vi-

díme i v naší analýze. 
71 Iniciální ú- zde uvádíme v dnešní grafické podobě, psaní ú /     v jednotlivých slovech rozebíráme dále v od-

stavci. 
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7.3.1.2   fton  o    prostřed a na konc  slova 

V nepočáteční pozici ve slově není v Melantrichových biblích situace tak jednoznačná, 

jak ji popisuje Porák, který uvádí, že „v 2. pol. 16. st. je litera ú vcelku už velmi řídká“ (1983: 

69). Zejména v BiblNet–BiblMel3 není grafém ú v Melantriškách nijak ojedinělý, ani později 

z biblí nevymizí úplně. 

Nejvíce se ú drží v přechodníkových tvarech, 3. osobě singuláru i plurálu sloves a také 

v zájmenných tvarech. V BiblNet je tento grafém nejčastější – ve sledovaných úsecích ho na-

jdeme celkem 53krát, z toho pouze méně než čtvrtina výskytů nenáleží do uvedených katego-

rií. Ve zkoumaných úsecích BiblMel2 se grafém ú objevil 19krát a v BiblMel3 jeho četnost 

klesla na 12 výskytů. V obou biblích tvořily většinu dokladů zájmena, přechodníkové tvary a 

slovesný tvar jsú. 

Do BiblMel4 byl grafém ú vysázen jenom dvakrát, opět se tedy projevuje zlom mezi 

první a druhou trojicí biblí. První výskyt pochází z přechodníku jdúce Ez 1,17 a druhý ze slo-

vesa jsú Gal 3,10. V bibli z roku 1577 se k přechodníku jdúce Ez 1,17 přidal ještě jeden (vez-

múc Ez 5,1) a sloveso jsú v Gn 2,4. Veleslavín ve své bibli tento grafém vysázel do jediného 

slova (mnú J 1,27). 

7.3.2 Diftongizace ý > ej 

První doklady o změně ý na dvojhlásku ej (pro jednoduchost zde odhlížíme od pro-

blému fonologické interpretace ej a považujeme ho tradičně za dvojhlásku) pocházejí z konce 

14. století, avšak ani v 15. století nebyla změna v prvních tiscích příliš rozšířena. Až teprve 

v první třetině 16. století se diftongická hláska zapsaná jako ay začala objevovat v kmeni slov 

a předponě vý-, později se uplatňovala i v koncovkách adjektiv.
72

 I zde pronikla diftongizace 

rychleji do mluveného jazyka než do psaného. Pokud jde o způsob zápisu diftongu, v textech 

se objevují podoby ey nebo ay v závislosti na reflexi výslovnosti dvojhlásky, kde se podobně 

jako u diftongu     první člen vyslovoval otevřeně, téměř jako a či ä. 

Ve zkoumaných úsecích Melantrišek se předpony vy- a vý- objevovaly poměrně často 

– dohromady více než 80krát. K záznamu diftongizované podoby zde však došlo pouze jed-

nou, a to ve slově vých d Gn 2,8 v BiblNet, kde bylo substantivum zapsáno jako waychod. 

V žádném dalším slově změna do grafiky přenesena nebyla. 

V pozicích uprostřed slova, konkrétně v kmeni, jsme v rámci zkoumaných kapitol na 

diftong ej nenarazili vůbec a v koncovkách adjektiv je ve sledovaných úsecích důsledně za-

                                                
72 Tento vývoj udává Porák (1983: 134), který stejně jako u diftongizace ú > ou nabízí i pro tuto změnu údaje 

z BiblMel4, kde uvádí četnost ý/ej ve slovesu býti/bývati, v kmeni slov, po sykavkách a v koncovkách. Ve SZ i 

NZ podle jeho zjištění převažují nediftongizované podoby, které se objevují v 80 % všech výskytů. Porák však 

nikde neuvádí, zda analyzuje celou bibli, nebo pouze některé kapitoly. Nejsme proto schopni určit, zda je náš 

vzorek rozsáhlejší, a tudíž výsledky relativně objektivnější. 
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chováván grafém ý, dvojhláska ej se zde vůbec neobjevila. Naše výsledky tedy potvrzují Po-

rákova (1983: 137) zjištění o tom, že v Melantriškách výrazně převládají nediftongizované 

podoby. Jeho vzorek byl vzat pouze z BiblMel4, zatímco náš zahrnuje všechny bible, potvrzu-

je tedy tento stav pro všechny Melantrišky. Důvodem této konzervativnosti, resp. nepoužívání 

ej, může být fakt, že změna byla coby součást mluveného jazyka pociťována jako prvek niž-

šího stylu. S tím také souvisí reflexe této diftongizace v dobových mluvnicích. Náměšťská 

mluvnice ani Blahoslavova gramatika se změnou obšírněji nezabývaly, diftongizace se proto 

nestala součástí pravopisné kodifikace (srov. Porák 1983: 142n.). 

7.3.3 Shrnutí 

Po stránce hláskoslovné jsou Melantrichovy bible poměrně konzervativními texty. Ani 

jedna diftongizace nepronikla do jejich znění úplně, zejména změnu ý > ej (resp. průběžný 

člen -aj-) jsme objevili pouze v jednom izolovaném případě. Diftongizace ú >     byla v tex-

tech mnohem rozšířenější, především od roku 1570 se výskyt grafému ú omezil na jednotlivé 

doklady (srov. Lamprecht – Šlosar – Bauer 1986: 127). 

7.4 Změna tautosylabického aj > ej 

V průběhu diftongizace ý > ej se k této změně připojila změna tautosylabického aj v 

ej.
73

 Docházelo k ní v 15. a zejména v 16. století.
74

 

7.4.1 Změna aj > ej  v Melantriškách 

Na rozdíl od diftongizace ý > ej byla tato změna ve sledovaných úsecích Melantrišek 

relativně častá. Tautosylabické aj/ej se v daných kapitolách objevilo více než 20krát.
75

 Větši-

nu dokladů tvoří rozkazovací tvary sloves, např. lekaj Ez 3,9, ohledajte J 1,40, ptajte J 5,39. 

Vedle toho se objevují adjektiva a adverbia s předponou naj-: najh rší Ez 5,17, najprv J 1,42 

aj. V původní, nezměněné podobě, tedy se slabikou aj, najdeme všechna slova v prvních pěti 

biblích. 

Zvláštní problém představuje depropriální adjektivum Kaldejské Ez 1,3, kde je e ety-

mologické, tj. nejedná se o změnu aj > ej. V prvních třech Melantrichových biblích najdeme 

toto slovo s ej, bible z let 1570 a 1577 ho tisknou s aj a BiblVel se vrací k původnímu zápisu. 

Napříč všemi Melantriškami s výjimkou BiblVel najdeme slovo nazaytřĳ J 1,44 se 

slabikou aj. Bible Veleslavínova, která již provedla změnu aj > ej, toto adverbium pak vytisk-

la v podobě nazegtřj. 

                                                
73 O jejích příčinách a průběhu pojednává Lamprecht in Lamprecht – Šlosar – Bauer (1986: 116). 
74 Porák tuto změnu ve své práci nijak neprobírá ani nekomentuje, v úvodu kapitoly o změně ý > ej pouze kon-

statuje, že „grafika ay […] ustoupila ve 2. pol. 16. st psaní ey, ojed. eg. S diftongem, který vznikl z ý, se zto-

tožnilo původní dvojfonématické spojení aj (psáno ay, ag) a změnilo se rovněž v diftong ei“ (1983: 134). 
75 V BiblNet jsme dohledali 23 dokladů, v BiblMel2‒3 jich bylo 25, BiblMel4 tuto slabiku vysázela celkem 

26krát, v BiblMel5 se objevila 24krát a BiblVel 26krát. 
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Veleslavín tautosylabické aj ve sledovaných úsecích vůbec nepoužil, na všech místech 

užívá ej. K žádnému kolísání nebo postupnému pronikání tedy nedochází, změna je uplatněna 

zlomově v poslední bibli Melantrichovy tradice. I zde je možná inspirace územ Kralické bib-

le. 

Pokud jde o pravopisnou stránku slabik, nepřehlasovaná podoba aj se tiskne ay a Ve-

leslavín pro slabiku ej používá převážně zápis eg, ve dvou z celkových 26 výskytů však na-

jdeme i digraf ey. Jedná se o slovo leyno Ez 4,12.15. 

7.4.2 Shrnutí 

Tautosylabické aj se ve sledovaných úsecích Melantrišek objevovalo relativně často, 

zejména v rozkazovacích tvarech sloves a předponě naj-. V jednotlivých biblích byl jeho zá-

pis jednotný. Všechny Melantrišky ze 16. století používaly aj, změnu aj > ej přehlásku mů-

žeme pozorovat až v Bibli Veleslavínově, kde je uplatněna na všechna slova s touto slabikou, 

rozdíl byl pouze grafice, kdy v BiblBel převládala podoba eg, dvakrát se však objevilo také 

ey. 

7.5 Úžení é > í 

V 15. století začalo do jazyka pronikat úžení é > í,
76

 které v textech výrazněji šířilo až 

od 16. století. Dnešní spisovný stav se ustálil na přelomu 16. a 17. století.
77

  

7.5.1 Úžení v Melantriškách 

Porák (1983: 148) zkoumal úžení v BiblMel4 a došel k závěru, že v SZ i NZ převládají 

nezúžené tvary s é.
78

 Naše analýza jeho pozorování potvrdila. Ve zkoumaných úsecích Me-

lantrišek bylo é zachováno na konci slov u adverbií (prvé Gal 2,18; také Gn 1,6), v koncov-

kách adjektiv a přivlastňovacích zájmen (např. spáti b deš na b k  tvém pravém Ez 4,6). Je-

dinou výjimku jsme dohledali v BiblNet‒BiblMel3 ve větě čas v kterýmž Gn 5,5, kde Bibl-

Mel4‒BiblVel vysázely nezúženou podobu čas v kterémž. 

Po l- Melantrišky zpravidla zachovávaly é (nalézal Gn 2,24,  blékli Gal 3,27), výjim-

ku představuje substantivum  bilí Ez 3,15, které se ve sledovaných úsecích vyskytlo pouze 

jednou, ve všech Melantriškách však došlo k úžení. 

7.5.2 Shrnutí 

Provedené úžení é > í bylo ve sledovaných úsecích Melantrišek podobně ojedinělé ja-

ko diftongizace ý > ej. Našli jsme ho v jednom zájmenu a v substantivu  bilí. V ostatních po-

zicích a slovech Melantrich i Veleslavín zachovávali é. 

                                                
76 Změnu ve výslovnosti a přechod jedné hlásky v druhou vysvětluje Lamprecht – Šlosar – Bauer (1986: 114). 
77 Srov. Porák (1983: 145). 
78 V SZ převládá nebo bylo doloženo pouze é v75 % případů, v NZ je to podle Poráka dokonce 92 %. 
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7.6 Protetické v- 

Protetické v- představuje jednu z neetymologických hlásek na počátku slova před vo-

kály (srov. Lamprecht – Šlosar ‒ Bauer 1986: 98). Vyskytuje se před počátečním o- a do spi-

sovného jazyka nebylo přijato. 

Porák (1983: 121) konstatuje, že v 1. polovině 16. století protetické v- výrazně proni-

kalo do spisovných textů, jeho postup však byl zastaven územ kralickým a veleslavínským. 

Jeho analýza BiblMel4 ukazuje výraznou převahu podob a tvarů bez proteze – ve SZ se jedná 

o 88 % a v NZ dokonce o 95 % všech slov, která začínají na o-. Naše vlastní zkoumání Porá-

kova zjištění potvrzuje. Slov s počátečním o- jsme v každém ze sledovaných úseků našli přes 

300, k protezi však došlo pouze ve dvou ojedinělých případech – ve slově w ráč Gn 4,2 z 

BiblNet a w hně Ez 1,13 v BiblMel2–5. Důvodem tak nízké četnosti může být fakt, že se 

mnoho podob s protetickým v- vyskytuje ve  stručných obsazích kapitol apod., které nejsou 

do našeho korpusu zahrnuty (srov. Porák 1983: 126). 

7.7 Závěry 

Nejvýraznějšími hláskovými změnami, které zasáhly do 16. století a jejichž průběh byl 

reflektován v grafickém zápisu Melantrišek, byly monoftongizace     > ů, diftongizace ú >     

a ý > ej, změna tautosylabického aj > ej a úžení é > í. Všechny bible však byly na této rovině 

méně rozkolísané než v případě grafiky a pravopisu. Přelom mezi BibVel a ostatními Melan-

triškami nastal pouze u změny aj > ej, zároveň jsme však pozorovali zlom mezi BiblMel3 a 

BiblMel4 u monoftongizace     > ů. Podobná situace nastala u diftongizace ú >    , kde byl 

ovšem rozdíl mezi BiblMel3 a BiblMel4 mnohem méně markantní (jednalo se o rozdíl deseti 

výskytů u obou grafických podob). Naproti tomu se do biblí téměř vůbec neprosadila difton-

gizace ý > ej, napříč všemi vydáními jsme ji našli pouze jednou v BiblNet. Podobně ojedinělé 

bylo úžení é > í, které jsme systematicky našli pouze v substantivu  bilí, a protetické v-, jež 

se objevilo v jednom slově v BiblNet a v jednom slově v BiblMel2‒5. 
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8 Morfologie 

Nehláskoslovné změny, které zasáhly znění Melantrišek, rozdělujeme dále do tří kate-

gorií. Na první úrovni se jedná o úpravy v tvarosloví, kde můžeme pozorovat změny u sloves 

(změna osoby, čísla, času a vidu) a jmen (změna skloňování a čísla). Na dalších úrovních se 

pak odehrály změny syntaktické a textové. Kategorizace není v některých případech zcela ne-

problematická, neboť změny se mohly různě kombinovat. 

8.1 Změny ve slovesných tvarech 

Zdaleka nejčastější morfologické změny se týkají verb a můžeme je rozdělit do tří ka-

tegorií. Jedná se o změnu morfologické kategorie u téhož slovesa, změnu slovesného rodu a 

změny v préteritu.
79

 

8.1.1 Změna morfologické kategorie 

8.1.1.1 Změna osoby 

Změnu slovesné osoby jsme ve zkoumaných kapitolách objevili pouze dvakrát. 

V prvním případě se jednalo o změnu ze třetí na osoby druhou – v BiblNet najdeme spojení 

již není sl žebníkem Gal 4,7, které bylo v ostatních Melantriškách změněno do podoby již 

nejsi sl žebníkem. Sixto-Clementina
80

 zde má třetí osobu (iam non est servus), ale už ná-

měšťský Nový zákon
81

 podle Erasmova vzoru překládá s druhou osobou (nejsi). Jde o příklon 

k nevulgátnímu čtení. 

Ve druhém případě byla věta meč  bnažíš p  nich Ez 5,2 z BiblNet, kde je použita 

druhá osoba, změněna v následujících vydáních na meč  bnažím p  nich, tedy do tvaru 

s první osobou. 

8.1.1.2 Změna čas  

Několikrát jsme ve sledovaných kapitolách Nového zákona zaznamenali změnu slo-

vesného času. Ve třech případech byly konstrukce v minulém nebo budoucím čase převedeny 

do času přítomného. První případ se vyskytl v J 1,26, kde původní  pr střed vás stál 

z BiblNet bylo v dalších vydáních nahrazeno slovy  pr střed vás st jí (také zde jde o odklon 

od Vulgáty, Sixto-Clementina čte stetit). V Gal 4,21 původní Zák na jste ne čtli z BiblNet 

formálně vyjadřuje préteritum, zatímco upravené znění Zák na neslýcháte obsahuje prézentní 

tvar. Jedná se opět o odklon od vulgátního legistis. 

                                                
79 Kompletní seznam změn přikládáme Příloze v tabulkách 13.1‒13.4, zde budeme pouze nabízet příklady a tak 

ilustrovat náš výklad. 
80 Zkoumaná verze: viz program Vulsearch na adrese http://vulsearch.sourceforge.net/. Cit. 15. 7. 2013. 
81 Zkoumaný exemplář: Vědecká knihovna v Olomouci, sign. 32.197. 

http://vulsearch.sourceforge.net/
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Nahrazení slovesa ve futuru proběhlo v J 5,31. Věta svědectví mé neb de pravé 

z BiblNet byla později přeformulována do podoby svědectví mé není pravé. 

Ojedinělou změnou je nahrazování plusquamperfekta prostým perfektem nebo opačně. 

Do zkoumaných úseků Melantrišek tato úprava pronikla pouze dvakrát. V prvním případě se 

v préteritální konstrukci kter  ž jest půs bil Gn 2,3 mění sloveso a zároveň se celý úsek po-

souvá do předminulého času. Výsledkem je spojení kter  ž byl vedl, které najdeme ve všech 

Melantriškách počínaje BiblMel2.  

Ve druhém případě zůstalo sloveso samotné zachováno a celý slovesný tvar se posunul 

do prostého préterita, takže místo potok byl vycházel Gn 2,11 z BiblNet najdeme v následují-

cích Melantriškách pouze p t k vycházel. 

8.1.1.3 V dové  měny 

Další skupinu slovesných morfologických změn (někdy na hranici s lexikálněséman-

tickým systémem) tvoří změny ve vidu. Jedním typem jsou ty úpravy, kde dochází k proměně 

z imperfektiv na perfektiva a naopak. Prostředkem změny je zde přidání nebo odebrání prefi-

xu. V Gn 2,2 BiblNet najdeme větu díl  své kteréž jest činil. V následujících Melantriškách se 

odstranilo préteritální být a zároveň byl přidán prefix, takže počínaje BiblMel2 najdeme daný 

úsek s dokonavým slovesem ve znění díl  své kteréž  činil.  V J 4,21 je původní perfektivní 

tvar přijde hodina nahrazen imperfektivním jde hodina (zde se zároveň mění slovesný čas), 

původní dokonal z J 4,34 se v dalších vydáních mění na konal, dokonavé  činí z J 5,19 se no-

vě substituuje na nedokonavé činí (zde se zároveň mění slovesný čas) a spojení ruce dali mi 

Gal 2,9 z BiblNet nejdeme v ostatních Melantriškách v podobě rukou podali mi. Podobnou 

změnu pozorujeme u nedokonavého činil z J 5,36, které bylo od druhého vydání nahrazeno 

dokonavým vykonal.
82

 

Druhým typem změn v oblasti vidu jsou takové, u nichž změnou vidu zaniká frekven-

tativum. Tento jev jsme dohledali u dvou sloves; činíval J 2,23, které bylo nahrazeno imper-

fektivem činil, a býváte-li z Gal 5,18, místo něhož bylo v dalších vydáních vysázeno jste-li. 

K oběma změnám došlo v BiblMel2‒BiblVel.  

8.1.1.4 Změna slovesného rod  

V jednom případě jsme ve zkoumaných kapitolách Melantrišek narazili na změnu pa-

sivního slovesného rodu. Opisná pasivní konstrukce t ť jest d ch vně p vědín  Gal 4,24 

z BiblNet je v následujících Melantriškách upravena a rozšířena na reflexivní pasivum do po-

doby t ť se d ch vně ml ví i r z mí. 

                                                
82 V případech jako dát – podat, konat – vykonat, jít – přijít se nejedná o čistě vidovou dvojici, neboť prefix není 

lexikálně prázdný. 
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Změnu pasiva v aktivum najdeme v Gal 1,22, kde BiblNet vysázela trpnou konstrukci 

nebyl jsem znám tváři Církvím, kterou další vydání upravila do znění neznali mé  s by Círk-

ve. 

8.1.2 Vypouštění auxiliáru být 

V Melantriškách můžeme pozorovat relativně rozšířený jev, kterým je odstraňování 

pomocného slovesa být ze 3. osoby préterita.
83

 Ve sledovaných úsecích Starého zákona na-

jdeme tuto změnu pouze v Gn, kde se objevuje ve 30 případech, v Novém zákoně se s tímto 

postupem setkáme celkem sedmnáctkrát. Ve všech případech se jednalo o nárazové odstraně-

ní v BiblMel2, další Melantrišky žádný jiný auxilár neodstraňují.   

Ve většině případů došlo k odstranění v singulárových tvarech, sedmkrát však byl 

auxiliár odstraněn i v plurálu, např. se místo původního byli jsou pak oba dva nahá Gn 2,30 

objevuje byli pak  ba dva nahá (nebo nazí v BiblVel), nebo došlo k náhradě původním jsou 

 věřili J 4,39 jednoduchým préteritem  věřili.
84

  

Změny v singulárových tvarech podobně jako u plurálových ve většině případů zacho-

valy původní sloveso, čtyřikrát však byl nahrazen celý slovesný tvar – v J 1,15.27.30 bylo 

místo slovesa  činěn jest použito předšel mne
85

 a tvar stala se jest J 1,17 byl nahrazen préteri-

tem přišla, tedy rovněž odvozeným tvarem slovesa jít. Podobnou změnu pozorujeme i 

v souvětí v Gal 3,1, o níž budeme mluvit v následující podkapitole, a v Gal 3,6, kde došlo 

k odstranění celého préteritálního tvaru psán  jest, kterým byla uvozena následující vedlejší 

věta. Touto úpravou byla změněna i syntax celého souvětí, jež se ve všech vydáních následu-

jících po BiblNet přeměnilo na větu jednoduchou. 

Ve sledovaných úsecích Starého zákona bylo auxiliáru použito zejména v páté kapito-

le Genesis ve spojeních jest zplodil Gn 5,4.7.9.13.22.27,  mřel jest Gn 5,8.11.14.17.27, jest 

stv řil Gn 5,1, p žehnal jest Gn 5,2, byl jest Gn 5,5 a ne kázal se jest Gn 5,23. Zbylých 13 

výskytů je rozprostřeno napříč první až čtvrtou kapitolou, např. stal se jest Gn 1,5, jmenoval 

                                                
83 Pomocné být v préteritu proniklo do biblických tisků vlivem bible Benátské, kde složené préteritum hromadně 

nahrazovalo starší imperfektum (Kyas 1997: 147). Melantrich sám odstraňování auxiliáru komentuje 

v předmluvě ke svým biblím, kde říká: „Přitom i ty dvě slova /Jest a Jsou/ kteréžto neslušně a zbytečně až do 

tesknosti a ošklivosti čtení a poslouchání/ na mnoha místech nepotřebně kladeny bývaly/ ty jsou ven vypouš-

těny/ a kdež jich potřebí bylo/ tu jsme jich zanechávali. Tomu kdoby rozuměti chtěl/ kde takových slov potřebí 

jest a kde nic/ ten ať sobě Grammatiku Českou de Verbis přečte.“ Melantrich zde cituje náměšťskou mluvnici 

(fol. E5v a dál), která pomocné být v préteritu žádá vypustit.  
84 Zajímavostí je, že v plurálu perfekta bylo použití auxiliáru být mnohem řidší než v singuláru. Ve zkoumaných 

úsecích BiblNet jsme ho našli celkem 13krát, přičemž v sedmi případech došlo v BiblMel2‒BiblVel k jeho od-

stranění – dvakrát ve SZ (Gn 2,30 a Gn 3,5) a pětkrát v NZ (J 1,11.22, J 2,12, J 3,19, J 4,39). Napříč všemi 

Melantriškami tedy zůstalo zachováno šestkrát, pokaždé v Novém zákoně (J 2,8, J 4,1.38, Gal 2,6.9.12). 

V singuláru se v BiblNet auxiliár být objevil téměř 60krát, přičemž k náhradě došlo v BiblMel2‒BiblVel ve 

dvou třetinách případů. 
85 O této změně podrobněji pojednáváme v následující podkapitole, neboť je součástí rozsáhlejší textové úpravy. 
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jest Gn 2,23, jest přikázal Gn 3,1 nebo porodila jest Gn 4,17. Také v těchto případech došlo 

pouze k odstranění pomocného být, samotné sloveso se nikde nezměnilo. 

8.1.3 Změna koncovky l-ových participií 

Ve sledovaných úsecích Melantrišek několikrát došlo ke změně koncovky přísudko-

vých l-ových participií.
86

 Jedná se o první kapitolu Ezechiela, kde se hovoří o podobenství 

čtyř zvířat. První změnu pozorujeme v Ez 1,12.17, kde jsou podmětem buď zvířata, nebo po-

d benství. V obou verších tiskne BiblNet v l-ovém participiu -i (Kdež byla pr dk st d cha/ 

tam kráčeli: ani se  brac vali když ch dili Ez 1,12 a P  čtyřech stranách jich jd  ce šli/ a 

ne brac vali se když ch dili Ez 1,17). Zbylé Melantrišky se v koncovkách liší. Ve verši 12 

BiblMel2‒BiblVel shodně vytiskly koncovku -y (kráčely, obracovaly, chodily), u verše 17 se 

koncovka -y objevila pouze v BiblMel2‒4 (šly, obracovaly, chodily), poslední dvě Melantrišky 

zde vysázely koncovku -a (P  čtyřech stranách jich jd  ce šla/ a ne brac vala se když cho-

dila). 

Stejné koncovky se objevují v Ez 1,21 (S jd  cími šli a s st jícími stáli) a Ez 1,24 

(když ch dili/ byli jak  zv k mn žství/ a jak  zv k v jsk. A když stáli  p štěna byla křidla 

jich). BiblNet ve všech koncovkách l-ového participia vytiskla -i, zatímco ostatní bible se 

opět liší. Ve verši 24 BiblMel2‒BiblVel shodně kladly koncovku -y, zatímco ve verši 21 vysá-

zely -y pouze BiblMel2‒4 a BiblMel5‒BiblVel opět použily koncovku neuter, tedy -a. 

V Ez 1,19.20.21 byla podmětem také kola (chodily spolu i k la p dle nich: A když se 

p zdvih vala Zvířata  d Země/ pozdvihovaly se spolu i Kola Ez 1,19; když šel d ch i kola 

sp l  zdvihaly se jd  c za ním Ez 1,20; s p zdviženými  d země sp l  se p zdvih valy i kola 

Ez 1,21), k nimž jednotlivé Melantrišky kladly rozdílné koncovky – BiblNet‒BiblMel4 vy-

tiskly koncovku -y, zatímco poslední dvě Melantrišky sázely -a.
87

 

8.2 Změny ve jménech 

8.2.1 Změna druhu deklinace 

Ve sledovaných úsecích Melantrišek jsme narazili na změnu způsobu skloňování. 

V BiblNet najdeme větu všeck  těl  pln   čí Ez 1,18, kde je adjektivum pln skloňováno podle 

jmenné deklinace. V následujících vydáních se ovšem deklinační typ mění na složený, takže 

počínaje BiblMel2 najdeme v daném verši větu všeck  těl  plné  čí. 

                                                
86

 Jedná se spíše o syntaktickou změnu – shodu podmětu s přísudkem, zařazujeme ji však do této kapitoly, proto-

že podmět zůstává ve všech Melantriškách stejný. 
87 V Ez 1,20 se navíc mění číslo participia nt-ového. V BiblNet byl vysázen tvar jdouc, tedy singulár feminina, 

zatímco ostatní Melantrišky přechodník převedly do plurálu jdouce. Zde se může jednat o ustrnulý tvar, Kyas 

(1997: 171) však upozorňuje, že se v Melantriškách objevovaly také neshodné přechodníkové tvary, které uka-

zovaly na vliv lidové mluvy. 
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8.2.2 Kolísání ve skloňování 

Ve sledovaných úsecích Melantrišek také můžeme pozorovat kolísání v koncovkách 

substantiv. V BiblNet–BiblMel4 najdeme genitivní spojení neznáméh  jazyka Ez 3,5.6, kde je 

u substantiva jazyk použito o-kmenové koncovky. V posledních dvou Melantriškách však by-

lo použito koncovky od původu u-kmenové, tedy tvaru jazyku.
88

 

Další kolísání se objevuje v dativním spojení Semeni jeho Gal 3,16 z BiblNet. 

V BiblMel2‒5 najdeme tuto pasáž s o-kmenovou koncovkou Semenu jeho, Bible Veleslavíno-

va do textu vrací původní koncovku n-kmenovou.
89

 

8.2.3 Ústup duálu 

Emanuel Michálek (1982: 26) ve svém článku konstatuje, že Melantrich ve svých tis-

cích zachovává dvojné číslo hlavně u číslovek, nikdy však u sloves.
90

 Ve sledovaných úsecích 

Melantrišek jsme na duálové tvary několikrát narazili také u substantiv, která byla doprováze-

na číslovkou dvě. 

První výskyt se v BiblNet objevuje ve spojení dvě světle veliké Gn 1,14, místo něhož 

ostatní Melantrišky kladou plurálovou podobu dvě světla veliká. Další dvojné číslo bylo pou-

žito u adjektiva ve větě Byli jsou pak oba dva nahá Gn 2,30 z BiblNet‒BiblMel5, místo něhož 

BiblVel sází plurál Byli pak oba dva nazí. Duál najdeme i ve spojení p jal dvě ženě Gn 4,16, 

který v této podobě zachovávají všechny Melantrišky kromě BiblVel, jež používá plurál dvě 

ženy. 

Poslední dvojné číslo se ve sledovaných kapitolách Gn objevuje na konci 5. kapitoly. 

Všechny Melantrišky zde kladou větu Járed živ byl St  šedesáte a dvě létě Gn 5,18, v níž 

dvojné číslo zůstává ve všech vydáních. Jedná se tedy o jediný výskyt, který nebyl nahrazen 

plurálovým tvarem. 

Další duálové tvary byly použity v první kapitole Ezechiela. V obou případech se stej-

ně jako v Genesis jedná o spojení neutra křídla a číslovky dvě. Nominativ dvě křídle Ez 1,11 a 

instrumentál dvěma křídl ma Ez 1,23 z BiblNet byly v dalších Melantriškách nahrazeny plu-

rálovými tvary dvě křídla
91

 a dvěma křídly. 

                                                
88 K pronikání koncovek srov. Šlosar in Lamprecht – Šlosar – Bauer 1986: 142.  
89 Srov. Lamprecht – Šlosar – Bauer 1986: 168‒169. 
90

 Philomates v náměšťské mluvnici označuje duálové tvary za vetché a žádá jejich nahrazení plurálem (NámMl 

G2r). Blahoslav (BlahGram 105b‒107a) ve své gramatice tento postup kritizuje a říká, že mezi duálem a plurá-

lem je významový rozdíl, který žádá zachovat. 
91 Změna čísla v Ez 1,11 s sebou přináší i změnu v koncovce slovesa. BiblNet zde sází větu s koncovkou plurálu 

životných maskulin Dvě křídle […] spojovali se, zatímco ostatní Melantrišky na tomto místě kladou koncovku 

odpovídající plurálu neuter, takže větu najdeme v podobě Dvě křídla […] spojovala se. 
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8.3 Závěry 

Morfologické změny se ve sledovaných úsecích Melantrišek týkaly především sloves, 

ojediněle také jmen. Mezi slovesné úpravy patřily málo frekventované změny v osobě, čísle, 

času a rodu sloves, vidové změny, změny koncovky l-ových participií a často doložené, sys-

tematické odstraňování auxiliáru být ze 3. osoby préterita. U jmen jsme zaznamenali pouze 

změny způsobené rozdílnými deklinačními typy a úpravy v duálových a plurálových tvarech. 

Téměř u všech změn byl jasně patrný přechod mezi BiblNet a ostatními Melantriška-

mi. Nejvíce se tento zlom projevil ve slovesných úpravách, jež se odehrály v BiblMel2. Jedi-

nou výjimku představovaly změny koncovek l-ových participií, kde objevil druhý zlom 

před BiblMel5 a BiblVel, které uplatnily tytéž změny. Ve změnách jmen se BiblMel5 přidala 

ke skupině BiblMel2–4 a úpravy provedla pouze BiblVel, takže v této oblasti najdeme tři zlo-

my – BiblNet, BiblMel2‒5 a BiblVel. 
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9 Syntax 

Po změnách morfologických ovlivnily textové znění Melantrišek také úpravy na rovi-

ně syntaktické. Jedná se o změny ve valenci způsobené náhradou jména či slovesa, vkládání 

participiálních konstrukcí do textu, shodu podmětu s přísudkem a změny ve vztazích mezi 

větnými členy a celými větami. 

9.1 Změna pádu u jmen a zájmen 

Jedním typem změn, které nacházíme na syntaktické rovině, jsou změny jmenných a 

zájmenných konstrukcí zahrnující změny kategorie pádu. 

První doklad této úpravy najdeme v BiblNet ve větě ať js   k znamením/ k časům/ a ke 

dnům i k Letům Gn 1,12, kde se všechny předměty objevují v dativu účelovém s předložkou k. 

BiblMel2‒5 celou konstrukci posunuly do akuzativu s předložkou pro (ať js   pr  Znamení/ a 

pr  vyměření časův/ Dnův a Let) a BiblVel zachovala akuzativ, pouze změnila prepozici, tak-

že výsledná podoba daného úseku zní ať js   na znamení a na časy/ a dny i Léta. 

Změnu nominativu v genitiv negativní můžeme vidět ve větě čl věk nebyl, kterýž by 

dělal Gn 2,5 z BiblNet, kde ostatní Melantrišky kladou spojení čl věka nebyl , kterýž by dě-

lal. K dalším změnám pádů dochází v Gn 3,6 a Gn 4,12, kde je původní genitiv  d tváři na-

hrazen instrumentálovým tvarem před tváří. V případě náhrady ze čtvrté kapitoly byla změna 

trvalá, v Gn 3,6 se v poslední Melantrišce vrací původní genitivní tvar. 

V Gal byly provedeny tři pádové změny. První najdeme ve větě abyste ne všeh  činili 

Gal 5,17, kde se v BiblNet objevuje genitiv, který ostatní Melantrišky nahradily akuzativním 

tvarem abyste ne vše činili. Zbylé změny se pojí se změnou předložky – v Gal 5,4 BiblNet vy-

sázela lokálové spojení kteříž v Zák ně, v němž ostatní Melantrišky nahradily předložku 

v sekundární prepozicí skrze, která se pojí s akuzativem, takže počínaje BiblMel2 daný úsek 

zní kteříž skrze Zák n. V tomto případě se jedná o odklon od vulgátní tradice (Sixto-

Clementina čte in lege) a shodu s erasmovským náměšťským Novým zákonem (skrze zák n). 

Třetí změna pádu se objevuje v genitivním spojení sám   sebe Gal 6,4 z BiblNet. V BiblMel2 

a zbylých biblích bylo původní u nahrazeno lokálovou předložkou v a celé spojení tak najde-

me ve znění sám v s bě. 

K odstranění lokálu došlo v Ez 1. V BiblNet je kniha uvozena větou I stal  se v Třid-

cátém Létě/ v čtvrtém Měsíci/ a pátém dni měsíce Ez 1,1. Část závěru verše zní v pátém dni 

měsíce. Ostatní Melantrišky všude odstranily předložku v a obě části verše převedly do geni-
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tivu temporálního, takže dané pasáže znějí I stalo se třidcátéh  léta/ čtvrtéh  měsíce/ a pátéh  

dne měsíce a pátéh  dne měsíce.
92

 

Předposlední pádovou substituci můžeme pozorovat ve větě mezi nár dy, k nimž vyže-

nu je Ez 4,13, která se v BiblNet objevuje s dativní vazbou, zatímco všechny následující Me-

lantrišky relativum převádějí do genitivního tvaru, takže výsledná podoba zní mezi nár dy, d  

nichž vyžen  je. Poslední změna se objevuje ve větě K Kain vi pak/ a k darům jeh  nep hle-

děl Gn 4,4 v BiblNet. Všechna následující vydání celou konstrukci převádějí z původního da-

tivu do akuzativní podoby, takže v BiblMel2‒BiblVel najdeme tento úsek ve znění Na Kaina 

pak/ a na dary jeh  nep hleděl. 

Ačkoli se nejedná o změnu pádu, můžeme k těmto poznámkám přiřadit také zavedení 

signalizace pádu pomocí pádového morfu u původně nesklonných přejatých antroponym, tj. 

zavedení sklonnosti. Objevuje se pouze dvakrát. Na konci Gn 5 se v první Melantrišce obje-

vuje věta  činěni js   všickni dn vé Járed Gn 5,20, do níž ostatní vydání kladou nominativ 

posesivního adjektiva  činěni js   všickni dn vé Járed vi. V téže bibli najdeme i větu Noe 

pak […] zpl dil Sem/ Cham/ a Jáfet Gn 5,27, v níž zbylé Melantrišky pád manifestují přísluš-

nou koncovkou: Noe pak […] zpl dil Sema/ Chama/ a Jáfeta. 

9.2 Kondenzace pomocí participiálních konstrukcí 

Další změnou, která se týká sloves a ovlivňuje syntax, jsou participiální konstrukce. 

Ve sledovaných úsecích Melantrišek několikrát došlo k náhradě préterita participiem nebo 

naopak. 

Systematické vkládání konstrukce s nt-ovým participiem můžeme vidět na konci Gn 5, 

kde se v BiblNet pětkrát objevila formulace s verbem finitem živ byl Gn 5,12.18.21.23.26 

(např. Kainan také byl živ Sedmdesáte let a zpl dil Malalehele Gn 5,12 nebo Járed živ byl St  

šedesáte a dvě létě a zpl dil En cha Gn 5,18). BiblMel2–BiblVel všechny výskyty nahradily 

participii nt-ovými jsa Gn 5,12.26 a maje Gn 5,19.21.23, takže v těchto biblích najdeme dané 

věty ve znění Kainan také jsa v Sedmdesáti Letech zpl dil Malalehele Gn 5,12 a Járed maje 

St  šedesáte a dvě létě zpl dil En cha Gn 5,18. 

Další změnu participia v préteritu provedla BiblMel2 a všechny následující Melantriš-

ky v Gal 2,3, kde BiblNet použila prosté préteritum jenž byl P hanem, které ostatní bible 

změnily na participium nt-ové jsa Pohanem. 

K další změně syntaktické konstrukce došlo ve větě kdežt  byl Jan křtě J 1,28. 

V BiblNet tato věta vyjadřuje minulý čas pomocí staré konstrukce préterita slovesa být a nt-

                                                
92 BiblMel3‒BiblVel v první části verše provedly ještě změnu ve spojkách, o níž budeme mluvit v následující 

kapitole. 
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ového participia, ostatní Melantrišky ovšem odstraňují sloveso být a celou větu převádějí do 

prostého préterita, kde se participium již neobjevuje, takže v BiblMel2‒BiblVel najdeme tento 

úsek ve znění kdež Jan křtil.  

9.3 Vztahy mezi větami 

Poslední syntaktickou úpravou, k níž v Melantriškách docházelo, byly změny mezi vě-

tami nebo náhrada souvětí větou jednoduchou či naopak. 

Ke změně souvětné struktury došlo v Melantriškách čtyřikrát. Transformaci souvětí ve 

větu jednoduchou vidíme v Gn 5,15, kde BiblNet vytiskla souvětí Malalehel pak živ byl Šede-

sáte a pět let i zplodil Járeda. BiblMel2 a všechny následující Melantrišky z první věty od-

stranily sloveso a transformovaly ji do příslovečného určení času, takže výsledná podoba zní 

Malalehel pak v Šedesáti a pěti letech zpl dil Járeda. 

Druhá změna souvětné struktury se odehrála v souvětí kteříž byli přišli aby vyšpeh va-

li sv b d  naši Gal 2,4 v BiblNet. Zbylé Melantrišky změnily původní vedlejší větu účelovou 

na příslovečné určení účelu, které se stalo součástí hlavní věty, takže v BiblMel2‒BiblVel da-

ný verš zní kteříž byli přišli k vyšpeh vání sv b dy naší. 

V J 4,52 došlo k transformaci nepřímé řeči. Původní souvětí zvěst vali jem  řk  ce Že 

by Syn jeh  živ byl, které najdeme v BiblNet, se v následujících vydáních změnilo na přímou, 

neuvozenou řeč (signalizovanou jen nt-ovým participiem), takže daná pasáž se objevuje ve 

znění řk  ce Syn tvůj živ jest. Zároveň zde došlo k odstranění tzv. subjunktivu. Podobnou 

změnu nepřímé řeči sledujeme i v Gal 5,2, kde BiblNet vytiskla souvětí já Pavel pravím vám 

že b dete-li se  břez vati/ Krist s vám nic nepr spěje. Všechny následující Melantrišky ze 

souvětí vypustily spojku že: já Pavel pravím vám/ b deteli se  břez vati/ Krist s vám nic ne-

pr spěje. V přímé řeči tedy tato souvětí neobsahují spojku že jako ekvivalent latinského tzv. 

quoniam citativum vulgátní tradice. 

9.4 Závěry 

Na úrovni syntaxe nedocházelo ke změnám příliš často. Nejčastějším typem úprav by-

ly změny pádů a změny slovesných tvarů. V Gn 5 systematicky a na několika dalších místech 

ojediněle docházelo k náhradě préterita participiem nebo naopak. V několika verších jsme ta-

ké zaznamenali změnu souvětí. 

Ve všech těchto případech můžeme pozorovat tytéž zlomy jako u morfologických 

změn – veškeré zaznamenané úpravy provedla BiblMel2, k ojedinělým změnám pádů dochá-

zelo i v BiblVel. 
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10 Textové změny 

Po morfologii a syntaxi jsou posledním typem změn, které zasahovaly do textu, jednak 

drobné lexikální změny, tedy náhrada jednoho slova či slovního spojení za druhé nebo vložení 

nového slova, jednak změny kontextové, kdy byla do textu přidána nebo z něj odebrána celá 

věta nebo souvětí, popř. bylo upraveno její znění nebo došlo ke změně slovosledu.
93

 

Pokud se podíváme na jednotlivé Melantrišky z hlediska textových změn, ať již na 

úrovni slova, nebo celé věty, uvidíme, že stejně jako v případě morfologických změn i zde 

můžeme všech šest biblí rozdělit do tří skupin – BiblNet, BiblMel2‒5 a BiblVel.
94

 Jednotlivé 

změny se tedy projevují právě při srovnání těchto tří skupin, v některých případech se však 

mohou objevit jinde.
95

 

10.1 Změny na úrovni slova 

Drobnější změny najdeme v Melantriškách mnohem častěji než rozsáhlejší textové ná-

hrady. Jedná se o náhradu sloves, substantiv, adjektiv a z nich vycházejících přívlastkových 

konstrukcí, adverbií a předložek.
96

 

10.1.1 Změny ve slovesech 

Zdaleka nejčastější úpravy textu se týkají verb
97

 a velmi často jsou doprovázeny mor-

fologickými změnami. Jde o vypuštění či přidání slovesa nebo nahrazení slovesa jiným, vý-

znamově příbuzným slovesem, které má stejnou valenci a zachovává tytéž větněčlenské pozi-

ce. 

10.1.1.1 Změna pref x  

K nejmenším nemorfologickým úpravám slovesa došlo pomocí změny stávajícího pre-

fixu nebo jeho přidání či odebrání. Ke změně stávajícího prefixu došlo ve sledovaných úse-

cích Melantrišek celkem dvanáctkrát. Poprvé se tato změna vyskytla v Gn 3,7 BiblNet, kde 

                                                
93 V této části analýzy budeme postupovat dvěma způsoby – nejprve popíšeme nejčastější lexikální i textové 

změny a poté projdeme jednotlivé biblické knihy a postupně zmapujeme rozsáhlejší úpravy. 
94 Pokud není uvedeno jinak, jedná se o změny mezi BiblNet a všemi ostatními Melantriškami. Pokud se objeví i 

změna u jiných biblí, např. BiblVel, bude specificky uvedena. 
95 Pro ilustraci zde uvedeme několik příkladů. Změnu ve všech třech skupinách, které jsme vymezili výše, vidí-

me např. v Gal 1,17, kde BiblNet sází k předkům svým Ap št lům. BiblMel2‒5 místo toho vytiskla větu 

k Ap št lům/ jenž byli předemn   a v BiblVel se verš objevuje ve znění k těm jenž prvé byli Ap št lé nežli já. 

Relativně často však změny provedou i jiná vydání, jako je tomu např. Ez 1,1, kde BiblNet uvádí I stalo se v 

Třidcátém Létě v čtvrtém Měsíci/ a pátém dni měsíce, zatímco BiblMel2 zůstala osamocena se zněním I stalo 

se třidcátéh  léta/ čtvrtéh  měsíce/ a pátéh  dne měsíce. BiblMel3‒BiblVel tento verš vytiskly v podobě Stalo 

se pak třidcátéh  léta/ čtvrtéh  měsíce/ a pátéh  dne měsíce. 
96 V této kapitole se budeme zabývat pouze změnami předložek v rámci téhož pádu. Případy, kdy změna před-

ložky vychází ze změny celého pádu, jsme rozebírali v předchozí kapitole (srov. 9.1). 
97 Do této podkapitoly řadíme také změny v těch slovech, která vznikla odvozením ze sloves, tedy deverbativní 

adjektiva a substantiva (p patření, vzezření,  činěný). Nejedná se sice o slovesné tvary, avšak významově mají 

v textu blízko ke slovesům. 
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najdeme větu I p v lal Pán Bůh Adama, jejíž sloveso bylo v následujících Melantriškách 

změněno na zavolal.  

Dvakrát je v Gn změněno sloveso vl žit. Jednou ho najdeme v Gn 3,12 BiblNet ve vě-

tě nepřátelství vl žím mezi teb   a žen  , podruhé se objevuje v Gn 4,13 ve větě I vl žil Pán 

znamení na Kaina. V obou případech se sloveso změnilo na p l žil. 

Další změnu předpony najdeme ve slovesech  dělal Gn 3,16 z BiblNet‒BiblMel5, kte-

ré se v BiblVel mění na zdělal, nebo povolal Gn 3,7 z BiblNet, jež bylo v ostatních vydáních 

nahrazeno slovem zavolal. V Ez se několikrát mění prefix u slovesného substantiva patření.
98

 

V BiblNet najdeme substantiva  patření Ez 1,26.28 a p patření Ez 1,27, která byla ve všech 

dalších Melantriškách sjednocena na spatření. 

Poslední změna tohoto typu se ve Starém zákoně týká slovesa přer šili Ez 2,4 z Bibl-

Net, místo něhož se počínaje BiblMel2 klade slovo zr šili. 

Ve sledovaných úsecích Nového zákona k této změně došlo celkem třikrát; dvakrát je 

vazba přichází k Světl  (jednou v kladné, jednou v záporné podobě) nahrazena spojením vy-

chází na Světl  J 3,20.21 a jednou se původní slovesné adjektivum  tvrzenéh  Gal 3,17 mění 

na stvrzenéh  (v BiblMel2‒4 ztvrzenéh ).  

Prefixace či deprefixace se ve sledovaných kapitolách Melantrišek objevuje celkem 

čtyřikrát. Poprvé ji najdeme v Gn 1,6 v BiblNet ve větě děl V dy  d V d, kde ostatní Melan-

trišky kladou prefigovaný tvar  dděl. 

Původní káži Ez 3,26 a Ez 5,13 z BiblNet se v dalších vydáních objevuje v prefigova-

né podobě r zkáži (zároveň se mění slovesný čas). Deprefixaci můžeme vidět ve větě dokonal 

díl  jeh  J 4,34 v BiblNet, kde se v dalších vydáních objevuje neprefigovaný tvar konal. Po-

dobně tomu je i v J 5,35. Zde bylo sloveso poradovati se nahrazeno neprefigovaným tvarem 

radovati se. 

10.1.1.2 Vyp štění nebo př dání slovesa 

Další typ textové úpravy představuje doplnění nebo odstranění slovesa z věty. Tento 

typ změn jsme zaznamenali v Novém zákoně, kde uplatňuje na více místech. 

Vypuštění a současně s tím i nahrazení odvozeného slovesného tvaru jsme zaznamena-

li v Gal 4,4, kde byla v původním souvětí  činěnéh  z ženy /  činěnéh  p d Zák nem nahra-

zena obě deverbativní adjektiva slovem nar zenéh  a současně byl druhý výskyt slova vyne-

chán, takže výsledná podoba dané pasáže v BiblMel2‒BiblVel zní nar zenéh  z ženy/ p d Zá-

konem. 

                                                
98 Změna  patření / p patření – spatření se sice týká substantiv, projednáváme ji však v tomto oddíle, protože je 

založená na změně prefixu u sloves, z nichž jsou obě substantiva odvozena (viz. pozn. 93). 
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Vložení nového slovesa vedle stávajícího jsme našli v Gal 5,14, kde byla věta Zák n 

v jedn m sl v  se naplň je doplněna v BiblMel2‒5 do podoby Zák n v jedn m sl v  se zavírá 

a naplň je, přičemž Veleslavín se vrací k původnímu znění. Podobný, ačkoli delší případ 

představuje i J 3,33, v němž se původní souvětí zapečetil jest že Bůh pravd ml vný jest 

v dalších vydáních rozšířilo do podoby zapečetil a t h  p tvrdil / že Bůh pravd ml vný jest.  

10.1.1.3 Lex kální s bst t ce 

10.1.1.3.1 Nahrazení plnovýznamového být 

Jedním ze sloves, které Melantrišky změnily, je plnovýznamové být. V Bibli Netolic-

kého najdeme pět míst, na nichž jej ostatní Melantrišky nahrazují jinými verby. 

Všechny výskyty ze sledovaných kapitol Starého zákona jsou soustředěny do Gn 1,14, 

kde v BiblNet najdeme plnovýznamové být hned třikrát – Světl  větší aby byl  nad Dnem a 

Světl  menší aby byl  nad N cí: i Hvězdy […] aby byly nad Dnem. Ve všech případech bylo 

toto sloveso nahrazeno slovem panovat. 

Ve zkoumaných úsecích Nového zákona bylo plnovýznamové být nahrazeno dvakrát. 

Místo původního z skutkuov-li Zák na t  jest Gal 3,5 z BiblNet najdeme v ostatních Melan-

triškách slova z skutkuov-li Zák na t  činí a spojení p žehnání Abraham v  byl  Gal 3,14 z 

nahrazuje BiblMel2‒BiblVel slovy p žehnání Abraham v  přišl . 

10.1.1.3.2 Verba dicendi 

Ve sledovaných úsecích Melantrišek najdeme i změny ve verbech dicendi. Préteritální 

tvar řekl J 1,30 a J 5,11 je nahrazován slovesy p věděl (J 1,30) a r zkázal (J 5,11). P věděl se 

klade i místo dí (J 1,23), kde můžeme navíc pozorovat změnu ve slovesném času. Poslední 

změna se objevuje v J 4,27, kde je původní sloveso tížeš se nahrazováno tvarem ptáš se. 

10.1.1.3.3 Ostatní slovesa 

V této části práce rozlišujeme dva typy lexikálních substitucí. Jedním je nahrazení 

jednoho slovesa se stejnou valencí a zachováním větněčlenských pozic.
99

 U dalších lexikál-

ních substitucí se jedná o takový typ náhrad, při němž dochází k větším zásahům do věty – 

nahrazovaná slovesa mají jinou valenci a vyžadují jiná větněčlenská doplnění.  

První typ lexikálních substitucí je v Melantriškách doložen vícekrát. Ve sledovaných 

úsecích Starého zákona se poprvé objevuje v Gn 2,3, kde je původní sloveso půs bil jest ze 

souvětí  d vší práce své kter  ž jest půs bil z BiblNet v dalších Melantriškách nahrazeno 

plusquamperfektem byl vedl, takže výsledná podoba zní  d vší práce své kter  ž byl vedl. 

Druhá substituce se objevuje v Gn 2,21, kde je původní zvěděl z BiblNet v ostatních vydáních 

                                                
99 Pojem valence zde chápeme jako schopnost vázat na sebe obligatorní i potenciální, tj. fakultativní větné členy. 
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změněno na viděl. Třetí náhradou je sloveso jísti, které bylo v BiblVel vysázeno místo verba 

krmiti Gn 3,15, které používá BiblNet‒BiblMel5. V další kapitole Gn najdeme místo původ-

ního vzdělal Gn 4,15 z BiblNet sloveso vystavěl. 

V Ez 1 se několikrát opakuje náhrada slovesného substantiva vzezření Ez 1,16.22.26. 

Ve všech Melantriškách počínaje BiblMel2 je toto slovo nahrazeno substantivem spatření. 

Ve zkoumaných úsecích Nového zákona najdeme takovýchto změn celkem dvacet,
100

 

např. vzdělám v BiblNet, které bylo v ostatních biblích nahrazeno slovesem vyzvedu J 2,19, 

avšak do textu BiblVel se vrací původní vzdělám. Mezi další substituce patří např. p smíván 

místo původního zklamán Gal 6,7 z BiblNet, trpěti b de namísto ponese Gal 5,10, nové vyko-

nal za původní činil J 5,36 apod. 

Lexikální substituce, které s sebou přinášely odlišnou valenci, se ve zkoumaných úse-

cích objevily čtyři. První najdeme ve větě I vzhlédl Pán k Abel vi a k darům jeh  Gn 4,4 

z BiblNet, kde se sloveso vzhlédn  t pojí s dativem. BiblMel2 a ostatní Melantrišky do této 

věty kladou verbum p hledět, které má akuzativní valenci, takže daný úsek byl v těchto bib-

lích přeformulován do znění I p hleděl Pán na Abele a na dary jeh .  

Druhou změnu představuje původní dativní spojení přichází k Světl  J 3,20.21 

z BiblNet, které se ve sledovaných úsecích Melantrišek objevilo dvakrát – jednou v kladném, 

jednou v záporném slovesném tvaru. Ve všech následujících Melantriškách došlo k jeho na-

hrazení akuzativním spojením vychází na Světl . 

Ke třetí substituci verb došlo ve větě neb ďte  pět  btíženi jhem sl žebn sti Gal 5,1 

z BiblNet. Ostatní Melantrišky místo jednak nahradily původní verbo-nominální predikát jed-

noduchým slovesným přísudkem, jednak změnily samotné sloveso, takže v BiblMel2‒BiblVel 

se daná věta objevuje ve znění neuvalujte na sebe  pět jha sl žebn sti. 

Poslední slovesnou náhradu, která přináší i změnu valence, můžeme vidět v Gal 5,13. 

BiblNet daný verš vytiskla ve znění abyšte sv b dy v příčin  těla nedávali, kde se préteritum 

slovesa dávat pojí s akuzativem. BiblMel2–5 toto sloveso nahrazuje imperfektem p žívat, 

k němuž klade dativní vazbu, takže verš v těchto Melantriškách zní abyšte té sv b dy k příči-

ně těla nep žívali. Veleslavín nahradil jak sloveso p žívat, tak substantivum příčina, a navíc 

upravil slovosled, takže v BiblVel najdeme tuto větu v podobě abyšte p d zámyslem té sv bo-

dy nep v l vali těl . 

                                                
100 Zde uvádíme pouze několik příkladů, všechny slovesné náhrady jsou uvedeny v Příloze v tabulkách 

13.1‒13.4. 
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10.1.2 Změny ve jménech 

Dalšími slovními druhy, u nichž zaznamenáme změny, jsou substantiva a adjektiva, 

která zde shrnujeme do kategorie jmen. Stejně jako u sloves zde najdeme dva druhy změn – 

buď bylo dané jméno nahrazeno jiným jménem či slovním spojením ve funkci přívlastku, ne-

bo došlo k jeho úplnému vypuštění či naopak přidání. 

10.1.2.1 Lex kální s bst t ce 

Změnu tohoto typu najdeme ve sledovaných úsecích Melantrišek celkem často. Ve 

dvou případech se jedná o náhradu deadjektivního abstrakta suchost Gn 1,9.10 z BiblNet, 

místo něhož ostatní Melantrišky kladou spojení míst  s ché. V první kapitole Gn bylo ještě 

změněno substantivum hmyz Gn 1,16 na plaz. Zde Vulgáta čte reptile, takže změnu z hmyz na 

plaz pokládáme za snahu o věrnější překlad.  

Substituce, v nichž se jedná o náhradu sémanticky blízkým slovem, které nemá vliv na 

věrnost překladu, zaznamenáme v Gn 2,4, kde bylo spojení bylin  krajiny prvé z BiblNet v 

ostatních vydáních změněno na bylin  Země prvé. O pět veršů dále byl původní pokrm Gn 2,9 

nahrazen neutrem jídl  a v Gn 3,14 se díl  mění na femininum práce. 

V Ez 1‒5 najdeme několik dalších substitucí. V Ez 1,6 bylo původní p patření 

z BiblNet změněno na tvářn st a vzezření Ez 1,7.16.22.26 se všech Melantriškách mění na 

spatření. Výjimku v distribuci obou slov představuje poslední výskyt z Ez 1,26, kde 

v BiblNet, BiblMel5 a BiblVel najdeme vzezření, zatímco BiblMel2‒4 na tomto místě tisknou 

spatření. Další změnu vidíme ve větě podle potoka Chobar Ez 3,23, které v této podobě na-

jdeme v BiblNet‒BiblMel4. BiblMel5 a BiblVel zde tisknou spojení p dle řeky Ch bar. 

K postupné změně jmen dochází ve větě  činěn  jest v ústech mých jak  střed slad-

ko Ez 3,3 v BiblNet. Místo slova sladko kladou BiblMel2‒5 substantivum sladkost a BiblVel 

zde vytiskla adjektivum sladký. 

Mezi další substituce patří slovo adamant Ez 3,9 z BiblNet, které ostatní Melantrišky 

nahrazují výrazem diamant. Substituci adjektiva za substantivum můžeme vidět v Ez 2,7, kde 

bylo slovo p dtrhači z BiblNet nahrazeno v dalších vydáních adjektivem p dvrac jící. 

Ve sledovaných kapitolách Nového zákona bylo podobných změn méně. V J 4,39 bylo 

substantivum slovo změněno na řeč (a to ve shodě s náměšťským Novým zákonem z r. 1533; 

Sixto-Clementina má verbum) a původní Čtení, které bylo osmkrát použito v Gal 1,6 a jednou 

v Gal 1,7, všechny Melantrišky počínaje BiblMel2 nahradily slovem Evanjelium. K další sub-

stitucí došlo v Gal 2,5, kde byla původní hodina z BiblNet nahrazena slovem čas, v Gal 4,2, 

kde se spojení p d  bráncemi, jež najdeme v BiblNet‒BiblMel3, v BiblMel4‒BiblVel mění do 

podoby p d  chráncemi. Místo původního zám tek Gal 4,13 z BiblNet najdeme v ostatních 
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Melantriškách substantivum mdloba, Smilnost Gal 5,19 z BiblNet byla nahrazena Chlípn stí, 

hříchy Gal 5,24 z BiblNet se v BiblMel2‒5 změnily na vášně, zatímco v BiblVel se vrací pů-

vodní substantivum. Poslední substantivní náhradu představuje slovo statek Gal 6,6, které v 

BiblMel2‒BiblVel nahrazuje původní zb ží. 

Substituce adjektiv byly ve zkoumaných kapitolách Melantrišek méně časté. Na první 

jsme narazili v Gn 1,2, kde bylo přídavné jméno ne žitečná změněno v BiblMel2‒BiblVel na 

nenes  cí  žitk . Původní adjektivum ve spojení s kně k ženné Gn 3,16 bylo také rozvinuto 

do podoby neshodného přívlastku, takže počínaje BiblMel2 v daném verši najdeme spojení 

s kně z k ží chl patých. Další náhradu najdeme ve větě teče pr ti Asyrským Gn 2,15, kde je 

zpodstatnělé adjektivum Asyrským z BiblNet v dalších Melantriškách nahrazeno spojením 

Zemi Asyrské. Čtvrtá substituce se objevila v Ez 1,8, kde místo r ce čl věčí z BiblNet najde-

me v následujících vydáních ruce lidské. Adjektivum čl věčí bylo spolu se dvěma dalšími na-

hrazeno také v Ez 1,10, kde místo kongruentních spojení s adjektivy tvář čl věčí a tvář lv vá 

[…] tvář v l vá najdeme substantiva v genitivu posesivním tvář čl věka a tvář lva […] tvář 

vola. Původní adjektivum nemil stivý Ez 3,18.19, které se v BiblNet objeví v daných verších 

celkem pětkrát, bylo v následujících Melantriškách nahrazeno přídavným jménem bezb žný. 

10.1.2.2 Vyp štění nebo př dání jména 

Postupné vypouštění jmen můžeme zaznamenat v Gn 1,25. Původní věta aby měl  

všelikou bylinu zelenou k pokrmu z BiblNet byla dvakrát zkrácena. V BiblMel2‒5 bylo vyne-

cháno adjektivum zelenou, BiblVel odstranila i zájmeno všelik   a substantivum bylinu, takže 

výsledná podoba v poslední Melantrišce zní aby měl  k pokrmu. Ve větě i řekl Bůh zpl ď Ze-

mě bylin  Gn 1,10 bylo v dalších vydáních oproti BiblNet vypuštěno slovo Bůh.  

Přidání jména zaznamenáme v J 5,30, kde bylo na konec věty nehledám vůle své ale 

vůle t h  kterýž mne p slal v BiblMel2‒BiblVel vloženo adjektivum Otcovy. Věta Símě p dle 

p vahy své v Gn 1,11 byla v BiblMel2 a všech následujících rozšířena do podoby Símě p dle 

vlastní p vahy své. 

10.1.3 Změny v zájmenech 

Do samostatné kategorie vyčleňujeme změny, k nimž dochází v oblasti zájmen. Jedná 

se o nahrazení zvratného posesiva zájmeny tvůj, jejich apod., distribuci relativ který a jenž, 

dále o záměnu krátkých tvarů za dlouhé či naopak, přidání postfixu -to, nahrazení jednoho zá-

jmena druhým nebo přidání či vypuštění zájmena v textu. 

10.1.3.1 Zvratné  ájmeno svůj 

Poměrně výraznou změnou, ke které v Melantriškách dochází v oblasti zájmen, je sys-

tematické nahrazování reflexiva svůj ostatními přivlastňovacími zájmeny. Michálek (1982: 
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26) konstatuje, že Melantrich ve svých biblích zachovával zvratné svůj pouze ve 3. osobě, 

takže postupoval opačným způsobem, než žádala náměšťská mluvnice. Naše analýza texto-

vých změn v Melantriškách (srov. též Kyas 1997: 169‒171) ukazuje, že ojediněle byla nahra-

zována i zájmena vyjadřující 3. osobu. 

Zájmeno svůj bylo ve sledovaných úsecích Melantrišek nahrazeno celkem jedenáct-

krát. V sedmi případech za něj bylo vysázeno posesivum tvůj Gn 3,11.14.15, Ez 2,9, J 5,8.11 

a Gal 5,14, jednou se objevil plurál vaše J 4,35. V Ez 2,1 a Gal 6,17 toto zájmeno zastupovalo 

1. osobu, takže bylo nahrazeno posesivními tvary mou Ez 2,1 a mém Gal 6,17, a původní spo-

jení v p k lení svém Gn 1,21 bylo později změněno na p k lení jejich. Ve všech případech 

došlo k nahrazení zvratného zájmena v BiblMel2‒BiblVel, jedinou výjimku představuje refle-

xivum ve spojení bližníh  svéh  Gal 5,14, které BiblMel2‒5 nahradily posesivním tvéh , za-

tímco BiblVel vrací původní zájmeno. 

Náměšťská mluvnice u všech zájmen jako pravidlo uvádí, že zvratné tvary se mají 

klást tam, kde zájmeno vyjadřuje tutéž osobu a číslo jako sloveso. V ostatních případech se 

mají používat posesiva můj, tvůj apod. V tomto směru tedy Melantrišky jdou proti mluvnici, 

jediný nejasný případ představuje zvratné svém v Gn 1,21, kde celá věta zní A  činil Bůh Šel-

my zemské p dlé tvářn sti jich/ H vada i každý zeměplaz zemský v p k lení svém. Ostatní 

Melantrišky tento tvar nahrazují posesivem jejich. Zde by se reflexivum mohlo vztahovat jak 

k jednotlivým zvířatům, tak k Bohu. Sloveso  činil svou osobou a číslem odkazuje k Bohu, 

takže použití zvratného zájmena by bylo v souladu s náměšťskou mluvnicí, substituovaný tvar 

jejich však odkazuje ke zvířatům.
101

 

10.1.3.2 Změny v relat vech 

Vedle odstraňování reflexiva svůj můžeme v Melantriškách najít také změny v relati-

vech. Jedná se o nahrazování zájmena který jinými relativy. 

Vztažné zájmeno který se ve zkoumaných kapitolách BiblNet objevilo celkem devate-

náctkrát, přičemž v šesti případech došlo k jeho náhradě. Pětkrát za něj bylo vysázeno relati-

vum jenž Gn 3,15.20, J 3,26, J 4,47 a Gal 5,19 a jednou ho Melantrich a později i Veleslavín 

nahradili zájmenem jaký Gal 2,6.
102

 

V jednom případě došlo k opačné náhradě. Původní zájmeno jenž ve větě jenž není ji-

néh  Gal 1,7 z BiblNet bylo v následujících Melantriškách nahrazeno relativem který.
103

 

                                                
101

 Vulgáta v tomto verši uvádí zájmeno suum, které náměšťská mluvnice překládá jako jeho i jejich (fol. E4r). 
102 Náměšťská mluvnice konstatuje, že zájmena jenž „pěkně se užívá místo který, která, které, i také in plurali“ 

(NámMl F2v). Zdá se tedy, že se obě posesiva se mohou klást libovolně.  
103 Vulgáta ve verších Gn 3,15.20 uvádí zájmenný tvar qua, v J 3,26 najdeme zájmeno cui, v J 4,47 se objevuje 

tvar cuius a místo zájmena který Gal 2,6 stojí ve Vulgátě qui. České jenž v Gal 1,7 je překladem latinského 

quod. Ve všech případech se tak jedná o různé pády a rody téhož latinského substantiva qui. 
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10.1.3.3  lo hé a krátké  ájmenné tvary 

Záměny krátkých a dlouhých zájmenných tvarů se ve sledovaných úsecích Melantri-

šek objevují ve Starém zákoně a týkají se zájmen 3. osoby u maskulin.  

V jednom případě došlo ke zkrácení dativního tvaru zájmena on. Původní přikázal je-

mu Gn 2,18 z BiblNet bylo v ostatních Melantriškách změněno na přikázal m .
104

 

Ve Starém zákoně můžeme také pozorovat systematické nahrazování krátkých po-

sesivních a relativních tvarů dlouhými. Jedná se o tvary jich a jejich, jichž a jejichž.
105

 

Zájmeno jejich, které nahrazuje původní jich z BiblNet, najdeme ve zkoumaných kapi-

tolách více než dvacetkrát.
106

 Změna však neproběhla u všech dohledaných výskytů relativa 

jich. Výjimku můžeme pozorovat např. v Ez 1,17, kde všechny Melantrišky uchovávají zá-

jmeno jich (ačkoli ve Vulgátě najdeme tvar earum). 

Změnu vztažného jichž jsme našli ve větě Ani k mn hým lidem hl b ké řeči a nezná-

méh  jazyk / jichž by nem hl slyšeti řeči Ez 3,6 z BiblNet, kde další vydání kladou dlouhý 

tvar jejichž. 

10.1.3.4 Postfix –to 

V Melantriškách můžeme také pozorovat odstraňování nebo přidávání postfixu -to u 

zájmen. Philomates v náměšťské mluvnici v pasáži o zájmenu jeho (fol. F3v) říká: „A věz že 

k té liteře ž ještě také přidává se syllaba to pro lepší pojištění. Nebo když díš jeh ž, jest více 

než by řekl jeho; a když díš jeh žt , jest více než by řekl jeh ž.“  

K odebrání postfixu -to došlo u zájmena kterýž Gn 2,4, Gn 4,8.15, J 4,47, přičemž v 

posledním uvedeném výskytu bylo relativum navíc nahrazeno zájmenem jenž. Postfix -to byl 

naopak přidán k zájmenu kterém ž v Gal 1,5. 

10.1.3.5 Změny v ostatních  ájmenech 

Dalšími změnami, k nimž došlo u zájmen, bylo jejich přidání do textu nebo záměna 

stávajícího zájmena za jiné. 

Ke změně prvního typu došlo ve větě postavil ho v Ráji r zk še/ aby dělal Gn 2,17, do 

níž bylo od BiblMel2 vloženo zájmeno jej, takže daný úsek v BiblMel2–BiblVel zní aby jej 

                                                
104 Náměšťská mluvnice k tomuto zájmenu podotýká, že tvary jemu a mu nejsou totožné a měly by se používat 

v různých kontextech. Dlouhá varianta jemu je demonstrativum, které na někoho ukazuje, zatímco krátké mu 

Philomates určuje jako tzv. relativum, které připomíná nebo opakuje věc, o níž se mluví. Ve výše uvedeném 

verši dané zájmeno slouží jako relativum, proto zde BiblMel2–BiblVel kladou krátký tvar.  
105

 Náměšťská mluvnice rozlišuje i mezi těmito tvary – krátký tvar jich určuje podobně jako tvar mu, tedy jako 

relativum, zatímco nesklonné jejich považuje za posesivum. Zároveň říká, že tvar jejich se klade místo latin-

ských zájmen illorum, illarum, ipsorum, ipsarum, eorum, earum, quorum a quarum, zatímco české jich na-

hrazuje zájmena illos, illas, ipsos, ipsas, eos, eas, quos a quas. 
106 Jde o verše Gn 1,17.20.21, Gn 2,1, Gn 4,3, Ez 1,7.8.9.10.11.13.22.23.24.25.26, Ez 2,7, Ez 3,6.8.9, Ez 4,12. 

Ve všech případech latinská Vulgáta na daných místech uvádí zájmena odpovídající českému jejich.  
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dělal. Třikrát bylo do sledovaných úseků přidáno demonstrativum to – Bůh byl t  sl v  J 1,2, 

nebyl  n t  světl  J 1,8 a na t m místě J 5,13. 

Vypuštění zájmena vidíme v J 3,28, kde bylo z původní věty svědk vé jste mi, že jsem 

řekl v BiblNet odstraněno v následujících vydáních zájmeno mi.  

Třikrát také bylo změněno osobní zájmeno on. K první změně došlo ve větě nalezl on 

nejprv bratra J 1,42 z BiblNet, která byla v následujících zněních přeformulována do podoby 

nalezl ten první bratra. Druhá substituce se odehrála ve spojení  n zajisté Ježíš J 4,44, kterou 

v BiblMel2–BiblVel najdeme ve znění sám zajisté Ježíš. Poslední náhradu tohoto zájmena za 

jiné vidíme v Gn 1,10, kde se ve větě Símě v něm byl  na Zemi změnilo na Símě v s bě sa-

mém byl  na Zemi. Opačná změna se odehrála v J 4,25, kde se původní tenť nám zvěst je 

z BiblNet mění na  nť nám zvěst je. Ke  změně v totalizačních zájmenech došlo v Gn 1,17, 

kde spojení všeck  ptactv  z BiblNet v ostatních Melantriškách vystřídalo spojení všeliké 

ptactvo. 

Ve dvou případech bylo nahrazeno posesivní zájmeno vaše. Původní spojení srdce va-

še Gal 4,6 se v BiblMel2‒BiblVel změnilo na srdce naše (Sixto-Clementina zde má vestra, za-

tímco náměšťský Nový zákon náše) a spojení p k šením vaším Gal 4,14 z BiblNet bylo 

v dalších vydáních substituováno do podoby p k šením tím.
107

 

10.1.4 Změny v číslovkách 

Změny v číslovkách jsou ve sledovaných úsecích Melantrišek velmi řídké, zejména 

proto, že jich v textu najdeme velmi málo.  

Dvakrát došlo k nahrazení základní číslovky jeden (Gn 1,5 a Gn 2,12) řadovou číslov-

kou první a věta jednoho z děvky, jedn h  z sv b dné Gal 4,22 byla ve všech vydáních počí-

naje BiblMel2 změněna na jednoho z děvky, dr héh  z sv b dné. Dvě řadové číslovky se ob-

jevily také v J 1. V J 1,35 najdeme v BiblNet větu jinéh  pak dne, kde BiblMel2‒BiblVel kla-

dou spojení dr héh  pak dne. Ve verši J 1,42 byla do původní věty nalezl on najprv bratra 

z BiblNet vložena číslovka první, takže v ostatních vydáních najdeme tuto část verše ve znění 

nalezl ten první Bratra. 

10.1.5 Změny v neohebných slovních druzích 

Do jedné kategorie zahrnujeme substituce, jež se týkají adverbií, prepozic, konjunkcí, 

partikulí a interjekcí, a zabýváme se pouze těmi textovými náhradami, které zůstávají na 

úrovni jednoho slova a nemění syntax či morfologii celé věty, popř. souvětí.  

                                                
107 Vulgátní text zde klade tvar zájmena vester, česky vaše.  
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10.1.5.1 Změna adverb í 

Změny v příslovcích byly ve sledovaných úsecích Melantrišek ojedinělé. Jedna náhra-

da proběhla ve větě dokudž  pět mezi vás Gal 4,19, kde BiblNet klade adverbium  pět, zatím-

co všechny ostatní Melantrišky ho nahrazují příslovcem zase. 

Třikrát se ve zkoumaných kapitolách objevila změna v adverbiu prostřed Ez 2,6; Ez 

3,15; Ez 5,12, místo něhož BiblMel2‒BiblVel vysázely předložkový tvar   pr střed. 

10.1.5.2 Změna prepo  c 

K náhradě jedné předložky za jinou bez zasažení syntaxe nedocházelo ve zkoumaných 

úsecích Melantrišek příliš často. První změnu tohoto typu jsme našli ve větě ovoce vedle plo-

d  svéh  Gn 1,10, kde všechny Melantrišky kromě BiblVel sázejí předložku vedle. Poslední 

Melantriška ji nahradila předložkou podle. 

K další změně došlo ve větě  kteráž mají v s bě Gn 1,25, jež se v tomto znění objevuje 

v první a druhé Melantrišce. Zbylá čtyři vydání zde tisknou spojení kteráž mají na s bě. 

Ke třetí náhradě došlo v úseku pr cházejícíh  se p  Ráji Gn 3,6 v BiblNet, která v ostatních 

Melantriškách zní pr cházejícíh  se v Ráji. 

K jiné změně v předložkové frázi došlo v Gn 3,11, kde se původní spojení zl řečený 

jsi mezi všemi Živ čichy a h vady z BiblNet mění v BiblMel2‒5 na akuzativní zl řečený jsi 

nad všecky Živ čichy i Hovada a v BiblVel se vrací původní podoba verše (Vulgáta zde čte 

inter). 

Další substituci předložek pozorujeme ve větě nejs    d přir zení B h vé Gal 4,8, 

kde BiblMel2‒BiblVel tisknou tento úsek v podobě nejsou z přir zení B h vé. K záměně 

týchž předložek došlo i v Gn 4,12 ( d tváři Země z BiblNet se v dalších Melantriškách mění 

ve spojení z Země) a J 1,45.46.47, kde byla původní spojení od Bethsaydy a od Nazaretha, 

která najdeme v BiblNet, v ostatních biblích nahrazena genitivy z Bethsaydy, z Nazaretha. 

10.1.5.3 Změna konj nkcí 

Ve sledovaných úsecích Melantrišek poměrně často dochází k náhradě jedné spojky za 

jinou. Ve většině případů se tato změna týká souřadicích konjunkcí, které vyjadřují slučovací 

poměr. Nejčastěji byly nahrazovány spojky a, i, a to především jedna za druhou. 

Změnu konjunkce a na i najdeme v Melantriškách celkem pětkrát, pokaždé ve Starém 

zákoně – v Gn 2,10, Gn 3,11, Ez 1,4.27, Ez 4,14. Ve všech případech došlo k substituci mezi 

první Melantriškou a ostatním vydáními, výjimku představuje věta zl řečený jsi mezi všemi 

Živ čichy a h vady Země Gn 3,11, kde spojku a najdeme v BiblNet a BiblVel. BiblMel2‒5 zde 

vysázely spojku i.  
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Opačná změna, tedy náhrada spojky i spojkou a se ve sledovaných úsecích objevila 

celkem čtyřikrát, v Gn 1,1.14.17 a Ez 3,22, přičemž ve spojení dělily Světl  i Tmy Gn 1,14 na-

jdeme spojku i pouze v BiblNet, spojku a vysázela jenom BiblVel, zatímco BiblMel2-5 daný 

verš vytiskly ve znění dělily Světl   d Tmy. Ve verši Gn 1,17 došlo nejenom ke změně spojky 

i, ale rovněž k odstranění příslovce také, takže původní úsek d ši živ   i také se hýbající 

z BiblNet se v dalších Melantriškách mění do podoby d ši živ   a se hýbající. 

Spojka i je v Melantriškách nahrazována také příslovcem též, jak můžeme vidět ve vě-

tě i Ptactv  ať se r zmn ž je Gn 1,18 z BiblNet, která se v následujících Melantriškách obje-

vuje v podobě též Ptactv  ať se r zmn ž je. K náhradě spojky i za příslovce došlo i v Ez 1,1, 

kde v BiblNet‒BiblMel2 najdeme větu I stalo se, zatímco BiblMel3‒4 zde kladou spojení Stalo 

se pak. BiblMel5 a BiblVel do textu vracejí původní znění, tedy I stalo se. 

Vícekrát jsme ve zkoumaných kapitolách zaznamenali změnu spojky, jež stojí po tečce 

na začátku samostatné věty. Původní spojka ale umístěná v BiblNet na začátku vět v Ez 2,9, 

Ez 3,19, J 5,35, Gal 4,1.6 a Gal 5,11, byla v dalších Melantriškách nahrazována příslovcem 

pak (srov. Lamprecht – Šlosar – Bauer 1986: 397‒398). Příkladem je věta Ale vy jste chtěli na 

čas p rad vati se J 5,35 z BiblNet a její změněná podoba Vy pak chtěli jste na čas radovati se 

v ostatních vydáních. Sixto-Clementina ve všech výše uvedených verších čte spojku autem. 

Další změna spojek se objevuje v Gn 4,13, kde je v původním větném spojení Nikoli 

tak nebude: A každý kdo by zabil Kaina z BiblNet v ostatních Melantriškách nahrazeno pů-

vodní a spojkou ale (Nikoli tak nebude: Ale každý kd  by zabil Kaina). 

Ke změně spojovacího výrazu došlo ve větě Neb  ne  bc jí Židé s Samaritány J 4,9 

z BiblNet, kde další vydání nahradila spojku nebo spojkou p něvadž, takže větu najdeme ve 

znění P něvádž ne bc jí Židé s Samaritány. 

Úplné odstranění spojky bez jakékoli náhrady vidíme ve větě b deš jak  němý Ez 3,26 

z BiblNet, která se v BiblMel2‒BiblVel vyskytuje ve znění b deš němý. 

V jednom případě jsme také narazili na vložení spojky. Do původní věty bylinu zele-

n   vydávající Gn 1,10 byla přidána souřadicí spojka a, takže došlo ke změně na zřetelný ně-

kolikanásobný přívlastek zelen   a vydávající v BiblMel2‒BiblVel. 

10.1.5.4 Změna  nterjekcí 

Substituce se týkaly citoslovce aj nebo ej, které bylo v biblích nahrazováno interjekcí 

hle. Ve většině případů došlo k substituci v BiblMel2 a ostatní Melantrišky tuto změnu ucho-

vávají. Tak je tomu ve čtyřech verších Starého zákona – Gn 4,12, Ez 3,23 a Ez 4,8.14. Třikrát 

však byla substituce aj / ej > hle v BiblVel vrácena do původního znění. Došlo k tomu ve ver-

ších Gn 1,25, Ez 1,4 a Ez 5,8.  
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O obou citoslovcích pojednává jak náměšťská mluvnice, tak Blahoslavova gramatika. 

Philomates (NámMl H2v) důsledně klade interjekci hle za latinské ecce, zatímco aj / ej pou-

žívá pouze pro vyjádření hněvu. Blahoslav (BlahGram 120a‒120b) tento způsob používání 

kritizuje a navrhuje používat aj i místo ecce. Všechny verše Melantrichových biblí, kde ke 

změnám dochází, mají ve vulgátní předloze adverbium ecce. 

10.2 Změny slovosledu 

Ve sledovaných úsecích Melantrišek jsme ojediněle narazili na změny ve slovosledu. 

K těmto úpravám došlo celkem dvakrát. Poprvé došlo ke změně v préteritu, takže původní 

dům jest p p  zející Ez 3,27 z BiblNet bylo v dalších vydáních změněno na dům p p  zející 

jest, a ke druhé změně slovosledu došlo ve větě Uzříte […] Anděly B ží sst p jící a vst p jící 

J 1,52 u níž BiblMel2‒BiblVel zaměnily adjektiva, takže v těchto Melantriškách najdeme da-

ný úsek ve znění Uzříte […] Anjely B ží vst p jící a sst p jící. 

10.3 Závěry 

Ve sledovaných úsecích Melantrišek jsme zaznamenali celkem 350 morfologických, 

syntaktických a textových změn – 200 ve Starém zákoně a 150 v Novém zákoně.
108

 

Pokud pomineme morfologické a syntaktické změny rozebírané v kapitolách 8 a 9, do-

šlo ve sledovaných úsecích ke 245 textovým změnám, z čehož 137 se jich vyskytlo ve Starém 

zákoně a 108 v Novém zákoně.
109

 Celkem 72 % úprav proběhlo u jmen, zájmen, číslovek a 

sloves.
110

 Všechny změny bychom mohli rozdělit do dvou kategorií – buď došlo k substituci 

slova, takže např. jedno substantivum bylo nahrazeno jiným, nebo bylo slovo do textu vlože-

no či z něj odebráno. Změny, při nichž došlo k přidání nebo odebrání slova, tvoří pouze 11 % 

všech změn (28 případů). Nejčastěji se tak stalo u jmen (9 případů) a zájmen (10 případů). 

Zbylé úpravy spočívaly v lexikální substituci, někdy i přes hranice slovních druhů. Z tohoto 

důvodu jsme substantiva a adjektiva zařadili do společné kategorie jmen, protože právě zde 

nejčastěji docházelo k takovýmto změnám – např. v Gn 1,2; Gn 3,16; Ez 2,7 nebo Ez 3,6. 

U lexikálních substitucí jmen, zájmen a sloves jsme pozorovali tři tendence – snahu o 

věrnější překlad vulgátní předlohy, odklon od vulgátního čtení a změny, které modernizují ja-

zyk (např. Gn 2,3; Gn 4,15, Ez 1,10; Ez 3,18.19). U zájmen jsme se nejčastější setkali s ná-

hradami dlouhých tvarů za krátké a odstraňováním reflexiva svůj, přičemž většina zájmen-

                                                
108 Z toho 39 % tvořily změny v kategorii jmen (sem pro zjednodušení zařazujeme nejenom substantiva a adjek-

tiva, ale také zájmena a číslovky), 38 % změn se týkalo sloves, 20 % tvořily změny v oblasti neohebných 

slovních druhů a zbylá 3 % představují změny nezařaditelné podle slovních druhů (sem klademe změny slo-

vosledu a drobné textové úpravy, které jsme zanesli do tabulek, ale nerozebíráme je v podkapitole 10.3). 
109 Téměř polovinu oné stovky změn, kterou jsme odstranili, tvoří změny ve slovesech, kde byl odstraňován 

auxiliár být.  
110 U jmen to bylo 53 změn v obou Zákonech, tedy 22 %, zájmena se změnila v 64 případech (26 %), u sloves 

jsme dohledali 57 úprav ( 23 %) a k úpravě číslovek došlo v 5 případech, což představuje 1 % všech změn. 
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ných substitucí byla motivována snahou o věrnější překlad, takže leckdy jde proti pravidlům 

náměšťské mluvnice. U jmen a sloves výběrová analýza ukázala podobnou četnost změn, kte-

ré jdou se zněním Vulgáty i proti němu (podrobněji viz kap. 11). Substituce v neohebných 

slovních tvarech byly z hlediska vulgátních předloh až na drobné výjimky synonymní (např. 

změna v Ráji > p  Ráji u předložek nebo změny a v i u spojek). 

Většina změn se udála mezi BiblNet a BiblMel2, v 58 případech však došlo ke změ-

nám (také) v jiných Melantriškách. Celkem 15krát se ve sledovaných úsecích BiblNet ve sho-

dě s některými následujícími vydáními vymezila proti BiblMel3‒BiblVel (Gn 1,25; Ez 1,1), 

proti BiblMel4‒BiblVel (Gal 4,2.25), proti BiblMel5‒BiblVel (Gn 4,16; Ez 1,19; Ez 3,5.6.23) 

a šestkrát provedla úpravy pouze BiblVel (Gn 1,10; Gn 3,16; Gn 4,16; Ez 1,8.10;  Ez 2,4). 

Nejrozkolísanější byl po této stránce Ez 1–5, kde se objevilo 22 veršů, u nichž došlo ke změně 

ve více vydáních nebo jinde než v BiblNet – BiblMel2. Také z tohoto hlediska byly novozá-

konní úseky textově stabilnější; objevilo se v nich pouze 14 veršů, kde změny proběhly jiným 

způsobem než mezi první Melantriškou a ostatními vydáními. 

10.4 Rozsáhlejší změny v textu 

Větší změny, které by zasáhly celou větu nebo souvětí, nejsou ve sledovaných úse-

cích Melantrišek tak časté jako drobnější změny v jednotlivých slovech. 

10.4.1 Genesis 1–5 

Ve zkoumaných kapitolách první knihy Mojžíšovy se objevují pouze drobnější úpra-

vy, které jsme probrali v předchozích kapitolách. Na žádné rozsáhlejší textové úpravy jsme 

nenarazili. 

10.4.2 Ezechiel 1–5 

Ve zkoumaných kapitolách starozákonní prorocké knihy jsme našli tři textové úpravy, 

které v sobě zahrnovaly několik dílčích úprav, proto je uvedeme zde. 

Změnami prošel celý verš Ez 1,25. V BiblNet ho najdeme ve znění: Neb když byl hlas 

na nebi kterýž byl nad hlav   jich/ stáli a  p  štěli křídla svá. V BiblMel2‒4 se relativum kte-

rýž nevztahuje k hlasu, ale k nebi, dále zde došlo náhradě zájmena jich za jejich a změně kon-

covky l-ového participia. Daný verš tedy v těchto třech vypadá následovně: Neb když byl hlas 

na nebi kteréž byl  nad hlav   jejich/ stály a  p  štěly křídla svá. BiblMel5 a BiblVel pro-

vedly pouze jednu drobnou úpravou, a to je nahrazení slova nebe substantivem obloha. Neb 

když byl hlas na  bl ze kteráž byla nad hlav   jejich/ stály a  p  štěly křídla svá. 

Úpravy můžeme vidět i v první části Ez 1,26. První Melantriška na tomto místě uvádí 

větu A na nebi kteréž se d týkal  hlavy jich jak  vzezření kamene. Tři následující vydání opět 
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nahradily zájmeno jich, u slova hlava změnily číslo a místo substantiva vzezření použily slovo 

spatření. V BiblMel2‒4 tedy následující úsek najdeme ve znění A na nebi kteréž se d týkal  

hlav jejich jak  spatření kamene. Předposlední Melantriška z roku 1577 do verše vrací sub-

stantivum vzezření a původní nebe opět nahrazuje oblohou, takže daná věta zní A na obloze 

kteráž byla nad hlavami jejich jak  vzezření kamene. Veleslavín ve své bibli provedl jedinou 

drobnou úpravu, jíž byla opětovná změna čísla u substantiva hlava. Začátek verše Ez 1,26 te-

dy v BiblVel najdeme v podobě A na  bl ze kteráž byla nad hlav   jejich jak  vzezření ka-

mene. 

Poslední úprava se netýká znění překladu, nýbrž formálního uspořádání, a to přechodu 

mezi 1. a 2. kapitolou. V prvních čtyřech Melantriškách je Ez 1 zakončena větou T  vidění 

byl  p d benství slávy Páně, BiblMel5 a BiblVel však tuto větu kladou na začátek 2. kapitoly. 

10.4.3 Janovo evangelium 1–5 

V posledním evangeliu jsme narazili pouze na jednu větší úpravu textu, a to hned 

v první kapitole. Ve verši 15 je pozměněna celá druhá část. V Bibli Netolického najdeme 

souvětí: Kterýž p  mně přijíti má/ předemn    činěn jest/ neb  první mne byl. Ve všech Me-

lantrichových biblích do roku 1577 je tato pasáž pozměněna na následující znění: Kterýž p  

mně jda/ predšel mne/ neb  prvé nežli já byl. Veleslavín toto souvětí ještě drobně poupravil: 

Kterýž p  mně jda, předšel mne/ neb  přednější jest nežli já. Vidíme zde hned dvě slovesné 

změny, a to nahrazení složeného slovesného přísudku přechodníkem a odstranění opisného 

pasiva, místo něhož bylo použito préteritum. Celé souvětí je tak podstatně kratší a srozumitel-

nější. 

Tutéž repliku Jan opakuje i ve verších 27 a 30, kde došlo ke stejným textovým úpra-

vám: infinitiv i préteritum s být bylo nahrazeno jednoduchým préteritem. 

10.4.4 Galatským 1–6 

V epištole svatého Pavla najdeme více rozsáhlejších změn než v Janově evangeliu. 

Celkem se jich zde objeví devět, po dvou v první, druhé, třetí a čtvrté kapitole a jedna v páté 

kapitole. V šesté kapitole došlo pouze k drobnějším úpravám, které jsme probrali v předcho-

zích kapitolách a které jsou tabulkově shrnuty v přílohách. 

10.4.4.1 Kap tola první 

Na první obsáhlejší textovou proměnu Gal narazíme ve verši 15, kde původní text 

z Bible Netolického zní: Ale když se líbil  t m  kterýž mne  ddělil z břicha Matky mé/ a po-

volal skrze milost svou/ aby zjevil Syna svéh  skrze mne… Druhá bible posléze oddělila první 

přísudek a posunula ho až na konec uvedené výpovědi a také změnila jedno substantivum: Ale 

když B h / kterýž mne  ddělil z živ ta Matky mé/ a p v lal skrze mil st sv  / t  se viděl / 
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aby zjevil Syna svéh  skrze mne… Toto znění, které se svou výstavbou blíží humanistickým 

periodám, posléze přejaly i všechny zbylé Melantrichovy bible z 60. a 70. let 16. století. Ve-

leslavín se nakonec ve své bibli vrátil k původnímu postavení přísudku na začátku věty, celé 

dlouhé souvětí navíc ještě rozdělil na dvě kratší: Ale když se zalíbil  B h / kterýž mne byl  d-

dělil z živ ta Matky mé/ a p v lal skrze mil st sv  . Zjeviti syna svéh  mne… Stejně jako 

v případě výše uvedených veršů z Janova evangelia, i zde je vidět postupný vývoj k větší sro-

zumitelnosti a přehlednosti textu. 

Druhá změna proběhla ve verši 17, kde BiblNet čte jsem se vrátil […]  k předkům 

svým Ap št lům. BiblMel2‒5 druhou část věty převádí do vedlejší věty přívlastkové, takže 

v těchto vydáních čteme jsem se vrátil […] k Ap št lům/ jenž byli přede mnou. BiblVel úsek 

dále upravila – vedlejší větu uvedla zájmenem ten ještě ji rozšířila do následujícího znění: 

jsem se vrátil […] k těm jenž prvé byli Ap št lé nežli já. 

10.4.4.2 Kap tola dr há 

Zde došlo ke dvěma větším změnám. První se odehrála ve verši 2, kde BiblNet čte kte-

říž se zdáli nětc  býti/ ať bych snad nadarm  neběžal aneb neběhal. Ostatní Melantrišky pře-

formulovaly obě části souvětí – původní infinitivní konstrukci rozvíjející přísudek z první čás-

ti souvětí nahradily přísudkem rozvitým adjektivem a substantivem a ve druhé části souvětí 

odstranily vazbu aneb neběhal, místo níž použily adverbiální konstrukci. V BiblMel2‒BiblVel 

tedy daný úsek zní kteříž přední a v vážn sti byli/ abych snad nadarm  neběžal nyní i prvé. 

Ke druhé změně došlo ve verši 15, do něhož BiblNet vysázela souvětí My  d přir zení 

jsme Židé/ a ne z P hanův hříšníci. Zbylé bible z první části souvětí odstranily předložku od a 

upravily také neshodný přívlastek hříšníci z p hanů, takže výsledná podoba verše zní My při-

r zení jsme Židé/ a ne P hané hříšníci. 

10.4.4.3 Kap tola třetí 

První komplikovanější souvětí a jeho proměny spatříme hned v prvním verši, kde Me-

lantrich s Netolickým v roce 1549 vysázeli tato slova: Před vašima  čima Kryst s Ježíš před-

l žen jest/ a již nyní mezi vámi jest  křiž ván. Hned v následujícím vydání překladatel upravil 

a rozšířil první opisné pasivum, zatímco druhé ponechal beze změny: Kterýmž před  čima 

Kryst s Ježíš předl žen a vypsán byl/ a již nyní mezi vámi jest  křiž ván. Stejné znění ještě 

zachovává třetí Melantrichova bible z roku 1560/61, o deset let později však již v tomto sou-

větí nalezneme další úpravy. Opět se jedná o změny v opisném pasivu, tentokrát u obou pří-

sudků: Před vašímižt   čima Krystus Ježíš p t pen jest/ a mezi vámi  křiž ván? V této finální 

podobě, kterou přejala bible z roku 1577 i 1613, se opisné pasivum vrací do prvního přísudku, 

zatímco z druhého úplně mizí. 
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Podobné úpravy se odehrávají i ve verši 17, který je tvořen jedním dlouhým souvětím, 

a verši 18, jenž slouží jako vysvětlení předchozího verše. Pro zjednodušení budeme pracovat s 

celou problematickou pasáží dohromady a pouze podotkneme, že verš 18 začíná spojkou Neb. 

Kšaft   tvrzenéh   d B ha při Kryst / Zák n kterýž p  čtyřech Stech a p  třidcíti le-

tech  činěn jest/ ne r ší/ k vyprázdnění slib  v. Neb byť byl  z Zák na dědictví/ tehda by již 

ne byl  z Zaslíbení. Takto vypadají obě souvětí v Bibli Netolického, již následující vydání 

bible je ovšem upravuje: Kšaft  ztvrzenéh   d Boha v Kryst / Zák n/ kterýž p  čtyřech Stech 

a p  třidcíti letech začal se a vydán jest/ ner ší aby vyprázdnil sliby. Neb jestli z Zák na Dě-

dictví/ tehda již není z Zaslíbení. V celé pasáži můžeme vidět změny v přísudcích a formula-

cích obou vedlejších vět. Toto znění přejímají všechny následující Melantrišky, pouze 

v BiblVel sledujeme ještě drobné úpravy verše 18: Nebo jestli z Zák na p chází Dědictví/ te-

da již není z Zaslíbení. 

10.4.4.4 Kap tola čtvrtá 

V následující kapitole jsou opět dvě větší změny. První najdeme v 15. verši, kde pů-

vodní text zní:  či své byli byšte vyl  pali a mně byšte je dali. Ve všech následujících vydá-

ních Melantrich a Veleslavín změnili první přivlastňovací zájmeno, upravili kondicionálový 

slovesný tvar a kondenzovali pomocí participia: Oči vaše/ by t  m hl  býti/ vyl  píce byli 

byšte mně dali. 

Druhé upravené místo se nachází ve verši 20, kde se v BiblNet píše: Ale chtěl bych 

/…/ hlas svůj změniti/ neb se rm  tím   vás. Vydání z roku 1556/57 v tomto souvětí upravuje 

první zájmeno i celou vedlejší větu: hlas můj změniti/ neb ne mím s bě rady dáti s vámi. Toto 

znění přejímá třetí Melantrichova bible, od roku 1570 se však ujímá následující finální podo-

ba: Ale chtěl bych /…/ hlas můj změniti/ neb jsem zahanben pr  vás. Zde kromě formálních 

úprav vidíme také výraznější posun významový. 

10.4.4.5 Kap tola pátá 

V předposlední kapitole epištoly evidujeme jedinou větší textovou úpravu, a to ve ver-

ši 13. V BiblNet byla daná věta vysázena ve znění: abyšte sv b dy v příčin  těla ne dávali. 

BiblMel2–5 změnila sloveso a s ním i valenčně vázané substantivum: abyšte té sv b dy k pří-

čině těla nep žívali a Veleslavín celou větu úplně přeformuloval do výsledného znění: abyšte 

p d zámyslem té sv b dy nep v l vali těl . 
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11 Textové změny ve srovnání s Vulgátou 

V kapitole 10 jsme probrali změny, které zasáhly znění Melantrišek, na závěr práce se 

ještě výběrově podíváme na tyto změny ve vztahu k vulgátní předloze.
111

 

V biblích můžeme pozorovat dva protichůdné postupy – korekce textu ve snaze o 

zpřesňování překladu na straně jedné a úpravy, které se odklánějí od vulgátního čtení, na stra-

ně druhé. Srovnávat budeme se Sixto-Clementinou, i když si jsme vědomi, že tato verze vyšla 

až r. 1592; srovnávat různé vulgátní verze v 16. století nebylo z důvodů rozsahových možné. 

U lexikálních substitucí sloves jsme zaznamenali oba postupy současně. Příkladem 

je verš Gal 4,4, kde považujeme za přesnější deverbativní adjektivum nar zený z BiblMel2–

BiblVel (Vulgáta zde klade factum). Dané bible však zároveň z textu odstranily jeden výskyt 

tohoto adjektiva, čímž se verš odklonil od původního vulgátního znění, kde je factum vysáze-

no dvakrát, tedy stejně jako v BiblNet. Ke zdvojování slovesa došlo v Gal 5,14 a J 3,33 Bibl-

Mel2–BiblVel, kde bylo totéž latinské sloveso přeloženo dvěma (synonymními) výrazy,  aby 

došlo k jeho zdůraznění.
112

 

U jiných slovesných substitucí můžeme vidět těsnější překlad podle latinské předlohy. 

Děje se tak např. v Gn 2,21 (místo zastarávajícího zvěděl z BiblNet ostatní Melantrišky kla-

dou viděl; Vulgáta uvádí videret); J 2,19 (rovněž zastávající vzdělám z BiblNet bylo nahraze-

no slovesem vyzvedu, ve Vulgátě excitabo) nebo Gal 6,7 (původní zklamán z BiblNet se změ-

nilo na p smíván; Vulgáta zde klade irridetur).
113

  

Na jiných místech je ovšem postup opačný, jak můžeme vidět v Gal 5,10, kde bylo 

původní ponese z BiblNet nahrazeno tvarem trpěti b de, které považujeme za významově 

vzdálenější od vulgátního portabit. Odklon od Vulgáty pozorujeme i v J 1,26 nebo Gal 4,7.21 

(viz 8.1.1.1 a 8.1.1.2). Proměny v překladu se objevují i v Gal 4,20, kde BiblNet sází rm  tím 

se, které BiblMel2‒3 mění na ne mím s bě rady dáti a BiblMel4–BiblVelobě podoby nahrazují 

pasivem jsem zahanben. Vulgáta zde čte quoniam confundor in vobis, čemuž významově nej-

více odpovídá znění druhé a třetí Melantrišky. 

U lexikálních substitucí jmen pozorujeme tytéž tendence jako u sloves. Ke zpřesňová-

ní překladu došlo např. v Gn 1,10, kde byl původní hmyz z BiblNet nahrazen plazem. Vulgáta 

zde čte reptile. Příklon k vulgátnímu čtení vidíme i v Ez 2,7 (původní podtrhač bylo 

v BiblMel2–BiblVel nahrazeno adjektivem p dvrac jící, které více odpovídá vulgátnímu sub-

versor), v Ez 3,23 (potok z BiblNet se změnil na řek ; Vulgáta zde čte fluvius), v Gal 1,6.7, 

                                                
111 Nebudeme zde probírat všechny změny, uvedeme pouze některé vybrané. 
112 V Gal 5,14 se ovšem BiblVel vrátila k původnímu znění z BiblNet. 
113 V J 2,19 se BiblVel vrátila ke slovesu vzdělám. 
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kde BiblMel2–BiblVel opustily původní překlad Čtení a přiklonily se k latinskému Evangeliu, 

nebo v Gal 4,13. Zde BiblNet překládá latinské infirmitatem substantivem slabost, ostatní 

Melantrišky však místo něj kladou přesnější mdlobu. V některých z těchto případů se jedná o 

náhradu terminologickou (Evangelium), v dalších o preferenci výstižnějšího ekvivalentu. 

Příklon k vulgátnímu čtení můžeme pozorovat také u úprav, které text zkracovaly. 

Jedná se např. o verš Gn 1,25, který z původního všelik   bylin  zelen   k pokrmu v BiblNet 

ostatní vydání zkrátily dvakrát (viz 10.1.2.2). Vulgáta zde čte ut habeant ad vescendum, če-

muž nejvíce odpovídá znění z BiblVel. Zpřesnění překladu pomocí vypouštění textu vidíme 

také v Gn 1,10, kde BiblVel z věty i řekl Bůh zpl ď Země bylin  odstranila slovo Bůh, které 

se ve Vulgátě neobjevuje. 

Odklon od vulgátního čtení jsme ve zkoumaných úsecích zaznamenali také vícekrát, 

např. v Gn 3,16 (původní s kně k ženné z BiblNet další vydání změnila na s kně z k ží chlu-

patých; Sixto-Clementina zde čte tunicas pelliceas), v J 4,39 (substantivum slovo bylo 

v BiblMel2–BiblVel změněno na řeč; Vulgáta má verbum), v Gal 2,5 (původní hodina z Bibl-

Net, bližší latinskému horam, byla nahrazena slovem čas), nebo v Gal 5,24, kde BiblNet kla-

de hříchy, jež BiblMel2-5 mění na vášně. BiblVel se vrací k původnímu znění, které lépe od-

povídá vulgátnímu vitiis. 

Příklon k nevulgátnímu znění vidíme i ve dvou změnách, které text rozšiřují. Jedná se 

o verš Gn 1,11, kde BiblNet sází větu Símě p dle p vahy své (ve Vulgátě sementem secundum 

speciem suam), do níž následující vydání přidala adjektivum vlastní (viz 10.1.2.2), a J 5,30, 

do jehož původního znění nehledám vůle své ale vůle t h  kterýž mne p slal bylo v Bibl-

Mel2–BiblVel vloženo slovo Otcovy, které ve Vulgátě není. 

U zájmen můžeme příklon k vulgátnímu čtení pozorovat např. v Gn 1,10, kde BiblNet 

vysázela spojení Símě v něm, kterou ostatní Melantrišky přeformulovaly do znění Símě v s bě 

samém, což více odpovídá vulgátnímu semetipse, v J 1,42, kde BiblMel2–BiblVel kladou mís-

to původního on ukazovací ten (Vulgáta zde čte hic), nebo v J 4,44, kde BiblMel2 a všechna 

následující vydání také odstranila zájmeno on a nahradila ho zvratným sám (opět ve shodě 

s Vulgátou, která zde vysázela ipse). 

U několika zájmenných substitucí však tendence k těsnějšímu překladu zmizela, jak 

vidíme např. u zájmena to, které bylo třikrát vloženo do sledovaných úseků na místa, kde ho 

Vulgáta a ve shodě s ní ani BiblNet nečtou (J 1,2.8 a J 5,13). K odklonu od vulgátního čtení 

došlo i v J 3,28, kde bylo z původní věty svědk vé jste mi, že jsem řekl v BiblNet odstraněno 

v následujících vydáních zájmeno mi, které obsahuje i Sixto-Clementina. 
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Změny v neohebných slovních druzích v zásadě nelze z hlediska vztahu k Vulgátě 

hodnotit, jednotlivé substituce předložek a spojek jsou vůči Sixto-Clementině synonymní – 

např. v Gn 1,25 dochází ke změně předložky (v s bě z BiblNet se v ostatních vydáních mění 

na na s bě), Vulgáta zde čte předložku in, kterou lze přeložit oběma výše uvedenými způso-

by. Výjimku představují spojky ale / pak, které jsme rozebírali v oddílu 10.1.5.3, a substituce 

v Gn 4,13, kde Vulgáta čte spojku sed, jíž významově odpovídá ale z BiblMel2–BiblVel, a 

v Ez 3,26, kde v BiblMel2–BiblVel došlo k úplnému odstranění spojky, čímž se znění více 

přiblížilo vulgátní předloze, která čte eris mutus. 

Naše výběrová analýza naznačuje, že oba postupy uplatňované u textových změn, tedy 

zpřesňování překladu a odklon od vulgátního čtení, se ve sledovaných úsecích objevovaly 

přibližně stejně často, výjimku představují zájmena a spojky, kde zpravidla docházelo k úpra-

vám, jež se přikláněly k vulgátnímu čtení. Uvedené doklady se zdají naznačovat, že příklon 

k Vulgátě byl častější ve Starém zákoně, zatímco Nový zákon se od tohoto čtení spíše odklá-

něl. Naše analýza však není natolik detailní, abychom takové závěry mohli vyvozovat s jisto-

tou, jedná se tedy pouze o hypotézy. 
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12 Shrnutí a závěry 

V této práci jsme se pokusili zachytit a zmapovat rozdíly mezi všemi biblemi melan-

trišské tradice na rovině grafické a pravopisné, hláskoslovné, morfologické, syntaktické a tex-

tové. Z naší analýzy vyplývá, že bychom mohli Melantrišky rozdělit do tří skupin – jednu 

skupinu představuje první Melantriška, Bible Netolického, která vychází z druhé Severinky, 

druhou skupinou je poslední vydání, tedy Bible Veleslavínova, a do třetí skupiny patří zbylá 

čtyři vydání, která se však v některých konkrétních úpravách řadí k BiblNet nebo BiblVel. 

Na úrovni grafiky a pravopisu, částečně také na jiných rovinách, můžeme pozorovat 

„ostré“ zlomy mezi biblemi, které shrnujeme do následující tabulky, kde je křížkem označena 

bible, v níž ke zlomu došlo. Jako ostrý zlom zde označujeme systematickou změnu zasahující 

řadu, případně většinu výskytů sledovaného jevu. 

  BiblNet BiblMel2 BiblMel3 BiblMel4 BiblMel5 BiblVel 

grafika tz/c 
   

x 
 

  

grafika ie/ě 
   

x 
 

  

grafika Zi pro Ž 
 

x 
   

  

grafika ĳ/j 
     

 x 

grafika g/y 
     

 x 

grafém y po č a ř 
 

x 
    

grafém y po š 
     

x 

rozlišování dvojího l 
     

x 

přehláska a > e 
     

x 

změna aj > ej 
     

x 

grafika uo/ů 
   

x 
 

  

grafika ú/ou 
   

x 
 

  

odstraňování auxiliáru 

v préteritu  
x 

   
  

odstraňování duálových 

tvarů  
x 

   
 x 

kondenzace participiál-

ními konstrukcemi  
x 

    

náhrada zájmena svůj 
 

x 
   

  

změna krátkých zájmen-

ných tvarů na dlouhé  
x 

   
  

náhrada aj > hle > aj 
 

 x     
 

x 

Tabulka 25: „Ostré“ zlomy mezi Melantriškami 

K nárazovým změnám na úrovni grafiky a hláskosloví došlo ve způsobu zápisu ma-

juskulního Ž a psaní i / y po č a ř. Ve všech případech došlo ke zlomu v BibMel2, která pro 

zápis Ž používá téměř výhradně grafém Ž a po č a ř sází výlučně i / í. Další zlom vidíme při 

zápisu hlásky c nebo dnešního ě, které BiblNet–BiblMel3 sázely spřežkami, BiblMel4–
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BiblVel však používají již pouze grafémy c a ě. Stejně tak se v BiblMel4 a následujících vy-

dáních do textu mnohem výrazněji než v předchozích Melantriškách prosazuje grafém ů a di-

graf ou, jež vznikly hláskoslovnými změnami. Poslední ostrý zlom najdeme mezi BiblMel5 a 

BiblVel, kde poslední Melantriška začala systematicky zapisovat hlásku í grafémem j, hlásku 

j grafémem g, po š kladla až na několik výjimek pouze i / í, začala rozlišovat dvojí l, sjednoti-

la přehlasované a nepřehlasované tvary sloves a provedla změnu aj > ej. 

Tytéž ostré zlomy můžeme pozorovat u některých jevů z roviny morfologické (odstra-

ňování pomocného být z préterita, k němuž došlo v BiblMel2, a ústup duálových tvarů, které 

v BiblMel2 a BiblVel nahradily plurálové), syntaktické (kondenzace pomocí participiálních 

konstrukcí) a textové (zájmenné substituce, jež provedla BiblMel2, a náhrada citoslovce aj in-

terjekcí hle v BiblMel2, kterou však v některých případech BiblVel vrátila). 

U některých ostrých zlomů i postupných změn v BiblVel je patrný vliv Bible kralické 

a jiných bratrských tisků. Kromě již uvedených změn se jedná o častější výskyt grafému ŝ na 

konci slov a snížení četnosti majuskulí (např. S nebo Ž). 

Další grafické a textové změny probíhaly v důsledku tří tendencí, které se v Melantriš-

kách objevily – příklon k vulgátní předloze, odklon od ní a modernizace jazyka (v souladu 

s požadavky soudobých gramatik, především náměšťské mluvnice, na niž se Melantrich odvo-

lává v předmluvě k BiblNet).  

Odklon od Vulgáty se objevil spíše ve zkoumaných kapitolách Nového zákona (např. 

J 1,26, Gal 4,7.20.21 nebo J 4,39). Nesledovali jsme tyto případy  sice soustavně, ale nepo-

chybné jsou shody s náměšťským Novým zákonem z r. 1533. 

Odstraňování zastarávajících lexikálních jednotek jsme pozorovali např. v Ez 1,10, 

kde došlo k ústupu starých posesivních typů (tvář čl věčí byla změněna na tvář čl věka), ne-

bo v Gn 2,21, kde bylo zastarávající sloveso zvěděl nahrazeno verbem viděl. 

Četnost zaznamenaných změn (viz oddíl 10.3) naznačuje, že text Nového zákona je re-

lativně stabilnější. Naše analýza zároveň vyvrací starší názory, že BiblMel2 a BiblMel3 jsou 

identická vydání, stejně jako BiblMel4 a BiblMel5, do značné míry i BiblVel. Z hlediska tex-

tového jsme mezi BiblMel2 a BiblMel3 našli ve zkoumaných úsecích pouze 2 změny, avšak 

na rovině grafické a hláskoslovné byly změny výraznější. Ještě výraznější rozdíly se ukázaly 

mezi BiblMel4 a BiblMel5, kde bible z roku 1577 mnohdy provádí úpravy, jež posléze přejímá 

i BiblVel (srov. zejména Ez 2). 

Naše práce tak opravuje především závěry Kroupovy, který mezi všemi Melantriškami 

shledává pouze nepatrné rozdíly, mezi druhým, třetím a čtvrtým vydáním dokonce nevidí 
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rozdíly vůbec žádné, ačkoli právě v BiblMel4 jsme zaznamenali několik systematičtějších 

změn v grafickém záznamu i změn textových, především v Ez 1–5. 

Naše zjištění také zpřesňují názor V. Kyase, který pokládá BiblNet a BiblMel2 za pra-

vopisně totožné, ačkoli právě mezi nimi jsou některé výše uvedené „zlomy“, rovněž neshle-

dává rozdíly mezi BiblMel2 a BiblMel3. 

V oblasti grafiky a pravopisu byl naším hlavním zdrojem Porák (1983), v průběhu 

práce jsme však zjistili, že některé oblasti vůbec neprobírá (např. dvojí r nebo změna aj > ej) 

a v mnoha kapitolách zmiňuje Melantricha a Veleslavíny pouze letmo. Do své analýzy navíc 

zahrnul pouze BiblMel4 a nikde neuvádí, zda pracuje s celou biblí, nebo pouze s vybranými 

úseky. Na mnoha místech naše vlastní zkoumání potvrzuje jeho závěry a také díky analýze 

všech Melantrišek umožňuje jejich zobecnění, v několika případech jsme však došli 

k odlišným závěrům. Jednalo se o spřežku ie na místě dnešního ě, o psaní i / y po c, z, s, o 

zdvojené vokály značící délku a o diftongizaci ú >    . 

Po stránce grafické i textové naše zkoumání také zpřesňuje některé závěry Michálko-

vy, který pouze povšechně konstatuje, že Melantrišky užívaly typu můj, dům, délku samohlá-

sek označovaly čárkou, měkké souhlásky označovaly háčkem apod. Všechny tyto rysy, které 

Michálek uvádí, jsou zobecněním 70 let vývoje pravopisu a tištěného úzu, který se na biblích 

odrazil velmi zřetelným způsobem. 

Naše práce podává mnohem přesnější představu o grafických, hláskoslovných i texto-

vých změnách, k nimž došlo v jednotlivých Melantriškách, není však vyčerpávající analýzou. 

K detailnějšímu zkoumání textových změn by bylo zapotřebí srovnat Melantrišky nejenom 

s vulgátní předlohou, ale také s ostatními českými biblemi, zejména druhou Severinkou, z níž 

BiblNet textově vychází, s Optátovým‒Gzelovým Novým zákonem a Norimberskou biblí, 

z níž první Melantriška také čerpala. 
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14 Přílohy 

14.1 Změny v Gn 1–5 

Poznámka k transkripci: Transkripční pravidla vycházejí ze studie J. Vintra (1998), zachováváme však 

interpunkci, přičemž normalizujeme mezery mezi interpunkčními znaménky, a psaní velkých písmen kromě 
dvou za sebou následujících iniciál (PAn). V bodech 14.1–14.4 nesledujeme změny grafiky a hláskosloví, nýbrž 

vyšší roviny. 

Gn 

verš 
BiblNet BiblMel2–5 BiblVel 

1,1 
Na počátku Stvořil Bůh Nebe y 
Zemi. 

Na počátku Stvořil Bůh Nebe a Zemi 

1,2 byla neužitečná a prázdná byla nenesoucí užitku a prázdná 

1,5 I stal se jest Večer a Jitro Den Jeden I stal se Večer a Jitro Den první 

1,6 a děl Vody od Vod a odděl Vody od Vod 

1,9 a okaž se Suchost okaž se místo suché 

1,8 stal se jest Večer a Jitro den druhý stal se Večer a Jitro den druhý 

1,10 nazval Bůh suchost Zemí nazval Bůh místo suché Zemí 

1,10 i Řekl Bůh/ Zploď Země I řekl/ Zploď Země 

1,10 ovotce vedle plodu svého ovotce podle plodu svého 

1,11 Símě podlé povahy své Símě podlé vlastní povahy své 

1,10 Bylinu zelenou vydávající Bylinu zelenou a vydávající 

1,10 Símě v něm bylo na Zemi Símě v samém sobě bylo na Zemi 

1,12 
k znamením/ k časům/ a ke dnům i 

k Letům/ aby svítila 

pro Znamení/ a pro vyměření 

časův/  Dnův a Let/ aby svítila 

na znamení a na časy/ a dny i Lé-

ta. A aby svítila 

1,14 dvě Světle veliké dvě Světla veliká  

1,14 
větší aby bylo nad Dnem/ a […] 
menší aby bylo nad Nocí 

větší aby panovalo nad Dnem/ a […] menší aby panovalo nad Nocí 

1,14 aby byly nad Dnem aby panovaly nad Dnem 

1,14 dělily Světlo i Tmy dělily Světlo od Tmy dělily Světlo a Tmy 

1,16 Vydajte Vody hmyz duše živé Vydajte Vody Plaz duše živé 

1,17 duši živou i také se hýbající duši živou a se hýbající 

1,17 v tvářnostech jich v tvářnostech jejich 

1,17 a všecko ptactvo a všeliké Ptactvo 

1,18 i Ptactvo ať se rozmnožuje též Ptactvo ať se rozmnožuje 

1,20 

1,21 
tvářností jich tvářnosti jejich 

1,21 v pokolení svém v pokolení jejich 

1,25 Aj dal jsem Hle dal jsem Aj dal jsem 

1,25 
BiblNet a BiblMel2: kteráž mají 

v sobě 
BiblMel3‒5 a BiblVel: kteráž mají na sobě  

1,25 
BiblNet: aby mělo všelikou bylinu 

zelenou k pokrmu 

BiblMel2‒4: aby mělo všelikou 

bylinu k Pokrmu 
BiblMel5‒BiblVel: aby mělo k 

pokrmu 

1,26 věci kteréž jest stvořil věci kteréž stvořil 

2,1 okrasa jich okrasa jejich 

2,2 kteréž jest činil kteréž učinil 

2,3 kterouž jest působil kterouž byl vedl 
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2,4 v den kterýžto v den v kterémž 

2,4 dříve nežli je vycházelo dříve nežli vycházelo 

2,4 
každou bylinu krajiny prvé nežli 

jest dala 
každou bylinu Země prvé nežli dala 

2,5 člověk nebyl kterýž by dělal Zemi člověka nebylo kterýž by dělal Zemi 

2,6 smáčející všecku po vrchu Zemi smáčející všecken svrchek Země 

2,9 k pokrmu chutné k jídlu chutné 

2,10 a Dřevo umění i Dřevo umění 

2,11 A potok byl vycházel A vycházel potok  

2,12 Jméno jednomu Pizon Jméno prvnímu Phizon 

2,15 teče proti Assyrským teče proti Zemi Assyrské 

2,16 Ale Potok čtvrtý A Potok čtvrtý  

2,17 aby dělal aby jej dělal 

2,18 přikázal jemu přikázal mu 

2,19 v kterýbykolivěk den v kterýbykoli den v kterýžkoli den 

2,21 když jest způsobil Pán Bůh když stvořil Pán Bůh 

2,21 aby zvěděl aby viděl 

2,22 jakž jest nazval Adam jakž nazval Adam 

2,23 jmenoval jest Adam jmény svými jmenoval Adam jmény jejich 

2,25 když jest usnul když usnul 

2,26 vzdělal jest Pán Bůh žebro vzdělal Pán Bůh 

2,28 Proto opustí Protož opustí 

2,30 Byli jsou pak obadva nahá Byli pak obadva nahá Byli pak obadva nazí 

3,1 Ale Had pak byl chytřejší Had pak byl chytřejší Had pak byl nejchytřejší 

3,1 Proč jest přikázal Proč přikázal 

3,4 kterýžto jedl jest kterýžto jedl 

3,5 navázali jsou listí fíkového navázali listí fíkového 

3,6 procházejícího se po Ráji procházejícího se v Ráji 

3,6 skryl se […] od tváři Pána skryl se […] před tváří Pána skryl se […] od tváří Pána 

3,7 I povolal Pán I zavolal Pán 

3,9 a jedl jsem a já jedl 

3,11 
zlořečený jsi mezi všemi Živočichy 

a hovady Země 

zlořečený jsi nad všecky Živo-

čichy i Hovada 
zlořečený jsi mezi všemi Životči-

chy a hovady Země 

3,11 na prsech svých polezeš na prsech tvých polezeš 

3,12 Nepřátelství vložím Nepřátelství položím 

3,14 hlasu Ženy své hlasu Ženy tvé 

3,14 Zlořečená Země v díle tvém Zlořečená Země v práci tvé 

3,14 života svého života tvého 

3,15 krmiti se budeš chlebem svým krmiti se budeš chlebem tvým jísti budeš Chléb tvůj 

3,15 z kteréžto vzat jsi z níž vzat jsi 

3,16 Udělal Zdělal 

3,16 Sukně koženné Sukně z koží chlupatých 

3,20 dělal Zemi z kterežto vzat jest dělal Zemi z níž vzat jest 

3,20 I vyhnal jest Adama I vyhnal Adama 

4,3 a z tučnosti jich a z tučnosti jejich 
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4,4 

I vzhledl Pán k Abelovi a k darům 
jeho. K Kainovi pak/ a k darům je-

ho nepohleděl 

I pohleděl Pán na Abele a na dary jeho. Na Kaina pak/ a na dary jeho 

nepohleděl 

4,5 opadla jest tvář opadla tvář 

4,8 Kterýžto odpověděl Kterýž odpověděl 

4,12 
Aj vyháníš mne dnes od tváři Země 
a od Tváři tvé  krýti se budu 

Hle vyháníš mne z Země/ a před tváří tvou krýti se budu 

4,12 kdož nalezne mne/ zabíť mne kdož nalezne mne/ zabijeť mne 

4,13 A každý Ale každý 

4,13 I vložil Pán znamení na Kaina I položil Pán znamení na Kaina 

4,15 kterážto počala kteráž počala 

4,15 I vzdělal Město I vystavěl Město 

4,16 BiblNet‒BiblMel5: pojal dvě ženě BiblVel: pojal dvě ženy 

4,16 BiblNet‒BiblMel4: Zylla BiblMel5‒BiblVel: Sella 

4,17 porodila jest Ada Iahele porodila Ada Iabala 

4,20 ten jest počal vzývati ten počal vzývati 

5,1 V den kterýž jest stvořil V den kterýž stvořil 

5,2 požehnal jest jim požehnal jim 

5,2 jméno jich Adam/ v den kterýžto 
jméno jejich Adam/ v den v kte-

rýžto 
jméno jejich Adam/ v den kte-

rýžto 

5,4 když jest zplodil Setha když zplodil Setha 

5,5 

BiblNet: čas v kterýmž jest byl živ 

Adam Let devět Set třidceti/ i umřel 
jest 

BiblMel2‒3: čas v kterýmž byl 

živ Adam devět Set a třidceti 
Let/ i umřel 

BiblMel4‒BiblVel: čas v kterémž 

byl živ Adam devět Set a třidceti 
Let/ i umřel 

5,7 
jest zplodil – celkem 5x, 

5,7.9.13.22.27 
zplodil 

5,8 
umřel jest – celkem 5x, 
5,8.11.14.17.27 

umřel 

5,11 
všickni dnové Enosovi – vše kromě 

BiblMel2 
všickni dnová Enosovi – BiblMel2  

5,12 
Kaynan také byl živ Sedmdesáte let 

a zplodil Malalehele 
Kaynan také jsa v Sedmdesáti Letech zplodil Malalehele 

5,15 
Malalehel pak živ byl Šedesáte a 

pět let i zplodil Járeda 
Malalehel pak v Šedesáti a pěti letech zplodil Járeda 

5,18 
Járed živ byl Sto šedesáte a dvě létě 

a zplodil Enocha 
Járed maje Sto šedesáte a dvě létě zplodil Enocha 

5,20 učiněni jsou všickni dnové Járed učiněni jsou všickni dnové Járedovi 

5,21 
Enoch pak živ byl Šedesáte a pět let 
i zplodil Mathuzalema 

Enoch pak maje Šedesáte a pět let i zplodil Mathuzaléma 

5,23 neukázal se jest neukázal se 

5,23 

Mathuzalém také živ byl Sto a 

osmdesáte a sedm let a zplodil Lá-
mecha 

Mathuzalém také maje Sto a osmdesáte sedm Let zplodil Lámecha 

5,26 
Lámech pak byl živ/ Sto a Osmde-
sáte a dvě létě a zplodil Syna 

Lámech pak jsa ve Stu Osmdesáti a dvau Letech zplodil Syna 

5,27 zplodil Sem/ Cham/ a Jáfet zplodil Sema/ Chama/ a Jáfeta 
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14.2 Změny v Ez 1–5 

Ez 

verš 
BiblNet 

BiblMel2‒5 

 
BiblVel 

1,1 

I stalo se v Třidcátém Létě v 

čtvrtém Měsíci/ a pátém dni 

měsíce 

BiblMel2: I stalo se třidcátého léta/ 

čtvrtého měsíce/ a pátého dne mě-

síce 

BiblMel3‒BiblVel: Stalo se pak třid-
cátého léta/ čtvrtého měsíce/ a pátého 

dne měsíce 

1,2 V pátém dni měsíce Pátého dne Měsíce 

1,2 BiblNet: léto páté převedení BiblMel2‒4: léto páté zavedení 
BiblMel5‒BiblVel: Léto páté přestě-

hování 

1,4 A aj vítr A hle vítr A aj vítr 

1,4 a oheň plápolavý i oheň plápolající i oheň vůkol plapolající 

1,6 A toto popatření jich A tato tvářnost jejich 

1,7 nohy jich, pata nohy jich nohy jejich, pata nohy jejich nohy jejich, spodek nohy jejich 

1,7 jiskry jako vzezření mědi jiskry jako spatření mědi 

1,8 ruce člověčí ruce lidské 

1,8 pod křídly jich pod křídly jejich 

1,9 A spojená byla křídla jich A spojená byla křídla jejich 

1,10 podobenství obličeje jich podobenství obličeje jejich podobenství pak obličeje jejich 

1,10 tvář člověčí a tvář lvová… tvář volová tvář člověka a tvář lva… tvář vola 

1,11 

A tváři jich i křídla jich rozta-

žené svrchu: Dvě křídle každé-

ho jich spojovali se 

A tváři jejich/ i křídla jejich roztažená svrchu: Dvě křídla každého jich 

spojovala se 

1,11 těla jich těla jejich 

1,12 

Kdež byla prudkost ducha/ tam 

kráčeli: ani se obracovali když 

chodili 

Kdež byla prudkost ducha/ tam kráčely: ani se obracovaly když chodily 

1,13 vzezření jich vzezření jejich 

1,13 z ohně blýskaní vycházeje z ohně blýskaní vycházející 

1,16 (2x vzezření) kol a dílo jich (2x spatření) kol i dílo jejich 

1,17 

Po čtyřech stranách jich jdouce 

šli/ a neobracovali se když cho-

dili 

BiblMel2‒4: Po čtyřech stranách 

jich jdouce šly/ a neobracovaly 

se když chodily 

BiblMel5‒BiblVel: Po čtyřech stra-
nách jich jdouce šla/ a neobracovala 

se když chodila 

1,18 A všecko tělo plno očí A všecko tělo plné očí 

1,19 

BiblNet‒BiblMel4: A když chodila zvířata/ chodily spolu i 

kola podle nich: A když se pozdvihovala Zvířata od Země/ 

pozdvihovaly se spolu i Kola 

BiblMel5‒BiblVel: A když chodila zvířata/ 

chodila spolu i kola podle nich: A když se 
pozdvihovala Zvířata od Země/ pozdvihova-

la se spolu i Kola 

1,20 
když šel duch i kola spolu zdvi-

haly se jdoutz za ním 

BiblMel2‒4: když šel duch kola 

spolu zdvihaly se jdouce za ním 

BiblMel5‒BiblVel: když šel duch ko-

la spolu zdvihala se jdouce za ním 

1,21 

S jdoucími šli a s stojícími stáli: 

a s pozdviženými od země spo-

lu se pozdvihovaly i kola 

BiblMel2‒4: S jdoucími šly/ a s 

stojícími stály: a s pozdvižený-

mi od země spolu se pozdviho-

valy i kola 

BiblMel5‒BiblVel: S jdoucími šla/ a s 
stojícími stála: a s pozdviženými od 

země spolu se pozdvihovala i kola 

1,22 jako vzezření křišťálu jako spatření křišťálu 

1,22 nad jich hlavami nad jejich hlavami 
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1,23 křídla jich křídla jejich 

1,23 Jednokaždé dvěma křídloma Jednokaždé dvěma křídly 

1,24 

když chodili/ byli jako zvuk 

množství/ a jako zvuk vojsk. A 

když stáli opuštěna byla křidla 

jich 

BiblMel2‒4: když chodily/ byl 

jako zvuk množství/ a jako zvuk 

vojsk. A když stály opuštěna 

byla křidla jejich 

BiblMel5‒BiblVel: a když chodily/ 

byl jako zvuk množství/ a jako zvuk z 
vojsk. A když stály/ spuštěna byla 

křidla jejich 

1,25 

hlas na nebi kterýž byl nad hla-

vou jich/ stáli a opouštěli křídla 

svá 

BiblMel2‒4: hlas na nebi kteréž 

bylo nad hlavou jejich/ stály a 

opouštěly křídla svá 

BiblMel5‒BiblVel: hlas na obloze 
kteráž byla nad hlavou jejich/ stály a 

opouštěly křídla svá 

1,26 

BiblNet: A na nebi kteréž se 
dotýkalo hlavy jich jako vze-

zření kamene 

BiblMel2‒4: A na nebi 

kteréž se dotýkalo hlav 
jejich jako spatření 

kamene 

BiblMel5: A na obloze 

kteráž byla nad hlava-
mi jejich jako vzezření 

kamene 

BiblVel: A na obloze 

kteráž byla nad hla-
vou jejich jako vze-

zření kamene 

1,26 opatření člověka svrchu spatření člověka svrchu 

1,27 popatření ohnivé BiblMel2‒4: spatření ohnivé BiblMel5‒BiblVel: spatření ohně 

1,27 od ledví jeho a s hůry od ledví jeho i s hůry 

1,28 
opatření duhy… opatření bles-

ku 
spatření duhy… spatření blesku 

1,28 
BiblNet‒BiblMel4: To vidění by-

lo podobenství slávy Páně 
BiblMel5‒BiblVel tuto větu přesunulo na začátek Ez 2,1 

2,1 padl jsem na tvář svou padl jsem na tvář mou 

2,4 BiblNet‒BiblMel5: otcové jich přerušili smlouvu otcové jejich zrušili smlouvu 

2,6 Prorok byl prostřed nich Prorok byl u prostřed nich 

2,7 nestrachuj se jich řeči nestrachuj se jejich řeči 

2,7 nevěřící a podtrhači nevěřící a podvracující 

2,7 slov jich … obličejů jich slov jejich … obličejů jejich 

2,9 Ale ty synu člověčí Ty pak synu člověčí 

2,9 nechtěj bývati popouzející nebývej popouzející 

2,9 ústa svá ústa tvá 

3,3 
učiněno jest v ústech mých jako 

střed sladko 

učiněna jest v ústech mých jako 

střed sladkost 

učiněna jest v ústech mých jako střed 

sladký 

3,5 

3,6 
BiblNet‒BiblMel4: jazyka BiblMel5‒BiblVel: jazyku 

3,6 lidem… jichž by nemohl lidem… jejichž by nemohl 

3,8 tváři jich… čela jich tváři jejich… čela jejich 

3,9 jako Adamant jako Diamant 

3,9 tváři jich tváři jejich 

3,15 truchle prostřed nich truchle u prostřed nich 

3,17 zvěstovati budeš jim ze mne zvěstuješ jim ode mne 

3,18 

3,19 
dím k nemilostivému – 5x dím k bezbožnému – 5x 

3,19 ale ty duši tvou vysvobodil jsi ty pak duši tvou vysvobodil jsi 

3,21 A pakli zvěstuješ Pakli zvěstuješ 

3,22 i řekl ke mně a řekl ke mně 

3,23 Aj tam sláva Páně A hle tam sláva Páně 

3,23 BiblNet‒BiblMel4: podle potoka Chobar BiblMel5‒BiblVel: podle řeky Chobar 

3,26 

jazyku tvému káži se přidržeti 

dásní tvých i budeš jako němý a 

ne jako muž přimlouvaje 

jazyku tvému rozkáži se přidržeti dásní tvých i budeš němý a ne jako 

muž přimlouvající 
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3,27 dům jest popouzející dům popouzející jest 

4,4 
počet dní v nichž spáti budeš na 

něm/ a přijmeš nepravosti jich 
podlé počtu dní/ v nichž spáti budeš na něm/ a přijmeš nepravosti jejich 

4,8 Ej obklíčil jsem tebe Hle obklíčil jsem tebe 

4,12 před očima jich před očima jejich 

4,13 mezi národy k nimž vyženu je mezi národy do nichž vyženu je 

4,14 Ej duše má Hle duše má 

4,14 umrliny a roztrhaného umrliny i roztrhaného 

4,16 jísti budou chléb u váze jísti budou chléb svůj na váhu 

5,2 meč obnažíš po nich meč obnažím po nich 

5,7 a soudů mých ani soudů mých 

5,8 Ej já k tobě BiblMel2‒5: Hle já k tobě BiblVel: Aj já k tobě 

5,12 
hladem strávena bude prostřed 
tebe 

hladem strávena bude u prostřed tebe 

5,12 Ale třetí stránku tvou Třetí pak stránku tvou 

5,13 odpočinouti káži odpočinouti rozkáži 

14.3 Změny v J 1–5 

Jan 

verš 
BiblNet BiblMel2‒5 BiblVel 

1,2 

1,8 

Bůh byl Slovo 

Nebyl on Světlo 

Bůh byl to Slovo 

Nebyl on to Světlo 

1,11 svoji jsou ho nepřijali svoji ho nepřijali 

1,17 stala se jest přišla 

1,20 vyznal jest – 2x vyznal 

1,22 kteříž jsou nás poslali kteříž nás poslali 

1,23 Jakož dí Izaiaš Jakož pověděl Izaiáš 

1,25 Což tehdy křtíš Pročež tehdy křtíš 

1,26 ale uprostřed vás stál uprostřed vás stojí 

1,28 kdežto byl Ian křtě kdež Ian křtil 

1,30 o kterémž jsem řekl o kterémž jsem pověděl 

1,33  ten mi jest řekl ten mi řekl 

1,33 křtí v Duchu Svatém křtí Duchem Svatým 

1,35 Jiného pak dne Druhého pak dne 

1,40 a byla jakožto desátá hodina a byla jakožto desátá hodina Neb bylo již okolo desáty hodiny 

1,42 nalezl on najprv bratra nalezl ten první Bratra 

1,45 

1,46 

1,47 

od Betsaydy 
od Nazaretha 

od Nazarétha 

z Betsaydy 
z Nazarétha 

z Nazarétha 

1,51 větší věc nad tyto větší věci nad tyto větší věcí nad tyto 

1,52 
Anděly Boží sstupující a vstupu-

jící 
Anjely Boží vstupující a sstupující 

2,12 a tu jsou pobyli nemnoho dní a tu pobyli nemnoho dní 

2,18 
Horlivost Domu  tvého snědla 

jest mne 
Horlivost Domu tvého snědla mne 

2,19 vzdělám jej vyzvedu jej vzdělám jej 
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2,23 divy jeho kteréž činíval divy jeho kteréž činil 

3,10 tohoto ne umíš těch věcí neznáš 

3,19 milovali jsou Lidé milovali Lidé 

3,20  Nebo každý kdož Každý zajisté kdož 

3,20 
ne přichází k Světlu 

přicházíť k Světlu 

nevychází na Světlo 

vychází na Světlo 

3,22 Byl pak i Jan křtitel v Enon  Jan pak také křtil v Enon 

3,25 stala se pohádka vznikla hádka 

3,26 kterémuž jsi ty svědectví jemuž jsi ty svědectví 

3,28 svědkové jste mi že jsem řekl svědkové jste že jsem já řekl 

3,33 
zapečetil jest že Bůh pravdo-

mluvný jest 

zapečetil a toho potvrdil/ že Bůh 

pravdomluvný jest 

zapečetil a toho potvrdil/ že Bůh 

pravdomluvný jest 

4,6 A byla hodina jakožto šestá A byla hodina jakožto šestá A bylo již okolo šesté hodiny 

4,9 Nebo ne obcují Židé Poněvádž neobcují Židé 

4,10 By věděla dar Boží By znala dar Boží 

4,20 kdežto se sluší klaněti kdežto náleží se klaněti 

4,21 věř mi že přijde hodina věř mi že jde hodina 

4,25 tenť nám zvěstuje onť nám zvěstuje 

4,27 A hned přišli A v tom přišli 

4,27 Co se tížeš Co se jí ptáš 

4,34  a dokonal dílo jeho a konal dílo jeho 

4,35 zdvihněte oči své zdvihněte oči vaše 

4,38 o čemž jste ne dělali o čemž jste nepracovali 

4,39  mnozí jsou uvěřili mnozí uvěřili 

4,39 pro slovo ženy pro řeč Ženy 

4,44 On zajisté Ježíš Sám zajisté Ježíš 

4,44  v své vlasti cti nemá  v své vlasti v poctivosti není 

4,47  Králík kteréhožto Syn  
Králík/ jehož Syn 

 

4,52  řkouce Že by Syn jeho živ byl  řkouce Syn tvůj živ jest 

5,8 vezmi lože své vezmi lože tvé 

5,8 i chodil jest i chodil 

5,11 onť mi řekl onť mi rozkázal 

5,11 Vezmi lože své a choď Vezmi lože tvé a choď 

5,13  na místě  na tom místě 

5,19  Neb cožkoli on učiní Neb cožkoli on činí 

5,30 
ne hledám vůle své ale vůle toho 

kterýž mne poslal 
nehledám vůle mé/ ale vůle toho kterýž mne poslal/ Otcovy 

5,31 svědectví mé ne bude pravé svědectví mé není pravé 

5,35 
Ale vy jste chtěli na čas porado-

vati se 
Vy pak chtěli jste na čas radovati se 

5,36 abych je činil abych je vykonal 
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14.4 Změny v Gal 1–6 

Gal 

verš BiblNet BiblMel2‒5 BiblVel 

1,5 kterémuž jest Čest kterémužto Čest 

 1,6 Čtení = celkem 8 krát Evanjelium = celkem 8krát 

1,7 jenž není jiného kteréž není jiné 

1,7 chtí vyvrátiti Čtení vyvrátiti chtějí Evanjelium 

1,9 vám kdo co kázati kromě vám kdo co kázati jiného kromě 

1,10 Bych se ještě Kdybych se ještě 

1,14 
pokolení mém/ větším jsa milov-

níkem otcovských svých ustano-
vení 

v pokolení mém/ horlivým a pilným jsa milovníkem Otcův mých usta-

novení 

1,17 k předkům svým Apoštolům 
k Apoštolům/ jenž byli předem-

nou 
k těm jenž prvé byli Apoštolé nežli 

já 

1,18 abych uzřel Petra abych se shledal s Petrem 

1,22 
A ne byl jsem znám tváři Círk-

vím z Židovstva 
A neznali mé osoby Církve Židovské 

2,2 
kteříž se zdáli nětco býti/ ať bych 

snad nadarmo neběžal aneb nebě-
hal 

kteříž přední a v vážnosti byli/ abych snad nadarmo neběžal nyní i prvé 

2,3 jenž byl Pohanem a jsa Pohanem 

2,4 ale pro uvedené Falešné pro uvedené tu falešné ale pro uvedené tu falešné 

2,4 aby vyšpehovali svobodu naši k vyšpehování svobody naší 

2,5 
kterýmžto ani na hodinu ne povo-

lili jsme poddanosti 
kterýmžto ani na čas nepovolili jsme k poddání jím 

2,6 kterací jsou někdy byli jací jsou někdy byli 

2,9 ruce dali mi rukou podali mi 

2,13 
jeho pokrytství povolovali i jiní 

Židé 
v jeho pokrytství srovnávali se i jiní Židé 

2,15 
My od přirození jsme Židé/ a ne z 

Pohanův hříšníci 
My přirození jsme Židé/ a ne Pohané/ hříšníci 

3,04 však nadarmo-li užitku však nadarmo-li 

3,05 z skutkuov-li Zákona to jest z skutkuov-li Zákona to činí 

3,06 
Jakož psáno jest/ Uvěřil Abraham 

Bohu 
Jakož i Abraham uvěřil Bohu 

3,08 Bůh lidi Spravedlivý činí Bůh lidi Spravedlivé činí 

3,09 budou požehnáni docházejí požehnání 

3,11 
skrze Zákon nebývá Spravedliv 

učiněn 
skrze Zákon nebývá žádný Spravedliv učiněn 

3,11 Že Spravedlivý Neb Spravedlivý 

3,14 požehnání Abrahamovo bylo požehnání Abrahamovo přišlo 

3,16 zaslíbení i Semeni jeho i Semenu jeho i Semeni jeho 

3,17 
Kšaftu utvrzeného od Boha při 

Kristu 
Kšaftu ztvrzeného od Boha v Kristu 

3,24 byl do Krista byl až do Krista 

4,1 ale pravím pravím pak 
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4,2 
BiblNet – BiblMel3 

pod obráncemi a zprávcemi 

BiblMel4 – BiblVel 

pod ochráncemi a Zprávcemi 

4,4 
učiněného z ženy/ učiněného pod 

Zákonem 
narozeného z ženy/ pod Zákonem 

4,5 abychom zaslíbení synuov zaslíbení právo synuov 

4,6 Ale poněvadž jste vy Poněvadž jste pak vy 

4,6 v srdce vaše v srdce naše 

4,7 tak již není služebníkem již nejsi služebníkem 

4,8 ne jsou od přirození Bohové nejsou z přírození Bohové 

4,9 proč obracujete se kterak obracujete se 

4,13 že s mnohým zámutkem těla s mnohou mdlobou těla 

4,14 
pokušením vaším na těle mém 

nepohrzeli jste ani zavrhli 
a pokušením tím na těle mém nepohrzeli jste/ ani je zavrhli 

4,15 Protož kde jest Protož jaké jest 

4,17 Následujíť vás ne dobře Milujíť jiní vás nedobře Milujiť vás jiní nedobře 

4,15 Ale dobrého následujte Vy pak dobrého následujte 

4,19 dokudž opět mezi vás dokudž zase mezi vás 

4,21 Zákona jste ne čtli Zákona neslýcháte 

4,22 jednoho z Svobodné druhého z Svobodné 

4,24 toť jest duchovně povědíno toť se duchovně mluví i rozumí 

4,25 
BiblNet–BiblMel3: Sína zajisté 

hůra v Arabí 
BiblMel4 – BiblVel, Sína zajisté Hora jest v Arabí 

4,29 kterýž vedlé Ducha kterýž byl vedlé ducha 

5,1 
ne buďte opět obtíženi jhem slu-

žebnosti 
neuvalujte na sebe opět jha služebnosti. 

5,2 pravím vám že budete-li se pravím vám/ budete-li se 

5,4 kteříž v Zákoně / kteříž skrze Zákon 

5,10 ponese soud trpěti bude Soud 

5,11 Ale já bratří já pak Bratří 

5,13 
abyšte svobody v příčinu těla ne 

dávali 

abyšte té svobody k příčině těla 

nepožívali 

abyšte pod zámyslem té svobody 

nepovolovali tělu 

5,14 
Zákon v jednom slovu se naplňu-

je 

Zákon v jednom slovu se zavírá 

a naplňuje 
Zákon v jednom slovu se naplňuje 

5,14 bližního svého bližního tvého bližního svého 

5,17 abyšte ne všeho činili abyšte ne vše činili 

5,18 Býváte-li pak Duchem jste-li pak duchem 

5,19 skutkové těla/ kteříž jsou skutkové těla/ jenž jsou 

5,19 Smilnost Chlípnost 

5,24 s hříchy a s žádostmi s vášněmi a s žádostmi s hříchy a s žádostmi 

6,4 sám u sebe sám v sobě 

6,6 vším svým zbožím vším svým statkem 

6,7 Bůhť ne bude zklamán Bůhť nebude posmíván 

6,16 žádný mi těžek ne bývaj žádný mi těžkosti nečiň 

6,17 na těle svém na těle mém 
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14.5 Uživatelské rozhraní programů Brus a WinMerge 

 
Obrázek 5: Ukázka grafické analýzy BiblNet pomocí programu Brus 
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Obrázek 6: Ukázka porovnání textových změn mezi BiblNet a BiblMel2 pomocí programu WinMerge 
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14.6 Transliterace zkoumaných úseků BibNet 

Poznámka: Vzhledem k rozsahu byly při prezentaci transliterovaných úseků v této příloze diplomové 

práce zrušeny meziřádkové hranice. 

 
Genezys 
 
¶ Kapitola I. 

NA počátku Stwořil Bůh Nebe y Zemi. Zemie pak бyla nevžitečná a prázdná/ a tmy byly na wrchu Propaſti: a Duch Božj 
wznáſſel ſe nad Wodami.  
¶ Y řekl Buoh/ Buď Swětlo/ A včiněno geſt Swětlo. Y widěl Bůh Swětlo/ žeby bylo dobré: Y oddělil Buoh Swětlo od Tem-
noſtĳ/ a nazwal Swětlo Dnem/ a tmy Nocý: Y ſtal ſe geſt Wečer a Gitro Den geden.  
¶ Ržekl také Bůh/ Buď Oбloha v proſtřed Wod/ a děl Wody od Wod. Y včynil Buoh Oblohu/ a oddělil Wody kteréž byly pod 
oblohau/ od těch kteréž byly nad Oblohau. Y ſtalo ſe tak. Nazwal pak Bůh Oblohu Neбem: y ſtal ſe geſt Wečer a Gitro den 
druhý.  
¶ Ržekl také Buoh/ Shromažďte ſe Wody kteréž pod Nebem gſau w mĳſto gedno/ a okaž ſe Suchoſt. Y ſtalo ſe tak. A nazwal 

Buoh ſuchoſt Zemĳ: a shromážděnĳ Wod nazwal Mořem. A vzřel Buoh žeby bylo dobré/ y Ržekl Buoh/ Zploď Země Bylinu 
zelenau wydáwagĳcý Sýmě/ a dřewo plodné neſaucý owotce wedlé plodu ſwého gehožby Sýmě w něm bylo na Zemi. Y ſtalo 
ſe tak. Y wydala Země Bylinu zelenau/ a čynjcý Sýmě wedlé zpuoſobu ſwého/ a dřewo plodĳcý owotce/ a magĳcý gedno-
každé Sýmě podlé powahy ſwé. A widěl Buoh žeby bylo dobré: Y ſtal ſe Wečer a Gĳtro den třetĳ.  
¶ Ržekl také Buoh/ Buďte Swětla na Obloze Neбeſké/ a ať dělĳ Den y Noc: a ať gſau k znamenĳm/ k čaſuom/ a ke dnuom y 
k Lethuom/ aby ſwĳtila na Obloze Nebeſké/ a oſwěcowala Zemi. Y ſtalo ſe tak. A včynil Buoh dwě Swětle weliké/ Swětlo 
wětſſý aby bylo nad Dnem/ a Swětlo menſſý aby bylo nad Nocý: y Hwězdy/ a poſtawil ge na Obloze Nebeſké/ aby ſwĳtily 
nad Zemj/ a aby byly nad Dnem y také Nocý/ aby dělily Swětlo y Tmy. A widěl Bůh že by бylo dobré: y ſtal ſe Wečer a Gitro 
den Cžtwrtý.  

¶ Ržekl také Buoh/ Wydayte Wody hmyz duſſe žywé/ y ptactwo nad Zemĳ pod Oblohau Nebeſkau. Y ſtwořil Buoh Welryby 
weliké/ a wſſelikau duſſy žiwau y také ſe hýbagĳcý kteraužto wydaly Wody w twářnoſtech gich/ a wſſecko ptactwo podlé 
plodu geho. A widěl Buoh žeby bylo dobré y požehnal gim/ řka/ Roſťtež a množte ſe/ a naplňte Wody Mořſké: y Ptactwo ať 
ſe rozmnožuge na Zemi. Y ſtal ſe Wečer a Gĳtro den Pátý.   
¶ Ržekl také Buoh/ Wyday Země duſſy žiwau w pokolenĳ gegĳm/ Howada/ a Zeměplazy/ y Sſelmy Zemſké podlé twářnoſtĳ 
gich. Y ſtalo ſe tak. A včinil Buoh Sſelmy Zemſké podlé twářnoſti gich/ Howada y každý Zeměplaz zemſký w pokolenĳ ſwém 
A widěl Buoh žeby бylo dobré.   
¶ Y řekl (Buoh) Včiňme Cžlowěka k oбrazu a k podobenſtwĳ naſſemu/ aby wládl nad Rybami Mořſkými/ a nad ptactwem 

Nebeſkým/ y nad Sſelmami/ a nad wſſý Zemĳ/ a nad wſſelikým země plazem/ kterýž ſe hýбe na Zemi. Y ſtwořil Buoh 
Cžlowěka k obrazu a k podobenſtwĳ ſwému/ k oбrazu Božĳmu ſtwořil ho/ muže a ženu ſtwořil ge. Y požehnal gim Bůh/ a 
řekl/ Roſťtež/ a množte ſe/ a naplňte Zemi/ a podmaňte gi/ a panuogte nad rybami Mořſkými/ a ptactwē Nebeſkým/ y nad 
wſſemi žiwočichy kteřĳž ſe hýбĳ na Zemi. Y řekl Buoh/ Ay dal gſem wám každau бylinu neſaucý Semeno na zemi/ a wſſecka 
dřĳwĳ kteráž magĳ w ſobě ſemeno plodu ſwého/ aťby wám byla za Pokrm/ y wſſem Ziwočichům Země/ a wſſemu ptactwu 
Nebeſkému/ a wſſemu tomu což ſe hýbe po Zemi/ a w čemž geſt duſſe žiwá/ aby mělo wſſelikau бylinu zelenau k pokrmu. Y 
ſtalo ſe tak. A widěl Buoh wſſecky wěcy kte réž geſt ſtwořil/ a byly welmi dobré. Y ſtal ſe wečer/ a gĳtro den ſſeſtý.  
 

¶ Kapitola II. 
A Tak dokonána gſau Nebeſa a Země/ y wſſecka okraſa gich. A dokonal Bůh dne ſedmého dĳlo ſwé kteréž ĝt činil/ y odpoči-
nul dne ſedmého od wſſý práce ſwé kterúž geſt puoſobil. Y dal požehnánĳ dni ſedmému/ a poſwětil ho: Nebo w něm byl 
přeſtal od wſſelikého ſkutku ſwého/ kterýž čině Bůh ſtwořil.  
¶ Tatoť gſú zplozenj Nebes y Země/ když ſtwořeny gſau/ w den kterýžto včinil (Pán) Buoh Nebe y Zemi/ a každé prautĳčko 
polnĳ dřĳwe nežli ge wycházelo na Zemi a každú bylinu kraginy prwé nežli ĝt dala plod: Nebo byl ne dſſtil na Zemi Pán Bu-
oh/ a člowěk ne byl kterýžby dělal Zemi: Ale Studnice prýſſtila ſe z Země/ ſmáčegjcý wſſecku po wrchu Zemi. Protož včinil 
Pán Buoh člowěka z hlĳny Země/ a wdechl na twář geho dchnutĳ žiwota/ y včiněn ĝt člowěk w duſſy žiwú.  

¶ Sſtĳpil pak Pán Buoh Rág rozkoſſe na Waychod/ w němžto poſtawil Cžlowěka kteréhož byl ſtwořil. A wywedl Pán Buoh 
z Země wſſeliké dřewo k pohleděnĳ pěkné/ a k pokrmu chutné: Dřewo také Ziwota vproſtřed Ráge/ a Dřewo vměnĳ dobrého 
a zlého.  
¶ A potok byl wycházel z mjſta rozkoſſe aby ſwlažowal Rág/ kterýžto odtud dělĳ ſe na čtyřy Potoky hlawnĳ: Gméno gedno-
mu Pĳzon/ tenť geſt kterýž teče okolo wſſý země Euilath/ kdež ſe rodĳ Zlato/ a Zlato země té wýborné ĝt/ a tu ſe nacházý 
Bdellium y kámen Onychyn. A gméno potoka druhého Gihon/ tenť geſt kterýž obcházý wſſecku zemi Mauřeninſkau. Gméno 
pak Potoka třetĳho Tygrys/ ten teče proti Asſyrſkým. Ale Potok čtwrtý ten geſt Eufrates.  
¶ Protož poyal Pán Buoh Cžlowěka a poſtawil ho w Rági rozkoſſe/ aby dělal a oſtřĳhal ho. y přikázal gemu řka/ Z každého 
dřewa Ráyſkého gez/ ale z dřewa vměnj dobrého a zlého/ ne gez. Nebo w kterýbykoliwěk den gedl z něho/ ſmrtĳ vmřeſs.   

¶ Ržekl také Pán Buoh/ Nenĳť dobree býti člowěku ſamému/ Včiňmež mu pomotz podobnau gemu. Protož když geſt zpu-
oſoбil Pán Buoh z Země wſſecky Ziwočichy zemſké/ a wſſecko ptactwo Nebeſké/ přiwedl ge kAdamowi/ aby zwěděl 
kterakby nazwal ge. nebo yakž geſt nazwal Adam každau duſſy žiwau/ toť geſt gméno gegĳ. Y gmenowal geſt Adam gmény 
ſwými wſſecky Ziwočichy/ a wſſecko ptactwo Nebeſké/ y wſſecky Sſelmy Země: Adamowi pak ne nalézal ſe pomocnĳk po-
dobný gemu.  
¶ Y dopuſtil Pán Bůh dřjmotu na Adama: a když geſt vſnul/ wyňal gedno žebro geho/ a naplnil tělem mĳſto to. Y wzdělal ĝt 
Pán Buoh žebro kteréž wyňal z Adama w Ženu/ a přiwedl gi k Adamowi. Y řekl Adam/ Tato geſt koſt nynĳ z koſtĳ mých/ a 
tělo z těla mého: tato бude ſlauti Mužatka/ neбo z Muže wyňata geſt. Proto opuſtĳ člowěk Otce ſwého y Matku/ a budeť ſe 

přĳdržeti Ženy ſwé: y budauť dwa w těle gednom. Byli gſau pak obadwa nahá/ totiž Adam y Žena geho/ a ne ſtyděli ſe.  
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¶ Kapitola III.  

ALe Had pak byl chytřegſſý nad wſſecky Ziwočichy Země/ kteréž бyl včinil Pán Buoh. Kterýžto řekl k Ženě/ Proč ĝt přikázal 
wám Bůh abyſſte ne gedli z každého dřewa Ragſkého: Gemuž odpowěděla Žena/ Owotce z Dřĳwĳ kteráž gſú w Rági/ gĳme: 
než owotce z dřewa kteréž ĝt vproſtřed Ráge/ přikázal nám Buoh abychom ne gedli/ ani ſe ho dotýkali abychom ſnad ne ze-
mřeli.  
¶ Tehdy řekl Had k Ženě/ Nikoli ſmrtĳ nezemřete. nebo wĳť Buoh/ že w kterýkoli den gĳſti бudete z něho/ otewrauť ſe oči 
waſſe/ a budete yako бohowé/ znagĳce dobré y zlé. Protož widěla žena žeby dobré bylo dřewo k gĳdlu/ a očima pěkné/ a na 
pohleděnĳ rozkoſſné (poněwádžбy rozumné činilo) y wzala z owotce geho/ a gedla: a dala Muži ſwému/ kterýžto gedl geſt. Y 
otewřĳny gſú oči obaudwau. A když poznali ſe žeby byli nazý/ nawázali gſau lĳſtĳ Fĳkowého/ y nadělali ſobě wěnĳkuow.  

¶ A když zaſlechli hlas Pána Boha procházegĳcýho ſe po Rági na wĳtr po poledni/ ſkryl ſe Adam y Žena geho od twáři Pána 
Boha/vproſtřed dřĳwĳ Rayſkého. Y powolal Pán Buoh Adama/ a řekl gemu/ Kde gſy? Kterýž řekl/ Hlas twůg Pane ſlyſſel 
gſem w Rági/ a bál gſem ſe/ protoze gſē náh/ y ſkryl gſem ſe. Gemuž řekl Pán/ A kdo geſt tobě oznámil žeбy náh byl gedine 
že gſy z dřewa gedl z kteréhož gſem tobě přikázal aby ne gedl: Y řekl Adam/ Žena kterauž gſy mi dal za towaryſſku (ona) da-
la mi z dřewa a gedl gſem. Y řekl Pán Buoh k ženě/ Pročs to včinila: Kterážto odpowěděla/ Had mne zklamal/ y gedla gſem.  
¶ Y řekl Pán (Bůh) k Hadu/ že gſy včinil to/ zlořečený gſy mezy wſſemi Ziwočichy/ a howady Země: Na prſech ſwých pole-
zeſs/ a Zemi gĳſti budeſs po wſſecky dni žiwota twého. Nepřátelſtwĳ vložĳm mezy tebau/ a Ženau/ A Semenem twým y 
ſemenem gegĳm: onoť zetře hlawu twau/ a ty vklady budeſs činiti patě geho.  
¶ Ženě také řekl/ Rozmnožĳmť bĳdy twé/ a počĳnanĳ twá: w boleſtech roditi budeſs děti/ a pod mocý Muže budeſs/ a onť 

bude panowati nad tebú.  
¶ Adamowi pak řekl/ Že gſy vpoſlechl hlaſu Ženy ſwé/ a gedl gſy z dřewa z kteréhož gſem rozkázal tobě aby ne gedl/ Zloře-
čená Země w dĳle twém: w roбotách budeſs gĳſti z nĳ po wſſecky dni žiwota ſwého/ Trnĳ a hložĳ budeť tobě ploditi/ a bu-
deſs gĳſti бyliny Země. W potu twáři twé krmiti ſe budeſs chlebem ſwým/ dokawádž ſe ne nawrátĳſs do Země z kteréžto wzat 
gſy: nebo prach gſy/ a w prach ſe oбrátĳſs.  
¶ Y nazwal Adam gméno Zieny ſwee Ewa/ proto žeby byla mátě wſſech žiwých. Vdělal také Pán Buoh Adamowi a Ženě ge-
ho Sukně koženné/ a zobláčel ge. Y řekl (Pán Buoh) Hle Adam yako geden z nás včiněn geſt/ znage dobré y zlé: Protož nynĳ/ 
aby ſnad neztáhl Ruky ſwé/ a newzal také z dřewa žiwota/ y gedlby/ a bylby žiw na wěky. Y wypuſtil ho Pán Buoh z Ráge 

rozkoſſe/ aby dělal Zemi z kterežto wzat ĝt. Y wyhnal geſt Adama/ A poſtawil před Rágem rozkoſſe Cherubina/ a meč pla-
menný na obě ſtraně oſtrý/ aby oſtřĳhal Ceſty k dřewu žiwota.  
 
¶ Kapitola IIII. 
ADam pak poznal Ženu ſwú Ewu Kteráž počala y porodila Kayna řkúcy/ Obdržela gſem člowěka ſkrze Boha. A opět porodila 
bratra geho Aбele. Byl pak Aбel Paſtýř Owcý/ a Kayn woráč.  
¶ Tehdy ſtalo ſe po mnohých dnech že obětowal Kayn z vžitku Zemſkeeho dary Pánu. Abel také obětowal z prworozených 
wěcý ſtáda ſweho/ a z tučnoſti gich: Y wzhledl Pán k Aбelowi a k daruom geho. K Kaynowi pak/ a k daruom geho ne pohle-

děl: Y rozhněwal ſe Kayn náramně/ a opadla ĝt twář geho. Y řekl Pán k němu/ Proč gſy ſe rozhněwal? a proč geſt opadla 
twárz twá? Wſſak budeſſli doбře činiti/ wezmeſs: pakli zle/ hned we dweřĳch hřĳch twuog přj tomen bude? Ale pod mocý 
twau budeť žádoſt twá/ a ty panowati budeſs nadnĳ. Y řekl Kayn k Abelowi Bratru ſwému/ Wygděma wen. A když byli na 
poli/ powſtal Kayn proti Bratru ſwému Abelowi/ a zabil ho. Y řekl Pán k Kaynowi/ Kde ĝt Abel Bratr twuog? Kterýžto od-
powěděl/ Ne wjm: Zdaliž ſtrážným Bratra mého gſem yá? Y řekl k němu/ Cos včinil? Hlas krwe Bratra tweho wolá ke mně z 
Země. Protož nynĳ zlořečený budeſs na Zemi/ kteráž otewřela vſta ſwá/ a přiyala krew Bratra  twého z ruky twé. Když dělati 
budeſs gi/ ne бudeť wydáwati tobě vžitkuow ſwých: tulákem a zahnaným budeſs na Zemi. Y řekl Kayn ku Pánu/ Wětſſýť ĝt 
neprawoſt má nežli abych miloſti zaſlaužil. Ay wyhánĳſs mne dnes od twáři Země/ a od Twáři twé krýti ſe budu/ a buduť tu-

lákem a zahnaným na Zemi. Protož každý kdož nalezne mne/ za bĳť mne. Y řekl gemu Pán/ Nikoli tak ne bude: A každý 
kdoby zabil Kayna/ ſedmeru pomſtu poneſe. Y wložil Pán znamenĳ na Kayna/ aby ho žádný nezabĳgel kdoby naſſel ho. Y 
wyſſed Kayn od twáři Páně přebýwal wyhnaný na Zemi k ſtraně kteráž ĝt  na wýchod Slunce Eden.   
¶ Poznal pak Kayn ženu ſwau/ kterážto počala a porodila Enocha: Y wzdělal Mieſto/ a nazwal gméno geho gménem ſyna 
ſwého Enoch. Enoch pak zplodil Irada/ a Irad zplodil Mauiaele/ a Mauiael zplodil Matuzaele/ a Matuzael zplodil Lámecha: 
kterýžto poyal dwě ženě/ gméno gedné Ada/ a gméno druhé Zylla. Y porodila geſt Ada Iahele/ kterýž byl otec přeбýwagjcých 
w Stanĳch a paſtýřuow: gméno bratra geho Iúbal/ ten geſt byl otec těch kteřĳ hudau na húſle a na warhany. Zylla také porodi-
la Tubalkayna/ kterýžto byl kowářem a dělnĳkem wſſelikého dĳla odMědi a odželeza. Seſtra pak Tubalkaynowa Noema. Y 
řekl Lámech Zienám ſwým Adye a Zylle/ Poſlyſſte hlaſu mého ženy Lámechowy/ pilně pozoruogte řeči mé: žeť gſem zabil 

muže k ráně mé/ a mládence k ſynaloſti mé. ſedmera pomſta dána bude pro Kayna: ale pro Lámecha ſedmdeſátkrát ſedmkrát 
mſſtě no bude.  
¶ Poznal pak geſſtě Adam ženu ſwau/ a porodila Syna/ a nazwala gméno geho Seth/ řka/ Poſtawil mi Bůh plémě giné mjſto 
Abele kterehož zabil Kayn. Ale y Sethowi narozen ĝt Syn/ kteréhož nazwal Enos ten geſt počal wzýwati Gméno Páně.  
 
¶ Kapitola V. 
TAto ĝt Knĳha rodu Adamowa/ W den kterýž ĝt ſtwořil Buoh člowěka/ ku podobenſtwĳ Božĳmu včinil ho. Muže a ženu 
ſtwořil ge/ a požehnal geſt gim: y nazwal gméno gich Adam/ w den kterýžto ſtwořeni gſau.   

¶ Adam pak žiw byl Sto a třidceti leth: a zplodil Syna k oбrazu a k podoбenſtwĳ ſwému/ a nazwal gméno geho Seth. Y vči-
něni gſú dnowé Adamowi/ potom když geſt zplodil Setha oſm Set leth: y plodil Syny a Dcery. A včiněn geſt weſſkeren čas w 
kterŷž geſt byl žiw Adam/ Leth dewět Set třidceti/ y vmřel geſt.  
¶ Seth také žiw byl/ Sto pět leth/ a zplodil Enoſa. A byl žiw Seth potom když ĝt zplodil Enoſa/ oſm Set a ſedm Leth/ a plodil 
Syny a Dcery. Y včiněni gſú wſſyckni dnowe Sethowi/ Dewět Set/ dwanácte leth/ a vmřel geſt.  
¶ Byl pak žiw Enos w dewadeſáte leth/a zplodil ĝt Kaynana. Po gehožto narozenĳ žiw бyl oſm Set a patnácte leth/ a plodil 
ſyny a dcery. A včiněni gſú wſſyckni dnowé Enoſowi/ dewět Set pět leth/ a vmřel geſt.   
¶ Kaynan také byl žiw Sedmdeſáte leth/ a zplodil Malalehele. A žiw бyl Kaynan potom když geſt zplodil Malalehele oſm Set 

a čtyřidceti Leth/ a plodil Syny y Dcery. A včiněni gſú wſſyckni dnowé Kaynanowi/ dewět Set a deſet leth/ y vmřel geſt  
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¶ Malalehel pak žiw бyl Sſedeſáte a pět leth/ y zplodil Iáreda. A žiw byl Malalehel potom když zplodil Iáreda/ oſm Set a třid-

ceti leth/ a plodil Syny a Dcery. Y včiněni gſú wſſyckni dnowé Malalehelowi oſm Set a dewadeſáte pět leth/ y vmřel geſt  
¶ Iáred žiw byl Sto ſſedeſáte a dwě létě/ a zplodil Enocha. Y žiw byl Iáred/ potom když ĝt zplodil Enocha/ Oſm Set leth a plo-
dil Syny a Dcery. Y včiněni gſú wſſickni dnowé Iáred/ dewět Set/ Sſedeſáte/ a dwě létě/ y vmřel geſt.  
¶ Enoch pak žiw byl Sſedeſáte a pět leth/ y zplodil Mathuzalema. A chodil Enoch s Bohem: A žiw byl Enoch/ potom když ĝt 
zplodil Mathuzaléma/ tři Sta leth a plodil Syny a Dcery. Y včiněni gſú wſſickni dnowé Enochowi/ tři Sta/ Sſedeſáte a pět Le-
th. a chodil s Bohem/ a ne vkázal ſe geſt/ Nebo wzal ho Buoh.  
¶ Mathuzalém také žiw бyl Sto a oſmdeſáte a ſedm leth/ a zplodil Lámecha. A žiw byl Mathuzalém/ potom když zplodil Lá-
mecha/ ſedm Set oſmdeſáte a dwě létě/ y plodil Syny a Dcery. Y včiněni gſau wſſickni dnowé Mathuzalemowi dewět Set 

Sſedeſáte a dewět leth/ a vmřel geſt.  
¶ Lámech pak бyl žiw/ Sto a Oſmdeſáte a dwě létě/ a zplodil Syna/ a nazwal gméno geho Noe/ řka/ Tentoť nás potěſſý od 
pracý a robot rukau naſſých w zemi kteréžto zlořečil Pán. Y žiw бyl Lámech potom když ĝt zplodil Noe/ pět Set dewadeſáte a 
pět leth: Y plodil Syny a Dcery/ a včiněni gſú wſſyckni dnowé Lámechowi/ ſedm Set/ ſedmdeſáte a ſedm leth/ y vmřel ĝt  
¶ Noe pak gſa w pěti Stech letech/ zplodil Sem/ Cham/ a Iáfet. 
 
Ezechyel 
 
¶ Kapitola I. 

Y Stalo ſe w třidcátém Létě/ w čtwrteem Mieſýcy/ a w páteem dni měſýce/ když gſem byl proſtřed yatých podlé potoku Cho-
bar/ otewřĳna gſau nebeſa/ y widěl gſem widěnj Božĳ: W pátém dni měſýce/ to geſt letho páté přewedenĳ Ioachýma Krále 
Iúdſkého.  
¶ Stalo ſe ſlowo Páně k Ezechyelowi ſynu Buzy Knězy w zemi Kaldeyſké podlé potoka Chobar: A ſtala ſe nad nim tu ruká 
Páně. Y widěl gſem / A ay wĳtr wichrowý od půl nocy wál/ a oblak weliký/ a oheň plapolawý/ a bleſk wůkol něho/ A 
zproſtřed něho yako twařnoſt moſazy/ totiž zproſtřed ohně. A z proſtřed geho podobenſtwĳ čtyř zwĳřat: A toto popatřenj gich/ 
podoбenſtwĳ člowěčĳ mezy nimi. A čtyři twáři gednomu: a čtyři křĳdla gednomu. A nohy gich nohy přjmé/ a pata nohy gich 
yako pa ta nohy telete/ A giſkry yako wzezřenj mědi ſtkwaucý. A ruce člowěčĳ pod křĳdly gich na čtyřech ſtranách: A twáři 

y křĳdla po čtyřech ſtranách měli. A ſpogená byla křjdla gich gednoho k druhému: Ne obracowali ſe když ſſli/ ale ged-
nokaždé před twáři ſwau kráčelo. A podobēſtwĳ oblĳčege gich twář člowěčĳ: a twář Lwowá na prawicy gich čtyř: ale twárz 
wolowá na lewicy gich čtyř: a twárz Orlice ſe ſwrchku gich čtyř. A twáři gich/ y křĳdla gich roztažené ſwrchu: Dwě křjdle 
každého gich ſpoyowali ſe/ a dwě přikrýwala těla gich. A gedno každé znich před twářj ſwau chodilo: Kdež byla prudkoſt du-
cha/ tam kráčeli: ani ſe obracowali když chodili. A podobēſtwj zwĳřat/ a wzezřenĳ gich yako vhlĳ ohně hořjcýho/ a yako po-
hleděnĳ do ſwětla. Toto bylo widěnĳ běhage v proſtřed zwĳřat/ бleſk ohně/ a z ohně blýſkanĳ wycházege. A zwjřata ſſla a 
nawracowala ſe/ ku podobenſtwĳ blýſkanĳ zaſwěcugjcýho ſe.  
¶ A když gſem patřil na zwjřata/ vkázalo ſe kolo gedno na zemi podlé zwjřat/ mage čtyři twáři. A wzezřenĳ kol a dĳlo gich 

yako widěnĳ moře/ a gedno podobēſtwĳ gich čtyř: A wzezřenĳ gich y dĳla/ yakoby bylo kolo ↨pſtřed kola. Po čtyřech 
ſtranách gich gdauce ſſli/ a ne obracowali ſe když chodili. Poſtawa pak byla kolám/ y wýſoſt/ a hrozné wzezřenĳ: A wſſecko 
tělo plno očĳ wuokol gich čtyř. A když chodila zwĳřata/ chodily ſpolu y kola podlé nich: A když ſe pozdwihowala Zwĳřata 
od Země/ pozdwihowaly ſe ſpolu y Kola. Kamžkoli ſſel duch/ tam také když ſſel duch y kola ſpolu zdwihaly ſe gdautz za 
nĳm. nebo duch žiwota byl w kolách. S gdaucými ſſli/ a s ſtogĳcýmy ſtáli: a s pozdwiženými od Země ſpolu ſe pozdwihowaly 
y kola/ za nimi gdauce: neb duch žiwota byl w kolách. A podobenſtwĳ nad hlawau zwĳřat nebe hwězdného/ yako wzezřenĳ 
křiſſtálu hrozneho/ a roztaže ného nad gich hlawami ſwrchu. Ale pod nebem křĳdla gich ztažená gedno k druhému/ Gedno-
každé dwěma křjdloma přikrýwalo tělo ſwé/ a druhé ſe také zakrýwalo.  

¶ A ſlyſſel gſem zwuk křjdel/ yako zwuk wod mnohých/ yako zwuk wyſokėo Boha: Když chodili/ byli yako zwuk množſtwĳ/ 
a iako zwuk wogſk. A když ſtáli/ opuſſtěna бyla křidla gich. Neb když byl hlas na nebi kterýž byl nad hlawau gich/ ſtáli a 
opauſſtěli křĳdla ſwá. A na nebi kterėž ſe dotýkalo hlawy gich yako wzezřenĳ kamene Zafĳrowé ho podobenſtwĳ Trůnu: A 
na podobenſtwĳ Trůnowém/ podobenſtwĳ yako opatřenĳ člowěka ſwrchu. Y widěl gſem yako pěknoſt ſtkwaucý moſazy/ ya-
ko popatřenĳ ohniwé wnitř a wuokol geho: od ledwj geho a s huory: a od ledwĳ geho až doluow widěl gſem yako kráſu ohně 
ſtkwúcýho wůkol. Yako opatřenĳ duhy když býwá w oblace we dni deſſťowém/ tak geſt bylo opatřenĳ bleſku wuokol. To wi-
děnĳ bylo podobenſtwĳ ſláwy Páně.  
 
¶ Kapitola II. 

A Widěl gſem y padl gſem na twář ſwau: Y ſlyſſel gſem hlas mluwjcýho. A řekl ke mně/ Synu Cžlowěčĳ/ ſtuog na nohách 
twých/ a mluwiti бudu ſtebau. Y wſſel wemne duch yakž mluwil mi/ a poſtawil mne na nohách mých. Y ſlyſſel gſem 
mluwĳcýho ke mně/ a řkúcýho/ Synu člowěčĳ/ poſýlám yá tebe k ſynuō Izdrahelſkým/ k lidem poběhlŷ kteřjž odſtaupili 
odemne. Oni y otcowé gich přeruſſyli ſmlúwu mau až do dne toho to. A ſynowé twrdé twáři a neſkroceného ſrdce gſau/ 
k nĳmž yá poſýlám tebe: Y djſs k nĳm/ Toto prawĳ Pán Buoh/ Zdať ſnad oni vſlyſſý/ a zda ſnad přeſtanau: nebo dům ĝt po-
puzugjcý/ a zwědĳť že Prorok byl pro ſtřed nich.  
¶ Protož ty Synu člowěčĳ ne бog ſe gich/ ani ſe ſtrachůg gich řeči: neb newěřĳcý a podtrhači gſau ſtebau/ a s ſſtĳry pře-
býwáſs: Slow gich ne bog ſe/ a oblĳčeguow gich ne ſtrachůg ſe: neb dům k hněwu wzbuzugicý ĝt. Protož mluwiti budeſs 

ſlowa má k nim/ zdaby ſnad vpoſlechli a powolili: neb popúzugĳcý gſau.   
¶ Ale ty ſynu člowěčĳ ſlyſs kterékoli wěcy mluwĳm k tobě/ a ne chtěg býwati popúzegjcý yako duom popauzegjcý ĝt: Otewři 
vſta ſwá/ a gez kterékoli wěcy yá dáwám tobě. Y widěl gſem/ A ay ruka wztažená ke mně w nĳž byla ſwinutá Knĳha: Y 
rozwinul gi předemnú/ na nĳž bylo pſáno wnitř y zewnitř: A bylo na nĳ pſáno nařĳkánĳ/ a pláč y бĳda. 
 
¶ Kapitola III. 
Y Ržekl ke mně/ Synu člowěčĳ/ cožkoli nalezneſs ſněz to: ſněz Knĳhy tyto/ a gda mluw k ſynuom Izrahelſkým. Y otewřel 
gſem vſta má/ a krmil mne těmi Knihami/ a řekl ke mně/ Synu člowěčj/ břicho twé gĳſti bude/ a ſtřewa twá naplnĳ ſe těmito 

knihami kteréž yá dáwám tobě. Y gedl gſem ge/ a včiněno ĝt w vſtech mých yako ſtred ſladko.  
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¶ Y řekl ke mně/ Synu člowěčj gdi k domu Izrahelſkému/ a mluwiti budeſs ſlowa má k nĳm. Nebo ne k lidu hluboké řeči a ne 

známého yazyka ty poſlán бudeſs/ k domu Izrahelſkev: ani k mnohým lidem hluboké řeči a neznáméo yazyka gichžby ne mohl 
ſlyſſeti řeči: A бy pak k nim poſlán byl/ oniby tebe ſlyſſeli. Ale dům Izrahelſký ne chtj ſlyſſeti tebe: neбo ne chtj ſlyſſeti mne: 
Weſſkerē zagiſté dům Izrahelſký neſtydatéo čela ĝt/ a twrdého ſrdce. Hle včinil gſem twář twau mocněgſſý nad twáři gich/ a 
čelo twé twrdſſý než čela gich. Yako Adamant/ a yako ſſkřemen včinil gſem twář twau: Ne бog ſe gich ani ſe lekay twáři gich/ 
neb dům popúzegĳcý geſt.  
¶ Y řekl ke mně/ Synu člowěčĳ wſſecky řeči mé kteréž yá k tobě mluwjm přigmi w ſrdcy twém/ a vſſyma twýma ſlyſs: A gdiž 
wegdi k přeſtiehowánĳ k ſynuom lidu twého/ a mluwiti бudeſs k nim/ a dĳſs gim/ Totoť prawĳ Pán Buoh: zdať ſnad vſlyſſý a 
powolĳ. Y přiyal mne duch/ a ſlyſſel gſē po ſobě hlas pohnutĳ welikého/ Požehnaná ſláwa Páně z mĳſta ſwého/ a hlas křĳdel 

zwĳřat tepaucých gednjm w druhė: a hlas kol gdaucých za zwĳřaty/ a hlas pohnutĳ welikeho. Duch také pozdwĳhl mne a 
poyal mne: Y odſſel gſem w hořkoſti rozhněwánĳ ducha mého: neb ruka Páně бyla ſemnau poſylugĳcý mne. Y přiſſel gſem k 
přeſtěhowánĳ k hromadě nowėho obilĳ k těm kteřĳž bydleli podlé potoka Choбar: Y ſedl gſem kdež oni ſeděli/ a oſtal gſem 
tu ſedm dnĳ truchle proſtřed nich.  
¶ Ale když minulo ſedm dnĳ/ ſtalo ſe ſlowo Páně ke mně řka/ Synu člowěčĳ/ ſtražným poſtawil gſem teбe domu Izdra-
helſkėho: Y vſlyſſýſs z vſt mých ſlowo/ a zwěſtowati budeſs gim ze mne. Geſtli že když yá dĳm k nemiloſtiwému/ Smrtĳ 
vmřeſs: a nezwěſtugeſs gev ani mluwiti budeſs aby ſe odwrátil od ceſty ſwé nemiloſtiwé/ a žiw byl: On nemiloſtiwý w nepra-
woſti ſwé vmře/ ale krwe geho z ruky twé požádám. A pakli ty zwěſtowati budeſs nemiloſtiwému a on ſe ne obrátĳ od nemi-
loſtiwoſti ſwé/ a od ceſty ſwé nemiloſtiwé: On zagiſté w ne↑pwoſti ſwé vmře/ ale ty duſſy twau wyſwobo dil gſy. Pakli obrátj 

ſe ſprawedliwý od ſprawedlnoſti ſwé/ a činiti бude neprawaſt: položĳm vraz před nĳm/ onť vmře: že gſy ne zwěſtowal gemu/ 
w Hřĳchu ſwém vmře/ a ne бudau w paměti ſprawedlnoſti geho kteréž činil: ale krwe geho z ruky twé požádā. A pakli 
zwěſtugeſs ſprawedliwému aбy ne hřeſſyl ſprawedliwý/ a on ne бude hřeſſyti: žiw gſa žiw bude/ že gſy gemu zwěſtowal/ a ty 
duſſy ſwau wyſwobodil gſy.  
¶ Y ſtala ſe tu nademnau ruka Páně/y řekl ke mně/ Wſtana wygdi na pole/ a tam mluwiti budu ſtebau. A wſtaw wyſſel gſē na 
pole: Ay tam ſláwa Páně ſtála/ yako ſláwa kterauž gſem widěl podlé potoka Chobar: Y padl gſem na twář mau. Y wſſel we 
mne duch/ a poſtawil mne na nohách mých/ a mluwil mi/ a řekl ke mně/ Wegdi/ a zawři ſe w proſtřed domu twého. A ty ſynu 
člowě čĳ/ Ey dány gſau na tebe okowy/ a ſwĳžĳ tebe gimi/ a ne wygdeſs z proſtřed gich. A yazyku twému káži ſe přidržeti 

dáſnĳ twých/ y budeſs yako němý a ne yako muž přimlúwage/ neb dům popúzugĳcý ĝt. Akdyž mluwi ti budu tobě/ otewru 
vſta twá/ y dĳſs k nim/ Totoť ↑pwj pán Bůh/ Kdo ſlyſſj/ ſlyŝ: a kdo powoluge/ powol: neб dům ĝt popúzegjcý. 
 
¶ Kapitola IIII. 
A Ty ſynu člowěčĳ/ wezmi ſobě cyhlu/ a položjſs gi před ſebau: a napĳſſeſs na nĳ měſto Geruzalém. A zpuoſobĳſs proti němu 
obleženĳ/ a wzděláſs ohrady/ a ſnoſýſs náſpy/ a dáſs proti němu wogſka/ a poſtawĳſs Berany wálečné wuokol. A ty wezmi 
ſobě pánew železnau/ a položĳſs gi w zed železnau mezy ſebú a mezy měſtem/ a zatwrdjſs twář twau proti němu/ y bude w 
oбleženĳ/ a obklĳčĳſs ge: Znamenj ĝt domu Izrahelſkév.  

¶ A ty ſpáti бudeſs na бoku twém lewém/ a položĳſs neprawoſti domu Izdrahelſkého na něm: počet dnĳ w nichž ſpáti бudeſs 
naněm/ a přigmeſs neprawoſti gich. Iá pak dal gſem tobě létha neprawoſti gich/ počet dnĳ třĳ Seth a dewadeſáte dnůw: Y po-
neſeſs neprawoſt domu Izrahelſkeho. A když to doplnĳſs/ ſpáti бudeſs na бoku twē prawém podruhé/ a přigmeŝ neprawoſt 
domu Iúdſkého čtyřidceti dnĳ. den za rok/ den za giſté za rok dal gſem tobě. A k obleženĳ Geruzalému oбrátĳſs twář twú/ a 
rámě twé wztažené bude: y ↨prokowati budeſs proti němu. Ey obkljčil gſē tebe okowy/ a ne obrátjŝ ſe z бoku twéo na bok gi-
ný/ dokudž ne wyplnĳſs dnĳ obleženĳ tweo. A ty wezmi ſobě Pſſenice a gečmene/ a bobu/ a ſſoſſowice/ a yahel/ a wykwe: a 
wkladeŝ to w gednu nádobu/ Y naděláŝ ſobě chlebůw podlé počtu dnĳ/ w nichž ſpáti budeŝ na boku twē: tři Sta a dewadeſáte 
dnĳ gĳſti бudeſs to. A pokrm twuog kteréhož požĳwati budeŝ/ bude wáhy dwadcýti záwažĳ za den: od čaſu až do čaſu gĳſti 

budeſs. Y wodu w mĳru pjti budeſs/ ſſeſtau ſtraanku Hyn: od čaſu až do čaſu budeſs pĳti to. A yako pokrutu gečnau gĳſti 
бudeſs to/ a laynem kteréž wygde z člowěka přikrygeſs to před očima gich.  
¶ Y řekl Pán/ Tak gĳſti budau ſynowé Izdrahelſſtĳ chléb ſwuog poſſkwrněný mezy národy k nimž wyženu ge. Y řekl gſem/ 
Ah ah ah/ Pane Bože/ Ey duſſe má nenj poſſkwrněna/ A vmrliny a roztrhanéo od zwěři ne gedl gſem od mladoſti mé až 
doſawád a ne weſſlo w vſta má wſſeliké masſo nečiſté  
¶ Y řekl ke mně/ Hle dal gſem tobě hnůg wolowý mĳſto layn člowěčĳch/ a včinĳſs chléб ſwuog w něm. Y řekl ke mně/ Synu 
člowěčĳ/ hle yá zetru hůl chlebowau w Geruzalémě: a gĳſti budau chléb v wáze/ a w pečowánĳ: a wodu w mĳře a w auzkoſti 
pjti бudau/ aбy kdy ſe gim bude nedoſtáwati chleba a wody/ padl gedēkaždý k bratru ſwému/ a zhynuliбy ſpolu w 
ne↑pwoſtech ſwých 

 
¶ Kapitola V. 
A Ty ſynu Cžlowěčĳ/ Wezmi ſobě meč oſtrý holjcý wlaſy/ a wezmúc gey y powedeſs přes hlawu twú a přes бradu twú: A 
wezmeŝ tobě záwažĳ wáhy a rozdělĳŝ wlaſy. Třetĳ ſtrāku ohněm ſpálĳſs ↨pſtřed měſta/ podlé wyplněnĳ dnuow obleženj: A 
wezma třetĳ ſtrán ku/ zſekáſs mečem okolo něho: Ale ginau tře tinu rozptýlĳſs v wĳtr/ a meč obnažĳſs po nich. Y wezmeſs 
odtud malý počet/ a vwĳžeſs ge na ſwrchku pláſſtě twého. A z nich opět wezmeſs/ a vwržeſs proſtřed ohně/ a ſpálĳſs ge 
ohněm/ a z nich wýgde oheň na weſſkeren duom Izdrahelſký.  
¶ Toto prawĳ Pán Buoh/ Tento geſt Geruzalém/ vproſtřed národuow poſtawil gſem gey/ a okolo něho země. Y potupil ſaudy 

mé/ aby wĳce byl бezbožný nežli Pohané/ a potupil přikázanĳ má wjc než země kteréž okolo něho gſau: nebo ſaudy mé za-
wrhli/ a w přikázanĳch mých ne chodili.  
¶ Protož toto prawĳ Pán Buoh/ Zie gſte přewýſſyli národy kteřj okolo wás gſú a w přikázanĳch mých ne chodili gſte/ a 
ſauduow mých ne činili gſte/ a podlé ſauduow národuow kteřĳ okolo wás gſau/ ne činili gſte. Protož toto prawĳ Pán Buoh/ Ey 
yá k tobě/ a yá ſám včinĳm v proſtřed tebe ſaudy před očima národůw: A včinjm nad tebau čehož gſem ne včinil/ a gemuž 
wjce podobného ne včinĳm pro wſſecky ohawnoſti twé. Protož otcowé gĳſti budau ſyny ſwee v proſtřed tebe/ A ſynowé gĳſti 
budau Otce ſwé: a včinĳm nad tebau ſaudy/ a rozwěgi wſſecky oſtatky twé we wſſeliký wĳtr.  
¶ Protož žiw gſem yá prawj pán Bůh/ Gediné proto že gſy ſwatého mého poſſkwrnil wewſſelikých vrazých twých/ y wewſſech 

ohawnoſtech twých: Iá také zlámám/ a ne odpuſtĳ oko mé/ a ne ſmilugi ſe. Třetĳ twá ſtránka morem zemře/ a hladem 
ſtráwena bude proſtřed tebe: a třetĳ ſtránka twá me čem padne okolo tebe: Ale třetĳ ſtránku twau we wſſeliký wĳtr roz-
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ptýlĳm/ a meč z poſſwy wytrhnu po nich. Y naplnĳm prchliwoſt mau/ a odpočinauti káži rozhněwánĳ mému w nich/ a 

vtěſſým ſe: A budau wěděti že yá Pán mluwil gſem w horliwoſti mé/ když wyplnĳm wſſecko rozhněwánj mé w nich. A dám 
tebe w pauſſť a w potupu národům kteřĳž okolo tebe gſau/ ↓pd oбlĳčegem wſſelikėho kdož mĳmo tebe půgde. Y budeſs po-
tupa a rauhánĳ/ přĳklad/ a ſtrach w národech kteřjž okolo teбe gſú/ když včinjm nad teбau ſaudy w prchliwoſti a w 
rozhněwánĳ/ y w treſtánĳ hněwu/ Iá Pán mluwil gſem. Když poſſli ſtřely hladu nayhorſſýho na ně/ kteréž budú ſmrtedlné/ a 
kteréž poſſli aбych wás ztrápil/ a hlad shromáždĳm na wás/ a zetru v wás huol chleba. A wpuſtĳm na wás hlad/ a ſſelmy nay-
horſſý až do zahynutĳ: A mor a krew půgdau přes tebe/ a Meč vwedu na tě. yá Pán mluwil gſem. 
 
Ewangelium ſepſané od Swatého Iana. 

 
¶ Kapitola I. 
NA počátku bylo Slowo/ a Slowo bylo v Boha/ a Buoh byl Slowo. To bylo na počátku v Boha. Wſſecky wěcy ſkrze něho vči-
něny gſú a bez něho nitz nenĳ včiněno což včiněno geſt. W něm žiwot byl/ a žiwot byl ſwětlo Lidĳ: a Swětlo w temnoſtech 
ſwĳtĳ/ a tmy gſau ho ne obſáhly. 
¶ Byl Cžlowěk poſlaný od Boha kterémuž gméno bylo Ian. Ten přiſſel na ſwědectwĳ/ aby ſwědectwĳ wydal o Swětlu/ aby 
wſſyckni wěřili ſkrze něho. Ne byl on Swětlo/ ale aby ſwědectwĳ wydal o Swětlu. Bylo Swětlo prawe kteréž oſwěcuge kaž-
dého Cžlowěka přicházegjcýho na tento Swět. Na Swětě byl/ a Swět ſkrze něho včiněn geſt/ a Swět ho ne poznal. Mezy ſwé 
wlaſtnĳ přiſſel/ a ſwogi gſau ho nepřiyali: Kolikož pak koli přiyali ho/ dal gim moc aby Syny Božĳmi byli/ těm kteřĳž wěřĳ 

we Gméno geho: Kteřĳžto ne ze krwĳ/ ani z wuole těla/ ani z wuole muže/ ale z Boha narozeni gſau. A Slowo tělem včiněno 
geſt/ a přebýwalo mezy námi/ a widěli gſme ſláwu geho/ ſláwu yakožto gednorozeneho od Otce/ plného miloſti a prawdy. 
¶ Ian ſwědectwj wydáwá o něm/ a wolá řka/ Tento byl o němž gſem prawil/ Kterýž po mně přigĳti má/ předemnau včiněn 
geſt/ neбo prwnĳ mne byl. A z plnoſti geho wſſyckni my wzali gſme/ a miloſt za miloſt: Nebo Zákon ſkrze Moyžjſſe dán geſt/ 
miloſt a prawda ſkrze Gežĳſſe Kryſta ſtala ſe geſt. Boha žádný nikdý ne widěl. Gednorozený Syn kterýž geſt w luonu Otce/ 
onť geſt wyprawil. A totoť geſt ſwědectwĳ Ianowo.  
¶ Když poſlali Zidé od Geruzaléma kněžĳ a Iahny k němu/ aбy otázali ho/ Ty kdo gſy: Y wyznal geſt a ne zapřel. A wyznal 
ĝt/ Zie yá ne gſem Kryſtus. Y otázali ho/ Což tehdy Eliaſs gſy ty: Y řekl/ Ne gſem. Prorokli gſy: Odpowěděl/ Ne. Tehdy 

řekli gemu/ Kdo gſy pak/ ať odpowěd daame těm kteřĳž gſau nás poſlali? co prawĳſs ſám o ſobě? Ržekl/ Iá hlas wolagjcýho 
na pauſſti zprawte ceſtu Paaně/ Yakož dĳ Izayaſs Prorok.  
¶ A ti kteřĳž byli poſláni/ z Zákonĳkůw byli. Y otázali ho/ a řekli gemu/ Což tehdy křtĳſs poněwádž ty ne gſy Kryſtus/ ani 
Eliaſs/ ani prorok? Odpowěděl gim Ian/ řka/ Iá křtĳm wás w wodě/ ale vproſtřed wás ſtál kterehož wy ne znáte. Onť geſt kte-
rýž po mně přigĳti má/ kterýž předemnau včiněn geſt: kterehožto ne gſem hoden rozwázati řeménka v obuwĳ geho. Tyto 
wěcy w Bethabaře ſtaly ſe za Iordánem/ kdežto byl Ian křtě.  
¶ Druhėho pak dne vzřel Ian Gežĳſſe an gde k němu/ y řekl/ Ey toť Beránek Božĳ Ey toť kterýž ſnĳmá hřĳchy Swěta. Tentoť 
geſt o kterémž gſem řekl/ Zie po mně přigde Muž kterýž předemnau včiněn geſt/ nebo prwněgſſý mne byl/ a yá neznal gſem 

ho/ ale aby oznámen byl w lidu Izdrahelſkém/ pro to yá přiſſel gſem křtě w wodě.  
¶ A ſwědectwĳ wydal Ian/ řka/ Zie gſem widěl Ducha an sſtupuge yako holubice s Nebe/ a zuoſtáwá na něm. A yá gſem ho ne 
znal: Ale který mne poſlal křtĳti w wodě/ ten mi geſt řekl/ Nad kýmž vzřĳſs Ducha sſtupugĳcýho a zuoſtáwagĳcýho na něm/ 
tenť geſt kterýž křtĳ w Duchu Swatém. A yá gſem widěl/ a Swědectwĳ gſem wydal/ že tento geſt Syn Božĳ.    
¶ Giného pak dne opět ſtál Ian/ a z včedlnĳkuow geho dwa. A wida Gežĳſſe an gde/ řekl/ Ay toť Beránek Božĳ. Y ſlyſſali ho 
dwa včedlnĳcy mluwĳcýho/ y ſſli za Gežĳſſem. Tehdy obrátiw ſe Gežĳſs/ a vzřew ge ani gdau za nim/ řekl gim/ Co hledáte? 
Kteřĳžto řekli/ Raabi (genž ſe wykládá Miſtře) kde бydlĳſs? Ržekl gim/ Poďte/ a ohledayte. Y ſſli a ohledali kdeбy bydlil/ a 
zuoſtali v něho ten den. a byla yakožto deſátaa hodina.  

¶ Y byl Ondřeg bratr Sſymonůw Petruow geden ze dwau kteřĳž бyli ſlyſſeli od Iana/ a ſſli za Gežĳſſem. Y nalezl on nayprw 
bratra ſwého Sſymona/ a řekl gemu/ Nalezli gſme Meſyaſſe/ gēž ſe wykládá Kryſtus. Y přiwedl gey k  Gežĳſſowi. A pohleděw 
naň Gežĳſs řekl/ Ty gſy Sſymon Syn Ianuow: ty ſlauti budeſs Cefas/ genž ſe wykládá Petr.  
¶ Nazaytřĳ pak Gežĳſs chtěl wygĳti do Galilee: Y nalezl Filipa/ a řekl gemu/ Poď za mnau. A byl Filip od Betſaydy Mieſta 
Ondřeyowa/ a Petrowa. Nalezl také Filip Nathanaele/ y řekl gemu/ O kterémž pſal Moyžjŝ w Zákoně/ a Prorocy: nalezli gſme 
Gežjſſe Syna Iozefowa od Nazaretha. Y řekl gemu Nathanael/ Od Nazarétha muož něco dobrého býti? Ržekl gemu Filip/ Poď 
a ohleday.  
¶ Y vzřel Gežĳſs Nathanaele an gde k němu: Y řekl o něm/ Hle prawý Izrahelſký/ w kterėmžto lſti nenĳ. Ržekl gemu 
Nathanael/ Kde ty mne znáſs? Odpowěděl Gežĳſs/ a řekl gemu/ Prwé než geſt tebe Filip zawolal/ když gſy бyl pod Fĳkem 

widěl gſem tebe. Odpowěděl gemu Nathanael/ a řekl/ Mistře ty gſy ſyn Božĳ/ ty gſy Král Izdrahelſký. Odpowěděl Gežjſs/ a 
řekl gemu/ Zie gſem tobě řekl/ Widěl gſem tebe pod Fĳkem/ wěřjſs:  wětſſý wěc nad tyto vzřĳſs. Y řekl gemu/ Zagiſté zagiſté 
prawĳm wám/ Vzřĳte Neбe otewřenee/ a Anděly Božĳ sſtupugĳcy a wſtupugĳcý na Syna člowěka. 
 
¶ Kapitola II. 
TRžetĳho pak dne ſtala ſe Swatba w Káně Galileyſké/ a byla matka Gežjſſowa tu. Tehdy pozwán geſt takee Gežĳſs y Vče-
dlnĳcy geho na Swatbu. A když ſe ne doſtalo wĳna/ řekla Gežĳſſowa Matka k němu/ Wĳna ne magĳ. Y řekl gj Gežĳſs/ Co 
mně a tobě ženo? geſſtě ne přiſſla hodina má. Ržekla Matka geho ſlužebnĳkům/ Cožkoli wám dĳ/ včiňte. A bylo tu kamen-

ných Sſtaudwĳ ſſeſt poſtaweno/ wedlé očiſſťowánĳ židowſkého/ berúcy w ſeбe gedna každá měřice dwě nebo tři  
¶ Ržekl gim Gežĳſs/ Naplňte Sſtaud we wodau/ y naplnili ge až do wrchu. Y řekl gim Gežĳſs/ Naléwaytež giž a neſte 
wrchnĳmu Zpráwcy Swatby: y neſli gſau. A když okuſyl wrchnĳ Zpráwce wody Wĳnem včiněnee/ a newěděl odkudby бylo/ 
ale ſlužeбnĳcy wěděli kteřĳž wážili wodu: Powolal Zienicha wrchnĳ Zprawce hoduow/ a řekl gemu/ Každý člowěk/ nayprwé 
dobré wĳno dáwá: a kdyžby ſe podnapili/ tehdy to které horſſý geſt. Ale ty zachowal gſy wĳno dobré až doſawád. To včinil 
Gežĳſs počátek diwuow w Káně Galileyſké/ a zgewil ſláwu ſwau: Y vwěřili w něho Včedlnĳcy geho.  
¶ Potom sſtaupil do Kafarnaum on y matka geho/ y bratřĳ y Včedlnĳcy geho: a tu gſau pobyli ne mnoho dnĳ. A бyla blĳzko 
welika notz Zidowſká. Y weſſel Gežĳſs do Geruzaléma/ a nalezl w Chraamě ano prodáwagĳ woly/ a owce/ a holuby/ a peně 

zoměnce ſedĳce. A když vdělal yako bičĳk z prowázkuow/ wſſecky wyhnal z Chrámu/ owce také y Woly/ a penězoměncuom 
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rozſy pal penĳze/ a ſtoly přewracel. A těm kteřĳž Holuby prodáwali/ řekl/ Odneſtež tyto wěcy odſud/ a ne čiňte Domu Otce 

mého Domem kupeckým. Y rozpomenuli ſe Včedlnĳcy geho že pſáno geſt/ Horliwoſt Domu twého ſnědla geſt mne.  
¶ Tehdy odpowěděli Zidee/ a řekli gemu/ Kteree znamenj vkazugeſs nám že tyto wěcy činĳſs? Odpowědew Gežĳſs/ a řekl 
gim/ Zruſſte Chrám tento/ a we třech dnech wzdělaam gey. Y řekli Zidee/ Cžtyřidceti a ſſeſt Leth dělán ĝt Chrám tento/ a ty 
we třech dnech wzdělati chceſs gey? Ale on prawil o Chraamu těla ſwého. Protož když z Mrtwých wſtal rozpomenuli ſe Vče-
dlnĳcy geho že geſt to powěděl. Y vwěřili pĳſmu/ a té řeči kterauž mluwil gim.  
¶ A když бyl w Geruzalémě na Weliku notz w den Swátečnĳ/ mnozý vwěřili we Gméno geho/ widauce diwy geho kteréž 
činĳwal. Ale on Gežĳſs ne ſwěřil ſebe ſamého gim/ proto že geſt on znal wſſecky/ a že ne bylo potřebĳ gemu aby kdo 
ſwědectwĳ wydal o Cžlowěku: neb on geſt wěděl coby bylo w Cžlowěku. 

 
¶ Kapitola III. 
BYl pak člowěk z Zákonĳkuow Nykodém gménem Knĳže židowſkė. Ten přiſſel k Gežĳſſowi wnocy/ a řekl gemu/ Miſtře/ 
wĳme že gſy od Boha přiſſel Miſtr. Neбo žádný ne muože těch diwuow činiti kteréž ty činĳſs/ lečby бyl s nim Buoh. Od-
powěděl Gežĳſs/ a řekl ge mu/ Giſtie giſtie prawĳm tobě/ Ne narodĳ li ſe kdo znowu/ ne muožeť widěti Králowſtwĳ Božĳho. 
Ržekl k němu Nykodém/ Kterak ſe muož člowěk naroditi gſa ſtarý? zdali muože w žiwot matky ſwé wgĳti a naroditi ſe? Od-
powěděl Gežĳſs/ Giſtie giſtie prawjm tobě/ Ne narodjli ſe kdo z wody a z Ducha ſwatého/ ne můž wgjti do Králowſtwj 
Božĳho. Což narozeno ĝt z těla tělo geſt/ a co narozeno z Ducha duch geſt. Ne diwiž ſe že gſem řekl tobě/ Muſýte ſe znowu 
zroditi. Wĳtr kde chce wěge/ a hlas geho ſlyſſýſs/ ale ne wĳſs odkawád wěge/ neb kam gde. Takť ĝt každý kdož ſe geſt naro-

dil z Ducha  
¶ Odpowěděl Nykodém/ a řekl gemu/ Kterak mohau tyto wěcy бýti? Odpowěděl Gežĳſs a rzekl gemu/ Ty gſy Miſtr w Izdra-
heli/ a tohoto ne vmĳſs? Giſtie giſtie prawĳm tobě/ že to což wĳme mluwĳme/ a což gſme widěli ſwědčĳme/ a ſwědectwĳ 
naſſeho ne přigjmáte. Poněwádž zemſké wěcy mluwil gſem wám a ne wěřĳte/ y kterak buduli wám prawiti Nebeſké vwěřĳte? 
A nižádný ne wſtaupil na Nebe/ gediné ten kterýž sſtaupil s Nebe/ Syn člowěka kterýž geſt w Nebi. A yakož geſt Moyžĳſs 
powýſſyl Hada na pauſſti/ tak má powýſſen бýti ſyn člowěka/ aby každý kdož wěřĳ w něho nezahynul/ ale měl žiwot wěčný.  
¶ Nebo takť geſt Buoh milowal Swět že Syna ſweho gednorozeného dal/ aby každý kdož wěřĳ w něho nezahynul/ ale aby 
měl žiwot wěčný. Neb geſt ne poſlal Buoh Syna ſwého na Swět aby ſaudil Swět/ ale aby ſpaſen byl Swět ſkrze něho. Kdo 

wěřĳ w něho/ ne budeť ſauzen: ale kdožť ne wěřĳ giž geſt odſauzen/ neb ne wěřĳ we Gméno gednorozenėho Syna Božĳho. A 
tentoť geſt ſaud/ že geſt Swětlo přiſſlo na Swět/ a milowali gſau Lidee wĳce temnoſti nežli Swětlo/ neb byli ſkutkowé gegich 
zlĳ. Nebo každý kdož zle činĳ/ nenáwidĳ Swětla/ a ne přicházý k Swětlu/ aby ne byli treſtáni ſkutkowé geho. Ale kdož činĳ 
prawdu přicházýť k Swětlu/ aby zgeweni byli ſkutkowé geho/ nebo w Bohu včiněni gſau.  
¶ Potom přiſſel Gežĳſs a Včedlnjcy geho do Země Iúdſké/ a tu přebýwal s nimi a křtil. Byl pak y Ian křtitel w Enon podlee 
Salim/ neb wody mnohé tu byly: Y přicházeli/ a křtili ſe. Neb geſſtě Ian ne byl wſazen do žaláře. Tehdy ſtala ſe pohádka mezy 
včedlnĳky Ianowými s Zidy o očiſſťowánĳ. Y přiſſli k Ianowi/ a řekli gemu/ Miſtře ten kterýž byl ſtebau za Iordánem které-
muž gſy ty ſwědectwĳ wydal/ hle on křtĳ/ a wſſyckni gdau k němu. Odpowěděl Ian a řekl/ Ne muožť člowěk wzýti ničehé-

hož/ nebudeliť gemu dáno s Nebe. Wy ſami ſwědkowé gſte mi že gſem řekl/ Iáť ne gſem Kryſtus/ ale poſlán gſem před nim. 
Kdož má newěſtu/ Zienichť geſt: přĳtel pak Zienicha kterýž ſtogĳ a ſlyſſý ho/ radoſtĳ ſe raduge pro hlas Zienicha. protož tato 
radoſt má naplněna geſt. Onť muſý ruoſti/ ale yá ſe menſſyti.  
¶ Kdožť geſt s huory přiſſel/ nadewſſeckyť geſt. Kdožť ĝt z země/ zeměť geſt/ a o zemiť mluwĳ: Kdoť geſt z Nebe přiſſel na-
dewſſeckýť geſt. A cožť geſt widěl a ſlyſſel/ toť ſwědčĳ/ a ſwědectwĳ geho žádný nepřigĳmá. Ale kdožby přiyal geho 
ſwědectwĳ/ ten zapečetil geſt že Buoh prawdomluwný ĝt. Nebo kohožť geſt poſlal Buoh/ ſlowa Božĳ mluwĳ. Nebo ne w 
mĳru dáwá Buoh Ducha. Otec miluge Syna/ a wſſecky wěcy dal w Ruce geho. Kdož wěřĳ w Syna/ máť žiwot wěčný: ale 
kdožť geſt newěřĳcý Synu/ ne vzřĳť žiwota/ ale hněw Božĳ zuoſtáwá na něm. 

 
¶ Kapitola IIII. 
TEhdy yakž poznal Gežĳſs že gſau ſlyſſeli Zákonĳcy žeбy Gežĳſs wĳce Včedlnĳkuow činil a křtil nežli Ian (Ačkoli Gežjſs ne 
křtil/ ale Včedlnĳcy geho) opuſtil Iúdſtwo/ a odſſel opět do Galilee. A muſyl gĳti ſkrze Samařĳ.  
¶ Y přiſſel k Mieſtu Samařſkému/ kteréž ſlowe Sýchar: wedlé poplužĳ ktereež byl dal Iákob Iozeffowi Synu ſwému. A byla tu 
ſtudnice Iákobowa. Protož vſtaw na ceſtie Pán Gežĳſs/ poſadil ſe tak na ſtudnicy. A byla hodina yakožto ſſeſtá.  
¶ Y přiſſla žena z Samařj wážit wody. Ržekl gĳ Gežĳſs/ Day mi ať ſe napĳm. Včedlnĳcy pak geho byli odeſſli do Měſta/ aby 
nakaupili pokrmuow. Y řekla gemu žena ta Samarytánka/ Kterak ty gſa židem žádáŝ odemne pĳti genž gſem žena Samary-
tánka? Nebo ne obcugĳ Zidé s Samarytány. Odpowěděl Gežĳſs/ a řekl gĳ/ By wěděla dar Božĳ/ a kdo ĝt kterýž mluwj tobě/ 

Day mi pĳti: tyby ſnad proſyla od něho/ a dalby tobě wody žiwé. Ržekla gemu žena/ Pane/ aniž máſs čimby nawážil/ a 
ſtudnice hluboká geſt: odkud tehdy máſs tu wodu žiwau? zdali gſy ty wětſſý nežli Otec náſs Iakob kte rýž nám dal tuto 
ſtudnicy/ a ſám z nĳ pil/ y ſynowé geho/ y doбytek geho?  
¶ Odpowěděl Gežĳſs/ a řekl gĳ/ Každý kdož bude pĳti Wodu tuto/ žĳžniti bude opět: ale kdož ſe napĳ wody kterauž yá dám 
gemu/ ne бudeť žjžniti na wěky/ ale woda kterauž yá dám gemu/ bude w něm studnice wody wſkakugĳcý do žiwota wěčné-
ho. Ržekla k němu Ziena/ Pane/ day mi té wody/ aťbych ne žižnila ani chodila ſem wážit. Ržekl gĳ Gežjſs/ Gdi powolay mu-
že ſwého/ a přiď ſem. Odpowěděla žena a řekla/ Ne mám muže. Ržekl gĳ Gežĳſs/ Doбře gſy řekla/ Ne mám muže. Nebo gſy 
pět mužuow měla/ a nynĳ kteréhož máſs nenĳ twuog Muž. To gſy práwě powěděla.  

¶ Ržekla gemu žena/ Pane/ widĳm že gſy Prorok ty. Otcowé náſſy na této Hoře klaněli ſe: a wy prawĳte že w Geruzalémě 
geſt mĳſto kdežto ſe ſluſſý klaněti. Ržekl gĳ Gežĳſs/ Zieno/ wěřmi že přĳgde hodina kdyžto ani na této Hoře/ ani w Geruza-
lémě budete ſe klaněti Otcy. Wy ſe klanĳte tomu čemuž newĳte a my ſe klanjme čemuž wjme/ neb ſpaſenĳ z Ziduow geſt. 
Ale gdeť hodina a nynĳť geſt/ kdyžto prawĳ ctitelee klaněti ſe budau Otcy w duchu a w prawdě. Nebo y Otec takowých hledá 
kteřĳby ſe klaněli gemu. Bůh duch geſt/ a ti kteřĳž mu ſe klaněgj/ w Duchu a w prawdě magĳ ſe klaněti.  
¶ Ržekla gemu žena/ Wĳm že Meſyaſs přigde kterýž ſlowe Kryſtus. Protož když přigde/ tenť nám zwěſtuge wſſecky wěcy. 
Ržekl gĳ Gežĳſs/ Iáť gſem kterýž mluwĳm ſtebau. A hned přiſſli Včedlnĳcy geho/ a diwili ſe žeby s  Zienau mluwil. A wſſak 
žádný gemu ne řekl/ Co ſe tĳžeſs? aneb proč mluwĳſs s nĳ? Tehdy nechala tu Ziena wědra ſwého/ a odeſſla do Mieſta/ a řekla 

těm Lidem/ Poďte a pohleďte na Cžlowěka kterýž powěděl mi wſſecky wěcy kteréž gſem koli činila. Zdali on geſt Kryſtus? Y 
wyſſli z Měſta/ a ſſli k němu.  
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¶ Mezy tĳm pak proſyli ho Včedlnĳcy geho řkauce/ Miſtře/ pogezyž. A on řekl gim/ Iáť mám pokrm gĳſti kteréhož wy ne 

wĳte. Tehdy prawili Včedlnjcy weſpolek/ Zdali geſt kdo přineſl gemu gĳſti? Ržekl gim Gežĳſs/ Muogť pokrm geſt/ aбych či-
nil wuoli toho kterýž mne poſlal/ a dokonal dĳlo geho. Wſſak wy prawĳte/ že geſſtě gſau čtyři Mieſýce/ a žeň přigde? Ay 
prawĳm wám/ zdwihněte oči ſwee a patřte na kraginy/ žeť ſe giž bělegĳ ke žni. A kdožť žne/ odplatuť бéře/ a shromažďuge 
vžitek k žiwotu wěčneemu/ aby y ten kdož rozſýwá ſpolu ſe radowal y kdo žne. Wtom zagiſté ſlowo prawee ĝt/ žeť giný geſt 
kterýž rozſýwá/ a giný kterýž žne. Iáť gſem wás poſlal aбyſſte žali o čemž gſte ne dělali. Ginĳ gſau pracowali/ a wy gſte w 
gegich prácy weſſli.  
¶ Z Mieſta pak toho mnozý gſau vwěřili w něho z Samarytánuow pro ſlowo ženy kteráž ſwědectwĳ wydáwala/ že mi geſt 
powěděl wſſecky wěcy kteréž gſem koli činila. Tehdy když přiſſli Samarytáni k němu proſyli ho aby tu pozuoſtal. Y pobyl tu 

za dwa dni. A mnohem gich wĳce vwěřilo pro řeč geho. A ženě mluwili/ Zie giž ne pro twú řeč wěřjme/ neb gſme ſami 
ſlyſſeli/ a wĳme giſtie že tento geſt Spaſytel Swěta.  
¶ Po dwau pak dnech wyſſel odtud a ſſel do Galilee. On zagiſté Gežĳſs ſwědectwĳ wydal/ že Prorok w ſwé wlaſti cti nemá. 
Protož když přiſſel do Galilee/ přiyali gey Galileyſſtĳ/ když widěli wſſecky wěcy kteréž včinil w Geruzalémě na den Swá-
tečnĳ: neb y oni byli přiſſli ke dni Slawnému. Tehdy opět přiſſel do Káně Galileyſké/ kdežto včinil бyl z wody wĳno.  
¶ Y byl geden Králĳk kteréhožto Syn nemocen бyl w Kafarnaum. Ten když vſlyſſal žeby Gežĳſs přiſſel z Iúdſké kraginy do 
Galilee/ ſſel k němu/ a proſyl ho aby ſſel a vzdrawil Syna geho/ neb počĳnal mřĳti. Tehdy řekl k němu Gežĳſs/ Ne vzřĳteli 
diwuow a zázrakuow/ ne vwěřĳte. Ržekl gemu Králjk/ Pane/ Poď prwé nežli vmře ſyn muog. Ržekl gemu Gežjſs/ Gdi/ Syn 
twůg žiw geſt. Vwěřil Cžlowěk řeči kterauž mluwil k němu Gežĳſs/ a ſſel. A když on ſſel/ potkali ſe s nim ſlužebnĳcy/ a 

zwěſtowali gemu řkauce/ Zieby Syn geho žiw byl. Tehdy otázal ſe gich na hodinu w kterauby ſe leepe měl. Y řekli gemu/ že 
wčera w hodinu ſedmau/ oſtala ho zymnice. Tehdy poznal otec že ta hodina byla w kterauž řekl gemu Gežĳſs/ Syn twuog žiw 
geſt. Y vwěřil on y čeled geho wſſecka. To opět druhý diw včinil Gežĳſs/ když přiſſel z Iúdſkee Kraginy do Galilee. 
 
¶ Kapitola V. 
 POtom бyl Swátek Zidowſký: Y ſſel Gežĳſs do Geruzaléma. A byl w Geruzalémě rybnĳk brawný/ kterýžto ſlowe židowſky 
Bethſeda/ pátero přĳſtřeſſý mage. Wnichžto leželo množſtwĳ weliké nedužiwých/ ſlepých/ kulhawých/ vſchlých/ oče-
káwagĳce hnutĳ wody. Nebo Anděl Božj podlé čaſu sſtupowal do rybnĳka/ a hýbal wodau. A kdož prwnĳ sſtaupil do ryb-

nĳka pohnutĳ wody/ vzdra wen býwal od kterékoli nemocy trápen byl. Y бyl tu člowěk geden kterýž ležel oſm a třidceti leth 
w nemocy ſwé. Toho když vzřel Gežjſs an ležĳ/ a poznal žeby giž čas mnohý byl nemocen/ řekl gemu/ Chceſſli zdráw býti? 
Odpowěděl gemu nemocný/ Pane/ ne mám člowěka/ když ſe zbauřĳ woda aby mne wpuſtil do Rybnĳka: neb když yá gdu/ 
giný pře demnau wſtupuge.  
¶ Ržekl gemu Gežĳſs/ Wſtaň/ wezmi lože ſwé a choď. A hned zdráw geſt včiněn člowěk ten/ a wzaw lože ſwé/ y chodil geſt. 
A byla Sobotha w ten den. Tehdy řekli Zidé tomu kterýž byl zdráw včiněn/ Den ſwátečnĳ geſt/ ne ſluſſýť tobě noſyti lože 
tweeho. Odpowěděl gim/ Ten kterýž mne vzdrawil/ onť mi řekl/ Wezmi lože ſwé a choď. Y otázali ho/ Který geſt ten člowěk/ 
kterýž řekl tobě/ Wezmi lože ſwé a choď? Ale ten kterýž byl vzdrawen/ ne wěděl kdoby byl. A Gežĳſs byl odſſel od záſtupu 

ſhromážděného na mjſtie.  
¶ Potom pak Gežĳſs nalezl gey w Chrámě/ y řekl gemu/ Hle zdráw včiněn gſy giž ne hřeſs/ aťбy ſe tobě nětco horſſýho ne 
přihodilo. Odſſel ten člowěk/ a powěděl Ziduom žeby Gežĳſs byl kterýž ho zdrawého včinil. Protož protiwili ſe Zidé 
Gežjſſowi že to včinil w den Swátečnĳ. Ale Gežjŝ odpowěděl gim.  
¶ Otec muog až doſawád dělá/ y yáť dě lám. Tehdy Zidé wĳce pro to hledali ho zabiti: ne toliko žeбy ruſſyl Sobothu/ ale že 
Otce ſwého prawil бýti Boha/ rowného ſe čině Bohu. Tehdy odpowěděl gim Gežĳſs/ a řekl/ Giſtě giſtě prawĳm wám/ Ne mů-
žeť Syn ſám od ſeбe ničehehož včiniti/ gedinee což vzřĳ an Otec činĳ. Neб cožkoli on včinĳ toť y Syn též činĳ. Otec zagiſté 
miluge Sy na/ a vkazuge gemu wſſecky wěcy kteréž ſám činj/ a wětſſý nadto vkáže gemu ſkutky/ abyſſte wy ſe diwili. Neb 

yakož Otec křĳſý mrtwė a obžiwuge/ tak y syn kteréž chce obžiwuge. Aniž zagiſté Otec ſaudĳ koho/ ale weſſkeren ſaud dal 
Synu/ aбy wſſyckni ctili Syna tak yakož ctĳ Otce. Kdo ne ctĳ Syna/ ne cti ani Otce který ho poſlal. Giſtě giſtě prawĳm wám/ 
že kdož Slowo mé ſlyſſý/ a wěřj tomu kterýž mne poſlal/ máť žiwot wěčný: a na ſaud ne přigde/ ale půgde z ſmrti do žiwota. 
¶ Giſtě giſtě prawĳm wám/ že přigde hodina a nynĳť geſt/ kdyžto Mrtwĳ vſlyſſý hlas Syna Božĳho: a ti kteřĳ vſlyſſý/ žiwi 
budau. Neb yakož Otetz má žiwot ſám w ſobě/ tak geſt dal y Synu aby měl žiwot w ſamém ſobě/ a moc dal gemu y ſaud činiti 
Neb Syn člowěka geſt. Ne diwtež ſe tomu: neбoť přigde hodina w kteraužto wſſyckni kteřĳž w Hrobĳch gſau/ vſlyſſý hlas 
Syna Božĳho: Y puogdau kteřĳž dobré wěcy činili na Wzkřĳſſenĳ žiwota/ ale ti kteřĳž zlé wěcy činili na Wzkřĳſſenĳ ſaudu.  
¶ Ne mohuť yá ſám od ſebe nic činiti. Ale yakž ſlyſſým/ takť ſaudĳm/ a ſaud muog ſprawedliwý geſt: neb ne hledám wuole 
ſwé ale wuole toho kterýž mne poſlal. Wydáwámli yá ſwědectwĳ ſám o ſobě/ ſwědectwĳ mé ne bude prawé. Ginýť geſt kte-

rýž ſwědectwĳ wydáwá o mně/ a wĳm že prawee geſt swědectwj geho kteréž wydáwá o mně.  
¶ Wy poſlali gſte k Ianowi/ a on ſwědectwĳ wydal prawdě. Ale yáť nepřigjmā ſwědectwĳ od člowěka: ale totoť prawĳm/ 
abyſſte wy Spaſeni byli. Onť geſt byl ſwĳce kteráž hořĳ a ſwĳtĳ. Ale wy gſte chtěli na čas poradowati ſe w ſwětle geho. Yá 
pak mám wětſſý ſwědectwĳ nad Iana. Nebo ſkutky ktereež mi dal Otetz abych ge činil/ ti ſkutkowé kteréž yá činĳm 
ſwědectwĳ o mně wydáwagĳ/ že mne geſt Otec poſlal. A kterýž mne poſlal Otec/ onť ſwědectwĳ wydal o mně. Gehož gſte 
wy hlaſu nikdý ne ſlyſſeli ani twáři geho widěli/ a ſlowa geho ne máte w ſobě zůſtáwagĳcýho: nebo kteréhož ĝt on poſlal/ to-
mu wy ne wěřĳte.  
¶ Ptayte ſe na pĳſma/ w kterýchž ſe wy domnĳwáte žiwot wěčný mĳti. A tať gſau kteráž ſwědectwĳ wydáwagĳ o mně: a ne 

chcete přigĳti ke mně/ abyſſte žiwot měli. Zwelebenĳ od lidĳ yáť ne přigĳmám: ale poznal gſem wás že wy milowánĳ 
Božĳho ne máte w ſobě. Yáť gſem přiſſel we gménu Otce mého/ a ne přigĳmáte mne. Přigdeliť giný we gménu ſwem/ toho 
wy přigmete. Kterak wy muožete wěřiti/ kteřĳž chwálu geden od druhého přigĳmáte: chwály pak kteráž geſt od ſamého Bo-
ha/ ne hledáte?  
¶ Nedomnĳwaytež ſe/ bychť yá na wás žalowati měl před Otcem. Geſtiť kdoť na wás žaluge/ Moyžĳſs w kterémž wy naděgi 
máte. Nebo byſſte wěřili Moyžĳſſowi/ wěřiliбyſſte ſnad y mně: neb geſt on o mně pſal. Ale poněwádž geho pĳſmu ne wěřĳte/ 
y kterak ſlowuom mým vwěřĳte? 
 

¶ k Galatuom. 
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¶ Kapitola I. 

PAwel Apoſſtol ne od Lidĳ ani ſkrze Cžlowěka/ ale ſkρze Gežĳſſe kryſta a Boha otce kterýž gey wzkřĳſyl z Mrtwých/ y ti 
kteřĳž ſemnau gſau wſſyckni бratřĳ/ Cýrkwĳm Galatſkým: Miloſt wám a pokog od Boha Otce a Pána naſſeho Gežĳſſe Kryſta/ 
kterýžto wydal ſebe ſamého za hřĳchy naſſe/ aby nás wytrhl z tohoto Swěta neſſlechetného/ wedle wuole Boha a Otce 
naſſeho/ kte rémuž geſt Cžeſt a Chwála na wěky wěkuow/ Amen.  
¶ Diwĳm ſe tomu/ že tak rychle vchýlili gſte ſe od toho kterýž wás powolal k miloſti Kryſtowě/ k ginému Cžtenĳ: genž nenĳ 
giného/ gediné že gſau někteřĳ kteřĳž wás zarmucugĳ/ a chtĳ wywrátiti Cžtenĳ Kryſtowo. Ale бychme pak my/ neб Anděl 
s Nebe kázal wám mĳmo to což gſme wám kázali/ prokletý бuď. Yakož gſem předpowěděl wám/ a nynĳ opět prawĳm/ Bu-
deli wám kdo co kázati kromě toho což gſte přiyali/  бuď prokletý. Nynĳ pak k lidemli wedu čili k Bohu? Zdaž hledĳm lidem 

ſe lĳbiti? Bych ſe geſſtě lĳbil lidem/ ſlužebnĳkem бych Kryſtowým ne бyl.  
¶ Známo zagiſté činĳm wám Bratřĳ Cžtenĳ kteréž kázáno geſt odemne/ žeť nenĳ wedlé člowěka: aniž gſem yá ho wzal od 
člo wěka/ ani ſe naučil/ ale ſkrze zgewenĳ Gežjſſe Kryſta. Neb ſlýchali gſte o mém obcowánĳ někdegſſým w Zidowſtwu/ že 
nad obyčeg protiwil gſem ſe Cýrkwi Božĳ/ a hubil gſem gi/ a proſpĳwal gſem w Zidowſtwu nad mnohé mně rowné w pokoe-
lnĳ mém/ wětſſým gſa milownĳkē otcowſkých ſwých vstanowenĳ.  
¶ Ale když ſe lĳbilo tomu kterýž mne oddělil z бřicha Matky mé/ a powolal ſkrze miloſt ſwau/ aby zgewil Syna ſwého ſkrze 
mne/ abych kázal o něm mezy Pohany: hned gſem ne powolil tělu a krwi. Aniž gſem ſſel do Geruzaléma k předkuom ſwým 
Apoſſtoluom/ ale ſſel gſem do Arabie/ a potom nawrátil gſem ſe zaſe do Damaſſku. Po tom po třech Lethech přiſſel gſem do 
Geruzaléma abych vzřel Petra/ y pobyl gſem s nim patnácte dnĳ. Giného pak z Apoſſtolůw žádneho gſem ne widěl/ gediné 

Iakuba bratra Páně. Coť pak pĳſſy wám/ hle před Bohem/ žeť neklamám. Potom přiſſel gſem do Kragin Syrſkých a Cy-
licye. A ne byl gſem znám twářy Cýrkwĳm z Zidowſtwa/ kterėž бyli w Kryſtu. Než toliko ſlýchali o mně/ Že ten kterýž ſe 
protiwil nám někdy/ gižť nynĳ káže Wĳru/ proti kteréž někdy бoyowal: a tak ↨p mne chwálili Boha. 
 
¶ Kapitola II. 
POtom pak po čtrnácti letech/ opět gſem ſſel do Geruzaléma s Barnabáſſem/ poyaw sſeбau y Týta. A wſſel gſem podlé 
zgewenĳ/ a rozmlauwal gſem s nimi o Cžtenĳ ſwaté kteréž káži mezy Pohany: a zwláſſtě s těmi kteřĳž ſe zdáli nětco býti/ 
aťbych ſnad nadarmo ne běžal aneb neběhal. Ale ani Týtus kterýž ſemnau byl/ genž бyl Pohanem/ nenĳ přinucen aby ſe 

obřezal: ale pro vwedené Faleſſné бratry/ kteřĳ byli přiſſli aby wyſſpehowali ſwobodu naſſy/ kterúž máme w Kryſtu Gežjſſi/ 
aby nás w ſlužбu podrobili. Kterýmž to ani na hodinu ne powolili gſme poddanoſti/ aby prawda Cžtenĳ zuoſtala v wás.  
¶ Od těch pak kteřĳ ſe zdáli nětco býti (kteracý gſau někdy byli/ nenĳ mi do too nic: Buoh oſoby člowěka ne přigĳmá) A tak 
ti kteřjž ſe nětco zdáli býti/ nic gſú mi ne pomohli. Ale zaſe/ když vzřeli že geſt mi ſwěřeno Cžtenĳ abych ge kázal mezy ne-
obřezanými: yako y Petrowi mezy židy/ (Nebo ten kterýž powolal Petra k Apoſſtolſtwĳ mezy Zidy/ Powolal také y mne 
abych byl Apoſſtolem mezy Pohany) A když gſau poznali miloſt Božĳ kteráž mi geſt dána/ Iakuб/ a Petr/ a Ian kteřĳ ſe zdáli 
býti ſlaupowė/ ruce dali mi y Barnabáſſowi na znamenĳ towaryſtwĳ: abychom my mezy Pohany/ a oni mezy Zidy kázali/ to-
liko abychom na chudé pamatowali/ čehož y pilen gſem бyl abych tak činil.  

¶ A když přiſſel Petr do Antyochye/ zgewně gſem gemu odepřel/ neb geſt byl hoden treſtánĳ. Nebo prwé než gſau přiſſli ně-
kteřj od Iakuba/ gĳdal s Pohany. A když přiſſli vcházel a oddělowal ſe od nich/ boge ſe těch kteřĳž byli z Zidowſtwa obráce-
ni. A geho pokrytſtwĳ powolowali y ginĳ Zidé/ takže y Barnabáſs vweden byl od nich w to pokrytſtwĳ. Ale když gſem vzřel 
že ſe nevpřĳmně magĳ k prawdě Cžtenĳ/ řekl gſem Petrowi předewſſemi/ Poněwádž ty/ gſa Zidem/ Pohanſky gſy žiw/ a ne 
židowſky/ y kterakž wedeſs k tomu Pohany aby Zidowſky žiwi byli? My od přirozenĳ gſme Zidé/ a ne z Pohanuow 
hřĳſſnĳcy. Wědúce to/ že ne býwá člowěk ſprawedliw včiněn z ſkutkuow Zákona/ ale ſkrze Wĳru w Kryſta Gežĳſſe: y my 
vwěřili gſme w Kryſta Gežĳſſe/ abychom бyli Sprawedliwĳ včiněni z Wĳry Kryſtowy/ a ne z ſkutkuow Zákona. Proto že z 
ſkutkuow Zákona ne bude ſprawedliw včiněn žádný člowěk.  

¶ Pakli hledagĳce abychom Sprawedliwĳ včiněni byli ſkrze Kryſta/ nalezeni gſme y my hřĳſſnĳcy/ tehda Kryſtus geſt 
ſlužebnĳkem hřĳchu? Nikoli: Nebo buduli to což gſem prwé kazyl opět zaſe wzděláwati/ přeſtupnĳkem ſeбe činĳm. Nebo 
yá ſkrze Zákon/ vmřel gſem Zákonu/ abych žiw byl Bohu/ yá s Kryſtem vkřižowán gſem. A žiw gſem giž ne yá/ ale žiw geſt 
we mně Kriſtus. Že pak nynj žiw gſem w těle/ žiw gſem v Wĳře Syna Božĳo/ kterýžto zamilowal mne/ a wydal ſebe ſamého 
za mne. Ne zamĳtám miloſti Božĳ. Nebo geſtli Sprawedlnoſt ſkrze Zákon/ tehda Kryſtus nadarmo geſt vmřel. 
 
¶ Kapitola III. 
O Blázniwĳ Galatſſtĳ/ y kdo geſt wás zmámil abyſſte ne wěřyli Prawdě? Před waſſýma očima Kryſtus Gežĳſs předložen geſt/ 
a giž nynĳ mezy wámi geſt vkřižowán. Toto toliko chcy zwěděti od wás/ Z ſkutkuowli Zákona přiyali gſte Ducha ſwatéo/ čili 

zſlyſſenĳ Wjry? Tak blázniwĳ gſte/ že počawſſe Duchem giž nynĳ Tělem konáte? Tak mnoho trpěli gſte nadarmo? a wſſak 
nadarmoli vžitku. Protož ten kterýž dáwá wám Ducha Swatého/ a činĳ diwy mezy wámi: z ſkutkuowli Zákona to geſt/ čyli z 
ſlyſſenĳ Wĳry? Yakož pſáno geſt/ Vwěřil Abraham Bohu/ a počteno gemu to k Sprawedlnoſti. Protož znaytež že kteřĳž gſau 
z Wĳry/ ti gſau ſynowé Abrahamowi.  
¶ Přezwěděwſſy pak pĳſmo/ že Buoh lidi Sprawedliwý činĳ z Wjry/ předpowědělo Abrahamowi/ Že požeháni budau w tobě 
wſſyckni lidé. A ↨ptož kteřjž gſú z Wjry budau požehnáni s wěrným Abrahamem. Kteřĳž pak koli z ſkutkůw Zákona gſú/ pod 
zlořečenſtwĳm gſau. Neb pſáno geſt/ Zlořečený každý kdož ne zuoſtáwá we wſſem což geſt pſáno w Knihách Zákona/ aby to 
naplnil. Ale že ſkrze Zákon ne бýwá Sprawedliw včiněn před Bohem/ zgewné geſt/ Zie Sprawedliwý z Wĳry žiw geſt. Zákon 

pak nenĳ z Wĳry/ ale kdo бude plniti přikázanĳ Zákona/ žiw bude wnich. Kryſtus wykaupil nás z zlořečenſtwĳ Zákona/ včy-
něn gſa pro nás zlořečenſtwĳm: Neб pſáno ĝt/ Zlořečený každý kdož wiſý na dřewě/ aбy mezy národy požehnánĳ Abraha-
mowo by lo ſkrze Kryſta Gežĳſſe/ abychom zaſlĳbenj Ducha Swatého přiyali ſkrze Wjru. Bratřĳ (wedlé člowěka prawĳm) 
Wſſak vtwrzeným některého člowěka Kſſafftem žádný ne pohrzý/ ani ho ginák měnĳ.  
¶ Abrahamowi powědĳna gſau zaſlĳbenĳ y Semeni geho. Ne dĳ Semenuom/ yakožto mnohým: ale yakožto gednomu. A Se-
meni twému/ kterýž geſt Kryſtus. Toto pak prawĳm/ že Kſſafftu vtwrzeného od Boha při Kryſtu/ Zákon kterýž po čtyřech 
Stech a po třydcýti letech včiněn geſt/ ne ruſſý/ k wyprázdněnĳ ſlibuow. Neb byť bylo z Zákona dědictwĳ/ tehdaby giž ne 
бylo z Zaſlĳbenĳ. Ale Abrahamowi ſkrze zaſlĳbenĳ dal geſt Buoh.  

¶ Což tehda Zákon? Y pro přeſtupnjky vſtanowen ĝt/ dokawádžбy ne přiſſlo Sýmě kterémuž zaſlĳbil Buoh zřjzený ſkrze An-
děly w ruce Smĳrce. Ale Smĳrce nenĳ gednoho/ Buoh pak geden geſt. Což tehda Zákon geſt proti ſlibuom Božĳm? Odſtup 
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to. Nebo бyť бyl Zákon dán kterýžby mohl oбžiwiti/ zagiſté z Zákona byla by ſprawedlnoſt. Ale zawřelo pĳſmo wſſeckny 

wěcy pod hřĳchem/ aбy zaſlĳbenĳ Gežĳſſe Kryſta z Wĳry dáno bylo wěřĳcým.  
¶ Prwé zagiſté nežli geſt přiſſla Wĳra/ pod Zákonem бyli gſme oſtřĳháni/ zawřĳni gſauce w té Wĳře/ kteráž měla zgewena 
бýti. A tak Zákon pěſtaunem naſſým byl do Kryſta/ abychom z Wĳry Sprawedliwĳ byli včiněni. Ale když přiſſla Wĳra/ giž ne 
gſme pod Pěſtúnem. Nebo wy wſſyckni Synowé Božĳ gſte ſkrze Wĳru kteráž geſt w Kryſtu Gežĳſſy. Protož kteřĳžkoli po-
křtěni gſte/ w Kryſta gſte ſe oblékli. A tak nenĳ rozdjlu mezy Zidem a Ržekem/ mezy ſlužebnĳkem a ſwobodným/ mezy mu-
žem a ženau. Nebo wy wſſyckni gedno gſte w Kryſtu Gežĳſſy. A poněwádž wy gſte Kryſtowi/ tehda ſýmě Abrahamowo gſte/ 
a podlé zaſlĳbenĳ Dědicowé. 
 

¶ Kapitola IIII.  
ALe pρawĳm/ že pokudž Dědic maličký geſt/ nic ſe ne dělĳ od ſlužebnĳka/ a gſa Paanem wſſeho/ ale pod oбráncemi a 
zpráwcemi ĝt až do vloženéo čaſu od otce: Tak y my/ když gſme byli maličcý/ pod žiwly Swěta byli gſme ſlaužĳce. Ale když 
geſt přiſſla plnoſt čaſu/ poſlal Buoh Syna ſwého včiněného z ženy/ včiněného pod Zákonem/ aby ty kteřĳž pod Zákonem бyli 
wykaupil/ abychom zaſlĳбenĳ ſynuow přiyali. Ale poněwádž gſte wy ſynowé Božĳ/ poſlal Buoh Ducha Syna ſwého w ſrdce 
waſſe/ wolagĳcýho/ otče/ otče. A tak giž nenĳ ſlužebnĳkem/ ale ſynem. A poněwádž Synem/ tehda y Dědicem ſkrze Boha.  
¶ Ale že tehdáž ne znagjce Boha/ těm kteřĳž ne gſau od přirozenĳ Bohowé/ ſlaužili gſte. Giž pak nynĳ poznawſſe Boha/ ný-
brž y poznáni gſauce od něho: proč obracugete ſe opět k mdlým a bĳdným žiwluom/ gimž opět znowu chcete ſlaužiti? Neб 
ſſetřĳte dnĳ a měſýcuow/ a čaſuow/ y leth. Bogĳm ſe abych ſnad nadarmo ne pracowal mezy wámi. Buďte yako yá/ neб yá 

gſem yako wy.  
¶ Bratřĳ milj (proſým wás) Nic gſte mne ne vrazyli. Ale wĳte že s mnohým zámutkem těla kázal gſem wám Cžtenĳ ponay-
prwé/ a pokuſſenjm waſſým na těle mém nepohrzeli gſte ani zawrhli/ ale yako Anděla Božĳo přiyali gſte mne/ a yako Gežĳſſe 
Kryſta Protož kde geſt Blahoſlawenſtwĳ waſſe? ſwědectwĳ zagiſté yá wydáwám wā/ že by to mohlo býti/ oči ſwé byliбyſſte 
wylaupali  a mně byſſte ge dali. Což tehdy nepřĳtelem gſem wám včyněn/ prawdu wám prawě?  
¶ Náſledugĳť wás ne dobře/ nebť wás chtěgĳ odwrátiti od Prawdy/ abyſſte gich náſledowali. Ale dobreho náſledugte w do 
brém wždycky/ a ne toliko tehdáž když gſem přĳtomen wám. Synáčkowé mogi/ kteréž opět z бoleſtj rodjm/ dokudž opět me-
zy wás vwedē ne bude Kryſtus. Ale chtělbych ſám v wás býti nynĳ/ a hlas ſwuog změniti/ neb ſe rmautĳm o wás. Powězte mi 

kteřĳ pod Zákonem chcete býti/ zdali Zákona gſte ne čtli?  
¶ Nebo w něm pſáno geſt/ že Abraham měl dwa ſyny: gednoho z Děwky/ a gednoho z Swobodné. Ten pak kterýž z Děwky 
byl/ podlé těla ſe narodil: ale kterýž z Swobodné/ ten ſkrze Zaſlĳbenĳ: a toť geſt duchowně powědĳno. Neb totoť gſau dwa 
Zákony. Gedēzagiſté na hůře Sýna wydaný/ kterýž w ſlužbu podrobowal/ a ten ſe wyznamenáwá ſkrze Agar. (Sýna zagiſté 
hůra w Araбĳ Agar ſlowe/ kteráž připogena geſt té kteráž geſt nynĳ Geruzalém/ a ſlaužĳ s ſyny ſwými). Onenno pak kterýž 
ſwrchu geſt Geruzalém/ ſwobodnýť geſt/ kterýž geſt matka naſſe. Neb pſáno ĝt/ Weſel ſe neplodná/ kteráž ne rodĳſs/ wykřikni 
weſele a zwolay/ kteráž ne pracugeſs ku porodu: neb wjce ſynůw má opuſſtělá/ než ta kteráž má muže. My pak bratřĳ wedlé 
Zaſlĳbenĳ Izákowa ſynowé gſme.  

¶ Ale yakož pak tehdáž ten kterýž wedlé těla narozen geſt/ protiwil ſe tomu/ kterýž we dlé Ducha/ tak geſt y nynĳ. Ale co 
prawĳ pĳſmo? Wywrz Děwku a ſyna gegjho. Neb ne bude dědicem ſyn Děwky/ s ſynem Swobodné. A protož bratřĳ negſme 
my ſynowé Děwky/ ale Swoбodné. 
 
¶ Kapitola V. 
PRotož w ſwobodě/ kterauž Kryſtus nás wyſwobodil/ ſtůgte/ a ne buďte opět obtĳženi ghem ſlužebnoſti. Ey yá Pawel prawjm 
wā že budeteli ſe obřezowati/ Kryſtus wám nic ne proſpěge. A opět ſwědčĳm každému kdo ſe obřezuge/ že geſt dlužnĳkem 
aby weſſkeren Zákon naplnil. Zbaweni gſte Kryſta/ kteřjž w Zákoně chcete ſprawedlnoſti nabýwati/ a z milosti gſte wypadli. 

Neb my ſkrze Ducha ſwatého/ naděge ſprawedlnoſti z Wĳry čekáme. Neб w Kryſtu Gežĳſſy/ ani obřezowánĳ ↨pſpĳwá/ ani 
neobřezowánĳ/ ale Wjra kterážto ſkrze Láſku puoſobĳ. Běžali gſte dobře/ y kdo geſt wám překazyl/ aбyſſte ne poſlauchali 
Prawdy? Ziádnému ne powolugte/ Neb ta rada nenĳ z toho/ kterýž wás powolal: Maličko kwaſu/ wſſecko těſto po ruſſuge.  
¶ Iáť dauffánĳ mám o wás w Pánu/ že nic giného ne budete ſmyſliti. Kdoť pak wás zarmucuge/ poneſe ſaud/ kdožkoli geſt 
ten. Ale yá бratřĳ kážili geſſtě obřezánĳ/ y ↨pčež pak  protiwenſtwĳ trpĳm? Tehda geſt wyprázněno pohorſſenĳ křĳže. O by 
byli wyobcowáni kteřĳž wás rmautĳ.  
¶ Nebo wy k ſwobodě powoláni gſte Bratřĳ/ toliko abyſſte ſwobody w přĳčinu těla ne dáwali/ ale ſkrze Láſku ducha 
poſluhugtež ſobě weſpolek. Neб weſſkeren Zákon w gednom ſlowu ſe naplňuge. Milowati budeſs bližnĳho ſwého yako tebe 
ſamého. Budeteli ſe pak weſpolek kauſati a hrýzti/ hleďte aбyſſte weſpolek geden od druhého zkaženi ne byli. Protož prawĳm 

w Kryſtu/  
¶ Duchem choďte/ a žádoſtĳ těleſných ne wykonáte. Nebo tělo žádá proti Duſſy/ a Duſſe proti tělu. Toto zagiſté dwé weſpolek 
ſe ſobě protiwĳ/ aбyſſte ne wſſeho čynili co byſſte chtěli. Býwáteli pak Duchem wedeni/ giž ne gſte pod Zákonem. Zgewnĳť 
gſú zagiſté ſkutkowé těla/ kteřĳž gſau/ Cyzoložſtwo/ Smilſtwo/ Nečyſtota/ Neſtydatoſt/ Smilnoſt/ Modloſlauženĳ/ Tráwenĳ/ 
Ne přĳzně/ Swárowé/ Nenáwiſti/ Hněwowé Wády/ Různice/ Roty/ Záwiſti/ Wraždy/ Opilſtwĳ/ Hodowánĳ/ a těm wěcem po-
dobné/ kteréž wám předpowĳdám yako gſem y prwé prawil/ že kdož takowé wěcy čynĳ/ Králowſtwĳ Božĳho ne duogdau: 
Ale owotce Ducha geſt Láſka/ Radoſt/ Pokog/ Dlauhočekánĳ/ Trpěliwoſt/ Dobrotiwoſt/ Dobrota/ Tichoſt/ Wĳra/ Střĳdmoſt/ 
Zdrželiwoſt/ Cžyſtota: Proti takowým wěcem nenĳ Zákon. Ale kteřĳž gſau Kryſtowi tiť gſau Tělo ſwé vkřižowali s  hřĳchy a s 

žádoſtmi. Poněwádž tehda Duchem gſme žiwi/ Duchem y choďme. Ne býwayme marné chwály žádoſtiwĳ/ weſpolek ſebe 
popauzegĳce/ geden druhému záwidĳce. 
 
¶ Kapitola VI. 
BRatřĳ/ бylliby zachwácen člowěk w některėm nedoſtatku/ wy kteřĳž duchownĳ gſte/ naučte takoweeho w duchu tichém/ 
prohlédage ſám k ſobě/ aby y ty neбyl pokauſſýn. Geden druheho břemena neſte/ a tak naplnĳte Zákon Kryſtuow. Neб do-
mnĳwáli ſe kdo žeby něco бyl/ a nic negſa/ takowý ſám ſebe ſwodĳ. Ale dĳla ſwého zkus gedenkaždý/ a takť ſám v ſebe toli-
ko chwálu mĳti bude/ a ne v giného. Neb gedenkaždý бřĳmě ſwé poneſe.  

¶ Zdělugž ſe pak ten kterýž naučenĳ přigĳmá w Slowu/ s tĳm od kohož naučenĳ бéře wſſjm ſwŷ zbožĳm. Nemylte ſe/ Bůhť 
ne бude zklamán. Neб cožkoli бude ſýti člowěk/ toť bude y žĳti. Neb kdož rozſýwá w těle ſwém/ z těla y žĳti бude poruſſenĳ: 
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ale kdož rozſýwá w Duchu/ z duchať y žĳti bude žiwot wěčný. A dobře činĳce/ ne vſtáway me: neb čaſem ſwým žĳti budeme 

ne vſtáwagĳce. Protož dokawádž čas máme/ čiňme dobře wſſem/ a zwláſſtě domácým Wĳry.  
¶ Wiztež yaké gſem Liſty pſal wám rukau ſwau. Neb ti kteřĳž chtěgĳ ſe těleſně lĳbiti/ nutĳ wás abyſſte ſe obřezowali/ gediné 
aby protiwenſtwĳ křĳže Kryſtowa ne trpěli. Nebo ani ti kteřĳž ſe obřezugĳ Zákon zachowáwagj: ale chtĳ abyſſte ſe 
obřezowali/ aby ſe tělē waſſjm chlubili. Ale odemne to odſtup aťbych yá ſe w čem chlubil/ gediné w Křĳži pána naſſeho Ge-
žjſſe Kryſta/ ſkrze kteréhož ſwět mi vkřižowán geſt/ a yá ſwětu. Neb w Kryſtu Gežĳſſy za nic ne ſtogĳ obřezowánj/ ani ne-
obřezowánĳ: ale nowė Stwořenĳ.  
¶ A kteřĳkoli této zpráwy бudau náſledowati/ přĳgdiž na ně Pokog/ a Miloſrdenſtwĳ/ y na lid Izrahelſký Božĳ: Giž pak potō 
žádný mi těžek ne býway. Nebť yá gĳzwy Pána naſſeho Gežĳſſe Kryſta na těle ſwém noſým. Miloſt Pána naſſeho Gežĳſſe 

Kryſta бudiž s duchem waſſým Bratřĳ/ Amen. 

14.7 Transliterace zkoumaných úseků BibMel2 

Genezys  
 

Kapitola Prwnĳ.  
NA pořátku Stwořil Bůh Nebe a Zemi. Zemie pak бyla neneſaucý vžitku a prázdná/ a Tmy бyly na wρchu Propaſti: a Duch 
Božĳ wznáſſel ſe nad Wodami.  
¶ Y řekl Bůh/ Buď Swětlo/ A včiněno geſt Swětlo. Y widěl Buoh Swětlo/ žeby бylo dobré: Y oddělil Buoh Swietlo od Tem-
noſtĳ/ a nazwal Swětlo Dnem/ a Tmy Nocý: Y ſtal ſe Wečer a Gitro Den prwnĳ.  
¶ Ržekl také Buoh/ Buď Obloha v proſtřed Wod/ a odděl Wody od Wod. Y včinil Bůh Oblohu/ a oddělil Wody kteréž бyly 
pod Oblohau/ od těch kteréž бyly nad oblohau. Y ſtalo ſe tak. Nazwal pak Bůh Oblohu Nebem: y ſtal ſe Wečer a Gitro den 
Druhý.  

¶ Ržekl také Buoh/ Shromažďte ſe Wody kteréž pod Nebem gſau w mĳſto gedno/ a okaž ſe mĳſto ſuché. Y ſtalo ſe tak. A na-
zwal Bůh mĳſto ſuché/ Zemĳ/ a ſhromážděnĳ Wod nazwal Mořem. A vzřel Buoh žeby бylo dobré/ Y řekl/ Zploď Země By-
linu zelenau a wydáwagĳcý Sýmě/ a Dřewo plodné/ neſaucý Owotce wedlé plodu ſwého/ gehožby Sýmě w ſamém ſobě бylo 
na Zemi. A ſtalo ſe tak. Y wydala Země Bylinu zelenau/ a činĳcý Sýmě wedlé přirozeného zpuoſobu ſwého/ a dřewo plodĳcý 
Owotce/ a magĳcý gednokaždé Sýmě podlé wlaſtnĳ powahy ſwé. A widěl Buoh žeby бylo dobré: Y ſtal ſe Wečer a Gĳtro 
den Třetĳ.   
¶ Ržekl také Buoh/ Buďte Swětla na Obloze Nebeſké/ a ať dělĳ Den y Noc: a ať gſau pro Znamenj/ a pro wyměřenĳ čaſůw/  
Dnuow a Leth/ aby ſwĳtila na Obloze Nebeſké/ a oſwěcowala Zemi. Y ſtalo ſe tak. A včinil Buoh dwě Swětla weliká/ Swětlo 

wětſſý aby panowalo nad Dnem/ a Swětlo menſſý aby panowalo nad Nocý: y Hwězdy/ a poſtawil ge na Obloze Nebeſké/ aby 
ſwĳtily nad Zemĳ/ a aby panowaly nad Dnem y také Nocý/ aby dělily Swětlo od Tmy. A widěl Buoh žeby бylo dobré: y ſtal 
ſe Wečer a Gitro den Cžtwrtý.  
¶ Ržekl také Buoh/ Wydayte Wody Plaz duſſe žiwé/ y Ptactwo nad Zemj/ pod Oblohau Nebeſkau. Y ſtwořil Buoh Welryby 
weliké/ a wſſelikau duſſy žiwau a ſe hýbagĳcý/ kteraužto wydaly Wody w twářnoſtech gegich/ a wſſeliké Ptactwo podlé plodu 
geho. A widěl Buoh žeby бylo dobré/ y požehnal gim/ řka/ Roſťtež a množte ſe/ a naplňte Wody Mořſké: též Ptactwo ať ſe 
rozmnožuge na Zemi. Y ſtal ſe Wečer a Gitro den Pátý.  
¶ Ržekl také Buoh/ Wyday Země duſſy žiwau w pokolenĳ gegĳm/ Howada/ a Zeměplazy/ y Sſelmy Zemſké/ podlé twářnoſti 
gegich. Y ſtalo ſe tak. A včinil Buoh Sſelmy Zemſké podlé twářnoſti gegich/ Howada y každý Zeměplaz zemſký w pokolenĳ 

gegich. A widěl Buoh žeby бylo dobré. 
¶ Y řekl (Buoh) Včiňme Cžlowěka k obrazu a k podobenſtwĳ naſſemu/ aby wládl nad Rybami Mořſkými/ a nad Ptactwem 
Nebeſkým/ y nad Sſelmami/ a nad wſſý Zemĳ/ a nad wſſelikým Zeměplazem/ kterýž ſe hýbe na Zemi. Y ſtwořil Buoh 
Cžlowěka k Obrazu ſwému/ k Obrazu Božĳmu ſtwořil ho/ Muže a Ženu ſtwořil ge. Y požehnal gim Buoh/ a řekl/ Roſťtež/ a 
množte ſe/ a naplňte Zemi/ a podmaňte gi/ a panugte nad Rybami Mořſkými/ a Ptactwem Nebeſkým/ y nad wſſemi Žiwočichy 
kteřĳž ſe hýbĳ na Zemi. Y řekl Buoh/ Hle dal gſem wám každau бylinu neſaucý Semeno na Zemi/ a wſſecka dřĳwĳ kteráž 
magĳ w ſobě Semeno plodu ſwého/ aťby wám бyla za Pokrm/ y wſſem Žiwočichuom Země/ a wſſemu Ptactwu Nebeſkému/ a 
wſſemu tomu což ſe hýbe po Zemi/ a w čemž geſt duſſe žiwá/ aby mělo wſſelikau бylinu k Pokrmu. Y ſtalo ſe tak. A widěl 

Buoh wſſecky wěcy kteréž ſtwořil/ a бyly welmi dobré. Y ſtal ſe Wečer/ a Gitro den Sſeſtý. 
 
¶ Kapitola II. 
A Tak dokonána gſau Nebeſa a Země/ y wſſecka okraſa gegich. Y dokonal Buoh Dne ſedmého dĳlo ſwé kteréž včinil/ a odpo-
činul dne Sedmého od wſſý práce ſwé kterauž бyl wedl. Y dal požehnánĳ Dni Sedmému/ a poſwětil ho: Nebo w něm бyl 
přeſtal od wſſelikého ſkutku ſwého/ kterýž Bůh čině ſtwořil.  
¶ Tak gſau zplozenĳ Nebes y Země/ když ſtwořeny gſau/ w den kterýž včinil (Pán) Buoh Nebe y Zemi/ a každé prautĳčko 
polnĳ dřĳwe nežli wycházelo na Zemi/ a každau бylinu Země prwé nežli dala plod: Nebo бyl nedſſtil na Zemi Pán Buoh/ a 

člowěka nebylo kterýžby dělal Zemi: Ale ſtudnice prýſſtila ſe z Země/ ſmáčegĳcý wſſecken ſwrchek Země. Protož včinil Pán 
Bůh člowěka z hljny Země/ a wdechl na twář geho dchnutĳ žiwota/ y včiněn ĝt člowěk wduſſy žiwau.  
¶ Sſtĳpil pak Pán Buoh Rág rozkoſſe na Wýchod/ w němžto poſtawil Cžlowěka/ kteréhož бyl ſtwořil. A wywedl Pán Buoh 
z Země wſſeliké Dřewo k pohleděnĳ pěkné/ a k gĳdlu chutné: Dřewo také Žiwota v proſtřed Ráge/ y Dřewo vměnĳ dobreho 
a zlého.  
¶ A wycházel Potok z mĳſta rozkoſſe/ aby ſwlažowal Rág/ kterýžto odtud dělĳ ſe na čtyři Potoky hlawnĳ: Gméno prwnĳmu 
Pĳzon/ ten geſt kterýž teče okolo wſſý Země Hewilath/ kdež ſe rodĳ Zlato/ a Zlato Země té wýborné ĝt/ a tu ſe nacházý Bdel-
lium y kámen Onychyn. A gméno Potoka druhého Gihon/ tenť geſt kterýž obcházý wſſecku Zemi Mauřenĳnſkau. Gméno pak 

Potoka třetĳho Tygrys/ ten teče proti Zemi Asſyrſké. A Potok čtwrtý/ ten geſt Euffρates.  
¶ Protož poyal Pán Buoh Cžlowěka/ a poſtawil ho w Rági rozkoſſe/ aby gey dělal a oſtřĳhal ho. Y přikázal mu/ řka/ 
Z každého dřewa Rayſkého gez/ ale z Dřewa vměnĳ dobrého a zlého/ negez. Nebo w kterýbykoli den gedl z něho/ ſmrtĳ 
vmřeſs.   
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¶ Ržekl také Pán Buoh/ Nenĳť dobree бýti člowěku ſamému/ Včiňmež mu pomotz podobnau gemu. Protož když ſtwořil Pán 

Buoh z Země wſſecky Žiwočichy zemſké/ a wſſecko Ptactwo Nebeſké/ přiwedl ge k Adamowi/ aby widěl kterakby nazwal ge. 
Nebo yakž nazwal Adam každau Duſſy žiwau/ toť geſt gméno gegĳ. Y gmenowal Adam gmény gegich wſſecky Žiwočichy/ a 
wſſecko Ptactwo Nebeſké/ y wſſeckny Sſelmy Země: Adamowi pak nenalézal ſe pomocnĳk podobný gemu.  
¶ Y dopuſtil Pán Bůh dřjmotu na Adama: a když vſnul/ wyňal gedno Žebro geho/ a naplnil Tielem mĳſto to. Y wzdělal Pán 
Buoh Žebro kteréž wyňal z Adama/ w Ženu/ a přiwedl gi k Aamowi. Y řekl Adam/ Tato geſt Koſt nynĳ z Koſtĳ mých/ a tělo 
z těla mého: tato бude ſlauti Mužatka/ nebo z Muže wyňata geſt. Protož opuſtĳ člowěk Otce ſwého y Matku/ a бudeť ſe přĳdr 
žeti ženy ſwé: y бudauť dwa w gednom těle. Byli pak obadwa nahá/ totiž Adam y Žena geho/ a neſtyděli ſe. 
 

¶ Kapitola III. 
HAd pak бyl chytřegſſý nad wſſecky Žiwočichy Země/ kteréž бyl včinil Pán Buoh. Kterýžto řekl k Ženě/ Proč přikázal wám 
Buoh abyſſte negedli z každého dřewa Rayſkého? Gemuž odpowěděla Žena/ Owotce z Dřĳwĳ kteráž gſau w Rági/ gĳme: než 
Owotce z Dřewa kteréž geſt proſtřed Ráge/ přikázal nám Buoh abychom negedli/ ani ſe ho dotýkali/ abychom ſnad nezemřeli.  
¶ Tehdy řekl Had k Ženě/ Nikoli ſmrtĳ nezemřete/ Nebo wĳť Buoh/ že w kterýkoli den gĳſti бudete z něho/ otewrauť ſe oči 
waſſe/ a бudete yako Bohowé/ znagĳce dobré y zlé. Protož widěla Žena žeby dobré бylo dřewo k gĳdlu/ a očima pěkné/ a na 
pohledě nj rozkoſſné (poněwádžby rozumné činilo) y wzala z Owotce geho/ a gedla: a dala Mu ži ſwému/ kterýžto gedl. Y 
otewřĳny gſau oči obaudwau. A když poznali ſe žeby бyli nazý/ nawázali lĳſtĳ Fĳkowého/ y nadělali ſobě wěnĳkuow.  
¶ A když zaſlechli hlas Pána Boha procházegĳcýho ſe w Rági na wĳtr po poledni/ ſkryl ſe Adam y Žena geho před twářĳ Pá-

na Boha/vproſtřed dřĳwĳ Rayſkého. Y zawolal Pán Bůh Adama/ a řekl gemu/ Kde gſy? Kterýž řekl/ Hlas twůg Pane ſlyſſel 
gſem w Rági/ a бál gſem ſe/ proto že gſem náh/ y ſkryl gſem ſe. Gemuž řekl Pán/ Kdo geſt tobě oznámil žeby náh бyl/ gediné 
že gſy z Dřewa gedl/ z kteréhož gſem tobě přikázal aby negedl? Y řekl Adam/ Žena kterauž gſy mi dal za towaryſſku (ona) 
dala mi z dřewa/ a yá gedl. Y řekl Pán Bůh k Ženě/ Pročs to včinila? Kterážto odpowěděla/ Had mne zklamal/ y gedla gſem.  
¶ Y řekl Pán (Buoh) k Hadu/ že gſy včinil to/ zlořeřený gſy nad wſſecky Žiwočichy y Howada Ze mě: Na prſech twých pole-
zeſs/ a Zemi gĳſti бudeſs/ po wſſecky dni žiwota twého. Nepřátelſtwĳ položĳm mezy tebau/ a Ženau/ A Semenem twým/ y 
Semenem gegjm: onoť zetře hlawu twau/ a ty vklady бudeſs činiti patě geho. Ženě také řekl/ Rozmnožĳmť бĳdy twé/ a 
počĳnanĳ twá: w Boleſtech roditi бudeſs Děti/ a pod mocý Muže бudeſs/ a onť бude panowati nad tebau.  

¶ Adamowi pak řekl/ Že gſy vpoſlechl hlaſu Ženy twé/ a gedl gſy z dřewa z kteréhož gſem rozkázal tobě aby negedl/ Zlořeče-
ná Země w prácy twé: w robotách бudeſs gĳſti z nĳ po wſſecky dni žiwota twého/ Trnĳ a hložĳ бudeť tobě ploditi/ a бudeſs 
gĳſti бyliny Země. W potu twáři twé krmiti ſe бudeſs chlebem twým/ dokawádž ſe nenawraatĳſs do Země z nĳž wzat gſy: ne-
bo prach gſy/ a w prach ſe obrátĳſs.  
¶ Y nazwal Adam gméno Ženy ſwee Ewa/ proto/ žeby бyla Mátě wſſech žiwých. Vdělal také Pán Buoh Adamowi a Ženě ge-
ho Sukně z kožj chlupatých/ a zobláčel ge. Y řekl (Pán Buoh) Hle Adam yako geden z nás včiněn geſt/ znage dobré y zlé: 
Protož nynĳ/ aby ſnad neztáhl Ruky ſwé/ a newzal také z dřewa žiwota/ y gedlby/ a бylby žiw na wěky. Y wypuſtil ho Pán 
Buoh z Ráge rozkoſſe/ aby dělal Zemi z nĳž wzat geſt. Y wyhnal Adama/ A poſtawil před Rágem rozkoſſe Cherubina/ a Meč 

plamenný na obě ſtraně oſtrý/ aby oſtřĳhal Ceſty k dřewu žiwota. 
 
¶ Kapitola IIII. 
ADam pak poznal Zienu ſwau Ewu: Kteráž počala y porodila Kayna/ řkúcy/ Obdržela gſem člowěka ſkrze Boha. A opět po-
rodila Bratra geho Abele. Byl pak Abel Paſtýř Owcý/ a Kayn Woráč.  
¶ Tehdy ſtalo ſe po mnohých dnech/ že Obětowal Kayn z vžitku zemſkého dary Pánu. Abel také obětowal z prworozených 
wěcý Stáda ſwého/ a z tučnoſti gegich: Y pohleděl Pán na Abele a na dary geho. Na Kayna pak/ a na dary geho nepohleděl: Y 
rozhněwal ſe Kayn naaramně/ a opadla twář geho. Y řekl Pán k němu/ Proč gſy ſe rozhněwal? a proč geſt opadla twář twá? 

Wſſak бudeſſli dobře činiti/ wezmeſs: pakli zle/ hned we dweřĳch hřĳch twuog přĳtomen бude? Ale pod mocý twau бudeť 
žádoſt twá/ a ty panowati бudeſs nad nĳ. Y řekl Kayn k Abelowi Bratru ſwému/ Wygděma wen. A když бyli na Poli/ powſtal 
Kayn proti Bratru ſwému Abelowi/ a zabil ho. Y řekl Pán k Kaynowi/ Kde ĝt Abel  Bratr twůg? Kterýž odpowěděl/ 
Newjm: Zdaliž ſtrážným Bratra mého gſem yá? Y řekl k němu/ Cos včinil? Hlas krwe Bratra twého wolá ke mně z Země. 
Protož nynĳ zlořečený budeſs na Zemi/ kteráž otewřela vſta ſwá/ a přiyala Krew Bratra twého z ruky twé. Když dělati бudeſs 
gi/ nebudeť wydáwati tobě vžitkůw ſwých: tulákem a zahnaným budeſs na Zemi. Y řekl Kayn ku Pánu/ Wietſſýť geſt nepra-
woſt má/ nežli abych miloſti zaſlaužil. Hle wyhánĳſs mne dnes z Země/ a před twářĳ twau krýti ſe бudu/ a бuduť tulákem a 
zahnaným na Zemi. Protož každý kdož nalezne mne/ zabigeť mne. Y řekl gemu Pán/ Nikoli tak nebude: Ale každý kdoby za-
bil Kayna/ ſedmeru pomſtu poneſe. Y položil Pán znamenĳ na Kayna/ aby ho žádný nezabjgel kdoby naſſel ho. Y wyſſed 

Kayn od twáři Páně/ přebýwal wyhnaný na Zemi k ſtraně kteráž geſt na wýchod Slunce Eden.  
¶ Poznal pak Kayn Ženu ſwau/ kteráž počala a porodila Enocha: Y wyſtawěl Měſto/ a nazwal gméno geho gménem Syna 
ſwého Enoch. Enoch pak zplodil Irada/ a Irad zplodil Mauiaele/ a Mauiael zplodil Matuzaele/ a Matuzael zplodil Lámecha: 
kterýžto poyal dwě Ženě/ gméno gedné Ada/ a gméno druhé Zylla. Y porodila Ada Iabala/ kterýž бyl Otec přebýwagĳcých w 
Stanĳch a Paſtýřůw: gméno бratra geho Iůbal/ ten бyl Otec těch kteřĳ hudau na Huſle a na Warhany. Zylla také porodila Tu-
balkayna/ kterýžto бyl Kowářem/ a dělnĳkem wſſelikého dĳla od Miedi a od Železa. Seſtra pak Tubalkaynowa бyla Noema. 
Y řekl Lámech Ženám ſwým Adě a Zylle/ Poſlyſſte hlaſu mého Ženy Lámechowy/ pilně pozorugte řeči mé: žeť gſem zabil 
muže k ráně mé/ a mládence k ſynaloſti mé/ Sedmera pomſta dána bude pro Kayna: ale pro Lámecha ſedmdeſátkrát ſedmkrát 

mſſtěno бude.  
¶ Poznal pak geſſtě Adam Ženu ſwau/ y porodila Syna/ a nazwala gméno geho Seth/ řka/ Poſtawil mi Buoh Plémě giné mjſto 
Abele/ kteréhož zabil Kayn. Ale y Sethowi narozen geſt Syn/ kteréhož nazwal Enoſa/ ten počal wzýwati gméno Páně. 
 
¶ Kapitola V. 
TAto ĝt Knĳha rodu Adamowa/ W den kterýž ſtwořil Buoh Cžlo wěka/ ku podobenſtwĳ Božĳmu včinil ho. Muže a ženu 
ſtwořil ge/ a požehnal gim: y nazwal gméno gegich  Adam/ w den w kterýžto ſtwořeni gſau.  
¶ Adam pak žiw бyl Sto a třidceti leth: a zplodil Syna k Obrazu a k podobenſtwĳ ſwému/ a nazwal gméno geho Seth. Y vči-

něni gſau dnowé Adamowi/ potom když zplodil Setha/ oſm Set leth: y plodil Syny a Dcery. A včiněn geſt weſſkeren čas w 
kterýmž бyl žiw Adam/ dewět Set a třidce ti Leth/ y vmřel.  
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¶ Seth také žiw byl/ Sto pět Leth/ a zplodil Enoſa. A byl žiw Seth potom když zplodil Enoſa/ oſm Set a ſedm leth/ a plodil Sy-

ny a Dcery. Y včiněni gſau wſſickni dnowé Sethowi/ Dewět Set/ dwanácte Leth/ y vmřel.  
¶ Byl pak Enos w dewadeſáti Lethech/ a zplodil Kaynana. Po gehožto narozenĳ žiw бyl oſm Set a patnácte Leth/ a plodil Sy-
ny a Dcery. Y včiněni gſau wſſickni dno wá Enoſowi/ dewět Set pět Leth/ potom vmřel.  
¶ Kaynan také gſa w Sedmdeſáti Lethech/ zplodil Malalehele. A žiw бyl Kaynan potom když zplodil Malalehele oſm Set a 
čtyřidceti Leth/ a plodil Syny y Dcery. A včiněni gſau wſſickni dnowé Kaynanowi/ dewět Set a deſet leth/ y vmřel.  
¶ Malalehel pak w Sſedeſáti a pěti lethech/ zplodil Iáreda. A žiw бyl Malalehel potom když zplodil Iáreda/ oſm Set a třidceti  
let/ a plodil Syny a Dcery. Y včiněni gſau wſſyckni dnowé Malalehelowi oſm Set a dewadeſáte pět leth/ y vmřel.  
¶ Iáred mage Sto ſſedeſáte a dwě létě/ zplodil Enocha. Y žiw бyl Iáred/ potom když zplodil Enocha/ oſm Set leth/ a plodil Sy-

ny a Dcery. Y včiněni gſau wſſyckni dnowé Iáredowi/ dewět Set/ Sſedeſáte/ a dwě létě/ y vmřel.  
¶ Enoch pak mage Sſedeſáte a pět leth/ y zplodil Mathuzaléma. A chodil Enoch s Bohem: A žiw бyl Enoch/ potom když 
zplodil Mathuzaléma/ tři Sta leth/ a plodil Syny a Dcery. Y včiněni gſau wſſickni dnowé Enochowi/ tři Sta/ Sſedeſáte a pět 
Leth/ a chodil s Bohem/ a nevkázal ſe/ Nebo wzal ho Buoh.  
¶ Mathuzalém také mage Sto a oſmdeſáte ſedm Leth/ zplodil Lámecha. A žiw бyl Mathuzalém/ potom když zplodil Lámecha/ 
ſedm Set oſmdeſáte a dwě Létě/ y plodil Syny a Dcery. Y včiněni gſau wſſyckni dnowé Mathuzalémowi/ dewět Set Sſedeſáte 
a dewět leth/ y vmřel.  
¶ Lámech pak gſa we Stu Oſmdeſáti a dwau Lethech/ zplodil Syna/ A nazwal gméno geho Noe/ řka/ Tentoť nás potěſſý od 
pracý a robot rukau naſſých/ w zemi kteréžto zlořečil Pán. Y žiw byl Lámech potom když zplodil Noe/ pět Set Dewadeſáte a 

pět leth: Y plodil Syny a Dcery/ a včiněni gſau wſſickni dnowé Lámechowi/ ſedm Set/ Sedmdeſáte a ſedm leth/ y vmřel.  
¶ Noe pak gſa w pěti Stech Lethech/ zplodil Sema/ Chama/ a Iáffeta. 
 
Ezechyel 
 
¶ Kapitola I. 
Y Stalo ſe Třidcátého Léta/ čtwρtého Měſýce/ a pátého dne měſýce/ když gſem бyl v proſtřed yatých/ podlé potoku Chobar/ 
otewřĳna gſau Nebeſa/ y widěl gſem widěnĳ Božj: Pátého dne Mieſýce/ to geſt Létho páté zawedenĳ Ioachýma Krále 

Iůdſkého.  
¶ Stalo ſe ſlowo Páně k Ezechyelowi ſynu Buzy/ Knězy w zemi Kaldeyſké/ podlé potoka Chobar: A ſtala ſe nad nim tu ruka 
Páně. Y widěl gſem / A hle wĳtr wichrowý od půlnocy wál/ a oblak weliký/ y oheň plápolagĳcý/ a бleſk wuokol něho/ A 
z proſtřed něho yako twářnoſt moſazy/ totiž z proſtřed ohně. A z proſtřed geho podobenſtwĳ čtyř zwĳřat: A tato twářnoſt ge-
gich/ podobenſt wĳ člowěčĳ mezy nimi. A čtyři twáři gednomu: a čtyři křjdla gednomu. A nohy gegich/ nohy přjmé: a pata 
nohy gegich/ yako pata nohy telete/ a giſkry yako ſpatřenĳ mědi ſtkwaucý. A ruce člowěčĳ pod křĳdly gegich na čtyřech 
ſtranách: A twáři y křĳdla po čtyřech ſtranách měli. A ſpogená byla křjdla gegich gednoho k druhému: Neobracowaly ſe když 
ſſly/ ale gednokaždé ↓pd twářĳ ſwau kráčelo. A podobenſtwj obljčege gegich twář člowěčĳ: a twář Lwowá na prawicy gich 

čtyř: ale twář wolowá na lewicy gich čtyř: a twář Orlice ſe ſwrchku gich čtyř. A twáři gegich/ y křĳdla gegich roztažená 
ſwrchu: Dwě křĳdla každého gich ſpoyowala ſe/ a dwě přikrýwala těla gegich. A gednokaždé z nich před twářĳ ſwau chodilo: 
Kdež бyla prudkoſt ducha/ tam kráčely: ani ſe obracowaly když chodily. A podobenſtwĳ zwĳřat/ a wzezřenĳ gegich/ yako 
vhlĳ wohně hořĳcýho/ a yako pohleděnĳ do ſwětla. Toto бylo widěnĳ běhage v proſtřed zwĳřat/ бleſk ohně/ a z ohně 
бlýſkanĳ wycházegĳcý. A zwĳřata ſſla a nawracowala ſe/ ku podobenſtwĳ бlýſkanĳ zaſwěcugĳcýho ſe.  
¶ A když gſem patřil na zwĳřata/ vkázalo ſe kolo gedno na zemi podlé zwĳřat/ mage čtyři twáři. A ſpatřenĳ kol y dĳlo ge-
gich/ yako widěnĳ Moře/ a gedno podoben ſtwĳ gich čtyř: A ſpatřenĳ gich y dĳla/ yako by бylo kolo proſtřed kola. Po 
čtyřech ſtranách gich gdúce ſſly/ a neobracowaly ſe kdy chodily. Poſtawa pak бyla kolám/ y wýſoſt/ a hrozné wzezřenĳ: A 

wſſecko tělo plné očĳ wuokol gich čtyř. A když chodila/ zwĳřata/ chodily ſpolu y kola podlé nich: A když ſe po zdwihowala 
Zwĳřata od Země/ pozdwihowaly ſe ſpolu y Kola. Kamžkoli ſſel duch/ tam také/ když ſſel duch kola ſpolu zdwihaly ſe gdauce 
za nĳm. nebo Duch žiwota бyl w kolách. S gdaucými ſſly/ a s ſtogĳcýmy ſtály: a s pozdwiženými od země ſpolu ſe pozdwi-
howaly y kola/ za nimi gdauce: neb duch žiwota byl w kolách. A podobenſtwĳ nad hlawau zwĳřat nebe hwězdného/ yako 
ſpatřenĳ křiſſtálu hrozného/ a roztaženého nad gegich hlawami ſwrchu. Ale pod nebem křjdla gegich ztažená/ gedno 
k druhému/ Gedno každé dwěma křĳdly přikrýwalo tělo ſwé/ a druhé ſe také zakrýwalo.  
¶ A ſlyſſel gſem zwuk křĳdel/ yako zwuk wod mnohých/ yako zwuk wyſokého Boha když chodily/ бyl yako zwuk množſtwj/ 
a ya ko zwuk wogſk. A když ſtály/ opuſſtěna бyla křĳdla gegich. Neb když бyl hlas na nebi/ kte réž bylo nad hlawau gegich/ 
ſtály a opuſſtěly křĳdla ſwá. A na nebi/ kteréž ſe dotýkalo hlaw gegich/ yako ſpatřenĳ kamene Zafĳrowého/ podobenſtwĳ 

Truonu: A na podobenſtwĳ Truonowém/ podobenſtwĳ yako ſpatřenĳ člowěka ſwrchu. Y widěl gſem yako pěknoſt ſtkwaucý 
moſazy/ yako ſpatřenĳ ohniwé wnitř/ a wuokol geho: od ledwj geho y s huory: a od ledwĳ geho až doluow/ widěl gſem yako 
kráſu ohně ſtkwaucýho wuokol. Yako ſpatřenĳ duhy/ když бýwá w oblace we dni deſſťowém/ tak geſt бylo ſpatřenĳ бleſku 
wuokol. To widěnĳ бylo podobenſtwĳ ſláwy Páně.   
 
¶ Kapitola II. 
A Widěl gſem y padl gſem na twář mau: Y ſlyſſel gſem hlas mluwĳcýho. A řekl ke mně/ Synu Cžlowěčĳ/ ſtuog na nohách 
twých/ a mluwiti бudu ſtebau. Y wſſel we mne duch/ yakž mluwil mi/ a poſtawil mne na nohách mých.  

¶ Y ſlyſſel gſem mluwĳcýho ke mně/ a řkaucýho/ Synu člowěčĳ/ poſýlám yá tebe k ſynuom Izrahelſkým/ k Lidem poběhlým/ 
kteřĳž odſtaupili odemne. Oni y otcowé gegich přeruſſyli Smlauwu mau/ až do dne tohoto. A ſynowé twrdé twáři a 
neſkroceného ſrdce gſau/ k nĳmž yá poſýlám tebe: Y dĳſs k nim/ Toto prawĳ Pan Bůh/ Zda ſnad oni vſlyſſý/ a zda ſnad 
přeſtanau: nebo duom geſt popauzegĳcý/ a zwědĳť že Prorok бyl v proſtřed nich.  
¶ Protož ty ſynu člowěčĳ nebog ſe gich/ ani ſe ſtrachuog gegich řeči: neb newěřĳcý a podwracugĳcý gſau ſtebau/ a s ſſtjry 
přebý wáſs: Slow gegich nebog ſe/ a obljčeyůw gegich neſtrachůg ſe: neb dům k hněwu wzбuzugĳcý geſt. Protož mluwiti 
бudeſs ſlowa má k nim/ zdaby ſnad vpoſlechli a powolili: neb popauzegĳcý gſau.   
¶ Ty pak Synu člowěčĳ ſlyſs/ kterékoli wěcy mluwĳm k tobě/ a nebýway popauzegĳcý/ yako duom popauzegĳcý geſt: 

Otewři vſta twá/ a gez kterékoli wěcy yá dáwám tobě. Y widěl gſem/ A ay ruka wztažená ke mně/ w nĳž бyla ſwinutá Knĳha: 
Y rozwinul gi předemnau/ na nĳž бylo pſáno wnitř y zewnitř: A бylo na nĳ pſáno nařĳkánĳ/ a pláč y бĳda. 
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¶ Kapitola III. 

Y Ržekl ke mně/ Synu člowěčĳ/ cožkoli nalezneſs ſněz to: ſněz Knĳhy tyto/ a gda mluw k ſynům Izrahelſkým. Y otewřel 
gſem vſta má/ a krmil mne těmi Knĳhami/ a řekl ke mně/ Synu člowěčĳ/ бřicho twé gĳſti бude/ a ſtřewa twá naplnĳ ſe těmito 
knĳhami/ kteréž yá dá wám tobě. Y gedl gſem ge/ a včiněna geſt w vſtech mých/ yako ſtred/ ſladkoſt.  
¶ Y řekl ke mně/ Synu člowěčĳ gdi k domu Izrahelſkému/ a mluwiti бudeſs ſlowa má k nĳm. Nebo ne k Lidu hluboké řeči a 
neznámėho yazyka ty poſlán бudeſs/ k Domu Izrahelſkému: ani k mnohým lidem hluboké řeči a neznámého yazyka/ gegichž-
by nemohl ſlyſſeti řeči: A by pak k nim poſlán бyl/ oniby tebe ſlyſſeli. Ale Duom Izrahelſký nechtĳ ſlyſſeti tebe: nebo nechtĳ 
ſlyſſeti mne: Weſſkeren zagiſté duom Izrahelſký neſtydatého čela geſt/ a twrdého ſrdce. Hle včinil gſem twář twau mocněgſſý 
nad Twáři gegich/ a čelo twé twrdſſý než čela gegich. Yako Dyamant/ a yako Sſkřemen včinil gſem twář twau: Nebog ſe gich 

ani ſe lekay twáři gegich/ neb duom popauzegĳcý geſt.   
¶ Y řekl ke mně/ Synu člowěčĳ wſſecky řeči mé/ kteréž yá k tobě mluwĳm přigmi w Srdcy twém/ a vſſyma twýma ſlyſs: A 
gdiž/ wegdi k přeſtěhowánĳ k ſynuom Lidu twého/ a mluwiti бudeſs k nim/ a djŝ gim/ Totoť prawĳ Pán Buoh: zda ſnad 
vſlyſſý a powolĳ. Y přiyal mne duch/ a ſlyſſel ſem po ſobě hlas pohnutĳ welikého/ Požehnaná ſláwa Páně z mĳſta ſwého/ a 
hlas křĳdel zwĳřat tepaucých gednĳm w druhé: a hlas kol gdaucých za zwĳřaty/ a hlas pohnutĳ welikého. Duch také 
pozdwĳhl mne a poyal mne: Y odſſel gſem w hořkoſti rozhněwánĳ ducha mého: neb ruka Páně бyla ſemnau poſylňugĳcý 
mne. Y přiſſel gſem k přeſtěhowánĳ/ k hromadě nowého obilĳ k těm/ kteřĳž бydleli podlé potoka Chobar: Y ſeděl gſem kdež 
oni ſeděli/ a oſtal gſem tu ſedm dnĳ/ truchle v proſtřed nich.  
¶ Ale když minulo ſedm dnĳ/ ſtalo ſe ſlowo Páně ke mně/ řka/ Synu člowěčĳ/ ſtrážným poſtawil gſem tebe domu Izra-

helſkého: Y vſlyſſýſs z vſt mých ſlowo/ a zwěſtugeſs gim odemne. Geſtli že když yá dĳm k bezbožnému/ Smrtĳ vmřeſs: a toho 
nezwěſtugeſs gemu/ ani mluwiti бudeſs/ aby ſe odwrátil od ceſty ſwé бezbožné/ a žiw бyl: On бezbožný w neprawoſti ſwé 
vmře/ ale krwe geho z ruky twé požádám. A pakli ty zwěſtugeſs бezbožnému/ a on ſe neobrátĳ od бezbožnoſti ſwé/ a od ceſty 
ſwé бezbožné: On zagiſté w neprawoſti ſwé vmře/ ty pak duſſy twau wyſwobodil gſy. Pakli obrátĳ ſe ſprawedliwý od 
ſprawedlnoſti ſwé/ a činiti bude neprawoſt: položĳm vraz před nĳm/ onť vmře: že gſy nezwěſtowal gemu/ w Hřĳchu ſwém 
vmře/ a nebudau w paměti ſprawedlnoſti geho/ kteréž činil: ale krwe geho z ruky  twé požádám. Pakli zwěſtugeſs 
ſprawedliwému/ aby nehřeſſyl ſprawedliwý/ a on nebude hřeſſyti: žiw gſa žiw бude/ že gſy gemu zwěſtowal/ a ty duſſy twú 
wyſwobodil gſy.  

¶ Y ſtala ſe tu nademnau ruka Páně/ a řekl ke mně/ Wſtana wýgdi na Pole/ a tam mluwiti бudu s tebau. Y wſtaw wyſſel gſem 
na pole: A hle tam ſláwa Páně ſtála/ yako ſláwa/ kterúž gſem widěl podlé potoka Cho bar: Y padl gſem na twář mau. Y wſſe l 
we mne duch/ a poſtawil mne na nohách mých/ a mluwil mi/ y řekl ke mně/ Wegdi/ a zawři ſe w proſtřed domu twého. A ty 
ſynu člowě čĳ/ Ay dány gſau na tebe okowy/ a ſwĳžĳ tebe gimi/ a newygdeſs z proſtřed gich. A yazyku twému rozkáži ſe při-
držeti dáſnj twých/ y budeſs yako němý/ a ne yako muž přimlauwagjcý/ neb dům popauzegĳcý geſt. A když mluwiti бudn to-
bě/ otewru vſta twá/ y dĳŝ k nim/ Totoť prawĳ Pán Buoh/ Kdo ſlyſſĳ/ ſlyſs: a kdo powoluge/ powol: neb duom popauzegĳcý 
geſt. 
 

¶ Kapitola IIII. 
A Ty ſynu člowěčĳ/ wezmi ſobě cyhlu/ a položjſs gi před ſebau: a napĳſſeſs na nĳ měſto Geruzalém. A způſobĳſs proti němu 
obleženj/ a wzděláŝ ohrady/ a ſnoſýſs náſpy/ a dáſs proti němu wogſka/ a poſtawĳſs Berany wálečné wuokol. A ty wezmi ſobě 
pánew železnau/ a položĳſs gi w zed železnau/ mezy tebau a mezy měſtem/ a zatwrdĳſs twář twau proti němu/ y бude w ob-
leženĳ/ a obklĳčĳſs ge: Znamenĳ geſt domu Izrahelſkému.  
¶ A ty ſpáti бudeŝ na бoku twém lewém/ a položĳſs neprawoſti domu Izrahelſkého na něm: podlé počtu dnĳ/ w nichž ſpáti 
бudeſs na něm/ a přigmeſs neprawoſti gegich. Iá pak dal gſem tobě Létha neprawoſti gegich/ počet Dnĳ třĳ Seth a Dewa-
deſáte dnuow: Y poneſeſs neprawoſt domu Izrahelſkého. A když to doplnĳſs/ ſpáti бudeſs na boku twém prawém podruhé/ a 

přigmeŝ neprawoſt domu Iuodſkého čtyřidceti dnj. den za rok/ den zagiſté za rok dal gſem tobě. A k obleženĳ Geruzaléma ob-
rátĳſs twář twau/ a rámě twé wztažené бude: y prorokowati бudeſs proti niemu. Hle obklĳčil gſem tebe okowy/ a neobrátĳſs 
ſe z бoku twé ho na bok giný/ dokudž newyplnĳſs dnĳ obleženĳ twého. A ty wezmi ſobě Pſſenice a gečmene/ Bobu/ a 
ſſoſſowice/ Yahel/ Wykwe: a wkladeſs to w gednu nádobu/ Y naděláſs ſobě chlebůw podlé počtu dnĳ/ w nichž ſpáti бudeſs na 
бoku twém: tři Sta a dewa deſáte dnj gjſti бudeſs to. Pokrm pak twůg/ kteréhož požĳwati бudeſs/ bude wáhy dwadcýti zá-
wažĳ za den: od čaſu až do čaſu gĳſti бudeſs. Y wodu w mĳru pĳti бudeſs/ ſſeſtau ſtránku Hyn: od čaſu až do čaſu бudeŝ pĳti 
to. A yako pokrutu gečnau gjſti бudeſs to/ a laynem/ kteréž wygde z člowěka/ přikrygeſs to před očima gegich.  
¶ Y řekl Pán/ Tak gĳſti бudau ſynowé Izrahelſſtĳ chléb ſwuog poſſkwrněný mezy národy/ do nichž wyženu ge. Y řekl gſem/ 
Ah/ ah/ ah/ Pane Bože/ Hle duſſe má nenĳ poſſkwrněná/ A vmrliny y roztrhaného od Zwěři negedl gſem/ z mladoſti mé až 

doſawád/ a neweſſlo w vſta má wſſeliké masſo nečiſté.  
¶ Y řekl ke mně/ Hle dal gſem tobě hnuog wolowý mĳſto layn člowěčĳch/ a včinĳſs chléb twůg w něm. Y řekl ke mně/ Synu 
člowěčĳ/ hle yá zetru huol chlebowau w Geruzalémě: a gĳſti бudau chléb ſwůg na wáhu/ a w pečowánĳ: a wodu w mĳru y w 
auzkoſti pĳti бudau/ aby když ſe gim бude nedoſtáwati Chleba a wody/ padl gedenkaždý k Bratru ſwému/ a zhynuliby ſpolu 
w neprawoſtech ſwých.   
 
¶ Kapitola V. 
A Ty ſynu Cžlowěčĳ/ Wezmi ſobě meč oſtrý holjcý wlaſy/ a wezmúc gey y powedeſs přes hlawu twú/ a přes бradu twau: A 

wezmeſs ſobě záwažĳ wáhy/ a rozdělĳſs wlaſy. Třetĳ ſtránku ohněm ſpáljſs proſtřed měſta/ podlé wyplněnĳ dnuow obleženĳ: 
A wezma třetĳ ſtránku/ zſekáſs mečem okolo něho: Ale ginú třetinu rozptýlĳſs v wĳtr/ a Meč obnažĳm po nich. Y wezmeſs 
odtud malý počet/ a vwjžeſs ge na ſwrchku pláſſtě twého. A z nich opět wezmeſs/ a vwržeſs proſtřed Ohně/ a ſpálĳſs ge 
Ohněm/ a z nich wýgde Oheň na weſſkeren duom Izrahelſký.  
¶ Toto prawĳ Pán Buoh/ Tento geſt Geruzalém/ v proſtřed národuow poſtawil gſem gey/ a okolo něho země. Y potupil ſaudy 
mé/ aby wĳce byl бezbožný nežli Pohané/ a potupili přikázanĳ má wjc než země/ kte réž okolo něho gſau: nebo ſaudy mě 
zawrhli/ a w přikázanĳch mých nechodili.  
¶ Protož toto prawĳ Pán Bůh/ Že gſte přewýſſyli národy/ kteřĳ okolo wás gſau/ a w přikázanĳch mých nechodili gſte/ ani 

ſauduow mých nečinili/ a podlé ſauduow národuow/ kteřĳ okolo wás gſau/ nečinili gſte. Protož toto prawĳ Pán Buoh/ Hle yá 
k tobě/ a yá ſám včinĳm v proſtřed tebe Saudy před očima národůw: A včinĳm nad tebau čehož gſem nevčinil/ a čehož wĳce 
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podobného nevčinĳm/ pro wſſecky ohawnoſti twé. Protož otcowé gĳſti бudau ſyny ſwé v proſtřed tebe/ A ſynowé gĳſti бudau 

Otce ſwé: a včinĳm nad tebau ſaudy/ a rozwěgi wſſecky oſtatky twé we wſſeliký wĳtr.  
¶ Protož/ žiw gſem yá/ prawj Pán Bůh/  Gediné proto že gſy ſwatého mého poſſkwrnil we wſſelikých vrazých twých/ y 
wewſſech ohawnoſtech twých: Iá také zlámám/ a neodpuſtĳ oko mé/ a neſmilugi ſe. Třetĳ twá ſtránka Morem zemře/ a hla-
dem ſtráwena бude v proſtřed tebe: a třetĳ ſtránka twá me čem padne okolo tebe: Třetj pak ſtránku twú we wſſeliký wĳtr roz-
ptýljm/ a meč z poſſwy wytrhnu po nich. Y naplnĳm prchliwoſt mau/ a odpočinauti rozkáži rozhněwánj mé mu w nich/ a 
vtěſſým ſe: A бudau wěděti/ že yá Pán mluwil gſem w horliwoſti mé/ když wyplnĳm wſſecko rozhněwánĳ mé w nich. A dám 
tebe w pauſſť a w potupu národům/ kteřĳž okolo tebe gſau/ před oblĳčegem wſſelikého/ kdož mĳmo tebe puogde. Y бudeſs 
potupa a rauhánĳ/ přĳklad/ a ſtrach w národech/ kteřĳž okolo tebe gſau/ když včinĳm nad tebau ſaudy w prchliwoſti a w 

rozhněwánĳ/ y w treſtánĳ hněwu/Iá Pán mluwil gſem. Když poſſli ſtřely hladu nayhorſſý na ně/ kteréž бudau ſmrtedlné/ a kte-
réž poſſli abych wás ztrápil/ a hlad shromáždĳm na wás/ a zetru v wás huol chleba. A wpuſtjm na wás hlad/ a ſſelmy nay-
horſſý až do wyhubenĳ. A mor y Krew puogdau přes tebe/ a Meč vwedu na tebe. yá Pán mluwil gſem. 
 
Ewangelium ſepſané od Swatého Iana 
 
¶ Kapitola I. 
NA počátku bylo Slowo/ a Slowo бylo v Boha/ a Bůh бyl to Slowo. To бylo na počátku v Boha. Wſſecky wěcy ſkrze ně vči-
něny gſau/ a bez něho nic nenĳ včiněno což včiněno geſt. W něm žiwot бyl/ a žiwot byl ſwětlo Lidĳ: a Swětlo w temnoſtech 

ſwĳtĳ/ a tmy ho neobſáhly.  
¶ Byl Cžlowěk poſlaný od Boha/ kterémuž gméno бylo Ian. Ten přiſſel na ſwědectwĳ/ aby ſwědectwĳ wydal o Swětlu/ aby 
wſſyckni wěřili ſkrze něho. Nebyl on to Swětlo/ ale aby ſwědectwĳ wydal o Swě tlu. Bylo Swětlo prawé/ kteréž oſwěcuge 
každého Cžlowěka/ přicházegjcýho na tento Swět. Na Swětě бyl/ a Swět ſkrze něho včiněn geſt/ a Swět ho nepoznal. Mezy 
ſwé wlaſtnĳ přiſſel/ a ſwogi ho nepřiyali: Kolikož pak koli přiyali ho/ dal gim moc aby Syny Božĳmi бyli/ těm kteřĳž wěřĳ 
we Gméno geho: Kteřĳžto ne ze krwĳ/ ani z wůle těla/ ani z wuole muže/ ale z Boha zro zeni gſau. A Slowo tělem včiněno 
geſt/ a přebýwalo mezy námi/ a widěli gſme ſláwu geho/ ſláwu yakožto gednorozeného od Otce/ plného miloſti a prawdy.   
¶ Ian ſwědectwĳ wydáwá o něm/ a wolá řka/ Tento бyl o němž gſem prawil/ Kterýž po mně gda/ predſſel mne/ nebo prwé než 

li yá бyl. A z plnoſti geho wſſyckni my wzali gſme/ a miloſt za miloſt: Nebo Zákon ſkrze Moyžĳſſe dán geſt/ miloſt a prawda 
ſkrze Gežĳſſe Kryſta přiſſla. Boha žádný nikdý newiděl. Gednorozený Syn který geſt w luonu Otce/ onť geſt wyprawil.  
¶ A totoť geſt ſwědectwj Ianowo. Když poſlali Židé od Geruzaléma Kněžĳ a Iahny k němu/ aby otázali ho/ Ty kdo gſy? Y 
wyznal a nezapřel. A wyznal/ Že yá negſem Kryſtus. Y otázali ho/ Což tehdy Eliáſs gſy ty? Y řekl/ Negſem. Prorokli gſy? 
Odpo wěděl/ Ne. Tehdy řekli gemu/ Kdo gſy pak/ ať odpowěd dáme těm kteřĳž nás poſlali? co prawĳſs ſám o ſobě? Ržekl/ Iá 
hlas wolagĳcýho na pauſſti/ zprawte ceſtu Páně/ Yakož powěděl Izayáſs Prorok.  
¶ A ti kteřĳž бyli poſláni/ z Zákonĳkůw бyli. Y otázali ho/ a řekli gemu/ Pročež tehdy křtĳſs/ poněwádž ty negſy Kryſtus/ ani 
Eliáſs/ ani prorok? Odpowěděl gim Ian/ řka/ Iá křtĳm wás w wodě/ ale vproſtřed wás ſtogĳ/ kteréhož wy neznáte. Onť geſt/ 

kterýž po mně přiſſel/ a předemnau бyl: kteréhožto negſem hoden rozwázati řeménka v obuwĳ geho. Tyto wěcy w Bethabaře 
ſtaly ſe za Iordánem/ kdež Ian křtil.   
¶ Druhého pak dne/ vzřel Ian Gezĳſſe an gde k němu/ y řekl/ Ay toť Beránek Božĳ kterýž ſnĳmá hřĳchy Swěta. Tentoť geſt o 
kterémž gſem powěděl/ Že po mně přiſſel Muž/ kterýž předemnau бyl/ nebo prwé než li yá бyl/ a yá neznal gſem ho/ ale aby 
ozná men бyl w lidu Izrahelſkém/ proto yá přiſſel gſem křtě w wodě.   
¶ A ſwědectwĳ wydal Ian/ řka/ Widěl gſem Ducha an sſtupuge yako holubice s Nebe/ a zuoſtáwá na něm. A yá gſem ho ne-
znal: Ale který mne poſlal křtĳti w wodě/ ten mi řekl/ Nad kýmž vzřĳſs Ducha sſtupugĳcýho a zuoſtáwagĳcýho na něm/ tenť 
ĝt kterýž křtĳ Duchem Swatým. A yá gſem widěl/ a Swědectwĳ gſem wydal/ že tento geſt Syn Božĳ.   

¶ Druhého pak dne opět ſtál Ian/ a z Včedlnĳkuow geho dwa. A wida Gežĳſſe an gde/ řekl/ Ay toť Beránek Božĳ. Y ſlyſſali 
ho dwa Včedlnĳcy mluwĳcýho/ y ſſli za Gežĳſſem. Tehdy obrátiw ſe Gežĳſs/ a vzřew ge ani gdau za nim/ řekl gim/ Co hledá 
te? Kteřĳžto řekli/ Raabi (genž ſe wykládá Miſtře) kde bydlĳſs? Ržekl gim/ Poďte/ a ohledayte. Y ſſli a ohledali kdeby бydlel/ 
a zuoſtali v něho ten den. a бyla yakožto deſátá hodina.  
¶ Y бyl Ondřeg бratr Sſymonůw Petruow geden ze dwau kteřĳž бyli ſlyſſeli od Iana/ a ſſli za Gežĳſſem. Y nalezl ten prwnĳ 
Bratra ſwého Sſymona/ a řekl gemu/ Nalezli gſme Meſyáſſe/ genž ſe wykládá Kryſtus. Y přiwedl gey k  Gežĳſſowi. A pohle-
děw naň Gežĳſs řekl/ Ty gſy Sſymon Syn Ionuow: ty ſlauti бudeſs Céfas/ genž ſe wykládá Petr.  
¶ Nazaytřĳ pak Gežĳſs chtěl wygĳti do Galilee: Y nalezl Filipa/ a řekl gemu/ poď za mnau. A бyl Filip z Betſaydy Mieſta 
Ondřeyowa/ a Petrowa. Nalezl také Filip Nathanaele/ y řekl gemu/ O kterémž pſal Moyžĳſs w Zákoně/ a Prorocy: nalezli 

gſme Gežjſſe Syna Iozefowa/ z Nazarétha. Y řekl gemu Nathanael/ z Nazarétha muož nětco dobrého бýti? Ržekl gemu Filip/ 
Poď a ohleday.  
¶ Y vzřel Gežĳſs Nathanaele an gde k němu: Y řekl o něm/ Hle prawý Izrahelitſký w kterémžto lſti nenĳ. Ržekl gemu 
Nathanael/ Kde ty mne znáſs? Odpowěděl Gežĳſs/ a řekl gemu/ Prwé než geſt tebe Filip zawolal/ když gſy бyl pod Fĳkem/ 
widěl gſem tebe. Odpowěděl gemu Nathanael/ a řekl/ Mistře ty gſy ſyn Božĳ/ ty gſy Král Izrahelſký. Odpowěděl Gežjſs/ a ře-
kl gemu/ Zie gſem to bě řekl/ Widěl gſem tebe pod Fĳkem/ wěřjſs:  wětſſý wěcy nad tyto vzřĳſs. Y řekl gemu/ Zagiſté zagiſté 
prawĳm wám/ Vzřĳte Nebe otewřené/ a Angely Božj wſtupugĳcý a sſtupugĳcý na Syna člowěka.   
 

¶ Kapitola II.  
TRžetĳho pak dne/ ſtala ſe Swatba w Káně Galileyſké/ a бyla ma tka Gežjſſowa tu. Tehdy pozwán geſt také Gežĳſs y Vče-
dlnĳcy geho na Swatbu. A když ſe nedoſtalo wĳna/ řekla Gežĳſſowa Matka k němu/ Wĳna nemagĳ. Y řekl gj Gežjſs/ Co mně 
a tobě ženo? geſſtě nepřiſſla hodina má. Ržekla Matka geho ſlužebnĳkům/ Cožkoli wám dĳ/ včiňte. A бylo tu kamenných 
Sſtaudwĳ ſſeſt poſtaweno/ wedlé očiſſtiowánj židowſkého/ berúcy w ſebe gedna každá měřice dwě nebo tři  
¶ Ržekl gim Gežĳſs/ Naplňte Sſtaudwe wodau/ y naplnili ge až do wrchu. Y řekl gim Gežĳſs/ Naléwaytež giž/ a neſte 
wrchnĳmu Zpráwcy Swatby: y neſli gſau. A když okuſyl wrchnĳ Zpráwce wody Wĳ nem včiněné/ a newěděl odkudby бylo/ 
ale ſlužebnĳcy wěděli kteřĳž wážili wodu/ Powolal Ženicha wrchnĳ Zpráwce hoduow/ a řekl gemu/ Každý člowěk/ nayprwé 

dobré wĳno dáwá: a kdyžby ſe podnapili/ tehdy to které horſſý geſt. Ale ty zachowal gſy wĳno dobré až doſawád. To včinil 
Gežĳſs počátek diwuow w Káně Galileyſké/ a zge wil ſláwu ſwau: Y vwěřili w něho Včedlnĳcy geho.  
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¶ Potom sſtaupil do Kafarnaum on y Matka geho/ y Bratřĳ y Včedlnĳcy: a tu pobyli nemnoho dnĳ. Byla pak бlĳzko welika 

noc Zidowſká. Y wſtaupil Gežĳſs do Geruzaléma/ a nalezl w Chrámě ano prodáwagĳ Woly/ Owce/ Holuby/ a penězoměnce 
ſedĳcý. A když vdělal бič z prowázkuow/ wſſecky wyhnal z Chrámu/ Owce také y Woly/ a penězoměncům rozſypal penĳze/ 
a ſtoly přewracel. A těm kteřĳž Holuby prodáwali/ řekl/ Odneſtež tyto wěcy odſud/ a nečiňte Domu Otce mého Domem ku-
peckým. Y rozpomenuli ſe Včedlnĳcy geho že pſáno geſt/ Horliwoſt Domu twého ſnědla mne. Tehdy odpowěděli Židé/ a řek-
li gemu/ Které znamenj vkazugeſs nám/ že tyto wěcy činĳſs? Odpowěděw Ge žĳſs/ řekl gim/ Zruſſte Chrám tento/ a we třech 
dnech wyzwedu gey. Y řekli židé/ Cžty řidceti a ſſeſt Leth dělán geſt Chrám tento/ a ty we třech dnech wzdělati chceſs gey? 
Ale on prawil o Chrámu těla ſwého. Protož když z Mrtwých wſtal/ rozpomenuli ſe Včedlnĳcy geho že geſt to powěděl. Y 
vwěřili pĳſmu/ a té řeči kterauž mluwil gim.  

¶ A když byl w Geruzalémě na Weliku noc w den Swátečnĳ/ mnozý vwěřili we Gméno geho/ widauce diwy geho kteréž či-
nil. Ale on Gežĳſs neſwěřil ſebe ſamého gim/ proto že geſt on znal wſſecky/ aniž бylo potřebĳ gemu aby kdo ſwědectwĳ wy-
dal o Cžlowěku: neб on geſt wěděl coby бylo w Cžlowěku.  
 
¶ Kapitola III. 
BYl pak člowěk z Zákonĳkuow Nykodém gménem Knĳže židowſké. Ten přiſſel k Gežĳſſowi wnocy/ a řekl gemu/ Miſtře/ 
wĳme že gſy od Boha přiſſel Miſtr. Nebo žádný nemuože těch diwuow činiti kteréž ty činĳſs/ lečby бyl s nim Buoh. Od-
powěděl Gežĳſs/ a řekl ge mu/ Giſtě giſtě prawĳm tobě/ Nenarodĳli ſe kdo znowu/ nemuožeť widěti Králowſtwĳ Božĳho. 
Ržekl k němu Nykodém/ Kterak ſe muož člowěk naroditi gſa ſtarý? zdali může opět w žiwot matky ſwé wgĳti a naroditi ſe? 

Odpowěděl Gežĳſs/ Giſtě giſtě prawjm tobě/ Nenarodĳli ſe kdo z wody a z Ducha ſwatého/ nemůž wgjti do Králowſtwj 
Božĳho. Což narozeno ĝt z těla/ tělo geſt/ a co narozeno z Ducha/ duch geſt. Nediwiž ſe že gſem řekl tobě/ Muſýte ſe znowu 
zroditi. Wĳtr kde chce wěge/ a hlas geho ſlyſſýſs/ ale newĳſs odkawád wěge/ neб kam gde. Takť geſt každý kdož ſe narodil 
z Ducha. 
¶ Odpowěděl Nykodém/ a řekl gemu/ Kterak mohau tyto wěcy бýti? Odpowěděl Gežĳſs a rzekl gemu/ Ty gſy Miſtr w Izrahé-
li/ a těch wěcý neznáſs? Giſtě giſtě prawĳm tobě/ že to což wĳme mluwĳme/ a což gſme widěli ſwědčĳme/ a ſwědectwĳ 
naſſeho nepřigĳmáte. Poněwádž zemſké wěcy mluwil gſem wám a newěřĳte/ y kterak бuduli wám prawiti Nebeſké vwěřĳte? 
A nižádný newſtaupil na Nebe/ gedině ten kterýž sſtaupil s Nebe/ Syn člowěka kterýž ĝt w Nebi. A yakož geſt Moyžĳſs 

powýſſyl Hada na pauſſti/ tak má powýſſen бýti ſyn člowěka/ aby každý kdož wěřĳ w něho nezahynul/ ale měl žiwot wěčný.  
¶ Nebo takť geſt Buoh milowal Swět/ že Syna ſwého gednorozeného dal/ aby každý kdož wěřĳ w něho nezahynul/ ale měl 
žiwot wěčný. Neб geſt nepoſlal Buoh Syna ſwého na Swět/ aby ſaudil Swět/ ale aby ſpaſen бyl Swět ſkrze něho. Kdo wěřĳ w 
něho/ nebudeť ſauzen: ale kdožť newěřĳ giž geſt odſauzen/ neб newěřĳ we Gméno ge dnorozeného Syna Božjho. A tentoť 
geſt ſaud/ že geſt Swětlo přiſſlo na Swět/ a milowali Lidé wĳce temnoſti nežli Swětlo neб бyli ſkutkowé gegich zlĳ. Každý 
zagiſté kdož zle činĳ/ nenáwidĳ Swětla/ a newycházý na Swětlo/ aby nebyli treſtáni ſkutkowé geho. Ale kdož činĳ prawdu/ 
wycházý na Swětlo/ aby zgeweni byli ſkutkowé geho/ nebo w Bohu včiněni gſau.  
¶ Potom přiſſel Gežĳſs a Včedlnĳcy geho do Země Iúdſké/ a tu přebýwal s nimi a křtil. Ian pak také křtil w Enon podlé Sa-

lim/ neb wody mnohé tu бyly: Y přicházeli/ a křtili ſe/ Neb geſſtě Ian nebyl wſazen do žaláře. Tehdy wznikla hádka mezy 
Včedlnjky Ianowými s Židy/ o očiſſťowánĳ. Y při ſſli k Ianowi/ a řekli gemu/ Miſtře/ ten kterýž бyl s tebau za Iordánem/ ge-
muž gſy ty ſwědectwĳ wydal/ hle on křtĳ/ a wſſyckni gdau k němu. Odpowěděl Ian a řekl/ Nemuožť člowěk wzýti ničehéhož/ 
nebudeliť gemu dáno s Nebe. Wy ſami ſwědkowé gſte že gſem yá řekl/ Iáť negſem Kryſtus/ ale poſlán gſem před nim. Kdož 
má newěſtu/ Ženichť geſt: přĳtel pak Ženicha kterýž ſtogĳ a ſlyſſý ho/ radoſtĳ ſe raduge pro hlas Ženicha. protož tato radoſt 
má naplněna geſt. Onť muſý ruoſti/ ale yá ſe menſſyti.  
¶ Kdožť geſt s huory přiſſel/ nadewſſeckyť geſt. Kdožť ĝt z země/ zeměť geſt/ a o zemiť mluwĳ: Kdoť geſt z Nebe přiſſel/ na-
dewſſeckyť geſt. A cožť geſt widěl a ſlyſſel/ toť ſwědčĳ/ a ſwědectwĳ geho žádný nepřigĳmá. Ale kdožby přiyal geho 

ſwědectwĳ/ ten zapečetil a toho potwrdil/ že Buoh prawdomluwný ĝt. Nebo kohožť ĝt poſlal Bůh/ ſlowa Božĳ mluwj. Ne w 
mĳru zagisté dáwá Buoh gemu Ducha. Otec miluge Syna/ a wſſecky wěcy dal w Ruce geho. Kdož wěřĳ w Syna/ máť žiwot 
wěčný: ale kdožť geſt newěřĳcý Synu/ nevzřĳť žiwota/ ale hněw Božĳ zuoſtáwá na něm.   
 
¶ Kapitola IIII. 
TEhdy yakž poznal Gežĳſs že gſau ſlyſſeli Zákonĳcy žeby Gežĳſs wĳce Včedlnĳkuow činil a křtil nežli Ian (Ačkoli Gežjſs 
nekřtil/ ale Včedlnĳcy geho) opuſtil Iúdſtwo/ a odſſel opět do Galilee. A muſyl gĳti ſkrze Samařĳ.  
¶ Y přiſſel k Mieſtu Samařſkému/ kteréž ſlowe Sýchar: wedlé poplužĳ kteréž byl dal Iákob Iozefowi Synu ſwému. A бyla tu 
Studnice Iákobowa. Protož vſtaw na ceſtě Pán Gežĳſs/ poſadil ſe tak na Studnicy. A бyla hodina yakožto ſſeſtá.  

¶ Y přiſſla žena z Samařĳ wážit wody. Ržekl gĳ Gežĳſs/ Day mi ať ſe napĳm. Vče dlnĳcy zagiſté geho бyli odeſſli do Měſta/ 
aby nakaupili pokrmůw. Y řekla gemu žena ta Samarytánka/ Kterak ty gſa židem žádáſs odemne pĳti genž gſem žena Samary 
tánka? Poněwádž neobcugĳ Židé s Samarytány. Odpowěděl Gežĳſs/ a řekl gĳ/ By znala dar Božĳ/ a kdo ĝt kterýž mluwĳ to-
bě/ Day mi pĳti: tyby ſnad proſyla od něho/ a dalby tobě wody žiwé. Ržekla gemu žena/ Pane/ aniž máſs čimby nawážil/ a 
Studni ce hluboká ĝt: odkud tehdy máſs tu wodu žiwau? zdali gſy ty wětſſý nežli Otec náſs Iákoб kterýž nám dal tuto Stud-
nicy/ a ſám z nĳ pil/ y ſynowé geho/ y dobytek geho?  
¶ Odpowěděl Gežĳſs/ a řekl gĳ/ Každý kdož бude pĳti Wodu tuto/ žĳžniti бude opět: ale kdož ſe napĳ wody kterauž yá dám 
gemu nebudeť žjžniti na wěky/ ale woda kterúž yá dám gemu/ бude w něm Studnice wody wſkakugĳcý do žiwota wěčného. 

Ržekla k němu Žena/ Pane/ day mi té wody/ aťbych nežjžnila ani chodila ſem wažit. Ržekl gj Gežĳſs/ Gdi powolay muže 
twého/ a přiď ſem. Odpowěděla žena a řekla/ Nemám muže. Ržekl gĳ Gežĳſs/ Dobře gſy řekla/ Nemám muže. Nebo gſy pět 
Mužuow měla/ a nynĳ kteréhož máſs/ nenĳ twuog Muž. To gſy po wěděla práwě.  
¶ Ržekla gemu žena/ Pane/ widĳm že gſy Prorok ty. Otcowé náſſy na této Hoře klaněli ſe: a wy prawĳte/ že w Geruzalémě 
geſt mĳſto kdežto náležĳ ſe klaněti. Ržekl gĳ Gežĳſs/ Ženo/ wěřmi že gde hodina/ kdyžto ani na této Hoře/ ani w Geruzalémě 
бudete ſe klaněti Otcy. Wy ſe klanĳte tomu čemuž newĳte/ a my ſe klanĳme čemuž wĳme/ neб Spaſenĳ z Židuow geſt. Ale 
gdeť hodina a nynĳť geſt/ kdyžto prawĳ ctitelé/ klaněti ſe budau Otcy w duchu a w prawdě. Nebo y Otec takowých hledá/ 
kteřĳby ſe klaněli gemu. Bůh duch geſt/ a ti kteřĳž mu ſe klaněgj/ w Duchu a w prawdě magĳ ſe klaněti.  

¶ Ržekla gemu žena/ Wĳm že Meſyáſs přigde/ kterýž ſlowe Kryſtus. Protož když přigde/ onť nám zwěſtuge wſſecky wěcy. 
Ržekl gĳ Gežjſs/ Iáť gſem kterýž mluwĳm ſtebau. A w tom přiſſli Včedlnĳcy geho/ y diwili ſe žeby s Ženau mluwil. A wſſak 
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žádný gemu neřekl/ Co ſe gj ptáſs? aneb proč mlu wĳſs s nĳ? Tehdy nechala tu Žena wědra ſwého/ a odeſſla do Měſta/ a řekla 

těm Lidem/ Poďte/ a pohleďte na Cžlowěka/ kterýž powěděl mi wſſecky wěcy kteréž gſem koli činila. Zdali on geſt Kryſtus? 
Y wyſſli z Měſta/ a ſſli k němu.  
¶ Mezy tĳm pak proſyli ho Včedlnĳcy geho řkauce/ Miſtře/ pogezyž. A on žekl gim/ Iáť mám pokrm gĳſti kteréhož wy 
newĳte. Tehdy prawili Včedlnĳcy weſpolek/ Zdali geſt kdo přineſl gemu gĳſti? Ržekl gim Gežĳſs/ Muogť pokrm geſt/ abych 
činil wuoli toho kterýž mne poſlal/ a konal dĳlo geho. Wſſak wy prawĳte/ že geſſtě gſau čtyři Mě ſýce/ a žeň přigde? Ay pra-
wĳm wám/ zdwi hněte oči waſſe/ a patřte na kraginy/ žeť ſe giž бělegĳ ke žni. A kdožť žne/ odplatuť бéře/ a shromažďuge 
vžitek k žiwotu wěčnému/ aby y ten kdož rozſýwá ſpolu ſe radowal y kdo žne. W tom zagiſté ſlowo prawé geſt/ žeť giný geſt 
kterýž rozſýwá/ a giný kterýž žne. Iáť gſem wás poſlal/ abyſſte žali o čemž gſte nepracowali. Ginĳ gſau pracowali/ a wy gſte 

w gegich prácy weſſli.  
¶ Z Města pak toho mnozý vwěřili w něho z Samarytánuow/ pro řeč Ženy kteráž ſwědectwĳ wydáwala/ že mi geſt powěděl 
wſſecky wěcy kteréž gſem koli činila. Tehdy když přiſſli Samarytáni k němu/ proſyli ho aby tu pozuoſtal. Y pobyl tu za dwa 
dni. A mnohém gich wĳce vwěřilo/ pro řeč geho. A ženě mluwili/ Že giž ne pro twau řeč wěřĳme/ neб gſme ſami ſlyſſeli/ a 
wĳme giſtě/ že tento geſt Spaſytel Swěta.  
¶ Po dwau pak dnech wyſſel odtud a ſſel do Galilee. Sám zagiſté Gežĳſs ſwědectwĳ wydal/ že Prorok w ſwé wlaſti w po-
ctiwoſti nenĳ. Protož když přiſſel do Galilé přiyali gey Galileyſſtĳ/ že widěli wſſecky wiecy kteréž včinil w Geruzalémě na 
den Swátečnĳ: neб y oni бyli přiſſli ke Dni Slawnému. Tehdy opět přiſſel do Káně Galileyſké/ kdežto včinil бyl z wody 
wĳno:  

¶ Y бyl geden Králĳk/ gehož Syn nemocen бyl w Kafarnaum. Ten když vſlyſſal žeby Gežĳſs přiſſel z Iúdſké kraginy do Gali-
lee/ ſſel k němu/ a proſyl ho/ aby ſſel a vzdrawil Syna geho/ neb počĳnal mřĳti. Tehdy řekl k němu Gežĳſs/ Nevzřĳteli diwu-
ow a zázrakuow/ nevwěřĳte. Ržekl gemu Králĳk/ Pane/ Poď prwé nežli vmře Syn muog. Ržekl gemu Gežjſs/ Gdi/ Syn twůg 
žiw geſt. Vwěřil Cžlowěk řeči kterauž mluwil k němu Gežĳſs/ a ſſel. A když on ſſel/ potkali ſe s nim Služebnĳcy/ a 
zwěſtowali gemu řkauce/ Syn twuog žiw geſt. Tehdy otázal ſe gich na hodinu/ w kterauby ſe lépe měl. Y řekli gemu/ Wčerá 
w hodinu ſedmau/ oſtala ho zymnice. Tehdy poznal otec že ta hodina бyla w kterauž řekl gemu Gežĳſs/ Syn twuog žiw geſt. 
Y vwěřil on y čeled geho wſſecka. To opět druhý diw včinil Gežĳſs/ když přiſſel z Iúdſké Kraginy do Galilee.   
 

¶ Kapitola V.  
POtom бyl Swátek Židowſký: Y ſſel Gežĳſs do Geruzaléma. A бyl w Geruzalémě rybnĳk бrawný/ kterýž ſlowe židowſký Be-
thſeda/ patero přĳſtřeſſý mage. W nichžto leželo množſtwj weliké nedůžiwých/ ſlepých/ kulhawých/ vſchlých/ očekáwagĳce 
hnutĳ wody. Nebo Angel Božĳ giſtého čaſu sſtupowal do rybnĳka/ a hýbal wodau. A kdož prwnĳ sſtaupil do rybnĳka po-
hnutĳ wody/ vzdrawen бýwal/ od kterékoli nemocy trápen бyl. Y бyl tu člowěk geden kterýž ležel oſm a třidceti let w nemo-
cy ſwé. Toho když vzřel Gežĳſs an ležĳ/ a poznal žeby giž čas mnohý бyl nemocen/ řekl gemu/ Chceſſli zdráw бýti? Od-
powěděl gemu nemocný/ Pane/ nemám člowěka/ když ſe zbauřĳ woda aby mne wpuſtil do Rybnĳka: neб když yá gdu/ giný 
předemnau wſtupuge.  

¶ Ržekl gemu Gežĳſs/ Wſtaň/ wezmi lože twé a choď. A hned zdráw geſt včiněn člowěk ten/ a wzaw lože ſwé/ y chodil. A 
бyla Sobotha w ten den: Tehdy řekli Židé tomu kterýž бyl zdráw včiněn/ Den Swátečnj geſt/ neſluſſýť tobě noſyti lože twého. 
Od powěděl gim/ Ten kterýž mne vzdrawil/ onť mi rozkázal/ Wezmi lože twé a choď. Y otázali ho/ Který geſt ten člowěk/ 
kterýž řekl tobě/ Wezmi lože twé a choď? Ale ten kterýž бyl vzdrawen/ newěděl kdoby бyl. A Gežĳſs byl odſſel od záſtupu 
ſhromážděného natom mĳſtě.  
¶ Potom pak Gežĳſs nalezl gey w Chrámě/ y řekl gemu/ Hle zdráw včiněn gſy/ giž nehřeſs/ aťby ſe tobě nětco horſſýho nepři-
hodilo. Odſſel ten člowěk/ a powěděl Židuom/ žeby Gežĳſs бyl kterýž ho zdrawé ho včinil. Protož protiwili ſe Židé 
Gežĳſſowi/ že to včinil w den Swátečnĳ. Ale Gežĳſs odpowěděl gim.  

¶ Otec muog až doſawád dělá/ y yáť dělám. Tehdy Židé wĳce pro to hledali ho zabiti: ne toliko žeby ruſſyl Sobothu/ ale že 
Otce ſwého prawil бýti Boha/ rowného ſe čině Bohu. Tehdy odpowěděl gim Gežĳſs/ a řekl/ Giſtě giſtě prawĳm wám/ Nemu-
ožeť Syn ſám od ſebe ničehéhož včiniti/ gediné což vzřĳ an Otec činĳ. Neб což koli on činĳ/ toť y Syn též činj. Otec zagiſté 
miluge Syna/ a vkazuge gemu wſſecky wěcy kteréž ſám činj/ a wětſſý nad to vkáže gemu ſkutky/ abyſſte wy ſe diwili. Neб 
yakož Otec křĳſý mrtwé a obžiwuge/ tak y Syn kteréž chce obžiwuge. Aniž zagiſté Otec ſaudĳ koho/ ale weſſkeren ſaud dal 
Synu/ aby wſſickni ctili ſyna/ tak yakož ctĳ Otce. Kdo nectĳ Syna/ nectj ani Otce který ho poſlal. Giſtě giſtě pra wĳm wám/ 
že kdož Slowo mé ſlyſſý/ a wěřj tomu kterýž mne poſlal/ máť žiwot wěčný: a na Saud nepřigde/ ale půgde z ſmrti do žiwota.  
¶ Gistě giſtě prawjm wám/ že přig de hodina a nynĳť geſt/ kdyžto Mrtwj vſlyſſý hlas Syna Božĳho: a ti kteřĳ vſlyſſý/ žiwi 
бudau. Neб yakož Otec má žiwot ſám w ſobě/ tak geſt dal y Synu aby měl žiwot w ſamém ſobě/ a moc dal gemu y Saud činiti/ 

Neб Syn člowěka geſt. Nediwtež ſe tomu: neboť přigde hodina/ w kteraužto wſſyckni kteřĳ w Hrobjch gſau/ vſlyſſý hlas Syna 
Božĳho: Y puogdau kteřĳ dobré wěcy činili na Wzkřĳſſenĳ žiwota/ ale ti kteřĳž zlé wěcy činili/ na Wzkřĳſſenĳ ſaudu.  
¶ Nemohuť yá ſám od ſebe nic činiti. Ale yakž ſlyſſým/ takť ſaudĳm/ a Saud muog ſprawedliwý geſt: neb nehledám wuole 
mé/ ale wůle toho kterýž mne poſlal/ Otcowy. Wydáwámli yá ſwědectwĳ ſám o ſobě/ ſwědectwĳ mé nenj prawé. Ginýť ĝt 
kterýž ſwě dectwĳ wydáwá o mně/ a wĳm že prawee geſt swědectwj geho/ kteréž wydáwá o mně.  
¶ Wy poſlali gſte k Ianowi/ a on ſwědectwĳ wydal prawdě. Ale yáť nepřigĳmám ſwědectwĳ od člowěka: ale totoť prawĳm/ 
abyſſte wy Spaſeni byli. Onť geſt бyl ſwĳce kteráž hořĳ a ſwĳtĳ/ Wy pak chtěli gſte na čas radowati ſe w ſwětle geho. Yá pak 
mám wětſſý ſwědectwĳ nad Iana. Nebo ſkutky kteréž mi dal Otec abych ge wykonal/ ti ſkutkowé kteréž yá činĳm ſwědectwĳ 

o mně wydáwagĳ/ že mne geſt Otec poſlal. A kterýž mne poſlal Otec/ onť ſwědectwĳ wydal o mně. Gehož gſte wy hlaſu ni-
kdý neſlyſſeli/ ani twáři geho widěli/ a ſlowa geho nemáte w ſobě zůſtáwagĳcýho: nebo kteréhož geſt on poſlal/ tomu wy 
newěřĳte.  
¶ Ptayte ſe na pĳſma/ w nichž ſe domnĳwáte žiwot wěčný mĳti. A tať gſau/ geſſto ſwědectwĳ wydáwagĳ o mně: a wſſak ne-
chcete přigĳti ke mně/ abyſſte žiwot měli. Zwelebenĳ od lidĳ yáť nepřigĳmám: ale poznal gſem wás že wy milowánĳ 
Božĳho nemáte w ſobě. Yáť gſem přiſſel we gménu Ot ce mého/ a nepřigĳmáte mne. Přigdeliť giný we gménu ſwém/ toho 
wy přigmete. Kterak wy muožte wěřiti/ kteřĳž chwálu geden od druhého přigĳmáte: chwály pak kteráž geſt od ſamého Boha/ 
nehledáte?  
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¶ Nedomnĳwaytež ſe/ бychť yá na wás žalowati měl před Otcem. Geſtiť kdoť na wás žaluge/ Moyžĳſs/ w kterémž wy naděgi 

máte. Nebo kdybyſſte wěřili Moyžjſſowi/ wěřilibyſſte ſnad y mně: neb geſt on o mnie pſal. Ale poněwádž geho Pĳſmum 
newěřĳte/ y kterak ſlowuom mým vwěřĳte?  
 
¶ k Galatuom. 
 
Kapitola I. 
PAwel Apoſſtol/ ne od Lidĳ ani ſkrze Cžlowěka/ ale ſkρze Gežĳſſe Kryſta a Boha otce kterýž gey wzkřĳſyl z Mrtwých/ y ti 
kteřĳž ſemnú gſau wſſyckni bratřĳ/ Cýrkwĳm Galatſkým: Miloſt wám a pokog od Boha Otce a Pána naſſeho Gežĳſſe Kryſta/ 

kterýžto wydal ſebe ſamého za hřĳchy naſſe/ aby nás wytrhl z tohoto Swěta neſſlechet ného/ wedlé wuole Boha a Otce 
naſſeho/ kterémužto Cžeſt a Chwála na wěky wěkuow/ Amen.  
¶ Diwĳm ſe tomu/ že tak rychle vchýlili gſte ſe od toho (kterýž wás powolal k miloſti Kryſtowě) k ginému Ewangelium/ kte-
réž nenĳ giné než že gſau někteřĳ kteřĳž wás zarmucugĳ/ a wywrátiti chtěgĳ Ewangelium Kryſtowo. Ale бychme pak my/ 
neб Angel s Nebe kázal wám mĳmo to/ což gſme wám kázali/ prokletý бuď. Yakož gſem předpowě děl wám/ a nynĳ opiet 
prawĳm/ Budeli wám kdo co kázati giného kromě toho/ což gſte přiyali/ бuď prokletý. Nynj pak k lidemli wedu/ čili k Bohu? 
Zdaž hledĳm lidem ſe lĳbiti? Kdybych ſe geſſtě lĳbil lidem/ ſlužebnĳkem бych Kryſtowým nebyl.  
¶ Známo zagiſté činĳm wám Bratřĳ Ewangelium kteréž kázáno geſt odemne/ žeť nenĳ wedlé člowěka: aniž gſem yá ho wzal 
od člowěka/ ani ſe naučil/ ale ſkrze zgewenĳ Gežjſſe Kryſta. Neб ſlýchali gſte o mém obcowánĳ někdegſſým w Židowſtwu/ že 

nad obyčeg protiwil gſem ſe Cýrkwi Božj/ a hubil gſem gi/ a proſpjwal gſem w Židowſtwu nad mnohé mně rowné w poko-
lenĳ mém/ horliwým a pilným gſa milownĳkem Otcuow mých vstanowenĳ.  
¶ Ale když Bohu/ kterýž mne oddělil z žiwota Matky mé/ a powolal ſkrze miloſt ſwau/ to ſe widělo/ aby zgewil Syna ſwého 
ſkrze mne/ abych kázal o něm mezy Pohany: hned gſem nepowolil tělu a krwi/ aniž gſem ſſel do Geruzaléma k Apoſſtoluom/ 
genž бy li předemnau/ ale ſſel gſem do Arabie/ a potom nawrátil gſem ſe zaſe do Damaſſku. Po tom po třech Letech přiſſel 
gſem do Geruzaléma/ abych ſe ſhledal s Petrem/ y pobyl gſem s nim patnácte dnĳ. Giného pak z Apoſſtolůw žádného gſem 
newiděl/ gediné Iakuba Bratra Páně. Coť pak pĳſſy wám/ hle před Bohem žeť neklamám. Potom přiſſel gſem do Kragin 
Syrſkých a Cylicye. A neznali mé oſoby Cýrkwe Židowſké/ kteréž бyly w Kryſtu. Než toliko ſlýchali o mně/ Že ten kterýž ſe 

protiwil nám někdy/ giž nynĳ káže Wĳru/ proti kteréž někdy бoyowal: A tak pro mne chwálili Boha.   
 
¶ Kapitola II. 
POtom pak po čtrnácti letech/ opět gſem ſſel do Geruzaléma s Barnabáſſem/ poyaw sſebau y Týta. A wſſel gſem podlé 
zgewenĳ/ a rozmlauwal gſem s nimi o Ewangelium ſwaté/ kteréž káži mezy Pohany: a zwláſſtě s těmi kteřĳž přednj a w wáž-
noſti бyli/ abych ſnad nadarmo neběžal nynĳ y prwé. Ale ani Týtus kterýž ſemnau byl/ a gſa Pohanem/ nenĳ přinucen aby ſe 
obřezal: pro vwedené tu Faleſſné бratry/ kteřĳ бyli přiſſli k wyſſpehowánĳ ſwobody naſſĳ/ kterauž máme w Kryſtu Gežjſſi/ 
aby nás w ſlužbu podrobili. Kterýmžto ani na čas nepowolili gſme k poddánĳ gĳm/ aby prawda Ewangelium zuoſtala v wás.  

¶ Od těch pak/ kteřĳ ſe zdáli nětco бýti (yacý gſau někdy бyli/ nenĳ mi do toho nic: Buoh oſoby člowěka nepřigĳmá) A tak ti/ 
kteřĳž ſe nětco zdáli бýti/ nic gſú mi nepomohli. Ale zaſe/ když vzřeli že geſt mi ſwěřeno Ewangelium abych ge kázal mezy 
neobřezanými: yako y Petrowi mezy Židy/ (Nebo ten kterýž powolal Petra k Apoſſtolſtwj mezy/ Židy Powolal také y mne 
abych byl Apoſſtolem mezy Pohany) A když gſau poznali miloſt Božj kteráž mi ĝt dána/ Iakub/ Petr/ a Ian/ kteřĳ ſe zdáli бýti 
ſlaupowé/ rukau podali mi y Barnabáſſowi na znamenĳ towaryſtwĳ: abychom my mezy Pohany/ a oni mezy Židy kázali/ tol i-
ko abychom na chudé pamatowali/ čehož y pilen gſem бyl/ abych tak činil.  
¶ A když přiſſel Petr do Antyochye/ zgewně gſem gemu odepřel/ neб geſt бyl hoden treſtánĳ. Nebo prwé než gſau přiſſli ně-
kteřĳ od Iakuba/ gĳdal s Pohany. A když přiſſli vcházel a oddělowal ſe od nich/ boge ſe těch kteřĳ бyli z Židowſtwa obráceni. 

A w geho pokrytſtwĳ ſrownáwali ſe y ginĳ Židé/ tak že y Barnabáſs vweden byl od nich w to pokrytſtwĳ. Ale když gſem 
vzřel že ſe nevpřĳmně magĳ k prawdě Ewangelium/ řekl gſem Petrowi předewſſemi/ Poněwádž ty/ gſa Židem/ Pohanſky gſy 
žiw/ a ne Židowſky/ y kterakž wedeſs k tomu Pohany aby Židowſky žiwi бyli? My přirozenĳ gſme Židé/ a ne Po hané/ 
hřĳſſnĳcy: Wědauce to/ že nebýwá člowěk ſprawedliw včiněn z ſkutkůw Zákona/ ale ſkrze Wĳru w Kryſta Gežĳſſe: y my 
vwěřili gſme w Kryſta Gežĳſſe/ abychom бyli Sprawedliwĳ včiněni z Wĳry Kryſtowy/ a ne z ſkutkuow Zákona. Proto že z 
ſkutkůw Zákona nebude ſprawedliw včiněn žádný Cžlowěk.  
¶ Pakli hledagĳce abychom Sprawedliwĳ včiněni бyli ſkrze Kryſta/ nalezeni gſme y my hřĳſſnĳcy/ tehda Kryſtus geſt 
ſlužebnĳkem hřĳchu? Nikoli: Nebo бuduli to/ což gſem prwé kazyl/ opět zaſe wzděláwati/ přeſtupnĳkem ſebe činĳm. Nebo 
yá ſkrze Zákon/ vmřel gſem Zákonu/ abych žiw бyl Bohu/ yá s Kryſtem vkřižowán gſem: a žiw gſem giž ne yá/ ale žiw geſt 

we mně Kryſtus. Že pak nynj žiw gſem w těle/ žiw gſem v Wĳ ře Syna Božjho/ kterýžto zamilowal mne/ a wydal ſebe ſamého 
za mne. Nezamĳtám miloſti Božĳ. Nebo geſtli Sprawedlnoſt ſkrze Zákon/ tehda Kryſtus nadarmo geſt vmřel.   
 
¶ Kapitola III. 
O Blázniwĳ Galatſſtĳ/ y kdo geſt wás zmámil/ abyſſte newieřili Prawdě? Kterýmž před očima Kryſtus Gežjſs předložen a 
wypſán бyl/ a giž nynĳ mezy wámi geſt vkřižowán. Toto toliko chcy zwěděti od wás/ Z ſkutkuowli Zákona přiyali gſte Ducha 
ſwatého/ čili z ſlyſſenĳ Wĳry? Tak бlázniwĳ gſte/ že počawſſe Duchem/ giž nynĳ Tielem konáte? Tak mnoho trpěli gſte na-
darmo? a wſſak nadarmoli. Protož ten/ kterýž dáwá wám Ducha Swatého/ a činĳ diwy mezy wámi: z ſkutkuowli Zákona to 

činĳ/ čili z ſlyſſenĳ Wĳry? Yakož y Abraham vwěřil Bohu/ a počteno gemu to k Sprawedlnoſti. Protož znayte/ že kteřĳž gſau 
z Wĳry/  ti gſau ſynowé Abrahamowi.  
¶ Předzwěděwſſy pak pĳſmo/ že Buoh lidi Sprawedliwé činĳ z Wĳry/ předpowědělo Abrahamowi/ Že požeháni budau w tobě 
wſſyckni lidé. A protož kteřĳž gſú z Wj ry/ docházegĳ požehnánĳ s wěrným Abrahamem. Kteřĳž pak koli z ſkutkůw Zákona 
gſú/ pod zlořečenſtwĳm gſau. Neб pſáno ĝt/ Zlořečený každý kdož nezuoſtáwá we wſſē/ což geſt pſáno w Knihách Zákona/ 
aby to naplnil. Ale že ſkrze Zákon nebýwá žádný Sprawedliw včiněn před Bohem/ zgewné geſt/ Neb Sprawedliwý z Wĳry 
žiw geſt. Zákon pak nenĳ z Wĳry/ ale kdo бude plniti přikázanĳ Zákona/ žiw бude w nich. Kry ſtus wykaupil nás z zlořeče-
nſtwĳ Zákona/ včiněn gſa pro nás zlořečenſtwĳm: Neб pſáno ĝt/ Zlořečený každý kdož wiſý na dřewě/ Aby mezy národy po-

žehnánĳ Abrahamowo přiſſlo ſkrze Kryſta Gežĳſſe/ abychom zaſlĳbenĳ Ducha Swatého přiyali ſkrze Wĳru. Bratřĳ (wedlé 
člowěka prawĳm) Wſſak vtwrzenŷ některého člowěka Kſſaftem/ žádný nepohrzý/ ani ho ginák měnĳ.   
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¶ Abrahamowi powědĳna gſau zaſlĳbenĳ y Semenu geho. Ne dĳ/ Semenuom yakožto mnohým: ale yakožto gednomu. A 

Semenu twému/ kterýž geſt Kryſtus. Toto pak prawjm/ že Kſſafftu ztwrzeného od Boha w Kryſtu/ Zákon/ kterýž po čtyřech 
Stech a po třidcýti letech začal ſe a wydán geſt/ neruſſý aby wyprázdnil ſliby. Neб geſtli z Zákona Dědictwĳ/ tehda giž nenĳ z 
Zaſlĳbenĳ. Ale Abrahamowi ſkrze zaſlĳbenĳ dal geſt Buoh.  
¶ Což tehda Zákon? Y pro přeſtupnĳky vſtanowen ĝt (dokawádžby nepřiſſlo Sýmě/ kterémuž zaſlĳbil Bůh) zřjzený ſkrze An-
gely w ruce Smĳrce. Ale Smĳrce nenĳ gednoho/ Buoh pak geden geſt. Což tehda Zákon geſt proti ſlibuom Božĳm? Odſtup 
to. Nebo бyť бyl Zákon dán/ kterýžby mohl oбžiwiti/ zagiſté z Zákona бylaby Sprawedlnoſt. Ale zawřelo pĳſmo wſſeckny 
wěcy pod hřĳchem/ aby zaſlĳbenĳ Gežĳſſe Kryſta z Wĳry dáno бylo wěřĳcým.  
¶ Prwé zagiſté nežli geſt přiſſla Wĳra/ pod Zákonem бyli gſme oſtřĳháni/ zawřĳni gſauce w té Wĳře/ kteráž měla zgewena 

бýti. A tak Zákon pěſtaunem naſſým бyl až do Kryſta/ abychom z Wĳry Sprawedliwĳ бyli včiněni. Ale když přiſſla Wĳra/ giž 
negſme pod Pěſtaunem. Nebo wy wſſyckni Synowé Božĳ gſte ſkrze Wjru kteráž geſt w Kryſtu Gežĳſſy. Protož kteřĳžkoli po-
křtěni gſte/ w Kryſta gſte ſe oblékli. A tak nenĳ rozdĳlu mezy Židem a Ržekem/ mezy ſlužebnĳkem a ſwobodným/ mezy mu-
žem a ženau. Nebo wy wſſyckni gedno gſte w Kryſtu Gežĳſſy. A poněwádž wy gſte Kryſtowi/ tehda ſýmě Abrahamowo gſte/ 
a podlé zaſlĳbenĳ Dědicowé.   
 
¶ Kapitola IIII. 
PRawĳm pak/ že pokudž Děditz maličký ĝt/ nic ſe nedělĳ od ſlužebnĳka/ gſa Pánem wſſeho/ ale pod obráncemi a zpráwcemi 
ĝt až do vloženého čaſu od Otce: Tak y my/ když gſme бyli maličcý/ pod žiwly Swěta бyli gſme/ ſlaužĳce. Ale když geſt 

přiſſla plnoſt čaſu/ poſlal Buoh Syna ſwého narozeného z ženy/ pod Zákonem/ aby ty/ kteřĳž pod Zá konem бyli/ wykaupil/ 
abychom zaſlĳbenĳ práwo ſynuow přiyali. Poněwádž gſte pak wy Synowé Božĳ/ poſlal Buoh Ducha Syna ſwého w ſrdce 
naſſe/ wolagĳcýho/ Otče/ Otče. A tak giž negſy ſlužebnjkem/ ale ſynem. A poněwádž Synem/ tehda y Dědicem ſkrze Boha.  
¶ Ale že tehdáž neznagĳce Boha/ těm kte řĳž negſau z přĳrozenĳ Bohowé/ ſlaužili gſte. Giž pak nynĳ poznawſſe Boha/ nýbrž 
y poznáni gſauce od něho: kterak obracugete ſe opět k mdlým a бĳdným žiwluom/ gimž opět znowu chcete ſlaužiti? Neб 
ſſetřĳte dnĳ a měſýcuow/ a čaſow/ y leth. Bogĳm ſe abych ſnad nadarmo nepracowal mezy wámi. Buďte yako yá/ neб y yá 
gſem yako wy.  
¶ Bratřj milĳ (proſým wás) Nic gſte mne nevrazyli. Ale wĳte že s mnohau mdlobau těla kázal gſem wám Ewangelium ponay-

prwé/ a pokuſſenĳm tĳm na těle mém nepohrzeli gſte/ ani ge zawrhli/ ale yako Angela Božjho přiyali gſte mne/ a yako 
Gežĳſſe Kryſta. Protož yaké geſt Blahoſlawenſtwĳ waſſe? ſwědectwĳ zagiſté yá wydáwám wám/ že Oči waſſe/ by to mohlo 
бýti/ wylaupĳce бylibyſſte mně dali. Což tehdy nepřĳtelem gſem wám včiněn/ prawdu wám prawě?  
¶ Milugĳť ginĳ wás/ nedobře/ neb wás chtěgĳ odwrátiti od Prawdy/ abyſſte gich náſledowali. Wy pak dobrého náſledugte w 
dobrém wždycky/ a ne toliko tehdáž/ když gſem přĳtomen wám. Synáčkowé mogi/ kteréž opět s бoleſtĳ rodĳm/ dokudž zaſe 
mezy wás vweden nebude Kryſtus. Ale chtělbych ſám v wás бýti nynĳ/ a hlas můg změniti/ neб nevmjm ſobě rady dáti 
s wámi. Powězte mi kteřĳ pod Zákonem chcete бýti/ zda li Zákona neſlýcháte?  
¶ Nebo w něm pſá no geſt/ že Abraham měl dwa ſyny: gednoho z Děwky/ a druhého z Swobodné. Ten pak kterýž z Děwky 

бyl/ podlé těla ſe narodil: ale kterýž z Swobodné/ ten ſkrze zaſlĳbenĳ: a toť ſe duchowně mluwĳ y rozumĳ. Neb totoť gſú 
dwa Zákonowé. Geden zagiſté na hůře Sýna wydaný/ kterýž w ſlužbu podrobowal/ a ten ſe wyznamenáwá ſkrze Agar. (Sýna 
zagiſté hora w Arabĳ/ Agar ſlowe/ kteráž připogena geſt té/ kteráž geſt nyný Geruzalém/ a ſlaužĳ s Syny ſwými). Onenno 
pak/ kterýž swrchu ĝt Geruzalém/ ſwobodnýť geſt/ kterýž ĝt matka naſſe. Neb pſáno ĝt/ Weſel ſe neplodná/ kteráž nerodjŝ/ 
wykřikni weſele a zwolay/ kteráž nepracugeſs ku porodu: neб wĳce ſynůw má opuſſtělá/ než ta kteráž má muže. My pak 
бratřĳ wedlé zaſlĳbenĳ Izákowa ſynowé gſme.  
¶ Ale yakož pak tehdáž ten/ kterýž wedlé těla narozen geſt/ protiwil ſe tomu/ kterýž бyl wedlé ducha/ tak geſt y nynĳ. Ale co 
prawĳ pĳſmo? Wywrz Děwku a ſyna gegjho. Neб neбude dědicem ſyn děwky/ s ſynem Swobodné. A protož бratřĳ negſme 

my ſynowé Děwky/ ale Swobodné.   
 
¶ Kapitola V. 
PRotož w ſwobodě/ kterauž Kryſtus nás wyſwobodil/ ſtůgte/ a nevwalugte na ſebe opět gha ſlužeb noſti. Ay yá Pawel prawjm 
wám бudeteli ſe obřezowati/ Kryſtus wám nic ne proſpěge. A opět ſwědčĳm každému/ kdo ſe obřezuge/ že geſt dlužnjkem 
aby weſſkeren Zákon napnil. Zbaweni gſte Kryſta/ kteřĳž ſkrze Zákon chcete ſprawedlnoſti nabýwati/ a z milosti gſte wypadli. 
Neб my ſkrze Ducha ſwatého/ naděge ſprawedlnoſti z Wĳry čekáme. Neб w Kryſtu Gežĳſſy/ ani obřezowánĳ proſpĳwá/ ani 
neobřezowánĳ/ ale Wĳra/ kterážto ſkrze Láſku puoſobĳ. Běžali gſte dobře/ y kdo geſt wám překazyl/ abyſſte nepoſlauchali 
Prawdy? Ziádnému nepowolugte/ Neб ta rada nenĳ z toho/ kterýž wás powolal: Maličko kwaſu/ wſſecko těſto poruſſuge.  

¶ Iáť daffánĳ mám o wás w Pánu/ že nic giného nebudete ſmyſliti. Kdoť pak wás zarmucuge/ trpěti бude Saud/ kdožkoli geſt 
ten. Yá pak Bratřĳ kážili geſſtě Obřezánĳ/ y pročež protiwenſtwĳ trpĳm? Tehda geſt wyprázněno pohorſſenĳ Křĳže. O by 
бyli wyobcowáni a zkaženi kteřĳž wás rmautĳ.  
¶ Nebo wy k ſwobodě powoláni gſte Bratřĳ/ toliko abyſſte té ſwobody k přĳčině těla nepožjwali/ ale ſkrze Láſku ducha 
poſluhugtež ſobě weſpolek. Neб weſſkeren Zákon w gednom ſlowu ſe zawĳrá a naplňuge. Milowati бudeſs бližnĳho twého 
yako tebe ſamého. Budeteli ſe pak weſpolek kauſati a hrýzti/ hleďte abyſſte weſpolek geden od druhého zkaženi nebyli. Protož 
prawĳm w Kryſtu/  
¶ Duchem choďte/ a žádoſtĳ těleſných newykonáte. Nebo tělo žádá proti Duchu/ a Duch proti tělu. Toto zagiſté dwé weſpolek 

ſe ſobě protiwĳ/ abyſſte ne wſſe činili/ co byſſte chtěli. Gſteli pak duchem wedeni/ giž negſte pod Zákonem. Zgewnĳť gſau 
zagiſté ſkutkowé těla/ genž gſau/ Cyzoložſtwo/ Smilſtwo/ Nečiſtota/ Neſtydatoſt/ Chlipnoſt/ Modloſlauženĳ/ Tráwenĳ/ Ne-
přĳzně/ ſwárowé/ Nenáwiſti/ Hněwowé/ Wády/ Různice/ Roty/ Záwiſti/ Wraždy/ Opilſtwĳ/ Hodowánĳ/ a těm wěcem podob-
né/ kteréž wám předpowĳdám/ yakož gſem y prwé prawil/ že kdož takowé wěcy činĳ/ Králow ſtwĳ Božĳho nedůgdau: Ale 
Owotce Ducha geſt Láſka/ Radoſt/ Pokog/ Dlauhoče kánĳ/ Trpěliwoſt/ Dobrotiwoſt/ Dobrota/ Tichoſt/ Wĳra/ Střĳdmoſt/ Zdr-
želiwoſt/ Cžiſtota: Proti takowým wěcem nenĳ Zá kon. Kteřĳž pak gſau Kryſtowi/ tiť gſau Tielo ſwé vkřižowali s wáſſněmi a 
s žádoſtmi. Poněwádž tehda Duchem gſme žiwi/ Duchem y choďme. Nebýwayme marné chwály žádoſtiwĳ/ weſpolek ſebe po 
pauzegĳce/ geden druhému záwidĳce.   

 
¶ Kapitola VI. 
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BRatřĳ/ бylliby zachwácen člowěk w některém nedoſtatku/ wy kteřĳž duchownĳ gſte/ naučte takowého w duchu tichém/ 

prohlédage ſám k ſobě/ aby y ty nebyl pokauſſĳn. Geden druhého бřemena neſte/ a tak naplnĳte Zákon Kryſtuow.  Neb do-
mnĳwali ſe kdo/ žeby nětco бyl/ a nic negſa/ takowý ſám ſebe ſwodĳ. Ale dĳla ſwého zkus gedenkaždý/ a takť ſám w ſobě to-
liko chwálu mĳti бude/ a ne v giného. Neб gedenkaždý бřĳmě ſwé poneſe.  
¶ Zdělugž ſe pak ten kterýž naučenĳ přigĳmá w Slowu/ s tĳm od kohož naučenĳ бéře/ wſſjm ſwým ſtatkem. Nemylte ſe/ 
Bůhť nebude poſmĳwán. Neб což koli бude ſýti člowěk/ toť бude y žĳti. A kdož rozſýwá w těle ſwém/ z těla žjti бude po-
ruſſenĳ: ale kdož rozſýwá w Duchu/ z Duchať žĳti бude žiwot wěčný. A dobře činĳce/ nevſtáwayme: neб čaſem ſwým žĳti 
бudeme nevſtáwagĳce. Protož dokawádž čas máme/ čiňme dobře wſſem/ a zwláſſtě domácým Wĳry.  
¶ Wiztež yaké gſem Liſty pſal wám rukau ſwau. Neб ti kteřĳž chtěgĳ ſe těleſně lĳbiti/ nutĳ wás abyſſte ſe obřezowali/ gediné 

aby protiwenſtwĳ Křĳže Kryſtowa netrpěli. Nebo ani ti/ kteřĳž ſe obřezugj/ Zákon zachowáwagĳ: ale chtĳ abyſſte ſe 
obřezowali/ aby ſe tělem waſſĳm chlubili. Ale odemne to odſtup aťbych ſe yá w čem chlubil/ gediné w Křĳži Pána naſſeho 
Gežjſſe Kryſta/ ſkrze kteréhož ſwět mi vkřižowán geſt/ a yá ſwětu. Neб w Kryſtu Gežĳſſy za nic neſtogj obřezowánj/ ani ne-
obřezowánĳ/ ale nowé Stwořenj.  
¶ A kteřĳ koli této zpráwy бudau náſledowati/ přĳgdiž na ně Pokog/ a Miloſrdenſtwĳ/ y na lid Izrahelſký Božĳ: Giž pak po 
tom žádný mi těžkoſti nečiň. Nebť yá gĳzwy Pána naſſeho Gežĳſſe Kryſta na těle mém noſým. Miloſt Pána naſſeho Gežĳſſe 
Kryſta budiž s duchem waſſým Bratřĳ/ Amen. 

14.8 Transliterace zkoumaných úseků BibMel3 

GENEZYS  
  
 Kapitola Prwnĳ  
NA pořátku Stwořil Bůh Nebe a Zemi. Zemie pak бyla neneſaucý vžitku/ a prázdná/ a Tmy byly na wrchu Propaſti: a Duch 

Božĳ wznáſſel ſe nad Wodami.  
¶ Y řekl Bůh/ Buď Swětlo/ A včiněno geſt Swětlo. Y widěl  Buoh Swětlo/ žeby бylo dobré: Y oddělil Buoh Swietlo od Tem-
noſtĳ/ a nazwal Swětlo dnem/ a Tmy Nocý: Y ſtal ſe Wečer a Gitro Den prwnĳ.  
¶ Ržekl také Buoh/ Buď Oбloha v proſtřed Wod/ a odděl Wody od Wod. Y včinil Bůh Oblohu/ a oddělil Wody kteréž byly 
pod Oblohau/ od těch kteréž byly nad oblohau. Y ſtalo ſe tak. Nazwal pak Bůh Oblohu Nebem: Y ſtal ſe Wečer a Gitro den 
Druhý.  
¶ Ržekl také Buoh: Shromažďte ſe Wody kteréž pod Neбem gſau w mĳſto gedno/ a okaž ſe mĳſto ſuché. Y ſtalo ſe tak. A na-
zwal Bůh mĳſto ſuché Zemĳ/ a ſhromážděnĳ Wod nazwal Mořem. A vzřel Buoh žeбy bylo dobré/ Y řekl/ Zploď Země Byl i-

nu zelenau/ a wydáwagĳcý Sýmě/ a Dřewo plodné/ neſaucý Owotce podlé plodu ſwého/ gehožby Sýmě w ſamém ſobě bylo 
na Zemi. A ſtalo ſe tak. Y wydala Země Bylinu zelenau/ a činĳcý Sýmě wedlé přirozeného zpuoſobu ſwého/ a dřewo plodĳcý 
Owotce/ a magĳcý gednokaždé Sýmě podlé wlaſtnĳ powahy ſwé. A widěl Buoh žeby bylo dobré: Y ſtal ſe Wečer a Gitro den 
třetĳ.  
¶ Ržekl také Buoh/ Buďte Swětla na Obloze Nebeſké/ a ať dělĳ Den y Noc: a ať gſau pro Znamenj/ a pro wyměřenĳ čaſůw/ 
Dnuow a Leth/ aбy ſwĳtila na Obloze Nebeſké/ a oſwěcowala Zemi. Y ſtalo ſe tak. A včinil Buoh dwě Swětla weliká/ Swětlo 
wětſſý aбy panowalo nad Dnem/ a Swětlo menſſý aby panowalo nad Nocý: y Hwězdy/ a poſtawil ge na Obloze Nebeſké/ aby 
ſwĳtily nad Zemĳ/ a aby panowaly nad Dnem y také Nocý/ aby dělily Swětlo od Tmy. A widěl Bůh žeby bylo dobré: y ſtal ſe 
Wečer a Gitro den Cžtwrtý.  

¶ Ržekl také Buoh/ Wydayte Wody Plaz duſſe žiwé/ y Ptactwo nad Zemj/ pod Oblohau Nebeſkau. Y ſtwořil Buoh Welryby 
weliké/ a wſſelikau duſſy žiwau a ſe hýbagĳcý/ kteraužto wydaly Wody w twářnoſtech gegich/ a wſſeliké Ptactwo podlé plodu 
geho. Awiděl Buoh žeby bylo dobré/ y požehnal gim/ řka/ Roſťtež a množte ſe/ a naplňte Wody Mořſké: též Ptactwo ať ſe 
rozmnožuge na Zemi. Y ſtal ſe Wečer a Gitro den Pátý.  
¶ Ržekl také Buoh/ Wyday Země duſſy žiwau w pokolenĳ gegĳm/ Howada/ a Ze měplazy/ y Sſelmy Zemſké/ podlé twářnoſti 
gegich. Y ſtalo ſetak. A včinil Buoh Sſelmy Zemſké podlé twářnoſti gegich/ Howa da/ y každý Zeměplaz zemſký w pokolenĳ 
ge gich. A widěl Buoh žeby bylo dobré.  
¶ Y řekl (Buoh) Včiňme Cžlowěka k obbrazu a k podoбenſtwĳ naſſemu/ aby wládl nad Ryбami Mořſkymi/ a nad Ptactwem 

Neбeſkým/ y nad Sſelmami/ a nad wſſý Zemĳ/ a nad wſſelikým Zeměplazem/ kterýž ſe hýbe na Zemi. Y ſtwořil Bůh Cžlowě-
ka k Obrazu ſwému/ k Obrazu Božĳmu ſtwořil ho/ Muže a ženu ſtwořil ge. Y požehnal gim Buoh/ a řekl/ Roſťtež/ a množte 
ſe/ a naplňte Zemi/ a podmaňte gi/ a panugte nad Rybami Mořſkými/ a Ptactwem Nebeſkým/ y nad wſſemi Žiwočichy kteřĳž 
ſe hýbĳ na Zemi. Y řekl Buoh: Hle/ dal gſem wám každau бylinu neſaucý Semeno na Zemi/ a wſſecka dřĳwĳ kteráž magĳ na 
ſobě Semeno plodu ſwého/ aťбy wám бyla za Pokrm/ y wſſem žiwočichuom Země/ a wſſemu Ptactwu Neбeſkému/ a wſſemu 
tomu což ſe hýbe po Zemi/ a w čemž geſt duſſe žiwá/ aby mělo wſſelikau бylinu k Pokrmu. Y ſtalo ſe tak. A widěl Buoh 
wſſecky wěcy kteréž ſtwořil/ a byly welmi dobré. Y ſtal ſe Wečer/ a Gitro den Sſeſtý.   
  

 Kapitola II.  
A Tak dokonána gſau Nebeſa a Země/ y wſſecka okraſa gegich. Y dokonal Buoh Dne ſedmého dĳlo ſwé kteréž včinil/ a odpo-
činul dne Sedmého od wſſý práce ſwé/ kterauž byl wedl. Y dal požehnánĳ Dni Sedmému/ a poſwětil ho: Nebo w něm byl 
přeſtal od wſſelikého ſkutku ſwého/ kterýž Bůh čině ſtwořil.  
¶ Tak gſau zplozenĳ Nebes y Země/ když ſtwořeny gſau/ w den kterýž včinil (Pán) Bůh Neбe y Zemi/ a každé prautĳčko pol-
nĳ dřĳwe nežli wycházelo na Zemi/ a každau bylinu Země prwé nežli dala plod: Nebo byl nedſſtil na Zemi Pán Buoh/ a 
člowěka neбylo kterýžby dělal Zemi: Ale ſtudnice prýſſtila ſe z Země/ ſmáčegĳcý wſſecken ſwrchek Země. Protož včinil Pán 
Bůh člowěka z hljny země/ a wdechl na Twář geho dchnutĳ žiwota/ y včiněn gť člowěk w duſſy žiwau.  

¶ Sſtĳpil pak Pán Bůh Rág rozkoſſe na Wýchod/ w němžto poſtawil Cžlowěka/ kteréhož byl ſtwořil. A wywedl Pán  Buoh z 
Zemie wſſeliké Dřewo/ k pohleděnĳ pěkné/ a k gĳdlu chutné: Dřewo také Žiwota v proſtřed Ráge/ y Dřewo vměnĳ dobré ho 
a zlého.  
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¶ A wycházel Potok z mĳſta rozkoſſe/ aby ſwlažowal Rág/ kterýžto odtud dělĳ ſe na čtyři Potoky hlawnĳ: Gméno prwnĳmu 

Pĳzon/ ten geſt kterýž teče okolo wſſý Země Hewilath/ kdež ſe rodĳ Zlato/ a Zlato Země té wýborné gť/ a tu ſe nacházý Bdel-
lium y kámen Onychyn. A gméno Potoka druhého Gihon/ tenť geſt kterýž obcházý wſſecku Zemi Mauřenĳnſkau. Gméno pak 
Potoka třetĳho Tygrys/ ten teče proti Zemi Asſyrſké. A Potok čtwrtý/ ten geſt Eufrates.  
¶ Protož poyal Pán Buoh Cžlowěka/ a poſtawil ho w Rági rozkoſſe/ aбy gey dělal a oſtřĳhal ho. Y přikázal mu/ řka/ Z každé-
ho dřewa Rayſkého gez/ ale z Dřewa vměnĳ dobrého a zlého/ negez. Nebo w kterýžby koli den gedl z něho/ ſmrtĳ vmřeſs.  
¶ Ržekl také Pán Buoh/ Nenĳť doбré býti člowěku ſamému/ Včiňmež mu pomotz podobnau gemu. Protož když ſtwořil Pán 
Buoh z Země wſſeckny Žiwočichy zemſké/ a wſſeckno Ptactwo Nebeſké/ přiwedl ge k Adamowi/ aby widěl kterakby nazwal 
ge. Nebo yakž nazwal Adam každau Duſſy žiwau/ toť geſt gméno gegĳ. Y gmenowal Adam gmény gegich wſſeckny Žiwoči-

chy/ a wſſeckno Ptactwo Nebeſké/ y wſſecky Sſelmy Země: Adamowi pak nenalézal ſe pomocnĳk podobný gemu.  
¶ Y dopuſtil Pán Bůh dřjmotu na Adama: a když vſnul/ wyňal gedno Žebro geho/ a naplnil Tielem mĳſto to. Y wzdělal Pán 
Buoh Žebro kteréž wyňal z Adama/ w Ženu/ a přiwedl gi k Adamowi. Y řekl Adam/ Tato geſt Koſt nynĳ z Koſtĳ mých/ a tě-
lo z těla mého: tato бude ſlauti Mužatka/ nebo z Muže wyňata geſt. Protož opuſtĳ člowěk Otce ſwého y Matku/ a budeť ſe 
přidržeti ženy ſwé: y бudauť dwa w gednom těle. Byli pak obadwa nahá/ totiž Adam y Žena geho/ a neſtyděli ſe   
  
¶ Kapitola III.  
HAd pak byl chytřegſſý nad wſſeckny Žiwočichy Země/ kteréž byl včinil Pán Bůh. Kterýžto řekl k ženě/ Proč přikázal wám 
Buoh aby ſſte negedli z každého dřewa Rayſkého? Gemuž odpowěděla Žena/ Owotce z Dřĳwĳ kteráž gſau w Rági/ gĳme/ 

než Owotce z dře wa kteréž geſt proſtřed Ráge/ přikázal nám Buoh abychom negedli/ ani ſe ho dotýkali/ abychom ſnad neze-
mřeli.  
¶ Tehdy řekl Had k Ženě/ Nikoli ſmrtĳ nezemřete/ Nebo wĳť Buoh/ že w kterýžkoli den gĳſti budete z něho/ otewrauť ſe oči 
waſſe/ a бudete yako Bohowé/ znagĳce dobré y zlé. Protož widěla Žena žeбy dobré bylo dřewo k gĳdlu/ a Očima pěkné/ a na 
pohledě nj rozkoſſné (poněwadžby rozumné činilo) y wzala z Owotce geho/ a gedla: a dala Muži ſwému/ kterýžto gedl. Y 
otewřĳny gſau oči obaudwau. A když poznali ſe žeby byli nazý/ nawázali lĳſtĳ Fĳkowého/ y nadělali ſobě wěnĳkuow.  
¶ A když zaſlechli hlas Pána Boha pro cházegĳcýho ſe w Rági na wĳtr po poledni/ ſkryl ſe Adam y Žena geho před Twářĳ 
Pána Boha/ vproſtřed dřĳwĳ Rayſkého. Y zawolal Pán Bůh Adama/ a řekl gemu/ Kde gſy? Kterýž řekl/ Hlas twůg Pane ſly 

ſſel gſem w Rági/ a bál gſem ſe/ protože gſem náh/ y ſkryl gſem ſe. Gemuž řekl Pán/ Kdo geſt tobě oznámil žeby náh byl/ ge-
diné že gſy z Dřewa gedl/ z kteréhož gſem tobě přikázal aбy negedl? Y řekl Adam/ Žena kterauž gſy mi dal za towaryſſku 
(ona) dala mi z dřewa/ a yá gedl. Y řekl Pán Bůh k Ženě/ Pročs to včinila? Kterážto odpowěděla/ Had mne zklamal/ y gedla 
gſem.  
¶ Y řekl Pán (Buoh) k Hadu/ že gſy včinil to/ zlořený gſy nad wſſeckny Žiwočichy y Howada Země: Na prſech twých pole-
zeſs/ a Zemi gĳſti budeſs/ po wſſecky dni žiwota twého. Nepřátelſtwĳ položĳm mezy tebau/ a Ženau/ A ſemenem twým/ y 
Semenem gegjm: onoť zetře hlawu twau/ a ty vklady činiti бudeſs patě geho. Ženě také řekl/ Rozmnožĳmť bĳdy twé/ a 
počĳnánĳ twá: w Boleſtech roditi бudeſs Dieti/ a pod mocý Muže бudeſs/ a onť bude panowati nad tebau.  

¶ Adamowi pak řekl/ Že gſy vpoſlechl hlaſu Ženy twé/ a gedl gſy z Dřewa z kteréhož gſem rozkázal tobě aby negedl/ Zloře-
čená Země w prácy twé: w Robotách бudeſs gĳſti z nĳ po wſſecky dni žiwota twého/ Trnĳ a hložĳ budeť tobě ploditi/ a 
бudeſs gĳſti byliny Země. W potu twáři twé krmiti ſe budeſs chlebem twým/ dokawádž ſe nenawrátĳŝ do země/ z nĳž wzat 
gſy: nebo prach gſy/ a w prách ſe oбrátĳſs.  
¶ Y nazwal Adam gméno Ženy ſwé Ewa/ proto/ žeby byla Mátě wſſech žiwých. Zdělal také Pán Bůh Adamowi a Ženě geho 
Sukně z kožĳ chlupatých/ a obláčel ge. Y řekl (Pán Buoh) Hle Adam yako geden z nás včiněn geſt/ znage doбré y zlé: Protož 
nynĳ/ aбy ſnad neztáhl Ruky ſwé/ a newzal také z dřewa žiwota/ y gedlby/ a бylby žiw na wěky. Y wypuſtil ho Pán Buoh z 
Ráge rozkoſſe/ aby dělal Zemi/ z nĳž wzat geſt. Y wyhnal Adama/ a poſtawil před Rágem rozkoſſe Cherubĳna/ a Meč pla-

menný na obě ſtraně oſtrý/ aby oſtřĳhal Ceſty k dřewu žiwota.  
  
¶ Kapitola IIII.  
¶ ADam pak poznal ženu ſwú Ewu: Kteráž počala y porodila Kayna/ řkúcy: Obdržela gſem člowěka ſkrze Boha. A opět po-
rodila Bratra geho Abele. Byl pak Abel Paſtýř Owcý/ a Kayn Woráč:  
¶ Tehdy ſtalo ſe po mnohých dnech/ že Obietowal Kayn z vžitku Zemſkého dary Pánu/ Aбel také oбětowal z prworozených 
wěcý Stáda ſwého/ a z tučnoſti gegich: Y pohleděl Pán na Abele a na dary geho. Na Kayna pak/ a na dary geho nepohleděl: Y 
rozhněwal ſe Kayn naaramnie/ a opadla Twář geho. Y řekl Pán k němu/ Proč gſy ſe rozhněwal? a proč geſt opadla twář twá? 
Wſſak бudeſſli dobře činiti/ wezmeſs: pakli zle/ hned we dweřĳch hřĳch twuog přĳtomen бude? Ale pod mocý twau budeť 

žádoſt twá/ a ty panowati budeſs nad nĳ. Y řekl Kayn k Abelowi Bratru ſwému/ Wygděma wen. A když byli na Poli/ powſtal  
Kayn proti Bratru ſwému Aбelowi/ a zabil ho. Y řekl Pán k Kaynowi/ Kde gť Abel Bratr twůg? Kterýž odpowěděl/ Newĳm: 
Zdaliž ſtražným Bratra mého gſem yá? Y řekl k němu/ Cos včinil? Hlas krwe Bratra twého wolá ke mně z Země. Protož nynĳ 
zlořečený budeſs na Zemi/ kteráž otewřela vſta ſwá/ a přiyala Krew Bratra twého z ruky twé. Když dělati budeſs gĳ/ neбudeť 
wydáwati toбě vžitkůw ſwých: tulákem a zahnaným budeſs na Zemi. Y řekl Kayn ku Pánu: Wětſſýť geſt neprawoſt má/ nežli 
abych miloſti zaſlaužil. Hle wyhánĳſs mne dnes z Země/ a před Twáři twau krýti ſe бudu/ a бuduť tulákem a zahnaným na 
Zemi. Protož každý kdož nalezne mne/ zaбigeť mne. Y řekl gemu Pán/ Nikoli tak nebude: Ale každý kdožбy zabil Kayna/ 
ſedmeru pōſtu poneſe. Y položil Pán znamenĳ na Kayna/ aby ho žádný nezabigel kdoby naſſel ho. Y wyſſed Kayn od twáři 

Páně/ přebýwal wyhnaný na Zemi k ſtraně kteraž geſt na wýchod Slunce Eden.  
¶ Poznal pak Kayn ženu ſwau/ kteráž počala a porodila Enocha. Y wyſtawěl Měſto/ a nazwal gméno geho gménem Syna 
ſwého Enoch. Enoch pak zplodil Irada/ a Irad zplodil Mauiale/ a Mauiael z plodil Matuzaele/ a Matuzael zplodil Lámecha: 
kterýžto poyal dwě Ženě/ gméno gedné Ada/ a gméno druhé Zylla. Y porodila Ada Iabala/ kterýž бyl Otec přebýwagĳcých w 
Stanĳch a Paſtýřůw: gméno бratra geho Iůbal/ ten бyl Otec těch kteřĳ hudau na Huſle a na Warhany. Zylla také porodila 
Tuбalkayna/ kterýžto byl Kowářem/ a dělnĳkem wſſelikého dĳla od Miedi a od Železa. Seſtra pak Tubalkaynowa byla Noe-
ma. Y řekl Lamech Ženám ſwým Adě a Zylle: Poſlyſſte hlaſu mého Ženy Lámechowy/ pilně pozorugte řeči mé: žeť 
gſem zabil muže k ráně mé/ a mládence k ſynaloſti mé/ Sedmera pomſta dána bude pro Kayna: ale pro Lámecha 

ſedmdeſatkrát ſedmkrát mſſtěno бude.  
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¶ Poznal pak geſſtě Adam Ženu ſwau/ y porodila Syna/ a nazwala gméno geho Seth/ řka/ Poſtawil mi Buoh Plémě giné mjſto 

Aбele/ kteréhož zabil Kayn. Ale y Sethowi narozen geſt Syn/ kteréhož nazwal Enoſa/ ten počal wzýwati gméno Páně.  
 
¶ Kapitola V.  
TAto gť Knĳha rodu Adamowa/ W den kterýž ſtwořil Buoh Cžlowěka/ ku podobenſtwĳ Božĳmu včinil ho. Muže a Ženu 
ſtwořil ge/ a požehnal gim: y nazwal gméno gegich Adam/ w den w kterýžto ſtwořeni gſau.  
¶ Adam pak žiw бyl Sto a třidceti leth: a zplodil Syna k Obrazu a k podobenſtwĳ ſwému/ a nazwal gméno geho Seth. Y vči-
něni gſau dnowé Adamowi/ potom když zplodil Setha/ oſm Set leth: y plodil Syny a Dcery. A včiněn geſt weſſkeren čas w 
kterýmž бyl žiw Adam/ dewět Set a třidceti Leth/ y vmřel.  

¶ Seth také žiw byl/ Sto pět Leth/ a zplodil Enoſa. A бyl žiw Seth potom když zplodil Enoſa/ oſm Set a ſedm leth/ a plodil Sy-
ny a Dcery. Y včiněni gſau wſſickni dnowé Sethowi/ Dewět Set/ dwanácte Leth/ y vmřel.  
¶ Byl pak Enos w dewadeſáti Letech/ a zplodil Kaynana. Po gehožto narozenĳ žiw бyl oſm Seth a patnácte Leth/ a plodil Sy-
ny a Dcery. Y včiněni gſau wſſickni dnowé Enoſowi/ dewět Set pět Leth/ potom vmřel. 
¶ Kaynan také gſa w Sedmdeſáti Letech/ zplodil Malalehele. A žiw бyl Kaynan potom když zplodil Malalehele/ oſm Set a 
čtyřidceti Leth/ a plodil Syny y Dcery. A včiněni gſau wſſickni dnowé Kaynanowi/ dewět Seth a deſet leth/ y vmřel.  
¶ Malalehel pak w Sſedeſati a pěti letech/ zplodil Iáreda. A žiw бyl Malalehel potom když zplodil Iáreda/ oſm Set a třidceti 
let/ a plodil Syny a Dcery. Y včiněni gſau wſſyckni dnowé Malalehelowi oſm Seth a dewadeſáte pět Leth/ y vmřel.  
¶ Iáred mage Sto ſſedeſáte a dwě létě/ zplodil Enocha. Y žiw byl Iáred/ potom když zplodil Enocha/ oſm Set leth/ a plodil Sy-

ny a Dcery. Y včiněni gſau wſſyckni dnowé Iáredowi/ dewět Set/ Sſedeſate/ dwě Létě/ y vmřel.  
¶ Enoch pak mage Sſedeſáte a pět leth. y zplodil Mathuzaléma. A chodil Enoch s Bohem: A žiw byl Enoch/ potom když 
zplodil Mathuzaléma/ tři Sta leth/ a plodil Syny a Dcery. Y včiněni gſau wſſickni dnowé Enochowi/ tři Sta/ Sſedeſáte a pět 
Leth/ a chodil s Bohem/ a nevkázal ſe/ Nebo wzal ho Buoh.  
¶ Mathuzalém také mage Sto a oſmdeſáte ſedm Leth/ zplodil Lámecha. A žiw byl Mathuzalém/ potom když zplodil Lámecha/ 
ſedm Set Oſmdeſáte a dwě Létě/ y plodil Syny a Dcery. Y včiněni gſau wſſyckni dnowé Mathuzalémowi/ dewět Set/ Sſedeſáte 
a dewět leth/ y vmřel.  
¶ Lámech pak gſa we Stu Oſmdeſáti a dwau Letech/ zplodil Syna/ a nazwal gméno geho Noe/ řka/ Tentoť nás potěſſý od pra-

cý a robot rukau naſſých/ w Zemi kteréžto zlořečil Pán. Y žiw byl Lámech potom když zplodil Noe/ pět Set Dewadeſáte a pět 
leth: Y plodil Syny a Dcery/ a včiněni gſau wſſickni dnowé Lámechowi/ ſedm Set/ Sedmdeſáte a ſedm leth/ y vmřel.  
¶ Noe pak gſa w pěti Stech Letech/ zplodil Sema/ Chama/ a Iáffeta. 
 
EZECHYEL   
 
Kapitola I.  
STalo ſe pak třidcátého léta/ čtwrtého měſýce/ a pátého dne měſýce/ když gſem byl v proſtřed yatých/ podlé potoku Chobar/ 

otewřĳna gſau Nebeſa/ y widěl gſem widěnĳ Božj: Pátého dne Mieſýce/ to geſt Létho páté zawedenĳ Ioachýma Krále 
Iůdſkého.  
¶ Stalo ſe ſlowo Páně k Ezechyelowi ſynu Buzy Knězy/ w zemi Kaldeyſké/ podlé potoka Chobar: A ſtala ſe nad nim tu ruka 
Páně. Y widěl gſem/ a hle wĳtr wichrowý od puolnocy wál/ a oblak weliký/ y oheň plá polagĳcý/ a бleſk wuokol něho/ A z 
proſtřed něho yako twářnoſt moſazy/ totiž z proſtřed ohně. A z proſtřed geho podobenſtwĳ čtyř zwĳřat: A tato twářnoſt ge-
gich/ podoбenſtwĳ Cžlowěčĳ mezy nimi. A čtyři twáři gednomu: a čtyři křjdla gednomu. A nohy gegich/ nohy přjmé: a pata 
nohy gegich/ yako patá nohy telete/ A giſkry yako ſpatřenĳ mědi ſtkwaucý. A ruce člowěčĳ pod křĳdly gegich na čtyřech 
ſtranách: A twáři y křĳdla po čtyřech ſtranách měli. A ſpogená byla křjdla gegich gednoho k druhému: Neobracowaly 

ſe když ſſly/ ale gednokaždé ↕pd twářĳ ſwau kráčelo. A podobenſtwj obljčege ge gich twář člowěčĳ: a twář Lwowá na pra-
wicy gich čtyř: ale twář Wolowá na lewicy gich čtyř: a twář Orlice ſe ſwrchku gich čtyř. A twáři gegich/ y křĳdla gegich roz-
tažená ſwrchu: Dwě křĳdla každého gich ſpoyowala ſe/ a dwě přikrýwala těla gegich. A gednokaždé z nich před twářĳ ſwau 
chodilo: Kdež byla prudkoſt ducha/ tam kráčely: ani ſe obracowaly když chodily. A podoбenſtwĳ zwĳřat/ a wzezřenĳ gegich/ 
yako vhlĳ wohně hořĳcýho/ a yako pohleděnĳ do ſwětla.  Toto bylo widěnĳ běhage v proſtřed zwĳřat/ bleſk ohně/ a z ohně 
blýſkánĳ wycházegĳcý. A zwĳřata ſſla a nawracowala ſe/ ku podobenſtwĳ blýſkánĳ za ſwěcugĳcýho ſe.  
¶ A když gſem patřil na zwĳřata/ vkázalo ſe kolo gedno na zemi podlé Zwĳřat/ mage čtyři twáři. A ſpatřenĳ kol y dĳlo ge-
gich/ yako widěnĳ Moře/ a gedno podoben ſtwĳ gich čtyř: A ſpatřenĳ gich y dĳla/ yako by бylo kolo proſtřed kola. Po 
čtyřech ſtranách gich gdúce ſſly/ a neobracowaly ſe kdy chodily. Poſtawa pak byla kolám/ y wýſoſt/ a hrozné wzezřenĳ: A 

wſſecko tělo plné očĳ wuokol gich čtyř. A když chodila/ zwĳřata/ chodily ſpolu y kola podlé nich: A když ſe po zdwihowala 
Zwĳřata od Země/ pozdwihowaly ſe ſpolu y Kola. Kamžkoli ſſel duch/ tam také/ když ſſel duch kola ſpolu zdwihaly ſe gdauce 
za nĳm. nebo Duch žiwota бyl w kolách. S gdaucými ſſly/ a s ſtogĳcými ſtály: a s pozdwiženými od země ſpolu ſe pozdwi-
howaly y kola/ za nimi gdauce: neb duch žiwota byl w kolách. A podobenſtwĳ nad hlawau zwĳřat nebe hwězdného/ yako 
ſpatřenĳ křiſſtálu hrozného/ a roztaženého nad gegich hlawami ſwrchu. Ale pod nebem křjdla gegich ztažená/ gedno k dru-
hému/ Gedno každé dwěma křĳdly přikrýwalo tělo ſwé/ a druhé ſe také zakrýwalo.  
¶ A ſlyſſel gſem zwuk křĳdel/ yako zwuk wod mnohých/ yako zwuk wyſokého Boha když chodily/ byl yako zwuk množſtwĳ/ 
a yako zwuk wogſk. A když ſtály/ opuſſtěna byla křĳdla gegich. Neb když byl hlas na nebi/ kteréž бylo nad hlawau gegich/ 

ſtály a opúſſtěly křĳdla ſwá. A na Nebi/ kteréž ſe dotýkalo hlaw gegich/ yako ſpatřenĳ kamene Zafĳrowého/ podoбenſtwĳ 
Truonu: A na podoben ſtwĳ Truonowém/ podobenſtwĳ yako ſpatřenĳ člowěka ſwrchu. Y widěl gſem yako pěknoſt ſtkwaucý 
moſazy/ yako ſpatřenĳ ohniwé wnitř: a wuokol geho: od ledwj geho y s huory: a od ledwĳ geho až doluow/ widěl gſem yako 
kráſu ohně ſtkwaucýho wuokol. Yako ſpatřenĳ duhy/ když býwá w oblace we dni deſſťowém/ tak geſt bylo ſpatřenĳ bleſku 
wuokol. To widěnĳ bylo podobenſtwĳ ſláwy Páně.  
  
Kapitola II.  
A Widěl gſem/ y padl gſem na twář mau: Y ſlyſſel gſem hlas mluwĳcýho. A řekl ke mně: Synu člowěčĳ/ ſtůg na nohách 

twých/ a mluwiti budu s tebau. Y wſſel we mne duch/ yakž mluwil mi/ a poſtawil mne na nohách mých. Y ſlyſſel gſem 
mluwĳcýho ke mně/ a řkúcýho/ Synu člowěčĳ/ poſýlám yá tebe k ſynuom Izrahelſkým/ k lidem poběhlým/ kteřĳž odſtaupili 
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odemne. Oni y Otcowé gegich přeruſſyli Smlauwu mau/ až do dne tohoto.  A Synowé twrdé twáři a neſkroceného srdce 

gſau/ k nimž yá poſýlám tebe: Y dĳſs k nim/ Toto prawĳ Pán Bůh/ Zda ſnad oni vſlyſſý/ a zda ſnad přeſtanau: neбo duom geſt 
popauzegĳcý/ a zwědĳť že Prorok byl v proſtřed nich. Protož ty ſynu člowěčĳ nebog ſe gich/ ani ſe ſtrachuog gegich řeči: neб 
newěřĳcý a podwracugĳcý gſau s tebau/ a s ſſtjry přebýwáſs: Slow gegich nebog ſe/ a oбlĳčeguow gegich neſtrachůg ſe: neb 
dům k hněwu wzбuzugĳcý geſt. Protož mluwiti бudeſs ſlowa má k nim/ zdaby ſnad vpoſlechli a powolili: neb popauzegĳcý 
gſau.  
¶ Ty pak Synu člowěčĳ ſlyſs/ kterékoli wěcy mluwĳm k toбě/ a neбýway popauzegĳcý/ yako duom popauzegĳcý geſt: 
Otewři vſta twá/ a gez kterékoli wěcy yá dáwám tobě. Y widěl gſem/ A ay ruka wztažená ke mně/ w nĳž byla ſwinutá Knĳha: 
Y rozwinul gi předemnau/ na nĳž bylo pſáno wnitř y zewnitř: A bylo na nĳ pſáno nařĳkánĳ/ a pláč y bĳda.  

 
¶ Kapitola III.  
Y Ržekl ke mně/ Synu člowěčĳ/ cožkoli nalezneſs ſněz to: ſněz Knĳhy tyto/ a gda mluw k ſynům Izrahelſkým. Y otewřel 
gſem vſta má/ a kr mil mne těmi Knihami/ a řekl ke mně/ Synu člowěčĳ/ břicho twé gĳſti бude/ a ſtřewa twá naplnĳ ſe těmito 
knihami/ kteréž yá dáwám tobě. Y gedl gſem ge/ a včiněna geſt w vſtech mých/ yako ſtred/ ſladkoſt.  
¶ Y řekl ke mně: Synu člowěčĳ gdi k domu Izrahelſkému/ a mluwiti бudeſs ſlowa má k nĳm. Nebo ne k Lidu hluboké řeči/ a 
neznámėho yazyka/ ty poſlán budeſs/ k Domu Izrahelſkému: ani k mnohým lidem hluboké řeči a neznámého yazyka/ ge-
gichžby nemohl ſlyſſeti řeči: A by pak nim poſlán byl/ oniбy tebe ſlyſſeli. Ale Duom Izrahelſký nechtĳ ſlyſſeti tebe: nebo ne-
chtĳ ſlyſſeti mne: Weſſkeren zagiſté duom Izrahelſký neſtydatého čela geſt/ a twrdého Srdce. Hle včinil gſem twář twau moc-

něgſſý nad Twáři gegich/ a čelo twé twrdſſý než čela gegich. Yako Dyamanth/ a yako ſſkřemen včinil gſem twář twau: Nebog 
ſe gich ani ſe lekay twáři gegich/ neb duom popauzegĳcý geſt.  
¶ Y řekl ke mně/ Synu člowěčĳ wſſecky řeči mé/ kteréž yá k tobě mluwĳm/ přĳgmi w Srdcy twém/ a vſſyma twýma ſlyſs: A 
gdiž/ wegdi k přeſtěhowánĳ k ſynuom Lidu twého/ a mluwiti budeſs k nim/ a djſs gim: Totoť prawĳ Pán Buoh: zda ſnad 
vſlyſſĳ a powolĳ. Y přiyal mne duch/ a ſlyſſel gſem po ſobě hlas pohnutĳ welikého/ Požehnaná ſláwa Páně z mĳſta ſwého/ a 
hlas Křĳdel zwĳřat tepaucých gednĳm w druhé: a hlas kol gdaucých za zwĳřaty/ a hlas pohnutĳ welikého.  Duch také 
pozdwihl mne a poyal mne: Y odſſel gſem w hořkoſti rozhněwánĳ Ducha mého: neб ruka Páně бyla ſemnau poſylňugĳcý 
mne. Y přiſſel gſem k přeſtěhowánĳ/ k hromadě nowého obilĳ/ k těm kteřĳž bydleli podlé Potoka Chobar: Y ſeděl gſem kdež 

oni ſeděli/ a oſtal gſem tu ſedm dnĳ/ truchle v proſtřed nich.  
¶ Ale když minulo ſedm dnĳ/ ſtalo ſe ſlowo Páně ke mně/ řka/ Synu člowěčĳ/ ſtrážným poſtawil gſem tebe Domu Izra-
helſkého: Y vſlyſſýſs z vſt mých ſlowo/ a zwěſtugeſs gim odemne. Geſtliže když yá dĳm k bezbožnému/ Smrtĳ vmřeſs: a toho 
nezwěſtugeſs gemu/ ani mluwiti budeſs/ aby ſe odwrátil od ceſty ſwé бezбožné/ a žiw byl: On bezbožný w neprawoſti ſwé 
vmře/ ale krwe geho z ruky twé požádám. A pakli ty zwěſtugeſs бezбožnému/ a on ſe neoбrátĳ od bezbožnoſti ſwé/ a od Ceſty 
ſwé bezbožné: On zagiſté w neprawoſti ſwé vmře/ ty pak Duſſy twau wyſwobodil gſy. Pakli obrátĳ ſe ſprawedliwý od 
ſprawedlnoſti ſwé/ a činiti bude neprawoſt: položĳm vraz před nim/ onť  vmře: že gſy nezwěſtowal gemu/ w Hřĳchu ſwém 
vmře/ a nebudau w paměti ſprawedlnoſti geho/ kteréž činil: ale krwe geho z ruky twé požádám. Pakli zwěſtugeſs 

ſprawedliwému/ aby nehřeſſyl ſprawedliwý/ a on neбude hřeſſyti: žiw gſa žiw bude/ že gſy gemu zwěſtowal/ a ty duſſy twau 
wyſwoбodil gſy.  
¶ Y ſtala ſe tu nademnau Ruka Páně/ a řekl ke mně: Wſtana wýgdi na pole/ a tam mluwiti бudu s tebau. Y wſtaw/ wyſſel gſem 
na Pole: A hle tam ſláwa Páně ſtála/ yako ſláwa/ kterauž gſem widěl podlé potoka Choбar: Y padl gſem na twář mau. Y wſſel 
we mne duch/ a poſtawil mne na nohách mých/ a mluwil mi/ y řekl ke mně/ Wegdi/ a zavři ſe w proſtřed domu twého. A ty 
ſynu člowěčĳ/ Ay dány gſau na tebe okowy/ a ſwĳžĳ tebe gimi/ a newýgdeſs z proſtřed gich. A yazyku twému rozkáži ſe při-
držeti dáſnĳ twých/ y budeſs yako němý/ a ne yako muž přimlauwagĳcý/ neб Dům popauzegĳcý geſt. A když mluwiti бudu 
tobě/ otewru vſta twá/ y dĳſs k nim: Totoť prawĳ Pán Buoh: Kdo ſlyſſĳ/ ſlyſs: a kdo powoluge/ powol: neб duom popauze-

gĳcý geſt.  
 
¶ Kapitola IIII.  
A Ty ſynu člowěčĳ/ wezmi ſobě Cy hlu/ a položĳſs gi před ſebau: a napĳſſeſs na nĳ měſto Geruzalém. A ſpuoſobĳſs proti ně-
mu Oбleženĳ/ a wzděláſs ohrady/ a ſnoſýſs náſpy/ a dáſs proti němu Wogſka/ a poſtawĳſs Berany wálečné wuokol. A ty 
wezmi ſobě Pánew železnau/ a položĳſs gi w Zed železnau/ mezy tebau a mezy Měſtem/ a zatwrdĳſs Twář twau proti němu/ 
y bude w Oбleženĳ/ a oбklĳčĳſs ge: Znamenĳ geſt Domu Izrahelſkému. 
¶ A ty ſpáti бudeſs na boku twém lewém/ a položĳſs neprawoſti Domu Izrahelſkého na něm: podlé počtu dnĳ/ w nichž ſpáti 
budeſs na něm/ a přĳgmeſs neprawoſti gegich. Yá pak dal gſem tobě Létha neprawoſti gegich/ počet Dnĳ Třĳ Seth a Dewa-

deſáte dnuow: Y poneſeſs neprawoſt domu Izrahelſkého. A když to doplnĳſs/ ſpáti budeſs na boku twém prawém podruhé/ a 
přigmeŝ neprawoſt domu Iuodſkého čtyřidceti dnĳ. den za Rok/ den zagiſté za Rok dal gſem tobě. A k obleženĳ Geruzaléma 
obrátĳſs twář twau/ a rámě twé wztažené bude: y prorokowati бudeſs proti němu.  Hle obklĳčil gſem tebe okowy/ a ne-
obrátĳſs ſe z бoku twé ho na bok giný/ dokudž newyplnĳſs dnĳ obleženĳ twého. A ty wezmi ſobě Pſſenice a Gečmene/ Bobu/ 
a ſſoſſowice/ Yahel/ Wykwe : a wkladeſs to w gednu nádobu/ y naděláſs ſobě chlebůw podlé počtu dnĳ/ w nichž ſpáti budeſs 
na boku twém: tři Sta a dewadeſáte dnĳ gjſti budeſs to. Pokrm pak twůg/ kteréhož požĳwati бudeſs/ бude wáhy dwadcýti zá-
wažĳ za den: od čaſu až do čaſu gĳſti budeſs. Y wodu w mĳru pĳti бudeſs/ ſſeſtau ſtránku Hyn: od čaſu až do čaſu budeŝ pĳti 
to. A yako pokrutu gečnau gĳſti бudeſs to/ a laynem/ kteréž wýgde z člowěka/ přikrygeſs to před očima gegich. 

¶ Y řekl Pán/ Tak gĳſti budau бynowé Izrahelſſtĳ chléb ſwuog poſſkwrněný mezy národy/ do nichž wyženu ge. Y řekl gſem/ 
Ah/ ah/ ah/ Pane Bo že/ Hle duſſe má nenĳ poſſkwrněná/ A vmrliny y roztrhaného od Zwěři negedl gſem/ z mladoſti mé až 
doſawad/ a neweſſlo w vſta má wſſeliké masſo nečiſté. 
¶ Y řekl ke mně/ Hle dal gſem tobě hnuog wolowý/ mĳſto layn člowěčĳch/ a včinĳſs chléb twůg w něm. Y řekl ke mně/ Synu 
člowěčĳ/ hle yá zetru huol chlebowau w Geruzalémě: a gĳſti budau chléb ſwůg na wáhu/ a w pečowánĳ: a wodu w mĳru y w 
auzkoſti pĳti budau/ aby když ſe gim bude nedoſtáwati Chleba a wody/ padl gedenkaždý k Bratru ſwému/ a zhynuliby ſpolu w 
neprawoſtech ſwých.  
 

¶ Kapitola V.  
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A Ty Synu Cžlowěčĳ/ Wezmi ſobě meč oſtrý holĳcý wlaſy/ a wezmúc gey y powedeſs přes hlawu twau/ a přes bradu twau: A 

wezmeſs ſobě záwažĳ wáhy/ a rozdělĳſs wlaſy. Třetĳ ſtránku ohněm ſpáljſs proſtřed měſta/ podlé wyplněnĳ dnuow obleženĳ: 
A wezma třetĳ ſtránku/ zſekáſs mečem okolo něho: Ale ginú třetinu rozptýlĳſs v wĳtr/ a Meč obnažĳm po nich. Y wezmeſs 
odtud malý počet/ a vwjžeſs ge na ſwrchku pláſtě twého. A z nich opět wezmeſs/ a vwržeſs proſtřed Ohně/ a ſpálĳſs ge 
Ohněm/ a z nich wýgde Oheň na weſſkeren duom Izrahelſký.  
¶ Toto prawĳ Pán Buoh/ Tento geſt Geruzalém/ v proſtřed Národuow poſtawil gſem gey/ a okolo něho země. Y potupil ſaudy 
mé/ aby wĳce byl bezbožný nežli Pohané/ a potupili přikázanĳ má wĳc než země/ kteréž okolo něho gſau: nebo ſaudy mě 
zawrhli/ a w Přikázanĳch mých nechodili.  
¶ Protož toto prawĳ Pán Bůh/ Že gſte přewýſſili Národy/ kteřĳ okolo wás gſau/ a w přikázanĳch mých nechodili gſte/ ani 

ſauduow mých nečinili/ a podlé ſaudůw Národuow/ kteřĳ okolo wás gſau/ nečinili gſte. Protož toto prawĳ Pán Buoh/ Hle yá k 
tobě/ a yá ſám včinĳm v proſtřed tebe Saudy před očima národůw: A včinĳm nad tebau čehož gſem nevčinil/ a čehož wĳce 
podobného nevčinĳm/ pro wſſecky ohawnoſti twé. Protož otcowé gĳſti бudau ſyny ſwé v proſtřed tebe/ A ſynowé gĳſti бudau 
Otce ſwé: a včinĳm nad tebau ſaudy/ a rozwěgi wſſecky oſtatky twé we wſſeliký wĳtr.  
¶ Protož žiw gſem yá/ prawj Pán Bůh/ Gediné proto že gſy Swatého mého poſſkwrnil we wſſelikých vrazých twých/ y 
wewſſech ohawnoſtech twých: Iá také zlámám/ a neodpuſtĳ oko mé/ a neſmilugi ſe. Třetĳ twá ſtránka Mořem zemře/ a hla-
dem ſtráwena bude v proſtřed tebe: a třetĳ ſtránka twá mečem padne okolo tebe: Třetĳ pak ſtránku twú we wſſeliký wĳtr roz-
ptýlĳm/ a meč z poſſwy wytrhnu po nich. Y naplnĳm prchliwoſt mau/ a odpočinauti rozkáži rozhněwánj mému w nich/ a 
vtěſſĳm ſe: A budau wěděti/ že yá Pán mluwil gſem w horliwoſti mé/ když wyplnĳm wſſecko rozhněwánĳ mé w nich. A dám 

tebe w pauſſť a w potupu národům/ kteřĳž okolo tebe gſau/ před oбlĳčegem wſſelikého/ kdož mĳmo teбe puogde. Y budeſs 
potupa a rauhánĳ/ přĳklad/ a ſtrach w Národech/ kteřĳž okolo teбe gſau/ když včinĳm nad tebau ſaudy w prchliwoſti a w 
rozhněwánĳ/ y w treſtánĳ hněwu/ Iá Pán mluwil gſem. Když poſſli ſtřely hladu nayhorſſĳ na ně/ kteréž бudau ſmrtedlné/ a 
kteréž poſſli abych wás ztrápil/ a hlad shromáždĳm na wás/ a zetru v wás huol chleba. A wpuſtĳm na wás hlad/ a ſſelmy nay-
horſſý až do wyhubenĳ. A Mor y Krew puogdau přes tebe/ a Meč vwedu na tebe. yá Pán mluwil gſem. 
 
 JANOVO EVANGELIUM  
  

 Kapitola I. 
NA pořátku bylo Slowo/ a Slowo бylo v Boha/ a Bůh бyl to Slowo. To bylo na počátku v Boha. Wſſecky wěcy ſkrze ně vči-
něny gſau/ a bez něho nic nenĳ včiněno což včiněno geſt. W něm žiwot byl/ a žiwot byl ſwětlo Lidĳ: a Swětlo w temnoſtech 
ſwĳtĳ/ a tmy ho neobſáhly.  
¶ Byl Cžlowěk poſlaný od Boha/ kterémuž gméno bylo Ian. Ten přiſſel na ſwědectwĳ/ aby ſwědectwĳ wydal o Swětlu/ aby 
wſſyckni wěřili ſkrze něho. Nebyl on to Swětlo/ ale aby ſwědectwĳ wydal o Swětlu. Bylo ſwětlo prawé/ kteréž oſwěcuge kaž-
dého Cžlowěka/ přicházegjcýho na tento Swět. Na Swětě byl/ a Swět ſkrze něho ho včiněn geſt/ a Swět ho nepoznal. Mezy 
ſwé wlaſtnĳ přiſſel a ſwogi ho nepřiyali: Kolikož pak koli přiyali ho/ dal gim motz aby Syny Božĳmi бyli/ těm kteřĳž wěřĳ 

we Gméno geho: Kteřĳžto ne ze krwĳ/ ani z wůle Těla/ ani z wůle Muže/ ale z Boha zrozeni gſau. A Slowo tělem včiněno 
geſt/ a přebýwalo mezy námi/ a widěli gſme ſláwu geho/ ſláwu yakožto gednorozeného od Otce/ plného miloſti a prawdy.  
¶ Ian ſwědectwĳ wydáwá o něm/ a wolá/ řka/ Tento byl o němž gſem prawil: Kterýž po mně gda/ predſſel mne/ nebo prwé 
nežli yá byl. A z plnoſti geho wſſyckni my wzali gſme/ a miloſt za miloſt: Nebo Zákon ſkrze Moyžĳſſe dán geſt/ miloſt a pra-
wda ſkrze Gežĳſſe Kryſta přiſſla. Boha žádný nikdý newiděl. Gednorozený Syn který geſt w luonu Otce/ on geſt wyprawil.  
¶ A totoť geſt ſwědectwĳ Ianowo. Když poſlali Židé od Geruzaléma Kněžĳ a Iahny k němu/ aby otázali ho/ Ty kdo gſy? Y 
wyznal a nezapřel. A wyznal/ Že yá negſem Kryſtus. Y otázali ho/ což tehdy Eliáſs gſy ty? Y řekl/ Negſem. Prorokli gſy? Od-
powěděl/ Ne. Tehdy řekli gemu/ Kdo gſy pak/ at odpowěd dáme těm kteřĳž nás poſlali? co prawĳſs ſám o ſobě? Ržekl: Iá 

hlas wolagĳcýho na pauſſti/ zprawte ceſtu Páně/ Yakož powěděl Izayáſs Prorok.  
¶ A ti kteřĳž byli poſláni/ z Zákonĳkuow byli. Y otázali ho/ a řekli gemu/ Pročež tehdy křtĳſs/ poněwádž ty negſy Kryſtus/ 
ani Eliáſs/ ani Prorok? Odpowěděl gim Ian/ řka/ Iá křtĳm wás w wodě/ ale v proſtřed wás ſtogĳ/ kteréhož wy neznáte. Onť 
geſt/ kterýž po mně přiſſel/ a předemnau byl: kteréhožto negſem hoden rozwázati řeménka v obuwi geho. Tyto wěcy w Be-
thabaře ſtaly ſe za Iordánem/ kdež Ian Křtil.   
¶ Druhého pak dne/ vzřel Ian Gezĳſſe an gde k němu/ y řekl/ Ay toť Beránek Božĳ kterýž ſnĳmá hřĳchy Swěta. Tentoť geſt o 
kterémž gſem powěděl/ Že po mně přiſſel Muž/ kterýž předemnau byl/ nebo prwé nežli yá бyl/ a yá neznal gſem ho/ ale aby 
oznámen byl w Lidu Izrahelſkém/ proto yá přiſſel gſem křtě w wodě. 
¶ A ſwědectwĳ wydal Ian/ řka/ Widěl gſem ducha an sſtupuge yako holubice s Nebe/ a zuoſtáwá na něm. A yá gſem ho ne-

znal: Ale který mne poſlal křtĳti w wodě/ ten mi řekl/ Nad kýmž vzřĳſs Ducha sſtupugĳcýho a zuoſtáwagĳcýho na něm/ tenť 
gť kterýž křtĳ Duchem Swatým. A yá gſem widěl/ a Swědectwĳ gſem wydal/ že tento geſt Syn Božĳ.  
¶ Druhého pak dne opět ſtál Ian/ a z Včedlnĳkuow geho dwa. A wida Gežĳſſe an gde/ řekl/ Ay toť Beránek Božĳ. Y ſlyſſali 
ho dwa Včedlnĳcy mluwĳcýho/ y ſſli za Gežĳſſem. Tehdy obrátiw ſe Gežĳſs/ a vzřew ge ani gdau za nim/ řekl gim/ Co hle-
dáte? Kteřĳžto řekli/ Raabi (genž ſe wykládá Miſtře) kde бydlĳſs? Ržekl gim/ Poďte/ a ohledayte. Y ſſli a ohledali kdeby byd-
lel/ a zuoſtali v něho ten den:A бyla yakožto deſátá hodina.  
¶ Y byl Ondřeg bratr Sſymonůw Petruow geden ze dwau kteřĳž бyli ſlyſſeli od Iana/ a ſſli za Gežĳſſem. Y nalezl ten prwnĳ 
Bratra ſwého Sſymona/ a řekl gemu: Nalezli gſme Meſyáſſe/ genž ſe wykládá Kryſtus. Y přiwedl gey k Gežĳſſowi. A pohle-

děw naň Gežĳſs/ řekl: Ty gſy Sſymon ſyn Ionůw: ty ſlauti бudeſs Cefas/ genž ſe wyklada Petr.  
¶ Nazaytřĳ pak Gežĳſs chtěl wygĳti do Galilee: Y nalezl Filipa/ a řekl gemu/ poď za mnau. A бyl Filip z Betſaydy Mieſta 
Ondřeowa/ a Petrowa. Nalezl také Filip Nathanaele/ y řekl gemu/ O kterémž pſal Moyžĳſs w Zákoně/ a Prorocy: Nalezli 
gſme Gežjſſe Syna Iozeffowa/ z Nazarétha. Y řekl gemu Nathanael/ z Nazarétha muož nětco dobrého бýti? Ržekl gemu Filip: 
Poď a ohleday.  
¶ Y vzřel Gežĳſs Nathanaele an gde k němu: Y řekl o něm/ Hle prawý Izrahelitſký w kterémžto lſti nenĳ. Ržekl gemu 
Nathanael Kde ty mne znáſs? Odpowěděl Gežĳſs/ a ře kl gemu: Prwé než geſt tebe Filip zawolal/ když gſy byl pod Fĳkem/ 
widěl gſem tebe. Odpowěděl gemu Nathanael/ a řekl/ Miſtře ty gſy ſyn Božĳ/ ty gſy Král Izrahelſký. Odpowěděl Gežĳſs/ a 

řekl gemu/ Že gſem to bě řekl/ Widěl gſem tebe pod Fĳkem/ wěřjſs: wětſſý wěcy nad tyto vzřĳſs. Y řekl gemu/ Zagiſté zagiſté 
prawĳm wám/ Vzřĳte Neбe otewřené/ a Angely Božĳ wſtupugĳcý a sſtupugĳcý na Syna Cžlowěka.  
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¶ Kapitola II.  

TRžetĳho pak dne/ ſtala ſe Swatba w Káně Galileyſké/ a byla Matka Gežjſſowa tu. Tehdy pozwán geſt také Gežĳſs y Vče-
dlnĳcy geho na Swatбu. A když ſe nedoſtalo wĳna/ řekla Matka Gežĳſſowa k němu/ Wĳna ne magĳ. Y řekl gĳ Gežĳſs/ Co 
mně a tobě Ženo? geſſtě nepřiſſla hodina má. Ržekla Matka geho k Služebnĳkům/ Cožkoli wám dĳ/ včiňte. A bylo tu kamen-
ných Sſtaudwj ſſeſt poſtaweno/ wedlé očiſſťowánj židowſkého/ beraucy w ſeбe gedna každá Měřice dwě nebo tři. 
¶ Ržekl gim Gežĳſs: Naplňte Sſtaudwe Wodau/ y naplnili ge až do wrchu. Y řekl gim Gežĳſs/ Naléwaytež giž/ a neſte 
wrchnĳmu Zpráwcy Swatby: Y neſli gſau. A když okuſyl wrchnĳ Zpráwce wody Wjnem včiněné/ a newěděl odkudby bylo/ 
ale ſlužebnĳcy wěděli kteřĳž wážili wodu/ Powolal Ženicha wrchnĳ Zpráwce hoduow/ a řekl gemu/ Každý Cžlowěk/ nay-
prwé dobré Wĳno dáwá: a kdyžby ſe podnapili/ tehdy to které horſſý geſt. Ale ty zachowal gſy Wĳno dobré až doſawád. To 

včinil Gežĳſs počátek diwuow w Káně Galilegſké/ a zgewil Sláwu ſwau: Y vwěřili w něho Včedlnĳcy geho.  
¶ Potom sſtaupil do Kafarnaum on y Matka geho/ y Bratřĳ/ y Včedlnĳcy: a tu poбyli nemnoho dnĳ. Byla pak blĳzko welika 
noc Židowſká. Y wſtaupil Gežĳſs do Geruzaléma/ a nalezl w Chrámě ano prodáwagĳ Woly/ Owce/ Holuby/ a Penězoměnce 
ſedĳcý. A když vdělal bič z prowázkuow/ wſſecky wyhnal z Chraamu/ Owce také y Woly/ a Penězoměncům rozſypal 
penĳze/ a ſtoly přewracel. A těm kteřĳž Holuby prodáwali/ řekl/ Odneſtež tyto wěcy odſud/ a nečiňte Domu Otce mého Do-
mem kupeckým. Y rozpomenuli ſe Včedlnĳcy geho že pſáno geſt/ Horliwoſt Domu twého ſnědla mne. 
¶ Tehdy odpowěděli Židé/ a řekli gemu/ Které znamenj vkazugeŝ nám/ že tyto wěcy činĳſs? Odpowěděw Gežĳſs/ a řekl gim: 
Zruſſte Chrám tento/ a we třech dnech wyzwedu gey. Y řekli židé: Cžtyřidceti a ſſeſt Let dělán geſt Chraam tento/ a ty we 
třech dnech wzdělati chceſs gey? Ale on prawil o Chrámu těla ſwého. Protož když z Mrtwých wſtal/ rozpomenuli ſe Vče-

dlnĳcy geho/ že geſt to powěděl. Y vwěřili pĳſmu/ a té řeči kterauž mluwil gim.  
¶ A když бyl w Geruzalémě na Weliku noc w den Swátečnĳ/ mnozý vwěřili we Gméno geho/ widauce diwy geho kteréž či 
nil. Ale on Gežĳſs neſwěřil ſebe ſamého gim/ proto že geſt on znal wſſecky/ aniž bylo potřebĳ gemu aby kdo ſwědectwĳ wy-
dal o Cžlowěku: neb on geſt wěděl/ coby бylo w Cžlowěku.  
  
 Kapitola III.  
Byl pak člowěk z Zákonĳkouw Nykodém gménem/ Knĳže židowſké. Ten přiſſel k Gežĳſſowi w nocy/ a řekl gemu/ Miſtře/ 
wĳme že gſy od Boha přiſſel Miſtr. Nebo žádný nemuože těch diwuow činiti kteréž ty činĳſs/ lečby byl s nim Buoh. Od-

powěděl Gežĳſs/ a řekl gemu: Giſtě giſtie prawĳm tobě/ Nenarodĳli ſe kdo znowu/ nemůžeť widěti Králowſtwĳ Božĳho. 
Ržekl k němu Nykodém/ Kterak ſe muož Cžlowěk naroditi gſa ſtarý? zdali může opět w žiwot matky ſwé wgĳti a naroditi ſe? 
Odpowěděl Gežĳſs/ Giſtě giſtě prawjm tobě/ nenarodĳli ſe kdo z Wody a z Ducha Swatého/ nemuož wgjti do Králowſtwj 
Božĳho. Což narozeno geſt z těla/ tělo geſt/ a co narozeno z Ducha/ Duch geſt. Nediwiž ſe že gſem řekl tobě/ Muſýte ſe 
znowu zroditi. Wĳtr kde chce wěge/ a hlas geho ſlyſſýſs/ ale newĳſs odkawád wěge/ aneb kam gde. Takť geſt každý kdož ſe 
narodil z Ducha.  
¶ Odpowěděl Nykodém/ a řekl gemu: Kterak mohau tyto wěcy бýti? Odpowěděl Gežĳſs/ a řekl gemu: Ty gſy Miſtr w Izrahe-
li/ a těch wěcý neznáſs? Giſtě giſtie prawĳm tobě/ že to což wĳme mluwĳme/ a což gſme widěli ſwědčĳme/ a ſwědectwĳ 

naſſeho nepřigĳmáte. Poněwádž zemſké wěcy mluwil gſem wám a newěřĳte/ y kterak buduli wám prawiti Nebeſké vwěřĳte? 
A nižádný newſtaupil na Nebe/ gediné ten kterýž sſtaupil s Nebe/ Syn člowěka/ kterýž geſt w Neбi. A yakož geſt Moyžĳſs 
powýſſyl Hada na pauſſti/ tak má powýſſen бýti ſyn člowěka/ aby každý kdož wěřĳ w něho nezahynul/ ale měl Žiwot wěčný.  
¶ Nebo takť geſt Buoh milowal Swět/ že Syna ſwého gednoρozeného dal/ aby každý kdož wěřĳ w něho nezahynul/ ale měl 
žiwot wěčný. Neb geſt nepoſlal Buoh Syna ſwého na Swět/ aбy ſaudil Swět/ ale aby ſpaſen byl Swět ſkrze něho. Kdo 
wěřĳ w něho/ nebudeť ſauzen: Ale kdožť newěřĳ/ giž geſt odſauzen/ neb newěřĳ we Gméno gednorozeného Syna Božjho. A 
tentoť geſt ſaud/ že geſt Swietlo přiſſlo na Swiet/ a milowali Lidé wĳce temnoſti nežli Swětlo neb byli ſkutkowé gegich zlĳ. 
Každý zagiſté kdož zle činĳ/ nenáwidĳ Swietla/ a newycházý na Swětlo/ aby nebyli treſtáni ſkutkowé geho. Ale kdož činĳ 

prawdu/ wycházý na Swietlo/ aby byli zgeweni ſkutkowé geho/ nebo w Bohu vičiněni gſau.  
¶ Potom přiſſel Gežĳſs a Včedlnĳcy geho do Země Iůdſké/ a tu přebýwal s nimi a křtil. Ian pak také křtil w Enon podlé Sa-
lim/ neb wody mnohé tu byly: Y přicházeli/ a křtili ſe/ Neb geſſtě Ian nebyl wſazen do žaláře. Tehdy wznikla hádka mezy 
Včedlnjky Ianowými s židy/ o očiſſťowánĳ. Y přiſſli k Ianowi/ a řekli gemu/ Miſtře/ ten kterýž бyl s tebau za Iordánem/ ge-
muž gſy ty Swědectwĳ wydal/ hle on křtĳ/ a wſſyckni gdau k němu. Odpowěděl Ian a řekl: Nemuožť člowěk wzýti ničehé-
hož/ nebudeliť gemu dáno s Nebe. Wy ſami ſwědkowé gſte že gſem yá řekl: Iáť negſem Kryſtus/ ale poſlán gſem před nim. 
Kdož má Newěſtu/ Ženichť geſt: přĳtel pak Ženicha kterýž ſtogĳ a ſlyſſý ho/ radoſtĳ ſe raduge pro hlas Ženicha. Protož tato 
radoſt má naplněna geſt. Onť muſý ruoſti/ ale yá ſe menſſyti.  
¶ Kdožť geſt s huory přiſſel/ nadewſſeckyť geſt. Kdožť gť z země/ zeměť geſt/ a o zemiť mluwĳ: Kdoť geſt z Nebe přiſſel/ na-

dewſſeckyť geſt. A cožť geſt widěl a ſlyſſal/ toť ſwědčĳ/ a ſwědectwĳ geho žádný nepřigĳmá. Ale kdožby přiyal geho 
ſwědectwĳ/ ten zapečetil a toho potwrdil/ že Bůh prawdomluwný geſt. Neбo kohožť geſt poſlal Bůh/ ſlowa Božĳ mluwĳ. Ne 
w mĳru zagisté dáwá Buoh gemu ducha. Otec miluge Syna/ a wſſecky wěcy dal w ruce geho. Kdož wěřĳ w Syna/ máť žiwot 
wěčný: ale kdožť geſt newěřĳcý Synu/ nevzřĳť žiwota/ ale hněw Božĳ zuoſtáwá na něm.  
  
Kapitola IIII.  
TEhdy yakž poznal Gežĳſs že gſau ſlyſſeli Zákonĳcy žeby Gežĳſs wĳce Včedlnĳkuow činil a křtil nežli Ian (Ačkoli Gežjſs 
nekřtil/ ale Včedlnĳcy geho) opuſil Iuodſtwo/ a odſſel opět do Galilee. A muſyl gĳti ſkrze Samařĳ.  

¶ Y přiſſel k Mieſtu Samařſkému/ kteréž ſlowe Sýchar: wedlé Poplužĳ kteréž byl dal Iákob Iozefowi Synu ſwému. A бyla tu 
Studnice Iákobowa.  Protož vſtaw na ceſtě Pán Gežĳſs/ poſadil ſe tak na Studnicy. A byla hodina yakožto ſſeſtá.  
¶ Y přiſſla žena z Samařĳ wážit wody. Ržekl gĳ Gežĳſs: Day mi ať ſe napĳm. Včedlnĳcy zagiſté geho бyli odeſſli do Mieſta/ 
aby nakaupili pokrmůw. Y řekla gemu žena ta Samarytánka/ Kterak ty gſa židem žádáſs odemne pĳti genž gſem žena Sama-
rytánka? Poněwádž neobcugĳ židé s Sama rytány. Odpowěděl Gežĳſs/ a řekl gĳ/ By znala dar Božĳ/ a kdo gť kterýž mluwĳ 
tobě: Day mi pĳti: tyby ſnad proſyla od něho/ a dalby tobě wody žiwé. Ržekla gemu žena/ Pane/ aniž máſs čĳmby nawážil/ a 
Studnice hluboká geſt: odkud tehdy máſs tu wodu žiwau? Zdali gſy ty wětſſý nežli Otec náſs Iákob/ kterýž naam dal tuto 
Studnicy/ a ſám z nĳ pil/ y ſynowé geho/ y dobytek geho?  

¶ Odpowěděl Gežĳſs/ a řekl gĳ/ Každý kdož бude pĳti wodu tuto/ žĳžniti бude opět: ale kdož ſe napĳ wody kterauž yá dám 
gemu/ nebudeť žižniti na wěky/ ale woda kterauž yá dám gemu/ бude w něm Studnice wody wſkakugĳcý do žiwota wěčné-
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ho. Ržekla k němu Žena/ Pane/ day mi té wody/ aťbych nežjžnila ani chodila ſem wážit. Ržekl gj Gežĳſs/ Gdi powolay Muže 

twého/ a přiď ſem. Odpowěděla žena a řekla/ Nemám Muže. Ržekl gĳ Gežĳſs/ Doбře gſy řekla/ Nemám Muže. Nebo gſy pět 
Mužuow měla/ a nynĳ kteréhož máſs/ nenĳ twůg Muž. To gſy powěděla práwě.  
¶ Ržekla gemu žena/ Pane/ widĳm že gſy Prorok ty. Otcowé naſſy na této Hoře klaněli ſe: a wy prawĳte/ že w Geruzalémě 
geſt mĳſto kdežto náležĳ ſe klaněti. Ržekl gĳ Gežĳſs/ Ženo/ wěř mi že gde hodina/ kdyžto ani na této Hoře/ ani w Geruza-
lémě budete ſe klaněti Otcy. Wy klanĳte ſe tomu čemuž newĳte/ a my ſe klanĳme čemuž wĳme/ neb Spaſenĳ z Židuow geſt. 
Ale gdeť hodina a nynĳť geſt/ kdyžto prawĳ Ctitelé/ klaněti ſe budau Otcy w duchu a w prawdě. Nebo y Otec takowých hle-
dá/ kteřĳby ſe klaněli gemu. Bůh duch gť/ a ti kteřĳž mu ſe klaněgĳ/ w Duchu a w prawdě magĳ ſe klaněti.  
¶ Ržekla gemu Žena: Wĳm že Meſyáſs přigde/ kterýž ſlowe Kryſtus. Protož když přigde/ onť nám zwěſtuge wſſeckny wěcy. 

Ržekl gj Gežjſs: Iáť gſem kterýž mluwjm stebau. A w tom přiſſli Včedlnĳcy geho/ y diwili ſe žeby s ženau mluwil. A wſſak 
žádný gemu neřekl/ Co ſe gj ptáŝ? aneb proč mluwĳſs s nĳ? Tehdy nechala tu Žena wědra ſwého/ a odeſſla do Mieſta a řekla 
těm Lidem/ Poďte/ a pohleďte na Cžlowěka/ kterýž powěděl mi wſſecky wěcy kteréž gſem koli činila. Zdali on geſt Kryſtus. 
Y wyſſli z Měſta/ a ſſli k němu.  
¶ Mezy tĳm pak proſyli ho Včedlnĳcy geho řkauce/ Miſtře/ pogezyž. A on řekl gim/ Iáť mám pokrm gĳſti/ kteréhož wy 
newĳte. Tehdy prawili Včedlnĳcy weſpolek/ Zdali geſt kdo přineſl gemu gĳſti? Ržekl gim Gežĳſs: Muogť pokrm geſt/ aбych 
činil wuoli toho kterýž mne poſlal/ a konal dĳlo geho. Wſſak wy prawĳte/ že geſſtě gſau čtyřj Mieſýce/ a žeň přigde? Ay pra-
wĳm wám/ zdwihněte oči waſſe/ a patřte na kraginy/ žeť ſe giž bělegĳ ke žni. A kdožť žne/ odplatuť бéře/ a shromažďuge 
vžitek k žiwotu wěčnému/ aby y ten kdož rozſýwá ſpo[l]u ſe radowal y kdo žne. W tom zagiſté ſlowo prawé geť/ žeť giný geſt 

kterýž rozſýwá/ a giný kterýž žne. Jáť gſem waas poſlal/ abyſſte žali o čemž gſte nepracowali. Ginĳ gſau pracowali/ a wy gſte 
w gegich prácy weſſli.  
¶ Z Města pak toho mnozý vwěřili w něho z Samarytánuow/ pro řeč ženy kteráž ſwědectwĳ wydáwala/ že mi geſt powěděl 
wſſecky wěcy kteréž gſem koli činila. Tehdy když přiſſli Samarytáni k němu/ proſyli ho aby tu pozuoſtal. Y pobyl tu za dwa 
dni. A mnohém gich wĳce vwěřilo/ pro řeč geho. A ženě mluwili/ Že giž ne pro twau řeč wěřĳme/ neb gſme ſami ſlyſſeli/ a 
wĳme giſtě/ že tento geſt Spaſytel Swěta.  
¶ Po dwau pak dnech/ wyſſel odtud a ſſel do Galilee. Sám zagiſté Gežĳſs ſwědectwj wydal/ že Prorok w ſwé Wlaſti w po-
ctiwoſti nenĳ. Protož když přiſſel do Galilee/ přiyali gey Galilegſſtĳ/ že widěli wſſecky wiecy kteréž včinil w Geruzalémě na 

Den Swátečnĳ: Neb y oni byli přiſſli ke Dni Slawnému. Tehdy opět přiſſel do Káně Galileyſké/ kdežto včinil byl z wody 
wĳno:  
¶ Y byl geden Králĳk/ gehož Syn nemocen byl w Kaffarnaum. Ten když vſlyſſal žeбy Gežĳſs přiſſel z Iůdſké kraginy do Gali-
lee/ ſſel k němu/ a proſyl ho/ aby ſſel a vzdrawil Syna geho/ neb počĳnal mřĳti. Tehdy řekl k němu Gežĳſs/ Nevzřĳteli diwu-
ow a zázrakuow/ nevwěřĳte. Ržekl gemu Králĳk/ Pane/ Poď prwé nežli vmře Syn můg. Ržekl gemu Gežjſs/ Gdi/ Syn twůg 
žiw geſt. Vwěřil Cžlowěk řeči kterauž mluwil k němu Gežĳſs/ a ſſel. A když on ſſel/ potkali ſe s nim Služebnĳcy/ a 
zwěſtowali gemu řkauce/ Syn twuog žiw geſt. Tehdy otázal ſe gich na hodinu/ w kterauby ſe lépe měl. Y řekli gemu/ Wčera 
w hodinu ſedmau/ oſtala ho zymnice. Tehdy poznal Otec že ta Hodina бyla w kterauž řekl gemu Gežĳſs: Syn twuog žiw geſt. 

Yvwěřil on y Cželed geho wſſecka. To opět druhý diw včinil Gežĳſs/ když přiſſel z Iuodſké Kraginy do Galilee.  
 
¶ Kapitola V.  
POtom бyl Swátek Židowſký: Y ſſel Gežĳſs do Geruzaléma. A byl w Geruzalémě Rybnĳk brawný/ kterýž ſlowe židowſky 
Bethſeda/ patero přĳſtřeſſý mage. W nichžto leželo množſtwj weliké nedůžiwých/ ſlepých/ kulhawých/ vſchlých/ oče-
káwagĳce hnutĳ wody. Nebo Angel Božĳ giſtého čaſu sſtupowal do Rybnĳka/ a hýbal wodau.  A kdož prwnĳ sſtaupil do 
Ryбnĳka pohnutĳ wody/ vzdrawen býwal/ od kterékoli nemocy trápen byl. Y бyl tu člowěk geden kterýž ležel oſm a třidceti 
let w nemocy ſwé. Toho když vzřel Gežĳſs an ležĳ/ a poznal žeby giž čas mnohý byl nemocen/ řekl gemu: Chceſſli zdráw bý-

ti? Odpowěděl gemu nemocný/ Pane/ nemám Cžlowěka/ když ſe zbauřĳ woda aбy mne wpuſtil do Ryбnĳka: neb když yá 
gdu/ giný předemnau wſtupuge.  
¶ Ržekl gemu Gežĳſs/ Wſtaň/ wezmi lože twé a choď. A hned zdráw geſt včiněn člowěk ten/ a wzaw Lože ſwé/ y chodil. A 
byla Soбotha w ten den: Tehdy řekli Židé tomu kterýž byl zdráw včiněn/ Den Swátečnj geſt/ neſluſſýť tobě noſyti lože twého. 
Od powěděl gim/ Ten kterýž mne vzdrawil/ onť mi rozkázal/ Wezmi lože twé a choď. Y otázali ho/ Který geſt ten člowěk/ 
kterýž řekl tobě/ Wezmi lože twé a choď? Ale ten kterýž byl vzdrawen/ newěděl kdoby бyl. A Gežĳſs бyl odſſel od záſtupu 
ſhρomážděného na tom mĳſtě. 
¶ Potom pak Gežĳſs nalezl gey w Chrámě/ y řekl gemu/ Hle zdráw včiněn gſy/ giž nehřeſs/ aťбy ſe tobě nětco horſſýho nepř i-
hodilo. Odſſel ten člowěk/ a powěděl Židuom/ žeby Gežĳſs byl kterýž ho zdrawé ho včinil. Protož protiwili ſe Židé 

Gežĳſſowi/ že to včinil w den Swátečnĳ. Ale Gežĳſs odpowěděl gim/  
¶ Otec muog až doſawád dělá/ y yáť dělám. Tehdy Židé wĳce pro to hledali ho zaбiti: ne toliko žeby ruſſyl Soбothu/ ale že 
Otce ſwého prawil бýti Boha/ rowného ſe čině Bohu. Tehdy odpowěděl gim Gežĳſs/ a řekl/ Giſtě giſtě prawĳm wám/ Nemu-
ožeť Syn ſám od ſebe ničehéhož včiniti/ gediné což vzřĳ an Otec činĳ. Neб což koli on činĳ/ toť y Syn též činĳ. Otec zagiſté 
miluge Syna/ a vkazuge gemu wſſecky wěcy kteréž ſám činj/ a wětſſý nad to vkáže gemu ſkutky/ aбyſſte wy ſe diwili. Neb 
yakož Otec křĳſý mrtwé a obžiwuge/ tak y Syn kteréž chce obžiwuge. Aniž zagiſté Otec ſaudĳ koho/ ale weſſkeren ſaud dal 
Synu/ aby wſſickni ctili ſyna/ tak yakož ctĳ Otce. Kdo nectĳ Syna/ nectj ani Otce který ho poſlal. Giſtě giſtě prawĳm wám/ že 
kdož Slowo mé ſlyſſý/ a wěřj tomu kterýž mne poſlal/ máť žiwot wěčný: a na Saud nepřĳgde/ ale půgde z ſmrti do žiwota 

¶ Gistě giſtě prawĳm wám/ že přigde hodina/ a nynĳť geſt/ kdyžto Mrtwj vſlyſſý hlas Syna Božĳho: a ti kteřĳ vſlyſſý/ žiwi 
бudau. Neb yakož Otec má žiwot ſám w ſobě/ tak geſt dal y Synu aбy měl žiwot w ſamém ſobě/ a moc dal gemu y Saud činiti/ 
Neb Syn člowěka geſt. Nediwtež ſe tomu: neboť přigde hodina/ w kteraužto wſſyckni kteřĳ w Hrobĳch gſau/ vſlyſſý hlas Sy 
na Božĳho: Y puogdau kteřĳ dobré wěcy činili na Wzkřĳſſenĳ žiwota/ Ale ti kteřĳž zlé wěcy činili/ na Wzkřĳſſenĳ ſaudu.  
¶ Nemohuť yá ſám od ſebe nic činiti. Ale yakž ſlyſſým/ takť ſaudĳm/ a Saud muog ſprawedliwý geſt: neб nehledám wuole 
mé/ ale wuole toho kterýž mne poſlal/ Otcowy. Wydáwámli yá ſwědectwĳ ſám o ſobě/ ſwědectwĳ mé nenĳ prawé. Ginýť gť 
který ſwědectwĳ wydáwá o mně/ a wĳm že prawé geſt swědectwj geho/ kteréž wydáwá o mně.  
¶ Wy poſlali gſte k Ianowi/ a on ſwědectwĳ wydal prawdě. Ale yáť nepřigĳmám ſwědectwĳ od člowěka: ale totoť prawĳm/ 

abyſſte wy Spaſeni бyli. Onť geſt бyl ſwĳce kteráž hořĳ a ſwĳtĳ/ Wy pak chtěli gſte na čas radowati ſe w ſwětle geho.  
 Yá pak mám wětſſý ſwědectwĳ nad Iana.  Neбo ſkutky kteréž mi dal Otec abych ge wykonal/ ti Skutkowé 
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kteréž yá činĳm ſwědectwj o mně wydáwagĳ/ že mne geſt Otec poſlal. A kterýž mne poſlal Otec/ onť ſwědectwĳ wydal o 

mně. Gehož gſte wy hlaſu nikdý neſyſſeli/ ani twáři geho widěli/ a ſlowa geho nemáte w ſobě zůſtáwagĳcýho: nebo kteréhož 
geſt on poſlal/ tomu wy newěřĳte.  
¶ Ptayte ſe na Pĳſma/ w nichž ſe domnĳwáte žiwot wěčný mĳti. A tať gſau/ geſſto ſwědectwĳ wydáwagĳ o mně: a wſſak ne-
chcete přigĳti ke mně/ abyſſte žiwot měli. Zweleбenĳ od lidĳ yáť nepřigĳmám: ale poznal gſem wás že wy milowánĳ 
Božĳho nemáte w ſobě. Yáť gſem přiſſel we gménu Otce mého/ a nepřigĳmáte mne. Přigdeliť giný we gménu ſwém/ toho wy 
přigmete. Kte rak wy muožte wěřiti/ kteřĳž chwálu geden od druhého přigĳmáte: chwály pak kteráž geſt od ſamého Boha/ 
nehledáte?  
¶ Nedomnĳwaytež ſe/ бychť yá na wás žalowati měl před Otcem.  Geſtiť kdo na wás žaluge/ Moyžĳſs/ w kterémž wy na-

děgi máte. Nebo kdybyſſte wěřili Moyžjſſowi/ wěřilibyſſte ſnad y mně: neb geſt on o mně pſal. Ale poněwádž geho Pĳſmum 
newěřĳte/ y kterak ſlowuom mým vwěřĳte? 
 
 LIST GALATSKÝM  
 
Kapitola I.  
PAwel Apoſſtol/ ne od Lidĳ ani ſkrze Cžlowěka/ ale ſkrze Gežĳſſe Kryſta a Boha Otce kterýž gey wzkřĳſyl z Mrtwých/ y ti 
kteřĳž ſemnau gſau wſſyckni bratřĳ/ Cýrkwjm Galatſkým: Miloſt wám a pokog od Boha Otce a Pána naſſeho Gežĳſſe Kryſta/ 
kterýžto wydal ſebe ſamého za hřĳchy naſſe/ aбy nás wytrhl z tohoto Swěta neſſlechet ného/ wedlé wuole Boha a Otce 

naſſeho/ kterémužto Cžeſt a Chwála na wěky wěkuow/ Amen.  
¶ Diwĳm ſe tomu/ že tak rychle vchýlili gſte ſe od toho (kterýž wás powolal k miloſti Kryſtowě) k ginému Ewangelium/ kte-
réž nenj giné než že gſau někteřĳ kteřĳž wás zarmucugĳ/ a wywrátiti chtěgĳ Ewangelium Kryſtowo. Ale bychme pak my/  
neb Angel s Nebe kázal wám mimo toto/ což ſme wám kázali/ prokletý бuď. Yakož gſem předpowěděl wám/ a nynĳ opět 
prawĳm/ Budeli wám kdo co kázati giného kromě toho/ což gſte přiyali/ buď prokletý. Nynĳ pak k lidemli wedu/ čili k Bo-
hu? Zdaliž hledĳm lidem ſe lĳбiti? Kdybych ſe geſſtě lĳbil lidem/ ſlužeбnĳkem bych Kryſtowým neбyl.  
¶ Známo zagiſté činĳm wám Bratřĳ Ewangelium kteréž kázáno geſt odemne/ žeť nenĳ wedlé člowěka: aniž gſem yá ho wzal 
od člowěka/ ani ſe naučil/ ale ſkrze zgewenĳ Gežĳſſe Kryſta. Neb ſlýchali gſte o mém obcowánĳ někdegſſým w Židowſtwu/ 

že nad obyčeg protiwil gſem ſe Cýrkwi Božĳ/ a hubil gſem gi/ a proſpĳwal gſem w Židowſtwu nad mnohé mně rowné w po-
kolenĳ mém/ horliwým a pilným gſa milownĳkem Otcuow mých vſtanowenĳ.  
¶ Ale když Bohu/ kterýž mne oddělil z žiwota Matky mé/ a powolal ſkrze Miloſt ſwau/ to ſe widělo/ aбy zgewil Syna ſwého 
ſkrze mne/ abych kázal o něm mezy Pohany: hned gſem nepowolil tělu a krwi/ aniž gſem ſſel do Geruzaléma k Apoſſtoluom/ 
genž byli předemnau/ ale ſſel gſem do Arabie/ a potom nawrátil gſem ſe zaſe do Damaſſku. Po tom po třech letech přiſſel gſem 
do Geruzaléma/ aбych ſe ſhledal s Petrem/ y pobyl gſem s nim patnácte dnĳ. Giného pak z Apoſſtolůw žádného gſem newi-
děl/ gediné Iakuba Bratra Páně. Coť pak pĳſſy wám/ hle před Bohem žeť neklamám. Potom přiſſel gſem do Kragin Syrſkých 
a Cylicye. A neznali mé oſoby Cýrkwe Židowſké/ kteréž byly w Kryſtu. Než toliko ſlýchali o mně/ Že ten kterýž ſe protiwil 

nám někdy/ giž nynĳ káže Wĳru/ proti kteréž někdy бoyowal: A tak pro mne chwálili Boha.  
 
¶ Kapitola II.  
POtom pak po čtrnácti letech/ opět gſem ſſel do Geruzaléma s Barnabáſſem/ poyaw sſebau y Týta. A wſſel gſem podlé 
zgewenĳ/ a rozmlauwal gſem s nimi o Ewangelium ſwaté/ kteréž káži mezy Pohany: a zwláſſtě s těmi kteřĳž přednj a w wáž-
noſti бyli/ abych ſnad na darmo neběžal nynj y prwé. Ale ani Týtus kterýž ſemnau byl/ a gſa Pohanem/ nenĳ přinucen aby ſe 
obřezal: pro vwedené tu faleſſné бratry/ kteřj бyli přiſſli k wyſſpehowánĳ ſwobody naſſĳ/ kterauž máme w Kriſtu Gežjſſi/ aby 
nás w ſlužbu podrobili. Kterýmžto ani na čas nepowolili gſme k poddánĳ gĳm/ aby prawda Ewangelium zuoſtala v wás.  

¶ Od těch pak/ kteřĳ ſe zdáli nětco бýti (yacý gſau někdy бyli/ nenĳ mi do toho nic. Buoh oſoby člowěka nepřigĳmá) A tak ti/ 
kteřĳž ſe nětco zdáli бýti/ nic gſú mi nepomohli. Ale zaſe/ když vzřeli že geſt mi ſwěřeno Ewangelium abych ge kázal mezy 
neobřezanými: yako y Petrowi mezy Židy/ (Nebo ten kterýž powolal Petra k Apoſſtolſtwj mezy Židy/ Powolal také y mne/ 
abych бyl Apoſſtolem mezy Pohany) a když gſau poznali miloſt Božj kteráž mi gť dána/ Iakuб/ Petr/ a Ian/ kteřĳ ſe zdali бýti 
ſlaupowé/ rukau podali mi y Barnabáſſowi na znamenĳ towaryſtwĳ: abychom my mezy Pohany/ a oni mezy Židy kázali/ tol i-
ko abychom na chudé pamatowali/ čehož y pilen gſem бyl/ abych tak činil.  
¶ A když přiſſel Petr do Antyochye/ zgewně gſem gemu odepřel/ neб geſt бyl hoden treſtánĳ. Nebo prwé než gſau přiſſli ně-
kteřĳ od Iakuba/ gĳdal s Pohany. A když přiſſli/ vcházel a oddělowal ſe od nich/ boge ſe těch kteřĳ бyli z Židowſtwa obráce-
ni. A w geho pokrytſtwĳ ſrownáwali ſe y ginĳ Židé/ tak že y Barnabáſs vweden бyl od nich w to pokrytſtwĳ. Ale když gſem 

vzřel že ſe nevpřĳmně magĳ k prawdě Ewangelium/ řekl gſem Petrowi předewſſemi/ poněwádž ty/ gſa Židem/ Pohanſky gſy 
žiw/ a ne Židowſky/ y kte rakž wedeſs k tomu Pohany aby Židowſky žiwi бyli? My přirozenĳ gſme Židé/ a ne Pohané/ 
hřĳſſnĳcy: Wědauce to/ že nebýwá člowěk ſprawedliw včiněn z ſkutkůw Zákona/ ale ſkrze Wĳru w Kryſta Gežĳſſe: y my 
vwěřili gſme w Kryſta Gežĳſſe/ abychom бyli Sprawedliwĳ včiněni z Wĳry Kryſtowy/ a ne z ſkutkuow Zákona. Proto že z 
ſkutkůw Zákona nebude ſprawedliw včiněn žádný Cžlowěk.  
¶ Pakli hledagĳce abychom Sprawedliwĳ včiněni бyli ſkrze Kryſta/ nalezeni gſme y my hřĳſſnĳcy/ tehda Kryſtus geſt 
ſlužebnĳkem hřĳchu? Nikoli: Nebo бuduli to/ což gſem prwé kazyl/ opět zaſe wzděláwati/ přeſtupnĳkem ſebe činĳm. Nebo 
yá ſkrze Zákon/ vmřel gſem Zákonu/ abych žiw бyl Bohu/ yá s Kryſtem vkřižowán gſem: a žiw gſem giž ne yá/ ale žiw geſt 

we mně Kryſtus. Že pak nynj žiw gſem w těle/ žiw gſem v Wĳře Syna Božjho/ kterýžto zamilowal mne/ a wydal ſebe ſamého 
za mne. Nezamĳtám miloſti Božĳ. Nebo geſtli Sprawedlnoſt ſkrze Zákon/ tehda Kryſtus nadarmo geſt vmřel.  
 
¶ Kapitola III.  
O Blázniwĳ Galatſſtĳ/ y kdo geſt wás zmámil/ abyſſte newieřili Prawdě? Kterýmž před očima Kryſtus Gežĳſs předložen a 
wypſán бyl/ a giž nynĳ mezy wámi geſt vkřižowán? Toto toliko chcy zwěděti od wás/ Z ſkutkuowli Zákona přiyali gſte Du-
cha ſwatého/ čili z ſlyſſenĳ Wĳry? Tak бlázniwĳ gſte/ že počawſſe Duchem/ giž nynĳ Tielem konáte? Tak mnoho trpěli gſte 
nadarmo? a wſſak nadarmoli. Protož ten/ kterýž dáwá wám Ducha Swatého/ a činĳ diwy mezy wámi: z ſkutkůwli Zákona to 

činĳ/ čili z ſlyſſenĳ Wĳry? Iakož y Abraham vwěřil Bohu/ a počteno gemu to k Sprawedlnoſti. Protož znayte/ že kteřĳž gſau 
z Wĳry/ ti gſau Synowé Abrahamowi.  
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¶ Předzwěděwſſy pak pĳſmo/ že Buoh lidi Sprawedliwé činĳ z Wĳry/ předpowědělo Abrahamowi/ Že požeháni бudau w tobě 

wſſyckni lidé. A protož kteřĳž gſú z Wĳry/ docházegĳ požehnánĳ s wěrným Abrahamem. Kteřĳž pak koli z ſkutkůw Zákona 
gſú/ pod zlořečenſtwĳm gſau. Neб pſáno gť/ Zlořečený každý kdož nezuoſtáwá we wſſē/ což geſt pſáno w Knihách Zákona/ 
aby to naplnil. Ale že ſkrze Zákon nebýwá žádný Sprawedliw včiněn před Bohem/ zgewné geſt/ Neб Sprawedliwý z Wĳry 
žiw geſt. Zákon pak nenĳ z Wĳry/ ale kdo бude plniti přikázanĳ Zákona/ žiw бude w nich. Kryſtus wykaupil nás z zlořeče-
nſtwĳ Zákona/ včiněn gſa pro nás zlořečenſtwĳm: Neб pſáno gť/ Zlořečený každý kdož wiſý na dřewě/ Aбy mezy Národy 
požehnánĳ Abrahamowo přiſſlo ſkrze Kryſta Gežĳſſe/ abychom Zaſlĳbenĳ Ducha Swatého přiyali ſkrze Wĳru. Bratřĳ (wedlé 
člowěka prawĳm) Wſſak vtwrzenŷ některého člowěka Kſſaftem/ žádný nepohrzý/ ani ho ginák měnĳ.  
¶ Abrahamowi powědĳna gſau zaſlĳbe nĳ y Semenu geho. Nedĳ/ Semenuom yakožto mnohým: ale yakožto gednomu. A 

Semenu twému/ kterýž geſt Kryſtus. Toto pak prawjm/ že Kſſafftu ztwrzeného od Boha w Kryſtu/ Zákon/ kterýž po Cžtyřech 
Stech a po třidcýti letech začal ſe a wydán geſt/ neruſſý aby wyprázdnil ſliby. Neб geſtli z Zákona dědictwĳ/ tehda giž nenĳ z 
Zaſlĳbenĳ. Ale Abrahamowi ſkrze Zaſlĳbenĳ dal geſt Buoh.  
¶ Což tehda Zákon? Y pro přeſtupnĳky vſtanowen gť (dokawádžby nepřiſſlo Sýmě/ kterémuž zaſlĳbil Bůh) zřjzený ſkrze An 
gely w ruce Smĳrce. Ale Smĳrce nenĳ gednoho/ Buoh pak geden geſt. Což tehda Zákon geſt proti ſlibuom Božĳm? Odſtup 
to. Nebo бyť бyl Zákon dán/ kterýžby mohl oбžiwiti/ zagiſté z Zákona бylaбy Sprawedlnoſt. Ale zawřelo pĳſmo wſſecky wě-
cy pod Hřĳchem/ aby Zaſlĳbenĳ Gežĳſſe Kryſta z Wĳry dáno бylo wěřĳcým.  
¶ Prwé zagiſté nežli geſt přiſſla Wĳra/ pod Zákonem бyli gſme oſtřĳháni/ zawřĳni gſauce w té Wĳře/ kteráž měla zgewena 
бýti. A tak Zákon pěſtaunem naſſým бyl až do Kryſta/ abychom z Wĳry Sprawedliwĳ бyli včiněni. Ale když přiſſla Wĳra/ giž 

negſme pod Pěſtaunem. Nebo wy wſſyckni Synowé Božĳ gſte ſkrze Wjru kteráž geſt w Kryſtu Gežĳſſy. Protož kteřĳžkoli po-
křtěni gſte/ w Kryſta gſte ſe oblékli. A tak nenĳ rozdĳlu mezy Židem a Ržekem/ mezy ſlužebnĳkem a ſwobodným/ mezy mu-
žem a ženau. Nebo wy wſſyckni gedno gſte w Kryſtu Gežĳſſy. A poněwádž wy gſte Kryſtowi/ tehda ſýmě Abrahamowo gſte/ 
a podlé zaſlĳbenĳ Dědicowé.  
 
¶ Kapitola IIII.  
PRawĳm pak/ že pokudž Dědicz maličký gť/ nic ſe nedělĳ od ſlužebnĳka/ gſa PAnem wſſeho/ ale pod ochráncemi a zpráw-
cemi gť až do vloženého čaſu od Otce: Tak y my/ když gſme бyli maličcý/ pod Žiwly Swěta бyli gſme/ ſlaužĳce. Ale když 

geſt přiſſla plnoſt čaſu/ poſlal Buoh Syna ſwého narozeného z ženy/ pod Zákonem/ aby ty/ kteřĳž pod Zá konem бyli/ wykau-
pil/ abychom zaſlĳbenĳ práwo ſynuow přiyali. Poněwádž gſte pak wy Synowé Božĳ/ poſlal Buoh Ducha Syna ſwého w ſrdce 
naſſe/ wolagĳcýho/ Otče/ Otče. A tak giž negſy ſlužebnĳkem/ ale ſy nem. A poněwádž Synem/ tehda y Dědicem ſkrze Boha. 
¶ Ale že tehdáž neznagĳce Boha/ těm kteřĳž negſau z přĳrozenĳ Bohowé/ ſlaužili gſte. Giž pak nynĳ poznawſſe Boha/ nýbrž 
y poznáni gſauce od něho: kterak obracugete ſe opět k mdlým a бĳdným žiwluom/ gimž opět znowu chcete ſlaužiti? Neб 
ſſetřĳte dnĳ a měſýcuow/ a čaſuow/ y Leth. Bogĳm ſe abych ſnad nadarmo nepracowal mezy wámi. Buďte yako yá/ neб y yá 
gſem yako wy.  
¶ Bratřj milj (proſým wás) Nic gſte mne nevrazyli. Ale wĳte že s mnohau mdlobau těla kázal gſem wám Ewangelium ponay-

prwé/ a pokuſſenĳm tĳm na těle mém nepohrzeli gſte/ ani ge zawrhli/ ale yako Angela Božjho přiyali gſte mne/ a yako 
Gežĳſſe Kryſta. Protož yaké geſt Blahoſlawenſtwĳ waſſe? ſwědectwĳ zagiſté yá wydáwám wám/ že Oči waſſe/ бy to mohlo 
бýti/ wylaupĳce бylibyſſte mně dali. Což tehdy nepřĳtelem gſem wám včiněn/ prawdu wám prawě?  
¶ Milugĳť ginĳ wás/ nedobře/ neб wás chtěgĳ odwrátiti od Prawdy/ abyſſte gich náſledowali. Wy pak dobrého náſledugte w 
dobrém wždyckny/ a ne toliko tehdáž/ když gſem přĳtomen wám. Synáčkowé mogi/ kteréž opět s бoleſtĳ rodĳm/ dokudž 
zaſe mezy wás vweden nebude Kryſtus. Ale chtělbych ſám v wás бýti nynĳ/ a hlas můg změniti/ neб nevnjn ſobě rady dáti s 
wámi. Powězte mi kteřĳ pod Zákonem chcete бýti/ zda li Zákona neſlýcháte? 
¶ Nebo w něm pſáno geſt/ že Abraham měl dwa Syny: gednoho z Děwky/ a druhého z Swobodné. Ten pak kterýž z Děwky 

бyl/ podlé těla ſe narodil: ale kterýž z Swobodné/ ten ſkrze zaſlĳbenĳ: a toť ſe duchowně mluwĳ y rozumĳ. Neб totoť gſú 
dwa Zákonowé. Geden zagiſté na hůře Sýna wydaný/ kterýž w ſlužbu podrobowal/ a ten ſe wyznamenáwá ſkrze Agar. (Sýna 
zagiſté hora geſt w Arabĳ/ Agar ſlowe/ kteráž připogena geſt té/ kteráž geſt nynĳ Geruzalém/ a ſlaužĳ s Syny ſwými) Onenno 
pak/ kterýž swrchu gť Geruzalém/ ſwobodnýť geſt/ kterýž gť matka naſſe. Neб pſáno gť/ Weſel ſe neplodná/ kteráž nerodĳŝ/ 
wykřikni weſele a zwolay/ kteráž nepracugeſs ku porodu: neб wĳce ſynůw má opuſſtělá/ než ta kteráž má muže. My pak 
bratřĳ wedlé zaſlĳbenĳ Izákowa ſynowé gſme.  
¶ Ale yakož pak tehdáž ten/ kterýž wedlé těla narozen geſt/ protiwil ſe tomu/ kterýž бyl wedlé ducha/ tak geſt y nynĳ. Ale co 
prawĳ pĳſmo? Wywrz Děwku y ſyna gegjho. Neб nebude dědicem ſyn děwky/ s ſynem Swobodné. A protož бratřĳ negſme 
my ſynowé Děwky/ ale Swobodné.   

 
¶ Kapitola V.  
PRotož w ſwobodě/ kterauž Kryſtus nás wyſwobodil/ ſtůgte/ a nevwalugte na ſebe opět gha ſlužebnoſti. Ay yá Pawel prawĳm 
wám бudeteli ſe obřezowati/ Kryſtus wám nic ne proſpěge. A opět ſwědčĳm každému/ kdo ſe obřezuge/ že geſt dlužnjkem 
aby weſſkeren Zá kon naplnil. Zbaweni gſte Kryſta/ kteřĳž ſkrze Zákon chcete ſprawedlnoſti nabýwati/ a z milosti gſte wy-
padli. Neб my ſkrze Ducha ſwatého/ naděge ſprawedlnoſti z Wĳry čekáme. Neб w Kryſtu Gežĳſſy/ ani obřezowánj proſpĳwá/ 
ani neobřezowánĳ/ ale Wĳra/ kteražto ſkrze Láſku půſobĳ. Běžali gſte dobře/ y kdo geſt wám překazyl/ abyſſte nepoſlauchali 
Prawdy? Ziádnému nepowolugte/ Neб ta rada nenĳ z toho/ kterýž wás powolal: Maličko kwaſu/ wſſecko těſto poruſſuge.  

¶ Jáť dauffánĳ mám o wás w Pánu/ že nic giného nebudete ſmyſliti. Kdoť pak wás zarmucuge/ trpěti бude Saud/ kdožkoli 
geſt ten. Iá pak Bratřĳ kážili geſſtě obřezánĳ/ y pročež protiwenſtwĳ trpĳm? Tehda geſt wyprázněno pohorſſenĳ Křĳže. O бy 
бyli wyobcowáni a zkaženi kteřĳž wás rmautĳ.  
¶ Nebo wy k ſwobodě powoláni gſte Bratřĳ/ toliko abyſſte té ſwobody k přĳčině těla nepožjwali/ ale ſkrze Láſku ducha 
poſluhug tež ſobě weſpolek. Neб weſſkeren Zákon w gednom ſlowu ſe zawĳrá a naplňuge. Milowati бudeſs бližnĳho twého 
yako tebe ſamého. Budeteli ſe pak weſpolek kauſati a hrýzti/ hleďte abyſſte weſpolek geden od druhého zkaženi nebyli. Protož 
prawĳm w Kryſtu/  
¶ Duchem choďte/ a žádoſtĳ těleſných newykonáte. Nebo tělo žádá proti Duchu/ a Duch proti tělu. Toto zagiſté dwé weſpolek 

ſe ſobě protiwĳ/ abyſſte ne wſſe činili/ co бyſſte chtěli. Gſteli pak Duchem wedeni/ giž negſte pod Zákonem. Zgewnĳť gſau 
zagiſté ſkutkowé těla/ genž gſau: Cyzoložſtwo/ Smilſtwo/ Nečiſtota/ Neſtydatoſt/ Chlipnoſt/ Modloſlauženĳ/ Tráwenĳ/ Ne-
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přĳzně/ ſwárowé/ Nenáwiſti/ Hněwowé/ Wády/ Různice/ Roty/ Záwiſti/ Wraždy/ Opilſtwĳ/ Hodowánĳ/ a těm wěcem podob-

né/ kteréž wám předpowĳdám/ yakož gſem y prwé prawil/ že kdož takowé wěcy činĳ/ Králowſtwĳ Božĳho nedůgdau: Ale 
Owotce Ducha geſt Láſka/ Radoſt/ Pokog/ Dlauhoče kánĳ/ Trpěliwoſt/ Dobrotiwoſt/ Dobrota/ Tichoſt/ Wĳra/ Střĳdmoſt/ Zdr-
želiwoſt/ Cžiſtota: Proti takowým wěcem nenĳ Zákon. Kteřĳž pak gſau Kryſtowi/ tiť gſau Tielo ſwé vkřižowali s wáſſněmi a s 
žádoſtmi.  Poněwádž tehda Duchem gſme žiwi/ Duchem y choďme. Nebýwayme marné chwály žádoſtiwĳ/ weſpolek 
ſebe po pauzegĳce/ geden druhému záwidĳce.  
 
¶ Kapitola VI.  
BRatřĳ/ бylliбy zachwácen člowěk w některém nedoſtatku/ wy kteřĳž duchownĳ gſte/ naučte takowého w duchu tichém/ 

prohlédage ſám k ſobě/ aby y ty nebyl pokauſſýn. Geden druhého Břemena neſte/ a tak naplnĳte Zákon Kryſtuow. Neб do-
mnĳwali ſe kdo/ žeby nětco бyl/ a nic negſa/ takowý ſám ſebe ſwodĳ. Ale dĳla ſwého zkus gedenkaždý/ a takť ſám w ſobě to-
liko chwálu mĳti бude/ a ne v giného. Neб gedenkaždý Břĳmě ſwé poneſe.  
¶ Zdělugž ſe pak ten kterýž naučenĳ přigĳmá w Slowu/ s tĳm od kohož naučenĳ бéře/ wſſjm ſwým ſtatkem. Nemylte ſe/ 
Bůhť nebude poſmĳwán. Neб což koli бude ſýti člowěk/ toť бude y žĳti. A kdož rozſýwá w těle ſwém/ z těla žĳti бude po-
ruſſenĳ: ale kdož rozſýwá w Duchu/ z Duchať žĳti бude žiwot wěčný. A dobře činĳce/ nevſtáwayme: neб čaſem ſwým žĳti 
бudeme nevſtáwagĳce. Protož dokawádž čas máme/ čiňme dobře wſſem/ a zwláſſtě domácým Wĳry.  
¶ Wiztež yaké gſem Liſty pſal wám rukau ſwau. Neб ti kteřĳž chtěgĳ ſe těleſně lĳbiti/ nutj wás abyſſte ſe obřezowali/ gediné 
aby protiwenſtwĳ Křjže Kryſtowa netrpěli. Nebo ani ti/ kteřĳž ſe obřezugĳ/ Zákon zachowáwa gĳ: ale chtĳ abyſſte ſe 

obřezowali/ aby ſe tělem waſſým chlubili. Ale odemne to odſtup/ aťbych ſe yá w čem chlubil/ gediné w Křĳži Pána naſſeho 
Gežĳſſe Kryſta/ ſkrze kteréhož ſwět mi vkřižowán geſt/ a yá ſwětu. Neб w Kryſtu Gežĳſſy za nic neſtogj obřezowánj/ ani ne-
obřezowánĳ: ale nowé Stwořenĳ.  
¶ A kteřĳ koli této zpráwy бudau náſledowati/ přĳgdiž na ně Pokog/ a Miloſrdenſtwĳ/ y na lid Izrahelſký Božĳ: Giž pak po 
tom žádný mi těžkoſti nečiň. Nebť yá gĳzwy Pána naſſeho Gežĳſſe Kryſta na těle mém noſým. Miloſt Pána naſſeho Gežĳſſe 
Kryſta бudiž s Duchem waſſým Bratřĳ/ Amen. 

14.9 Transliterace zkoumaných úseků BibMel4 

GENEZYS 
  
Kapitola Prwnĳ 
NA počaatku ſtwořil Buoh Nebe a Zemi. Zemie pak бyla neneſaucý vžitku/a prázdná/ a Tmy бyly na wrchu Propaſti: a Duch 

Božĳ wznáſſel ſe nad Wodami.  
¶ Y řekl Bůh: Buď Swětlo/ A včiněno geſt Swětlo. Y widěl Bůh Swětlo/ žeby бylo dobré: Y oddělil Bůh Swětlo od Tem-
noſtĳ/ a nazwal Swětlo Dnem/ a Tmy Nocý: Y ſtal ſe Wečer a gitro den Prwnĳ. 
¶ Ržekl také Bůh/ Buď Obloha v proſtřed Wod/ a odděl Wody od Wod. Y včinil Bůh Oblohu/ a oddělil Wody kteréž бyly 
pod Oblohau/ od těch kteréž бyly nad Oblohau. Y ſtalo ſe tak. Nazwal pak Buoh Oblohu Nebem: Y ſtal ſe Wečér a Gitro den 
Druhý. 
¶ Ržekl také Bůh: Shromažďte ſe Wody kteréž pod Nebem gſau w mĳſto gedno/ a okaž ſe mĳſto ſuché. Y ſtalo ſe tak. A na-
zwal Bůh mĳſto ſuché Zemĳ/ a shromážděnĳ Wod nazwal Mořem. A vzřel Bůhžeby бylo dobré/ y řekl/ Zploď Země Bylinu 
zelenau/ a wydáwagĳcý Sýmě/ a Dřewo plodné/ neſaucý Owotce podlé plodu ſwého/ gehožby Sýmě w ſamém ſobě бylo na 

Zemi. A ſtalo ſe tak. Y wydala Země Bylinu zelenau/ a činĳcý Sýmě wedlé přirozeného ſpůſobu ſwého/ a dřewo plodĳcý 
Owotce/ a magĳcý gednokaždé Sýmě podlé wlaſtnĳ powahy ſwé. A widěl Bůh žeby бylo dobré: Y ſtal ſe Wečér a Gitro den 
Třetĳ. 
¶ Ržekl také Buoh/ Buďte Swětla na Obloze Nebeſké/ a ať dělĳ Den y Noc: A aťgſau pro znamenj/ a pro wyměřenĳ čaſuow/ 
Dnůw a Leth/ aby ſwĳtila na Obloze Nebeſké/ a oſwěcowala Zemi. Y ſtalo ſe tak. Avčinil Bůh dwě Swětla weliká/ Swět-
lowětſſý aby panowalo nad Dnem/ a Swětlo menſſý aby panowalo nad Nocý: y Hwězdy/ a poſtawil ge na Obloze Nebeſké/ 
abyſwĳtily nad Zemĳ/ a aby panowaly nad Dnem y také Nocý/ aby dělily Swětlo odTmy. A widěl Bůh žeby бylo dobré: Y 
ſtal ſe Wečér a Gitro den Cžtwrtý. 

¶ Ržekl také Buoh: Wydayte Wody Plaz duſſe žiwé/ y Ptactwo nad Zemĳ/ pod Oblohau Nebeſkau. Y ſtwořil Bůh Welryby 
weliké/ a wſſelikau Duſſy žiwau a ſe hýbagĳcý/ kteraužto wydaly Wody w twářnoſtech gegich/ a wſſeliké Ptactwo podlé plo-
du geho. Awiděl Bůh žeby бylo dobré/y požehnal gim řka/ Roſťtež a množte ſe/ a naplňte wody Mořſké: Též Ptactwo ať ſe 
rozmnožuge na Zemi. Y ſtal ſe Wečér a Gitro den Patý. 
¶ Ržekl také Bůh/ Wyday Země Duſſyžiwau w pokolenĳ gegĳm/ Howada/ a Zeměplazy/ y Sſelmy Zemſké/ podlé twářnoſti 
gegich. Y ſtalo ſetak. A včinil Bůh Sſelmyzemſké podlé twářnoſti gegich/ Howada/ y každý Zeměplaz zemſký w pokolenĳ 
gegich.  A widěl Bůh žeby бylo dobré. 
¶ Y řekl (Bůh) Včiňme Cžlowěka k Obrazu a k podobenſtwĳ naſſemu/ aby wládl nad Rybami Mořſkymi/ a nad Ptactwem 

Nebeſkým/ y nad Sſelmami/ a nad wſſý Zemĳ/ a nad wſſelikým Zeměplazem/ kterýž ſe hýbe na Zemi. Y ſtwořil Bůh Cžlowě-
ka k Obrazu ſwému/ k Obrazu Božĳmu ſtwořil ho/ Muže a Ženu ſtwořil ge. Y požehnal gim Bůh/ a řekl: Roſťtež/ a množte 
ſe/ a naplňte Zemi/ a podmaňte gi/ a panugte nad Rybami Mořſkými/ a Ptactwem Nebeſkým/ y nad wſſemi Žiwočichy kteřĳž 
ſe hýbĳ na zemi. Y řekl Bůh: Hle/ dal gſem wám každau Bylinu neſaucý Semeno na Zemi/ a wſſecka Dřĳwĳ kteráž magĳ na 
ſobě Semeno plodu ſwého/ aťby wám бyla za pokrm/ y wſſem Žiwočichům Země/ a wſſemu Ptactwu Nebeſkému/ a wſſemu 
tomu což ſe hýbe po Zemi/ a w čemž geſt duſſe žiwá/ aby mělo wſſelikau Bylinu k pokrmu. Y ſtalo ſe tak. A widěl Bůh 
wſſecky wěcy kteréž ſtwořil/ a бyly welmi dobré. Y ſtal ſe Wečér/ a Gitro den Sſeſtý.  
  

Kapitola II. 
A Tak dokonána gſau Nebeſa a Země/ y wſſecka okraſa gegich. Y dokonal Bůh dne Sedmého Dĳloſwé kteréž včinil/ a odpo-
činul Dne Sedmého od wſſý práce ſwé/ kterauž бyl wedl. Y dal požehnánĳ dni ſedmému/ a poſwětil ho: Nebo w něm бyl 
přeſtal od wſſelikého ſkutku ſwého/ kterýž Bůh čině ſtwořil. 



135 | S t r á n k a  

 

¶ Tak gſau zplozenĳ Nebes y Země/ kdyžſtwořeny gſau/ w den kterýž včinil (Pán)Bůh Nebe y Zemi/ a každé Prautičko polnĳ 

dřĳwe nežli wycházelo na Zemi/ a každau Býlinu Země prwé nežli dala plod: Nebo бyl nedſſtil na Zemi Pán Bůh/ a Cžlowě-
ka nebylo kterýžby dělal Zemi: Ale Studnice prýſſtila ſe z Země/ ſmáčegĳcý wſſecken ſwrchek Země. Protož včinil Pán Bůh 
člowěka z Hljny Země/ a wdechl na Twář geho dchnutĳ žiwota/ y včiněn geſt Cžlowěk w Duſſy žiwau. 
¶ Sſtĳpil pak Pán Bůh Rág rozkoſſe na Wýchod/ w němžto poſtawil Cžlowěka/ kteréhož бyl ſtwořil. A wywedl Pán 
Bůhz Země wſſeliké Dřewo/ k pohleděnĳ pěkné/ a k  gĳdlu chutné: Dřewo také žiwota v proſtřed Ráge/ y Dřewo vměnĳ dob-
reho a zlého. 
¶ A wycházel Potok z mĳſta Rozkoſſe/aby ſwlažowal Rág/ kterýžto odtud dělĳ ſe na čtyři Potoky hlawnĳ: Gméno prwnĳmu 
Pĳzon/ ten geſt kterýž teče okolo wſſý Země Hewilath/ kdež ſe rodĳ Zlatto/ a Zlatto Země té wýborné geſt/ a tu ſe nacházý 

Bdellium y Kámen Onychyn. A gméno Potoka druhého Gihon/ tenť geſt kterýž obcházý wſſecku Zemi Mauřenĳnſkau. Gmé-
no pak Potoka třetĳho Tygrys/ ten teče proti ZemiAsſyrſké. A Potok čtwrtý/ ten gť Eufrates. 
¶ Protož poyal Pán Bůh Cžlowěka/ a poſtawil ho w Rági rozkoſſe/ aby gey dělal a oſtřĳhal ho. Y přikázal mu/ řka: Z každého 
dřewa Rayſkého gez/ ale z Dřewa vměnĳ dobrého a zlého/ negez. Nebo w kterýžby koli den gedl z něho/ Smrtĳ vmřeſs. 
¶ Ržekl také Pán Bůh/ Nenĳť dobré бýti Cžlowěku ſamotnému/ včiňmež mu pomoc podobnau gemu. Protož když ſtwořil Pán 
Bůh z Země wſſeckny Žiwočichy zemſké/ a wſſecko Ptactwo Nebeſké/ přiwedl ge k Adamowi/ aby widěl kterakby nazwal ge. 
Nebo yakž nazwal Adam každau Duſſy žiwau/ toť geſt Gméno gegĳ. Y gmenowal Adam Gmény gegich wſſeckny Žiwoči-
chy/ a wſſecko Ptactwo Nebeſké/ y wſſecky Sſelmy Země: Adamowi pak nenalézal ſe pomocnĳk podobný gemu. 
¶ Y dopuſtil Pán Bůh dřjmotu na Adama/ a když vſnul/ wyňal gedno Žebro geho/ a naplnil tělem mĳſto to. Y wzdělal Pán 

Buoh Žebro kteréž wyňal z Adama/ w Ženu/ a přiwedl gi k Adamowi. Y řekl Adam:Tato geſt Koſt nynĳ z Koſtĳ mých/ a Tě-
lo z Těla mého: Tato бude ſlauti Mužatka/ nebo z Muže wyňata geſt. Protož opuſtĳ Cžlowěk Otce ſwého y Matku/ a бudeť ſe 
přidržeti Manželky ſwé: y бudauť dwa w gednom Těle. Byli pak obadwa nahá/ totiž Adam y Žěna geho/ a neſtyděli ſe  
  
Kapitola III. 
Had pak бyl chytřegſſý nad wſſecky Žiwočichy Země/ kteréž бyl včinil Pán Bůh. Kterýžto řekl k Ženě: Proč přikázal wám 
Bůh abyſſte negedli z každého Dřewa Rayſkého? Gemuž odpowěděla Žena/ Owotce z Dřĳwĳ kteráž raž gſau w Rági/ gĳme/ 
než Owotce z dřewa kteréž geſt proſtřed Ráge/ přikázal nám Bůh abychom negedli/ ani ſe ho dotýkali/ abychom ſnad neze-

mřeli. 
¶ Tehdy řekl Had k Ženě/ Nikoli ſmrtĳ nezemřete/ Nebo wĳť Bůh/ že w kterýžkoli den gĳſti бudete z něho/ otewrauť ſe oči 
waſſe/ a бudete yako Bohowé/ znagĳce dobré y zlé. Protož widěla Žena žeby dobré бylo dřewo k gĳdlu/ a Očima pěkné/ a na 
pohleděnĳ rozkoſſné (poněwadžby rozumné činilo) y wzala z Owotce geho/ a gedla: a dala Muži ſwému/ kterýžto gedl. Y 
otewřĳny gſau Oči obaudwau. A když poznali ſe žeby бyli nazý/ nawázali Lĳſtĳ Fĳkowého/ y nadělali ſobě Wěnĳkůw.  
¶ A když zaſlechli hlas Pána Boha procházegĳcýho ſe w Rági na Wĳtr po Poledni/ ſkryl ſe Adam y Žena geho před Twářĳ 
Pána Boha/ vproſtřed dřĳwĳ Rayſkého. Y zawolal Pán Bůh Adama/ a řekl gemu: Kde gſy? Kte[rýž řekl] Hlas twuog PANE 
ſlyſſel gſem w Rági/ a бál gſem ſe/ proto že gſem náh/ y ſkryl gſem ſe. Gemuž řekl PÁN: Kdo geſt tobě oznámil žeby nah бyl/ 

gediné že gſy z Dřewa gedl/ z kteréhož gſem tobě přikázal aby negedl? Y řekl Adam:Žena kterauž gſy mi dal za Towaryſſku 
(ona) dala mi z Dřewa/ a yá gedl. Y řekl Pán Bůh k Ženě/ Pročs to včinila? Kterážto odpowěděla/ Had mne zklamal/ y gedla 
gſem.  
¶ Y řekl Pán (Bůh) k Hadu: Že gſy včinil to/ zlořečený gſy nad wſſecky Žiwočichy y Howada Země: Na prſech twých pole-
zeſs/ a Zemi gĳſti бudeſs/ po wſſecky dni žiwota twého. Nepřátelſtwĳ položĳm mezy tebau/ a Ženau/ A Semenem twým/ y 
Semenem gegjm: Onať potře Hlawu twau/ a ty vklady бudeſs činiti Patě geho.  
¶Ženě také řekl: Rozmnožĳmť бĳdy twé/ a počĳnánĳ twá: W бoleſtech roditi бudeſs Děti/ a pod mocý Muže бudeſs/ a onť 
бude panowati nad tebau.  

¶ Adamowi pak řekl: Že gſy vpoſlechlhlaſu Ženy twé/ a gedl gſy z Dřewa/ z kteréhož gſem rozkázal tobě aby negedl/ Zloře-
čena Země w prácy twé: w Robotách бudeſs gĳſti z nĳ po wſſecky dni žiwota twého/ Trnĳ a Hložĳ бudeť tobě ploditi/ a 
бudeſs gĳſti Byliny Země. W potu twáři twé krmitiſe бudeſs chlebem twým/ dokawadž ſe nenawrátĳſs do Země/ z nĳž wzat 
gſy: NeboPrach gſy/ a w Prach ſe obrátĳſs. 
¶ Y nazwal Adam Gméno Ženy ſwé Ewa/ proto žeby бyla Mátě wſſech žiwých.Zdělal také Pán Bůh Adamowi a Ženě geho 
Sukně z Kožj chlupatých/ a zwoblačel ge. Y řekl (Pán Bůh) Hle Adam yako geden z nás včiněn geſt/ znage dobré y zlé: Pro-
tožnynĳ/ aby ſnad neztáhl Ruky ſwé/ a newzal také z Dřewa žiwota/ y gedlby/ a бylby žiwna wěky. Y wypuſtil ho Pán Bůh 
z Ráge rozkoſſe/ aby dělal Zemi/ z nĳž wzat geſt. Y wyhnal Adama/ a poſtawil před Rágem rozkoſſe Cherubĳna/ a Meč Pla-
menný na obě ſtraně oſtrý/ aby oſtřĳhal Ceſty k Dřewu žiwota. 

  
Kapitola IIII. 
ADam pak poznal Ženu ſwau Ewu: Kteráž počala y porodila Kayna/ řkaucý: Obdržela gſem Cžlowěka ſkrze Boha. A opět 
porodila Bratra geho Abele. Byl pak Abel Paſtýř Owcý/ a Kayn Woráč: 
¶ Tehdy ſtalo ſe po mnohých dnech/ žeobětowal Kayn z vžitku zemſkého dary PANV/ Abel také obětowal z prworozených 
wěcý Stáda ſwého/ a z tučnoſti gegich: Y pohleděl PAN na Abele a na dary geho. Na Kayna pak/ a na dary geho nepohleděl: 
Y rozhněwal ſe Kayn náramně/ a opadla Twář geho. Y řekl PAN k němu: Proč gſy ſe rozhněwal? a proč geſt opadla twář 
twá? Wſſak бudeſſli dobře činiti/ wezmeſs: pakli zle/ hned we dweřĳch hřĳch twůg přĳtomen бude? Ale pod mocý twau 

бudeť žádoſt twá/ a ty panowati бudeſs nad nĳ. Y řekl Kayn k Abelowi Bratru ſwému: Wýgděma wen. A když бyli na Poli/ 
powſtal Kayn proti Bratru ſwému Abelowi/ a zabil ho. Y řekl PAN k Kaynowi/ Kde geſt Abel Bratr twůg? Kterýž odpowě-
děl: Newĳm/ zdaliž ſtražným Bratra mého gſem yá? Y řekl k němu: Cos včinil? Hlas krwe Bratra twého wolá ke mně 
z Země. Protož nynĳ zlořečený budeſs na Zemi/ kteráž otewřela Vſta ſwá/ a přiyala Krew Bratra twého z ruky twé. Když dě 
lati бudeſs gĳ/ nebudeť wydáwati tobě vžitkůw ſwých: Tulákem a zahnaným budeſs na Zemi. Y řekl Kayn ku PANV: 
Wětſſýť geſt neprawoſt má/ nežli abych miloſti zaſlaužil. Hle wyhánĳſs mne dnes z Země/ a před Twáři twau krýti ſe бudu/ a 
бuduť tulákem a zahnaným na Zemi. Protož každý kdož nalezne mne/ zabigeť mne. Y řekl gemu PAN: Nikoli tak nebude: 
Ale každý kdožby zabil Kayna/ ſedmeru pomſtu poneſe. Y položil PAN znamenĳ na Kayna/ aby ho žádný nezabigel kdoby 

naſſel ho. Y wyſſed Kayn od Twáři PANJE/ přebýwal wyhnaný na zemi k ſtraně kteraž geſt na Wýchod Slunce Eden. 
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¶ Poznal pak Kayn Ženu ſwau/ kteráž počala a porodila Enocha. Y wyſtawěl Měſto/ a nazwal Gméno geho Gménem Syna 

ſwého Enoch. Enoch pak zplodil Jrada/ a Irad zplodil Mauiale/ a Mauiael zplodil Matuzaele/ a Matuzael zplodil Lámecha: 
kterýžto poyal dwě Ženě/ gméno gedné Ada/ a gméno druhé Zylla. Y porodila Ada Iabala/ kterýž бyl Otec přebýwagĳcých w 
Stanĳch a Paſtýřůw: Gméno Bratra geho Iůbal/ ten бyl Otec těch kteřĳ hudau na Huſle a na Warhany. Zylla také porodila Tu-
balkayna/ kterýžto бyl Kowářem/ a Dělnĳkem wſſelikého dĳla od Mědi a od Železa. Seſtra pak Tubalkaynowa бyla Noema.
 Y řekl Lamech Ženám ſwýmAdě a Zylle: Poſlyſſte hlaſu mého Ženy Lámechowy/ pilně pozorugte řeči mé: žeť 
gſemzabil Muže k ráně mé/ a Mládence k ſynaloſti mé/ Sedmera pomſta dána bude pro Kayna: ale pro Lámecha Sedm-
deſatkrát ſedmkrát mſſtěno бude. 
¶ Poznal pak geſſtě Adam Ženu ſwau/y porodila Syna/ a nazwala Gméno geho Seth/ řka: Poſtawil mi Buoh Plémě giné mjſto 

Abele/ kteréhož zabil Kayn. Ale y Sethowi narozen geſt Syn/ kteréhož nazwal Enoſem/ ten počal wzýwati Gméno Páně 
  
Kapitola V. 
TAto geſt Knĳha Rodu Adamowa: W den kterýž ſtwořil Bůh člowěka/ ku podobenſtwĳ Božĳmu včinil ho. Muže a Ženu 
ſtwořil ge/ a požehnal gim: y nazwal Gméno gegich Adam/ w den w kterýžto ſtwořeni gſau. 
¶ Adam pak žiw бyl Sto a třidceti leth: a zplodil Syna k obrazu a k podobenſtwĳſwému/ a nazwal Gméno geho Seth. Y vči-
něni gſau dnowé Adamowi/ potom když zplodil Setha/ oſm Set leth: y plodil Syny a Dcery. A včiněn geſt weſſkeren čas/ w 
kterémž бyl žiw Adam/ dewět Set a třidceti Leth/ y vmřel. 
¶ Seth také žiw byl/ Sto pět Leth/ a zplodil Enoſa. A byl žiw Seth potom když zplodil Enoſa/ oſm Set a ſedm Leth/ a plodil 

Syny a Dcery. Y včiněni gſau wſſickni dnowé Sethowi/ dewět Set/ dwanácte Leth/ y vmřel. 
¶ Byl pak Enos w dewadeſáti Letech/a zplodil Kaynana. Po gehožto narozenĳžiw бyl oſm Set a patnácte Leth/ a plodil  Syny a 
Dcery. Y včiněni gſau wſſickni dnowé Enoſowi/ dewět Set pět Leth/ potom vmřel. 
¶ Kaynan také gſa w Sedmdeſáti Letech/ zplodil Malalehele. A žiw бyl Kaynan potom když zplodil Malalehele/ oſm Seth a 
čtyřidceti Leth/ a plodil Syny y Dcery. A včiněni gſau wſſickni dnowé Kaynanowi/ dewět Set a deſet leth/ y vmřel. 
¶ Malalehel pak w Sſedeſati a pěti Letech/ zplodil Iareda. A žiw бyl Malalehel potom když zplodil Iáreda/ oſm Set a třidceti 
Leth/ a plodil Syny a Dcery. Y včiněni gſau wſſyckni dnowé Malalehelowi/ oſm Set a dewadeſáte pět Leth/ y vmřel.  Iáred 
mage Sto Sſedeſáte a dwě  

¶ Létě/ zplodil Enocha. Y žiw бyl Iáred/ potom když zplodil Enocha/ oſm Set Leth/ a plodil Syny a Dcery. Y včiněni gſau 
wſſyckni dnowé Iáredowi/ dewět Set/ Sſedeſate dwě Létě/ y vmřel. 
¶ Enoch pak mage Sſedeſáte a pět Lety zplodil Mathuzaléma. A chodil Enoch s Bohem: A žiw бyl Enoch potom když zplodil 
Mathuzaléma/ tři Sta leth/ a plodil Syny a Dcery. Y včiněni gſau wſſicknidnowé Enochowi/ tři Sta/ Sſedeſáte a  pět Leth/ a 
chodil s Bohem/ a nevkázal ſe/nebo wzal ho Bůh. 
¶ Mathuzalém také mage Sto a Oſmdeſáte ſedm Leth/ zplodil Lámecha. A žiw бyl Mathuzalém potom když zplodil Lámecha/ 
ſedm Set Oſmdeſáte a dwě Létě/ y plodil Syny a Dcery. Y včiněni gſau wſſyckni dnowé Mathuzalémowi/ dewět Set/Sſedeſáte 
a dewět Leth/ y vmřel.Lámech pak gſa we Stu Oſmdeſátia dwau Letech/ zplodil Syna/ a nazwal gméno geho Noe/ řka: Tentoť 

nás potěſſý od pracý a Robot rukau naſſých/ w Zemi kteréžto zlořečil PAN. Y žiw byl Lamech potom když zplodil Noe/ pět 
Set Dewadeſáte a pět Leth: Y plodil Syny a Dcery/ a včiněni gſau wſſickni dnowé Lámechowi/ ſedm Set/ Sedmdeſáte a ſedm 
let/ y vmřel. 
¶ Noe pak gſa w Pěti Stech Letech/zplodil Sema/ Chama/ a Iaffeta.  
 
EZECHYEL  
  
Kapitola I. 

STalo ſe pak třidcátého Létha/ čtwrtého Měſýcea pátého dne Měſýce/ když gſem бyl v proſtřed yatých/ podlé potoku Chobar/ 
otewřĳna gſau Nebeſa/ y widěl gſem widěnĳ Božj: Pátého dne Měſýce/ to geſt Létho páté zawedenĳ Ioachyma Krále 
Iůdſkého. 
¶ Stalo ſe ſlowo PANie k Ezechyelowi ſynu Buzy Knězy/ w zemi Kaldayſké/ podlé potoka Chobar: A ſtala ſe nad nim tu ruka 
PAně. Y widěl gſem/ a hle wĳtr wichrowýod půlnocy wál/ a oblak weliký/ y oheň plápolagĳcý/ a бleſk wůkol něho/ A 
z proſtředněho yako twářnoſt moſazy/ totiž z proſtřed ohně. A z proſtřed geho podobenſtwĳ čtyř zwĳřat: A tato twářnoſt ge-
gich/ podobenſtwĳ člowěčĳ mezy nimi. A čtyři twáři gednomu: a čtyři křjdla gednomu. A nohy gegich/ nohy přjmé: a pata 
nohy gegich/ yako pata nohy telete/ A giſkry yako ſpatřenĳ mědi ſtkwaucý. A ruce člowěčĳ pod křĳdly gegich na čtyřech 
ſtranách: A twáři y křĳdla po čtyřech ſtranách měli. A ſpogená byla křjdla gegich gednoho k druhému: Neobracowaly 

ſe když ſſly/ ale gednokaždé před twářĳ ſwau kráčelo. A podobenſtwj obljčege gegich twář člowěčĳ: a twář Lwowá na pra-
wicy gich čtyř: ale twář Wolowá na lewicy gich čtyř: a twář Orlice ſe ſwrchku gich čtyř. A twáři gegich/ y křĳdla gegich roz-
tažená ſwrchu: Dwě křĳdla každého gich ſpoyowala ſe/ a dwě přikrýwala těla gegich.A gednokaždé z nich před twářĳ ſwau 
chodilo: Kdež byla prudkoſt ducha/ tam kráčely: ani ſe obracowaly když chodily. A podobenſtwĳ zwĳřat/ a wzezřenĳ gegich/ 
yako vhlĳ wohně hořĳcýho/ a yako pohleděnĳ do ſwětla. Toto bylo widěnĳ běhage v proſtřed zwĳřat/ bleſk ohně/ a z ohně 
blýſkánĳ wycházegĳcý. A z wĳřata ſſla a nawracowala ſe/ ku podobenſtwĳ blýſkánĳ zaſwěcugĳcýho ſe. 
¶ A když gſem patřil na zwĳřata/ vkázalo ſe kolo gedno na zemi podlé zwĳřat/mage čtyři twáři. A ſpatřenĳ kol y dĳlo gegich/ 
yako widěnĳ Moře/ a gedno podobenſtwĳ gich čtyř: A ſpatřenĳ gich y dĳla/ yakoby бylo kolo proſtřed kola. Po čtyřech 

ſtranách gich gdúce ſſly/ a neobracowaly ſe když chodily. Poſtawa pak byla kolám/ y wýſoſt/ a hrozné wzezřenĳ: A wſſecko 
tělo plné očĳwůkol gich čtyř. A když chodila Zwĳřata/chodily ſpolu y kola podlé nich: A když ſe pozdwihowala Zwĳřata od 
země/ pozdwihowaly ſe ſpolu y kola. Kamžkoli ſſel duch/ tam také/ když ſſel duch kola ſpolu zdwihaly ſe/gdauce za nim/ ne-
bo duch žiwota бyl w kolách. S gdaucými ſſly/ a s ſtogĳcými ſtály: a s pozdwiženými od země ſpolu ſe pozdwihowaly y kola/ 
za nimi gdauce: neb duch žiwota byl w kolách. A podobenſtwĳ nad hlawau zwĳřat Nebe hwězdného/ yako ſpatřenĳ křiſſtálu 
hrozného/ a roztaženého nad gegich hlawami ſwrchu. Ale pod Nebem křĳdla gegich ztažená/ gedno k druhému: Gedno každé 
dwěma křĳdly přikrýwalo tělo ſwé/ a druhé ſe také zakrýwalo. 
¶ A ſlyſſel gſem zwuk křĳdel/ yako zwukwod mnohých/ yako zwuk wyſokého Boha když chodily/ бyl yako zwuk množſtwĳ/ 

a yako zwuk wogſk. A když ſtály/ opuſſtěna бylakřĳdla gegich. Neb když бyl hlas na Nebi/ kteréž (totiž Nebe) bylo nad hla-
wau gegich/ ſtály a opauſſtěly křĳdla ſwá. A na Nebi/ kteréž ſe dotýkalo hlaw gegich/ yako ſpatřenĳ kamene Zaffĳrowého/ 
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podobenſtwĳ Trůnu: A na podobenſtwĳ Trůnowém/ podobenſtwĳſtwĳ yako ſpatřenĳ člowěka ſwrchu. Y widěl gſem yako 

pěknoſt ſtkwaucý moſazy/ yako ſpatřenĳ ohniwé wnitř: a wuokol geho/ od ledwĳ geho y s hůry: a od ledwĳ geho až dolůw/ 
widěl gſem yako kráſu ohně ſtkwaucýho wůkol. Yako ſpatřenĳ duhy/ když бýwá w Oblace we dni deſſťowém/ tak geſt бylo 
ſpatřenĳ бleſku wůkol. To widěnĳ бylo podobenſtwĳ Sláwy PANJE. 
  
Kapitola II. 
A Widěl gſem/ y padl gſem na twář mau: Y ſlyſſel gſem hlas mluwĳcýho. A řekl ke mně: Synu člowěčĳ/ ſtůg na nohách 
twých/ a mluwiti бudu s tebau. Y wſſel we mne duch/ yakž mluwil mi/ a poſtawil mne na nohách mých. 
¶ Y ſlyſſel gſem mluwĳcýho ke mně/ a řkaucýho: Synu člowěčĳ/ poſýlám yá tebe k Synům Izrahelſkým/ k lidem poběhlým/ 

kteřĳž odſtaupili odemne. Oni y Otcowé gegich přeruſſyli ſmlauwu mau/ až do dne tohoto. A Synowé twrdé twáři a 
neſkroceného Srdce gſau/ k nimž yá poſýlám tebe: Y dĳſs k nim/ Toto prawĳ Pán Bůh/ Zda ſnad oni vſlyſſý/ a zda ſnad 
přeſtanau: nebo dům geſt popauzegĳcý/ a zwědĳť že Prorok бyl v proſtřed nich. 
¶Protož ty ſynu člowěčĳ nebog ſe gich/ani ſe ſtrachůg gegich řeči: neб newěřĳcý a podwracugĳcý gſau s tebau/ a s ſſtĳry pře-
býwáſs: Slow gegich nebog ſe/ a oblĳčegůw gegich neſtrachůg ſe: neб dům k hněwu wzbuzugĳcý geſt. Protož mluwiti бudeſs 
ſlowa má k nim/ zdaby ſnad vpoſlechli a powolili: neb popauzegĳcý gſau.  
¶ Ty pak Synu člowěčĳ ſlyſs/ kterékoli wěcy mluwĳm k tobě/ a nebýway popauzegĳcý/ yako dům popauzegĳcý geſt: Otewři 
vſta twá/ a gez kterékoli wěcy yá dáwám tobě. Y widěl gſem/ A ay Ruka wztažená kemně/ w nĳž бyla ſwinutá Knĳha: Y 
rozwinul gi předemnau/ na nĳž бylo pſáno wnitřy zewnitř: A бylo na nĳ pſáno nařĳkánĳ/ a pláč y бĳda.  

 
Kapitola III. 
Y Ržekl ke mně: Synu člowěčĳ/ cožkoli nalezneſs ſněz to: ſněz Knĳhy tyto/ a gda mluw k Synům Izrahelſkým. Y otewřel 
gſem vſta má/ a krmil mne těmi Knihami/ a řekl ke mně: Synu člowěčĳ/ бřicho twé gĳſti бude/ a ſtřewa twá naplnĳ ſe těmito 
knihami/ kteréž yá dáwám tobě. Y gedl gſem ge/ a včiněna geſt w vſtech mých/ yako ſtred/ ſladkoſt. 
¶ Y řekl ke mně: Synu člowěčĳ Gdi k domu Izrahelſkému/ a mluwiti бudeſs ſlowa má k nĳm. Nebo ne k Lidu hluboké řeči/ a 
neznámėho yazyka/ ty poſlán budeſs/ k Domu Izrahelſkému: ani k mnohým lidem hluboké řeči a neznámého yazyka/ ge-
gichžby nemohl ſlyſſeti řeči: A kdyby pak nim poſlán бyl/ oniby tebe ſlyſſeli. Ale dům Izrahelſký nechtĳ ſlyſſeti tebe: nebo 

nechtĳ ſlyſſeti mne:Weſſkeren zagiſté dům Izrahelſký neſtydatého čela geſt/ a twrdého Srdce. Hle včinil gſem Twář twau 
mocněgſſý nad twáři gegich/ a čelo twé twrdſſý než čela gegich. Yako Dyamanth/ a yako ſſkřemen včini gſemtwář twau: Ne-
bog ſe gich ani ſe lekay twáři gegich/ neb Dům popauzegĳcý geſt. 
¶ Y řekl ke mně/ Synu člowěčĳ wſſecky řeči mé/ kteréž yá k tobě mluwĳm/ přĳgmi w ſrdcy twém/ a vſſyma twýma ſlyſs: A 
gdiž/ wegdi k přeſtěhowánĳ k Synům Lidu twého/ a mluwiti бudeſs k nim/ a dĳſs gim: Totoť prawĳ Pán Bůh: zda ſnad 
vſlyſſý a powolĳ. Y přiyal mne duch/ a ſlyſſel gſem po ſobě hlas pohnutĳ welikého/ Požehnaná ſláwa PANIE z mĳſta ſwého/ a 
hlas křĳdel zwĳřat tepaucých gednĳm w druhé: a hlas kol gdaucých za zwĳřaty/ a hlas pohnutĳ welikého. Duch také 
pozdwihl mne a poyal mne: Y odſſel gſem w hořkoſti rozhněwánĳ ducha mého: neб Ruka PANIE бyla ſemnau poſylňugĳcý 

mne. Y přiſſel gſem k přeſtěhowánĳ/ k hromadě nowého obilĳ/ k těm kteřĳž бydleli podlé Potoka Chobar: Y ſeděl gſem kdež 
oni ſeděli/ a oſtal gſem tu ſedm dnĳ/ truchle v proſtřed nich.  
¶ Ale když minulo ſedm dnĳ/ ſtalo ſe ſlowo PANIE ke mně/ řka: Synu člowěčĳ/ ſtrážným poſtawil gſem tebe Domu Izra-
helſkého: Y vſlyſſýſs z vſt mých ſlowo/ a zwěſtugeſs gim odemne. Geſtliže když yá dĳm k бezbožnému/ Smrtĳ vmřeſs: a toho 
nezwěſtugeſs gemu/ ani mluwiti бudeſs/ aby ſe odwrátil od ceſty ſwé бezbožné/ a žiw бyl: On бezbožný w neprawoſti ſwé 
vmře/ ale krwe geho z ruky twé požádám. A pakli ty zwěſtugeſs бezbožnému/ a on ſe neobrátĳ od бezbožnoſti ſwé/ a od ceſty 
ſwé бezbožné: On zagiſté w neprawoſti ſwé vmře/ ty pak Duſſy twau wyſwobodil gſy. Pakli obrátĳ ſe ſprawedliwý od 
ſprawedlnoſti ſwé/ a činiti бudene prawoſt: položĳm vraz před nim/ onť vmře: že gſy nezwěſtowal gemu/ w hřĳchu ſwém 

vmře/ a nebudau w paměti ſprawedlnoſti geho/ kteréž činil: ale krwe geho z ruky twé požádám. Pakli zwěſtugeſs 
ſprawedliwému/ aby nehřeſſyl ſprawedliwý/ a on nebude hřeſſyti: žiw gſa žiw бude/ že gſy gemu zwěſtowal/ a ty duſſy twau 
wyſwobodil gſy.  
¶ Y ſtala ſe tu nademnau ruka PANie/a řekl ke mně: Wſtana wygdi na pole/ a tam mluwiti бudu s tebau. Y wſtaw/ wyſſel 
gſemna pole: A hle tam ſláwa PANie ſtála/ yako ſláwa/ kterauž gſem widěl podlé Potoka Chobar: Y padl gſem na twář mau. 
Y wſſel we mne duch/ a poſtawil mne na nohách mých/ a mluwil mi/ y řekl ke mně: Wegdi/ a zavři ſe w proſtřed domu twé-
ho. A ty Synu člowěčĳ/ ay dány gſau na tebe okowy/ a ſwĳžĳ tebe gimi/ a newygdeſs z proſtřed gich. A yazyku twému roz-
káži ſe přidržeti dáſnĳ twých/ y бudeſs yako němý/ a ne yako muž přimlauwagĳcý/ neb Dům popauzegĳcý geſt. A když 
mluwiti бudu tobě/ otewru vſta twá/ y dĳſs k nim: Totoť prawĳ Pán Bůh: Kdo ſlyſſĳ/ ſlyſs: a kdo powoluge/ powol: neb Dům 

popauzegĳcý geſt. 
  
Kapitola IIII. 
A Ty Synu člowěčĳ/ wezmi ſobě cyhlu/ a položĳſs gi před ſebau: a napĳſſeſs na nĳ Měſto Geruzalém. A ſpůſobĳſs proti němu 
Obleženĳ/ a wzděláſs ohrady/ a ſnoſſýſs náſpy/ a dáſs proti němu Wogſka/ a poſtawĳſs Berany wálečné wůkol. A ty wezmi 
ſobě Pánew železnau/ a položĳſs gi w zed železnau/ mezy tebau a mezy Měſtem/ a zatwrdĳſs twář twau proti němu/ y бude w 
Obleženĳ/ a obklĳčĳſs ge: Znamenĳ geſt domu Izrahelſkému. 
¶ A ty ſpáti бudeſs na бoku twém lewém/a položĳſs neprawoſti Domu Izrahelſkéhona něm: podlé počtu dnĳ/ w nichž ſpáti 

бudeſs na něm/ a přĳgmeſs neprawoſti gegich.Yá pak dal gſem tobě Létha neprawoſti gegich/ počet dnĳ Třĳ Seth a Dewa-
deſátednůw: Y poneſeſs neprawoſt domu Izrahelſkého. A když to doplnĳſs/ ſpáti бudeſs na бoku twém prawém podruhé/ a 
přigmeŝ neprawoſt domu Iůdſkého čtyřidceti dnĳ/den za Rok/ den zagiſté za Rok dal gſem tobě. A k obleženĳ Geruzaléma 
obrátĳſs twářtwau/ a rámě twé wztažené бude: y prorokowati бudeſs proti němu. Hle obklĳčil ſem tebe okowy/ a neobrátĳſs 
ſe z бoku twého na bok giný/ dokudž newyplnĳſs dnĳ obleženĳ twého. A ty wezmi ſobě Pſſenice a Gečmene/ Bobu/ a 
Sſoſowice/ Yahel/ Wykwe: a wkladeſs to w gednu nádobu/ y naděláſs ſobě chlebuow podlé počtu dnĳ/ w nichž ſpáti бudeſs na 
бoku twém: tři Sta a dewadeſáte dnĳ gjſti бudeſs to. Pokrm pak twuog/kteréhož požĳwati бudeſs/ bude wáhy dwadcýti zá-
wažĳ za den: od čaſu až do čaſu gĳſti бudeſs. Y wodu w mĳru pĳti бudeſs/ ſſeſtau ſtránku Hyn: od čaſu až do čaſu бudeſs 

pĳtito. A yako pokrutu gečnau gĳſti бudeſs to/a laynem/ kteréž wýgde z člowěka/  přikrýgeſs to před očimá gegich.  
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¶ Y řekl PAN: Tak gĳſti бudau Synowé Izrahelſſtĳ chléb ſwůg poſſkwrněný mezy Národy/ do nichž wyženu ge. Y řekl 

gſem:Ah/ ah/ ah/ Pane Bože/ Hle duſſe má nenĳ poſſkwrněná/ A vmrliny y roztrhaného od Zwěři negedl gſem/ z mladoſti mé 
až doſawád/ a neweſſlo w vſta má wſſeliké Masſo nečiſté.  
¶ Y řekl ke mně: Hle dal gſem tobě hnůg wolowý/ mĳſto layn člowěčĳch/ a včinĳſs chléb twůg w něm. Y řekl ke mně: Synu 
Cžlowěčĳ/ Hle yá zetru huol chlebowau w  Geruzalémě: a gĳſti бudau chléb ſwůg na wáhu/ a w pečowánĳ: a wodu w mĳru y 
w auzkoſti pĳti бudau/ aby když ſe gim бude nedoſtáwati chleba a wody/ padl gedenkaždý k Bratru ſwému/ a zhynuliby ſpolu 
w neprawoſtech ſwých. 
  
Kapitola V. 

A Ty Synu Cžlowěčĳ/ Wezmi ſoběmeč oſtrý holĳcý wlaſy/ a wezmauc powedeſs gey přes hlawu twau/ a přes бradu twau: A 
wezmeſs ſobě záwažĳ wáhy/ a rozdělĳſs wlaſy. Třetĳ ſtránku ohněm ſpáljſs proſtřed Měſta/ podlé wyplněnĳ dnůw obleženĳ: 
A wezma třetĳ ſtránku/ zſekáſs mečem okolo něho: Ale ginau třetinu rozptýlĳſs v wĳtr/ a Meč obnažĳm po nich. Y wezmeſs 
odtud malý počet/ a vwĳžeſs ge na ſwrchku pláſtě twého. A z nich opět wezmeſs/ a vwržeſs proſtřed ohně/ a ſpálĳſs ge 
ohněm/ a z nich wýgde oheň na weſſkeren dům Izrahelſký. 
¶ Toto prawĳ Pán Bůh: Tento geſt Geruzalém/ v proſtřed Národůw poſtawil gſem gey/ a okolo něho země. Y potupil ſaudy 
mé/ aby wĳce бyl бezbožný nežli Pohané/ a potupili přikázanĳ má wĳc než země/ kteréž okolo něho gſau: nebo ſaudy mě 
zawrhli/ a w Přikázanĳch mých nechodili. 
¶ Protož toto prawĳ Pán Bůh/ Že gſte přewýſſyli Národy/ kteřĳ okolo wás gſau/ a w přikázanĳch mých nechodili gſte/ ani 

ſaudůw mých nečinili/ a podlé Saudůw Národuow/ kteřĳ okolo wás gſau/ nečinili gſte.Protož toto prawĳ Pán Bůh: Hle yá 
k tobě/ a yá ſám včinĳm v proſtřed tebe Saudypřed očima Národůw: A včinĳm nad tebau čehož gſem nevčinil/ a čehož wĳce 
podobného nevčinĳm/ pro wſſecky ohawnoſti twé.Protož Otcowé gĳſti бudau Syny ſwé vproſtřed tebe/ a Synowé gĳſti budau 
Otce ſwé: a včinĳm nad tebau ſaudy/ a rozwěgi wſſecky oſtatky twé we wſſeliký wĳtr. 
¶ Protož žiw gſem yá/ prawĳ Pán Bůh/Gediné proto že gſy Swatého mého poſſkwrnil/ we wſſelikých aurazých twých/ y we 
wſſech ohawnoſtech twých: Iá také zlámám/ a neodpuſtĳ oko mé/ a neſmilugi ſe. Třetĳ twá ſtránka Mořem zemře/ a hladem 
ſtráwena бude v proſtřed tebe: a třetĳ ſtránka twá Mečem padne okolo tebe: Třetĳ pak ſtránku twau we wſſeliký wĳtr roz-
ptýlĳm/ aMeč z poſſwy wytrhnu po nich. Y naplnĳm prchliwoſt mau/ a odpočinauti rozkáži rozhněwánĳ mému w nich/ a 

vtěſſým ſe: A бudau wěděti/ že yá PAN mluwil gſem w horliwoſti mé/ když wyplnĳm wſſecko rozhněwánĳ mé w nich. A 
dám tebe w pauſſť a w potupu Národuom/ kteřĳž okolo tebe gſau/ před oblĳčegem wſſelikého/ kdož mimo tebe půgde. Y 
бudeſs potupa a rauhánĳ/ přĳklad a ſtrach w Národech/ kteřĳž okolo tebe gſau/ když včinĳm nad tebau ſaudy w prchliwoſti a 
w rozhněwánĳ/ y w treſtánĳ hněwu/ Iá PAN mluwil gſem. Když poſſli ſtřely hladu nayhorſſý na ně/ kteréž бudau ſmrtedlné/ a 
kteréž poſſli abych wás ztrápil/ a hlad shromáždĳm na wás/ a zetru v wás hůl chleba. A wpuſtĳm na wás hlad/ a Sſelmy nay-
horſſý až do wyhubenĳ. A Mor y krew půgdau přes tebe/ a Meč vwedu na tebe/ yá PAn mluwil gſem. 
 
JANOVO EVANGELIUM 

  
Kapitola I. 
NA počátku bylo Slowo/ a Slowo бylo v Boha/ a Bůh бyl to Slowo. To бylo na počátku v Boha. Wſſecky wěcy ſkrze ně vči-
něny gſau/ a bez něho nic nenĳ včiněno což včiněno geſt. W něm žiwot бyl/ a žiwot бyl ſwětlo Lidĳ: a Swětlo w temnoſtech 
ſwĳtĳ/ a tmy ho neobſahly.  
¶ Byl Cžlowěk poſlaný od Boha/ kterémuž gméno бylo Ian. Ten přiſſel na ſwědectwĳ/ aby ſwědectwĳ wydal o Swětlu/ aby 
wſſyckni wěřili ſkrze něho. Nebyl on to ſwětlo/ ale aby ſwědectwĳ wydal o Swětlu. Bylo ſwětlo prawé/ kteréž oſwěcuge kaž-
dého člowěka/ přicházegjcýho na tento Swět. Na ſwětě бyl/ a Swět ſkrze něho včiněn gť/a Swět ho nepoznal. ¶ Mezy ſwé 

wlaſtnĳpřiſſel a ſwogi ho nepřiyali: Kolikož pak koli přiyali ho/ dal gim moc aby Syny Božĳmi бyli/ těm kteřĳž wěřĳ we 
Gméno geho: Kteřĳžto ne ze krwĳ/ ani z wuole Těla/ ani z wuole Muže/ ale z Boha zrozeni gſau. A ſlowo tělem včiněno geſt/ 
a přebýwalo mezy námi/ a widěli gſme ſláwu geho/ ſláwu yakožto gednorozeného od Otce/ plného miloſti a prawdy. 
¶ Ian ſwědectwĳ wydáwá o něm/ a wolá/ řka: Tento бyl o němž gſem prawil: Kterýž po mně gda/ predſſel mne/ nebo prwé 
nežli yá бyl. A z plnoſti geho wſſyckni my wzali gſme/ a miloſt za miloſt: Nebo Zakon ſkrze Moyžĳſſe dán geſt/ miloſt a pra-
wda ſkrze Gežĳſſe Kryſta přiſſla. Boha žádný nikdý newiděl. Gednorozený Syn který geſt w lůnu Otce/ on geſt wyprawil. 
¶ A totoť geſt ſwědectwĳ Ianowo. Kdyžpoſlali Židé od Geruzaléma Kněžĳ a Iahny k němu/ aby otázali ho/ Ty kdo gſy? 
Ywyznal a nezapřel. A wyznal/ Že yá negſem Kryſtus. Y otázali ho/ což tehdy Eliáſs gſy ty? Y řekl: Negſem. Prorokli gſy? 
Odpowěděl/ Ne. Tehdy řekli gemu: Kdo gſy pak/ ať odpowěd dáme těm kteřĳž nás poſlali? Coprawĳſs ſám o ſobě? Ržekl: Iá 

hlas wolagĳcýho na pauſſti/ zprawte ceſtu PAně/ Iakož powěděl Yzayáſs Prorok. 
¶ A ti kteřĳž бyli poſláni/ z Zákonĳkůw бyli. Y otázali ho/ a řekli gemu: Pročež tehdy křtĳſs/ poněwádž ty negſy Kryſtus/ ani 
Eliaſs/ ani Prorok? Odpowěděl gim Ian/ řka: Iá křtĳm wás w wodě/ ale vproſtřed wás ſtogĳ/ kteréhož wy neznáte. Onť geſt/ 
kterýž po mně přiſſel/ a předemnau бyl: kteréhožto negſem hoden rozwázati řeménka v obuwi geho. Tyto wěcy w Bethabaře 
ſtaly ſe za Iordánem/ kdež Ian Křtil.  
¶ Druhého pak dne/ vzřel Ian Gezĳſſe an gde k němu/ y řekl: Ay toť Beránek Božĳ kterýž ſnĳmá hřĳchy Swěta. Tentoť geſto 
kterémž gſem powěděl: Že po mně přiſſel Muž/ kterýž předemnau бyl/ nebo prwé nežli yá бyl/ a yá neznal gſem ho/ ale aby 
oznámen бyl w Lidu Izrahelſkém/ proto yá přiſſel gſem křtě w wodě.  

¶ A ſwědectwĳ wydal Ian řka: Widěl gſem ducha an sſtupuge yako holubice s Nebe/ a zůſtáwá na něm. A yá gſem ho neznal: 
Ale který mne poſlal křtĳti w wodě/ ten mi řekl: Nad kýmž vzřĳſs ducha sſtupugĳcýho a zuoſtáwagĳcýho na něm/ tenť geſt 
kterýž křtĳ Duchem Swatým. A yá gſem widěl/ a ſwědectwĳ gſem wydal/ že tento geſt Syn Božĳ.  
¶ Druhého pak dne opět ſtál Ian/ a z Včedlnĳkuow geho dwa. A wida Gežĳſſe an gde/ řekl: Ay toť Beránek Božĳ. Y ſlyſſali 
ho dwa Včedlnĳcy mluwĳcýho/ y ſſli za Gežĳſſem. Tehdy obrátiw ſe Gežĳſs/ a vzřew ge ani gdau za nim/ řekl gim/ Co hle-
dáte? Kteřĳžto řekli: Raabi (genž ſe wykládá Miſtře) kde bydlĳſs? Ržekl gim: Poďte/ aohledayte. Y ſſli a ohledali kdeby 
бydlel/ azuoſtali v něho ten den:A бyla yakožto deſátá hodina. 
¶ Y бyl Ondřeg бratr Sſymonůw Petruow geden ze dwau kteřĳž бyli ſlyſſeli od Iana/ a ſſli za Gežĳſſem. Y nalezl ten prwnĳ 

Bratra ſwého Sſymona/ a řekl gemu: Nalezli gſme Meſyáſſe/ genž ſe wykládá Kryſtus. Y přiwedl gey k  Gežĳſſowi. A pohle-
děw naň Gežĳſs/ řekl: Ty gſy Sſymon ſyn Ionůw: ty ſlauti бudeſs Cefas/ genž ſe wyklada Petr. 
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¶ Nazaytřĳ pak Gežĳſs chtěl wygĳti do Galilee: Y nalezl Filipa/ a řekl gemu: Poďza mnau. A бyl Filip z Betſaydy Měſta On-

dřegowa/ a Petrowa. Nalezl také Filip Nathanaele/ y řekl gemu: O kterémž pſal Moyžĳſs w Zákoně/ a Prorocy: Nalezli gſme 
Gežjſſe Syna Iozeffowa/ z Nazarétha. Y řekl gemu Nathanael: z Nazarétha muož nětco dobrého бýti? Ržekl gemu Filip: Poď 
a ohleday. 
¶ Y vzřel Gežĳſs Nathanaele an gde k němu: Y řekl o něm: Hle prawý Izrahelitſký w kterémžto lſti nenĳ. Ržekl gemu 
Nathanael: Kde ty mne znáſs? Odpowěděl Gežĳſs/ a řekl gemu: Prwé než geſt tebe Filip zawolal/když gſy бyl pod Fĳkem/ 
widěl gſem tebe.Odpowěděl gemu Nathanael/ a řekl: Miſtře ty gſy Syn Božĳ/ ty gſy Král Izrahelſký. Odpowěděl Gežĳſs/ a 
řekl gemu: Že gſem tobě řekl: Widěl gſem tebe pod Fĳkem/ wěřjſs: wětſſý wěcy nad tyto vzřĳſs. Y řekl gemu: Zagiſté zagiſté 
prawĳm wám: Vzřĳte Nebe otewřené/ a Angely Božĳ wſtupugĳcý a sſtupugĳcý na Syna Cžlowěka. 

 
Kapitola II. 
TRžetĳho pak dne/ ſtala ſe Swatba w Káně Galileyſké/ a byla Matka Gežjſſowa tu. Tehdy pozwán geſt také Gežĳſs y Vče-
dlnĳcy geho na Swatбu. A když ſe nedoſtalo wĳna/ řekla Matka Gežĳſſowa k němu/ Wĳna nemagĳ. Y řekl gĳ Gežĳſs: Co 
mně a tobě Ženo? geſſtě nepřiſſla hodina má. Ržekla Matka geho k ſlužebnĳkuom: Cožkoli wám dĳ/ včiňte. A бylo tu ka-
menných Sſtaudwĳ ſſeſt poſtaweno/ wedlé očiſſťowánj židowſkého/ бeraucy w ſebe gedna každá Měřice dwě nebo tři. 
¶ Ržekl gim Gežĳſs: Naplňte Sſtaudwe wodau/ y naplnili ge až do wrchu. Y řekl gim Gežĳſs: Naléwaytež giž/ a neſte 
wrchnĳmu Zpráwcy Swatby: Y neſli gſau. A když okuſyl wrchnĳ Zpráwce wody Wjnem včiněné/ a newěděl odkudby бylo/ 
ale Služebnĳcy wěděli kteřĳž wážili wodu/ powolal Ženicha wrchnĳ Zpráwce hoduow/ a řekl gemu: Každý Cžlowěk/ nay-

prwé dobré Wĳno dáwá: a kdyžby ſe podnapili/ tehdy to které horſſý geſt. Ale ty zachowal gſy Wjno dobré až doſawád. 
 To včinil Gežĳſs počátek diwuow w Káně Galilegſké/ a zgewil Sláwu ſwau: Y vwěřili w něho Včedlnĳcy geho. 
¶ Potom sſtaupil do Kaffarnaum on yMatka geho/ y Bratřĳ/ y Včedlnĳcy: a tu pobyli nemnoho dnĳ. Byla pak бlĳzko welika 
noc Zidowſká. Y wſtaupil Gežĳſs doGeruzaléma/ a nalezl w Chrámě ano prodáwagĳ Woly/ Owce/ Holuby/ a Penězo měnce 
ſedĳcý. A když vdělal Bič z prowázkuow/ wſſecky wyhnal z Chrámu/ Owcetaké y Woly/ a Penězoměncům rozſypal Penĳze/ 
a ſtoly přewracel. A těm kteřĳž Holuby prodáwali/ řekl: Odneſtež tyto wěcy odſud/ a nečiňte Domu Otce mého Domem ku-
peckým. Y rozpomenuli ſe Včedlnĳcy gehože pſáno geſt: Horliwoſt Domu twého ſnědla mne. 
¶ Tehdy odpowěděli Židé/ a řekli gemu: Které znamenj vkazugeſs nam/ že tyto wěcy činĳſs? Odpowěděw Gežĳſs/ a řekl gim: 

Zruſſte Chrám tento/ a we třech dnech wyzwedu gey. Y řekli židé: Cžtyřidceti a ſſeſt Leth dělán geſt Chrám tento/ a ty we 
třech dnech wzdělati chceſs gey? Ale on prawil o Chrámu těla ſwého. Protož když z mrtwých wſtal/ rozpomenuli ſe Vče-
dlnĳcy geho/ že geſt to powěděl. Y vwěřili pĳſmu/ a té řeči kterauž mluwil gim. 
¶ A když бyl w Geruzalémě na Welikaunoc w den Swátečnĳ/ mnozý vwěřili weGméno geho/ widauce diwy geho kteréž či-
nil. Ale on Gežĳſs neſwěřil ſebe ſamého gim/proto/ že geſt on znal wſſecky/ aniž бylo potřebĳ gemu aby kdo ſwědectwĳ wy-
dal o člowěku: neb on geſt wěděl/ coby бylo w Cžlowěku. 
  
Kapitola III. 

Byl pak člowěk z Zákonĳkůw Nykodém gménem/ Knĳže židowſké.Ten přiſſel k Gežĳſſowi w nocy/ a řekl gemu: Miſtře/ 
wĳme že gſy od Boha přiſſel Miſtr. Nebo žádný nemuože těch diwuow činiti kteréž ty činĳſs/ lečby бyl s nim Buoh. Od-
powěděl Gežĳſs/ a řekl gemu: Giſtě giſtě prawĳm tobě: Nenarodĳli ſe kdo znowu/ nemůžeť widěti Králowſtwĳ Božĳho. 
Ržekl k němu Nykodém: Kterak ſe může Cžlowěk naroditi gſa ſtarý? Zdali může opět w žiwot Matky ſwé wgĳti a naroditi ſe? 
Odpowěděl Gežĳſs: Giſtě giſtě prawjm tobě/ nenarodĳli ſe kdo z wody a z Ducha Swatého/ nemůže wgjti do Králowſtwj 
Božĳho. Což narozeno geſt z těla/ tělo geſt/ a co narozeno z Ducha/ Duch geſt. Nediwiž ſe že gſem řekl tobě: Muſýte ſe 
znowu zroditi. Wĳtr kde chce wěge/ a hlas geho ſlyſſýſs/ ale newĳſs odkawád wěge/ aneb kam gde. Takť geſt každý kdož ſe 
narodil z Ducha. 

¶ Odpowěděl Nykodém/ a řekl gemu:Kterak mohau tyto wěcy бýti? Odpowěděl Gežĳſs/ a řekl gemu: Ty gſy Miſtr w Izraheli/ 
a těch wěcý neznáſs? Giſtě giſtě prawĳm tobě/ že to což wĳme mluwĳme/ a což gſme widěli ſwědčĳme/ a ſwědectwĳ naſſeho 
nepřigĳmáte. Poněwádž zemſké wěcymluwil ſem wám a newěřĳte/ y kterak бuduli wám prawiti Nebeſké vwěřĳte? A nižád-
ný newſtaupil na Nebe/ gedině ten kterýž sſtaupil s Nebe/ Syn Cžlowěka/ kterýž geſt w Nebi. A yakož geſt Moyžĳſs powýſſyl 
Hada na pauſſti/ tak má powýſſen бýti Syn člowěka/ aby každý kdož wěřĳ w něho nezahynul/ ale měl Žiwot wěčný. 
¶ Nebo takť geſt Buoh milowal Swět/že Syna ſwého gednorozeného dal/ aby každý kdož wěřĳ w něho nezahynul/ ale měl 
žiwot wěčný. Neb geſt nepoſlal Bůh Syna ſwého na Swět/ aby ſaudil Swět/ ale abyſpaſen бyl Swět ſkrze něho. Kdo 
wěřĳ w něho/ nebudeť ſauzen: Ale kdožť newěřĳ/ giž geſt odſauzen/ neb newěřĳ we Gméno gednorozeného Syna Božjho. A 
tentoť geſtſaud/ že geſt Swětlo přiſſlo na Swět/ a milowali lidé wĳce temnoſti nežli Swětlo/ neb бyli ſkutkowé gegich zlĳ. 

Každý zagiſté kdož zle činĳ/ nenáwidĳ Swětla/ a newycházý na Swětlo/ aby nebyli treſtáni ſkutkowé geho. Ale kdož činĳ 
prawdu/ wycházý na Swětlo/aby бyli zgeweni ſkutkowé geho/ nebo w Bohu vičiněni gſau. 
¶ Potom přiſſel Gežĳſs a Včedlnĳcy geho do Země Iůdſké/ a tu přebýwal s nimi a křtil. Ian pak také křtil w Enon podlé Sa-
lim/ neb wody mnohé tu бyly: Y přicházeli/ a křtili ſe/ Neb geſſtě Ian nebyl wſazen do žaláře. Tehdy wznikla hádka mezy 
Včedlnĳky Ianowými s židy/ o očiſſťowánĳ. Y přiſſli k Ianowi/ a řekli gemu: Miſtře/ ten kterýž бyl s tebau za Iordánem/ ge-
muž gſy tyſwědectwĳ wydal/ hle on křtĳ/ a wſſyckni gdau k němu. Odpowěděl Ian a řekl: Nemuožť člowěk wzýti ničehéhož/ 
nebudeliť gemu dáno s Nebe. Wy ſami ſwědkowé gſteže gſem yá řekl: Iáť negſem Kryſtus/ ale poſlán gſem před nim. Kdož 
má Newěſtu/ Ženichť geſt: přĳtel pak Ženicha kterýž ſtogĳ a ſlyſſý ho/ radoſtĳ ſe raduge pro hlas Ženicha. Protož tato radoſt 

má naplněna geſt.Onť muſý ruoſti/ ale yá ſe menſſyti. 
¶ Kdožť geſt s huory přiſſel/ nadewſſeckyť geſt. Kdožť geſt z země/ zeměť geſt/ a o zemiť mluwĳ: Kdoť geſt z Nebe přiſſel/ 
nadewſſeckyť geſt. A cožť geſt widěl a ſlyſſal/ toťſwědčĳ/ a ſwědectwĳ geho žádný nepřigĳmá. Ale kdožby přiyal geho 
ſwědectwĳ/ ten zapečetil a toho potwrdil/ že Bůh prawdomluwný geſt. Nebo kohožť geſt poſlal Bůh/ſlowa Božĳ mluwĳ. Ne 
w mĳru zagisté dáwá Buoh gemu ducha. Otec miluge Syna/ a wſſecky wěcy dal w ruce geho. Kdož wěřĳ w Syna/ máť žiwot 
wěčný: ale kdožťgeſt newěřĳcý Synu/ nevzřĳť žiwota/ ale hněw Božĳ zuoſtáwá na něm. 
  
Kapitola IIII. 

TEhdy yakž poznal Gežĳſs že gſauſlyſſeli Zákonĳcy žeby Gežĳſs wĳce Včedlnĳkůw činil a křtil nežli Ian (Ačkoli Gežjſs ne-
křti/ ale Včedlnĳcy geho) opuſil Iuodſtwo/ a odſſel opět do Galilee. A muſyl gĳti ſkrze Samařĳ. 
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¶ Y přiſſel k Měſtu Samařſkému/ kteréž ſlowe Sýchar: wedlé Poplužĳ kteréž бyl dal Iákob Iozefowi Synu ſwému. A бyla tu 

Studnice Iákobowa. Protož vſtaw na ceſtě Pán Gežĳſs/ poſadil ſe tak na Studnicy. A бyla hodina yakožto ſſeſtá. 
¶ Y přiſſla žena z Samařĳ wážit wody.Ržekl gĳ Gežĳſs: Day mi ať ſe napĳgi. Včedlnĳcy zagiſté geho бyli odeſſli do 
Měſta/aby nakaupili pokrmůw. Y řekla gemu ženata Samarytánka: Kterak ty gſa židem žádáſs odemne pĳti genž gſem žena 
Samarytánka? Poněwadž neobcugĳ židé s Samarytány. Odpowěděl Gežĳſs/ a řekl gĳ: Byznala dar Božĳ/ a kdo geſt kterýž 
mluwĳ toбě: Day mi pĳti: tyby ſnad proſyla od něho/ a dalby tobě wody žiwé. Ržekla gemu žena:PAne/ aniž máſs čĳmby 
nawážil/ a Studnice hluboká geſt: odkud tehdy máſs tu wodužiwau? Zdali gſy ty wětſſý nežli Otec náſs Iákob/ kterýž nám dal 
tuto Studnicy/ a ſám z nĳ pil/ y ſynowé geho/ y dobytek geho? 
¶ Odpowěděl Gežĳſs/ a řekl gĳ: Každýkdož бude pĳti wodu tuto/ žĳžniti бude opět: Ale kdož ſe napĳ wody kterauž yá dám 

gemu nebudeť žižniti na wěky/ ale woda kterauž yá dám gemu/ бude w něm Studnice wody wſkakugĳcý do žiwota wěčného. 
Ržekla k němu Žena: PAne/ day mi té wody/ aťbych nežjžnila ani chodila ſem wážit. Ržekl gj Gežĳſs: Gdi powolay Muže 
twého/ a přiď ſem.Odpowěděla žena a řekla: Nemám Muže.Ržekl gĳ Gežĳſs: Dobře gſy řekla/ nemámMuže. Nebo gſy pět 
mužuow měla/ a nynĳ kteréhož máſs nenĳ twůg Muž. To gſy powěděla práwě. 
¶ Ržekla gemu žena: PAne/ widĳm že gſyty Prorok. Otcowé naſſy na této Hoře klaněli ſe: a wy prawĳte/ že w Geruzalémě 
geſt mĳſto kdežto náležĳ ſe klaněti. Ržekl gĳ Gežĳſs: Ženo/ wěř mi že gde hodina/ kdyžto anina této Hoře/ ani w Geruzalémě 
бudete ſeklaněti Otcy. Wy klanĳte ſe tomu čemuž newĳte/ a my ſe klanĳme čemuž wĳme/ nebSpaſenĳ z židuow geſt. Ale 
gdeť hodina anynĳť geſt/ kdyžto prawĳ ctitelé/ klaněti ſeбudau Otcy w duchu a w prawdě. Nebo y Otec takowých hledá/ kte-
řĳby ſe klaněli gemu. Bůh duch geſt/ a ti kteřĳž mu ſe klaněgĳ/ w duchu a w prawdě magĳ ſe klaněti. 

¶ Ržekla gemu Žena: Wĳm že Meſyáſspřigde/ kterýž ſlowe Kryſtus. Protož kdyžpřigde/ onť nám zwěſtuge wſſeckny wě-
cy.Ržekl gj Gežjſs: Iáť gſem kterýž mluwĳms tebau. A w tom přiſſli Včedlnĳcy geho/ y diwili ſe žeby s  ženau mluwil. A 
wſſak žádný gemu neřekl: Co ſe gj ptáſs? aneb proč mluwĳſs s nĳ? Tehdy nechala tu Žena wědra ſwého/ a odeſſla do Měſta a 
řekla těm Lidem: Poďte/ a pohleďte na Cžlowěka/ kterýž powěděl mi wſſecky wěcy kteréž gſem koli činila. Zdali on geſt 
Kryſtus. Y wyſſli z Měſta/ a ſſli k němu. 
¶ Mezy tĳm pak proſyli ho Včedlnĳcy geho řkauce: Miſtře/ pogezyž. A on řekl gim: Iáť mám pokrm gĳſti/ kteréhož wy 
newĳte.Tehdy prawili Včedlnĳcy weſpolek: Zdali geſt kdo přineſl gemu gĳſti? Ržekl gim Gežĳſs: Muogť pokrm geſt/ abych 
činil wuolitoho kterýž mne poſlal/ a konal dĳlo geho.Wſſak wy prawĳte/ že geſſtě gſau čtyři Měſýce/ a žeň přigde? Ay pra-

wĳm wám/ zdwĳhněte oči waſſe/ a patřte na kraginy/ žeť ſe gižбělegĳ ke žni. A kdožť žne/ odplatuť бéře/ a shromažďuge 
vžitek k žiwotu wěčnému/ aby y ten kdož rozſýwá ſpolu ſe radowal y kdo žne. W tom zagiſté ſlowo prawé geſt/ žeť giný geſt 
kterýž rozſýwá/ a giný kterýž žne.Jáť gſem wás poſlal/ abyſſte žali o čemž gſte nepracowali. Ginĳ gſau pracowali/ a wy gſte w 
gegich prácy weſſli. 
¶ Z Města pak toho mnozý vwěřili w něho z Samarytánuow/ pro řeč ženy kterážſwědectwĳ wydáwala/ že mi geſt powěděl 
wſſecky wěcy kteréž gſem koli činila. Tehdy když přiſſli Samarytáni k němu/ proſyli ho aby tu pozuoſtal. Y pobyl tu za dwa 
dni. A mnohém gich wĳce vwěřilo/ pro řeč geho. A ženě mluwili: Že giž ne pro twau řeč wěřĳme/ neb gſme ſami ſlyſſeli/ a 
wĳme giſtě/ že tento geſt Spaſytel Swěta. 

¶ Po dwau pak dnech/ wyſſel odtud a ſſeldo Galilee. Sám zagiſté Gežĳſs ſwědectwj wydal/ že Prorok w ſwé Wlaſti w po-
ctiwoſti nenĳ. Protož když přiſſel do Galilee/ přiyali gey Galilegſſtĳ/ že widěli wſſeckny wěcy kteréž včinil w Geruzalémě na 
den Swátečnĳ. Neb y oni бyli přiſſli ke dni ſláwnému. Tehdy opět přiſſel do Káně Galileyſké/ kdežto včinil бyl z wody 
Wĳno: 
¶ Y бyl geden Králĳk/ gehož Syn nemocen бyl w Kaffarnaum. Ten když vſlyſſal žeby Gežĳſs přiſſel z Iůdſké kraginy doGali-
lee/ ſſel k němu/ a proſyl ho/ aby ſſel a vzdrawil Syna geho/ neb počĳnal mřĳti.Tehdy řekl k němu Gežĳſs: Nevzřĳteli diwu-
ow a zázrakůw/ nevwěřĳte. Ržekl gemu Králĳk: PAne/ poď prwé nežli vmře Syn můg. Ržekl gemu Gežjſs: Gdi/ Syn twůg 
žiw geſt. Vwěřil Cžlowěk řeči kterauž mluwil k němu Gežĳſs/ a ſſel. A když on ſſel/ potkali ſe s nim Služebnĳcy/ a 

zwěſtowali gemu řkauce: Syn twuog žiw geſt. Tehdy otázal ſe gich na hodinu/ w kterauby ſe lépe  měl. Y řekli gemu: Wčerá 
w hodinu ſedmau/ oſtala ho Zymnice. Tehdy poznal Otec že ta hodina бyla w kterauž řekl gemu Gežĳſs: Syn twuog žiw geſt. 
Yvwěřil on yCželed geho wſſecka. To opět druhý diw včinil Gežĳſs/ když přiſſel z Iuodſké Kraginy do Galilee. 
  
Kapitola V. 
POtom бyl Swátek Židowſký: Y ſſel Gežĳſs do Geruzaléma. A бylw Geruzalémě Rybnĳk бrawný/ kterýž ſlowe Židowſky 
Bethſeda/ patero přĳſtřeſſý mage. W nichžto leželo množſtwj weliké nedůžiwých/ ſlepých/ kulhawých/ vſchlých/ oče-
káwagĳce hnutĳ wody. Nebo Angel Božĳ giſtého čaſu sſtupowal do Rybnĳka/ a hýbal wodau. A kdož prwnĳ sſtaupil do ryb-
nĳka po hnutĳ wody/ vzdrawen бýwal/ od kterékoli nemocy trápen бyl. Y бyl tu Cžlowěk geden kterýž ležel oſm a 

třidceti let w nemocy ſwé. Toho když vzřel Gežĳſs an ležĳ/ a poznal žeby giž čas mnohý бyl nemocen/ řekl gemu: Chceſſli 
zdráw бýti? Odpowěděl gemu nemocný: Pane/ nemám Cžlowěka/ když ſe zbauřĳ woda/ aby mne wpuſtil do Rybnĳka: neb 
když yá gdu/ giný předemnau wſtupuge. 
¶ Ržekl gemu Gežĳſs: Wſtaň/ wezmi lože twé a choď. A hned zdráw geſt včiněn člowěk ten/ a wzaw Lože ſwé/ y chodil. A 
бylaSobotha w ten den: Tehdy řekli Židé tomu kterýž бyl zdráw včiněn: Den Swátečnj geſt/ neſluſſýť tobě noſyti lože twého. 
Odpowěděl gim: Ten kterýž mne vzdrawil/ onťmi rozkázal: Wezmi Lože twé a choď. Y otázali ho: Který geſt ten Cžlowěk/ 
kterýž řekl tobě: Wezmi lože twé a choď? Ale ten kterýž бyl vzdrawen/ newěděl kdoby бyl. A Gežĳſsбyl odſſel od záſtupu 
ſhromážděného na tom mĳſtě. 

¶ Potom pak Gežĳſs nalezl geyw Chrámě/ y řekl gemu: Hle zdráw včiněngſy/ giž nehřeſs/ aťby ſe tobě nětco horſſýho nepři-
hodilo. Odſſel ten člowěk/ a powědělŽiduom/ žeby Gežĳſs бyl kterýž ho zdrawé ho včinil. Protož protiwili ſe Židé 
Gežĳſſowi/ že to včinil w den Swátečnĳ. Ale Gežĳſs odpowěděl gim: 
¶ Otec muog až doſawád dělá/ y yáť dělám. Tehdy Židé wĳce pro to hledali ho zabiti: ne toliko žeby ruſſyl Sobothu/ ale že-
Otce ſwého prawil бýti Boha/ rowného ſečině Bohu. Tehdy odpowěděl gim Gežĳſs/a řekl: Giſtě giſtě prawĳm wám/ Nemůžeť 
Syn ſám od ſebe ničehéhož včiniti/ gediné což vzřĳ an Otec činĳ. Neb což koli on činĳ/toť y Syn též činj. Otec zagiſté miluge 
Syna/ a vkazuge gemu wſſecky wěcy kteréž ſám činĳ/ a wětſſý nad to vkáže gemu ſkutky/ abyſſte wy ſe diwili. Neb yakož 
Otec křĳſý mrtwé a ožiwuge/ tak y Syn kteréž chce obžiwuge. Aniž zagiſté Otec ſaudĳ koho/ ale weſſkeren ſaud dal ſynu/ aby 

wſſickni ctili Syna/ tak yakož ctĳ Otce. Kdo nectĳ Syna/ nectj ani Otce který ho poſlal. Giſtě giſtě prawĳm wám/ že kdož 
Slowo mé ſlyſſý/ a wěřjtomu kterýž mne poſlal/ máť žiwot wěčný: ana Saud nepřigde/ ale puogde z ſmrti do žiwota.  
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¶ Gistě giſtě prawĳm wám/ že přĳde hodina/ a nynĳť geſt/ kdyžto mrtwĳ vſlyſſý hlas Syna Božĳho: a ti kteřĳ vſlyſſý/ žiwi 

бudau. Neb yakož Otec má žiwot ſám w ſobě/ tak geſt dal y Synu aby měl žiwot w ſamém ſobě/ a moc dal gemu y Saud činiti/ 
neb Syn člowěka geſt. Nediwtež ſe tomu: Neboť přigde hodina/ w kteraužto wſſyckni kteřĳ w Hrobĳch gſau/ vſlyſſý hlas Sy-
na Božĳho: Y puogdau kteřĳ dobré wěcy činili na wzkřĳſſenĳ žiwota/ Ale ti kteřĳž zlé wěcy činili/ na Wzkřĳſſenĳ ſaudu. 
¶ Nemohuť yá ſám od ſebe nic činiti. Aleyakž ſlyſſým/ takť ſaudĳm/ a Saud muog ſprawedliwý geſt: neb nehledám wuole 
mé/ale wuole toho kterýž mne poſlal/ Otcowy.Wydáwámli yá ſwědectwĳ ſám o ſobě/ ſwědectwj mé nenj prawé. Ginýť geſt 
který ſwědectwĳ wydáwá o mně/ a wĳm že prawé geſt swědectwj geho/ kteréž wydáwá o mně. 
¶ Wy poſlali gſte k Ianowi/ a on ſwědectwĳ wydal prawdě. Ale yáť nepřigĳmám ſwědectwĳ od Cžlowěka: ale totoť pra-
wĳm/abyſſte wy ſpaſeni byli. Onť geſt бyl ſwĳce kteráž hořĳ a ſwĳtĳ: Wy pak chtěli gſte načas radowati ſe w ſwětle geho.

 Iá pak mám wětſſý ſwědectwĳ nad Iana. Nebo ſkutky kteréž mi dal Otec abych ge wykonal/ti ſkutkowé kteréž yá 
činĳm ſwědectwj o mně wydáwagĳ/ že mne geſt Otec poſlal. A kterýž mne poſlal Otec/ onť ſwědectwĳ wydal o mně. Gehož 
gſte wy hlaſu nikdý neſlyſſeli/ ani twáři geho widěli/ a ſlowa geho nemáte w ſobě zuoſtáwagĳcýho: nebo kteréhož geſt on 
poſlal/ tomu wy newěřĳte. 
¶ Ptayte ſe na Pĳſma/ w nichž ſe domnĳwáte žiwot wěčný mĳti. A tať gſau/ geſſto ſwědectwĳ wydáwagĳ o mně: a wſſak ne-
chcete přigĳti ke mně/ abyſſte žiwot měli.Zwelebenĳ od lidĳ yáť nepřigĳmám: ale poznal gſem wás že wy milowánĳ Božĳho 
nemáte w ſobě. Iáť gſem přiſſel we gménu Otce mého/ a nepřigĳmáte mne. Přigdeliť giný we gménu ſwém/ toho wy přigme-
te. Kterak wy muožete wěřiti/ kteřĳž chwálu geden od druhého přigĳmáte: chwály pak kteráž geſt od ſamého Boha/ nehledá-
te? 

¶ Nedomnĳwaytež ſe/ бychť yá na wás žalowati měl před Otcem.  Geſtiť kdoť na wás žaluge/ Moyžĳſs/ w kterémž wy na-
děgi máte. Nebo kdybyſſte wěřili Moyžjſſowi/wěřilibyſſte ſnad y mně: neb geſt on o mněpſal. Ale poněwádž geho Pĳſmum 
newěřĳte/ y kterak ſlowům mým vwěřĳte? 
 
LIST GALATSKÝM  
  
Kapitola I. 
PAweℓ Apoſſtol/ ne od Lidĳ ani ſkrze Cžlowěka/ ale ſkrze Gežĳſſe Kryſta a Boha Otce kterýž gey wzkřĳſyl z mrtwých/ y ti 

kteřĳž ſemnau gſau wſſyckni бratřĳ/ Cýrkwĳm Galatſkým: Miloſt wám a pokog od Boha Otce a Pána naſſeho Gežĳſſe Kryſta/ 
kterýžto wydal ſebe ſamého za hřĳchy naſſe/ aby nás wytrhl z tohoto Swěta neſſlechetného/ wedlé wůle Boha a Otce naſſeho/ 
kterémužto čeſt a chwála na wěky wěkůw/ Amen.  
¶ Diwĳm ſe tomu/ že tak rychle vchýliligſte ſe od toho (kterýž wás powolal k miloſti Kryſtowě) k ginému Ewangelium/ kte-
réžnenj giné než že gſau někteřĳ kteřĳž wás zarmucugĳ/ a wywrátiti chtěgĳ Ewangelium Kryſtowo. Ale бychme pak my/ neb 
Angel s Nebe kázal wám mimo toto/ což ſme wám kázali/ prokletý бuď. Iakož gſem předpowěděl wám/ a nynĳ opět prawĳm: 
Budeli wam kdo co kázati giného kromě toho/ což gſte přiyali/ prokletý бuď. Nynĳ pak k Lidemli wedu/ čili k Bohu? Zdaliž 
hledĳm lidem ſe lĳbiti? Kdybych ſe geſſtě lĳbil lidem/ ſlužebnĳkem bych Kryſtowým nebyl. 

¶ Známo zagiſté činĳm wám Bratřĳ Ewangelium kteréž kázáno geſt odemne/ žeťnenĳ wedlé člowěka: aniž gſem yá ho wza-
lod člowěka/ ani ſe naučil/ ale ſkrze zgewenĳ Gežĳſſe Kryſta. Neb ſlýchali gſte o mém obcowánĳ někdegſſým w židowſtwu/ 
že nad obyčeg protiwil gſem ſe Cýrkwi Božĳ/ a hubil gſem gi/ a proſpĳwal gſem w židowſtwu nad mnohé mně rowné w po-
kolenĳ mém/horliwým a pilným gſa milownĳkem Otcuow mých vſtanowenĳ. 
¶ Ale když Bohu/ kterýž mne oddělil z žiwota Matky mé/ a powolal ſkrze Miloſtſwau/ to ſe widělo/ aby zgewil Syna ſwého 
ſkrze mne/ abych kázal o něm mezy Pohany:hned gſem nepowolil tělu a krwi/ aniž gſemſſel do Geruzaléma k Apoſſtolům/ 
genž бyli předemnau/ ale ſſel gſem do Arabie/ a potom nawrátil gſem ſezaſe do Damaſſku. Potom po třech letech přiſſel gſem 
do Geruzaléma/ abych ſe ſhledal s Petrem/ y pobyl gſem s nim patnácte dnĳ. Giného pak z Apoſſtolůw žádného gſem newi-

děl/ gediné Iakuba Bratra PAně. Coť pak pĳſſy wám/ hle před Bohem žeť neklamám. Potom přiſſel gſem do Kragin Syrſkých 
a Cylicye. A neznali mé oſoby Cýrkwe židowſké/ kteréžбyly w Kryſtu. Než toliko ſlýchali o mně/ Že ten kterýž ſe protiwil 
nám někdy/ giž nynĳ káže wĳru/ proti kteréž někdy бoyowal: A tak pro mne chwálili Boha. 
 
¶ Kapitola II. 
POtom pak po čtrnácti letech/ opět gſem ſſel do Geruzaléma s Barnabáſſem/ poyaw s ſebau y Týta. A wſſel gſem podlé 
zgewenĳ/ a rozmlauwal ſem s nimi o Ewangelium ſwaté/ kteréž káži mezy Pohany: a zwláſſtě s těmi kteřĳž přednj a w wáž-
noſti бyli/ abych ſnad nadarmo neběžal nynj y prwé. Ale ani Týtus kterýž ſemnau byl/ a gſa Pohanem/ nenĳ přinucen/ aby ſe 
obřezal: pro vwedené tu ffaleſſné Bratry/ kteřĳ бyli přiſſli k wyſſpehowánĳ ſwobody naſſý/ kterauž máme w Kryſtu Gežjſſi/ 

aby nás w ſlužbu podrobili. Kterýmžto ani na čas nepowolili gſme k poddánĳ gĳm/ aby prawda Ewangelium zuoſtala v wás.  
¶ Od těch pak/ kteřĳ ſe zdáli nětco бýti(yacý gſau někdy бyli/ nenĳ mi do toho nic. Buoh oſoby člowěka nepřigĳmá) A tak ti/ 
kteřĳž ſe nětco zdáli бýti/ nic gſau mi nepomohli. Ale zaſe/ když vzřeli že geſt mi ſwěřeno Ewangelium abych ge ká-
zal mezy neobřezanými: yako y Petrowi mezy Židy/ (Nebo ten kterýž powolal Petra k Apoſſtolſtwj mezy Židy/ powolal také 
y mne/ abych byl Apoſſtolem mezy Pohany) a když gſau poznali miloſt Božj kteráž mi geſt dána/ Iakub/ Petr a Ian/ kteřĳ ſe 
zdali бýti ſlaupowé/ rukau podali mi y Barnabáſſowi na znamenĳ towaryŝſtwĳ: abychom my mezy Pohany/ a oni mezy Židy 
kázali/ toliko abychom na chudé pamatowali/ čehož y pilen gſem бyl/ abych tak činil 
¶ A když přiſſel Petr do Antyochye/ zgewně gſem gemu odepřel/ neb geſt бyl hoden treſtánĳ. Nebo prwé než gſau přiſſli ně-

kteřĳod Iakuba/ gĳdal s Pohany. A když přiſſli/vcházel a oddělowal ſe od nich/ бoge ſe těch kteřĳ бyli z židowſtwa obráceni. 
A w geho pokrytſtwĳ ſrownáwali ſe y ginĳ Židé/ tak že y Barnabáſs vweden byl od nich w to pokrytſtwĳ. Ale když gſem 
vzřel že ſe nevpřĳmně magĳ k prawdě Ewangelium/ řekl gſem Petrowi předewſſemi/ poněwádž ty/ gſa Židem pohanſky gſy 
žiw/ a ne židowſky/ y kterakž wedeſs k tomu Pohany aby Židowſkyžiwi бyli? My přirozenĳ gſme Židé/ a ne Pohané/ 
hřĳſſnĳcy Wědauce to/ že nebýwá člowěk ſprawedliw včiněn z ſkutkuow Zákona/ale ſkrze Wĳru w Kryſta Gežĳſſe: y my-
vwěřili gſme w Kryſta Gežĳſſe/ abychom бyli Sprawedliwĳ včiněni z Wĳry Kryſtowy/ a ne z ſkutkuow Zákona. Proto/ že z 
ſkutkůw Zákona nebude ſprawedliw včiněn žádný Cžlowěk. 
¶ Pakli hledagĳce abychom Sprawedliwĳ včiněni бyli ſkrze Kryſta/ nalezeni gſme y my hřĳſſnĳcy/ tehda Kryſtus geſt 

ſlužebnĳkem hřĳchu? Nikoli: Nebo бuduli to/ což gſem prwé kazyl/ opět zaſe wzděláwati/ přeſtupnĳkem ſebe činĳm. Nebo 
yá ſkrze Zákon/ vmřel gſem Zákonu/ abych žiw бyl Bohu/ yá s Kryſtem vkřižowán gſem: a žiw gſem giž ne yá/ ale žiw geſt 
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we mně Kryſtus. Že pak nynj žiw gſem w těle/ žiw gſem v Wĳře Syna Božjho/ kterýžto zamilowal mne/a wydal ſebe ſamého 

za mne. Nezamĳtám miloſti Božĳ. Nebo geſtli Sprawedlnoſtſkrze Zákon/ tehda Kryſtus nadarmo geſt vmřel. 
 
¶ Kapitola III. 
O Blázniwĳ Galatſſtĳ/ y kdo geſtwás zmámil/ abyſſte newěřili prawdě? Před waſſýmižto očima Kryſtus Gežĳſs potupen geſt/ 
a mezy wámi vkřižowán? Toto toliko chcy zwěděti od wás/ Z ſkutkuowli Zákona přiyali gſte Ducha ſwatého/ čili z ſlyſſenĳ 
wĳry? Tak бlázniwĳ gſte/ že počawſſe Duchem/ giž nynĳ tělem konáte? Tak mnoho trpěli gſte nadarmo? a wſſak nadarmoli? 
Protož ten/ kterýž dáwá wám Ducha Swatého/ a činĳ diwy mezy wámi: z ſkutkuowli Zákona to činĳ/ čili z ſlyſſenĳ Wĳry? 
Iakož y Abraham vwěřil Bohu/ a počteno gemu to k ſprawedlnoſti. Protož znayte/ že kteřĳž gſau z Wĳry/ti gſau Synowé 

Abrahamowi. 
¶ Předzwěděwſſy pak pĳſmo/ že Buoh Lidi ſprawedliwé činĳ z Wĳry/ předpowědělo Abrahamowi: Že požeháni budau w to-
bě wſſyckni lidé. A protož kteřĳž gſau z wjry/ docházegĳ požehnánĳ s wěrným Abrahamem. Kteřĳž pak koli z ſkutkůw Zá-
konagſú/ pod zlořečenſtwĳm gſau. Neb pſáno gť/Zlořečený každý kdož nezůſtáwá we wſſem/což geſt pſáno w Knihách Záko-
na/ aby to naplnil. Ale že ſkrze Zákon nebýwá žádný Sprawedliw včiněn před Bohem/ zgewné geſt/ Neb ſprawedliwý z Wĳry 
žiw geſt. Zákon pak nenĳ z Wĳry/ ale kdo бude plniti přikázanĳ Zákona/ žiw бude w nich. Kryſtus wykaupil nás 
z zlořečenſtwĳ Zákona/ včiněn gſa pro nás zlořečenſtwĳm: Neb pſáno geſt:Zlořečený každý kdož wiſý na dřewě/ Aby mezy 
Národy požehnánĳ Abrahamowo přiſſlo ſkrze Kryſta Gežĳſſe/ abychom zaſlĳbenĳ Ducha Swatého přiyali ſkrze Wĳru. Bratřĳ 
(wedlé Cžlowěka prawĳm)Wſſak vtwrzeným některého člowěka Kſſaftem/ žádný nepohrzý/ ani ho ginák měnĳ. 

¶ Abrahamowi powědĳna gſau zaſlĳbenĳ y Semenu geho. Ne dĳ/ Semenům yakožto mnohým: ale yakožto gednomu. A Se-
menu twému/ kterýž geſt Kryſtus. Totopak prawjm/ že Kſſafftu ztwrzeného od Boha w Kryſtu/ Zákon/ kterýž po čtyřech ſtech 
a po třidcýti letech začal ſe a wydán geſt/ neruſſý aby wyprázdnil ſliby. Neb geſtli z Zákona dědictwĳ/ tehda giž nenĳ z 
zaſlĳbenĳ. Ale Abrahamowi ſkrze zaſlĳbenĳ dal geſt Buoh. 
¶ Což tehda Zákon? Y pro přeſtupnĳky vſtanowen geſt (dokawádžby nepřiſſlo Sýmě/ kterémuž zaſlĳbil Buoh) zřjzený ſkrze 
Angely w ruce Smĳrce. Ale Smĳrce nenĳ gednoho/ Buoh pak geden geſt. Což tehda Zákon geſt proti ſlibuom Božĳm? 
Odſtup to. Nebo бyť бyl Zákon dán/ kterýžby mohl obžiwiti/ zagiſté z Zákona бylaby Sprawedlnoſt. Ale zawřelo pĳſmo 
wſſecky wěcy pod hřĳchem/ aby zaſlĳbenĳ Gežĳſſe Kryſta z wĳry dáno bylo wěřĳcým. 

¶ Prwé zagiſté nežli geſt přiſſla Wĳra/pod Zákonem бyli gſme oſtřĳháni/ zawřĳni gſauce w té Wĳře/ kteráž měla zgewena 
бýti. A tak Zákon Pěſtaunem naſſým бyl aždo Kryſta/ abychom z wĳry ſprawedliwĳ бyli včiněni. Ale když přiſſla Wĳra/ giž 
negſme pod Pěſtaunem. Nebo wy wſſyckni Synowé Božĳ gſte ſkrze Wjru kteráž geſt w Kryſtu Gežĳſſy. Protož kteřĳžkoli po-
křtěni gſte/ w Kryſta gſte ſe oblékli. A tak nenĳ rozdĳlu mezy Židem a Ržekem/ mezy Služebnĳkem a ſwobodným/ mezy 
Mužem a ženau. Nebo wy wſſyckni gedno gſte w Kryſtu Gežĳſſi. A poněwadž wy gſte Kryſtowi/ tehda Sýmě Abrahamowo 
gſte/ a podlé zaſlĳbenĳ Dědicowé. 
 
¶ Kapitola IIII. 

 PRawĳm pak/ že pokudž Dědic maličký geſt/ nic ſe nedělĳ od ſlužebnĳka/ gſa PAnem wſſeho/ ale pod ochráncemi a Zpráw-
cemi geſt až do vloženého čaſu od Otce: Tak y my/ když gſme бyli  maličcý/ pod žiwly Swěta бyli gſme/ ſlaužĳce. Ale když 
geſt přiſſla plnoſt čaſu/ poſlal Buoh Syna ſwého narozeného z ženy/ pod Zákonem/ aby ty/ kteřĳž pod Zákonem бyli/ wykau-
pil/ abychom zaſlĳbenĳ práwo Synuow přiyali. Poněwádž gſte pak wy Synowé Božĳ/ poſlal Buoh Ducha Syna ſwého w ſrdce 
naſſe/ wolagĳcýho/ Otče/ Otče. A tak giž negſy ſlužebnĳkem/ ale Synem. A poněwádž Synem/ tehda y Dědicem ſkrze Boha. 
¶ Ale že tehdáž neznagĳce Boha/ těm kteřĳž negſau z přĳrozenĳ Bohowé/ ſlaužili gſte. Giž pak nynĳ poznawſſe Boha/ nýbrž 
y poznáni gſauce od něho: kterak obracugete ſe opět k mdlým a бĳdným žiwluom/ gimž opět znowu chcete ſlaužiti? Neb 
ſſetřĳte dnĳ a Měſýcuow/ a čaſuow/ y Leth. Bogĳm ſe/ abych ſnad nadarmo nepracowal mezy wámi. Buďte yako yá/ neb y yá 

gſem yako wy.  
¶ Bratřj milĳ (proſým wás) nic gſte mnenevrazyli. Ale wĳte že s mnohau mdlobau těla kázal gſem wám Ewangelium ponay-
prwé/ a pokuſſenĳm tĳm na těle mém nepohrzeli gſte/ ani ge zawrhli/ ale yako Angela Božĳho přiyali gſte mne/ a yako 
Gežĳſſe Kryſta. Protož kde geſt бlahoſlawenſtwĳ waſſe? ſwědectwĳ zagiſté yá wydáwám wám/ že oči waſſe/ бy to mohlo 
бýti/ wylaupĳce бylibyſſte mně dali. Což tehdy nepřĳtelem gſem wám včiněn/ prawdu wám prawě? 
¶ Milugĳť ginĳ wás/ ne dobře/ neb wás chtěgĳ odwrátiti od prawdy/ abyſſte gich náſledowali. Wy pak dobrého náſledugte w 
dobrém wždyckny/ a ne toliko tehdáž/ když gſem přĳtomen wám. Synáčkowé mogi/ kteréž opět s бoleſtĳ rodĳm/ dokudž 
zaſe mezy wás vweden nebude Kryſtus. Ale chtělbych ſám v wás бýti nynĳ/ a hlas můg změniti/ neb gſem zahanben pro wás. 
Powězte mi kteřĳ pod Zákonem chcete бýti/ zdali Zákona neſlýcháte?  

¶ Nebo w něm pſáno geſt/ že Abraham měl dwa Syny: gednohoz Děwky/ a druhého z Swobodné. Ten pak kterýž z děwky 
бyl/ podlé těla ſe narodil: ale kterýž z Swobodné/ ten ſkrze zaſlĳbenĳ: a toť ſe duchowně mluwĳ y rozumĳ. Neb totoť gſau 
dwa Zákonowé. Geden zagiſté na hůře Sýna wydaný/ kterýž w ſlužbu podrobowal/ a ten ſe wyznamenáwá ſkrze Agar. (Sýna 
zagiſté Hora geſt w Arabĳ/ kteráž připogena geſt té/ kteráž geſt nynĳ Geruzalém) a ſlaužĳ s Syny ſwými. Onenno pak/ kterýž 
swrchu geſt Geruzalém/ ſwobodnýť geſt/ kterýž geſtt Matka naſſe. Neb pſáno gť: Weſel ſe neplodná/ kteráž nerodĳſs/ wy-
křĳkni weſele a zwolay/ kteráž nepracugeſs ku porodu: neb wĳce ſynůw má opuſstěná/ než ta kteráž má muže. My pak бratřĳ 
wedlé zaſlĳbenĳ Izákowa/ Synowé gſme. 
¶ Ale yakož pak tehdáž ten/ kterýž wedlé těla narozen geſt/ protiwil ſe tomu/ kterýž бylwedlé ducha/ tak geſt y nynĳ. Ale co 

prawĳ pĳſmo? Wywrz Děwku a Syna gegjho. Neb nebude Dědicem Syn Děwky/ s Synem Swobodné. A protož бratřĳ 
negſme my Synowé Děwky/ ale Swobodné: kteraužto ſwobodau Kryſtus nás wyſwobodil.  
 
¶ Kapitola V. 
PRotož Bratřj w ſwobodě (kterauž Kryſtus nás wyſwobodil) ſtůgte/ a nevwalugte na ſebe opět gha ſlužebnoſti. Ay yá Pawel 
prawĳm wám/ бudeteli ſe obřezowati/ Kryſtus wám nic neproſpěge. A opět ſwědčĳm každému/ kdo ſeobřezuge/ že geſt dluž-
njkem aby weſſkeren Zákon napnil. Zbaweni gſte Kryſta/ kteřĳž ſkrze Zákon chcete ſprawedlnoſti nabýwati/ a z milosti gſte 
wypadli. Neb my ſkrze Ducha ſwatého/ naděge ſprawedlnoſti z wĳry čekáme. Neб w Kryſtu Gežĳſſy/ ani obřezowánj 

proſpĳwá/ ani neobřezowánĳ/ ale Wĳra/ kteražto ſkrzeláſku půſobĳ. Běžali gſte dobře/ y kdo geſt wám překazyl/ abyſſte ne-
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poſlauchali prawdy? Žádnému nepowolugte/ neб ta rada nenĳ z toho/ kterýž wás powolal: Maličko kwaſu/ wſſecko těſto po-

ruſſuge. 
¶ Jáť dauffánĳ mám o wás w Pánu/ ženic giného nebudete ſmyſliti. Kdoť pak wás zarmucuge/ trpěti бude Saud/ kdožkoli 
geſtten. Iá pak Bratřĳ kážili geſſtě obřezánĳ/ y pročež protiwenſtwĳ trpĳm? Tehda geſt wyprázněno pohorſſenĳ Křĳže. O бy 
бyli wyobcowáni a zkaženi kteřĳž wás rmautĳ. 
¶ Nebo wy k ſwobodě powoláni gſte бratřĳ/ toliko abyſſte té ſwobody k přĳčině těla nepožjwali/ ale ſkrze Láſku ducha 
poſluhugtež ſobě weſpolek. Neb weſſkeren Zákon w gednom ſlowu ſe zawĳrá a naplňuge. Milowati бudeſs бližnĳho twého 
yako tebe ſamého. Budeteli ſe pak weſpolek kauſati a hrýzti/hleďte abyſſte weſpolek geden od druhéhozkaženi nebyli. Protož 
prawĳm w Kryſtu/  

¶ Duchem choďte/ a žádoſtĳ těleſných newykonáte. Nebo tělo žádá proti Duchu/ a Duch proti tělu. Toto zagiſté dwé 
weſpolekſe ſobě protiwĳ/ abyſſte ne wſſe činili/ co бyſſte chtěli. Gſteli pak Duchem wedeni/ giž negſte pod Zákonem. 
Zgewnĳť gſau zagiſté ſkutkowé těla/ genž gſau: Cyzoložſtwo/ ſmilſtwo/ Nečiſtota/ Neſtydatoſt/ Chlipnoſt/Modloſlauženĳ/ 
Tráwenĳ/ Nepřĳzně/ ſwárowé/ Nenáwiſti/ Hněwowé/ Wády/ Různice/ Roty/ Záwiſti/ Wraždy/ Opilſtwĳ/Hodowánĳ/ a těm 
wěcem podobné/ kteréžwám předpowĳdám/ yakož gſem y prwé prawil/ že kdož takowé wěcy činĳ/ Králowſtwĳ Božĳho ne-
důgdau: Ale Owotce Ducha geſt Láſka/ Radoſt/ Pokog/ Dlauhočekánĳ/ Trpěliwoſt/ Dobrotiwoſt/ Dobrota/Tichoſt/ Wĳra/ 
Střĳdmoſt/ Zdrželiwoſt/Cžiſtota: Proti takowým wěcem nenĳ Zákon. Kteřĳž pak gſau Kryſtowi/ tiť gſau tělo ſwé vkřižowali 
s wáſſněmi a s žádoſtmi. Poněwádž tehda Duchem gſme žiwi/ Duchem y choďme. Nebýwayme marné chwály žádoſtiwĳ/ 
weſpolek ſebe popauzegĳce/ geden druhému záwidĳce. 

  
Kapitola VI. 
 BRatřĳ/ бylliby zachwácen člowěkw některém nedoſtatku/ wy kteřĳžduchownĳ gſte/ naučte takowéhow Duchu tichém/ pro-
hlédage ſám k ſobě/ aby y ty nebyl pokauſſýn. Geden druhého бřemena neſte/ a tak naplnĳte Zákon Kryſtuow. Neб do-
mnĳwali ſe kdo/ žeby nětcoбyl/ a nic negſa/ takowý ſám ſebe ſwodĳ. Ale dĳla ſwého zkus gedenkaždý/ a takť ſám w ſobě to-
liko chwálu mĳti бude/ a ne v giného. Neb gedenkaždý бřĳmě ſwé poneſe. 
¶ Zděluogž ſe pak ten kterýž naučenĳ přigĳmá w Slowu/ s tĳm od kohož naučenĳ бéře/ wſſjm ſwým ſtatkem. Nemylte ſe/ 
Bůhť nebude poſmĳwán. Neb což koli бude ſýti člowěk/ toť бude y žĳti. A kdož rozſýwá w těle ſwém/ z těla žĳti бude po-

ruſſenĳ: ale kdož rozſýwá w Duchu/ z Duchať žĳti бude žiwot wěčný. A dobře činĳce/ nevſtáwayme: neb čaſem ſwým žĳti 
бudeme nevſtáwagĳce. Protož dokawádž čas máme/ čiňme dobřewſſem/ a zwláſſtě domácým Wĳry 
¶ Wiztež yaké gſem Liſty pſal wám rukau ſwau. Neb ti kteřĳž chtěgĳ ſe těleſně lĳbiti/ nutĳ wás abyſſte ſe obřezowali/ gediné 
aby protiwenſtwĳ Křjže Kryſtowa netrpěli. Nebo ani ti/ kteřĳž ſe obřezugĳ/ Zákon zachowáwagĳ: ale chtĳ abyſſte ſe 
obřezowali/ aby ſe tělem waſſým chlubili. Ale odemne to odſtup/ aťbych ſe yá w čem chlubil/ gediné w Křĳži Pána naſſeho 
Gežĳſſe Kryſta/ ſkrze kteréhož Swět mi vkřižowán geſt/ a yá ſwětu. Neb w Kryſtu Gežĳſſy za nic neſtogj obřezowánj/ ani ne-
obřezowánĳ: ale nowé Stwořenĳ. 
¶ A kteřĳ koli této zpráwy бudau náſledowati/ přĳgdiž na ně pokog/ a miloſrdenſtwĳ/ y na lid Izrahelſký Božĳ: Giž pak po-

tom žádný mi těžkoſti nečiň. Nebť yá gĳzwy noſým. Miloſt Pána naſſeho Gežĳſſe Kryſta budiž s Duchem waſſým Bratřĳ/ 
Amen. 

14.10  Transliterace zkoumaných úseků BiblMel5 

GENEZYS  

  
Kapitola Prwnĳ 
NA počaatku ſtwořil Buoh Nebe a Zemi. Zemie pak бyla neneſaucý vžitku/ a prázdná/ a Tmy бyly na wrchu Propaſti/ a Duch 
Božĳ wznáſſel ſe nad Wodami.  
¶ Y řekl Bůh: Buď Swětlo/ A včiněno geſt Swětlo. Y widěl Bůh Swětlo/ žeby бylo dobré: Y oddělil Bůh Swětlo od Te 
mnoſtĳ/ a nazwal Swětlo Dnem/ a Tmy Nocý: Y ſtal ſe Wečér a gitro den Prwnĳ.  
¶ Ržekl také Bůh/ Buď Obloha v proſtřed Wod/ a odděl Wody od Wod. Y včinil Bůh Oblohu/ a oddělil Wody kteréž бy ly 
pod Oblohau/ od těch kteréž бyly nad Oblohau. Y ſtalo ſe tak. Nazwal pak Bůh Oblohu Nebem: Y ſtal ſe Wečér a Gitro den 

druhý.  
¶ Ržekl také Bůh: Shromažďte ſe Wody kteréž pod Nebem gſau w mĳſto gedno/ a okaž ſe mĳſto ſuché. Y ſtalo ſe tak. A na-
zwal Bůh mĳſto ſuché Zemĳ/ a shromážděnĳ Wod nazwal Mořem. A vzřel Bůh žeby бylo dobré/ y řekl: Zploď Země Bylinu 
zelenau/ a wydáwagĳcý Sýmě/ a Dřewo plodné/ neſaucý Owotce podlé plodu ſwého/ gehožby Sýmě w ſamém ſobě бylo na 
Zemi. A ſtalo ſe tak. Y wydala Země Bylinu zelenau/ a činĳcý Sýmě wedlé přirozeného ſpůſobu ſwého/ a dřewo plodĳcý 
Owotce/ a magĳcý gednokaždé Sýmě podlé wlaſtnĳ powahy ſwé. A widěl Bůh žeby бylo dobré: Y ſtal ſe Wečér a Gitro den 
Třetĳ.  
¶ Ržekl také Bůh/ Buďte Swětla na Obloze Nebeſké/ a ať dělĳ Den y Noc: A ať gſu na znamenj/ a na čaſy/ a Dny y Létha/ 

aby ſwĳtila na Obloze Nebeſké/ a oſwěcowala Zemi. Y ſtalo ſe tak. A včinil Bůh dwě Swětla wiliká: Swětlo wětſſý aby pa-
nowalo nad Dnem/ a Swětlo menſſý aby panowalo nad Nocý/ y Hwězdy/ a poſtawil ge na Obloze Nebeſké/ aby ſwĳtily nad 
Zemĳ/ a aby panowaly nad Dnem y také Nocý/ aby dělily Swětlo od Tmy. A widěl Bůh žeby бylo dobré: Y ſtal ſe Wečér a 
Gitro den Cžtwrtý.  
¶ Ržekl také Bůh: Wydagte Wody Plaz duſſe žiwé/ y Ptactwo nad Zemĳ/ pod Oblohau Nebeſkau. Y ſtwořil Bůh Welryby 
weliké/ a wſſelikau duſſy žiwau a ſe hýbagĳcý/ kteraužto wydaly Wody w twářnoſtech gegich/ a wſſeliké Ptactwo podlé Plodu 
geho. Awiděl Bůh žeby бylo dobré/ y požehnal gim řka: Roſťtež a množte ſe/ a naplňte Wody Mořſké: Též Ptactwo ať ſe 
rozmnožuge na Zemi. Y ſtal ſe We čér a Gitro den Pátý.  

¶ Ržekl také Bůh: Wydag Země Duſſy žiwau w Pokolenĳ gegim/ Howada/ a Zeměplazy/ y Sſelmy zemſké/ podlé twářnoſti 
gegich. Y ſtalo ſe tak. A včinil Buoh Sſelmy zemſké podlé twářnoſti gegich/ Howada/ y každý Zeměplaz zemſký w pokolenĳ  
gegich. A widěl Bůh zeby бylo dobré.  
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¶ Y řekl: Včiňme Cžlowěka k Obrazu a k podobenſtwĳ naſſemu/ aby wládl nad Rybami Mořſkými/ a nad Ptactwem Ne-

beſkým/ y nad Sſelmami/ a nad wſſý Zemĳ/ a nad wſſelikým Zeměplazem/ kterýž ſe hýbe na Zemi. Y ſtwořil Bůh Cžlowěka k 
Obrazu a k Podobenſtwĳ ſwému/ k Obrazu Božĳmu ſtwořil ho/ Muže a Ženu ſtwořil ge. Y požehnal gim Bůh/ a řekl: Roſťtež/ 
a množte ſe/ a naplňte Zemi/ a podmaňte gi/ a panůgte nad Rybami Mořſkými/ a Ptactwem Nebeſkým/ y nad wſſemi Žiwotči-
chy/ kteřĳž ſe hýbĳ na zemi. Y řekl Bůh: Hle/ dal gſem wám každau Bylinu neſaucý Semeno na Zemi/ a wſſecka dřĳwĳ/ kte-
ráž magĳ na ſobě Semeno Plodu ſwého/ aťby wám бyla za Pokrm/ y wſſem Žiwotčichům země/ a wſſemu Ptactwu Ne-
beſkému/ a wſſemu tomu což ſe hýbe po Zemi/ a w čemž geſt duſſe žiwá/ aby mělo k po krmu. Y ſtalo ſe tak. A widěl Bůh 
wſſecky wěcy kteréž ſtwořil/ a бyly welmi dobré. Y ſtal ſe Wečer/ a Gitro den Sſeſtý.   
  

 
Kapitola II. 
 A Tak dokonána gſau Nebeſa a Země/ y wſſecka okraſa gegich. Y dokonal Buoh dne Sedmého Dĳlo ſwé kteréž včinil/ a od-
počinul dne Sedmého od wſſý práce ſwé/ kterauž бyl wedl. Y dal požehnánĳ dni Sedmému/ a poſwětil ho: Nebo w něm бyl 
přeſtal od wſſelikého ſkutku ſwého/ kterýž Bůh čině ſtwořil.  
¶ Tak gſau zplozenĳ Nebes y Země/ když ſtwořeny gſú/ w den kterýž včinil (Pán) Bůh Nebe y Zemi/ a každé Prautičko polnĳ 
dřĳwe nežli wycházelo na Zemi/ a každau Bylinu Země prwé nežli dala plod: Nebo бyl nedſſtil na Zemi Pán Bůh/ a Cžlowě-
ka nebylo kterýžby dělal Zemi: Ale Studnice prýſſtila ſe z Země/ ſmáčegĳcý wſſecken ſwrchek Země. Protož včinil Pán Bůh 
Cžlowěka z Hljny Země/ a wdechl na twář geho dchnutĳ žiwota/ y včiněn geſt Cžlowěk w duſſy žiwau.  

¶ Sſtĳpil pak Pán Bůh Rág Rozkoſſe od počátku/ w němžto poſtawil člowěka/ kteréhož бyl ſtwořil. A wywedl Pán Bůh 
z Země wſſeliké dřewo/ k pohleděnĳ pěkné/ a k gĳdlu chutné: Dřewo také žiwota vproſtřed Ráge/ y Dřewo vměnĳ dobrého a 
zlého.  
¶ A wycházel Potok z mĳſta Rozkoſſe/ aby ſwlažowal Rág/ kterýžto odtud dělĳ ſe na čtyři Potoky hlawnĳ: Gméno prwnĳmu 
Phĳzon/ ten geſt kterýž teče okolo wſſý Země Hewilath/ kdež ſe rodĳ Zlatto/ a Zlatto Země té wýborné geſt/ a tu ſe nacházý 
Bdellium/ y Kámen Onychyn. A gméno Potoka druhého Gihon/ tenť geſt kterýž obcházý wſſecku Zemi Mauřenĳnſkau. 
Gméno pak Potoka třetĳho Tygrys/ ten teče proti Zemi Asſyrſké. A Potok čtwrtý/ ten gť Eufrates.  
¶ Protož poyal Pán Buoh Cžlowěka/ a poſtawil ho w Rági rozkoſſe/ aby gey dělal a oſtřĳhal ho. Y přikázal mu/ řka: Z každé-

ho dřewa Rayſkého gez/ ale z Dřewa vměnĳ dobrého a zlého/ negez. Nebo w kterýžkoli den z něho gĳſti бudeſs/ ſmrtĳ 
vmřeſs.  
¶ Ržekl také Pán Bůh: Nenĳť dobré бýti Cžlowěku ſamému/ včiňmež mu pomoc podobnau gemu. Protož když ſtwořil Pán 
Bůh z Země wſſeckny Žiwotčichy zemſké/ a wſſecko Ptactwo Nebeſké/ přiwedl ge k Adamowi/ aby widěl čĳmby nazwal ge. 
Nebo yakž nazwal Adam každau Duſſy žiwau/ toť gť Gméno gegĳ. Y gménowal Adam Gmény gegich wſſeckny Žiwotčichy/ 
a wſſeckno Ptactwo Nebeſké/ y wſſeckny Sſelmy Země: Adamowi pak nenalézal ſe pomocnĳk podobný gemu.  
¶ Y dopuſtil Pán Bůh dřjmotu na Adama/ a když vſnul/ wyňal gedno Žebro ge ho/ a naplnil tělem mĳſto to. Y wzdělal Pán 
Bůh Žebro kteréž wyňal z Adama/ w Ženu/ a přiwedl gi k Adamowi. Y řekl Adam: Tato geſt Koſt nynĳ z Koſtĳ mých/ a Tělo 

z Těla mého: Tato ſlauti бude Mužatka/ nebo z Muže wyňata geſt. Protož opuſtĳ Cžlowěk Otce ſwého y Matku/ a бudeť ſe 
přidržeti Manželky ſwé: Y бudauť dwa w gednom Těle. Byli pak obadwa nahá/ totiž Adam y Žena geho/ a neſtyděli ſe.   
 
Kapitola III. 
 Had pak бyl chytřegſſý nad wſſecky Žiwotčichy Země/ kteréž бyl včinil Pán Bůh. Kterýžto řekl k Ženě: Proč přikázal wám 
Bůh abyſſte negedli z každého Dřewa Rayſkého? Gemuž odpowěděla Žena: Z Owotce dřĳwĳ kteráž ráž gſau w Rági/ gĳme/ 
než Owotce z dřewa kteréž geſt proſtřed Ráge/ přikázal nám Bůh abychom negedli/ ani ſe ho dotýkali/ abychom ſnad neze-
mřeli.  

¶ Tehdy řek Had k Ženě: Nikoli ſmrtĳ ne[z]emřete/ Nebo wĳť Bůh/ že w kterýkoli den gĳſt бudete z něho/ otewrauť ſe Oči 
waſſe/ a бudete yako Bohowé/ znagĳce dobré y zlé. Protož widěla Žena žeby dobré бylo Dřewo k gĳdlu/ a Očima pěkné/ a na 
pohleděnĳ rozkoſſné/ y wzala z Owotce geho/ a gedla: a dala Muži ſwému/ kterýžto gedl. Y otewřĳny gſau Oči obaudwau. A 
když poznali ſe žeby бyli nazý/ nawázali Lĳſtĳ Fĳkowého/ y nadělali ſobě Wěnĳkuow. 
¶ A když zaſlechli hlas Pána Boha procházegĳcýho ſe w Rági na Wĳtr po Poledni/ ſkryl ſe Adam y Žena geho před Twáři 
Pána Boha/ vproſtřed dřĳwĳ Rayſkého. Y zawolal Pán Bůh Adama/ a řekl gemu: Kde gſy? Kterýž řekl: Hlas twuog PANE 
ſlyſſel gſem w Rági/ a бál gſem ſe/ pro to že gſem náh/ y ſkryl gſem ſe. Gemuž řekl PÁN: Y kdož geſt tobě oznámil žeby nah 
бyl/ gediné že gſy z Dřewa gedl/ z kteréhož gſem tobě přikázal aby negedl? Y řekl Adam: Žena kterauž gſy mi dal za Towa-
ryſſku/ dala mi z Dřewa/ a yá gedl. Y řekl Pán Bůh k Ženě: Pročs to včinila? Kterážto odpowěděla: Had mne zklamal/ y gedla 

gſem. 
¶ Y řekl Pán (Bůh) k Hadu: Že gſy včinil to/ zlořečený gſy mezy wſſemi Žiwot  čichy/ y Howada Země: Na prſech twých po-
lezeſs/ a Zemi gĳſti бudeſs/ po wſſeckny dny žiwota twého. Nepřátelſtwĳ položĳm mezy tebau/ a Ženau/ a Semenem twým/ y 
Semenem gegjm: Onoť potře Hlawu twau/ a ty vklady бudeſs činiti Patě geho.  
¶ Ženě také řekl: Rozmnožĳmť бĳdy twé/ a počĳnánĳ twá: W бoleſtech roditi бudeſs Děti/ a pod mocý Muže бudeſs/ a onť 
panowati бude nad tebau.  
¶ Adamowi pak řekl: Že gſy vpoſlechl hlaſu Ženy twé/ a gedl gſy z Dřewa/ z kteréhož gſem rozkázal tobě aby negedl/ Zloře-
čená Země w prácy twé: w Robotách бudeſs gĳſti z nĳ po wſſecky dni žiwota twého/ Tr nĳ a Hložĳ бudeť tobě ploditi/ a 

бudeſs gĳſti Byliny Země. W potu twáři twé gĳſti бudeſs chléb twůg/ dokawadž ſe nenawrátĳſs do Země/ z nĳž wzat gſy: 
Nebo Prach gſy/ a w Prach ſe obrátĳſs.  
¶ Y nazwal Adam Gméno Ženy ſwé Ewa/ proto žeby бyla Mátě wſſech žiwých. Zdělal také Pán Bůh Adamowi a Ženě geho 
Sukně z Kožĳ chlupatých/ a zwobláčel ge. Y řekl: Hle Adam yako geden z nás včiněn geſt/ znage dobré y zlé: Protož nynĳ/ 
aby ſnad newztáhl Ruky ſwé/ a newzal také z Dřewa žiwota/ y gedlby/ a бylby žiw na wěky. Y wypuſtil ho Pán Bůh z Ráge 
rozkoſſe/ aby dělal Zemi/ z nĳž wzat gť. Y wyhnal Adama/ a poſtawil před Rágem rozkoſſe Cherubĳna/ a Meč Plamenný na 
obě ſtraně oſtrý/ aby oſtřĳhal Ceſty k Dřewu žiwota.  
 

Kapitola IIII. 
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ADam pak poznal Ženu ſwau Ewu: Kteráž počala y porodila Kayna/ řkaucý: Obdržela gſem Cžlowěka ſkrze Boha. A opět 

porodila Bratra geho Abele. Byl pak Abel Paſtýř Owcý/ a Kayn Woráč:  
¶ Tendy ſtalo ſe po mnohých dnech/ že obětowal Kayn z vžitkůw zemſkých Dary PANV/ Abel také obětowal z prworozenych 
wěcý Stáda ſwého/ a z tučnoſti gegich: Y pohleděl PAN na Abele a na dary geho. Na Kayna pak a na dary geho nepohleděl: 
Y rozhněwal ſe Kayn náramně/ a opadla Twář geho. Y řekl PAN k němu: Proč gſy ſe rozhněwal? a proč geſt opadla twář 
twá? Wſſak бudeſſli dobře činiti/ wezmeſs: pakli zle/ hned we dweřĳch hřĳch twůg přĳtomen бude? Ale pod mocý twau 
бudeť žádoſt twá/ a ty panowati бudeŝ nad nĳ. Y řekl Kayn k Abelowi Bra tru ſwému: Wýgděma wen. A když бyli na Poli/ 
powſtal Kayn proti Bratru ſwému Abelowi/ a zabil ho. Y řekl PAN k Kaynowi: Kde geſt Abel Bratr twůg? Kterýž odpowě-
děl: Newĳm/ zdaliž ſtrážným Bratra mého gſem yá? Y řekl k němu: Cos včinil? Hlas krwe Bratra twého wolá ke mně 

z Země. Protož nynĳ zlořečený budeſs na Zemi/ kteráž otewřela Vſta ſwá/ a přiyala krew Bratra twého z Ruky twé. Když dě 
lati бudeſs gĳ/ nebudeť wydáwati tobě vžitkůw ſwých: Tulákem a zahnaným budeſs na Zemi. Y řekl Kayn ku PANV: 
Wětſſýť geſt neprawoſt má/ nežli abych miloſti zaſlaužil. Hle wyhánĳſs mne dnes z Země/ a od Twáři twé krýti ſe бudu/ a 
бuduť tulákem a zahnaným na Zemi. Protož každý kdož nalezne mne/ zabigeť mne. Y řekl gemu PAN: Nikoli tak nebude: 
Ale každý kdožby zabil Kayna/ ſedmeru pomſtu poneſe. Y položil PAN znamenĳ na Kayna/ aby ho žádný nezabigel kdoby 
naſſel ho. Y wyſſed Kayn od Twáři PANIE/ přebýwal wyhnaný na Zemi k ſtraně kteráž gť na Wýchod Slunce Eden.  
¶ Poznal pak Kayn Ženu ſwau/ kteráž počala a porodila Enocha. Y wyſtawěl Měſto/ a nazwal Gméno geho Gménem Syna 
ſwého Enoch. Enoch pak zplodil Irada/ a Irad zplodil Mauiaele/ a Mauiael zplodil Matuzaele/ a Matuzael zplodil Lámecha: 
kterýžto poyal dwě Ženě/ gméno gedné Ada/ a gméno druhé Sella. Y porodila Ada Iábala/ kterýž бyl Otec přebýwa gĳcých 

w Stanĳch a Paſtýřůw: Gméno Bratra geho Iůbal/ ten бyl Otec těch kteřĳ hudau na Huſle a na Warhany. Sella také porodila 
Tubalkayna/ kterýžto бyl Kowářem/ a Dělnĳkem wſſelikého dĳla od Mě di a od Železa. Seſtra pak Tubalkaynowa бyla Noe-
ma. Y řekl Lámech Ženám ſwým Adě a Selle: Poſlyſſte hlaſu mého Ženy Lámechowy/ pilně pozorůgte řeči mé: žeť gſem za-
bil Muže k ráně mé/ a Mládence k ſynaloſti mé/ Sedmera pomſta dána bude pro Kayna: ale pro Lámecha Sedmdeſátekrát 
ſedmkrát mſſtěno бude.  
¶ Poznal pak geſſtě Adam Ženu ſwau/ y porodila Syna/ a nazwala Gméno geho Seth/ řka: Poſtawil mi Bůh Plémě giné mĳſto 
Abele/ kteréhož zabil Kayn. Ale y Sethowi narozen geſt Syn/ kteréhož nazwal Enoſem/ ten počal wzýwati Gméno PANIE.  
 

Kapitola V. 
TAto geſt Knĳha Rodu Adamowa: W den kterýž ſtwořil Bůh Cžlowěka/ ku podobenſtwĳ Božĳmu včinil ho. Muže a Ženu 
ſtwořil ge/ a požehnal gim: y nazwal Gméno gegich Adam/ w den w kterýžto ſtwořeni gſau.  
¶ Adam pak žiw бyl Sto a třidceti leth: a zplodil Syna k obrazu a k podobenſtwĳ ſwému/ a nazwal Gméno geho Seth. Y vči-
něni gſau dnowé Adamowi/ potom když zplodil Setha/ oſm Set leth: y zplodil Syny a Dcery. A včiněn geſt weſſkeren čas/ w 
kterémž бyl žiw Adam/ dewět Set a třidceti Leth/ y vmřel.  
¶ Seth také žiw byl/ Sto pět Leth/ a zplodil Enoſa. A byl žiw Seth potom když zplodil Enoſa/ oſm Set a ſedm Let/ a zplodil 
Syny a Dcery. Y včiněni gſau wſſyckni dnowé Sethowi/ dewět Set a dwaná cte Leth/ y vmřel.  

¶ Byl pak Enos w dewadeſáti Letech/ a zplodil Kaynana. Po gehožto narozenĳ žiw бyl oſm Set a patnácte Leth/ a zplodi l Sy-
ny a Dcery. Y včiněni gſau wſſyckni dnowé Enoſowi/ dewět Set pět Leth/ potom vmřel.  
¶ Kaynan také gſa w Sedmdeſáti Letech/ zplodil Malalehele. A žiw бyl Kaynan potom když zplodil Malalehele/ oſm Set a 
čtyřidceti Leth/ a zplodil Syny y Dcery. A včiněni gſau wſſickni dnowé Kaynanowi/ dewět Set a deſet Leth/ y vmřel.  
¶ Malalehel pak w Sſedeſáti a pěti Le tech/ zplodil Iáreda. A žiw бyl Malalehel potom když zplodil Iáreda/ oſm Set a třidceti  
Leth/ a zplodil Syny a Dcery. Y vči něni gſau wſſyckni dnowé Malalehelowi/ oſm Set a dewadeſáte pět Leth/ y vmřel.  
¶ Iáred mage Sto Sſedeſáte a dwě lé tě/ zplodil Enocha. Y žiw бyl Iáred/ potom když zplodil Enocha/ oſm Set Leth/ a zplodil 
Syny a dcery. Y včiněni gſau wſſyckni dnowé Iáredowi/ dewět Set/ Sſedeſáte dwě Létě/ y vmřel.  

¶ Enoch pak mage Sſedeſáte a pět Let y zplodil Mathuzaléma. A chodil Enoch s Bohem: A žiw бyl Enoch potom když zplodil 
Mathuzaléma/ tři Sta leth/ a zplodil Syny a dcery. Y včiněni gſau wſſyckni dnowé Enochowi/ tři Sta/ Sſedeſáte a pět Leth/ a 
chodil s Bohem/ a nevkázal ſe/ nebo wzal ho Bůh.  
¶ Mathuzalém také mage Sto a Oſmdeſáte ſedm Leth/ zplodil Lámecha. A žiw бyl Mathuzalém potom když zplodil Lámecha/ 
ſedm Set Oſmdeſáte a dwě Létě/ y  zplodil Syny a Dcery. Y včiněni gſau wſſyckni dnowé Mathuzalémowi/ dewět Set/ 
Sſedeſáte a dwět Leth/ y vmřel.  
¶ Lámech pak gſa we Stu Oſmdeſáti a dwau Letech/ zplodil Syna/ a nazwal gméno geho Noe/ řka: Tentoť nás potěſſý od pra-
cý a Robot Rukau naſſých/ w Zemi kteréžto zlořečil PAN. Y žiw byl Lámech potom když zplodil Noe/ pět Set Dewadeſáte a 
pět Leth: Y plodil Syny a Dcery/ a včiněni gſau wſſickni dnowé Lámechowi/ ſedm Set/ Sedmdeſáte a ſedm let/ y vmřel. 

Noe pak gſa w Pěti Stech Letech/ zplodil Sema/ Cháma/ a Iáffeta. 
 
EZECHYEL   
  
Kapitola I.  
Y Stalo ſe třidcátého Létha/ čtwrtého Měſýce a pátého dne Měſýce/ když gſem бyl v proſtřed yatých/ podlé Ržeku Chobar/ 
otewřĳna gſau Nebeſa/ y widěl gſem widěnĳ Božĳ: Pátého dne Měſýce/ to geſt Létho páté přeſtěhowánĳ Ioachyma Krále 
Iůdſkého.  

¶ Stalo ſe ſlowo PAně k Ezechyelowi ſynu Buzy Knězy/ w zemi Kaldayſké/ podlé Ržeky Chobar: A ſtala ſe nad nim tu ruka 
PAně. Y widěl gſem/ a hle wĳtr wichrowý od půlnocy wál/ a oblak weliký/ y oheň wůkol plápolagĳcý/ a бleſk wůkol něho/ a 
z proſtřed něho yako twářnoſt čiſtce/ totiž/ z proſtřed ohně. A z proſtřed geho podobenſtwĳ čtyř zwĳřat: A tato twářnoſt ge-
gich/ podobenſtwĳ člowěka mezy nimi. A čtyry twáři gednomu: a čtyři křjdla gednomu. A nohy gegich/ nohy rowné: a 
ſpodek nohy gegich/ yako ſpodek nohy telete/ a giſkry yako ſpatřenĳ mědi ſtkwaucý. A ruce člowěčĳ pod křĳ dly gegich na 
čtyřech ſtranách: A twáři y křĳdla po čtyřech ſtranách měli. A ſpogená byla křjdla gegich gednoho k druhému: Ne-
obracowaly ſe když ſſly/ ale gednokaždé před twářĳ ſwau kráčelo. Podobenſtwj pak obljčege gegich/ twář člowěka a twář 
Lwa na prawicy gich čtyř: ale twář Wola na lewicy gich čtyř: a twář Orlice ſe ſwrchku gich čtyř. A twáři gegich/ y křĳdla ge-

gich roztažená ſwrchu: Dwě křĳdla každého gich ſpogowala ſe/ a dwě přikrýwala těla gegich. A gednokaždé z nich před twá-
řĳ ſwau chodilo: Kdež бyla prudkoſt ducha/ tam kráčely: ani ſe obracowaly když chodily. A podobenſtwĳ zwĳřat/ a wze-
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zřenĳ gegich/ yako vhlĳ wohně hořĳcýho/ a yako pohleděnĳ do ſwětla. Toto bylo widěnĳ probĳhagĳcý ſe v proſtřed Zwĳřat/ 

бleſk ohně/ a z ohně бlýſkánĳ wycházegĳcý. A zwĳřata ſſla a nawracowala ſe/ ku podobenſtwĳ бleſku бlýſkagĳcýho ſe.  
¶ A když gſem patřil na zwĳřata/ vkázalo ſe kolo gedno na zemi podlé Zwĳřat/ mage čtyry twáři. A ſpatřenĳ kol y dĳlo ge-
gich/ yako widěnĳ Moře/ a gedno podoben ſtwĳ gich čtyř: A ſpatřenĳ gich y dĳla/ yako by бylo kolo proſtřed kola. Po 
čtyřech ſtranách gich gdúce ſſla/ a neobracowala ſe když chodila. Poſtawa pak бyla kolám/ y wýſoſt/ a hrozné wzezřenĳ: A 
wſſecko tělo plné očj wůkol gich čtyř. A když chodila Zwĳřata/ chodily ſpolu y kola podlé nich: A když ſe po zdwihowala 
Zwĳřata od země/ pozdwihowala ſe ſpolu y kola. Kamžkoli ſſel duch/ tam také/ když ſſel duch kola ſpolu zdwihala ſe/ gdauce 
za nĳm/ nebo duch žiwota бyl w kolách. S gdaucými ſſla/ a s ſtogjcými ſtála: a s pozdwjženými od země ſpolu ſe pozdwi-
howala y kola/ za nimi gdauce: neб duch žiwota byl w kolách. A podobenſtwĳ nad hlawau zwĳřat oblohy Nebeſké/ yako 

ſpatřenĳ křiſſtálu hrozného/ a roztaženého nad gegich hlawami ſwrchu. Ale pod Oblohau křĳdla gegich ztažená/ gedno k dru-
hému: Gedno každé dwěma křĳdly přikrýwalo tělo ſwé/ a druhé ſe také zakrýwalo.  
¶ A ſlyſſel gſem zwuk křĳdel/ yako zwuk wod mnohých/ yako zwuk wyſokého Boha/ a když chodily/ бyl yako zwuk mno-
žſtwĳ/ a yako zwuk zwogſk. A když ſtály/ opuſſtěna бyla křĳdla gegich. Neб když бyl hlas na obloze/ kteráž бyla nad hlawau 
gegich/ ſtály a opauſſtěly křĳdla ſwá. A na obloze/ kteráž бyla nad hlawami gegich/ yako wzřenĳ kamene Zaffĳrowého/ po-
dobenſtwĳ Trůnu: A na podobenſtwĳ Trůnowém/ podobenſtwĳſtwĳ yako ſpatřenĳ člowěka ſwrchu. Y widěl gſem yako 
ſpůſoб čiſtce/ yako ſpatřenĳ ohně wnitř wuokol geho/ od ledwĳ geho y s huory: a od ledwĳ geho až doluow/ widěl gſem yako 
twářnoſt ohně ſtkwaucýho wuokol. Yako ſpatřenĳ duhy/ když бýwá w Oblace we dni deſſťowém/ tak geſt бylo ſpatřenĳ 
бleſku wůkol.   

 
Kapitola II. 
TO widěnĳ бylo podobenſtwĳ ſláwy PANIE. Y widěl gſem/ y padl gſem na twář mau: Y ſlyſſel gſem hlas mluwĳcýho. A řekl 
ke mně. Synu člowěčĳ/ ſtůg na nohách twých/ a mluwiti бudu s tebau. Y wſſel we mne duch/ yakž mluwil mi/ a poſtawil mne 
na nohách mých.  
¶ Y ſlyſſel gſem mluwĳcýho ke mně/ a řkaucýho: Synu člowěčĳ/ poſýlám yá tebe k Synům Izrahelſkým/ k lidem poběhlým/ 
kteřĳž odſtaupili odemne. Oni y Otcowé gegich přeruſſyli ſmlauwu mau/ až do dne tohoto. A Synowé twrdé twáři a 
neſkroceného Srdce gſau/ k nimž yá poſýlám tebe: Y dĳſs k nim: Toto prawĳ Pán Bůh/ Zda ſnad oni vſlyſſý/ a zda ſnad 

přeſtanau: nebo dům geſt popauzegĳcý/ a zwědĳť že Prorok бyl v proſtřed nich.  
¶ Protož ty Synu Cžlowěčĳ nebog ſe gich/ ani ſe ſtrachůg gegich řeči: neб newěřĳcý a podwracugĳcý gſau s tebau/ a s ſſtĳry 
přebýwáſs: Slow gegich nebog ſe/ a oblĳčegůw gegich neſtrachůg ſe: neб dům k hněwu popauzegĳcý geſt. Protož mluwiti 
бudeſs ſlowa má k nim/ zdaby ſnad vpoſlechli a powolili: neb popauzegĳcý gſau.  
¶ Ty pak Synu člowěčĳ ſlyſs/ kterékoli wěcy mluwĳm k tobě/ a nebýway popauzegĳcý/ yako dům popauzegĳcý geſt: Otewři 
vſta twá/ a gez kterékoli wěcy yá dáwám tobě. Y widěl gſem/ A ay Ruka wztažená ke mně/ w nĳž бyla ſwinutá Knĳha: Y 
rozwinul gi předemnau/ kteráž бyla pſána wnitř y zewnitř: A бylo na nĳ pſáno nařĳkánĳ/ a ſpěw a běda.   
 

Kapitola III. 
Y Ržekl ke mně: Synu člowěčĳ/ cožkoli nalezneſs ſněz: ſněz Knĳhy tyto/ a gda mluw k Synuom Izrahelſkým. Y otewřel 
gſem vſta má/ a krmil mne těmi Knihami/ a řekl ke mně: Synu člowěčĳ/ бřicho twé gĳſti бude/ a ſtřewa twá naplnĳ ſe těmito 
knihami/ kteréž yá dáwám tobě. Y gedl gſem ge/ a včiněna geſt w vſtech mých/ yako ſtred ſladký:  
¶ Y řekl ke mně: Synu člowěčĳ Gdi k domu Izrahelſkému/ a mluwiti бudeſs ſlowa má k nĳm. Nebo ne k Lidu hluboké řeči/ a 
neznámėho yazyka/ ty poſlán budeſs/ k Domu Izrahelſkému: ani k mnohým lidem hluboké řeči a neznámého yazyka/ ge-
gichžby nemohl ſlyſſeti řeči: A kdyby pak k nim poſlán бyl/ oniбy tebe ſlyſſeli. Ale dům Izrahelſký nechtĳ ſlyſſeti tebe: neб 
nechtĳ ſlyſſeti mne: Weſſkeren zagiſté dům Izrahelſký otřelého čela geſt/ a twrdého Srdce. Hle včinil gſem Twář twau moc-

něgſſý nad twáři gegich/ a čelo twé twrdſſý než čela gegich. Yako Dyamanth/ a yako ſſkřemen včini gſem twář twau: Nebog 
ſe gich ani ſe lekay twáři gegich/ neб Dům popauzegĳcý geſt. 
¶ Y řekl ke mně: Synu člowěčĳ/ wſſecky řeči mé/ kteréž yá k tobě mluwĳm/ přĳgmi w ſrdcy twém/ a vſſyma twýma ſlyſs: A 
gdiž/ wegdi k přeſtěhowánĳ k ſynům Lidu twého/ a mluwiti бudeſs k nim/ a dĳſs gim: To toť prawĳ Pán Bůh/ zda ſnad 
vſlyſſý a powolĳ. Y přiyal mne duch/ a ſlyſſal gſem po ſobě hlas pohnutĳ welikého/ Požehnaná ſláwa PANIE z mĳſta ſwého/ a 
hlas křĳdel zwĳřat tepaucých gednĳm w druhé: a hlas kol gdaucých za zwĳřaty/ a hlas pohnutĳ welikého. Duch také 
pozdwihl mne a poyal mne: Y odſſel gſem hořek gſa w rozhněwánĳ Ducha mého: neб Ruka PANIE byla ſemnau poſylňugĳcý 
mne. Y přiſſel gſem k přeſtěhowánĳ/ k hromadě nowého obilĳ/ k těm kteřĳž бydleli podlé Ržeky Chobar: Y ſeděl gſem kdež 
oni ſeděli/ a oſtal gſem tu ſedm dnĳ/ truchle v proſtřed nich.  

¶ Ale když minulo ſedm dnĳ/ ſtalo ſe ſlowo PANIE ke mně/ řka: Synu člowěčĳ/ ſtrážným poſtawil gſem tebe domu Izrahel 
ſkého: Y vſlyſſýſs z vſt mých ſlowo/ a zwěſtugeſs gim odemne. Geſtliže když yá dĳm k бezbožnému/ Smrtĳ vmřeſs: a toho 
nezwěſtugeſs gemu/ ani mluwiti бudeſs/ aby ſe odwrátil od ceſty ſwé бezbožné/ a žiw бyl: On бezbožný w neprawoſti ſwé 
vmře/ ale krwe geho z ruky twé požádám. A pakli ty zwěſtu geſs бezbožnému/ a on ſe neobrátĳ od бezbožnoſti ſwé/ a od ceſty 
ſwé бezbožné: On zagiſté w neprawoſti ſwé vmře/ ty pak Duſſy twau wyſwobodil gſy. Pakli obrátĳ ſe ſprawedliwý od 
ſprawedlnoſti ſwé/ a činiti бude neprawoſt: položĳm vraz před nim/ onť vmře: že gſy nezwěſtowal gemu/ w hřĳchu ſwém 
vmře/ a nebudau w paměti ſprawedlnoſti ge ho/ kteréž činil: ale krwe geho z ruky twé požádám. Pakli zwěſtugeſs 
ſprawedliwému/ aby nehřeſſyl ſprawedliwý/ a on nebude hřeſſyti: žiw gſa žiw бude/ že gſy gemu zwěſtowal/ a ty duſſy twau 

wyſwobodil gſy.  
¶ Y ſtala ſe tu nademnau ruka PANIE/ a řekl ke mně: Wſtana wygdi na pole/ a tam mluwiti бudu s tebau. Y wſtaw wyſſel ſem 
na pole: A hle tam ſláwa PANIE ſtála/ yako ſláwa/ kterauž gſem widěl podlé Ržeky Chobar: Y padl gſem na twář mau. Y 
wſſel we mne duch/ a poſtawil mne na nohy mé/ a mluwil mi/ y řekl ke mně: Wegdi/ a zavři ſe w proſtřed domu twého. A ty 
Synu člowěčĳ/ ay dány gſau na tebe okowy/ a ſwĳžĳ tebe gimi/ a newygdeſs z proſtřed gich. A yazyku twému rozkáži ſe při-
dr žeti dáſnĳ twých/ y бudeſs němý/ a ne yako muž přimlauwagĳcý/ neb Dům popauzegĳcý geſt. A když mluwiti бudu tobě/ 
otewru vſta twá/ y dĳſs k nim: Totoť prawĳ Pán Bůh: Kdo ſlyſſĳ/ ſlyſs: a kdo powoluge/ powol: neб Dům popauzegĳcý geſt.  
 

Kapitola IIII. 



147 | S t r á n k a  

 

 A Ty Synu člowěčĳ/ wezmi ſobě cyhlu/ a položĳſs gi před ſebau: a napĳſſeſs na nĳ Měſto Geruzalém. A zžjdĳſs proti němu 

obleženĳ/ a wzděláſs ohrady/ a ſnoſſýſs náſpy/ a dáſs proti němu Wogſka/ a poſtawĳſs Berany wálečné wůkol. A ty wezmi 
ſobě Pánew železnau/ a položĳſs gi w zed železnau/ mezy tebau a mezy Měſtem/ a zatwrdĳſs twář twau proti němu/ y бude w 
Obleženĳ/ a obklĳčĳſs ge: Znamenĳ geſt domu Izrahelſkému.  
¶ A ty ſpáti бudeſs na бoku twém lewém/ a položĳſs neprawoſti Domu Izrahelſkého na něm: podlé počtu dnĳ/ w nichž ſpáti 
бudeſs na něm/ a přĳgmeſs neprawoſti gegich. Yá pak dal gſem tobě Létha neprawoſti gegich/ počet dnĳ Třĳ Seth a Dewa-
deſáte dnůw: Y poneſeſs neprawoſt domu Izrahelſkého. A když to doplnĳſs/ ſpáti бudeſs na бoku twém prawém podruhé/ a 
přigmeŝ neprawoſt domu Iůdſkého čtyřidceti dnĳ/ den za Rok/ den zagiſté za Rok dal gſem tobě. A k obleženĳ Geruzaléma 
obrátĳſs twář twau/ a rámě twé wztažené бude: y prorokowati бudeſs proti němu. Hle obklĳčil ſem tebe okowy/ a neobrátĳſs 

ſe z бoku twého na бok giný/ dokudž newyplnĳſs dnĳ obleženĳ twého. A ty wezmi ſobě Pſſenice a Gečmene/ Bobu/ a 
Sſoſowice/ Yahel/ Wykwe: a wkladeſs to w gednu nádobu/ y naděláſs ſobě chlebuow podlé počtu dnĳ/ w nichž ſpáti бudeſs na 
бoku twém: tři Sta a dewadeſáte dnĳ gjſti бudeſs to. Pokrm pak twuog kteréhož požĳwati бudeſs/ bude wáhy dwádcýti zá-
wažĳ za den: od čaſu až do čaſu gĳſti бudeſs. Y wodu w mĳru pĳti бudeſs/ ſſeſtau ſtránku Hyn: od čaſu až do čaſu бudeſs pĳti 
to. A yako podpopelnj chléб gečný gjſti бudeſs to/ a laynem/ kteréž wýgde z člowěka/ přikrygeſs to před očimá gegich. 
¶ Y řekl PAN: Tak gĳſti бudau Synowé Izrahelſſtĳ chléb ſwůg poſſkwrněný me zy Národy/ do nichž wyženu ge. Y řekl gſem: 
Ah/ ah/ ah/ Pane Bože/ Hle duſſe má nenĳ poſſkwrněná/ a vmrliny y roztrhaného od Zwěři negedl gſem/ z dětinſtwĳ mého až 
doſawád/ a neweſſlo w vſta má wſſeliké Masſo nečiſté.   
¶ Y řekl ke mně: Hle dal gſem tobě hnůg wolowý/ mĳſto layn člowěčĳch/ a včinĳſs chléб twůg w něm. Y řekl ke mně: Synu 

Cžlowěčĳ/ Hle yá zetru huol chlebowau w  Geruzalémě: a gĳſti бudau chléб ſwůg na wáhu/ a w pečowánĳ: a wodu w mĳru y 
w auzkoſti pĳti бudau/ aby když ſe gim бude nedoſtáwati chleba a wody/ padl gedenkaždý k Bratru ſwému/ a schřadl w ne-
prawoſtech ſwých.  
 
Kapitola V. 
A Ty Synu člowěčĳ/ Wezmi ſobě meč oſtrý holĳcý wlaſy/ a wezmúc powedeſs gey přes hlawu twau/ a přes бradu twau: A 
wezmeſs ſobě záwažĳ wáhy/ a rozdělĳſs wlaſy. Třetĳ ſtránku ohněm ſpáljſs proſtřed Měſta/ podlé wyplněnĳ dnuow obleženĳ: 
A wezma třetĳ ſtránku/ zſekáſs mečem okolo něho: Ale ginau třetinu rozptýlĳſs v wĳtr/ a Meč obnažĳm po nich. Y wezmeſs 

odtud malý počet/ a vwĳžeſs ge na ſwrchku pláſtě twého. A z nich opět wezmeŝ/ a vwržeſs proſtřed ohně/ a ſpálĳſs ge ohněm/ 
a z nich wýgde oheň na weſſkeren dům Izrahelſký.  
¶ Toto prawĳ Pán Bůh: Tento geſt Geruzalém/ v proſtřed Národůw poſtawil gſem gey/ a okolo něho země. Y potupil ſaudy 
mé/ aby wĳce бyl бezbožný nežli Pohané/ a potupili přikázanĳ má wĳc než země/ kteréž okolo něho gſau: nebo ſaudy mé 
zawrhli/ a w přikázanĳch mých nechodili.  
¶ Protož toto prawĳ Pán Bůh: Že gſte přewýſſyli Národy/ kteřĳ okolo wás gſau/ a w přikázanĳch mých nechodili gſte/ ani 
ſaudůw mých nečinili/ a podlé Saudůw Národůw/ kteřĳ okolo wás gſau/ nečinili gſte. Protož toto prawĳ Pán Bůh: Hle yá 
k tobě/ a yá ſám včinjm v proſtřed tebe Saudy před očima Národůw: A včinĳm nad tebau čehož gſem nevčinil/ a čehož wĳce 

podobného nevčinĳm/ pro wſſecky ohawnoſti twé. Protož Otcowé gĳſti бudau Syny ſwé v proſtřed tebe/ a Synowé gĳſti 
бudau Otce ſwé: a včinĳm nad tebau ſaudy/ a rozwěgi wſſecky oſtatky twé we wſſeliký wĳtr.  
¶ Protož žiw gſem yá/ prawĳ Pán Bůh/ gediné proto že gſy Swatého mého poſſkwrnil/ we wſſelikých aurazých twých/ y we 
wſſech ohawnoſtech twých: Já také zlámám/ a neodpuſtĳ oko mé/ a neſmilugi ſe. Třeetj twá ſtránka mořem zemře/ a hladem 
ſtráwena бude v proſtřed tebe: a třetĳ ſtrán ka twá Mečem padne okolo tebe: Třetĳ pak ſtránku twau we wſſeliký wĳtr roz-
ptýlĳm/ a Meč z poſſwy wytrhnu po nich. Y naplnĳm prchliwoſt mau/ a odpočinauti rozkáži rozhněwánĳ mému w nich/ a 
vtěſſým ſe: A бudau wěděti/ že yá PAN mluwil gſem w horliwoſti mé/ když wyplnĳm wſſecko rozhněwánĳ mé w nich. A 
dám tebe w pauſſť a w potupu Národuom/ kteřĳž okolo tebe gſau/ před obličegem wſſelikého pomigegĳcýho tebe. Y бudeſs 

potupa a rauhánĳ/ přĳklad a ſtrach w Národech/ kteřĳž okolo tebe gſau/ když včinĳm nad tebau ſaudy w prchliwoſti a w 
rozhněwánĳ/ y w treſtánĳ hněwu/ Iá PAN mluwil gſem. Když poſſli ſtřely hladu nayhorſſý na ně/ kteréž бudau ſmrtedlné/ a 
kteréž poſſli abych wás zahubil/ a hlad shromáždĳm na wás/ a zetru v wás hůl chleba.  A wpuſtĳm na wás hlad/ a Sſelmy 
nayhorſſý až do wyhubenĳ. A Mor y krew půgdau přes tebe/ a Meč vwedu na tebe/ yá PAN mluwil gſem. 
 
JANOVO EVANGELIUM  
  
Kapitola I.  
NApočátku bylo Slowo/ a Slowo бylo v Boha/ a Buoh бyl to Slowo. To бylo na počátku v Boha. Wſſecky wěcy ſkrze ně vči-

něny gſau/ a bez něho nic nenĳ včiněno což včiněno geſt. W něm žiwot бyl/ a žiwot byl ſwětlo Lidĳ: a Swětlo w temnoſtech 
ſwĳtĳ/ a tmy ho neobſahly.   
¶ Byl Cžlowěk poſlaný od Boha/ kterémuž gméno бylo Ian. Ten přiſſel na ſwědectwĳ/ aby ſwědectwĳ wydal o Swětlu/ aby 
wſſyckni wěřili ſkrze něho. Nebyl on to ſwětlo/ ale aby ſwědectwĳ wydal o Swětlu. Bylo Swětlo prawé/ kteréž oſwěcuge kaž-
dého člowěka/ přicházegjcýho na tento Swět. Na ſwětě бyl/ a Swět ſkrze něho včiněn geſt/ a Swět ho nepoznal.  
Mezy ſwé wlaſtnĳ přiſſel a ſwogi ho nepřiyali: Kolikož pak koli přiyali ho/ dal gim moc aby Syny Božĳmi бyli/ těm kteřĳž 
wěřĳ we Gméno geho: Kteřĳžto ne ze krwĳ/ ani z wuole Těla/ ani z wuole Muže/ ale z Boha zrozeni gſau. A ſlowo tělem 
včiněno geſt/ a přebýwalo mezy námi/ a widěli gſme ſláwu geho/ ſláwu yakožto gednorozeného od Otce/ plného miloſti a 

prawdy.  
¶ Ian ſwědectwĳ wydáwá o něm/ a wolá/ řka: Tento бyl o němž gſem prawil: Kterýž po mně gda/ predſſel mne/ nebo prwé 
nežli yá бyl. A z plnoſti geho wſſyckni my wzali gſme/ a miloſt za miloſt: Nebo Zakon ſkrze Moyžĳſſe dán geſt/ miloſt a pra-
wda ſkrze Gežĳſſe Kryſta přiſſla. Boha žádný nikdý newiděl. Gednorozený Syn který geſt w lůnu Otce/ on geſt wyprawil.  
¶ A totoť geſt ſwědectwĳ Ianowo. Když poſlali Židé od Geruzaléma Kněžĳ a Iahny k němu/ aby otázali ho/ Ty kdo gſy? Y 
wyznal a nezapřel. A wyznal/ Že yá negſem Kryſtus. Y otázali ho/ což tehdy Eliáſs gſy ty? Y řekl: Negſem. Prorokli gſy? Od-
powěděl/ Ne. Tehdy řekli gemu: Kdo gſy pak/ ať odpowěd dáme těm kteřĳž nás poſlali? Co prawĳſs ſám o ſobě? Ržekl: Iá 
hlas wolagĳcýho na pauſſti/ zprawte ceſtu PAně/ Iakož powěděl Yzayáſs Prorok.  

¶ A ti kteřĳž бyli poſláni/ z Zákonĳkůw бyli. Y otázali ho/ a řekli gemu: Pročež tehdy křtĳſs/ poněwádž ty negſy Kryſtus/ ani 
Eliáſs/ ani Prorok? Odpowěděl gim Ian/ řka: Iá křtĳm wás w wodě/ ale vproſtřed wás ſtogĳ/ kteréhož wy neznáte. Onť geſt/ 
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kterýž po mně přiſſel/ a předemnau бyl: kteréhožto negſem hoden rozwázati řeménka v obuwi geho. Tyto wěcy w Bethabaře 

ſtaly ſe za Iordánem/ kdež Ian Křtil.  
¶ Druhého pak dne/ vzřel Ian Gezĳſſe an gde k němu/ y řekl: Ay toť Beránek Božĳ kterýž ſnĳmá hřĳchy Swěta. Tentoť geſt o 
kterémž gſem powěděl: Že po mně přiſſel Muž/ kterýž předemnau бyl/ nebo prwé nežli yá бyl/ a yá neznal gſem ho/ ale aby 
oznámen бyl w Lidu Izrahelſkém/ proto yá přiſſel gſem křtě w wodě.  
¶ A ſwědectwĳ wydal Jan/ řka/ Widěl gſem ducha an sſtupuge yako holubice s Nebe/ a zůſtáwá na něm. A yá gſem ho neznal: 
Ale který mne poſlal křtĳti w wodě/ ten mi řekl: Nad kýmž vzřĳſs ducha sſtupugĳcýho a zuoſtáwagĳcýho na něm/ tenť geſt 
kterýž křtĳ Duchem Swatým. A yá gſem widěl/ a ſwědectwĳ gſem wydal/ že tento geſt Syn Božĳ.  
¶ Druhého pak dne opět ſtál Ian/ a z Včedlnĳkuow geho dwa. A wida Gežĳſſe an gde/ řekl: Ay toť Beránek Božĳ. Y ſlyſſali 

ho dwa Včedlnĳcy mluwĳcýho/ y ſſli za Gežĳſſem. Tehdy obrátiw ſe Gežĳſs/ a vzřew ge ani gdau za nim/ řekl gim/ Co hle-
dáte? Kteřĳžto řekli: Raabi (genž ſe wykládá Miſtře) kde bydlĳſs? Ržekl gim: Poďte/ a ohledayte. Y ſſli a ohledali kdeby 
бydlel/ a zuoſtali v něho ten den:A бyla yakožto deſá tá hodina.  
¶ Y бyl Ondřeg бratr Sſymonůw Petruow geden ze dwau kteřĳž бyli ſlyſſeli od Iana/ a ſſli za Gežĳſſem. Y nalezl ten prwnĳ 
Bratra ſwého Sſymona/ a řekl gemu: Nalezli gſme Meſyáſſe/ genž ſe wykládá Kry ſtus. Y přiwedl gey k  Gežĳſſowi. A pohle-
děw naň Gežĳſs/ řekl: Ty gſy Sſymon ſyn Ionůw: ty ſlauti бudeſs Cefas/ genž ſe wykládá Petr.  
¶ Nazaytřĳ pak Gežĳſs chtěl wygĳti do Galilee: Y nalezl Filipa/ a řekl gemu: Poď za mnau. A бyl Filip z Betſaydy Měſta 
Ondřegowa/ a Petrowa. Nalezl také Filip Nathanaele/ y řekl gemu: O kterémž pſal Moyžĳſs w Zákoně/ a Prorocy: Nalezli  
gſme Gežjſſe Syna Iozeffowa/ z Nazarétha. Y řekl gemu Nathanael: z Nazarétha muož nětco dobrého бýti? Ržekl gemu Filip: 

Poď a ohleday.  
¶ Y vzřel Gežĳſs Nathanaele an gde k němu: Y řekl o něm: Hle prawý Izrahelitſký/ w kterémžto lſti nenĳ. Ržekl gemu 
Nathanael: Kde ty mne znáſs? Odpowěděl Gežĳſs/ a řekl gemu: Prwé než geſt tebe Filip zawolal/ když gſy бyl pod Fĳkem/ 
widěl gſem tebe. Odpowěděl gemu Nathanael/ a řekl: Miſtře ty gſy Syn Božĳ/ ty gſy Král Izrahelſký. Odpowěděl Gežĳſs/ a 
řekl gemu: Že gſem tobě řekl: Widěl gſem tebe pod Fĳkem/ wěřjſs: wětſſý wěcy nad tyto vzřĳſs. Y řekl gemu: Zagiſté zagiſté 
prawĳm wám: Vzřĳte Nebe otewřené/ a Angely Božĳ wſtupugĳcý a sſtupugĳcý na Syna Cžlowěka.  
  
 

Kapitola II. 
 TRžetĳho pak dne/ ſtala ſe Swatba w Káně Galileyſké/ a бyla Matka Gežjſſowa tu. Tehdy pozwán geſt také Gežĳſs y Vče-
dlnĳcy geho na Swatбu. A když ſe nedoſtalo wĳna/ řekla Matka Gežĳſſowa k němu/ Wĳna nemagĳ. Y řekl gĳ Gežĳſs: Co 
mně a tobě Ženo? geſſtě nepřiſſla hodina má. Ržekla Matka geho k ſlužebnĳkuom: Cožkoli wám dĳ/ včiňte. A бylo tu ka-
menných Sſtaudwĳ ſſeſt poſtaweno/ wedlé očiſſťowánj židowſkého/ бeraucy w ſebe gednakaždá Měřice dwě nebo tři.  
¶ Ržekl gim Gežĳſs: Naplňte Sſtaudwe wodau/ y naplnili ge až do wrchu. Y řekl gim Gežĳſs: Naléwaytež giž/  a neſte 
wrchnĳmu Zpráwcy Swatby: Y neſli gſau. A když okuſyl wrchnĳ Zpráwce wody Wjnem včiněné/ a newěděl odkudby бylo/ 
ale Služebnĳcy wěděli kteřĳž wážili wodu/ powolal Ženicha wrchnĳ Zpráwce hoduow/ a řekl gemu: Každý Cžlowěk/ nay-

prwé dobré Wĳno dáwá: a kdyžby ſe podnapili/ tehdy to které horſſý geſt. Ale ty zachowal gſy Wjno dobré až doſawád. 
 Ten včinil Gežĳſs počátek diwuow w Káně Galilegſké/ a zgewil Sláwu ſwau: Y vwěřili w něho Včedlnĳcy geho.  
¶ Potom sſtaupil do Kaffarnaum on y Matka geho/ y Bratřĳ/ y Včedlnĳcy: a tu pobyli nemnoho dnĳ. Byla pak бlĳzko welika 
noc Židowſká. Y wſtaupil Gežĳſs do Geruzaléma/ a nalezl w Chrámě ano prodáwagĳ Woly/ Owce/ Holuby/ a Penězo měnce 
ſedĳcý. A když vdělal Bič z prowázkuow/ wſſecky wyhnal z Chrámu/ Owce také y Woly/ a Penězoměncům rozſypal Penĳze/ 
a ſtoly přewracel. A těm kteřĳž Holuby prodáwali/ řekl: Odneſtež tyto wěcy odſud/ a nečiňte Domu Otce mého Domem ku-
peckým. Y rozpomenuli ſe Včedlnĳcy geho že pſáno geſt: Horliwoſt Domu twého ſnědla mne. 
¶ Tehdy odpowěděli Židé/ a řekli gemu: Které znamenj vkazugeſs nám/ že tyto wěcy činĳſs? Odpowěděl Gežĳſs/ a řekl gim: 

Zruſſte Chrám tento/ a we třech dnech wyzwedu gey. Y rekli židé: Cžtyřidceti a ſſeſt Leth dělán geſt Chrám tento/ a ty we 
třech dnech wzdělati chceſs gey? Ale on prawil o Chrámu těla ſwého. Protož když z mrtwých wſtal/ rozpomenuli ſe Vče-
dlnĳcy geho/ že geſt to powěděl. Y vwěřili pĳſmu/ a té řeči kterauž mluwil gim.  
¶ A když бyl w Geruzalémě na Welikau noc w den Swátečnĳ/ mnozý vwěřili we Gméno geho/ widauce diwy geho kteréž či-
nil. Ale on Gežĳſs neſwěřil ſebe ſamého gim/ proto/ že geſt on znal wſſecky/ aniž бylo potřebĳ gemu aby kdo ſwědectwĳ wy-
dal o člowěku: neб on wěděl/ coby бylo w Cžlowěku.  
 
Kapitola III. 
Byl pak člowěk z Zákonĳkůw Nykodém gménem/ Knĳže židowſké. Ten přiſſel k Gežĳſſowi w nocy/ a řekl gemu: Miſtře/ 

wĳme že gſy od Boha přiſſel Miſtr. Nebo žádný nemuože těch diwuow činiti kteréž ty činĳſs/ lečby бyl s nim Buoh. Od-
powěděl Gežĳſs/ a řekl gemu: Giſtě giſtě prawĳm tobě: Nenarodĳli ſe kdo znowu/ nemuožeť widěti Králowſtwĳ Božĳho. 
Ržekl k němu Nykodém: Kterak ſe může Cžlowěk naroditi gſa ſtarý? Zdali mů  že opět w žiwot Matky ſwé wgĳti a naroditi 
ſe? Odpowěděl Gežĳſs: Giſtě giſtě prawjm tobě/ nenarodĳli ſe kdo z wody a z Ducha Swatého/ nemůže wgjti do Králowſtwj 
Božĳho. Což narozeno geſt z těla/ tělo geſt/ a co narozeno z Ducha/ Duch geſt. Nediwiž ſe že gſem řekl toбě: Muſýte ſe 
znowu zroditi. Wĳtr kde chce wěge/ a hlas geho ſlyſſýſs/ ale newĳſs odkawád wěge/ aneб kam gde. Takť geſt každý kdož ſe 
narodil z Ducha.  
¶ Odpowěděl Nykodem/ a řekl gemu: Kterak mohau tyto wěcy бýti? Odpowěděl Gežĳſs/ a řekl gemu: Ty gſy Miſtr w Izrahe-

li/ a těch wěcý neznáſs? Giſtě giſtě prawĳm tobě/ že to což wĳme mluwĳme/ a což gſme widěli ſwědčĳme/ a ſwědectwĳ 
naſſeho nepřigĳmáte. Poněwádž zemſké wěcy mluwil ſem wám a newěřĳte/ y kterak бuduli wám prawiti Nebeſké vwěřĳte? 
A nižádný newſtaupil na Nebe/ gedině ten kterýž sſtaupil s Nebe/ Syn Cžlowěka/ kterýž geſt w Nebi. A yakož geſt Moyžĳſs 
powýſſyl Hada na pauſſti/ tak má powýſſen бýti Syn člowěka/ aby každý kdož wěřĳ w něho nezahynul/ ale měl Žiwot wěčný.  
¶ Nebo takť geſt Buoh milowal Swět/ že Syna ſwého gednorozeného dal/ aby kaž dý kdož wěřĳ w něho nezahynul/ ale měl 
žiwot wěčný. Neб geſt nepoſlal Bůh Syna ſwého na Swět/ aby ſaudil Swět/ ale aby ſpaſen бyl Swět ſkrze něho. Kdo 
wěřĳ w něho/ nebudeť ſauzen: Ale kdožť newěřĳ/ giž geſt odſauzen/ neb newěřĳ we Gméno gednorozeného Syna Božjho. A 
tentoť geſt ſaud/ že geſt Swětlo přiſſlo na Swět/ a milowali lidé wĳce temnoſti nežli Swětlo/ neб бyli ſkutkowé gegich zlj. 

Každý zagiſté kdož zle činĳ/ nenáwidĳ Swětla/ a newycházý na Swětlo/ aby nebyli treſtáni ſkutkowé geho. Ale kdož činĳ 
prawdu/ wycházý na ſwětlo/ aby бyli zgeweni ſkutkowé geho/ nebo w Bohu vičiněni gſau.  



149 | S t r á n k a  

 

¶ Potom přiſſel Gežĳſs a Včedlnĳcy geho do Země Iůdſké/ a tu přebýwal s nimi a křtil. Ian pak také křtil w Enon podlé Sa-

lim/ neб wody mnohé tu бyly: Y přicházeli/ a křtili ſe/ Neб geſſtě Ian nebyl wſazen do žaláře. Tehdy wznikla hádka mezy 
Včedlnĳky Ianowými s Židy/ o očiſſťowánĳ. Y přiſſli k Ianowi/ a řekli gemu: Miſtře/ ten kterýž бyl s tebau za Iordánem/ ge-
muž gſy ty ſwědectwĳ wydal/ hle on křtĳ/ a wſſyckni gdau k němu. Odpowěděl Ian a řekl: Nemuožť člowěk wzýti ničehéhož/ 
nebudeliť gemu dáno s Nebe. Wy ſami ſwědkowé gſte že gſem yá řekl: Iáť negſem Kryſtus/ ale poſlán gſem před nim. Kdož 
má Newěſtu/ Ženichť geſt: přĳtel pak Ženicha kterýž ſtogĳ a ſlyſſý ho/ radoſtĳ ſe raduge pro hlas Ženicha. Protož tato radoſt 
má naplněna geſt. Onť muſý ruoſti/ ale yá ſe menſſyti.  
¶ Kdožť geſt s huory přiſſel/ nadewſſeckyť geſt. Kdožť geſt z země/ země geſt/ a o zemiť mluwĳ: Kdo geſt z Nebe přiſſel/ na-
dewſſeckyť geſt. A cožť geſt widěl a ſlyſſal/ toť ſwědčĳ/ a ſwědectwĳ geho žádný nepřigĳmá. Ale kdožby přiyal geho 

ſwědectwĳ/ ten zapečetil a toho potwrdil/ že Bůh prawdomluwný geſt. Nebo kohož geſt poſlal Bůh/ ſlowa Božĳ mluwĳ. Ne w 
mĳru zagisté dáwá Buoh gemu ducha. Otec miluge Syna/ a wſſecky wěcy dal w ruce geho. Kdož wěřĳ w Syna/ máť žiwot 
wěčný: ale kdož geſt newěřĳcý Synu/ nevzřĳť žiwota/ ale hněw Božĳ zuoſtáwá na něm.  
 
Kapitola IIII. 
TEhdy yakž poznal Gežĳſs že gſau ſlyſſeli Zákonĳcy žeby Gežĳſs wĳce Včedlnĳkůw činil a křtil nežli Ian (Ačkoli Gežjſs ne-
křti/ ale Včedlnĳcy geho) opuſil Iuodſtwo/ a odſſel opět do Galilee. A muſyl gĳti ſkrze Samařĳ.  
¶ Y přiſſel k Měſtu Samařſkému/ kteréž ſlowe Sýchar: wedlé Poplužĳ kteréž бyl dal Iákob Iozefowi Synu ſwému. A бyla tu 
Studnice Iákobowa. Protož vſtaw na ceſtě Pán Gežĳſs/ poſadil ſe tak na Studnicy. A бyla hodina yakožto ſſeſtá.  

¶ Y přiſſla žena z Samařĳ wážit wody. Ržekl gĳ Gežĳſs: Day mi ať ſe napĳm. Včedlnĳcy zagiſté geho бyli odeſſli do Měſta/ 
aby nakaupili pokrmůw. Y řekla gemu žena ta Samarytánka: Kterak ty gſa židem žádáſs odemne pĳti genž gſem žena Sama-
rytánka? Poněwádž neobcugĳ židé s Samarytány. Odpowěděl Gežĳſs/ a řekl gĳ: By znala dar Božĳ/ a kdo geſt kterýž mluwĳ 
tobě: Day mi pĳti: tyby ſnad proſyla od něho/ a dalby tobě wody žiwé. Ržekla gemu žena: PAne/ aniž máſs čĳmby nawážil/ a 
Studnice hluboká geſt: odkud tehdy máſs tu wodu žiwau? Zdali gſy ty wětſſý nežli Otec náſs Iákob/ kterýž nám dal tuto Stud-
nicy/ a ſám z nĳ pil/ y ſynowé geho/ y dobytek geho?  
¶ Odpowěděl Gežĳſs/ a řekl gĳ: Každý kdož бude pĳti wodu tuto/ žĳžniti бude opět: Ale kdož ſe napĳ wody kterauž yá dám 
gemu/ nebudeť žižniti na wěky/ ale woda kterauž yá dám gemu/ бude w něm Studnice wody wſkakugĳcý do žiwota wěčné-

ho. Ržekla k němu Žena: PAne/ day mi té wody/ aťбych nežjžnila ani chodila ſem wážit. Ržekl gĳ Gežĳſs: Gdi powolay Mu-
že twého/ a přiď ſem. Odpowěděla žena a řekla: Nemám Muže. Ržekl gĳ Gežĳſs: Dobře gſy řekla/ nemám Muže. Nebo gſy 
pět mužuow měla/ a nynĳ kteréhož máſs nenĳ twůg muž. To gſy powěděla práwě.  
¶ Ržekla gemu žena: PAne/ widĳm že gſy ty Prorok. Otcowé naſſy na této Hoře klaněli ſe: a wy prawĳte/ že w Geruzalémě 
geſt mĳſto kdežto náležĳ ſe klaněti. Ržekl gĳ Gežĳſs: Ženo/ wěř mi že gde hodina/ kdyžto ani na této Hoře/ ani w Geruza-
lémě бudete ſe klaněti Otcy. Wy klanĳte ſe tomu čemuž newĳte/ a my ſe klanĳme čemuž wĳme/ neб Spaſenĳ z Židuow geſt. 
Ale gdeť hodina a nynĳť geſt/ kdyžto prawĳ ctitelé/ klaněti ſe бu dau Otcy w duchu a w prawdě. Nebo y Otec takowých hle-
dá/ kteřĳby ſe klaněli gemu. Bůh duch geſt/ a ti kteřĳž mu ſe klaněgĳ/ w duchu a w prawdě magĳ ſe klaněti.  

¶ Ržekla gemu Žena: Wĳm že Meſyáſs přĳgde/ kterýž ſlowe Kryſtus. Protož když přigde/ onť nám zwěſtuge wſſeckny wěcy. 
Ržekl gĳ Gežjſs: Iáť gſem kterýž mluwĳm s tebau. A w tom přiſſli Včedlnĳcy geho/ y diwili ſe žeby s ženau mluwil. A wſſak 
žádný gemu neřekl: Co ſe gĳ ptáſs? aneб/ proč mluwĳſs s nĳ? Tehdy nechala tu Žena wědra ſwého/ a odeſſla do Měſta a řekla 
těm Lidem: Poďte/ a pohleďte na Cžlowěka/ kterýž powěděl mi wſſecky wěcy kteréž gſem koli činila. Zdali on geſt Kryſtus. 
Y wyſſli z Měſta/ a ſſli k němu.  
¶ Mezy tĳm pak proſyli ho Včedlnĳcy geho řkauce: Miſtře/ pogezyž. A on řekl gim: Iáť mám pokrm gĳſti/ kteréhož wy 
newĳte. Tehdy prawili Včedlnĳcy weſpolek: Zdali geſt kdo přineſl gemu gĳſti? Ržekl gim Gežĳſs: Muogť pokrm geſt/ abych 
činil wuoli toho kterýž mne poſlal/ a konal dĳlo geho. Wſſak wy prawĳte/ že geſſtě gſau čtyři Mě ſýce/ a žeň přigde? Ay pra-

wĳm wám/ zdwĳ hněte oči waſſe/ a patřte na kraginy/ žeť ſe giž бělegĳ ke žni. A kdožť žne/ odplatuť бéře/ a shro-
mažďuge vžitek k žiwotu wěčnému/ aby y ten kdož rozſýwá ſpolu ſe radowal y kdo žne. W tom zagiſté ſlowo prawé geſt/ žeť 
giný geſt kterýž rozſýwá/ a giný kterýž žne. Iáť gſem wás poſlal/ abyſſte žali o čemž gſte ne pracowali. Ginĳ gſau pracowali/  a 
wy gſte w gegich prácy weſſli.  
¶ Z Města pak toho mnozý vwěřili w něho z Samarytánuow/ pro řeč ženy kteráž ſwědectwĳ wydáwala/ že mi geſt powěděl 
wſſecky wěcy kteréž gſem koli činila. Tehdy když přiſſli Samarytáni k němu/ proſyli ho aby tu pozuoſtal. Y pobyl tu za dwa 
dni. A mnohém gich wĳce vwěřilo/ pro řeč geho. A ženě mluwili: Že giž ne pro twau řečwě řĳme/ neб gſme ſami ſlyſſeli/ a 
wĳme giſtě/ že tento geſt Spaſytel Swěta.  
¶ Po dwau pak dnech/ wyſſel odtud a ſſel do Galilee. Sám zagiſté Gežĳſs ſwědectwj wydal/ že Prorok w ſwé Wlaſti w po-

ctiwoſti nenĳ: Protož když přiſſel do Galilee/ přiyali gey Galilegſſtĳ/ že widěli wſſeckny wěcy kteréž včinil w Geruzalémě na 
den Swátečnĳ. Neб y oni бyli přiſſli ke dni ſláwnému. Tehdy opět přiſſel do Káně Galileyſké/ kdež to včinil бyl z wody 
Wĳno:  
¶ Y бyl geden Králĳk/ gehož Syn nemocen бyl w Kaffarnaum. Ten když vſlyſſal žeby Gežĳſs přiſſel z Iůdſké kraginy do Ga-
lilee/ ſſel k němu/ a proſyl ho/ aby ſſel a vzdrawil Syna geho/ neб počĳnal mřĳti. Tehdy řekl k němu Gežĳſs: Nevzřĳteli 
diwůw a zázrakuow/ nevwěřĳte. Ržekl gemu Králĳk: PAne/ poď prwé nežli vmře Syn můg. Ržekl gemu Gežjſs: Gdi/ Syn 
twůg žiw geſt. Vwěřil Cžlowěk řeči kterauž mluwil k němu Gežĳſs/ a ſſel. A když on ſſel/ potkali ſe s nim Služebnĳcy/ a 
zwěſtowali gemu řkauce: Syn twůg žiw geſt. Tehdy otázal ſe gich na hodinu/ w kterauby ſe lépe měl. Y řekli gemu: Wčerá w 

hodinu ſedmau/ oſtala ho zymnice. Tehdy poznal Otec že ta hodina бyla w kterauž řekl gemu Gežĳſs: Syn twuog žiw geſt. 
Yvwěřil on y Cželed geho wſſecka. To opět druhý diw včinil Gežĳſs/ když přiſſel z Iuodſké Kraginy do Galilee.  
 
Kapitola V. 
POtom бyl Swátek Židowſký: Y ſſel Gežĳſs do Geruzaléma. A бyl w Geruzalémě Rybnĳk бrawný/ kterýž ſlowe Židowſky 
Bethſeyda/ patero přĳſtřeſſý mage. W nichžto leželo množſtwj weliké nedůžiwých/ ſlepých/ kulhawých/ vſchlých/ oče-
káwagĳce hnutĳ wody. Nebo An gel Božĳ giſteho čaſu sſtupowal do Rybnĳka/ a hýbal wodau.  A kdož prwnĳ sſtaupil do 
Rybnĳka po hnutĳ wody/ vzdrawen бýwal/ od kterékoli nemocy trápen бyl. Y бyl tu Cžlowěk geden kterýž ležel oſm a 

třidceti let w nemocy ſwé. Toho když vzřel Gežĳſs an ležĳ/ a poznal žeby giž čas mnohý бyl nemocen/ řekl gemu: Chceſſli 
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zdráw бýti? Odpowěděl gemu nemocný: Pane/ nemám Cžlowěka/ když ſe zbauřĳ woda/ aby mne wpuſtil do Rybnĳka: neб 

když yá gdu/ giný předemnau wſtupuge.  
¶ Ržekl gemu Gežĳſs: Wſtaň/ wezmi lože twé a choď. A hned zdraw geſt včiněn člowěk ten/ a wzaw Lože ſwé/ y chodil. A 
бyla Sobotha w ten den. Tehdy řekli Židé tomu kterýž бyl zdráw včiněn: Den Swátečnj geſt/ neſluſſýť tobě noſyti lože twého. 
Odpowěděl gim: Ten kterýž mne vzdrawil/ onť mi rozkázal: Wezmi Lože twé a choď. Y otázali ho: Který geſt ten Cžlowěk/ 
kterýž řekl tobě: Wezmi lože twé a choď? Ale ten kterýž бyl vzdrawen/ newěděl kdoby бyl. A Gežĳſs бyl odſſel od záſtupu 
ſhromážděného natom mĳſtě.  
¶ Potom pak Gežĳſs nalezl gey w Chrámě/ y řekl gemu: Hle zdráw včiněn gſy/ giž nehřeſs/ aťby ſe tobě nětco horſſýho nepři-
hodilo. Odſſel ten člowěk/ a powěděl Židuom/ žeby Gežĳſs бyl kterýž ho zdrawé ho včinil. Protož protiwili ſe Židé 

Gežĳſſowi/ že to včinil w den Swátečnĳ. Ale Gežĳſs odpowěděl gim:  
¶ Otec muog až doſawád dělá/ y yáť dělám. Tehdy židé wĳce pro to hledali ho zabiti: ne toliko žeby ruſſyl Sobothu/ ale že 
Otce ſwého prawil бýti Boha/ rowného ſe čině Bohu. Tehdy odpowěděl gim Gežĳſs/ a řekl: Giſtě giſtě prawĳm wám/ Nemů-
žeť Syn ſám od ſebe ničehéhož včiniti/ gediné což vzřĳ an Otec činĳ. Neб což koli on činĳ/ toť y Syn též činĳ. Otec zagiſté 
miluge Syna/ a vkazuge gemu wſſecky wěcy kteréž ſám činĳ/ a wětſſý nad to vkáže gemu ſkutky/ abyſſte wy ſe diwili. Neб 
yakož Otec křĳſý mrtwé a ožiwuge/ tak y Syn kteréž chce obžiwuge. Aniž zagiſté Otec ſaudĳ koho/ ale weſſkeren ſaud dal 
ſynu/ aby wſſickni ctili Syna/ tak yako ctĳ Otce. Kdo nectĳ Syna/ nectj ani Otce který ho poſlal. Giſtě giſtě prawĳm wám/ že 
kdož Slowo mé ſlyſſý/ a wěřj tomu kterýž mne poſlal/ máť žiwot wěčný: a na Saud nepřĳgde/ ale půgde z ſmrti do žiwota. 
¶ Gistě giſtě prawĳm wám/ že přĳde hodina/ a nynĳť geſt/ kdyžto mrtwĳ vſlyſſý hlas Syna Božĳho: a ti kteřĳ vſlyſſý/ žiwi 

бudau. Neб yakož Otec má žiwot ſám w ſobě/ tak geſt dal y Synu aby měl žiwot w ſamém ſobě/ a moc dal gemu y Saud činiti/ 
neб Syn člowěka geſt. Nediwtež ſe tomu: Neboť přĳgde hodina/ w kteraužto wſſyckni kteřĳ w hrobĳch gſau/ vſlyſſý hlas Sy-
na Božĳho: Y puogdau kteřĳ dobré wěcy činili na wzkřĳſſenĳ žiwota/ Ale ti kteřĳž zlé wěcy činili/ na wzkřĳſſenĳ Saudu.  
¶ Nemohuť yá ſám od ſebe nic činiti. Ale yakž ſlyſſým/ takť ſaudĳm/ a Saud muog ſprawedliwý geſt: neб nehledám wuole 
mé/ ale wuole toho kterýž mne poſlal/ Otcowy. Wydáwámli yá ſwědectwĳ ſám o ſobě/ ſwědectwj mé nenj prawé. Ginýť geſt 
který ſwědectwĳ wydáwá o mně/ a wĳm že prawé geſt swědectwj geho/ kteréž wydáwá o mně.  
¶ Wy poſlali gſte k Ianowi/ a on ſwědectwĳ wydal prawdě. Ale yáť nepřigĳmám ſwědectwĳ od Cžlowěka: ale totoť prawĳm/ 
abyſſte wy ſpaſeni byli. Onť geſt бyl ſwĳce kteráž hořĳ a ſwĳtĳ: Wy pak chtěli gſte na čas radowati ſe w ſwětle geho. Iá pak 

mám wětſſý ſwědectwĳ nad Iana. Nebo ſkutky kteréž mi dal Otec abych ge wykonal/ ti ſkutkowé kteréž yá činĳm ſwědectwj 
o mně wydáwagĳ/ že mne geſt Otec poſlal. A kterýž mne poſlal Otec/ onť ſwědectwĳ wydal o mně. Gehož gſte wy hlaſu ni-
kdý neſlyſſeli/ ani twáři geho widěli/ a ſlowa geho nemáte w ſobě zuoſtáwagĳcýho: nebo kteréhož geſt on poſlal/ tomu wy 
newěřĳte.  
¶ Ptayte ſe na Pĳſma/ w nichž ſe domnĳwáte žiwot wěčný mĳti. A tať gſau/ geſſto ſwědectwĳ wydáwagĳ o mně: a wſſak ne-
chcete přigĳti ke mně/ abyſſte žiwot měli. Zwelebenĳ od lidĳ yáť nepřigĳmám: ale poznal gſem wás/ že wy milowánĳ 
Božĳho ne máte w ſobě. Iáť gſem přiſſel we Gménu Otce mého/ a nepřigĳmáte mne. Přigdeliť giný we gménu ſwém/ toho wy 
přigmete. Kterak wy muožete wěřiti/ kteřĳž chwálu geden od druhého přigĳmáte: chwály pak kteráž geſt od ſamého Boha/ 

nehledáte?  
¶ Nedomnĳwaytež ſe/ бychť yá na wás žalowati měl před Otcem.  Geſtiť kdoť na wás žaluge/ Moyžĳſs/ w kterémž wy na-
děgi máte. Nebo kdybyſſte wěřili Moyžĳſſowi/ wěřilibyſſte ſnad y mně: neб geſt on o mně pſal. Ale poněwádž geho Pĳſmuom 
newěřĳte/ y kterak ſlowům mým vwěřĳte?  
 
LIST GALATSKÝM  
  
Kapitola I.  

PAWEl Apoſſtol/ ne od Lidĳ ani ſkrze Cžlowěka/ ale ſkrze Gežĳſſe Kryſta a Boha Otce kte rýž gey wzkřjſyl z mrtwých/ y ti 
kteřĳž ſemnau gſau wſſyckni бratřĳ/ Cýrkwjm Galatſkým: Miloſt wám a pokog od Boha Otce a Pána naſſeho Gežĳſſe Kryſta/ 
kterýžto wydal ſebe ſamého za hřĳchy naſſe/ aby nás wytrhl z tohoto Swěta neſſlechetného/ wedlé wůle Boha a Otce naſſeho/ 
které mužto čeſt a chwála na wěky wěkůw/ Amen.  
¶ Diwĳm ſe tomu/ že tak rychle vchýlili gſte ſe od toho (kterýž wás powolal k miloſti Kryſtowě) k ginému Ewangelium/ kte-
réž nenj giné/ než že gſau někteřĳ kteřĳž wás zarmucugĳ/ a wywrátiti chtěgĳ Ewangelium Kryſtowo. Ale бychme pak my/ 
neb Angel s Nebe kázal wám mimo toto/ což ſme wám kázali/ prokletý бuď.  Jakož gſem předpowěděl wám/ a nynĳ opět 
prawĳm: Budeli wám kdo co kázati giného kromě toho/ což gſte přigali/ prokletý бuď. Nynĳ pak k Lidemli wedu/ čili 
k Bohu? Zdaliž hledĳm lidem ſe lĳbiti? Kdybych ſe geſſtě lĳbil lidem/ ſlužebnĳkembych Kryſtowým nebyl.  

¶ Známo zagiſté činĳm wám Bratřĳ Ewangelium kteréž kázáno geſt odemne/ žeť nenĳ wedlé člowěka: aniž gſem yá ho wzal 
od člowěka/ ani ſe naučil/ ale ſkrze zgewenĳ Gežĳſſe Kryſta. Neб ſlýchali gſte o mém oбcowánĳ někdegſſým w židowſtwu/ 
že nad obyčeg protiwil gſem ſe Cýrkwi Božĳ/ a hubil gſem gi/ a proſpĳwal gſem w židowſtwu nad mnohé mně rowné w po-
kolenĳ mém/ horliwým a pilným gſa milownĳkem Otcuow mých vſtanowenĳ.  
¶ Ale když Bohu/ kterýž mne oddělil z ži wota Matky mé/ a powolal ſkrze Miloſt ſwau/ to ſe widělo/ aby zgewil Syna ſwého 
ſkrze mne/ abych kázal o něm mezy Pohany: hned gſem nepowolil tělu a krwi/ aniž gſem ſſel do Geruzaléma k Apoſſtolům/ 
genž бyli předemnau/ ale ſſel gſem do Arabie/ a potom nawrátil gſem ſe zaſe do Damaſſku. Potom po třech letech přiſſel gſem 
do Geruzaléma/ abych ſe ſhledal s Petrem/ y poбyl gſem s nim patnácte dnĳ. Giného pak z Apoſſtolůw žádného gſem newi-

děl/ gediné Iakuba Bratra PAně. Toť pak pĳſſy wám/ hle před Bohem žeť neklamám. Potom přiſſel gſem do Kragin Syrſkých 
a Cylicye. A neznali mé oſoby Cýrkwe židow ſké/ kteréž бyly w Kryſtu. Než toliko ſlýchali o mně/ Že ten kterýž ſe protiwil 
nám někdy/ giž nynĳ káže wĳru/ proti kteréž někdy бoyowal: A tak pro mne chwálili Boha.  
 
Kapitola II. 
 POtom pak po čtrnácti letech/ opět gſem ſſel do Geruzaléma s Barnabáſſem/ poyaw s ſebau y Týta. A wſſel gſem podlé 
zgewenĳ/ a rozmlauwal gſem s nimi o Ewangelium Swaté/ kteréž káži mezy Pohany: a zwláſſtě s těmi kteřĳž přednĳ a w 
wážnoſti бyli/ abych ſnad nadarmo neběžal nynj y prwé. Ale ani Týtus kterýž ſemnau бyl/ a gſa Pohanem/ nenĳ přinucen/ aby 

ſe obřezal: ale pro vwedené tu ffaleſſné Bratry/ kteřĳ бyli přiſſli k wyſſpehowánĳ ſwobody naſſý/ kterauž máme w Kryſtu Ge-
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žjſſi/ aby nás w ſlužbu podrobili. Kterýmž to ani na čas nepowolili gſme k poddánĳ gĳm/ aby prawda Ewangelium zuoſtala 

v wás.  
¶ Od těch pak/ kteřĳ ſe zdáli nětco бýti (yacý gſau někdy бyli/ nenĳ mi do toho nic: Buoh oſoby člowěka nepřigĳmá) A tak ti/ 
kteřĳž ſe nětco zdáli бýti/ nic gſau mi nepomohli. Ale zaſe/ když vzřeli že gť mi ſwěřeno Ewangelium abych ge kázal mezy 
neobřezanými: yako y Petrowi mezy Židy/ (Nebo ten kterýž powolal Petra k Apoſſtolſtwj mezy Židy/ powolal také y mne/ 
abych бyl Apoſſtolem mezy Pohany) a když gſau poznali miloſt Božj kteráž mi geſt dána/ Jakub/ Petr a Jan/ kteřĳ ſe zdáli бýti 
ſlaupowé/ rukau podali mi y Barnabáſſowi na znamenĳ towaryŝſtwĳ: abychom my mezy Pohany/ a oni mezy Zidy kázali/ to-
liko abychom na chudé pamatowali/ čehož y pilen gſem бyl/ abych tak činil.  
¶ A když přiſſel Petr do Antiochye/ zgewně gſem gemu odepřel/ neb geſt бyl hoden treſtánĳ. Nebo prwé než gſau přiſſli někte-

řj od Jakuba/ gĳdal s Pohany. A když přiſſli/ vcházel a oddělowal ſe od nich/ бoge ſe těch kteřĳ бyli z židowſtwa obráceni. A 
w geho pokrytſtwĳ ſrownáwali ſe y ginĳ Židé/ tak že y Barnabáſs vweden byl od nich w to pokrytſtwĳ. Ale když gſem vzřel 
že ſe nevpřĳmně magĳ k prawdě Ewangelium/ řekl gſem Petrowi předewſſemi/ poněwádž ty/ gſa Ži dem pohanſky gſy žiw/ a 
ne židowſky/ y kterakž wedeſs k tomu Pohany aby Židowſky žiwi бyli? My přirozenĳ gſme Židé/ a ne Pohané/ hřĳſſnĳcy: 
Wědauce to/ že nebýwá člowěk ſprawedliw včiněn z ſkutkuow Zakona/ ale ſkrze Wĳru w Kryſta Gežĳſſe/ y my vwěřili gſme 
w Kryſta Gežĳſſe/ abychom бyli Sprawedliwĳ včiněni z Wĳry Kryſtowy/ a ne z ſkutkuow Zákona. Proto/ že z ſkutkůw Záko-
na nebude ſprawedliw včiněn žádný Cžlowěk.  
¶ Pakli hledagĳce abychom Sprawedliwj včiněni бyli ſkrze Kryſta/ nalezeni gſme y my hřĳſſnĳcy/ tehda Kryſtus geſt 
ſlužebnĳkem hřĳchu? Nikoli: Neбo бuduli to/ což gſem prwé kazyl/ opět zaſe wzděláwati/ přeſtupnĳkem ſebe činĳm. Nebo 

yá ſkrze Zákon/ vmřel gſem Zákonu/ abych žiw бyl Bohu/ yá s Kryſtem vkřižowán gſem: a žiw gſem giž ne yá/ ale žiw geſt 
we mně Kryſtus. Že pak nynj žiw gſem w těle/ žiw gſem v Wĳře ře Syna Božĳho/ kterýžto zamilowal mne/ a wydal ſebe 
ſamého za mne. Nezamĳtám miloſti Božĳ. Nebo geſtli Sprawedlnoſt ſkrze Zákon/ tehda Kryſtus nadarmo geſt vmřel.  
 
Kapitola III. 
O Blázniwĳ Galatſſtĳ/ y kdo geſt wás zmámil/ abyſſte newěřili prawdě? Před waſſýmižto očima Kryſtus Gežĳſs potupen geſt/ 
a mezy wámi vkřižowán? Toto toliko chcy zwěděti od wás/ Z ſkutkuowli Zákona přiyali gſte Ducha ſwatého/ čili z ſlyſſenĳ 
wĳry? Tak бlázniwĳ gſte/ že počawſſe Duchem/ giž nynĳ tělem konáte? Tak mnoho trpěli gſte nadarmo? a wſſak nadarmoli? 

Protož ten/ kterýž dáwá wám Ducha Swatého/ a činĳ diwy mezy wámi: z ſkutkuowli Zákona to činĳ/ čili z ſlyſſenĳ Wĳry? 
Jakož y Abraham vwěřil Bohu/ a počteno gemu to k ſprawedlnoſti. Protož znayte/ že kteřĳž gſau z Wĳry/ ti gſau Synowé 
Abrahamowi.  
¶ Předzwěděwſſy pak pĳſmo/ že Buoh Lidi ſprawedliwé činĳ z Wĳry/ předpowědělo Abrahamowi: Že požeháni budau w to-
bě wſſyckni lidé. A protož kteřĳž gſau z wjry/ docházegĳ požehnánĳ s wěrným Abrahamem. Kteřĳž pak koli z ſkutkůw Zá-
kona gſau/ pod zlořečenſtwĳm gſau. Nebo pſáno geſt: Zlořečený každý kdož nezůſtáwá we wſſem/ což geſt pſáno w Knihách 
Zákona/ aby to naplnil. Ale že ſkrze Zákon nebýwá žádný Sprawedliw včiněn před Bohem/ zgewné geſt/ neб ſprawedliwý 
z Wĳry žiw geſt. Zákon pak nenĳ z Wĳry/ ale kdo бude plniti přikázanĳ Zákona/ žiw бude w nich. Kryſtus wykaupil nás 

z zlořečenſtwĳ Zákona/ včiněn gſa pro nás zlořečenſtwĳm: Neб pſáno geſt: Zlořečený každý kdož wiſý na dřewě/ Aby mezy 
Národy požehnánĳ Abrahamowo přiſſlo ſkrze Kryſta Gežĳſſe/ aбychom zaſlĳbenĳ Ducha Swatého přiyali ſkrze Wĳru. Bratřĳ 
(wedlé Cžlowěka prawĳm) Wſſak vtwrzeným některého člowěka Kſſaftem/ žádný nepohrzý/ ani ho ginák měnĳ.  
¶ Abrahamowi powědĳna gſau zaſlĳbenĳ y Semenu geho. Ne dĳ/ Semenuom yakožto mnohým: ale yakožto gednomu. A 
Semenu twému/ kterýž geſt Kryſtus. Toto pak prawjm/ že Kſſafftu ztwrzeného od Boha w Kryſtu/ Zákon/ kterýž po čtyřech 
ſtech a po třidcýti letech začal ſe a wydán geſt/ neruſſý aby wyprázdnil ſliby. Neб geſtli z Zákona dědictwĳ/ tehda giž nenĳ z 
zaſlĳbenĳ. Ale Abrahamowi ſkrze zaſlĳbenĳ dal geſt Buoh.  
¶ Což tehda Zákon? Y pro přeſtupnĳky vſtanowen geſt (dokawádžby nepřiſſlo Sý mě/ kterémuž zaſlĳbil Buoh) zřjzený ſkrze 

Angely w ruce Smĳrce. Ale Smĳrce nenĳ gednoho/ Bůh pak geden geſt. Což tehda Zákon geſt proti ſlibuom Božĳm? Odſtup 
to. Nebo бyť бyl Zákon dán/ kterýžby mohl obžiwiti/ zagiſté z Zákona бylaby ſprawedlnoſt. Ale zawřelo pĳſmo wſſecky wě-
cy pod hřĳchem/ aby zaſlĳbenĳ Gežĳſſe Kryſta z wĳry dáno bylo wěřĳcým.  
¶ Prwé zagiſté nežli geſt přiſſla Wĳra/ pod Zákonem бyli gſme oſtřĳháni/ zawřĳni gſauce w té Wĳře/ kteráž měla zgewena 
бýti. A tak Zákon Pěſtaunem naſſým бyl až do Kryſta/ abychom z wĳry ſprawedliwĳ бyli včiněni. Ale když přiſſla Wĳra/ giž 
negſme pod Pěſtaunem. Nebo wy wſſyckni Synowé Božĳ gſte ſkrze Wjru kteráž geſt w Kryſtu Gežĳſſy. Protož kteřĳžkoli po-
křtěni gſte/ w Kryſta gſte ſe oblekli. A tak nenĳ rozdĳlu mezy Židem a Ržekem/ mezy Služebnĳkem a ſwobodným/ mezy 
Mužem a ženau. Nebo wy wſſyckni gedno gſte w Kryſtu Gežĳſſi. A poněwadž wy gſte Kryſtowi/ tehda Sýmě Abrahamowo 
gſte/ a podlé zaſlĳbenĳ Dědicowé.  

 
Kapitola IIII. 
PRawĳm pak/ že pokudž Dědic maličký geſt/ nic ſe nedělĳ od ſlužebnĳka/ gſa PAnem wſſ[e]ho/ ale pod ochráncemi a 
Zpráwcemi geſt až do vloženého čaſu od Otce: Tak y my/ když gſme бyli maličcý/ pod žiwly Swěta бyli gſme/ ſlaužĳce. Ale 
když geſt přiſſla plnoſt čaſu/ poſlal Buoh Syna ſwého narozeného z ženy/ pod Zákonem/ aby ty/ kteřĳž pod Zákonem бyli/ 
wykaupil/ abychom zaſlĳbenĳ práwo Synuow přiyali. Poněwadž gſte pak wy Synowé Božĳ/ poſlal Buoh Ducha Syna ſwého 
w ſrdce naſſe/ wolagĳcýho/ Otče/ Otče. A tak giž negſy ſlužebnĳkem/ ale Synem. A poněwádž Synem/ tehda y Dědicem 
ſkrze Boha.  

¶ Ale že tehdáž neznagĳce Boha/ těm kteřĳž negſau z přĳrozenĳ Bohowé/ ſlaužili gſte. Giž pak nynĳ poznawſſe Boha/ nýbrž 
y poznáni gſauce od něho: kterak obracugete ſe opět k mdlým a бĳdným žiwluom/ gimž opět znowu chcete ſlaužiti? Neб 
ſſetřĳte dnj a Měſýcuow/ a čaſuow/ y Leth. Bogĳm ſe/ abych ſnad na darmo nepracowal mezy wámi. Buďte yako yá/ neб y yá 
gſem yako wy.  
¶ Bratřj milĳ (proſým wás) nic gſte mne nevrazyli. Ale wĳte že s mnohau mdlobau těla kázal gſem wám Ewangelium ponay-
prwé/ a pokuſſenĳm tĳm na těle mém nepohrzeli gſte/ ani ge zawrhli/ ale yako Angela Božĳho přiyali gſte mne/ a yako 
Gežĳſſe Kryſta. Protož kde geſt бlahoſlawenſtwĳ waſſe? ſwědectwĳ zagiſté yá wydáwám wám/ že oči waſſe/ бy to mohlo 
бýti/ wylaupĳce бylibyſſte mně dali. Což tehdy nepřĳtelem gſem wám včiněn/ prawdu wám prawě?  

¶ Milugĳť ginĳ wás/ ne dobře/ neb wás chtěgĳ odwrátiti od prawdy/ abyſſte gich náſledowali. Wy pak dobrého náſledugte w 
dobrém wždyckny/ a ne toliko tehdáž/ když gſem přĳtomen wám. Synáčkowé mogi/ kteréž opět s бoleſtĳ rodĳm/ dokudž 



152 | S t r á n k a  

 

zaſe mezy wás vweden nebude Kryſtus. Ale chtělбych ſám v wás бýti nynĳ/ a hlas můg změniti/ neб gſem zahanben pro wás. 

Powězte mi kteřĳ pod Zákonem chcete бýti/ zdali Zákona neſlýcháte?   
¶ Nebo w něm pſáno geſt/ že Abraham měl dwa Syny: gednoho z Děwky/ a druhého z Swobodné. Ten pak kterýž z Děwky 
бyl/ podlé těla ſe narodil: ale kterýž z Swobodné/ ten ſkrze zaſlĳbenĳ: a toť ſe duchowně mluwĳ y rozumĳ. Neб totoť gſau 
dwa Zákonowé: Geden zagiſté na hůře Sýna wydaný/ kterýž w ſlužbu podroбowal/ a ten ſe wyznamenáwá ſkrze Agar. (Sýna 
zagiſté Hora geſt w Arabĳ/ kteráž připogena geſt té/ kteráž geſt nynĳ Geruzalém) a ſlaužĳ s Syny ſwými.  Onenno pak/ kte-
rýž swrchu geſt Geruzalém/ ſwobodnýť geſt/ kterýž geſt Matka naſſe. Neб pſáno geſt: Weſel ſe neplodná/ kteráž nerodĳſs/ 
wykřikni weſele a zwolay/ kteráž nepracugeŝ ku porodu: neб wĳce ſynůw má opuſſtěná/ než ta kteráž má muže. My pak 
Bratřĳ wedlé zaſlĳbenĳ Izákowa/ Synowé gſme.  

¶ Ale yakož pak tehdáž ten/ kterýž wedlé těla narozen geſt/ protiwil ſe tomu/ kterýž бyl wedlé ducha/ tak geſt y nynĳ. Ale co 
prawĳ pĳſmo? Wywrz Děwku y Syna gegjho. Neб nebude Dědicem Syn Děwky/ s Synem Swobodné. A protož бratřĳ 
negſme my Synowé Děwky/ ale Swobodné: kteraužto ſwobodau Kryſtus nás wyſwobodil.   
  
 
Kapitola V. 
 PRotož Bratřj w ſwobodě (kterauž Kryſtus nás wyſwobodil) ſtůgte/ a nevwalugte na ſebe opět gha ſlužebnoſti. Ay yá Pawel 
prawĳm wám/ бudeteli ſe obřezowati/ Kryſtus wám nic neproſpěge. A opět ſwědčĳm každému/ kdo ſe obřezuge/ že geſt 
dlužnjkem aby weſſkeren Zákon naplnil. Zbaweni gſte Kryſta/ kteřĳž ſkrze Zákon chcete ſprawedlnoſti nabýwati/ a z milosti 

gſte wypadli. Neб my ſkrze Ducha ſwatého/ naděge ſprawedlnoſti z wĳry čekáme. Neб w Kryſtu Gežĳſſy/ ani obřezowánj 
proſpĳwá/ ani neobřezowánĳ/ ale Wĳra/ kterážto ſkrze láſku půſobĳ. Běžali gſte dobře/ y kdo geſt wám překazyl/ abyſſte ne-
poſlauchali prawdy? Žádnému nepowolugte/ neб ta rada nenĳ z toho/ kterýž wás powolal: Maličko kwaſu/ wſſecko těſto po-
ruſſuge.  
¶ Jáť dauffánĳ mám o wás w Pánu/ že nic giného nebudete ſmyſliti. Kdoť pak wás zarmucuge/ trpěti бude Saud/ kdožkoli 
geſt ten. Já pak Bratřĳ kážili geſſtě obřezánĳ/ y pročež protiwenſtwĳ trpĳm?  Tehda geſt wyprázněno pohorſſenĳ Křĳže. O 
бy také odřezáni бyli kteřĳž mezy wámi nepokog činĳ.  
¶ Nebo wy k ſwobodě powoláni gſte бratřĳ/ toliko abyſſte té ſwobody k přĳčině těla nepožĳwali/ ale ſkrze Láſku ducha 

poſluhugtež ſobě weſpolek. Neб weſſkeren Zákon w gednom ſlowu ſe naplňuge. Milowati бudeſs бližnĳho twého yako tebe 
ſamého. Budeteli ſe pak weſpolek kauſati a hrýzti/ hleďte abyſſte weſpolek geden od druhého zkaženi nebyli.  
¶ Prawĳm pak/ Duchem choďte/ a žádoſtĳ těleſných newykonáte. Nebo tělo žádá proti Duchu/ a Duch proti tělu. Toto zagiſté 
dwé weſpolek ſe ſobě protiwĳ/ abyſſte newſſe činili/ co бyſſte chtěli. Gſteli pak Duchem wedeni/ giž negſte pod Zákonem. 
Zgewnĳť gſau zagiſté ſkutkowé těla/ genž gſau: Cyzoložſtwo/ Smilſtwo/ Nečiſtota/ Neſtydatoſt/ Chlipnoſt/ Modloſlauženĳ/ 
Tráwenĳ/ Nepřĳzně/ Swárowé/ Nenáwiſti/ Hněwowé/ Wády/ Různice/ Roty/ Záwiſti/ Wraždy/ Opilſtwĳ/ Hodowánĳ/ a těm 
wěcem podobné/ kteréž wám předpowĳdám/ yakož gſem y prwé prawil/ že kdož takowé wěcy činĳ/ Králowſtwĳ Božĳho ne-
důgdau: Ale Owotce Ducha geſt Láſka/ Radoſt/ Pokog/ / Trpěliwoſt/ Dobrotiwoſt/ Dobrota/ Dlauhočekánĳ/ Tichoſt/ Wĳra/ 

Střĳdmoſt/ Zdrželiwoſt/ Cžiſtota: Proti takowým wěcem nenĳ Zákon. Kteřĳž pak gſau Kryſtowi/ tiť gſau tělo ſwé vkřižowali 
s wáſſněmi a s žádoſtmi. 
¶ Geſtli že Duchem gſme žiwi/ Duchem y choďme. Nebýwayme marné chwály žádoſtiwĳ/ weſpolek ſebe popauzegĳce/ ge-
den druhému záwidĳce.  
 
Kapitola VI. 
BRatřĳ/ бylliby zachwácen člowěk w některém nedoſtatku/ wy kteřĳž duchownĳ gſte/ naučte takowého w Duchu tichém/ 
prohlédage ſám k ſobě/ aбy y ty nebyl pokauſſýn. Geden druhého бřemena neſte/ a tak naplnĳte Zákon Kryſtuow. Neб do-

mnĳwali ſe kdo/ žeby nětco бyl/ a nic negſa/ takowý ſám ſebe ſwodĳ. Ale dĳla ſwého zkus gedenkaždý/ a tak ſám w ſobě to-
liko chwálu mĳti бude/ a ne v giném. Neб gedenkaždý бřĳmě ſwé poneſe.  
¶ Zděluogž ſe pak ten kterýž naučenĳ přigĳmá w Slowu/ s tĳm od kohož naučenĳ бéře/ wſſjm ſwým ſtatkem. Nemylte ſe/ 
Bůhť nebude poſmĳwán. Neб cožkoli бude ſýti člowěk/ toť бude y žĳti. A kdož rozſýwá w těle ſwém/ z těla žĳti бude po-
ruſſenĳ: ale kdož rozſýwá w Duchu/ z Duchať žĳti бude žiwot wěčný. A dobře činĳce/ nevſtáwayme: neб čaſem ſwým žĳti 
бudeme nevſtáwagĳce. Protož dokawádž čas máme/ čiňme dobře wſſem/ a zwláſſtě domácým Wĳry.  
¶ Wiztež yaké gſem Liſty pſal wám rukau ſwau. Neб ti kteřĳž chtěgĳ ſe těleſně lĳbiti/ nutĳ wás abyſſte ſe obřezowali/ gediné 
aбy protiwenſtwĳ Křjže Kryſtowa netrpěli. Nebo ani ti/ kteřĳž ſe obřezugĳ/ Zákon zacho wáwagĳ: ale chtĳ abyſſte ſe 
obřezowali/ aby ſe tělem waſſým chlubili. Ale odemne to odſtup/ aťbych ſe w čem chlubil/ gediné w Křĳži Pána naſſeho 

Gežĳſſe Kryſta/ ſkrze kteréhož Swět mi vkřižowán geſt/ a yá ſwětu. Neб w Kryſtu Gežĳſſy za nic neſtogj obřezowánj/ ani ne-
obřezowánĳ: ale nowé Stwořenĳ.  
¶ A kteřĳžkoli této zpráwy бudau náſledowati/ přĳgdiž na ně pokog/ a miloſrdenſtwĳ/ y na lid Izrahelſký Božĳ: Giž pak po 
tom žádný mi těžkoſti nečiň. Nebť yá gĳzwy noſým. Miloſt Pána naſſeho Gežĳſſe Kry ſta бudiž s Duchem waſſým Bratřĳ/ 
Amen.  

14.11 Transliterace zkoumaných úseků BiblVel 

GENESIS 
 
Kapitola Prwnj  
NA Počátku ſtwořiℓ Bůh nebe a Zemi. Země pak бyℓa neneſaucy vžitku/ a prázdná/ a Tmy бyℓy na wrchu Propaſti/ a Duch 
Božj wznáſſeℓ ſe nad Wodami.  

¶ Y řekℓ Bůh. Buď Swětℓo/ a včiněno geſt Swětℓo. Y widěℓ Bůh Swě tℓo/ žeby бyℓo dobré: Y odděliℓ Bůh Swětℓo od Tem-
noſtj: A nazwaℓ ſwětℓo dnem/ a Tmy Nocy: Y ſtaℓ ſe Wečer a gitro den Prwnj. 
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¶ Ržekℓ také Bůh: Buď Obℓoha v proſtřed Wod/ a odděℓ Wody od Wod. Y včiniℓ Bůh Obℓohu/ a odděliℓ Wody kteréž бyℓy 

pod Obℓohau/ odtěch kteréž бyℓy nad Obℓohau. Y ſtaℓo ſe tak. Nazwaℓ pak Bůh Obℓohu Nebem: Y ſtaℓ ſe Wečer a Gitro 
den druhý.  
¶ Ržekℓ také Bůh: Shromažďte ſe Wody kteréž pod Nebem gſau w mjſto gedno/ a okaž ſe mjſto ſuché. Y ſtaℓo ſe tak. A na-
zwaℓ Bůh mjſto ſuché Zemj/ a shromážděnj Wod nazwaℓ Mořem. A vzřeℓ Bůh žeby бyℓo dobré/ yřekℓ:Zpℓoď Země бylinu 
zelenau/ a wydáwagjcý ſýmě/ a Dřewo pℓodné/ neſaucý Owotce podlé pℓodu ſwého/ gehožby Sýmě w ſamém ſobě бyℓo na 
Zemi. A ſtaℓo ſe tak Y wydaℓa Země Bylinu zelenau/ a činjcý Sýmě wedlé přirozeného ſpůſobu ſwého/ a dřewo pℓodjcý 
Owotce/ a magjcý gednokaždé ſýmě podlé wℓaſtnj po wahy ſwé. Awiděℓ Bůh žeby бyℓo dobré: Y ſtaℓ ſe Wečer a Gitro Den 
Třetj.  

¶ Ržekℓ také Bůh: Buďte Swětℓa na Obℓoze Nebeſké/ a ať dělj den y noc: A ať gſau na znamenj a na čaſy/ a dny y Léta. A 
aby ſwjtiℓa na Obℓoze Nebeſké/ a oſwěcowaℓa Zemi. Y ſtaℓo ſe tak. A včiniℓ Bůh dwě ſwětℓa weliká: Swětℓo wětſſj aby pa-
nowaℓo nad Dnem/ a Swětℓo menſſj aby panowaℓo nad nocý/ y Hwězdy/ a poſtawiℓ ge na Obℓoze Nebeſké/ aby ſwjtiℓy nad 
Zemj/ a aby panowaℓy nad Dnem y také Nocy/ aby děliℓy Swětℓo a Tmy. A widěℓ Bůh žeby бyℓo dobré: Y ſtaℓ ſe Wečer a 
Gitro den Cžtwrtý.  
¶ Ržekℓ také Bůh: Wydegte Wody Pℓaz duſſe žiwé/ y Ptactwo nad Zemj/ pod Obℓohau Nebeſkau. Y ſtwořiℓ Bůh Welryby 
weliké/ a wſſelikau duſſy žiwau a ſe hýbagjcý/ kteraužto wydaℓy Wody w twářnoſtech gegich/ a wſſelike Ptactwo podlé 
pℓodu geho. A widěℓ Bůh žeby бyℓo dobré/ y požehnaℓ gim/ řka: Roſťtež a množte ſe/ a naplňte wody Mořſké: Též Ptactwo 
ať ſe rozmnožuge na Zemi. Y ſtaℓ ſe Wečer a Gitro den Pátý.  

¶ Ržekℓ také Bůh: Wydeg Země duſſi žiwau w Pokolenj gegim/ Howada/ a Zeměpℓazý/ y Sſelmy Zemſké/ podlé twářnoſti 
gegich. Y ſtaℓo ſe tak. A včiniℓ Bůh Sſelmy Zemſké podlé twářnoſti gegich/ howada/ ykaždý Zeměpℓaz zemſký wpokolenj 
gegich. A widěℓ Bůh žeby бyℓo dobré.   
¶ Y řekℓ: Včińme Cžℓowěka k Oбrazu a k podobenſtwj naſſemu/ aby wℓádℓ nad Rybami Mořſkými/ a nad Ptactwém Ne-
beſkým/ y nad Sſelmami/ a nad wſſj Zemj/ a nad wſſelikým Zeměpℓazem/ kterýž ſe hýbe na Zemi. Y ſtwořiℓ Bůh Cžℓowěka 
k Obrazu a k Podobenſtwj ſwému/ k obrazu Božjmu ſtwo řiℓ ho/ Muže a Ženu ſtwořiℓ ge. Y požehnaℓ gim Bůh/ a řekℓ: 
Roſťtež/ a množte ſe/ a naplňte Zemi/ a podmaňte gi/ a panůgte nad Rybami Mořſkými/ a ptactwem Nebeſkým/ y nad wſſemi 
žiwotčichy/ kteřjž ſe hýbj na zemi. Y řekℓ Bůh Ay daℓ ſem wám každau Bylinu neſaucý Semeno na Zemi/ a wſſecka Dřjwj/ 

kteráž magj w ſobě ſemeno Pℓodu ſwého/ aťby wám бyℓa za Pokrm/ y wſſem Žiwotčichům Země/ a wſſemu Ptactwu Ne-
beſkému/ a wſſemu tomu což ſe hybe po Zemi/ a w čemž geſt Duſſe žiwá/ aby měℓo k pokrmu. Y ſtaℓo ſe tak. A widěℓ Bůh 
wſſecky wěcy kteréž ſtwořiℓ/ a byℓy welmi dobré. Y ſtaℓ ſe Wečer/ a Gitro Den Sſeſtý.  
  
Kapitola II. 
A Tak dokonána gſau Nebeſa a Země/ y wſſecka okraſa gegich. Y dokonaℓ Bůh Dne Sedmého Djℓo ſwé kteréž včiniℓ/ a od-
počinuℓ Dne Sedmého od wſſj Práce ſwé/ kterauž бyℓ wedℓ. Y daℓ Požehnáni Dni Sedmému/ a poſwětiℓ ho: Nebo wněm бyℓ 
přeſtaℓ od wſſelikého ſkutku ſwého/ kteryž Bůh čině ſtwořiℓ.  

¶ Tať gſau zpℓozenj Nebes y Země/ když ſtwořeny gſau/ wden w kterémž včiniℓ (Pán) Bůh Nebe y Zemi/ a každé Prautičko 
polnj/ dřjwe nežli wycházeℓo na zemi/ a každau Bylinu Země prwé nežli daℓa pℓod: Nebo бyℓ nedſſtiℓ na Zemi Pán Bůh/ a 
Cžℓowěka nebyℓo kte rýžby děℓaℓ Zemi: Ale Studnice prýſſtiℓa ſe z Země/ ſmáčegjcý wſſecken ſwrchek Země. Protož včiniℓ 
Pán Bůh Cžℓowěka z Hljny Země/ a wdechℓ na twář geho dchnutj žiwota/ y včiněn geſt Cžℓowěk w Duſſy žiwau.  
¶ Sſtjpiℓ pak Pán Bůh Rág Rozkoſſe odpočátku/ wněmžto poſtawiℓ čℓo wěka/ kteréhož бyℓ ſtwořiℓ. A wywedl Pán Bůh 
z Země wſſeliké dřewo/ k pohleděnj pěkné/ a k gjdℓu chutné: Dřewo také žiwota vproſtřed Ráge/ y dřewo vměnj dobrého a 
zlého.   
¶A wycházeℓ Potok z mjſta Rozkoſſe/ aby ſwℓažowaℓ Rág/ kterýžto odtud dělj ſe na čtyři Potoky hℓawnj: Gméno Prwnjmu 

Phjzon/ ten geſt kterýž teče okoℓo wſſj Země Hewilath/ kdež ſe ro dj Zℓato: A Zℓatto Země té wýborné geſt/ a tu ſe nacházy 
Bdellium/ y kámen Onychyn. A gméno Potoka druhého Gihon/ tenť geſt kterýž obcházý wſſecku Zemj Mauřenjnſkau. Gmé-
no pak Potoka třetjho Tygrys/ ten teče proti zemi Asſyrſké. A Potok čtwrtý ten geſt Euffrates.  
¶ Protož pogaℓ Pán Bůh Cžℓowěka/ a poſtawiℓ ho w Rági rozkoſſe/ aby geg děℓaℓ a oſtřjhaℓ ho. Y přikázaℓ mu/ řka: 
Z každého dřewa Ragſkého gez/ a:le z Dřewa Vměnj dobrého a zlého negez. Nebo w kterýžkoli den z něho gjſti бudeſs/ ſmrtj 
vmřeſs.   
¶ Ržekℓ také Pán Bůh: Nenjť dobré бýti Cžℓowěku ſamotnému/ učiňmež mu pomoc podobnau gemu. Protož když ſtwořiℓ 
Pán Bůh z Země wſſecky Žiwotčichy zemſké/ a wſſeckno Ptactwo Nebeſké/ přiwedℓ ge k Adamowi/ aby widěℓ čjmby na-
zwaℓ ge. Nebo gakž nazwaℓ Adam každau duſſi žiwau/ toť geſt Gméno gegj. Y gmenowaℓ Adam Gmény gegich wſſecky 

Žiwotčichy/ a wſſeckno Ptactwo Nebeſké/ y wſſeckny Sſelmy země: Adamowi pak nenalézaℓ ſe pomocnjk podobný gemu.   
¶ Y wpuſtiℓ Pán Bůh dřjmotu na Adama/ a když vſnuℓ/ wyňaℓ gedno Žebro geho/ a naplniℓ tělem mjſto to. Y wzděℓaℓ Pán 
Bůh Žebro kteréž wyňaℓ z Adama/ w Ženu/ a přiwedℓ gi k Adamowi. Y řekℓ Adam: Tato geſt Koſt nynj z koſtj mých/ a Těℓo 
z těℓa mého. Tato ſℓauti бude Mužatka/ nebo z Muže wyňata geſt. Protož opuſtj Cžℓowěk Otce ſwého y Matku/ a бudeť ſe 
přidržeti Manžeℓky ſwé: Y budauť dwa w gednom těle. Byli pak obadwa nazý/ totiž Adam y Žena geho/ a neſtyděli ſe.   
  
Kapitola III. 
Had pak бyℓ negchytřegſſj nad wſſecky Žiwotčichy Země/ kteréž бyℓ včiniℓ Pán Bůh: Kterýžto řekℓ k Ženě: Proč přikázaℓ 

wám Bůh abyſſte negedli zkaždého Dřewa Ragſkého? Gemuž odpowěděℓa Žena: Z Owotce Dřjwj kteráž gſau w Rági gjme/ 
než z Owotce dřewa kteréž geſt proſtřed Ráge/ přikázaℓ nám Bůh abychom negedli/ ani ſe ho dotýkali/ abychom ſnad neze-
mřeli.  
¶ Tedy řekℓ Had k Ženě: Nikoli ſmrtj nezemřete/ Nebo wjť Bůh/ že w kterykoli den z něho бudete gjſti/ otewrauť ſe Oči 
wáſſe/ a бudete gako Bohowé znagjce dobré y zlé. Protož widěℓa Žena žeby dobré бyℓo Dřewo k gjdℓu/ a Očima pěkné/ a na 
pohleděnj Rozkoſſné/ y wzaℓa z Owotce geho a gedℓa/ a daℓa Muži ſwému/ kterýžto gedℓ. Y otewřjny gſau Oči obaudwau/ a 
když poznali ſe žeby бyli nazý/ nawázali Ljſtj Fjkowé ho/ a naděℓali ſobě Wěnjkůw.   
¶ A když zaſlechℓ hℓas Pána Boha procházegjcýho ſe w Rágj na Wjtr po Poledni/ ſkryℓ ſe Adam y Žena geho od Twářj Pána 

Boha/ vproſtřed Dřjwij Ragſkého. Y zawoℓaℓ Pán Bůh Adama a řekℓ gemu; Kde gſy? Kterýž řekℓ: Hℓas twůg Pane ſℓyſſeℓ 
gſem w Rági/ a бáℓ gſem ſe/ proto že gſem nahý y ſkryℓ gſem ſe. Gemuž řekℓ Pán: Y kdož gť tobě oznámiℓ žeby nahy бyℓ/ 
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gediné že gſy z Dřewa gedℓ/ z kteréhož gſem tobě přikázaℓ aby negedℓ? Y řekℓ Adam: Žena kterauž gſy mi daℓ za Towa-

ryſſku/ daℓa mi z Dřewa a gá gedℓ. Y řekℓ Pán Bůh k Ženě: Pročsto včiniℓa? Kteražto odpo wěděℓa: Had mne zkℓamaℓ/ y 
gedℓa ſem  
¶Y řekℓ Pán (Bůh) k Hadu: Že gſy včiniℓ to/ zℓořečený gſy mezy wſſemi Žiwotčichy y Howady Země: Na Prſech twých po-
lezeſs/ a Zemi gjſti бudeſs/ po wſſeckny dny žiwota ſwého. Nepřátelſtwj poℓožjm mezy tebau a Ženau a Semenem twým/ y 
Semenem gegjm: Onoť potře Hℓawu twau/ a ty vkℓady činiti бudeſs patě geho. Ženě také řekℓ: Rozmnožjmť бjdy twé/ a po-
čjnánj twá: W бoleſtech roditi бudeſs Děti/ a pod mocý Muže бudeſs/ a onť panowati бude nad tebau.  
¶Adamowi pak řekℓ: Že gſy vpoſlechℓ hℓaſu Ženy twé/ a gedℓ gſy z Dřewa z kteréhož gſem rozkázaℓ tobě aby negedℓ/ 
Zℓořečená Země w prácy twé/ w robotách бudeſs gjſti z nj po wſſecky dni žiwota twého: Trnj a Hℓožj бudeť tobě pℓoditi/ a 

бudeſs gjſti Byliny Země. W potu Twáři twé gjſti бudeſs Chléб twůg/ dokawadž ſe nenawrátjſs do Země/ z njž wzat gſy: Ne-
bo prach gſy/ a w prach ſe obrátjſs.   
¶ Y nazwaℓ Adam gméno Ženy ſwé Ewa/ proto/ žeby бyℓa Mátě wſſech žiwých. Zděℓaℓ také Pán Bůh Adamowi a Ženě geho 
ſukně z Kožj chℓupatých a z obℓáčeℓ ge. Y řekℓ: Hle Adam gako geden z nás včiněn geſt/ znage dobré y zlé: Protož nynj aby 
ſnad newztáhℓ ruky ſwé/ a newzaℓ také z Dřewa žiwota/ y gedlby/ a бyℓбy žiw na wěky. Y wypuſtiℓ ho Pán Bůh z Ráge roz-
koſſe/ aby děℓaℓ Zemi/ z njž wzat geſt. Y wyhnaℓ Adama/ a poſtawiℓ před Rágem rozkoſſe Cherubjna/ a Meč Pℓamenný na 
obě ſtraně oſtrý/ aby oſtřjhaℓ ceſty k dřewu žiwota.  
  
Kapitola IIII. ADam pak poznaℓ Ewu Ženu ſwau: Kteráž počaℓa y porodiℓa Kayna/ řkaucý: Obdržeℓa gſem Cžℓowěka ſkrze 

Boha A opět porodiℓa бratra geho Abele. Y бyℓ Abel Paſtýř Owcý/ a Kayn oráč.  
Tehdy ſtaℓo ſe po mnohých dnech/ že obětowaℓ Kayn z vžitkůw zemſkých da ry Pánu/ Abel také obětowaℓ z prworo zených 
wěcý Stáda ſwého/ a z tučnoſti gegich: Y pohleděℓ Pán na Abele a na dary geho. Na Kayna pak a na dary ge ho nepohleděℓ: 
Y rozhněwaℓ ſe Kayn náramně/ a opadℓa Twář geho. Y řekℓ Pán k němu: Proč gſy ſe rozhněwaℓ? a proč geſt opadℓa twář 
twá? Wſſak бudeſſli dobře činiti wezmeſs/ pakli zle/ hned we dweřjch hřjch twůg přjtomen бude: Ale pod mocy twau бudeť 
žádoſt twá/ a ty panowati бudeſs nad nj. Y řekℓ Kayn k Abelowi Bratru ſwému: Wygděme wen. A když бyli na poli/ powſtaℓ 
Kayn proti Bratru ſwému Abelowi/ a zabiℓ ho. Y řekℓ Pán Kaynowi Kde geſt Abel бratr twůg? Kteryž odpowěděℓ: Newjm/ 
zdaliž gſem gá ſtrážným Bratra mého? Y řekℓ k němu: Cos včiniℓ? Hℓas krwe Bratra twého woℓá ke mně z Země. Protož ny-

nj zℓořečený бudeſs na Zemi/ kteráž otewřeℓa Vſta ſwá/ a přigaℓa Krew Bratra twého z Ruky twé. Když бudeſs děℓati Zemi/ 
nebudeť wydáwati tobě vžitků ſwých: Tuℓákem a zahnaným бudeſs na Zemi. Y řekℓ Kayn ku Pánu: Wětſſjť geſt neprawoſt 
má/ nežli abych miℓoſti zaſℓaužiℓ. Hle wyhánjſs mne dnes z Země/ a od twářj twé krýti ſe бudu/ a бuduť tuℓákem a zahna-
ným na Zemi: Protož každý kdož nalezne mne/ zabigeť mne. Y řekℓ gemu Pán: Nikoli tak nebude: Ale každý kdožby zabiℓ 
Kayna/ Sedmeru pomſtu poneſe. Y poℓožiℓ Pán znamenj na Kayna/ aby ho žádný nezabigeℓ kdo by naſſeℓ ho. Y wyſſeℓ 
Kayn od Twáři Páně/ přebýwaℓ wyhnaný na zemi k ſtra ně kteráž gť na wýchod Sℓunce Eden.   
¶ Poznaℓ pak Kayn Ženu ſwau/ kteráž počaℓa a porodiℓa Enocha: Y wyſtawěℓ Měſto/ a nazwaℓ Gméno geho Gménem Syna 
ſwého Enoch. Enoch pak zpℓodiℓ Irada/ a Irad zpℓodiℓ Ma wiaele/ a Mawiel zpℓodiℓ Matuzaele/ a Matuzaeℓ zpℓodiℓ Láme-

cha/ kterýžto pogaℓ dwě Ženy/ gméno gedné Ada/ a gméno druhé Sella. Y porodiℓa Ada Iábaℓa kterýž бyℓ Otec přebýwagj-
cých w stanjch a Paſtýřů: Gméno бratra geho Iůbaℓ/ ten бyℓ Otec těch kteřjž hudau na hauſle a na Warhany. Sella také poro-
diℓa Tubalkayna/ kterýžto бyℓ Kowářem/ a dělnjkem wſſelikého djℓa od Mědi a Železa. Seſtra pak Tubalkaynowa бyℓa No-
ema. Y řekℓ Lámech Ženám ſwým Adě a Selle: Poſℓyſſte hℓaſu mého Ženy Lámechowy/ pilně pozorůgte řeči mé/ žeť gſem 
zabiℓ Muže k ráně mé/ a Mℓádence k ſynaℓoſti mé/ ſedmera pomſta dána бude pro Kayna/ ale pro Lámecha Sedmdeſátekrát 
ſedmkrát mſſtěno бude.   
¶ Poznaℓ pak geſſtě Adam Ženu ſwau/ y porodiℓa Syna/ a nazwaℓa Gméno geho Seth/ řka: Poſtawiℓ mi Bůh plémě giné mjſto 
Abele/ kteréhož zabiℓ Kayn. Ale y Sethowi narozen gť ſyn kteréhož nazwaℓ Enoſem/ ten počaℓ wzýwati Gméno Páně.   

  
Kapitola V.  
TAto geſt Kniha Rodu Adamowa: W den kterýž ſtwořiℓ Bůh Cžℓowěka/ ku podobenſtwj Božjmu včiniℓ ho: Muže a Ženu 
ſtwořiℓ ge/ a požehnaℓ gim: Y nazwaℓ gméno gegich Adam/ w den kterýžto ſtwořeni gſau.  
¶ Adam pak žiw бyℓ Sto a třidceti let/ a zpℓodiℓ ſyna k obrazu a k podobenſtwj ſwému/ a nazwaℓ gméno geo Set. Y včiněni 
gſau Dnowé Adamowi/ potom když zpℓodiℓ Setha/ oſm ſet leth/ y zpℓodiℓ Syny a Dcery. A včiněn geſt weſſkeren čas/ w kte-
rémž бyℓ žiw Adam dewět ſet a třidceti let/ y vmřeℓ.  
¶ Seth také žiw бyℓ ſto pět Leth/ a zpℓodiℓ Enoſa. A бyℓ žiw Seth potom když zpℓodiℓ Enoſa oſm ſet a ſedm Let/ a zpℓodiℓ 
Syny a Dcery. Y včiněni ſau wſſickni dnowé Sethowi/ Dewět ſet a dwanácte Let/ y vmřeℓ.  

¶ Byℓ pak Enos w Dewadeſáti Letech/a zpℓodiℓ Kaynana. Po gehožto narozenj žiw бyℓ oſm ſet a patnácte let/ a zpℓodiℓ Syny 
a Dcery. Y včiněni ſau wſſickni dnowé Enoſowi/ Dewět Set pět let/ potom vmřeℓ.  
¶ Kaynan také gſa wſedmdeſáti letech/ zpℓodiℓ Maℓalehele. A žiw бyℓ Kaynan/ potom když zpℓodiℓ Maℓalehele/ oſm ſet a 
třidceti let/ a zpℓodiℓ Syny y dcery. A včiněni gſau wſſickni dnowé Kaynanowi dewětſet a deſet let y vmřeℓ  
¶ Maℓalehel pak w Sſedeſáti a pěti letech zpℓodiℓ Iáreda. A žiw бyℓ Maℓalehel potom když zpℓodiℓ Iáreda/ oſm ſet a třidceti 
let/ a zpℓodiℓ Syny a dcery. Y včiněni ſau wſſickni dnowé Maℓalehelowi/ oſm ſet a dewadeſáte pět let y vmřeℓ.  
¶ Iáred mage ſto ſſedeſáte a dwě lé tě/ zpℓodiℓ Enocha. Y žiw бyℓ Iáred potom když zpℓodiℓ Enocha/ oſm Set let/ a zpℓodiℓ 
Syny a Dcery. Y včiněni gſau wſſickni dnowé Iárodowi/ Dewět ſet ſſedeſáte dwě létě/ y vmřeℓ.  

¶Enoch pak mage ſſedeſáte a pět let y zpℓodiℓ Mathuzaléma. A chodiℓ Enoch s Bohem: A žiw бyℓ Enoch potom když 
zpℓodiℓ Mathuzaléma tři ſta let/ a zpℓodiℓ Syny a Dcery. Y včiněni ſau wſſickni dnowé Enochowi/ Tři ſta/ ſſedeſáte a pět let/ 
a chodiℓ s Bohem/ a nevkázaℓ ſe/ nebo wzaℓ ho Bůh.  
¶ Mathuzalém také mage Sto a Oſmdeſáte ſedm let/ zpℓodiℓ Lámecha. A žiw бyℓ Mathuzalém potom když zpℓodiℓ Lámecha/ 
ſedm ſet oſmdeſáte a dwě létě/ y zpℓodiℓ Syny a Dcery. Y včiněni ſau wſſickni dnowé Mathuzalé mowi/ dewět ſet ſſedeſáte a 
dewět Let/ y vmřeℓ.  
¶ Lámech pak gſa we Stu oſmdeſáti a dwau letech zpℓodiℓ Syna a nazwaℓ gméno geho Noe řka: Tentoť nás potěſſj od Pracý a 
Robot Rukau naſſjch/ w Zemi kteréžto zℓořečiℓ Pán. Y žiw бyℓ Lámech potom když zpℓodiℓ Noe/ pět ſet dewadeſáte a pět 

let: Y zpℓo diℓ Syny a Dcery/ a včiněni gſau wſſickni dnowé Lámechowi/ ſedm ſet ſedmdeſáte a ſedm let/ y vmřeℓ. Noe pak 
gſa w pěti ſtech letech/ zpℓodiℓ Sema/ Cháma a Iáffeta   
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EZECHYEL  

  
Kapitola I. I Stalo ſe třidcátého léta/ čtwrtého Měſýce/ a Pátého Dne Měſýce/ když gſem бyℓ vproſtřed zagatých/ podlé řeky 
Chobar/ otewřjná gſau Nebeſa/ y widěℓ gſem widěnj Božj. Pátého dne téhož Měſýce, to geſt, Léto páté/ přeſtěhowánj Ioa-
chyma Krále Iůdſkého.  
¶ Staℓo ſe ſℓowo Páně k Ezechyelowi ſynu Buzy Knězy/ w zemi Kaldegſké/ podle Ržeky Chobar: A ſtaℓa ſe nad njm tu ruka 
Páně. Y widěℓ gſem/ a ay Wjtr wichrowý od půℓnocy wáℓ/ a Obℓak weliký/ y Oheń wůkoℓ pℓápoℓagjcý/ a бℓeſk wůkoℓ ně-
ho/ a z proſtřed něho gako twářnoſt čiſtce, totiž, z proſtřed Ohně. A z proſtředku geho vkázaℓo ſe podobenſtwĳ čtyř zwjřat: A 
tato twářnoſt gegich/ podobenſtwj čℓowěka mezy njmi. A čtyry twáři gednomu/ a čtyry křjdℓa gednomu A Nohy gegich, no-

hy rowné/ a ſpodek no hy gegich/ gako ſpodek nohy Telete/ a giſkry gako ſpatřenj Mědi ſtkwaucý. A ruce Lidſke pod křjdℓy 
gegich na čtyřech ſtranách. A Twáři y Křjdℓa po Cžtyřech Stranách měli. A ſpogená бyℓa křjdℓa gegich gednoho k druhému: 
Neo bracowaℓy ſe když ſſℓy/ ale gednokažde před twářj ſwau kráčeℓo. Podobenſtwj pak obličege gegich/ twář čℓowěka a 
twář Lwa na prawicy gich čtyř/ ale twář Woℓa na lewicy gich čtyř/ a Twář Orlice ſe ſwrchku gich čtyř. A twáři gegich/ y 
křjdℓa gegich roztažená ſwrchu: Dwě křjdℓa každého gich ſpogowaℓa ſe/ a dwě přikrýwaℓa těℓa gegich. A gednokaždé z nich 
před twářj ſwau chodiℓo: Kdež бyℓa pru dkoſt ducha/ tam kráčeℓy/ ani ſe obracowaℓy když chodiℓy. A podobenſtwj zwjřat/ a 
wzezřenj gegich/ gako vhlj Ohně hořjcýho/ a gako pohleděnj do ſwětℓa. Toto бyℓo widěnj probjhagjcýſe vproſtřed zwjřat/ 
бℓeſk ohně/ a z ohně бℓýſkánj wycháze gjcý. A zwjřata ſſℓa a nawracowaℓa ſe/ ku podobenſtwj бℓeſku бℓýſkagjcýho ſe.  
¶ A když gſem patřiℓ na ta Zwjřata/ vkázaℓo ſe koℓo gedno na zemi podlé zwjřat/ mage čtyry twáři. A ſpatřenj koℓ y djℓo ge-

gich/ gako widěnj Moře/ a gedno podobenſtwj gich čtyř: A ſpatřenj gich y djℓa/ gakoby бyℓo koℓo proſtřed koℓa. Po čtyřech 
ſtranách gich gdauce ſſℓa/ ane obracowaℓa ſe když chodiℓa. Poſtawa pak бyℓa koℓám, y wyſoſt a hrozné wzezřenj: A 
wſſeckno Těℓo plné Očj wůkoℓ gich čtyř. A když chodiℓa zwjřata/ chodiℓa ſpoℓu y koℓa podlé nich: A když ſe pozdwj-
howaℓa Zwjřata od Země/ pozdwihowaℓa ſe ſpoℓu y Koℓa. Kamžkoli ſſeℓ Duch, tam také/ když ſſeℓ duch, koℓa ſpoℓu zdwj-
haℓa ſe, gdauce za njm/ nebo duch žiwota бyℓ w koℓách. S gdaucými ſſℓa, a s ſtogjcými ſtáℓa/ a s pozdwjženými od Země 
ſpoℓu ſe pozdwihowaℓa y Koℓa, za njmi gdauce/ neб duch žiwota бyℓ w koℓách. A podobenſtwj nad Hℓawami Zwjřat 
Obℓohy Nebeſké/ gako ſpatřenj Křiſſtáℓu hrozného/ a roztaženého nad gegich hℓawami ſwrchu. Ale pod Obℓohau Křjdℓa ge-
gich ztažená/ gedno k druhému: Gedno každé dwěma Křjdℓy přikrýwaℓo těℓo ſwé/ a druhé ſe také zakrýwaℓo.  

¶ A ſℓyſſeℓ gſem zwuk Křjdeℓ/ gako zwuk Wod mnohých/ gako zwuk wyſokého BOHA/ a když chodiℓy/ бyℓ gako zwuk 
množſtwj/ a gako zwuk z Wogſk. A když ſtály ſpuſſtěna бyℓa Křjdℓa gegich. Neb když бyℓ hℓas na Obℓoze/ kteráž бyℓa nad 
Hℓawau gegich/ ſtáℓy a opauſſtěℓy Křjdℓa ſwá. A na Obℓoze, kteráž бyℓa nad Hℓawami gegich/ gako wzezřenj Kamene Záf-
fjrowého/ Y podobenſtwj Trůnu: A na podobenſtwj Trůnowém/ podobenſtwj gako ſpatřenj čℓowěka ſwrchu. Y widěℓ gſem 
gako ſpůsoб čjſtce/ gako ſpatřenj ohně wnitř wůkoℓ geho/ od ledwj geho y s hůry/ a od Ledwj geho až doℓůw/ widěℓ gſem 
gako twářnoſt ohně ſtkwaucýho wůkoℓ. Gako ſpatřenj Duhy/ když býwá w Obℓace we dni Deſſťowém/ tak geſt бyℓo ſpatřenj 
Bℓeſku wůkoℓ.   
  

Kapitola II. 
TOť widěnj бyℓo Podobenſtwj ſℓáwy Páně. Y widěℓ gſem/ y padℓ gſem na twář mau. Y ſℓyſſeℓ gſem hℓas mℓuwjcýho: A 
řekℓ ke mně: Synu čℓowěčj/ ſtůg na Nohách twých/ a mℓuwiti бudu s tebau. Y wſſtaupiℓ we mne duch, gakž mℓuwiℓ mi/ a 
poſtawiℓ mne nanohy mé:   
¶Y ſℓyſſeℓ gſem mℓuwjcýho ke mně, a řkaucýho: Synu čℓowěčj/ poſýℓám gá tebe k Synům Izraelſkým/ k Lidem poběhℓým/ 
kteřjž odſtaupili odemne. Oni y Ot cowé gegich zruſſyli ſmℓauwu mau/ až do dne tohoto. A Synowé twrdé Twáři a 
neſkroceného ſrdce gſau/ k nimž gá poſýℓám tebe. Y djſs k njm: Toto prawj Pán Bůh: Zda ſnad oni vſℓyſſj/ a zda ſnad 
přeſtanau/ nebo Dům geſt popauzegjcý/ a zwědjť že Prorok бyℓ v proſtřed nich.   

¶ Protož ty Synu Cžℓowěčj/ nebog ſe gich, ani ſe ſtrachůg gegich řeči/ neб newěřjcý a podwrácugjcý gſau s tebau/ a s ſſtjry 
přebýwáſs. Sℓow gegich nebog ſe, a Obljčegůw gegich neſtrachůg ſe/ neб Dům k hněwu popauzegjcý geſt. Protož mℓuwiti 
бudeſs ſℓowa má k nim/ zdaby ſnad vpoſlechli a powolili/ neб popauzegjcý gſau.   
¶ Ty pak Synu Cžℓowěčj ſℓyſs, kterékoli wěcy mℓuwjm k tobě/ a nebýweg popauzegjcý/ gako dům popauzegjcý gť: Otewři 
vſta twá/ a gez, kterékoli wěcy gá dáwám tobě. Y widěℓ gſem/ a ay Ruka wztažená ke mně, w njž бyℓa ſwinutá knjha: Y 
rozwinuℓ gi předemnau/ kteráž бyℓa pſána wnitř y zewnitř: A бyℓo na nj pſáno nařjkánj/ a zpěw/ a бěda.  
  
Kapitola III. 
 Y Ržekℓ ke mně: Synu čℓowěčj/ cožkoli nalezneſs ſněz/ ſněz Knjhy tyto/ a gdi mℓuw k Synům Izrahelſkým. Y otewřeℓ gſem 

vſta ſwá, a krmiℓ mne těmi knihami/ a řekℓ ke mně: Synu čℓowěčj, бřicho twé gjſti бude/ a ſtřewa twá naplnj ſe těmito kniha 
mi, kteréž gá dáwám tobě. Y gedℓ ſem ge a včiněné gſau w vſtech mých, gako ſtred ſℓadký.  
¶ Y řekℓ ke mně: Synu čℓowěčj: Gdi k domu Izrahelſkému/ a mℓuwiti бudeſs ſℓowa má k njm. Nebo ne k Lidu hℓuboké řeči/ 
a neznámého gazyku ty poſý ℓáſs ge/ ale kdomu Izraelſkému: Ani k mnohým lidem hℓuboké řeči a neznámého gazyku/ ge-
gichžby nemohℓ ſℓyſſeti řeči: Akdy by pak k nim poſℓán бyℓ/ oniby tebe ſℓyſſeli Ale dům Izraelſký nechtj ſℓyſſeti tebe/ neб 
nechtj ſℓyſſeti mne: Weſſkeren zagiſté dům Izraelſký otřelého čeℓa geſt, a twrdého ſrdce. Ale včiniℓ gſem twář twau mocněg 
ſſj nad twáři gegich/ a čeℓo twé twrdſſj než čeℓa gegich. Gako Dyamant/ a gako ſſkřemen včiniℓ gſem twář twau: Nebogž ſe 
gich ani ſe lekeg Twáři gegich/ neб Dům popauzegjcý geſt.  

¶Y řekℓ ke mně: Synu čℓowěčj/ wſſecky řeči mé, kteréž gá k tobě mℓuwjm/ přjgmi w ſrdcy twém, a vſſima twýma ſℓyſs: A 
gdiž, wegdi k přeſtěhowánj k ſynům lidu twého/ a mℓuwiti бudeſs k nim/ a djſs gim: Totoť prawj Pán Bůh/ zda ſnad vſℓyſſj a 
powolj. Y přigaℓ mne duch/ a ſℓyſſeℓ gſem po ſobě hℓas pohnutj welikého, řkaucy: Požehnaná ſℓáwa Páně z mjſta ſwého: A 
hℓas křjdeℓ Zwjřat tepaucých gednjm w druhé/ a hℓas koℓ gdaucých za zwjřaty/ a hℓas pohnutj welikého. Duch také 
pozdwjhℓ mne, a pogaℓ mne: Y odſſeℓ gſem hořek gſa w rozhněwánj Ducha mého/ ale ruka Páně бyℓa ſemnau poſylňugjcý 
mne. Y přiſſeℓ gſem k přeſtěhowánj/ k hromadě nowého obilj/ k těm kteřjž бydleli podlé Ržeky Chobar: Y ſeděℓ gſem kdež 
oni ſeděli/ a oſtaℓ gſem tu ſedm Dnj/ truchle v proſtřed nich.  
¶ Ale když minuℓo Sedm dnj/ ſtaℓo ſe ſℓowo Páně ke mně, řka: Synu čℓowěčj/ ſtrážným poſtawiℓ gſem tebe domu Izra-

elſkého: Y vſℓyſſjŝ z vſt mých ſℓowo/ a zwěſtugeŝ gim odemne. Geſtliže když gá djm k бezbožnému, Smrtj vmřeſs/ a toho ne 
zwěſtugeſs gemu/ ani mℓuwiti бudeſs/ aby ſe odwrátiℓ od ceſty ſwé бezbožné/ a žiw бyℓ: On бezbožný w neprawoſti ſwé 
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vmře/ ale krwé geho z ruky twé požádám A pakli ty zwěſtugeſs бezbožnému/ a on ſe neobrátj od Bezbožnoſti ſwé/ a od ceſty 

ſwé бezbožné: On zagiſté w neprawoſti ſwé vmře/ ty pak Duſſy twau wyſwobodiℓ gſy. Pakli obrátj ſe ſprawedliwý od 
ſprawedlnoſti ſwé/ a činiti бude Neprawoſt, poℓožjm vraz před njm, onť vmře/ že ſy nezwěſtowaℓ gemu/ w hřjchu ſwém v 
mře/ a nebudau w paměti ſprawedlnoſti geho, kteréž činiℓ/ ale krwe geho z ruky twé požádám. Pakli zwěſtugeſs ſprawedliwé 
mu, aby nehřeſſiℓ ſprawedliwý/ a on nebude hřeſſiti/ žiw gſa žiw бude/ že ſy gemu zwěſtowaℓ/ a ty duſſy twau wyſwobodiℓ 
gsy.  
¶ Y ſtaℓa ſe nademnau ruka Páně/ a řekℓ ke mně: Wſtana wýgdi na Pole/ a tam mℓuwiti бudu s tebau. Y wſtaw wyſſeℓ ſem na 
pole/ a hle tam ſℓáwa Páně ſtáℓa, gako ſℓáwa/ kterauž gſem widěℓ podle Ržeky Chobar: Y padℓ ſem na twář mau Y wſſeℓ we 
mne duch/ a poſtawiℓ mne na nohy mé/ a mℓuwiℓ mi/ y řekℓ kemně: Weg di, a zavři ſe w proſtřed domu twého. A ty Synu 

čℓowěčj/ ay dány gſau na tebe okowy/ a ſwjžj tebe gimi/ a newygdeſs z proſtřed gich. A gazyku twému rozkáži ſe přjdržeti 
dáſnj twých/ y бudeſs němý/ a ne gako muž přimℓauwagjcý/ neб dům popauzegjcý geſt. A když mℓuwiti бudu tobě/ otewru 
vſta twá/ y djſs k njm: Totoť prawj Pán Bůh: Kdo ſℓyſſj, ſℓyſs/ a kdo powoℓuge, powoℓ/ neб Dům popauzegjcý geſt.  
  
Kapitola IIII. A Ty Synu Cžℓowěčj/ wezmi ſobě cyhℓu/ a poℓožjſs gi před ſebau/ a napjſſeſs na nj Měſto Geruzalém. A zřjdjſs 
proti němu obleženj/ a wzděℓáſs ohrady/ a ſnoſýſs náſpy/ a dáſs proti němu Wogſka/ a poſtawjſs Berany wálečné wůkoℓ. A ty 
wezmi ſobě Pánew železnau/ a poℓožjſs gi w zed železnau/ mezy tebau a mezy měſtem/ a zatwrdjſs twář twau proti němu/ y 
бude w obleženj/ a obkljčjſs ge: Znamenj geſt Domu Izraelſkému.  
¶ A ty ſpáti бudeſs na бoku twém lewém/ a poℓožjſs neprawoſti domu Izra elſkého na něm/ podlé počtu dnj/ w nichž ſpáti 

бudeſs naněm/ a přjgmeſs neprawoſti gegich. Gá pak dal gſem tobě Léta neprawoſti gegich/ počet dnj Třj ſeth/ a Dewadeſáté 
dnůw: W nichž poneſeſs neprawoſt domu Izraelſkého. A když to dopl njſs, ſpáti бudeſs na бoku twém prawém podruhé/ a 
přjgmeſs Neprawoſt Domu Iůdſkého čtyřidceti dni, den za rok/ den zagiſté za rok daℓ gſem tobě. A k obleženj Geruzaléma 
obrátjſs twář twau/ a rámě twé wztažené бude/ y Prorokowati бudeſs proti němu. Hle obkljčiℓ ſem tebe okowy/ a neobrátjŝ ſe 
z бoku twého na бok giný/ dokudž newyplnjſs dnj obleženj twého. A ty wezmi ſobě Pſſenice a Gečmene, Bobu, a Sſocowice, 
Gahel, Wykwe, a wkℓadeſs to w gednu nádobu/ y naděℓáſs ſobě chlebůw podlé počtu dni/ w nichž ſpáti бudeſs na бoku 
twém/ tři ſta a dewadeſáté dni gjſti бudeſs to. Pokrm pak twůg kteréhož požjwati бudeſs/ бude Wáhy dwadcýti záwažj za den/ 
od čaſu až dočaſu gjſti бudeſs. Y wodu w mjru pjti бudeŝ/ ſſeſtau ſtránku Hyn/ od čaſu až do čaſu бudeſs pjti to. A gako pod-

popelnj chléб gečný gjſti бudeſs to/ aleynem, kteréž wýgde z čℓowěka/ přikrygeſs to před Očima gegich.   
¶ Y řekℓ Pán: Tak gjſti бudau Syno wé Izraelſſtj chleб ſwůg poſſkwrněný mezy Národy, do nichž wyženu ge. Y řekℓ gſem: 
Ah. ah, ah, Pane Bože/ Hle Duſſe má nenj poſſkwrněná/ a vmrliny y roztrhaného od Zwěři negedℓ gſem/ z dětinſtwj mého až 
doſawád/ a neweſſℓo w vſta má wſſeliké masſo nečjſté.   
¶Y řekℓ ke mně: Ay daℓ gſem tobě hnůg woℓowý/ mjſto leyn čℓowěčjch/ a včinjſs chléб twůg w něm. Y řekℓ ke mně: Synu 
Cžℓowěčj/ Hle gá zetru hůℓ chlebowau w Geruzalémě/ a gjſti бudau chléб ſwůg na wáhu, a w pečowánj/ a wodu na mjru y w 
auzkoſti pjti бudau: A by když ſe gim бude nedoſtáwati chleba awody/ padℓ gedenkaždý k Bratru ſwému/ a schřadℓ w nepra-
woſtech ſwých.  

  
Kapitola V.  
A Ty Synu Cžℓowěčj: Wezmi ſo bě meč oſtrý holjcý wℓaſy/ a wezmauc, powedeſs geg přes hℓawu twau, a přes бradu twau: 
A wezmeŝ ſobě záwažj wahy/ a rozděljſs wℓaſy. Třetj ſtránku ohněm ſpáljſs proſtřed Měſta/ podlé wyplněnj dnůw obleženj. A 
wezma třetj ſtránku, z ſekáſs mečem okoℓo něho. Ale ginau třetinu rozptýljſs v wjtr/ a meč obnažjm po nich. Y wezmeſs od-
tud maℓy počet/ a vwjžeſs ge naſwrchku pℓáſſtě twého. A z nich opět wezmeſs/ a vwržeſs proſtřed ohně/ a ſpáljſs ge ohněm/ a 
z nich wýgde oheň na weſſkeren dům Izraelſký.   
¶ Toto prawj Pán Bůh: Tento geſt Geruzalém/ v proſtřed Národůw poſtawiℓ gſem geg/ a okoℓo něho země. Y potupiℓ ſaudy 

mé/ aby wjce бyℓ бezbožný nežli Pohané/ a potupili Přikázanj má wjc než Země/ kteréž okoℓo něho ſau/ nebo ſaudy mé za-
wrhli/ a w Přikázanjch mých nechodili.   
¶ Protož toto prawj Pán Bůh: Proto, že gſte přewýſſili Národy/ kteřj okoℓo wás gſau/ a w přikázanjch mých nechodili gſte/ ani 
ſaudůw mých nečinili/ a podlé ſaudůw Národůw, kteřj okoℓo wás gſau, nečinili gſte. Protož toto prawj PAN Bůh: A y gá kto-
bě/ a gá ſám včinjm v proſtřed tebe ſaudy před očima Národůw. A včinjm nad tebau čehož gſem nevčiniℓ/ a čehož wjce po-
dobného nevčinjm/ pro wſſeckny ohawnoſti twé. Protož Otcowé gjſti бudau ſyny ſwé v proſtřed tebe/ a Synowé gjſti бudau 
Otce ſwé/ a včinjm nad tebau ſaudy/ a rozwěgi wſſecky oſtatky twé we wſſeliký wjtr.  
¶ Protož žiw gſem gá/ prawj Pán Bůh/ gediné proto, že gſy Swatého mého poſſkwrniℓ/ we wſſelikých aurazých twých/ y we 
wſſech ohawnoſtech twých, Iá také zℓámám/ a neodpuſtj oko mé/ a neſmiℓugi ſe. Třetj twá ſtránka morem zemře/ a hℓadem 

ſtráwená бude v proſtřed tebe/ a třetj ſtránka twá Mečem padne okoℓo tebe: Třetj pak ſtránku twau we wſſeliký wjtr roz-
ptýljm/ a meč z poſſwy wytrhnu po nich. Y naplnjm prchliwoſt mau a odpočinauti rozkážj rozhněwánj mému w nich/ a 
vtěſſjm ſe: A бudau wěděti/ že gá Pán mℓuwiℓ gſem w horliwoſti mé/ když wykonám wſſecko rozhněwánj mé w nich. A dám 
tebe w pauſſť a w potupu Národům, kteřjž okoℓo tebe gſau/ před o bljčegem wſſelikeho pomjgegjcýho tebe. Y бudeſs potupa 
a rauhánj/ přjkℓad a ſtrach w Národech, kteřjž okoℓo tebe ſau/ když včinjm nad tebau ſaudy w prchliwoſti a w rozhněwánj/ y 
w treſtánj hněwu/ gá Pán mℓuwiℓ gſem. Když poſſli ſtřeℓy hℓadu neghorſſj naně/ kteréž бudau ſmrte dlné/ a kteréž poſſli 
abych wás zahubiℓ/ a hℓad shromáždjm na wás/ a zetru v wás hůℓ chleba. A w puſtjm na wás hℓad, a Sſelmy neghorſſj až do 
wyhubenj. A mor y krew půgdau přes tebe/ a Meč vwedu na tebe/ gá Pán mℓuwiℓ gſem. 

 
IANOVO EVANGELIUM  
  
Kapitola I.  
NApočátku byℓo Sℓowo/ a Sℓowo бyℓo v Boha/ a Bůh бyℓ to Sℓowo To бyℓo na počátku v Boha. Wſſecky wěcy ſkrze ně 
včiněny gſau/ a бez něho nic nenj včiněno což včiněno geſt. W něm žiwot бyℓ/ a žiwot бyℓ Swětℓo lidj: A to Swětℓo w tem-
noſtech ſwjtj/ a tmy ho neobſáhℓy.  
¶ Byℓ Cžℓowěk poſℓaný od Boha/ kterémuž gméno бyℓo Ian. Ten přiſſeℓ na ſwědectwj/ aby ſwědectwj wydaℓ o ſwětℓu/ aby 

wſſickni wěřili ſkrze něho. Nebyℓ on to ſwětℓo/ ale aby ſwědectwj wydaℓ o ſwětℓu. Byℓo ſwětℓo prawé/ kteréž oſwěcuge 
každého čℓowěka/ přicházegjcýho na tento Swět. Na Swětě бyℓ/ a Swět ſkrze něho včiněn geſt/ a Swět ho nepoznaℓ. Mezy 
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ſwé wℓaſtnj přiſſeℓ/ a ſwogi ho nepřigali: Kteřjž pak koli přigali ho/ daℓ gim moc aby Syny Božjmi бyli/ těm kteřjž wěřj we 

Gméno geho: Kteřjžto ne ze krwj/ ani z wůle Těℓa/ ani z wůle Muže ale z Boha zrozeni gſau. A sℓowo Tělem včiněno geſt/ a 
přebýwaℓo mezy námi/ a widěli gſme ſℓáwu geho/ ſℓáwu gakožto Gednorozeného od Otce/ plného miℓoſti a prawdy. Ian 
ſwědectwj wydáwá o něm/ a woℓá, řka: Tento бyℓ o němž gſem prawiℓ: Kterýž po mně gda, předſſeℓ mne/ nebo předněgſſj 
geſt nežli gá. A zplnoſti geho wſſickni my wzali gſme/ ato miℓoſt za miℓoſt: Nebo Zákon ſkrze Mogžjſſe dán gť/ miℓoſt a 
prawda ſkrze Gežjſſe Kryſta při ſſℓa. Boha žádný nikdy newiděℓ. Gednorozený Syn který geſt w Lůnu Otce/ on geſt wypra-
wiℓ.   
¶ A totoť gť ſwědectwj Ianowo: Když poſℓali Židé od Geruzaléma Kněžj a Iahny kněmu/ aby otázali ho: Ty kdo gſy? Y wyz-
naℓ a nezapřeℓ. A wyznaℓ/ že gá negſem Kryſtus. Y otázali ho/ což tedy Eliáſs ſy ty? Y řekℓ: Negſem. Prorokli gſy? Od-

powěděℓ Ne. Tedy řekli gemu: kdo ſy pak/ ať odpowěd dáme těm kteřjž nás po ſℓali? Co prawjſs ſám o ſobě: řekℓ: Iá ſem 
hℓas woℓagjcýho na Pauſſti/ zprawte ceſtu Páně/ gakož powěděℓ Izayáŝ Prorok   
¶ Ti pak kteřjž бyli poſℓáni/ z Zákonjků бyli. Y otázali ho, a řekli gemu: Pročež tedy křtjſs/ poněwadž ty negſy Kryſtus/ ani 
Eliáſs/ ani Prorok? Odpowěděℓ gim Ian, řka: Ia křtjm wás w wodě/ ale vpro třed wás ſtogj/ kteréhož wy neznáte. Onť geſt 
kterýž po mně přiſſeℓ/ a předemnú бyℓ kteréhožto negſem hoden rozwázati řemēka v obuwi geho. Tyto wěcy w Bethabaře 
ſtaℓy ſe za Iordánem/ kdež Ian křtiℓ.   
¶Druhého pak dne/ vzřeℓ Ian Gežjſſe an gde k němu/ y řekℓ: Ay toť Beránek Božj/ kterýž snjmá hřjchy Swěta. Tentoť geſt o 
kterémž gſem powěděℓ: Že po mně přiſſeℓ Muž/ kterýž předemnau бyℓ/ nebo předněgſſj geſt nežli gá. A gá gſem ho neznal/ 
ale aby oznámen бyℓ w lidu Izraelſkém/ proto gſem gá přiſſeℓ křtě wodau.   

¶ A ſwědectwj wydaℓ Ian řka: Widěℓ gſem ducha an sſtupuge gako hoℓubice s Nebe/ a zůſtáwá na něm. A gá gſem ho ne-
znaℓ: Ale který mne poſℓaℓ křtjti w wodě/ ten mi řekℓ: Nad kýmž vzřjŝ ducha sſtupugjcýho a zůſtáwagjcýho naněm/ tenť geſt 
kterýž křtj Duchem Swatým. A gá gſem widěℓ/ a ſwědectwj ſem wydaℓ že tento geſt Syn Božj.  
¶ Druhého pak dne opět ſtáℓ Ián/ a z Včedlnjkůw geho dwa. A wida Gežjſſe an gde, řekℓ: Ay toť Beránek Božj. Yſℓyſſeli ho 
dwa Včedlnjcy mℓuwjcýho/ y ſſli za Gežjſſem. Tedy obrátiw ſe Gežjſs/ a vzřew ge ani gdau za nim, řekℓ gim: Co hledáte? 
Kteřjžto řekli: Rábi (genž ſe wy kℓádá Miſtře) kde бydliſs? Ržekℓ gim: Poďte, a ohledegte. Y ſſli a ohledali kdeby бydleℓ/ a 
zůſtali v něho ten den: Neб бyℓo giž okoℓo deſáty hodiny.   
¶ Y бyℓ Ondřeg Bratr Sſymonůw Petrůw geden ze dwau kteřjž бyli ſℓyſſeli od Iana a ſſli za Gežjſſem.Y nalezℓ ten prwnj Bra-

tra ſwého Sſymona/ a řekℓ gemu: Nalezli ſme Meſyáſſe/ genž ſe wykℓádá Kryſtus. Y přiwedℓ geg k Gežjſſowi. A pohleděw 
naň Gežjſs, řekℓ: Ty ſy Sſymon ſyn Ionáſſů/ ty ſℓauti бudeſs Cefas/ genž ſe wykℓádá Petr.   
¶ Nazegtřj pak Gežjſs chtěℓ wygjti do Galilee: Y nalezℓ Filipa, a řekℓ gemu: Poď za mnau. A бyℓ Filip z Bethſaydy Měſta 
Ondřegowá, a Petrowa. Nalezℓ také Filip Nathanaele/ y řekℓ gemu: O kterémž pſaℓ Mogžjſs w Zákoně a Prorocy: Nalezli 
gſme Gežjſſe Syna Iozeffowa z Nazaréta. Y řekℓ gemu Nathanaeℓ z Nazaréta můž nětco dobrého býti? Ržekℓ gemu Filip: 
Poď a ohledeg. Y vzřeℓ Gežjſs Nathanaele an gde k němu: Y řekℓ oněm: Hle prawý Izraelitſky w kterémžto ℓſti nenj. Ržekℓ 
gemu Nathanael: Gakž ty mne znáſs? Odpowěděℓ Gežjſs/ a řekℓ gemu: Prwé než geſt tebe Filip zawoℓaℓ/ když gſy бyℓ pod 
Fjkem widěℓ gſem tebe. Odpowěděℓ gemu Nathanael, a řekℓ: Mistře, ty gſy Syn Božj ty gſy Král Izraelſký. Odpowěděℓ Ge-

žjſs, a řekℓ gemu: Že gſem tobě řekℓ: Widěℓ gſem tebe pod Fjkem, wěřjſs/ wětſſj wěcý nad tyto vzřjſs. Y řekℓ gemu: Zagiſté 
zagiſté prawjm wám: Vzřjte Nebe otewřené/ a Angeℓy Božj wſtupugjcý a s ſtupugjcý na Syna Cžℓowěka.  
  
Kapitola II. 
TRžetjho pak dne ſtaℓa ſe Swatba w Káně Galilegſké/ a бyℓa Matka Gežjſſowá tam. Tedy pozwán geſt také Gežjſs y Včedlnj-
cy geho na Swatbu. A když ſe nedoſtaℓo Wjna/ řekℓa Matka Gežjſſowa k němu: Wjna nemagj. Y řekℓ gi Gežjſs: Co mně a 
tobě Ženo/ geſſtě nepřiſſℓa hodina má. Ržekℓa Matka geho k Sℓužebnjkům: Cožkoli wám dj, včiňte. Y бyℓo tu Kamenných 
Sſtaudwj ſſeſt poſtaweno/ wedlé očiſſťowánj židowſkého/ бeraucý wſebe gednakaždá Měřice dwě nebo tři. Ržekℓ gim Gežjſs: 

Naplňte Sſtaudwe wodau/ y naplnili ge až do wrchu. Y řekℓ gim Gežjſs: Naléwegtež giž/ a neſte wrchnjmu Zpráwcy Swatby: 
Y neſli ſau. A když okuſyℓ Wrchnj Zpráwce wody Wjnem včiněné/ a newěděℓ odkudby бyℓo/ ale Sℓužebnjcy wěděli kteřjž 
wážili wodu/ powoℓaℓ Ženicha prwnj Zpráwce hodůw/ a řekℓ gemu: Každý Cžℓowěk, negprwé dobré Wjno dáwá/ a kdyžby 
ſe podnapili/ tedy to které horſſj geſt. Ale ty zachowaℓ gſy Wjno dobré až doſawád. Ten včiniℓ Gežjſs počátek diwůw w Káně 
Galilegſké/ a zgewiℓ Sℓáwu ſwau: Y vwěřili w něho Včedlnjcy geho.   
¶ Potom sſtaupiℓ do Kaffarnaum on y Matka geho/ y Bratřj/ y Včedlnjcy a tu pobyli ne mnoho dnj. Byℓa pak bljzko Weliká 
noc židowſká: Y wſtaupiℓ Gežjſs do Geruzaléma. A nalezℓ w Chrámě ano prodáwagj Woℓy, Owce, Hoℓuby, a Penězoměnce 
ſedjcý. A vděℓaw bič z prowázkůw/ wſſeckny wyhnaℓ z Chrámu Owce také y woℓy/ a Penězoměncům rozſypaℓ Penjze/ a 
ſtoℓy přewraceℓ. A těm kteřjž Hoℓuby prodáwali, řekℓ: Odneſtež ty to wěcy odſud/ a nečiňte Domu Otce mého Domem Ku-

peckým. Y rozpomenuli ſe Včedlnjcý geho že pſáno geſt: Horliwoſt Domu twého ſnědℓa mne.  
¶Tedy odpowěděli Židé/ a řekli gemu: Ktere znamenj vkazugeſs nám/ že tyto wěcy náležitě činjſs? Odpowěděℓ Gežjſs/ a řekℓ 
gim: Zruſſte chrám tento/ a wetřech dnech zaſe wzděℓám geg. Y řekli Židé: Cžtyřidceti a ſſeſt let děℓán geſt chrám tento/ a ty 
we třech dnech wzděℓati chceſs geg? Ale on prawiℓ o Chrámu Těℓa ſwého. A protož když z Mrtwých wſtaℓ/ rozpomenuli ſe 
Včedlnjcý geho/ že geſt to powěděℓ. Y vwěřili pjſmu/ até řeči kterúž mℓuwiℓ gim   
¶ A když бyℓ w Geruzalémě na Welikau noc w den Swátečnj/ mnozý vwěřili we Gméno geho/ widauce diwy geho/ kteréž 
činiℓ. Ale on Gežjſs neſwěřiℓ ſebe ſamého gim/ proto, že geſt on znaℓ wſſecky. Aniž бyℓo potřebj gemu aby kdo ſwědectwj 
wydaℓ o Cžℓowěku/ neб on wěděℓ coby бyℓo w Cžℓowěku.  

  
Kapitola III. 
 BYℓ pak čℓowěk z Zákonjků Nykodém gménem/ Knjže židowſké. Ten přiſſeℓ k Gežjſſowi w nocy/ a řekℓ gemu: Miſtře, 
wjme že gſy od Boha přiſſeℓ Miſtr. Nebo žádný nemůže těch diwůw činiti kteréž ty činjſs/ ℓečby Bůh бyℓ s nim. Odpowěděℓ 
Gežjſs/ a řekℓ gemu: Giſtě giſtě prawjm tobě: Nenarodjli ſe kdo znowu/ nemůžeť widěti Kráℓowſtwj Božjho. Ržekℓ k němu 
Nykodém: Kterak ſe může čℓowěk naroditi gſa ſtarý? Zdali může opět w žiwot Matky ſwé wgjti a naroditi ſe? Odpowěděℓ 
Gežjſs: Giſtě giſtě prawjm tobě/ nenarodjli ſe kdo z Wody a z Ducha Swatého/ nemůže wgjti do Kráℓowſtwj Božjho. Což ſe 
narodiℓo z těℓa/ Těℓo geſt/ a což ſe narodiℓo z Ducha, Duch geſt. Nediwiž ſe že gſem řekℓ tobě: Muſýte ſe znowu zroditi.Wjtr 

kde chce wěge a hℓas geho ſℓyſſjſs/ ale newjſs odkawád wěge/ aneб kam gde.Takť gť každý kdož ſe z Ducha narodiℓ.  
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¶ Odpowěděℓ Nykodem/ a řekℓ gemu Kterak mohau tyto wěcy бýti? Odpowěděℓ Gežjſs a řekℓ gemu: Ty gſy Miſtr w Izraeli/ 

a těch wěcý neznáſs? Giſtě giſtě prawjm tobě/ že to což wjme mℓuwjme/ a což gſme widěli ſwědčjme/ a Swědectwj naſſeho 
nepřigjmáte. Poněwadž zemſké wěcy mℓuwiℓ gſem wám a newěřjte/ y kterak бuduli wám prawiti Nebeſké vwěřjte Nebo 
žádný newſtaupiℓ na Nebe/ gediné ten kteryž sſtaupiℓ s Nebe/ Syn Cžℓowě ka/ kterýž geſt w Nebi. A gakož gť Mogžjſs 
powýſſiℓ Hada na pauſſti/ tak muſý powýſſen бýti Syn Cžℓowěka. Aby každý kdož wěřj w něho nezahynuℓ/ ale měℓ žiwot 
wěčný.  
¶ Nebo takť geſt Bůh miℓowaℓ ſwět/ že Syna ſwého gednorozeneho daℓ/ aby každý kdož wěřj w něho nezahynuℓ/ ale měℓ 
žiwot wěčný. Neб geſt nepoſℓaℓ Bůh Syna ſwého na ſwět/ aby ſaudiℓ Swět/ ale aby ſpaſen бyℓ Swět ſkrze něho. Kdož wěřj w 
něho/ nebude odſauzen: Ale kdožť newěřj/ giž geſt odſauzen/ nebo nevwěřiℓ we gméno gednorozeného Syna Božjho Toto 

pak gť ten ſaud/ že geſt ſwětℓo přiſſℓo na ſwět/ aбy miℓowali lidé wjce temnoſti nežli Swětℓo/ neb бyli ſkutkowé gegich zlj. 
Každý zagiſté kdož zle činj/ nenáwidj Swětℓa/a newycházý na Swětℓo aby nebyli treſtáni ſkutkowé geho. Ale kdož činj pra-
wdu/ wycházý na Swětℓo/ aby бyli zgeweni ſkutkowé geho/ nebo w Bohu včiněni gſau.  
¶ Potom přiſſeℓ Gežjſs a Včedlnjcy geho do Země Iůdſké/ a tu přebýwaℓ s nimi a křtiℓ. Ian pak také křtiℓ w Enon podle Sa-
lim/ neб wody mnohé tu бyℓy: Y přicházeli/ a křtili ſe. Nebo geſſtě Ian nebyℓ wſazen do žaℓáře. Tedy wznikℓa hádka mezy 
Včedlnjky Ianowými s Židy/ o očiſſťowánj.Y přiſſli k Ianowi/ a řekli gemu: Miſtře/ ten kterýž бyℓ s tebau za Iordánem/ ge-
muž gſy ty ſwědectwj wydaℓ/ a y on křtj/ a wſſickni gdau k němu. Odpowěděℓ Ian a řekℓ: Nemůžť čℓowěk wzýti ničehéhož/ 
nebudeliť gemu dáno s Nebe. Wy ſami ſwědkowé gſte že gſem gá řekℓ: Iáť negſem Kryſtus/ ale poſℓán gſem před nim. Kdož 
má Newěſtu/ Ženichť geſt/ Přjteℓ pak Ženjcha kterýž ſtogj a ſℓyſſj ho/ radoſtj ſe raduge pro hℓas Ženicha. Protož tato radoſt 

má naplněná geſt.Onť muſý růſti/ ale gá ſe menſſyti.  
¶ Kdožť geſt s hůry přiſſeℓ/ nadewſſeckyť geſt. Kdož geſt z země/ zemſký geſt/ a o Zemſké wěcy mℓuwj. Ale ten genž z Nebe 
přiſſeℓ/ nadewſſeckyť geſt. A cožť gť widěℓ a ſℓyſſeℓ/ toť ſwědčj/ a ſwědectwj geho žádný nepřigjmá. Ale kdožby přigaℓ ge-
ho ſwědectwj/ ten zapečetiℓ a toho potwrdiℓ/ že Bůh prawdomℓuwný geſt. Nebo kohož geſt poſℓaℓ Bůh/ ſℓowa Božj mℓuwj. 
Ne w mjru zagiſté dáwá Bůh gemu ducha. Otec miℓuge ſyna/ a wſſecky wěcy daℓ w ruce geho. Kdož wěřj wſyna/ máť žiwot 
wěčný: Ale kdož geſt newěřjcy Synu/ nevzřjť žiwota/ ale hněw Božj zůſtáwá na něm.  
  
Kapitola IIII.  

TEdy gakž poznaℓ Gežjŝ/ že ſau ſℓyſſeli Zákonjcy žeby Gežjŝ wjce Včedlnjků činiℓ a křtiℓ nežli Ian (Ačkoli Gežjſs nekřtiℓ/ 
ale Včedlnjcy geho) Opuſtiℓ Iůdſtwo/ a odſſeℓ opět do Galilee. A muſyℓ gjti ſkrze Samařj.  
¶ Y přiſſeℓ k Měſtu Samařſkému/ kteréž ſℓowe Sychar/ wedlé Popℓužj kteréž бyℓ daℓ Iákoб Iozeffowi ſynu ſwému. A бyℓa tu 
ſtudnice Iákobowa. Protož vſtaw na ceſtě Pán Gežjſs/ poſadiℓ ſe tak na Studnicy. A бyℓo giž okoℓo ſſeſté hodiny. Y přiſſℓa 
Žena z Samařj wážit wody. Ržekℓ gj Gežjſs: Deg mi ať ſe napjgi. Včedlnjcy zagiſté geho бyli odeſſli do Měſta/ aby nakaupili 
Pokrmůw. Y řekℓa gemu žena ta Samarytánka: Kterak ty gſa Židem žádáſs odemne pjti genž gſem Žena Samarytánka? Po-
něwadž neobcugj židé s Samarytány. Odpowěděℓ Gežjſs a řekℓ gj: By znaℓa dar Božj/ a kdo geſt kterýž mℓuwj tobě: Deg mi 
pjti/ tyby ſnad proſyℓa od něho/ a dalby tobě wody žiwé. Ržekℓa gemu Žena: Pane/ aniž máſs čimby nawážiℓ/ a ſtudnice 

hℓuboká geſt/ odkudž tehdy máſs tu wodu žiwau? Zdali gſy ty wětſſj nežli Otec náſs Iákoб/ kterýž nám daℓ tuto Studnicy/ a 
ſám znj piℓ/ y ſynowé geho y dobytek geo?  
¶ Odpowěděℓ Gežjſs a řekℓ gj: Každý kdož бude pjti wodu tuto/ žižniti бude opět: Ale kdož ſe napige wody kterauž gá dám 
gemu/ nebudeť žižniti na wěky/ ale woda kterauž gá dám gemu/ бude wněm Studnice wody wſkakugjcý do žiwota wěčného. 
Ržekℓa kněmu Žena: Pane, deg mi té wody/ aťbych nežjžniℓa ani chodiℓa ſem wážit. Ržekℓ gj Gežjſs: Gdi powoleg Muže 
twého/ a přiď gſem. Odpowěděℓa Žena a řekℓa: Nemám Muže. Ržekℓ gj Gežjſs: Dobře gſy řekℓa/ nemám Muže. Nebo gſy 
pět Mužůw měℓa/ a nynj kteréhož máſs nenj twůg muž. To gſy po wěděℓa práwě. Ržekℓa gemu Žena: Pane/ widjm že gſy ty 
Prorok. Otcowé naſſj na této Hoře modlili ſe/ a wy prawjte/ že w Geruzalémě geſt mjſto kdežto náležj ſe modliti. Ržekℓ gi 

Gežjſs: Ženo/ wěř mi že gde hodina/ kdyžto ani na této Hoře ani w Geruzalémě бudete ſe modliti Otcy. Wy ſe modljte, a 
newjte čemu/ a my ſe modljme čemuž wjme/ neб ſpaſenj z Židůw geſt. Ale gdeť hodina a nynjť geſt/ kdyžto prawj ctitelé 
modliti ſe бudau Otcy w duchu a w prawdě. Nebo y Otec takowých hledá/ kteřjby ſe modlili gemu. Bůh duch geſt/ a ti kteřjž 
mu ſe modlj/ w duchu a w prawdě magj ſe modliti.  
¶ Ržekℓa gemu Žena: Wjm že Meſyáſs přjgde/ kterýž ſℓowé Kryſtus. Protož když přjgde/ onť nám zwěſtuge wſſeckny wěcy. 
Ržekℓ gj Gežjſs: Iáť gſem kterýž mℓuwjm s tebau: A w tom přiſſli Včedlnjcy geho/ y diwili ſe žeby s ženau mℓuwiℓ. A wſſak 
žádný gemu neřekℓ: Co ſe gj ptáſs? aneб/ proč mℓuwjſs s nj? Tedy nechaℓa tu Žena wědra ſwého/ a odeſſℓa do Měſta a řekℓa 
těm lidem: Poďte a pohleď te na Cžℓowěka/ kterýž powěděℓ mi wſſecky wěcy kteréž gſem koli činiℓa: nenjli on, hle Kryſtus: 
Tedy wyſſli z Měſta/ a ſſli k němu.  

¶ Mezy tjm pak proſyli ho Včedlnjcy geho řkúce: Miſtře pogezyž. A on řekℓ gim Iáť mám pokrm gjſti/ kteréhož wy newjte. 
Tehdy prawili Včedlnjcý weſpolek: Zdali geſt kdo přineſℓ gemu gjſti? Ržekℓ gim Gežjſs: Můgť pokrm geſt/ abych činiℓ wůli 
toho kterýž mne poſℓaℓ/ a konaℓ djℓo geho. Wſſak wy prawjte/ že geſſtě gſau čtyři Měſýce/ a žeň přjgde? Ay prawjm wám/ 
zdwjhněte oči wáſſe/ a patřte na kraginy/ žeť ſe giž бělegj ke žni. A kdožť žne/ odpℓatuť бéře/ a shromažďuge vžitek k žiwotu 
wěčnému/ aby y ten kdož rozſýwá ſpoℓu ſe radowaℓ y kdo žne. W tom zagiſté ſℓowo prawé geſt/ že giný geſt kterýž rozſýwá/ 
a giný kterýž žne. Iáť gſem wás poſℓaℓ/ abyſſte žali o čemž gſte nepracowali: Ginj gſau pracowali/ a wy gſte w gegich prácy 
weſſli.  
Z Měſta pak toho mnozý vwěřili w něho z Samarytánůw/ pro řeč ženy kteráž ſwědectwj wydáwaℓa/ že mi gť powěděℓ 

wſſecky wěcy kteréž gſem koli činiℓa. Tedy když přiſſli Samarytáni k němu/ proſyli ho aby tu pozůſtaℓ. Y pobyℓ tu zadwa dni 
A mnohém gich wjce vwěřiℓo/ pro řeč geho. A ženě té řekli: Giž ne pro twau řeč wěřjme/ neб gſme ſami ſℓyſſeli/ a wjme 
giſtě/ že tento geſt Spaſytel Swěta.  
¶ Po dwau pak dnech/ wyſſeℓ odtud a ſſeℓ do Galilee. Sám za giſté Gežjſs ſwědectwj wydaℓ/ že Prorok w ſwé wℓaſti w po-
ctiwoſti nenj: Protož když přiſſeℓ do Galilee/ přigali geg Galilegſſtj/ že widěli wſſeckny wěcy kteréž včinili w Geruzalemě na 
den ſwátečnj. Neб y oni бyli přiſſli kedni ſℓawnému. Tedy opět přiſſeℓ do Káně Galilegſké kdežto včiniℓ бyℓ z wody wjno  
¶ Y бyℓ geden Králjk/ gehož Syn nemocen бyℓ w Kaffarnaum. Ten když vſℓyſſeℓ žeby Gežjſs přiſſel z Iůdſké Kraginy do Ga-
lilee/ ſſeℓ k němu/ a proſyℓ ho/ aby ſſeℓ a vzdrawiℓ Syna geho/ neб počjnaℓ vmjrati. Tehdy řekℓ k němu GEžjſs: Nevzřjteli 

diwůw a zázrakůw/ nevwěřjte. Ržekℓ gemu Králik: Pane/ poď prwé nežli vmře Syn můg. Ržekℓ gemu Gežjſs: Gdi, Syn twůg 
žiw geſt. Vwěřiℓ Cžℓowěk řeči kterauž mℓuwiℓ k němu Gežjſs, a ſſeℓ. A když on ſſeℓ/ potkali ſe s nim Sℓužebnjcý/ a 



159 | S t r á n k a  

 

zwěſtowali gemu řkauce: Syn twůg žiw geſt. Tedy otázaℓ ſe gich na hodinu/ wkterauby ſe lépe měℓ. Y řekli gemu: Wčerá w 

hodinu ſedmau/ oſtaℓa ho Zymnice. Tehdy poznaℓ Otec že ta hodina бyℓa w kterauž řekℓ gemu Gežjŝ: Syn twůg žiw geſt. Y 
vwěřiℓ on y Cželed geho wſſecka. To opět druhý Diw včiniℓ Gežjŝ/ když přiſſeℓ z Iůdſké Kraginy do Galilee  
  
Kapitola V. 
POtom бyℓ Swátek židowſký: Y ſſeℓ Gežjŝ do Geruzaléma. Byℓ pak w Geruzalémě Rybnjk бrawny/ kterýž ſℓowe Židowſký 
Bethſeyda/ patero přjſtřeſſj mage. Wnichžto ležeℓo množſtwj weliké nedůžiwých/ Slepých/ kulhawých, vſchℓých/ očekáwagj-
ce hnutj wody. Nebo Angeℓ Božj giſtéo čaſu sſtupowaℓ do Rybnjka/ a hýbaℓ wodau. A kdož prwnj sſtaupiℓ do Rybnjka po 
hnutj wody/ vzdrawen býwaℓ/ od kterékoli nemocy trápen бyℓ. Y бyℓ čℓowěk geden kterýž ležeℓ oſm a třidceti let w nemocy 

ſwé. Toho vzřew Gežjŝ ℓežjcýho/ a poznaw že geſt giž dáwno nemocen/ řekℓ gemu: Chce ſſli zdráw бýti? Odpowěděℓ gemu 
nemocný: Pane, nemám čℓowěka kterýžby když ſe zbauřj Woda/ aby mne wpuſtiℓ do Rybnjka: Neб když gá gdu/ giný pře-
demnau wſtupuge.  
¶ Ržekℓ gemu Gežjŝ: Wſtaň/ wezmi ℓože ſwé a choď. A hned zdráw geſt včiněn čℓowěk ten/ a wzaw ℓože ſwé/ y chodiℓ. A 
бyℓa Sobota w ten den. Tedy řekli Židé tomu kterýž бyℓ zdráw včiněn: Den ſwátečnj geſt/ neſℓuſſjť tobě noſyti ℓože twého 
Odpowěděℓ gim: Ten kterýž mne vzdra wiℓ/onť mi rozkázaℓ: Wezmi ℓože twé a choď. Y otázali ho: Který geſt ten čℓowěk 
kterýž řekℓ tobě: Wezmi ℓože twé a choď? Ale ten kterýž бyℓ vzdrawen, newěděℓ kdo by бyℓ: Nebo Gežjŝ бyℓ odſſeℓ od 
Záſtupu shromážděného na tom mjſtě.  
¶ Potom pak Gežjŝ nalezℓ geg w chrámě/ y řekℓ gemu: Hle zdráw včiněn gſy/ giž nehřeŝ/ aťby ſe tobě nětco horſſjho nepři-

hodiℓo. Odſſeℓ ten čℓowěk/ a powěděℓ židům/ žeby Gežjŝ бyℓ kterýž ho zdrawého včiniℓ. A protož protiwili ſe židé Ge-
žjſſowi, a hledali ho zabiti/ že to včiniℓ w dē Swátečnj. Ale Gežjŝ odpowěděℓ gim: Otec můg až doſawád děℓá/ y gáť děℓám. 
Tedy židé wjce proto hledali ho zabiti: Netoliko žeby ruſſiℓ Sobotu/ ale že Otce ſwého prawiℓ бýti Boha/ rowného ſe čině 
Bohu. Tedy odpowěděℓ gim Gežjŝ/ a řekℓ: Giſtě giſtě prawjm wám/ nemůžeť Syn ſám od ſebe ničehéhož včiniti gediné což 
vzřj an Otec činj. Neб cožkoli on činj/ toť y Syn též činj. Otec zagiſté miℓuge ſyna/ a vkazuge gemu wſſecky wěcy kteréž ſám 
činj/ a wětſſj nadto vkáže gemu ſkutky tak abyſſte wy ſe diwili. Neб gakož Otec křjſý mrtwé a obžiwuge/ tak y Syn kteréž 
chce obžiwuge. Aniž zagiſté Otec ſaudj koho/ ale weſſkeren Saud daℓ Synu. Aby wſſickni ctili Syna/ tak gako ctj Otce. Kdo 
nectj Syna/ nectj ani Otce který ho poſℓaℓ. Giſtě giſtě prawjm wám/ že kdož Sℓowo mé ſℓyſſj, a wěřj tomu kterýž mne poſℓaℓ 

máť žiwot wěčný: a na ſaud nepřjg de/ ale půgde z ſmrti do žiwota. Gistě giſtě prawjm wám/ že přigde hodina/ a nynjť geſt/ 
kdyžto mrtwj vſℓyſſj hℓas Syna Božjho: a ti kteřj vſℓyſſj/ žiwi бudau. Neб gakož Otec má žiwot ſám wſobě/ tak geſt daℓ y Sy-
nu aby měℓ žiwot w ſamém ſobě A daℓ gemu moc y Saud činiti/ neб Syn čℓowěka geſt. Nediwtež ſe tomu: Neboť přjgde ho-
dina/ w kteraužto wſſickni kteřj w hrobjch gſau/ vſℓyſſj hℓas Syna Božjho. Y půgdau kteřj dobré wěcy činili na wzkřjſſenj 
žiwota/ ale ti kteřjž zlé wěcy činili/ na wzkřjſſenj Saudu. Nemohuť gá ſám od ſebe nic činiti. Ale gakž ſℓyſſjm/ takť Saudjm/ a 
Saud můg ſprawedliwý geſt: Neб nehledám wůle mé/ ale wůle toho kterýž mne poſℓaℓ/ Otcowy. Wydáwámli gá ſwědectwj 
ſám o ſobě/ Swědectwj mé nenj prawé. Ginýť geſt kterýž ſwědectwj wydáwá o mně/ a wjm že prawé geſt swědectwj geho/ 
kteréž wydáwá o mně. Wy poſℓali gſte k Ianowi/ a on ſwědectwj wydaℓ prawdě. Ale gáť nepřigjmám ſwědectwj od čℓowěka: 

ale toto prawjm/ abyſſte wy ſpaſeni бyli. Onť geſt бyℓ ſwjce kteráž hořj a ſwjtj: Wy pak chtěli gſte na čas radowati ſe w Swět-
le geho. Gá pak mám wětſſj ſwědectwj nad Iana. Nebo ſkutby kteréž mi daℓ Otec abych ge wykonaℓ/ ti ſkutkowé kteréž gá 
činjm ſwědectwj o mně wydáwagj/ že mne gť Otec poſℓaℓ. A kterýž mne poſℓaℓ Otec/ onť ſwědectwj wydaℓ o mně. Gehož 
gſte wy hℓaſu nikdý neſℓyſſeli/ ani twáři geho widěli. A ſℓowa geho nemáte w ſobě zůſtáwagjcýho: nebo kteréhož geſt on 
poſℓaℓ/ tomu wy newěřjte. Ptegte ſe na Pjſma/ wnichž ſe domnjwáte žiwot wěčný mjti. A tať gſau/ geſſto ſwědectwj wy-
dáwagj o mně: ale nechcete přigjti ke mně/ abyſſte žiwot měli. chwáℓy od lidj gáť nepřigjmám. Ale poznaℓ gſem wás/ že wy 
miℓowánj Božjo nemáte w ſobě. Gáť ſem přiſſeℓ we gménu Otce mého/ a nepřigjmáte mne. Kdyby giný přiſſeℓ we gménu 
ſwém toho wy přjgmete.  

¶ Kterak wy můžete wěřiti/ kteřjž chwáℓu geden od druhého přigjmáte: chwáℓy pak kteráž gť od ſamého Boha, ne hledáte. 
Nedomnjwegtež ſe/ бychť gá na wás žaℓowati měℓ před Otcem. Geſtiť kdo na wás žaℓuge/ Mogžjŝ w kterémž wy naděgi má-
te. Nebo kdybyſſte wěřili Mogžjſſowi/ wěřilibyſſte ſnad y mně: neб geſt on o mně pſaℓ. Ale poněwádž geho Pjſmům newěřjte/ 
y kterak ſℓowům mým vwěřjte.   
 
LIST GALATSKÝM  
  
Kapitola I.  
PAwel Apoſſtol ne od Lidj/ ani ſkrze Cžℓowěka/ ale ſkrze Gežjſſe Kryſta a Boha Otce/ kterýž geg wzkřjſyℓ z Mrtwých. Y ti 

kteřjž ſemnau gſau wſſickni Bratřj/ Cýrkwjm Gaℓatſkým: Miℓoſt wám a pokog od Boha Otce a Pána naſſeho Gežjſſe Kryſta: 
Kterýžto wydaℓ ſebe ſamého za Hřjchy náſſe/ aby nás wytrhℓ ztohoto Swěta neſſlechetného/ wedlé wůle Boha a Otce naſſeho/ 
kterémužto čeſt a chwáℓa na wěky wěkůw/ Amen.  
¶ Diwjm ſe/ že gſte tak rychle od toho kterýž wás powoℓaℓ wmiℓoſt Kryſtowu vchýlili ſe k ginému Ewangelium: Kteréž nenj 
giné/ než že gſau někteřj kteřjž wás zarmucugj/ a wywrátiti chtěgj Ewangelium Kryſtowo. Ale бychme pak my/ neб Angeℓ 
s Nebe kázaℓ wám mimo toto/ což gſme wám kázali/ prokletý бuď. Iakož gſem předpowěděℓ wám/ a nynj opět prawjm: Bu-
deli wám kdo co kázati giného kromě toho/ což gſte přigali/ prokℓatý бuď Nynj pak k Lidemli wedu/ čili k Bohu? Zdaliž 
hledjm lidem ſe ljbiti? Kdybych ſe geſſtě ljbjℓ lidem/ ſℓužebnjkem bych Kryſtowým nebyℓ.  

¶ Známo zagiſté činjm wám Bratřj Ewangelium kteréž Kázáno geſt odemne/ žeť nenj wedlé Cžℓowěka: Nebo aniž gſem gá 
ho wzaℓ od Cžℓowěka/ ani ſe naučiℓ/ ale ſkrze Zgewenj Gežjſſe Kryſta. Sℓýchali gſte zagisté o mém obcowánj někděgſſjm w 
Židowſtwu/ že nad obyčeg protiwiℓ gſem ſe Cýrkwi Božj/ a hubiℓ gſem gi. A proſpjwaℓ ſem w židowſtwu nad mnohé mně 
rowné w pokolenj mém/ horliwým a pilným gſa miℓownjkem Otcůw mých vstanowenj. Ale když ſe zaljbiℓo Bohu/ kterýž 
mne бyℓ odděliℓ z žiwota Matky mé/ a powoℓaℓ ſkrze miℓoſt ſwau. Zgewiti ſyna ſweho mně, abych geg kázaℓ mezy Pohany/ 
hned ſem ſe neporadiℓ s tělem a krwj. Aniž ſem ſe wrátiℓ do Geruzaléma k těm genž prwé бyli Apoſſtolé nežli gá/ ale ſſeℓ 
gſem do Arabie/ přiſſeℓ ſem pak zaſe do Damaſſku. Potom po třech letech přiſſeℓ gſem do Geruzaléma/ abych ſe shledaℓ 
s Petrem/ y pobyℓ gſem s nim patnácte dnj. Giného pak z Apoſſtoℓůw žádného gſem newiděℓ/ gediné Iakuba Bratra Páně. 

Toť pak pjſſj wám/ ay před Bohem žeť nekℓamám. Potom přiſſeℓ gſem do Kragin Syrſkých a Cylicye. A neznali mé oſoby 
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Cýrkwe židowſké/ kteréž бyly w Kryſtu. Než toliko ſℓýchali o mně/ že ten kteryž ſe protiwiℓ nám někdy/ giž nynj káže wjru/ 

proti kteréž někdy бogowaℓ: A tak pro mne chwálili Boha.  
  
Kapitola II. 
 POtom pak po čtrnácti ℓetech/ o pět gſem ſſeℓ do Geruzaléma s Barnaбáſſem/ pogaw sſebau y Týta. A wſſeℓ ſem podlé zge 
wenj/ a rozmℓauwaℓ gſem s nimi o Ewangelium Swaté/ kteréž káži mezy Pohany/ a zwℓáſſtě s těmi/ kteřjž přednj a w wážno 
ſti бyli/ abych ſnad nadarmo neběžeℓ nynj y prwé. Ale ani Týtus kterýž ſe mnau бyℓ/ a gſa Pohanem/ nenj přinucen/ aby ſe 
obřezaℓ: Ale pro vwedené tu ffaℓeſſné бratry/ kteřj бyli přiſſli k wyſſpehowánj ſwobody naſſj/ kterauž máme w Kryſtu Ge-
žjſſy/ aby nás w ſℓužbu podroбili. Kterýmž to ani na čas nepowolili gſme k poddánj gim/ aby prawda Ewangelium zůſtaℓa 

v wás.  
¶ Od těch pak kteřj ſe zdáli nětco бýti (gacý gſau někdy бyli/ nenj mi do toho nic Bůh oſoby čℓowěka nepřigjmá) A tak ti, 
kteřjž ſe nětco zdáli бýti/ nic gſau mi nepomohli. Ale zaſe/ když vzřeli že geſt mi ſwěřeno Ewangelium abych ge kázaℓ mezy 
neobřezanými/ gako y Petrowi mezy Židy/ (Nebo ten ktęrýž powoℓaℓ Petra k Apoſſtolſtwj mezy židy powoℓaℓ také y mne 
abych бyℓ Apoſſtolem mezy Pohany) A když gſau poznali Miℓoſt Božj kteráž mi geſt dána/ Iakuб Petr a Ian/ kteřj ſe zdáli 
бýti ſℓaupowé/ rukau podali mi y Barnabáſſowi na znamenj Towaryŝſtwj/ abychom my mezy Pohany/ a oni mezy Židy káza-
li. Toliko abychom na chudé pamatowali/ čehož y pilen ſem бyℓ abych tak činiℓ.  
¶ A když přiſſeℓ Petr do Antyochye/ zgewně gſem gemu odepřeℓ/ neб geſt бyℓ hoden treſtánj: Nebo prwé než gſau přiſſli ně-
kteřj od Iakuba, gjdaℓ s Pohany A když přiſſli/ vcházeℓ a odděℓowaℓ ſe od nich/ бoge ſe těch kteřj бyli z židowſtwa obrácení. 

A w geho pokrytſtwj ſe ſrownáwali ſe y ginj Židé/ tak že y Barnabáſs vweden бyℓ od nich w to pokrytſtwj. Ale když gſem 
vzřeℓ žeſe nevpřjmně magj k prawdě Ewangelium/ řekℓ ſem Petrowi předewſſemi/ poněwadž ty/ gſa Židem pohanſky gſy 
žiw/ a ne židowſky/ y kterakž wedeſs k tomu Pohany aby Židowsky žiwi бyli? My přirozenj gſme židé a ne Pohané hřjſſnjcy: 
Wědauce to/ že nebýwá Cžℓowěk ſprawedliw včiněn z ſkutkůw Zákona ale ſkrze Wjru w Kryſta Gežjſſe/ y my vwěřili gſme 
w Kryſta Gežjſſe/ abychom бyli Sprawedliwj včiněnj z Wjry Kryſtowy/ a né z ſkutkůw Zákona. Proto/ že z ſkutkůw Zákona 
nebude ſprawedliw včiněn žádný Cžℓowěk.  
¶ Pakli hledagjce abychom Sprawedliwj včiněni бyli ſkrze Kryſta/ nalezeni gſme y my hřjſſnjcy/ tehda Kryſtus geſt 
ſℓužebnjkem hřjcha? Nikoli? Nebo бuduli to/ což gſem prwé kazyℓ/ opět zaſe wzdě ℓáwati/ přeſtupnjkem ſebe činjm. Nebo 

gá ſkrze Zákon/ vmřeℓ gſem Zákonu/ abych žiw бyℓ BOHU. S Kryſtem Vkřižowán gſem/ a žiw gſem giž ne gá/ ale žiw geſt 
we mně Kryſtus. Že pak nynj žiw gſem w Těle/ žiw gſem v Wjře Syna Božjho/ kterýžto zamiℓowaℓ mne/ a wydaℓ ſebe 
ſamého za mne. Nepohrdámť tau miℓoſti Božj. Nebo geſtližeť geſt ſprawedlnoſt ſkrze Zákon/ teda Kryſtus nadarmo geſt 
vmřeℓ.  
  
Kapitola III. 
 O Nemaudřj Gaℓatſſtj/ y kdo geſt wás zmámiℓ/ abyſſte newěřili prawdě. Před waſſjmižto očima Kryſtus Gežjſs potupen geſt/ 
a mezy wámi vkřižowán? Toto toliko chcy zwědě ti od wás: Z ſkutkůwli Zákona přigali ſte Ducha Swatého/ čili z ſℓyſſenj z 

wjry. Tak nemaudřj gſte/ že počawſſe duchem/ giž nynj tělem konáte. Tak mnoho trpěl gſte nadarmo? a wſſak nadarmoli? 
Protož ten kterýž dáwá wám Ducha Swatého/ a činj diwy mezy wámi: Z ſkutkůwli Zákona to činj/ čili z ſℓyſſenj Wjry. Iakož 
y Abraham v wěřiℓ Bohu/ a počteno gemu to k ſprawedlnoſti. A tak widjte/ že ti kteřjž gſau z wjry/ ti gſau Synowé Abraha-
mowi.  
¶ Předzwěděwſſi pak pjſmo/ že Bůh Lidi ſprawedliwé činj z wjry/ předpowěděℓo Abrahamowi: Že požehnáni бudau w tobě 
wſſickni Národowé. A ti kteřjž gſau z wjry/ docházegj požehnánj s wěrným Abrahamem. Kteřjž pak koli z ſkutkuw Zákona 
gſau/ pod zℓořečenſtwjm ſau Nebo pſáno geſt: Zℓořečený každý kdož nezůſtáwá we wſſem/ což geſt pſáno w knjhách Zákona/ 
aby to naplniℓ. Ale že ſkrze Zákon nebýwá žádný ſprawedliw včiněn před Bohem/ zgewné geſt/ neб ſprawedli wý z wjry žiw 

бude. Zákon pak nenj z wj ry/ ale kdo бude plniti Přikázanj Zákona/ žiw бude w nich. Kryſtus wykaupj nás z zℓořečenſtwj 
Zákona/ včiněn gſa pro nás zℓořečenſtwjm: Neб pſáno geſt: Zℓořečený každý kdož wiſý na dřewě. Aby mezy Národy požeh-
nánj Abrahamowo přiſſℓo ſkrze Kryſta Gežjſſe/ abychom zaſljbenj Ducha Swatého přigali ſkrze wjru. Bratřj po lidſku prawjm: 
Wſſak vtwrzeným některého čℓowěka Kſſafftem/ žádný neruſſj/ ani ho ginák měnj.  
¶ Abrahamowi pak včiněná gſau zaſljbenj y Semeni geho. Nedj: Semenům gakožto mnohym/ ale gakožto gednomu. A Seme-
nu twému genž geſt Kryſtus. Toto pak prawjm/ že Kſſafftu ſtwrzeného od Boha w Kryſtu/ Zákon kterýž po čtyřech ſtech a po 
třidcýti letech začaℓ ſe a wy dán geſt/ neruſſj aby wyprázdniℓ ſliby. Nebo geſtli z Zákona pocházý Dědictwj/ teda giž nenj z 
zaſljбenj. Ale Abrahamowi ſkrze zaſljbenj daℓ geſt Bůh. Což tehda Zákon? Y pro přeſtupnjky vſtanowen geſt (dokawádžby 
nepřiſſℓo Sýmě/ kterémuž zaſljbiℓ Bůh) zřjzený ſkrze Angeℓy w ruce Smjrce. Ale Smjrce nenj gednoho/ Bůh pak geden geſt. 

Což teda Zákon geſt proti ſlibům Božjm Odſtup to. Nebo бyť бyℓ Zákon dán/ kterýžby mohℓ obžiwiti zagiſté z Zákona бyℓa 
by ſprawedlnoſt. Ale zawřeℓo pjſmo wſſecky wěcy pod Hřjchem/ aby zaſljbenj Gežjſſe Kryſta z Wjry dáno бyℓo wěřjcým.  
¶ Prwé zagiſté nežli geſt přiſſℓa Wjra/ pod Zákonem бyli gſme oſtřihánj/ zawřjni gſauce w té Wjře/ kteráž měℓa zgewená бýti. 
A tak Zákon Pěſtaunem naſſjm бyℓ až do Kryſta/ abychom z Wjry ſprawedliwj včiněni бyli. Ale když přiſſℓa Wjra/ giž 
negſme pod Pěſtaunem. Nebo wy wſſickni Synowé Božj ſte ſkrze Wjru kteráž geſtw Kryſtu Gežjſſy. Protož kteřjžkoli pokřtěni 
gſte/ w Kryſta gſte ſe oblekli. A tak nenj rozdjℓu mezy Židem a Ržekem/ mezy Sℓužebnjkem a ſwobodným/ mezy Mužem a 
Ženau. Nebo wy wſſickni gedno gſte w Kryſtu Gežjſſy. A poněwadž wy ſte Kryſtowi/ teda Sýmě Abrahamowo gſte/ a podlé 
zaſljbenij Dědicowé.  

  
Kapitola IIII.  
PRawjm pak/ že pokudž Dědic maličký gť nic ſe nedělj od ſℓužebnjka gſa Pánem wſſeho. Ale pod ochráncemi a Zpráwcemi 
gť až do vℓožené ho čaſu od otce: Tak y my když ſme бyli maličcy/ pod žiwℓy ſwěta бyli ſme ſℓaužjce. Ale když geſt přiſſℓa 
plnoſt čaſu/ poſℓaℓ Bůh ſyna ſwého narozeného z Ženy/ pod Zákonem. Aby ty kteřjž pod Zákonem бyli, wykaupiℓ/ abychom 
zaſljbenj práwo Synůw přigali. Poněwadž gſte wy Synowé Božj/ poſℓaℓ Bůh Ducha Syna ſwého w ſrdce naſſe woℓagjcýho/ 
Otče, Otče. A tak giž negſy Sℓužebnjkem/ ale Synem. A poněwadž Synem/ teda y Dědicem ſkrze Boha Ale že tedáž neznagj-
ce Boha/ těm kteřjž negſau zpřirozenj Bohowé/ ſℓaužili ſte Giž pak nynj poznawſſe Boha/ nýbrž y poznáni gſauce odněo 

kterak obracugete ſe opět k mdℓým a бjdným žiwℓům/ gimž opět znowu chcete ſℓaužiti. Neб ſſetřjte dnj a Měſýcůw/ a čaſůw 
y Leth. Bogjm ſe/ abych ſnad na darmo nepracowaℓ mezy wámi. Buďte gako gá/ neб y gá gſem ga ko wy. Bratřj milj/ 
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(proſým wás) nic gſte mne nevrazyli. Ale wjte že s mnohau mdℓobau těℓa kázaℓ gſem wám Ewangelium ponegprwé. A po-

kuſſenjm tjm natěle mém nepohrzeli gſte/ ani ge zawrhli/ ale gako Angeℓa Božjho přigali gſte mne/ a gako Gežjſſe Kryſta. 
Protož kde geſt бℓahoſℓawenſtwj wáſſe? ſwědectwj zagiſté gá wydáwám wám/ že Oči wáſſe/ бy to mohℓo бýti/ wyℓaupjce 
бylibyſſte mne dali. Což tedy včiněn ſem wám nepřjtelem prawdu wám prawě? Miℓugiť wás ginj ne dobře/ nýbrž odwrátiti 
wás chtěgj od prawdy/ abyſſte gich náſledowali. Wy pak dobrého náſledůgte w dobrém wždyckny/ a ne gen toliko tedáž/ když 
ſem přjtomen wám. Synáčkowé mogi/ kteréž opět z бoleſtj rodjm/ dokudž zaſe mezy wás vweden nebude Kryſtus. Ale chtěℓ 
bych ſám v wás бýti nynj/ a hℓas můg změniti/ neб gſem zahanben pro wás. Powězte mi kteřj pod Zákonem chcete бýti/ zdali 
Zákona neſℓýcháte?  
¶ Nebo w něm pſáno geſt/ že Abraham měℓ dwa Syny/ gednoho z Děwky/ a druhého z ſwobodné Ten pak kterýž z Děwky 

бyℓ/ podlé těℓa ſe narodiℓ/ ale kterýž z ſwobodné/ ten ſkrze zaſljbenj: A toť ſe duchowně mℓuwj y rozumj. Neb totoť gſau 
dwa Zákonowé: Geden zagiſté na Hůře Sýnai wydaný/ kterýž w ſℓužbu podrobowaℓ/ a ten ſe wyznamenáwá ſkrze Agar. (Sy-
nay zagiſté Hora geſt w Arabĳ/ kteráž připogená geſt té/ kteráž geſt nynj Geruzalém) a ſℓaužj s Syny ſwými. Onenno pak/ kte-
rýž ſwrchu geſt Geruzalém/ ſwobodnýť geſt/ kterýž geſt Matka náſſe. Nebo pſáno gť: Weſeℓ ſe nepℓodná kteráž nerodjſs/ wy-
křikni weſele a zwoleg/ kteráž nepracugeŝ ku porodu/ neб wjce ſynū má opuſſtěná/ než ta kteráž má muže. My pak бratřj 
wedlé zaſljbenj Izákowa Synowé gſme.  
¶ Ale gakož pak tedáž ten/ kterýž wedlé těℓa narozen geſt/ protiwiℓ ſe tomu kte rýž бyℓ wedlé ducha/ tak geſt y nynj. Ale co 
prawj Pjſmo: Wywrz Děwku y Syna gegjho. Neб nebude Dědicem ſyn děwky, s Synem ſwobodné. A protož бratřj negſme 
my Synowé Děwky/ ale ſwobodné/ kteraužto ſwobodau Kryſtus nás wyſwobodiℓ.  

  
Kapitola V.  
PRotož Bratřj w ſwobodě (kterauž Kryſtus nás wyſwobodiℓ) ſtůgte/ a nevwaℓůgte na ſebe opět gha ſℓužebnoſti. Ay gá Paweℓ 
prawjm wám/ бudeteli ſe obřezowati/ Kryſtus wám nic neproſpěge. A opět ſwědčjm každému kdo ſe obřezuge/ že geſt 
dℓužnjkem aby weſſkeren Zákon naplniℓ. Zbaweni gſte Kryſta/ kteřjž ſkrze Zákon chcete ſprawedlnoſti nabýwati/ a z miℓosti 
gſte wypadli. Neб my ſkrze Ducha Swatého/ naděge ſprawedlnoſti z wjry čekáme. Nebo w Kryſtu Gežjſſy/ ani obřezowánj 
prozpjwá/ ani neobřezowánj ale Wjra/ kterážto ſkrze ℓáſku půſobj. Běželi gſte dobře/ y kdo geſt wám překazyℓ/ abyſſte ne-
poſℓauchali prawdy? Žádnému nepowoℓůgte/ neб ta rada nenj z toho/ kterýž wás powoℓaℓ: Maličko kwaſu wſſecko těſto 

nakwaſſuge.  
¶ Iáť dauffánj mám o wás w Pánu/ že nic giného nebudete ſmyſliti. Kdož pak wás zarmucuge/ trpěti бude Saud/ kdožkoli geſt 
ten. Iá pak Bratřj, kážili geſſtě Obřezánĳ/ y pročež protiwenſtwj trpjm? Teda geſt wyprázdněno pohorſſenj Křjže. O бy také 
odřezáni бyli kteřjž mezy wámi nepokog činj.  
¶ Nebo wy kſwobodě powoℓani ſte бratřj/ toliko abyſſte pod zámyſlem té ſwobody nepowoℓowali těℓu/ ale ſkrze ℓáſku ducha 
poſℓuhugtež ſobě weſpolek. Neб weſſkeren Zákon w gednom ſℓowu ſe naplňu ge/ totiž w tom: Miℓowati бudeſs бližnjho 
ſwého gako ſebe ſamého. Budeteli ſe pak weſpolek kauſati a hrýzti/ hleďte abyſſte weſpolek geden od druhého zkaženi ne by-
li.  

¶ Prawjm pak Duchem choďte/ a žádoſtj těleſných newykonáte: Nebo Těℓo žáda proti Duchu/a Duch proti Těℓu. Toto zagiſté 
dwé weſpolek ſe ſobě protiwj/ abyſſte ne wſſe činili/ cobyſſte chtěli. Gſteli pak duchem wedeni/ giž negſte pod Zákonem. 
Zgewnjť gſau zagiſté ſkutkowé těℓa/ genž gſau: Cyzoℓožſtwo/ Smiℓſtwo/ Nečiſtota/ Neſtydatoſt/ Chlipnoſt Modℓoſℓauženj/ 
Tráwenj/ nepřjzně/ ſwárowé/ Nenáwiſti/ Hněwowé/ Wády/ Různice/ Roty. Záwiſti/ Wraždy/ Opiℓſtwj/ Hodowánj/ a těm wě-
cem podobné/ kteréž wám předpowjdám/ gakož gſem y prwé prawiℓ/ že kdož takowe wěcy činj/ Kráℓowſtwj Božjho nedůg-
dau: Ale Owotce Ducha geſt Láſka/ Radoſt/ pokog/ Trpěliwoſt/ dobrotiwoſt/ dobrota/ dℓauhočekánj/ tichoſt/ wjra/ ſtřjdmoſt/ 
zdrželiwoſt/ čiſtota: Proti takowým wěcem nenj Zákon. Kteřjž pak gſau Kryſtowi/ tiť gſau těℓo ſwé vkřižowali s wáſſněmi a s 
žádoſtmi.   

¶ Geſtliže Duchem ſme žiwi/ duchem y choďme. Nebýwegme marné chwáℓy žádoſtiwj/ weſpolek ſebe popauzegjce/ geden 
druhému záwidjce.  
  
Kapitola VI. BRatřj/ бyℓliby zachwácen Cžℓo wěk w některém nedoſtatku/ wy kteřjž duchownj gſte/ naprawte takowého w 
Duchu tichém/ prohlédage každý ſám k ſobě/ aby y ty nebyℓ pokauſſjn. Geden druhého бřemena neſte/ a tak naplnjte Zákon 
Kryſtů. Neб domnjwali ſe kdo žeby nětco бyℓ/ a nic negſa/ takowý ſám ſebe ſwodj. Ale djℓa ſwého zkus gedenkaždý/ a tak 
ſám wſobě toliko chwáℓu mjti бude/ a ne v giném. Nebo gedenkaždý бřjmě ſwé poneſe.  
¶ Zdjlegž ſe pak ten kterýž naučenj přigjmá w Sℓowu Páně stjm od kohož naučenj бéře/ wſſjm ſwým ſtatkem. Nemylte ſe/ 
Bůhť nebude poſmjwán. Neб cožkoli бude ſýti čℓowěk/ toť бude y žjti. A kdož rozſýwá w těle ſwém/ z těℓa také žjti бude po-

ruſſenj/ ale kdož rozſýwá w Duchu/ z Ducha žjti bude žiwot wěčný. A dobře činjce, nevſtáwegme/ neб čaſem ſwým žjti 
бudeme nevſtáwagjce. A protož dokawadž čas máme/ čiňme dobře wſſechněm a zwℓáſſtě domácým Wjry.  
¶ Wiztež gaké gſem Liſty pſaℓ wám rukau ſwau. Neб ti kteřjž chtěgj ſe těleſně ljbiti/ nutj wás abyſſte ſe obřezowali/ gediné 
aby protiwenſtwj Křjže Kryſtowa netrpěli. Nebo ani ti kteřjž ſe obřezugj/ Zákon zachowáwagj/ ale chtj abyſſte ſe obřezowali 
proto, aby ſe tělem waſſjm chℓubili. Ale odemne to odſtup/ aťbych ſe w čem chℓubiℓ/ gediné w křjži Pána naſſeho Gežjſſe 
Kryſta/ ſkrze kteréhož ſwět mi vkřižowán geſt/ a gá ſwětu. Neб w Kryſtu Gežjſſy za nic neſtogj obřezowánj/ ani neobřezowá-
nj/ ale nowé ſtwořenj. A kteřjžkoli této zpráwy бudau náſledowati/ přjgde na ně pokog/ a miℓoſrdenſtwj/ y na lid Izraelſký 
Božj. Giž pak po tom žádný mi těžkoſti nečiň. Nebť gá gjzwy Pána naſſeo Gežjſſe Kryſta na těle mē noſým. Miℓoſt Pána 

naſſeho Gežjſſe Kryſta бudiž s Duchem waſſjm бratřj/ Amen. 


