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Abstrakt 

 

Tato práce se zabývá vývojem psaní velkých písmen ve starých českých tiscích 

samostatně vydaných Nových zákonů. Pro tento výzkum bylo vybráno sedm Nových 

zákonů (jeden prvotisk a šest tisků ze 16. století), ze kterých byly analyzovány dva 

úseky. Metodicky vycházíme z článků Fidlerové, Dittmanna a Vladimírové (2010) a 

Fidlerové (2013) o používání majuskulí v raněnovověkých českých tištěných biblích. 

Zabýváme se velkými písmeny z lexikálního hlediska, podle slovních druhů. 

Substantiva, adjektiva a numeralie byly rozděleny do dílčích kategorií podle 

zmiňovaných studií a následně bylo vypočítáno procento majuskulí v každé z těchto 

skupin. Zjištěné skutečnosti jsou průběžně porovnávány s výchozími studiemi. Práce 

obsahuje množství grafů a tabulek, které přehledně podávají výsledky bádání. Oproti 

předcházejícím výzkumům jsme se zabývali i celky slov tištěnými dohromady 

s předcházející předložkou. 

 

 

Klíčová slova: český jazyk, humanismus, grafický systém, pravopis, velká písmena, 

Bible, Nový zákon, český biblický překlad 
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Abstract 

 

This thesis deals with the development of the capitalization in the old Czech prints of 

separately published New Testaments. Seven New Testaments (one incunabulum and 

six prints from the 16th century) were chosen for this research. Two excerpts were 

analysed from each of them. We use the method of the articles by Fidlerová, Dittmann 

and Vladimírová (2010) and Fidlerová (2013). These articles focused on the usage of 

capital letters in early modern prints of Czech Bibles. We deal with the capitals from the 

lexical point of view (according to parts of speech). Substantives, adjectives and 

numerals were divided into particular categories corresponding to the mentioned 

studies. Afterwards, the percentage of majuscules in each of these groups was 

calculated. The results are continuously compared with the initial studies. The thesis 

includes numerous graphs and tables which clearly present the discovered facts. In 

addition to the previous research we deal with the clusters of a word printed together 

with the previous preposition. 

 

 

Key words: Czech language, humanism, graphical system, orthography, capitalization, 

Bible, New Testament, Czech Bible translation 
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1 Úvod 
Tato práce se zabývá vývojem používání velkých písmen ve vybraných nejstarších 

českých tiscích samostatně vydaných Nových zákonů. Tímto tématem jsme se rozhodli 

zabývat na základě toho, že tomuto problému nebylo věnováno mnoho pozornosti. 

Psaní velkých písmen je výhradně grafickou záležitostí, proto se jím dosud zabývalo jen 

málo studií. I když se jedná o relativně opomíjenou záležitost, užívání velkých písmen 

není ani v raném novověku náhodné nebo chaotické, a jeho zkoumání má tedy své 

opodstatnění. 

Zde představený výzkum navazuje na dvě v nedávné době vydané práce. Jedná se o 

článek Aleny A. Fidlerové, Roberta Dittmanna a Veroniky S. Vladimírové Užívání 

velkých písmen v českých tištěných Biblích raného novověku, publikovaný ve sborníku 

z mezinárodní konference Dějiny českého pravopisu (do r. 1902), která proběhla v Brně 

roku 2010, a dále o navazující studii Aleny A. Fidlerové Uplatnění lexikálního principu 

v užívání velkých písmen v českých tištěných biblích raného novověku, která vyšla v 

časopise Historie – Otázky – Problémy 5 (2013). Oba články používají stejnou metodu, 

která již byla užita v práci R. Bergmanna et al. (1998), jež zkoumala situaci v němčině 

v 16. a 17. století. Jejich autoři se zabývají českými tisky biblí vydanými do r. 1780, ve 

kterých zkoumají to, jak se proměňovalo v průběhu doby používání majuskulí. Výzkum 

je zaměřen na všechny tisky celých českých biblí (tj. vydání, která obsahují Starý i 

Nový zákon) od prvotisků až po 3. vydání Bible svatováclavské (1778–1780). 

Klademe si za cíl rozvinout tyto studie a porovnat užití velkých písmen v samostatně 

vydaných Nových zákonech s výsledky, ke kterým dospěli Fidlerová, Dittmann a 

Vladimírová. Metodicky vycházíme z jejich článků. Zabýváme se majuskulemi 

motivovanými lexikálně (tedy významem slova, např. jestli se jedná o proprium či 

apelativum), nikoli velkými písmeny stojícími na začátku vět, veršů a podobně, které 

jsou motivované syntakticky.  

Rozdíl oproti předcházejícím pracím spočívá v tom, že pro náš výzkum byl vybrán 

vzorek sedmi tisků Nových zákonů, a to vydaných do konce 16. století. Nezabýváme se 

tedy všemi samostatnými Novými zákony, ale zaměřujeme se pouze na vybrané tisky ze 

16. století a jeden prvotisk (Dlabačův Nový zákon). Dalším rozdílem je také zkoumání 

celků slov psaných dohromady s předcházející předložkou, které byly v první studii 

opomíjeny a v druhém článku posuzovány jako předložky. 
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Nejprve shrneme studie, ze kterých tato práce vychází, tj. články Fidlerové, Dittmanna a 

Vladimírové (2010), Fidlerové (2013) a také německou práci Bergmanna et al. (1998). 

V další části naší práce se budeme zabývat tím, jak bylo používání majuskulí 

popisováno v soudobých gramatikách, a částečně i pravopisem daného období obecně. 

Dále popíšeme, jak reflektovaly velká písmena práce o českých biblích, a také novější 

práce o grafické stránce starší češtiny – jazykovědné studie a návrhy edičních zásad. 

Hlavní část této práce tvoří vlastní výzkum majuskulí ve vybraných Nových zákonech. 

Jednotlivé tisky jsou popsány na začátku příslušné kapitoly. Následuje popis zde 

použité metodologie včetně rozdělení zkoumaných slovních druhů do kategorií. Toto 

rozdělení zůstává stejné jako ve Fidlerové et al. (2010) a Fidlerové (2013). Výsledky 

jsou strukturovány podle zmiňovaných článků a jsou průběžně porovnávány se 

zmiňovanými studiemi. Práce obsahuje mnoho grafů a tabulek, které přehledně podávají 

dosažené hodnoty a které lze opět srovnat s grafy a tabulkami ve výchozích studiích. 

V příloze se nachází tabulka absolutních počtů majuskulí i minuskulí u slov zařazených 

do jednotlivých kategorií a ukázka transliterace textů doplněné příslušnými značkami. 
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2 Předchozí výzkumy psaní velkých písmen 

V této kapitole popíšeme výzkumy psaní majuskulí, ze kterých naše práce vychází 

metodologicky a s kterými jsou naše výsledky průběžně porovnávány. Jedná se o práci 

Fidlerové, Dittmanna a Vladimírové (2010), která se týká užívání velkých písmen u 

substantiv. Ostatními slovními druhy se dále zabývala Alena A. Fidlerová (2013). Obě 

studie aplikují na české prostředí výzkum R. Bergmanna et al. (1998), který se zabýval 

historickým vývojem psaní velkých písmen v němčině. 

2.1 Fidlerová, Dittmann a Vladimírová (2010) 

Výsledky výzkumu vývoje psaní velkých písmen v českých biblích byly publikovány 

v článku Užívání velkých písmen v českých tištěných Biblích raného novověku, který 

vyšel ve sborníku Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník vyšel k příležitosti 

mezinárodní konference o českém pravopisu, pořádané v Brně roku 2010. Článek 

obsahuje přehledné tabulky a grafy, se kterými porovnáme výsledky našeho výzkumu 

Nových zákonů. 

2.1.1 Metoda výzkumu 

Autoři chtěli prozkoumat, jak se vyvíjelo psaní velkých písmen v českých 

raněnovověkých biblických tiscích. Metoda výzkumu byla převzata z práce kolektivu 

vedeného R. Bergmannem a D. Neriusem, která se zabývala situací v německých tiscích 

z let 1500–1700 (viz oddíl 2.3). Oproti německému výzkumu se Fidlerová, Dittmann a 

Vladimírová zabývali texty celých českých biblí vydaných do roku 1780 (studie 

Bergmanna a kol. biblické tisky nezahrnovala). Překlady bible byly vybrány z důvodu 

uvedeného v článku: „[T]voří ucelenou skupinu obsahově velmi blízkých textů, které 

vycházely po celé sledované období a jejichž jazykové i typografické úrovni byla 

věnována velká pozornost.“ (Fidlerová et al., 2010, s. 291). Dále se tento výzkum liší od 

německého zaměřením pouze na lexikální rovinu, konkrétně na substantiva. 

2.1.2 Výchozí texty 

Výzkum se zabývá všemi celými českými biblemi od prvotisků ke 3. vydání Bible 

svatováclavské (1778–1780), tedy celkem 21 tisky. Z každého tisku byly vybrány dva 

úryvky ze Starého a dva úryvky z Nového zákona. Jedná se o prvních pět kapitol 

Genese, Ezechiele a Janova evangelia a list Galatským (šest kapitol). Tyto části byly 
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vybrány proto, že se autoři studie snažili, aby byly zahrnuty části dějové, úvahové i 

výčtové, a podle možnosti se vyhýbali veršovaným pasážím (Fidlerová et al., 2010, s. 

291). Ze zkoumaných úseků byl brán v úvahu jen holý text bez doprovodných 

poznámek. Celková délka analyzovaných úseků z každého tisku byla zhruba 11 000 

slov, z toho asi 2 400 substantiv. 

 

2.1.3 Kategorie substantiv 

Fidlerová, Dittmann a Vladimírová se snažili o studii srovnatelnou se zmiňovaným 

německým výzkumem, rozlišovali proto stejné kategorie (kromě kategorií definovaných 

na základě německých slovotvorných prostředků, tj. např. přípon adjektiv –isch a -er).
1
 

Tyto skupiny přejímáme shodně do naší práce. Substantiva byla rozdělena na vlastní 

jména a apelativa. V rámci těchto skupin byly vymezeny další kategorie na základě 

významu. Výzkum Fidlerové et al. (2010) se zabýval pouze slovním druhem substantiv. 

 

2.1.4 Vymezení slov a zásady třídění 

Za slovo byl považován jeden grafický celek oddělený mezerami. Pokud bylo slovo 

vytištěno dohromady s předložkou, nebylo do výzkumu zahrnuto. Vynechána byla 

substantiva, u kterých bylo použito velké písmeno ze syntaktického či textového 

důvodu (tj. u slov stojících na začátku kapitol, odstavců, veršů, vět či přímé řeči). Pokud 

bylo slovo na této pozici tištěno s malým písmenem, do výzkumu započítáno bylo, 

použití minuskule bylo s největší pravděpodobností založeno na lexikálním principu. 

Zařazení do jednotlivých kategorií (viz oddíl 5.2.1) záviselo na kontextu, ve kterém 

bylo slovo použito. Jedno slovo se tedy mohlo vyskytovat v různých kategoriích podle 

smyslu textu.
2
 Každý výskyt slova byl započítán pouze do jedné kategorie (s výjimkou 

cizích slov, která byla zařazena do příslušné kategorie a navíc počítána do skupiny 

cizích slov). 

 

                                                 
1
 K třídění do skupin  v německé studii viz Bergmann et al., 1998, s. 42–75, zvláště seznam kategorií na s. 

72–75. 
2
 Autoři studie se řídili rozlišováním na konkréta a abstrakta popsaným ve studii Petry Ewaldové (1992). 
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2.1.5 Výsledky výzkumu 

Závěry vyvozené z tohoto bádání byly prezentovány ve formě přehledných grafů a 

tabulek s procenty velkých písmen v jednotlivých kategoriích. Porovnána byla apelativa 

s proprii a celkový výskyt velkých písmen u substantiv. Dále byly porovnávány 

subkategorie u proprií a apelativ zvlášť – v rámci prvního z těchto grafů se srovnávala 

osobní jména, místní názvy a nomina sacra, v rámci druhého označení osob, ostatní 

konkréta a abstrakta. 

Výzkum Fidlerové, Dittmanna a Vladimírové měl porovnat situaci v tiscích českých 

biblí se situací v německých tiscích z let 1500–1700. V závěru studie autoři shrnují své 

výsledky následovně: „[Z]atímco v německých tiscích dosahuje podíl majuskulí u 

apelativ kolem r. 1590 asi 70 % a dále roste, takže na konci sledovaného období 

překračuje 90 % […], v našem materiálu nacházíme nejvyšší hodnoty jen kolem 50 % 

[…], v soudobých Biblích kralické tradice a v Biblích pozdějších jsou však výrazně 

nižší“ (Fidlerová et al., 2010, s. 301). Fidlerová, Dittmann a Vladimírová se domnívají, 

že hlavní vliv na nahrazení velkých písmen malými u většiny substantiv měla tradice 

Bible kralické a návazně Bible svatováclavské. 

Dalším výsledkem je tvrzení, že „začátek nárůstu počtu substantiv s iniciální majuskulí 

přichází v německých luteránských tiscích dříve než v češtině“ (Fidlerová et al, 2010, s. 

302). Také u německých katolických tisků je použití velkých písmen častější než 

v češtině (tamtéž). 

2.2 Fidlerová (2013) 

Alena A. Fidlerová navázala na výzkum z roku 2010 studií Uplatnění lexikálního 

principu v užívání velkých písmen v českých tištěných biblích raného novověku v 

časopise Historie – Otázky – Problémy 5, 2013. Článek vycházel ze stejného materiálu 

jako předchozí studie, tj. z vybraných úseků textu celých českých biblí vytištěných do 

roku 1780 (prvních pět kapitol z Genesis, Ezechiele a Janova evangelia a list 

Galatským). V této studii se zabývala použitím majuskulí u dalších slovních druhů, 

zejména u adjektiv a číslovek. 

 

2.2.1 Metodika 

Metoda použitá v tomto výzkumu opět vycházela z práce R. Bergmanna et al. (1998). 

Adjektiva a číslovky byly rozděleny do několika kategorií podle svého sémantického 
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obsahu. U adjektiv byly vymezeny hlavní skupiny: adjektivní nomina sacra, adjektiva 

odvozená od proprií a označení národů, dále adjektiva odvozená od označení osob, 

adjektiva odvozená od ostatních substantiv, ostatní adjektiva a pseudosubstantiva 

(adjektiva substantivizovaná). Rozlišení adjektiv bylo podrobnější než v německém 

výzkumu (srov. Fidlerová, 2013, s. 161). Číslovky byly rozděleny na substantivní 

číslovky a číslovky ostatní.
3
 Rozdělení podle Fidlerové jsme převzali do našeho 

výzkumu, abychom mohli porovnat naše výsledky s výsledky, ke kterým dospěla 

Fidlerová (rozdělení do kategorií viz oddíl 5.2.2 a 5.2.3). K zásadám třídění do skupin je 

potřeba poznamenat, že za číslovky byly považovány pouze výrazy primárně vyjadřující 

kvantovost, a to jak číslovky určité, tak neurčité. Výrazy použité jako zájmena (např. 

jeden druhého břemena neste) nebyly mezi číslovky započítány. V případě výskytu 

předložky tištěné dohromady s následujícím slovem Fidlerová zacházela s tímto celkem 

jako s předložkou (2013, s. 162). 

 

2.2.2 Výsledky 

Výsledky byly shrnuty několika grafy a doplněny tabulkou absolutních hodnot výskytů 

sledovaných kategorií v jednotlivých tiscích. Fidlerová ve svém výzkumu samostatně 

hodnotila jen kategorie zastoupené zhruba 25 slovy v každém tisku. V naší práci 

vycházíme z těchto grafů, abychom mohli situaci lépe porovnat. Nejprve byly srovnány 

výskyty majuskulí u substantiv, adjektiv a numerálií celkem, poté se Fidlerová věnovala 

některým skupinám podrobněji. 

Porovnávána byla kategorie
4
 adjektivní nomina sacra (AS) s adjektivy odvozenými od 

proprií (ARVG, ARVP, ARVV). Další zkoumání proběhlo v rámci adjektiv odvozených 

od apelativ (ARPP, ARSK, ARSA). Tato adjektiva byla srovnávána s příslušnými 

substantivy (SAPP, SAK, SAA). V závěru článku byla popsána situace v rámci 

číslovek. 

Fidlerová dospívá k závěru, že užívání majuskulí u substantiv - proprií a skupiny 

nomina sacra se rozšiřuje i na další slova s nimi příbuzná či podobná (2013, s. 169). To 

se týká především Melantrichových biblí. Slovní druhy jako slovesa, předložky, spojky 

a citoslovce se používají téměř výhradně s minuskulí. Nejvíce velkých písmen se 

                                                 
3
 Rozdělení proběhlo na  základě morfologického kritéria, oproti německému výzkumu, kde byly 

substantivní číslovky vymezeny na základě jejich použití ve větě jako substantiv (srov. Bergmann et al., 

1998, s. 67–68). Fidlerová se domnívá, že toto kritérium „je pro češtinu relevantnější“ (2013, s. 168). 
4
  Rozdělení adjektiv do kategorií viz oddíl 5.2.2. 
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vyskytuje ve všech kategoriích adjektiv odvozených od substantiv. Ostatní adjektiva se 

s majuskulí objevují zřídka. Závěrem je, že u adjektiv je „ve zkoumaném období užití 

majuskule motivováno zejména sémanticky“ (Fidlerová, 2013, s. 170). Dalším 

výsledkem studie je, že slovní druhy kromě substantiv, adjektiv a číslovek nemají 

tendenci k používání majuskule. 

Kolem roku 1590 se v českých tiscích nachází kolem 50 % velkých písmen u apelativ, 

zatímco v němčině je to kolem 70 % a dále se jejich podíl zvyšuje. Fidlerová vyvozuje  

závěr, že „vývoj v češtině probíhal sice v 16. století mírně opožděně, ale v zásadě 

paralelně jako v němčině, nikdy však u biblických tisků plně nedosáhl stavu, kdy se 

rozhodujícím faktorem pro užití velkého písmene stane slovnědruhová příslušnost 

k substantivům“ (2013, s. 170). Ke konci tohoto období nastupuje kralická tradice, která 

počet majuskulí výrazně redukuje. V melantrišských biblích je navíc patrný sklon psát 

s velkým písmenem i některé číslovky. Tuto skutečnost Fidlerová vysvětluje jejich 

důležitostí v textu (2013, s. 170). Tato tendence je patrná i v němčině (srov. Bergmann 

et al., 1998, s. 895–897).  

 

2.3 Bergmann et al. (1998) 

Fidlerová, Dittmann a Vladimírová vycházeli z rozsáhlé studie R. Bergmanna a 

D. Neriuse (1998), která se zabývá vývojem psaní velkých písmen v německém jazyce 

v období 1500 až 1700. Pro tuto analýzu bylo vybráno 145 textů. Tyto texty byly 

zkoumány z hlediska textové roviny, syntaktické roviny a roviny lexikální. V současné 

němčině se na rozdíl od většiny ostatních jazyků píší všechna substantiva a 

substantivizace s velkým písmenem, původně tomu však tak nebylo. Použití velkých 

písmen oproti malým přináší určitou další informaci, a také vyzvedává důležitost slova.
5
  

2.3.1 Metodika 

Zdrojové texty pro studii Bergmanna et al. byly vybrány podle časových a 

geografických kritérií tak, aby rovnoměrně pokrývaly zvolené časové období i celé 

území dnešního Německa. Výsledky výzkumu byly srovnány s údaji ze soudobých 

gramatik a pravopisných příruček. 

                                                 
5 „Die Großbuchstabe drückt jedoch nicht nur wie der Kleinbuchstabe als Graphem beziehungsweise 

Bestandteil eines (Phono-)Graphems einen Phonembezug aus, sondern er gibt darüber hinaus noch 

weitere, zusätzliche Informationen, indem er bestimmte Positionen und Elemente im geschriebenen Text 

hervorhebt, die Aufmerksamkeit auf sie lenkt und dadurch die Erfassung des Textes unterstütz.“ 

(Bergmann et al., 1998, s. 2). 
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Jak již bylo řečeno, studie zkoumala užívání velkých písmen z hlediska tří rovin, a to 

textové, syntaktické a lexikální. Zde se budeme zabývat jen lexikální rovinou, která je 

relevantní pro tuto práci. Analýza velkých písmen na lexikální rovině
6
 probíhala v rámci 

jednotlivých vět. Slova byla rozdělena do kategorií na základě slovních druhů.  

Pozornost byla věnována všem slovním druhům. V úvahu byla brána jen slova, u nichž 

nebyl žádný textový ani syntaktický důvod k použití velkého písmene. Za slovo bylo 

považováno slovo grafické, tj. oddělené mezerami.
7
 V rámci slovních druhů byly 

vytvořeny na sémantickém základě další podkategorie. Substantiva byla rozdělena na 

nomina sacra (slova hodná křesťanské úcty – např. Bůh, Pán, apoštol, nebe), vlastní 

jména (osob, geografická, ostatní), jména označující osoby (tituly, odvozeniny od 

geografických názvů, ostatní), ostatní konkréta, abstrakta, desubstantivizace, cizí 

apelativa. Adjektiva se dělila na odvozená od geografických názvů (na –isch, na –er a 

ostatní), odvozeniny od osobních jmen, nomina sacra, odvozeniny od označení osob (od 

titulů a ostatní), adjektiva vyjadřující úctu (např. allmächtig), ostatní adjektiva a 

pseudosubstantiva. Pronomina tvoří zájmena osobní, zájmena používaná při oslovení 

(Du, Ihr, Sie a odpovídající přivlastňovací zájmena), substantivní zájmena a ostatní. 

2.3.2 Výsledky studie 

Z grafů je patrné, že už na počátku zkoumaného časového úseku se psala vlastní jména 

(zvláště geografické názvy a jména osob) s velkým písmenem častěji než apelativa 

(k substantivům viz Bergmann et al., 1998, s. 829–874
8
). Psaní velkých písmen u 

proprií se také dříve ustálilo. U apelativ bylo procento velkých písmen zpočátku velmi 

malé, nejprve zaznamenala prudký nárůst nomina sacra. Dále vzrostlo procento velkých 

písmen u jmen označujících osoby (v pořadí odvozeniny od geografických názvů, 

označení titulů a ostatní). Poté se zvýšilo procento velkých písmen u ostatních konkrét. 

Nejdéle se ustalovala velká písmena u abstrakt (nejméně velkých písmen bylo u abstrakt 

vzniklých konverzí). Více velkých písmen bylo zaznamenáno u cizích apelativ než u 

apelativ domácího původu. Začátek (0 %) i konec (100 %) vývoje leží mimo zkoumaný 

časový úsek. 

                                                 
6 Psaní velkých písmen z hlediska lexikální roviny jsou věnovány kapitoly Großschreibung als Ausdruck 

des lexikalischen Prinzips (Bergmann, 1998, s. 37–75) a Der Befund auf der lexikalischen Ebene 

(Bergmann, 1998, s. 829–911). 

7 V tomto bodě se liší od této práce, kde bereme v úvahu i spojení slova s předložkou, protože se v našich 

textech v hodně případech vyskytuje velké písmeno i po předložce v rámci jednoho grafického celku.  
8
 Grafy zaznamenávající vývoj v jednotlivých kategoriích substantiv se nacházejí na s. 832, 834, 843, 

845, 851, 854. 



 18 

Výzkum substantiv ukazuje, že motivace užívání velkých písmen u substantiv 

vycházela od vlastních jmen a pokračovala přes substantiva blízká propriím po všechna 

substantiva (srov. Bergmann et al., 1998, s. 872). Rozhodujícími faktory pro použití 

majuskule byly jedinečnost substantiva a chybějící lexikální význam, tedy vlastnosti 

typické pro vlastní jména. Svou úlohu hrála i úcta k označenému. 

Ani adjektiva na počátku sledovaného období nebyla psána všechna s malým 

písmenem. Na konci tohoto období, tj. kolem roku 1710, byly všechny odvozeniny od 

osobních jmen psány s velkým písmenem, stejně jako většina odvozenin od 

geografických názvů, polovina adjektiv zařazených mezi nomina sacra a přes polovinu 

odvozenin od označení osob. Velká písmena u adjektiv se zdají být také primárně 

sémanticky motivovaná. 

Slovesa ze zkoumaného období jsou jen řídce psána s velkým písmenem, ale v několika 

textech se více vyskytují majuskule u sloves cizího původu nebo u sloves odvozených 

od substantiv. Zájmena jsou ve většině textů psána s malým písmenem a i ve zbývající 

části textů je jejich procento s velkým písmenem nízké. Vývoj psaní majuskulí u 

číslovek nebylo možné ze zkoumaného materiálu přesněji popsat. Pravděpodobně byla 

velká písmena u číslovek motivována jejich funkcí, zástupností substantiva. Texty 

s větším počtem majuskulí u číslovek byly rozmístěny po celém sledovaném období. 

Pro spojky je charakteristické psaní malých písmen, s velkým písmenem se jich 

vyskytovalo ve zkoumaném materiálu jen několik. Adverbia byla ve většině případů 

psána s malým písmenem, ojedinělé výjimky tvořila příslovce cizího původu. Předložky 

a členy byly psány s minuskulí, přesto se jich několik objevilo s velkým písmenem, což 

mohly být tiskařské chyby. Spojky, předložky a členy byly psány s velkým písmenem 

pouze na základě syntaktického principu. Citoslovce se vyskytovala ve zkoumaných 

textech v jednotkách případů, většinou s malým písmenem. Pokud bylo písmeno velké, 

mohlo být tak napsáno na základě syntaktického principu. 

Velká písmena vyskytující se uvnitř slov byla zaznamenána u slov složených ze dvou 

částí. Druhým typem psaní majuskulí uvnitř slova bylo použití dvou velkých písmen na 

začátku slov, případně o vytištění celého slova kapitálkami. Jednalo se o nomina sacra 

(např. GOtt, HERR), případně o jména osob či geografické názvy. 

Vývoj psaní velkých písmen u německých substantiv směřoval k používání majuskule 

pro všechna podstatná jména. Zpočátku byla motivem potřeba odlišit vlastní jména a 

dále také vyjádření úcty. Nakonec se velké písmeno začalo používat pro odlišení celého 

slovního druhu včetně abstrakt. Výzkum Bergmanna a Neriuse byl shrnut také v knize 
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Das Frühneuhochdeutsche als sprachgeschichtliche Epoche z r. 1999. Příslušnost 

k slovnímu druhu substantiv jako důvod pro použití majuskule byla zaznamenána 

nejdříve od r. 1680, abstrakta se začala psát s velkým písmenem později (srov. 

Bergmann, 1999, s. 71).  
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3 Reflexe používání majuskulí 

V této kapitole se budeme věnovat teoretickým východiskům našeho výzkumu. Nejprve 

se stručně zmíníme o pravopisu daného období. Poté popíšeme, jak se o velkých 

písmenech zmiňovaly soudobé gramatiky. Dále se budeme zabývat tím, co psali o 

majuskulích někteří autoři publikací o starších českých biblích. V poslední části 

kapitoly se zaměříme na jazykovědné studie a ediční zásady a jejich poznámky a 

doporučení ohledně velkých písmen. 

3.1 Pravopis používaný v 15. a 16. století 

V tomto oddíle se budeme zabývat českým pravopisem daného období. Základní 

informace k dějinám českého pravopisu se nacházejí např. v publikaci Kapitoly z dějin 

české jazykovědné bohemistiky (Pleskalová et al., 2007, s. 499-539), kde lze nalézt i 

soupis literatury k tomuto tématu (s. 532–539). V nedávné době vyšel sborník z 

mezinárodní konference Dějiny českého pravopisu (do r. 1902) konané v Brně r. 2010 

(Čornejová et al., 2010).
9
 

 

Na konci 15. století a v 16. století docházelo k ustalování českého pravopisu pod vlivem 

knihtisku. Na začátku tohoto období se mísil diakritický a spřežkový pravopis, později 

se vyvinul pravopis bratrský. Pravopis se od prvních tisků pomalu sjednocoval. Na jeho 

vývoj měly zásadní vliv náměšťská mluvnice (1533),
10

 doprovázející vydání Optátova 

Nového zákona (1533), a Blahoslavův překlad Nového zákona
11

 s jeho Grammatikou 

(1571),
12

 ze kterého vycházeli překladatelé Bible kralické (1579–1594).
13

 

Vydáváním knih postupně vznikla tradice, která ovlivňovala další tiskaře, kteří ji museli 

zohlednit. Popis českého pravopisu v gramatikách způsobil, že hláskové změny 

pronikaly do psané podoby jazyka pomaleji.  

Jaroslav Porák píše o humanistickém pravopisu následující: „Soudíme, že na pravopis 

tohoto období je možno nazírat nejen tak, jak chápeme pravopis v současném 

spisovném jazyce, tj. jako na záležitost vnější (populárně řečeno: jak se která hláska 

                                                 
9
 V tomto sborníku se nachází i studie Fidlerové et al. (2010), ze které vychází naše práce. 

10
 Náměšťská mluvnice vyšla r. 1974 ve Frankfurtu nad Mohanem, kniha obsahuje 1. a 3. vyd. gramatiky. 

Obě tato vydání jsou dostupná také z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/mluvnice. 
11

 Blahoslavův Nový zákon vydal J. Konopásek ve dvou dílech, fotokopii s komentářem v letech 1931 a 

1932. 
12

 Blahoslavova Gramatika česká byla vydána J. Jirečkem a I. Hradilem ve Vídni r. 1857, další vydání 

pořídili v Brně M. Čejka, D. Šlosar a J. Nechutová r. 1991. 
13

 Bible kralická je v současné době vydávána podle vydání z r. 1613 např. Českou biblickou společností. 
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vyjadřuje v písmu), ale také jako na činitele, jehož prostřednictvím se ve spisovném 

jazyce ustalují a kodifikují některé jevy fonologického systému.“ (1983, s. 10) a o 

několik stránek dále: „Nejvýrazněji se úsilí o jednotu projevilo v pravopisu.“ (s. 14). 

Pravopis měl tedy vliv na vnímání a do určité míry i šíření hláskových změn. 

 

3.1.1 Spřežkový pravopis 

Mladší spřežkový pravopis používal (stejně jako starší spřežkový pravopis) pro zápis 

hlásek, které se nevyskytují v latinské abecedě, spojení dvou nebo více písmen (tzv. 

spřežky). Spřežky rozlišovaly především znělé a neznělé sykavky ([s]-[z], [š]-[ž]).
14

 

Používání různých spřežek kolísalo, někde se uplatňovaly i spřežky ovlivněné němčinou 

(tz pro [c], sch pro [š]). Mladší spřežkový pravopis byl používán od 30. let 14. stol., 

k jeho ustálení došlo na konci 14. stol. (Fidlerová et al., 2008, s. 23). 

 

3.1.2 Diakritický pravopis 

Diakritický pravopis byl navržen spisem Ortographia bohemica (1. polovina 15. 

stol.)
15

, který je tradičně připisován Janu Husovi. Reforma představená v tomto díle 

měla nahradit spřežky písmeny s diakritikou – diakritické znaménko nad písmenem 

označovalo příznakovou hlásku, tedy nejen nahrazení spřežek, ale i tvrdé l (Porák, 

1983, s. 16). Cílem bylo psát každou hlásku jen jedním písmenem. Tento návrh se 

ujímal postupně, spřežkový pravopis se využíval i nadále. 

 

3.1.3 Počátky knihtisku 

Vynálezem knihtisku vznikla potřeba používat jednotný pravopis pro záznam textů. 

Tištěné knihy byly šířeny rychleji a ve větším množství než rukopisy a byly určeny pro 

širší vrstvy. Zpočátku bylo psaní některých hlásek omezeno vybavením tiskárny. 

Písmena, která vyžadovala diakritická znaménka, byla nahrazována spřežkami, protože 

                                                 
14

 Zde je rozdíl oproti staršímu spřežkovému pravopisu, ve kterém byly přesně rozlišovány ostré ([s], [z], 

[c], [dz]) a tupé sykavky ([š], [ž], [č], [dž]) (Fidlerová et al., 2008, s. 22). 
15

 Datum vzniku tohoto spisu i jeho autor jsou předmětem sporů. Text objevil roku 1827 František 

Palacký. Před tím byla známá jen část obsahující abecedu ze spisu Výklad na Otčenáš (1545). Badatelé se 

různí v určování autorství (spis se přisuzuje Janu Husovi či Janovi z Holešova) i doby vzniku tohoto 

traktátu (uvažuje se o jeho napsání v čase od počátku 15. století až do jeho 40. let). Ortographia 

Bohemica byla vydána A. V. Šemberou (1857), novou edici připravil J. Schröpfer (1968). Spis sloužil 

jako školní pomůcka (Pleskalová, ed. et al., 2007, s. 500). 
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tiskárny neměly litery s diakritikou. Tento problém přetrvával i později v majuskulích a 

odlišných typech písma.
16

 

 

3.1.4 Náměšťská mluvnice 

Potřebu sjednocení českého pravopisu vnímali i autoři Grammatyky české z roku 1533 

(číslo Knihopisu K06637), Beneš Optát, Petr Gzel a Václav Philomates.
17

 Tato 

mluvnice souvisela s Optátovým překladem Nového zákona (1533). Optát potřeboval 

pro svůj překlad nějaká pevná pravidla, proto vytvořil s Petrem Gzelem Ortographii, 

první část jejich gramatiky. K té byla přidána část Etymologia, jejímž autorem je Václav 

Philomates. 

Tato mluvnice se snaží, aby se psalo pokud možno tak, jak se vyslovuje, bez ohledu na 

tradici. Ponechává kolísání, doporučuje psaní jednoho l, důsledněji píše diakritika 

(tzv.vršky) místo spřežek (Kyas, 1997, s. 143-148). Vydání této příručky ovlivnilo 

český pravopis v dalších letech. K principům pravopisu uvedeným v náměšťské 

mluvnici se vyjadřuje ve své Grammatice Jan Blahoslav. 

 

3.1.5 Bratrský pravopis 

Termínem bratrský pravopis se označuje pravopis používaný v tiscích od konce 16. 

století do doby národního obrození. Nazývá se tak z toho důvodu, že se ustálil díky 

členům Jednoty bratrské, překladatelům a tiskařům Bible kralické, kteří vycházeli z díla 

Jana Blahoslava. Jednalo se o upravený diakritický pravopis. Tečka nad souhláskami 

byla nahrazena háčkem, dlouhé samohlásky se označovaly čárkou. Používala se spřežka 

ſſ místo [š], hláska [j] byla psána literou g (v dvojhláskách a často i před zadní 

samohláskou y), po c, z, s a ve spojce i se psalo y. Rozlišovalo se dvojí l. Dlouhé [ú] 

vzniklé z [uo] se označovalo ů, dlouhé [i:] se psalo buď jako j nebo ij (k bratrskému 

pravopisu viz Fidlerová et al., 2008, s. 25–27). 

Mezi pravopisem používaným v tiscích a v rukopisech byl velký rozdíl. Zatímco tiskaři 

uplatňovali častěji nové pravopisné zvyklosti, písaři přijímali změny pomaleji. Mezi 

                                                 
16

 K dějinám knihtisku viz obsáhlou publikaci Voit (2006). 
17

 Rozbor této mluvnice viz Kyas (1952). Grammatyka česká byla znovu vydána r. 1974 ve Frankfurtu 

nad Mohanem. K velkým písmenům v této gramatice viz výše oddíl 3.1.1, dále viz oddíl 4.2.4 o Optátově 

Novém zákoně. 
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rukopisy byly značné individuální rozdíly. Tento dvojí stav byl zachycen i v soudobých 

gramatikách (srov. Porák, 1983, s. 14). 

 

3.1.6 Interpunkce 

Na počátku námi pozorovaného období se používalo jen jedno interpunkční znaménko, 

které oddělovalo souvětí a jednotlivé věty podle pauz ve výslovnosti. Nedocházelo 

k oddělování kratších vložených vět a vokativů. Interpunkce se začala zdokonalovat 

v 16. století. I v tomto období přetrvává pauzový princip. Používání interpunkčních 

znamének se však stává obligatorním oproti dřívějšímu stavu, kdy se interpunkce 

užívala jen fakultativně (srov. Pleskalová, 2003). 

Náměšťská mluvnice se k interpunkci vyjadřuje podrobně v Druhé stránce české 

Ortografie (1533, f. B4r–C2r). V této části gramatiky se popisuje „yak ſe která řeč / 

kterými pu[n]cty dělij / y k oddechnutij když ſe čte / y k ſnadňeyſſijmu ſmyſla poznánij.“ 

(1533, f. B4r). Rozlišuje šest členicích znamének: virgula (lomítko v platnosti čárky) 

nebo suspensivus (čárka), geminus (dvojtečka), periodon – comma (tečka), 

interrogativus (otazník), partitivus – divisivus (dělící znaménko na konci řádku) a 

parenthesis (závorky). Jan Blahoslav pozměňuje terminologii první české mluvnice. 

Virgula / suspensivus se označuje comma, geminus jako colon, periodon nahrazuje v 

Blahoslavovi periodus (srov. Blahoslav, 1991, s. 57–61). K interpunkci Blahoslavova 

období se vyjadřuje Šlosar (1964). Pleskalová shrnuje dělení interpunkčních znamének 

do tří stupňů – tečka označovala konec souvětí či periody, dvojtečka rozdělovala 

složitější souvětí na jednotlivé části a uvozovala přímou řeč a čárka se používala 

k oddělování menších úseků. Někdy se místo dvojtečky používal středník k uvozování 

přímé řeči. (Pleskalová, 2003, s. 109). 

 

3.2 Velká písmena v gramatikách 16. století 

Popis toho, co říkají o psaní velkých písmen raněnovověké gramatiky, podal už článek 

Fidlerové, Dittmanna a Vladimírové (2010, s. 287–289). Tam nalezneme i srovnání se 

situací v německých příručkách (Fidlerová et al., 2010, s. 287).
18

 Zde podrobněji 

připomeneme jen texty o češtině vztahující se k námi zkoumanému období, tj. do konce 

16. století. 

                                                 
18

 Srov. Bergmann, 1998, s. 912–962. 
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3.2.1 Náměšťská mluvnice 

První česká mluvnice se v části věnované tečce (periodon) zmiňuje o použití velkého 

písmene po tomto znaménku: „Punct geſt ſám dole gediný / takto / . / Poňemž ſe znowu 

k počátku giné pořádné řeči werſále pijſſe: Neb když také ſtogij zadu při dokonánij wſſij 

řeči,“ a dále následuje názorný příklad z Nového zákona s vysvětlením: „Tu g[es]t giž y 

ſmyſla / y řeči plné wyplňenij / k doſtatečnému wyrozuměnij. Neb giž potom y hned 

werſále geſt: a počátek giné řeči / z giného proroka.“ (Optát et al., 1533, f. B4v).
19

 

Tato gramatika se tedy zabývá velkými písmeny jen z hlediska syntaktického. O 

lexikálně motivovaném užití majuskule se nezmiňuje. Z hlediska našeho výzkumu nám 

neposkytuje žádné informace. 

 

3.2.2 Isagogicon 

Optát se k velkým písmenům podrobněji vyjadřuje ve spisu Isagogicon.
20

 Text se nalézá 

na konci první části Orthographie: „Také y to k mijrnému / a k ozdobnému pſanij / 

podlé zpráwné Orthoğraphij přijſłuſſij. Aby wſſecka gména powýſſenoſti / wždy napřed / 

werſálnij literau pſána była . Yako p[ře]dkem gména Božij / Kryſtowa . Při tom gmeena 

właſtnij ſwatých . Yako / Marya / Petr / Paweł . Potom y mezy lidmi /gména duchownij 

/ y ſwětſké powýſſenoſti : když ſe k nim w gegich powýſſenoſti poſtawenŷ pijſſe. Yako / 

Papežij Kardynáli / Biſkupu etc. Králi / Knijžeti / Hraběti a giným welikým / 

znamenitým Pánom / a auřednijkom Heytmanom / Kanclijřom / Marſſałkom etc. Též 

také / wſſecka właſtnij gména / zemij a národúw / zámkúw / měſt / měſteček / y wſý / 

wždy napřed werſálnij literau magij pſána býti. Yakož pak y Ržekowé / y Latinjcy / y 

Niemcy / w ſwee Orthoğraphij zachowáwagij.“ (Optát et al., 1535, f. D4v–E1r). 

Oproti náměšťské mluvnici zde tedy najdeme navíc doporučení pro psaní velkých 

písmen u některých skupin substantiv (tj. zabývá se i lexikálním hlediskem). Jedná se o 

skupiny SAS – nomina sacra, SVP – vlastní jména osob (jména svatých), SAPT – 

označení titulů a postavení, SVG – geografické názvy a SAPG – značení osob odvozená 

od geografických jmen a příslušníků národů. 

 

                                                 
19

 Transliterace podle prvního vydání dostupného z http://vokabular.ujc.cas.cz/. Háček se v této mluvnici 

píše mezi písmeny.  
20

 První vydání vyšlo v Náměšti nad Oslavou u Jana Pytlíka z Dvořišť roku 1535 (číslo Knihopisu 

K06640), druhé vydání jako součást Knížek početních z r. 1548 (číslo Knihopisu K06641). 
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3.2.3 Grammatica Jana Blahoslava 

Jan Blahoslav se ve své mluvnici v pasáži komentující výše zmíněná Optátova slova o 

tečce (periodon) nevyjadřuje k velkému písmenu po tečce následujícím. K tečce píše jen 

toto: „Periodus, puňkt ten jediný, celý a již zavřený smysl znamenající, své místo jakž 

takž míval, jako i nyní u mnohých.“ (Blahoslav, 1991, s. 61) 

 

3.2.4 Knížka slov českých  vyložených 

Matouš Benešovský zvaný Philonomus v Knížce slov českých vyložených říká o velkém 

písmenu po tečce: „Po každém Bodu má ſe weliká čtena začjnati.“ (2003, s. 81) 

Benešovský tedy zmiňuje jen syntaktický princip psaní velkých písmen. Lexikálně 

motivovanými velkými písmeny se nezabývá. 

 

3.2.5 Shrnutí 

Z příruček 16. století se k psaní velkých písmen nejpodrobněji vyjadřuje Isagogicon. 

Pouze v něm nalezneme doporučení pro používání velkých písmen u některých 

podstatných jmen. Isagogicon se zabývá velkými písmeny z hlediska lexikálního, což je 

v tehdejší době ojedinělé. Ostatní gramatické příručky buď nezmiňují pravidla pro velká 

písmena vůbec, nebo se vyjadřují stručně pouze k syntaktickému principu jejich 

používání. 

 

3.3 Velká písmena v publikacích o českých biblích 

Shrnutí toho, co říkají o psaní majuskulí práce o českých biblích, podává už článek 

Fidlerové, Dittmanna a Vladimírové (2010). V. Kyas (1997) se o psaní velkých písmen 

v biblických tiscích zmiňuje celkem na čtyřech místech: na s. 164 o druhé Severýnově 

bibli (1537): „Množí se psaní počátečních velikých písmen u podstatných jmen 

posvátného obsahu,“ na s. 166 o dvojím vydání Nového zákona v Norimberku (1534, 

1538): „U substantiv s posvátným významem se zavádí psaní velkých písmen,“ na s. 

169 o druhé Melantrichově bibli (1556/1557): „[…] psaní velkých počátečních písmen 

je u substantiv rovněž častější.“ 

Poslední zmínka o majuskulích je na s. 218 o Svatováclavské bibli (1677 Nový zákon, 

1712 a 1715 Starý zákon), která však již leží mimo námi zkoumaný časový úsek. 
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V dřívější práci V. Kyase (1943) čteme o velkých písmenech následující srovnání 

Kralické bible a Blahoslavova Nového zákona: „[Kralická bible] s větší důsledností 

zachovává veliká počáteční písmena zvláště u posvátných jmen (Anděl, Duch svatý, 

Otec, Pán, Písmo, Prorok, Učedlníci, Velikanoc, Zbor apod., také Pohan, Satan), ale 

píše: půst, svatý, svatba apod., kde Blahoslav mívá veliké písmeno. Zájmeno první 

osoby píše BL důsledně Já, KR důsledně s písmenem malým. Blahoslav zachovával 

celkem střední cestu mezi Benešem Optátem, který píše vůbec jen malá písmena kromě 

jmen vlastních, a Melantrichem, který naopak většinu substantiv píše s velkými 

počátečními písmeny“ (s. 195). 

Majuskulí si všímá i Mánek (1975), především jejich zvýšeného výskytu v 

Melantrichových biblích: „Uspořádání stránek je velmi věrným napodobením 

Severýnovy bible, na rozdíl od níž je u podstatných jmen, která nejsou vlastními ani 

místními jmény, užíváno počátečních velkých písmen, ač nedůsledně“ (s. 29). Dále 

tvrdí, že majuskule jsou v Melantrichových biblích nadužívány, stejně jako v pozdější 

Veleslavínově bibli: „[P]odobně jako v Bibli Melantrichově jsou i zde [tj. v bibli 

Veleslavínově] mnohá substantiva bezdůvodně tištěna s velkými počátečními písmeny“ 

(s. 29). 

Tato pozorování tvoří však jen okrajové zmínky v pracích věnovaným historii a 

jazykové stránce českých biblických překladů. Téma velkých písmen v českých biblích 

nebylo před studií Fidlerové, Dittmanna a Vladimírové podrobněji zpracováno. 

 

3.4 Majuskule starších českých textů v jazykovědných a editorských 

příručkách poslední doby 

Podrobný přehled shrnující vývoj reflexe psaní majuskulí ve starší češtině podávají 

Fidlerová et al. (2010). V úvodu k jejich článku se nachází shrnutí jazykovědných studií 

a návrhů edičních zásad, které se k používání majuskulí ve starších českých textech 

vyjadřují. Publikace o vývoji českého jazyka (historické mluvnice) velká písmena 

opomíjely, nejspíše proto, že se jedná pouze o grafickou záležitost, která neměla vliv na 

mluvený jazyk (srov. Fidlerová et al., 2010, s. 285). 

To, že je psaní velkých písmen ve starších tiscích editorským problémem, potvrzuje 

například Bohatcová et al.: „Moderní editoři se krom toho dost natrápí s neoznačenou či 

dnes jinak označovanou délkou samohlásek, s velkými písmeny, která staří tiskaři kladli 

porůznu, systematicky i nesystematicky, také uvnitř větného sledu, s interpunkčními 
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znaménky, která se nejen jinak označovala, ale i jinak cítila nežli dneska, i 

s rozdělováním textu na věty.“ (1990, s. 149). Je proto překvapivé, že se tímto tématem 

zabývá jen málo studií.  

Směrnice pro vydávání starších českých textů J. Daňhelky ohledně psaní velkých 

písmen doporučují zavádět moderní pravopis (1985, s. 290). Do transkribované edice 

mladších středověkých textů povoluje mimo velká písmena po tečce a u vlastních jmen 

přenést i některé další zásady (např. v oslovování), ale zdůrazňuje, že „[r]ozhodně však 

např. psaní každého podstatného jména s velkým písmenem na začátku takovou 

zásadou není.“ (s. 295).  

Užívání majuskulí tak reflektují jen některé ediční nebo transkripční poznámky 

v edicích jednotlivých děl (srov. Fidlerová et al., 2010, s. 286). 
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4 Zkoumaný materiál 

Postup práce jsme převzali ze studií Fidlerové,Dittmanna a Vladimírové (2010) a 

Fidlerové (2013). Texty vybrané pro tuto práci byly podrobeny důsledné analýze, při 

které proběhla transliterace z konkrétního tisku, každé slovo patřící mezi zkoumané 

slovní druhy (podstatné jméno, přídavné jméno a číslovka) bylo „označkováno“ a 

zařazeno do příslušné kategorie. Značka obsahovala označení velkého/malého písmene 

(1/0), zkratku kategorie a to, jestli bylo slovo použito v rámci předložkového celku. 

Následně byly značky sečteny a výsledky vyhodnoceny pomocí grafů a tabulek. 

Nejprve budou představeny texty, ze kterých jsme vycházeli, tj. vybrané Nové zákony 

(oddíly 4.1 a 4.2). Poté se zaměříme na metody našeho výzkumu (viz kapitolu 5), po 

kterých budou následovat vlastní výsledky (viz kapitolu 6). Výsledky jsou 

strukturovány podle článků Fidlerové et al. (2010) a Fidlerové (2013). 

4.1 Výběr výchozích textů 

Abychom porovnali náš výzkum s prací Fidlerové et al. (2010), vybrali jsme úryvky 

z Nového zákona. Výhodou použití biblických textů pro výzkum je jejich opakované 

vydávání v průběhu námi sledovaného období a vysoká úroveň jejich zpracování (srov. 

Fidlerová et al., 2010, s. 291). 

Knihopis digital (tisky z let 1501–1800) uvádí pod heslem Zákon, Nový 42 tisků 

samostatně vydaných Nových zákonů. Tyto tisky mají čísla K17095–K17136. Z nich 

bylo do konce námi zkoumaného období, tj. do konce 16. století, vytištěno 25 (čísla 

K17095–K17119). Kromě toho existují tři prvotisky samostatných Nových zákonů: 

Urb-XLIII (Nový zákon se signetem), Urb-XLIV (Nový zákon Dlabačův) a Urb-XLV 

(Nový zákon ilustrovaný). 

Historii českých biblických překladů podává zejména práce V. Kyase Česká bible 

v dějinách národního písemnictví (1997). Stručné shrnutí vývoje překladu Bible 

najdeme i v článcích J. Vašici vydaných souborně v Esejích a studiích ze starší české 

literatury (2001, s. 121–165). Starší soupis biblických tisků podává F. Novotný z Luže 

[1810] a také J. Jungmann ve své Historii literatury české (1849). 

 

Bylo vybráno sedm českých tisků samostatně vydaných Nových zákonů tak, aby bylo 

pokryto celé období od počátků knihtisku do konce 16. století, a zároveň byly zahrnuty 

dva nejvýznamnější tisky z této doby – Optátův Nový zákon (1533) a první vydání 
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Nového zákona Blahoslavova (1564). Toto rozvržení umožňuje pozorovat vývoj psaní 

velkých písmen od prvních tisků, kde se velká písmena téměř nevyskytovala, až do 

konce následujícího století. Budeme se zabývat pouze samostatně vydanými Novými 

zákony, abychom získali výsledky, které srovnáme s výzkumem celých biblí. Jedná se 

konkrétně o prvotisk Dlabačův Nový zákon (mezi 1476 a 1487, Knihopis č. 26
21

, Urb-

XLIV
22

) a dále o Klaudyánův Nový zákon (1518, K17096
23

), Pekkův Nový zákon 

(1527, K17098), již zmíněný Optátův Nový zákon (1533, K17099), 1. vydání 

Blahoslavova Nového zákona (1564, K17110), 6. vydání Melantrichova Nového zákona 

(1582, K17115) a Nový zákon Dačického (1596, K17118). 

 

tisk rok vydání Knihopis 

Dlabač 1476-1487 Urb-XLIV 

Klaudyán 1518 K17096 

Pekk 1527 K17098 

Optát 1533 K17099 

Blahoslav (1. vyd.) 1564 K17110 

Melantrich (6. vyd.) 1582 K17115 

Dačický 1596 K17118 

 

Tabulka 1: Přehled tisků vybraných pro tuto práci. 

 

Tyto tisky jsme vybírali tak, aby byla zahrnuta různá místa vydání. Zastoupeny jsou 

tedy tisky mimopražské – Dlabačův (asi Plzeň), Klaudyánův (Mladá Boleslav), Pekkův 

(Plzeň), Optátův (Náměšť nad Oslavou), Blahoslavův (Ivančice) – i pražské – 

Melantrichův a Dačického.Také jsme se snažili, aby byly zastoupeny tisky určené 

různému konfesnímu prostředí, tj. tisky pro katolíky – Pekkův Nový zákon, 

českobratrské – Klaudyánův a Blahoslavův Nový zákon, utrakvistický Optátův překlad, 

Melantrichův tisk, který používali po cenzuře i katolíci, nekatolický Dačického Nový 

zákon a prvotisk Dlabačův, jehož původ je neznámý. 

Z každého tisku byly zkoumány dva úseky – prvních pět kapitol Janova evangelia a list 

Galatským, celkem tedy jedenáct kapitol. Délka zkoumaných úseků z každého tisku je 

přibližně 5 500 slov. Výběr těchto úseků byl proveden v souladu s výzkumem celých 

biblí, který se zabýval právě těmito dvěma úseky z Nového zákona a dalšími dvěma 

úseky ze Starého zákona – prvními pěti kapitolami Genesis a Ezechiele. 

 

                                                 
21

 Původní číslo Knihopisu (1925). 
22

 Číslo prvotisku podle Urbánkové (1994). 
23

 V závorkách u následujících tisků jsou uvedena na druhém místě čísla Knihopisu (Knihopis digital). 
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4.2 Tisky Nových zákonů vybrané pro tuto práci 

V této části stručně popíšeme Nové zákony vybrané pro tuto práci. U každého tisku 

uvádíme jeho číslo podle Knihopisu digital. Základní popis (místo a rok vydání, formát) 

čerpáme z této elektronické databáze. 

4.2.1 Dlabačův Nový zákon 

Číslo Knihopisu I (1925): 26, Urbánková (1986): 6, Knihopis digital: Urb-XLIV. 

Tento tisk objevil strahovský mnich Bohumír Jan Dlabač roku 1816. Jediný dochovaný 

výtisk ve Strahovské knihovně je neúplný (listy chybí i uvnitř), jedná se o 212 listů 

tištěných jednosloupcově. Dvacet listů tohoto vydání (známých ze strahovského 

exempláře) bylo nalezeno ve Švédsku (srov. Kyas, 1997, s. 125). Tisk je dostupný 

v digitalizované podobě na www.manuskriptorium.cz.
24

 Dochovaný exemplář začíná 

částí rejstříku a vlastní text obsahuje Mt 12,44 až Zj 22,9 (verše nejsou číslované). 

Datum jeho vzniku není známé, odhaduje se, že byl vytištěn mezi lety 1476 a 1487, 

jeho formát je 4° (www.manuskriptorium.cz). Pravděpodobné místo vydání je Praha 

nebo Plzeň (Kyas, 1997, s. 125). 

Dlabačův Nový zákon je tištěn bastardou (Bohatcová et al., 1990, s. 130). Bohatcová et 

al. dále k tomuto tisku uvádí: „Při bližším prostudování Dlabačova Nového zákona 

zjišťujeme, že znamená další krok dopředu: tiskař užívá signatury a reprezentanty, má 

písmena s českými diakritickými znaménky č, ř, š, ž, má více interpunkčních znaků, 

první zavedl do českého tisku signatury archů. Sazba prozrazuje zkušeného mistra. 

Dlabačův Nový zákon lze datovat zhruba do let 1485–1487.“ (1990, s. 130). V Tabulích 

Knihopisu z roku 1925 nalezneme následující popis: „Tisk se signaturami; sloupec na 

str. o 36 ř.; místo pro iniciálky a versalie; užito různě ozdůbky; nadpisy stránek; 

označení kapitol a rubrik; doplňky řádků.“ (s. [15]). V Textu Knihopisu jsou k tiskaři 

Dlabačova Nového zákona tyto poznámky: „Tiskař ten měl v tištění českých knih větší 

zručnost a zkušenost nežli tiskař „Kroniky Trojanské“ z r. 1468. Jeho tisk byl 

jednosvazkový, jest sázen jistou rukou, jest korigován, nemá mimovolných výpustek…“ 

(1925b, s. 13). 

F. Novotný z Luže [1810] ještě tento tisk nezmiňuje, protože byl objeven až roku 1816. 

J. Jungmann (1849) klade jeho vznik do let 1480/1481 (1849, III. část, č. 568, s. 93). 

 

                                                 
24

 Další informace o tomto tisku viz např. http://www.clavmon.cz/clavis/sttisky/repertorium/urb44.html. 

Zde viz také základní literaturu k tomuto tisku. 
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4.2.2 Klaudyánův Nový zákon 

Knihopis digital: K17096. 

Nový zákon Klaudyánův byl vytištěn v Mladé Boleslavi roku 1518. Jedná se o první 

bratrské vydání Nového zákona (Vraštil, 1926, s. 336). Knihu vytiskl Mikuláš Klaudyán 

na povolení Lukáše Pražského ve formátu 8°. Kniha má 416 listů po 25 řádcích 

(Novotný z Luže, [1810], s. LXII). František Novotný z Luže popisuje tento tisk 

následovně: „Nazad připogeny gſau ſtarozákonnj řeči, které ſe mjſto Epiſſtol we dny 

nedělnj a ſwátečnj čjtagj, a Regiſtra. Text má literami mnišſkými z cycera ſſwabachu; 

cytacý na ſtranách, a kapitoly ſlowau rozdjlowé, totiž: Rozdjl prwnie, druhy, a tak dále.“ 

([1810], s. LXIV; další popis pod č. 28, s. LXII–LXIV). Jungmann se o tomto vydání 

zmiňuje v III. části Historie literatury české (1849) pod č. 571 na s. 93. 

J. Vraštil v Českém slovníku bohovědném píše o této knize: „Předmluva je zajímavá tím, 

že upravovatel jeho vracel se k starším formám, které už bible Benátská z r. 1506 byla 

vymýtila.“ (1926, s. 336). O předmluvě se zmiňuje i V. Kyas: „Význam Klaudyánova 

tisku je v tom, že začal v předmluvě polemiku, proti převládajícímu tištěnému znění 

postavil textovou variantu, a tím ukázal cestu celému jednomu směru tištěného 

novozákonního překladu […]“ (1997, s. 134). 

 

4.2.3 Pekkův Nový zákon 

Knihopis digital: K17098. 

Tiskařem tohoto Nového zákona byl Jan Pekk. Tisk byl vydán roku 1527 v Plzni ve 

formátu 4°. Tyto údaje uvádí i Jungmann (1849) ve IV. části pod č. 1170 na s. 196. 

V. Kyas píše, že tento tisk byl určen pro katolické čtenáře a mírné podobojí (1997, s. 

139). K vývoji tohoto překladu pak říká: „Plzeňský text vznikl revizí znění bratra 

Lukáše tak, že jeho výstřelky opustil a vrátil se k bibli Benátské i částečně ke 

Klaudyánovi.“ (s. 139). Novotný z Luže charakterizuje to, jak je Pekkův Nový zákon 

vytištěn, následovně: „[…] literami z cycera ſſwabachu na 225. liſtech w dwau 

kolumnách po 35. řádcích, s figurami, s ſygnaturou, s počtem ſtran, s ſummariemi, 

cytacými na ſtranách [ …]“ ([1810], s. LXV; další popis pod č. 30 na s. LXV–LXVII). 

4.2.4 Optátův Nový zákon 

Knihopis digital: K17099. 
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Tento tisk byl vydán roku 1533 v Náměšti nad Oslavou u Matěje Pytlíka z Dvořiště ve 

formátu 8°. 

Václav Beneš Optát hledal vhodnou cestu, jak přeložit do češtiny Erasmův Nový zákon. 

Pro překlad využil pomoci Petra Gzela. Jednalo se o první odklon od latinského 

překladu Bible, Vulgáty. Už na titulním listu autoři tohoto vydání žádají čtenáře, aby 

jejich překlad rovnou neodsuzoval: „Protož kdožkoli milugeš prawú Teologij : čti : 

rozeznáwey : a potom ſuď.“ Optátův překlad stojí na pomezí staré církve a 

protestantství (Kyas, 1997, s. 149). 

Toto vydání Nového zákona souvisí s první českou gramatikou – náměšťskou mluvnicí 

(1. vyd. 1533
25

, číslo Knihopisu K06637),
26

 na které se podíleli Beneš Optát, Petr Gzel 

(část Ortographia) a Václav Filomates (část Etymologia). Gramatika obsahuje zásady 

pravopisu použité v Optátově překladu. Jazykové úrovni tohoto překladu Nového 

zákona byla věnována velká pozornost.
27

 V. Kyas oceňuje i úpravu tohoto tisku: „Po 

stránce typografické je Optátovo vydání velmi vkusné. Má trojí písmo a přitom 

nejmenší formát ze všech tisků Nového zákona, vydaných do té doby (menší 8°); 

jednotlivé kapitoly jsou zřetelně rozčleněny na odstavce podle smyslu, básnické části 

jsou vytištěny odděleně po jednotlivých verších […] Po této stránce je náměšťské 

vydání ojedinělé úpravou, vkusem a přehledností, že je nepředčí ani vydání moderní.“ 

(1997, s. 151–152). F. Novotný z Luže popisuje vzhled tohoto tisku následovně: „[…] 

literami corpus ſſwabach řečenými, bez kuſtodu a figur, s počtem ſtran, s ſygnaturou, s 

ſummaryemi, cytacými na ſpacyum […]“ ([1810], s. LXVII, další popis pod č. 31 na s. 

LXVII–LXX). Ve své Bibliotéce Optátův Nový zákon hodnotí velmi vysoko: „To 

wydánj nadewſſecka předeſſlá y některá potomněgſſj předčj. Slowa ſtará a 

neſrozumitedlná gſau z něho wyprawena; čeſſtina pěkná, způſob, gak ſe má dobře po 

čeſku pſáti, wýborný, ortograffie vrčitá a wſſudy ſtegná y od nyněgſſj nehrubě ſe děljcý. 

Čeſkému národu dělá to wydánj welikau čeſt.“ (s. LXX). Stejně si tohoto Nového 

zákona cení i Jungmann: „To wydání nade wšecka starší i některá potomnější předčí.“ 

(1849, s. 196; další popis ve IV. části pod č. 1171 na s. 196). 

                                                 
25

 Druhé vyd. u Jiřího Jakuba Dačického 1588 (K06638), třetí vyd. v pražské Jezuitské tiskárně 1643 

(K06639). Kromě toho existovalo podle J. Blahoslava (Blahoslav, 1991, s. 7) vydání v Norimberku z r. 

1543 (K18149). První a druhé dochované vydání je dostupné z 

http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/mluvnice. V roce 1974 vyšla fototypická edice této mluvnice ve 

Frankfurtu nad Mohanem, obsahuje vydání z r. 1533 a 1588. 
26

 O náměšťské mluvnici viz např. V. Kyas (1952). 
27

 Podrobný rozbor jazyka tohoto překladu viz  Kyas, 1997, s. 152–160. 
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4.2.5 Blahoslavův Nový zákon (1. vyd.) 

Knihopis digital: K17110. 

První vydání Blahoslavova Nového zákona vyšlo roku 1564. Bylo vytištěno v bratrské 

tiskárně v Ivančicích. Má formát 12°. 

J. Konopásek, který vydal 2. vyd. Blahoslavova Nového zákona (1568, K17112) ve 

fotomechanické reprodukci (r. 1931), považuje toto první vydání za provizorní. 

Argumentuje tím, že druhé vydání vyšlo jen o čtyři roky později, a upozorňuje na četné 

změny ve výkladových poznámkách (1932, s. X). Zabýval se i zdrojovým textem, ze 

kterého Blahoslav překládal, a dospěl k tomuto závěru: „Blahoslav měl jako pomůcku 

latinský text Bezův z r. 1559–1560 připojený (omylem tiskařovým) k textu řeckému 

neznámého autora.“ (1932, s. 19). 

Z Blahoslavova překladu a jím stanovených zásad
28

 vycházeli českobratrští překladatelé 

Bible kralické (6 dílů, 1579–1594, K01107). Šestý díl této bible byl Blahoslavův Nový 

zákon, poopravený podle řeckého textu. Otázky spojené s tímto překladem řešil J. 

Karafiát ve své studii z r. 1878. Úroveň Blahoslavova překladu oceňoval následovně: 

„Náš překlad Nového zákona jest ve svém spůsobu tak výborný, jako jeho řeč.“ (s. 70). 

Tisk z r. 1564 obsahuje varianty překladu v hranatých závorkách (F. Novotný z Luže, 

[1810]
 
je nazývá „háčky“, s. LXXVI) nebo na okrajích (další popis pod č. 42 na s. 

LXXVI). Listy jsou číslovány arabskými číslicemi, sváteční čtení jsou vyznačená 

ručičkou.
29

 J. Jungmann zmiňuje obě Blahoslavova vydání ve IV. části Historie 

literatury české (č. 1180, s. 196). 

Jan Blahoslav obnovil rozlišování dvojího l, stejně jako některé další archaismy (např. 

některé duálové tvary a přechodníky).
30

  

 

4.2.6 Melantrichův Nový zákon (6. vyd.) 

Knihopis digital: K17115. 

Jiří Melantrich z Aventýna mladší vytiskl tento tisk po smrti svého otce roku 1582 

v Praze. Jeho formát je 8°. 

F. Novotný z Luže označuje toto vydání za Melantrichovo čtvrté ([1810], s. LXXIX, 

další popis pod č. 44 na s. LXXVIII–LXXIX). Je to však šesté vydání, počítáme-li jako 

                                                 
28

 Blahoslavova Grammatica vyšla r. 1991 v Brně (podle rukopisu opsaného kolem r. 1670). 
29

 Podrobnější popis tohoto tisku viz např. [Karafiát], 1878, s. 5–7). 
30

 O jazyku Blahoslavova Nového zákona viz také Kyas, 1997, s. 175–182. 
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první vydání z r. 1551 u Bartoloměje Netolického (K17105). J. Jungmann (1849) 

vypočítává pět Melantrichových vydání (Historie literatury české, 1849, IV. část, č. 

1178, s. 196), vydání u Netolického řadí zvlášť – jako č. 1176. 

Jednalo se o překlad podle latinské Vulgáty, v době po Tridentském koncilu (1546) 

nebylo oficiálně možné používat jiné předlohy (Kyas, 1997, s. 172). V. Kyas
31

 

vyzdvihoval důležitost Melantrichových Biblí, které jsou „neprávem opomíjeny“ ve 

srovnání s Biblí kralickou (tamtéž). 

 

4.2.7 Dačického Nový zákon 

Knihopis digital: K17118. 

Tisk vydal roku 1596 Jiří Jakub Dačický v Praze. Formát tisku je 4°. 

Verše v tomto vydání jsou číslované. Tisk obsahuje sumáře kapitol, tabulku 

konkordancí a registra nedělních a svátečních čtení. F. Novotný z Luže [1810] 

upozorňuje na zařazení svátku Jana Husa, který se vyskytoval jen v bratrských tiscích 

(s. LXXXI, další popis pod č. 48 na s. LXXX–LXXXI). Tuto skutečnost uvádí i J. 

Jungmann (1849, IV. část, č. 1182, s. 196). 

                                                 
31

 V. Kyas (1997) se Melantrichovými biblickými tisky zabývá zejména na s. 167–172. Zde viz i rozbor 

Melantrichova jazyka. 
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5 Metodologie 
Protože porovnáváme psaní velkých písmen v Nových zákonech s výzkumem 

Fidlerové, Dittmanna a Vladimírové (2010), rozdělení substantiv do kategorií (viz níže) 

zůstalo stejné. Vynechána byla jen kategorie cizích apelativ, protože ta se vyskytovala 

ve vybraných úsecích ve zcela zanedbatelném počtu. Oproti jejich výzkumu z roku 

2010 se budeme zabývat ještě adjektivy a numeraliemi. Několika poznatky shrneme i 

další slovní druhy, pokud se v nich vyskytuje velké písmeno. Kategorie adjektiv a 

numeralií přebíráme z článku Aleny A. Fidlerové Uplatnění lexikálního principu v 

užívání velkých písmen v českých tištěných biblích raného novověku v časopise 

Historie – Otázky – Problémy 5, který navazuje na výzkum z roku 2010.  

 

5.1 Zaměření výzkumu na lexikální rovinu 

Zabýváme se psaním velkých písmen motivovaným lexikálně (podle slovních druhů a 

jejich kategorií), tj. ne syntakticky. Cílem naší práce je mimo jiné zjistit, jakým 

způsobem význam slova ovlivňuje použití majuskule, i proto byly vymezeny příslušné 

kategorie. Sčítány byly pouze případy, kdy použití velkého písmene nemělo jinou 

motivaci než lexikální. Stranou tedy ponecháváme velká písmena psaná na začátcích 

vět, veršů a přímé i nepřímé řeči. Velké písmeno po šikmici v platnosti čárky počítáme, 

v platnosti dnešní dvojtečky ne (např. na začátku přímé řeči). 

 

5.2 Kategorie jednotlivých slovních druhů 

V našem výzkumu jsme se zabývali substantivy, adjektivy a numeraliemi. U těchto 

skupin docházelo k použití velkých písmen nejčastěji. U dalších slovních druhů je 

použití majuskule výjimkou, např. u zájmena Iá či příslovce Židowſky (obojí se nachází 

v Blahoslavově překladu Nového zákona). 

Jednotlivé kategorie substantiv byly převzaty z práce Fidlerové, Dittmanna a 

Vladimírové (2010, s. 294), která vycházela z výzkumu Bergmanna et al. (1998 s. 72–

73). Rozdělení adjektiv a číslovek vycházelo z článku Aleny A. Fidlerové (2013, s. 

161), který prohlubuje výzkum psaní velkých písmen na lexikálním principu ve stejném 

zkoumaném materiálu. 
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5.2.1 Substantiva 

Rozdělení substantiv vycházelo především z rozdílu mezi proprii a apelativy. V rámci 

těchto dvou podskupin byly vyčleněny další podkategorie
32

: 

 

Propria: 

SVP – jména osobní (Ježíš, Pavel) 

SVG – jména geograficko-politická a geograficko-topografická (Jeruzalém, Jordán) 

SVB – jména staveb (Chrám) 

SVI – jména institucí, církví, spolků apod. (církve galatské) 

SVT – jména knih a spisů (Písmo) 

SVA – apelativa blízká vlastním jménům (sobota, Velikanoc) 

 

Apelativa: 

SAS – nomina sacra (Bůh, Kristus, apoštol) 

SAPG – označení osob odvozená od geografických jmen a příslušníků národů (Řek, Žid, 

Samaritánka) 

SAPT – označení titulů a postavení (mistr, král) 

SAPP – ostatní označení osob (člověk, učedlník) 

SAK – ostatní konkréta (víno, tělo, země) 

SAA – abstrakta (život, pravda, den) 

 

5.2.2 Adjektiva 

Skupiny adjektiv byly převzaty z článku Aleny A. Fidlerové (2013), který doplňuje 

předchozí výzkum celých biblí. 

 

AS – nomina sacra (Boží, Páně, svatý)  

ARV – adjektiva odvozená od proprií, tj. antroponym a toponym, nebo od označení 

národů 

ARVV – přivlastňovací odvozená od vlastních jmen osobních (Ježíšův, Janův) 

ARVG – odvozená od názvů geograficko-politických a geograficko-

topografických (galilejský,  samařský) 

                                                 
32

 Z přehledu byly vynechány kategorie, které se ve zkoumaných textech vůbec nevyskytovaly, např. 

jména hvězd a nebeských těles či jména historických událostí. 
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ARVP – odvozená od označení národů nebo jejich příslušníků (izraelský, 

židovský) 

ARP – adjektiva odvozená od označení osob
33

 

ARPP – ostatní odvozená od označení osob (kupecký, otcovský) 

ARS – adjektiva odvozená od ostatních substantiv nebo složeniny s první částí 

substantivního původu 

ARSK – odvozená od konkrét (zemský, kamenný) 

ARSA – odvozená od abstrakt nebo složeniny s abstraktem jako první částí 

(sváteční) 

AA – ostatní adjektiva (veliký, zdráv) 

AX – pseudosubstantiva (adjektiva substantivizovaná nebo užitá jako syntaktická 

substantiva; hlas volajícího, vstal z mrtvých) 

 

5.2.3 Numeralia 

Číslovky byly rozděleny na dvě skupiny v souladu s článkem Fidlerové (2013). 

 

NS – substantivní číslovky, tj. morfologicky se podobající substantivům (např. sto) 

NN – ostatní číslovky (tři, druhý) 

 

Mezi číslovky byly počítány jen výrazy vyjadřující kvantovost, ne slova fungující jako 

zájmena, např. jeden druhého břemena neste (srov. Fidlerová, 2013, s. 162). 

 

5.3 Poznámky k zařazování slov do kategorií 

Postup třídění slov do kategorií vychází ze zmiňovaných studií Fidlerové, Dittmanna a 

Vladimírové (2010) a Fidlerové (2013). Tyto zásady viz Fidlerová et al., 2010, s. 294–

295 a Fidlerová, 2013, s. 161–162. Dále viz také Bergmann et al., 1998, s. 37–75. 

Do výzkumu byla započítána slova stojící samostatně i ta v rámci celků výrazu 

tištěného dohromady s předložkou (viz níže). Samostatné výrazy jsou hodnoceny 

zvlášť, aby se výsledky naší práce daly porovnat se zmiňovanými studiemi, které celky 

s předložkou nezapočítávají. Zkoumána byla jen slova, u kterých nebyly syntaktické ani 

                                                 
33

 Vynecháváme kategorii ARPT – odvozená od označení titulů a postavení, která se v námi zkoumaných 

úsecích nevyskytuje. 
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textové důvody k použití velkého písmene (viz oddíl 5.1). Každý výskyt slova byl 

zařazen pouze do jedné kategorie, stejný výraz mohl být zařazen do více skupin 

v závislosti na kontextu (např. slovo otec zařazené do kategorie SAPP v případě 

obecného označení, ale do kategorie SAS tam, kde označuje Boha Otce). Mezi adjektiva 

byly počítány jmenné části přísudků se sponou (spravedlivý jest), slovesná adjektiva 

(přicházející) i adjektiva ve jmenném tvaru (živ, nemocen). Jako číslovky byly brány 

všechny druhy číslovek vyjadřující kvantovost, tedy ne zájmenné výrazy (viz výše oddíl 

5.2.3). 

 

5.4 Předložkové celky 

Oproti předchozímu výzkumu jsme zohlednili i použití majuskule v grafickém celku 

předložky a následujícího slova (viz oddíly 6.1.5, 6.2.4 a 6.3.2). Tyto případy Fidlerová 

et al. do výzkumu nezahrnuli, jak píší ve svém článku: „Pokud bylo substantivum 

tištěno dohromady s předcházející předložkou, nepočítali jsme ho“ (Fidlerová et al, 

2010, s. 294). Fidlerová (2013) řeší případy těchto shluků zařazením mezi předložky 

(srov. s. 162).  

Rozhodnutí prozkoumat i tyto celky bylo ovlivněno jejich větším výskytem v některých 

tiscích (zvláště Nový zákon Dlabačův, Klaudyánův a Blahoslavův, v menší míře i 

Pekkův a Dačického). Uvnitř těchto spojení bylo často použito i velké písmeno. 
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6 Výsledky 
Náš výzkum má za cíl porovnat výskyt velkých písmen ve vybraných českých tiscích 

Nových zákonů do konce 16. stol. s výzkumem Fidlerové, Dittmanna a Vladimírové 

(2010), kteří zkoumali stav v celých českých tištěných Biblích až do r. 1780. Výsledky 

jsme strukturovali podle grafů a tabulek, které použili Fidlerová et al. ve svém článku 

(2010). Kromě substantiv jsme se zabývali i adjektivy a číslovkami, v malé míře i 

velkými písmeny u dalších slovních druhů, což je v souladu s dalším výzkumem Aleny 

A. Fidlerové (2013). Dále jsme zkoumali situaci po předložkách psaných dohromady 

s následujícím slovem. 

Substantiva jsme vyhodnotili ve třech hlavních oddílech podle procenta výskytu 

velkých písmen v sémantických kategoriích. V prvním z nich jsme porovnali celkový 

výskyt majuskulí s velkými písmeny u proprií a apelativ. Druhá část se zabývá situací u 

osobních (SVP) a místních jmen (SVG), která porovnává se skupinou nomina sacra 

(SAS). Třetí skupina vyhodnocuje stav u nejvíce zastoupených apelativ – označení osob 

(SAPP), ostatních konkrét (SAK) a abstrakt (SAA). 

Porovnali jsme i celkový stav majuskulí u substantiv, adjektiv a číslovek. V příslušné 

části jsme srovnávali celkové procento majuskulí u slovního druhu, tj. ve všech dílčích 

kategoriích. 

Dále jsme se zabývali adjektivy, kde jsme se věnovali situaci u adjektiv majících blízko 

k propriím a dále u těch, která jsou odvozená od apelativ. Jejich jednotlivé skupiny jsme 

porovnávali s příslušnými substantivy. Poté jsme zkoumali numeralie a další slovní 

druhy. 

 

6.1 Substantiva 

Počty substantiv v jednotlivých kategoriích (viz oddíl 5.2.1) jsou velmi různé, některé 

skupiny jsou zastoupeny jen několika málo slovy (např. jména staveb SVB jsou 

zastoupena jen slovem Chrám). Také z tohoto důvodu jsme postupovali podle Fidlerové 

et al. (2010) a zabývali jsme se podrobněji jen vybranými kategoriemi. Součet 

substantiv v námi zkoumaných úsecích je přibližně 1 200 v každém tisku. Výskyt 

malých a velkých písmen u substantiv samostatně stojících (tj. ne těch, která jsou psána 

v jednom celku společně s předcházející předložkou) v jednotlivých kategoriích 

můžeme porovnat na příkladu Optátova Nového zákona (1533): 
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malá 0 1 5 2 7 3 109 16 5 176 174 433 931 

velká 137 42 0 0 0 0 84 9 1 4 0 0 277 

celkem 137 43 5 2 7 3 193 25 6 180 174 433 1208 
 

Tabulka 2: Přehled malých/velkých písmen v jednotlivých kategoriích substantiv v Optátově Novém 

zákoně. 

6.1.1 Celkový stav v rámci samostatně stojících substantiv 

V této části porovnáme celkové procento majuskulí u všech substantiv (tištěných 

samostatně) obsažených v námi zkoumaných tiscích se stavem v podskupinách proprií a 

apelativ. Nejprve se budeme věnovat celkovému součtu a poté jednotlivým 

podskupinám. Nakonec porovnáme naše výsledky s odpovídající částí výzkumu 

Fidlerové, Dittmanna a Vladimírové (2010). Stejně jako jejich výzkum se následující 

popis týká jen slov stojících samostatně, předložkové celky budou rozebrány níže (viz 

oddíl 6.1.5). Zde vidíme graf ukazující procenta výskytu velkých písmen u substantiv. 

 

Prvotisk Dlabačův Nový zákon obsahuje celkově velmi málo velkých písmen (pod 

2 %). Další tisky již mají majuskulí více. Počínaje Klaudyánem (13,5 %) procento 

velkých písmen stoupá. Pekk, Optát a Blahoslav obsahují postupně stále více majuskulí, 
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 Graf 1: Procenta majuskulí u substantiv celkem, proprií a apelativ. 
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rozdíly mezi nimi jsou poměrně malé (hodnoty od 22 do 25 %). Nejvíce velkých písmen 

z námi zkoumaných tisků obsahuje Melantrichův Nový zákon (75,3 %). Rozdíl oproti 

předchozím tiskům je značný. Dačický má majuskulí méně, stále však jejich počet 

překračuje 50 %. 

U vlastních jmen se nachází ve všech tiscích (včetně prvotisku Dlabače) větší procento 

velkých písmen než u apelativ. Dlabač má majuskulí u proprií nejméně. V dalších 

tiscích jejich procento roste – od Klaudyánových 60,3 % přes Pekka, Optáta a 

Blahoslava, kteří obsahují velkých písmen kolem 90 % (postupně stále více) 

k Melantrichovi. Melantrichovo vydání tiskne celých 100 % vlastních jmen s majuskulí. 

Dačického tisk jich má o něco méně (96,4 %). 

Apelativa jsou v Dlabačově Novém zákoně psána vždy s malým písmenem, ale 

v ostatních tiscích najdeme alespoň nějaké zastoupení majuskulí. Od Klaudyána po 

Blahoslava procento velkých písmen v této skupině pomalu roste, hodnoty jsou však 

nízké (od 3,7 do 12,1 %). V tiscích Melantricha a Dačického je patrný skok do hodnot 

přesahujících 40 %, v Melantrichově 6. vyd. je majuskulí u apelativ nejvíce (70,5 %). 

 

Přesná procenta velkých písmen v jednotlivých tiscích vidíme v následující tabulce: 

 

 Dlabač Klaudyán Pekk Optát Blahoslav Melantrich Dačický 

celkem 1,2% 13,5% 22,0% 22,9% 25,0% 75,3% 53,6% 

propria 7,8% 60,3% 88,8% 90,9% 90,9% 100,0% 96,4% 

apelativa 0,0% 3,7% 5,9% 9,7% 12,1% 70,5% 45,4% 
 

Tabulka 3: Procenta majuskulí u substantiv celkem, proprií a apelativ. 

 

Pokud srovnáme náš výzkum s Fidlerovou et al. (2010, s. 296), vidíme u prvotisků, že 

Dlabačův Nový zákon obsahuje celkově méně velkých písmen (1,2 %) než Bible 

pražská (10,2 %), ale více než Bible kutnohorská se znakem (1,7 %). V Bibli pražské je 

významně větší podíl velkých písmen u proprií (41 %) než u Dlabače. I Bible 

kutnohorská tiskne vlastní jména s velkým počátečním písmenem častěji (10,7 %) než 

Dlabač (7,8 %). Apelativa jsou v těchto tiscích s majuskulí častěji (Bible pražská 5,4 %; 

Bible kutnohorská 0,3 %) než u Dlabače, kde jsou všechna s malým písmenem. 

Porovnáme-li předmelantrišské bible s tisky Klaudyána, Pekka a Optáta, zjistíme, že 

v celých biblích pomalu roste podíl velkých písmen u substantiv od Bible benátské 

(1506; 14,5 %) po Bibli norimberskou (1540; 26,3 %), stejně jako roste od Klaudyána 

po Optáta. U proprií tiskne nejméně majuskulí Klaudyán, ostatní tisky mají kolem 90 % 
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a více. Procento velkých písmen u apelativ s časem postupně stoupá v Nových 

zákonech i v celých biblích tohoto období, v Nových zákonech nepřesahuje 10 %, 

v celých biblích 15 %. 

Melantrichovy bible a 6. vydání Melantrichova Nového zákona obsahují nejvíce 

velkých písmen ze všech tisků, u proprií téměř 100 %. Apelativa tisknou Melantrichovy 

bible postupem času stále více s velkými písmeny (od Bible Netolického: 38,3 % po 5. 

vyd.: 52,2 %, 6. vyd. Nového zákona jich však má ještě více (70,5 %). 

Blahoslavův Nový zákon srovnáme s kralickými tisky. Blahoslav má u substantiv 25 % 

velkých písmen, Bible kralické (šestidílná 1579–1594 a jednodílná 1596) kolem 30 %. 

Propria tiskne Blahoslav s majuskulí v 90,9 %; Kralické bible téměř ve 100 %. 

Apelativa jsou u Blahoslava s velkým písmenem ve 12,1 % případů, v kralických tiscích 

přibližně ve 20 %. 

Tisk Dačického se z hlediska velkých písmen nejvíce blíží Melantrichovým tiskům, 

podobné hodnoty můžeme sledovat ve všech třech zde zkoumaných hlediscích 

(substantiva celkem, propria, apelativa). 

6.1.2 Stav ve skupinách proprií – jména osob (SVP), geografické názvy 

(SVG) – a ve skupině nomina sacra (SAS) 

Zde se budeme zabývat srovnáním početně nejzastoupenějších skupin proprií, jmen 

osob (SVP) a místních jmen (SVG), která porovnáme s kategorií nomina sacra (SAS). 

Opět vezmeme v úvahu slova samostatně stojící, případy celků s předložkou budeme  

popisovat později (viz oddíl 6.1.5). Nejprve se podíváme na graf znázorňující stav 

v těchto kategoriích. 
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Z grafu lze vyčíst, že počet velkých písmen narůstá rychleji u jmen osob (SVP) a 

geografických názvů (SVG) než ve skupině nomina sacra (SAS). V prvotisku 

Dlabačova Nového zákona se nenachází žádná majuskule v kategorii SAS, nejvíce 

velkých písmen zde vykazují geografické názvy (téměř 20 %), jména osob pak 6,2 %. 

Také Klaudyánův tisk má nejvíce majuskulí u geografických názvů (74,3 %). Jména 

osobní jsou v něm s velkým písmenem méně často (v 62,6 %). Vydání Pekka a Optáta 

už mají více majuskulí u jmen osob.  

Od Pekkova Nového zákona počty velkých písmen ve skupinách SVP a SVG přesahují 

90 %. Optát, Blahoslav a Melantrich mají 100 % majuskulí u jmen osob; Blahoslav, 

Melantrich a Dačický dosahují 100 % u geografických názvů. Odchylky od 100 % v 

Optátovi (u SVG) a Dačickém (u SVP) lze pravděpodobně přičíst tiskařským chybám (u 

obou tisků se jednalo o jeden výskyt minuskule v těchto kategoriích). 

Nomina sacra (SAS) se vymezovala postupně. V Dlabačově Novém zákoně se tato 

kategorie ještě majuskulí neoznačovala. V následujících čtyřech tiscích pozorujeme 

rozšiřování této skupiny. U Melantricha se vyskytuje 100 % majuskulí v této skupině.
34

 

Dačický jich má opět méně (88,7 %). Přehled slov zařazených do kategorie nomina 

                                                 
34

 Slova čtení (ve smyslu evangelium) a řeč (=slovo, označení Ježíše) se v tomto tisku nenachází. 
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Graf 2: Procento majuskulí u proprií v kategoriích jména osob (SVP), geografické názvy (SVG) a 

skupině nomina sacra (SAS). 
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sacra viz v tabulce. Křížkem jsou označeny tisky, ve kterých byl zaznamenán alespoň 

jeden výskyt daného slova s majuskulí. 

 

  

Dlaba

č 

Klaudyá

n 

Pek

k 

Optá

t 

Blahosla

v 

Melantric

h 

Dačick

ý 

Bůh    x x x x 

Kristus  x x x x x x 

Duch (svatý)     x x x 

Otec      x x 

Syn  x   x x x 

Pán     x x x 

Mesiáš  x x x x x x 

Beránek      x x 

spasitel      x  

spasení      x x 

apoštol   x  x x x 

apoštolství   x  x x x 

prorok      x x 

anděl      x x 

evangelium    x x x x 

čtení (= evangelium)        

království (Boží)      x x 

nebe      x x 

Slovo (označení 

Ježíše)      x x 

řeč (= Slovo)        

matka (Ježíšova)      x x 
 

Tabulka 4: Nomina sacra použitá s velkými písmeny v jednotlivých tiscích. 

 

Tabulka ukazuje, že jako první se začala psát s velkým písmenem nomina sacra 

označující Ježíše (Kristus, Mesiáš), a to už v Klaudyánově tisku.
35

 Pekkův tisk píše 

s majuskulí i slova apoštol a apoštolství. Optátův Nový zákon tiskne tyto výrazy opět 

s malým písmenem, ale zavádí majuskuli u slov Bůh a evangelium. Blahoslavovo 

vydání se vrací k velkému písmeni u slov apoštol a apoštolství a přidává k nim ještě 

výrazy Duch (v kontextu, kde označuje Ducha svatého), Syn a Pán (vyjadřující Ježíše). 

U Melantricha jsou psána s majuskulí všechna námi rozlišovaná nomina sacra, která se 

v tomto tisku vyskytují. Dačický používá většinou také velká písmena, výjimkou je 

slovo spasitel.
36

 V Melantrichově tisku se navíc vyskytují zápisy PAně a PANu. Nomina 

sacra ovlivnila i kategorie označení osob (SAPP) či abstrakta (SAA) v některých tiscích. 

                                                 
35

 Výraz Syn pro Ježíše Krista se v Klaudyánově tisku vyskytuje s velkým písmenem ojediněle. 
36

 Tento výraz se v námi zkoumaných částech objevuje pouze jednou, může jít tedy v případě tohoto 

výskytu o tiskařskou chybu. 
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Jedná se o výskyty slov jako Pán, Duch, Otec a Syn s majuskulí v případech, kde jsou 

označením lidí a nespadají do kategorie nomina sacra (např. u Klaudyána Y bieſſe 

nieyaky Kralik/gehož to Syn nemoczen bieſſe). 

 

Celkové zastoupení kategorií osobních jmen (SVP), geografických názvů (SVG) a 

skupiny nomina sacra (SAS) v procentech udává následující tabulka: 

 

 Dlabač Klaudyán Pekk Optát Blahoslav Melantrich Dačický 

SVP 6,2% 62,6% 97,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,3% 

SVG 19,2% 74,3% 92,9% 97,7% 100,0% 100,0% 100,0% 

SAS 0,0% 11,0% 20,7% 43,5% 46,3% 100,0% 88,7% 

 

Tabulka 5: Procenta majuskulí v kategoriích SVP, SVG a SAS. 

  

Ve srovnání s Fidlerovou et al. (2010, s. 297-298) u prvotisků zjišťujeme poněkud jiný 

stav. Bible pražská a kutnohorská mají více majuskulí u jmen osobních (SVP) než 

geografických (SVG). Autoři studie tedy docházejí k názoru, že se zde situace 

v českých prvotiscích liší od německých (s. 298; srov. Bergmann et al., 1998, s. 834), 

které mají více majuskulí u geografických názvů. V Dlabačově Novém zákoně je ale 

stav podobný jako v německých tiscích, nachází se zde totiž více velkých písmen u 

jmen místních (SVG) než osobních (SVP). Ještě v Klaudyánově tisku se tato situace 

opakuje. Fidlerová et al. (2010) zjišťují, že se ve všech jimi zkoumaných tiscích nachází 

více majuskulí u osobních jmen (SVP) než u místních (SVG). Výjimku tvoří 

Severýnovy bible (zvláště první vydání), kde je více majuskulí v kategorii 

geografických názvů, tedy jako u Dlabače a v německých tiscích. 

Další námi zkoumané tisky už mají větší procento velkých písmen u jmen osob (SVP). 

100 % v této kategorii dosahují Nové zákony počínaje Optátem.
37

 V celých biblích je 

tento výsledek od Bible Netolického, resp. Norimberské bible (malá odchylka od 

100 %). Geografické názvy (SVG) jsou tištěny se 100% výskytem od Blahoslavova 

Nového zákona, v případě celých biblí od Bible Netolického. Přes 97 % v této kategorii 

však už mají Severýnovy bible, Bible norimberská a Optátův Nový zákon. 

Skupina nomina sacra, která v našem prvotisku (Dlabač) není s majuskulí vůbec 

zastoupena, v prvotiscích celých biblí dosahuje 26 % (Bible pražská) a 0,7 % (Bible 

kutnohorská) velkých písmen. V tiscích, které zkoumali Fidlerová et al. (2010), se počet 

majuskulí v této kategorii zvyšuje od Bible benátské až k Bibli Netolického (96,1 %) a 

                                                 
37

 Nepatrnou odchylku u Dačického nejspíše způsobily tiskařské chyby. 
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dále se už výrazněji nemění (do konce námi zkoumaného období, tj. do konce 16. 

století, už nikde neklesá pod 90 %). Už v druhém vydání Severýnovy bible (1537) 

přesahuje procento majuskulí u těchto substantiv 50 %. V tiscích Nových zákonů 50% 

hranice není překročena až po Blahoslavo vydání (včetně). Teprve Melantrich (100 %) a 

Dačický (88,3 %) tuto hranici překračují, a to výrazně. 

Některé Melantrichovy bible používají majuskule u celých slov PÁN a PÁNĚ. 

Melantrichův Nový zákon obsahuje také velká písmena uvnitř slov PAně a PANu (viz 

výše). 

 

6.1.3 Stav u apelativ: označení osob (SAPP), ostatní konkréta (SAK) a 

abstrakta (SAA) 

Na tomto místě rozebereme podrobně situaci v rámci apelativ. Zabývat se budeme 

nejvíce zastoupenými kategoriemi, a to obecnými označeními osob (SAPP), konkréty 

nezařazenými do žádné jiné kategorie (SAK) a abstrakty (SAA). Zohledňujeme zde 

pouze samostatná slova, předložky spojené dohromady se substantivy popíšeme později 

(viz oddíl 6.1.5). Procenta majuskulí v těchto skupinách vidíme na grafu. 
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Z grafu vidíme, že je velký rozdíl mezi Novými zákony do Blahoslavova vydání 

(včetně) a tisky Melantricha a Dačického. Zatímco první skupina má v těchto 

kategoriích hodnoty do 3 %, Melantrich a Dačický dosahují v jednotlivých kategoriích 

rozmezí 21,9 (Dačický, SAA) až 92,5 % (Melantrich, SAPP). Dlabačův výtisk používá 

u apelativ pouze malé písmeno (viz oddíl 6.1.1). Většina tisků má nejvyšší procento 

majuskulí v kategorii označení osob (SAPP). Výjimku tvoří Dačického Nový zákon, 

který má nejvíce velkých písmen u konkrét (SAK). 

Z prvních pěti námi zkoumaných tisků má nejvyšší procento majuskulí Blahoslav a 

nejmenší Pekk, rozdíly jsou však velmi malé. Pekkův a Optátův Nový zákon nemají 

žádná velká písmena u konkrét (SAK) a abstrakt (SAA). Klaudyánův tisk píše 

majuskuli u slov Miloſt (SAA) a Studnicze (SAK); Blahoslav u výrazů Židowſtwo 

(SAA) a Kſafft (SAK). Tato slova stojí na pomezí jiných kategorií – Miloſt má blízko ke 

skupině SAS, Studniccze Iakobowa by se dala chápat jako geografický název (SVG), 

Židowſtwo (míněno ve smyslu židovské víry) je ovlivněné kategorií příslušníků národů 

(SAPG) a v případě Kſafftu by se dalo uvažovat o tom, že majuskule v něm je ovlivněna 

cizím původem tohoto výrazu.
38

 Některá označení osob jsou ovlivněna kategorií nomina 

sacra. Jedná se o slova jako Syn, Otec, Pán, Duch v kontextech, kde nejsou posvátnými 

názvy (viz také oddíl 6.1.2). 

                                                 
38

 K majuskulím u cizích slov viz Fidlerová et al., 2010, s. 301; pro situaci v němčině Bergmann et al., 

1998, s. 868–871. 
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Graf 3: Procento majuskulí u apelativ v kategoriích ostatní označení osob (SAPP), ostatní konkréta 

(SAK) a abstrakta (SAA). 
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Jak již bylo řečeno, nejvyšších procent velkých písmen v kategoriích apelativ dosahuje 

Melantrich. Ve skupině označení osob (SAPP) je to dokonce přes 90 %, konkréta 

(SAK) má s majuskulí ve více než 70 % případů. Nejnižší výsledky vykazuje u abstrakt 

(SAA), i v této skupině je jich poměrně hodně – přes 40 %. Dačický se pohybuje 

v rozmezí 21,9 % u kategorie abstrakt (SAA) a 49,1 % u konkrét (SAK). Označení osob 

(SAPP) tiskne s majuskulí v menší míře než konkréta (SAK), a to v 44,5 % případů. 

 

Podrobné výsledky v rámci apelativ ukazuje tabulka: 

 

 Dlabač Klaudyán Pekk Optát Blahoslav Melantrich Dačický 

SAPP 0,0% 2,3% 1,1% 2,2% 2,5% 92,5% 44,5% 

SAK 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,7% 72,8% 49,1% 

SAA 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 43,6% 21,9% 

 

Tabulka 6: Procenta majuskulí v kategoriích SAPP, SAK, SAA. 

 

Fidlerová et al. (2010) ve svém článku píší, že: „Nejzajímavější a nejrozdílnější vývoj 

však můžeme pozorovat u těch substantiv, kde z dnešního hlediska není žádný závažný 

důvod pro užití majuskule.“ (s. 300). Výsledky Fidlerové, Dittmanna a Vladimírové 

(2010, s. 299–300) v rámci apelativ ukazují, že nejvíce velkých písmen používají 

Melantrichovy bible. Předchozí tisky celých biblí nepřesahují v žádné z dílčích 

kategorií 4,5 %. Podobný výsledek jsme pozorovali v našem výzkumu – nejvíce 

majuskulí používal Melantrichův Nový zákon, následovaný tiskem Dačického. 

Předchozí vydání Nových zákonů obsahovala velkých písmen maximálně 2,5 % 

(Blahoslav, SAPP). Blahoslavův Nový zákon sice obsahuje z těchto tisků majuskulí u 

apelativ nejvíce, rozdíl oproti starším vydáním však není tak velký, jako pozorovali 

Fidlerová et al. u kralických tisků. Bible kralické obsahovaly více majuskulí než 

předmelantrišské tisky ve skupinách označení osob (SAPP) a abstrakt (SAA). V těchto 

kategoriích dosahovaly až 12,7 % (šestidílka, SAPP). Co se týká prvotisků, v Dlabačově 

Novém zákoně se žádné majuskule v této kategorii nenacházejí, ale Fidlerová et al. 

pozorovali jejich řídký výskyt u Bible pražské (max. 2,2 % u SAK) i kutnohorské (max. 

0,3 % u SAA). 

Fidlerová et al. píší o Melantrichových biblích, že stav abstrakt v nich odpovídá situaci 

v němčině (srov. Bergmann et al., 1998, s. 851): Největší výskyt majuskulí byl 

pozorován u označení osob, dále u ostatních konkrét a nejméně velkých písmen se 

nacházelo u abstrakt (Fidlerová et al., 2010, s. 300). Tyto výsledky můžeme pozorovat 
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také v námi vybraných tiscích kromě Dačického, který obsahuje nejvíce majuskulí u 

konkrét (SAK), a Dlabače, kde se u abstrakt používají jen malá písmena. 

 

6.1.4 Méně zastoupené kategorie substantiv 

Z menších kategorií byla nejvíce zastoupena skupina označení osob odvozených od 

geografických jmen a příslušníků národů (SAPG), počet jejích zástupců byl maximálně 

30 výskytů. V Dlabačově tisku se zde vyskytovaly jen minuskule, naopak Blahoslavův 

Nový zákon tiskne všechna tato označení s velkým písmenem. Z hlediska časového 

vývoje narůstá procento majuskulí až k Blahoslavovi, pak klesá. Fidlerová et al. 

rozlišují v rámci této kategorie tři skupiny tisků (2010, s. 300): nejstarší z nich, která 

používá téměř výhradně minuskule, druhou, tisknoucí s velkým písmenem slova jako 

Samaritán, Izrael, ale ne žid a nejmladší, která používá majuskule u všech těchto 

výrazů. V našem výzkumu nacházíme malé písmeno u slova žid v Klaudyánově, 

Pekkově a Optátově Novém zákoně. Ostatní zástupci této skupiny jsou zde většinou 

s velkým písmenem. Melantrich i Blahoslav používají majuskuli i u slova Žid a Dačický 

ji tiskne zhruba v 50 % výskytů. Prvotisk Dlabačův Nový zákon velká písmena v této 

skupině neobsahuje. Situace v námi zkoumaných tiscích je tedy složitější. 

Další kategorií jsou označení titulů a postavení (SAPT), která se vyskytují v každém 

tisku do 10 případů. Dlabač, Pekk a Blahoslav neobsahují v této skupině žádnou 

majuskuli. Naopak Melantrich a Dačický zde používají jen velké písmeno. Klaudyán 

tiskne s majuskulí slovo král, ale ne mistr; Optát obsahuje jeden výskyt výrazu Mistr 

s velkým písmenem, slovo král píše s malým. Fidlerová et al. pozorují v této kategorii 

dvě skupiny – starší, používající malá písmena, a mladší, která dává přednost 

majuskulím. Toto rozdělení náš výzkum v podstatě potvrzuje, výjimku tvoří 

Klaudyánův Nový zákon, obsahující zhruba 40 % majuskulí v této kategorii. 

Následující kategorie už Fidlerová, Dittmann a Vladimírová nerozebírají; my se o nich 

zmíníme jen stručně. Skupina jmen knih a spisů (SVT), zastoupená v každém tisku 

maximálně 10 výskyty, je až do Blahoslavova Nového zákona (včetně) tištěna s malým 

písmenem. Naopak Melantrich zde používá výhradně majuskuli; Dačický je 

nevyhraněný (velké písmeno se nachází zhruba v polovině případů). Ostatní skupiny 

(SVB, SVI, SVA) v každém tisku dosahovaly nejvíce 6 případů. Do kategorie jmen 

staveb (SVB) bylo zařazeno jen slovo Chrám. To se s majuskulí vyskytuje u 

Melantricha; u Dačického a Klaudyána je velké písmeno v polovině případů. Jména 



 50 

institucí, církví, spolků apod. (SVI) byla zastoupena pouze výrazem církve galatské. 

Zde používají majuskuli Melantrich a Dačický. Do kategorie apelativ blízkých vlastním 

jménům (SVA) jsme zařadili slova sobota a Velikanoc, kde se vyskytovalo velké 

písmeno u Melantricha a Dačického. 

 

6.1.5 Celky substantiv s předcházející předložkou 

V této části naší práce popíšeme stav u případů předložek tištěných dohromady 

s následujícím slovem. Tyto celky Fidlerová, Dittmann a Vladimírová do svého 

výzkumu nezahrnuli (srov. vymezení zásad třídění slov do kategorií u Fidlerové et al., 

2010, s. 294). V námi zkoumaných tiscích se vyskytovalo poměrně dost případů, kdy se 

v těchto celcích nacházela majuskule. To byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli se 

předložkovými celky zabývat. Druhým důvodem bylo to, že některé tisky využívaly 

spojení s předložkou velmi často. Domnívali jsme se tedy, že pokud bychom tyto 

případy do našeho výzkumu nezahrnuli, významně by to změnilo výsledky. 

Nejvíce slov spojených s předložkou se vyskytovalo v Dlabačově, Klaudyánově a 

Blahoslavově Novém zákoně. Naopak Optátův a Melantrichův Nový zákon tyto celky 

nepoužívají. Počet takto psaných substantiv byl nejvyšší u Blahoslava – přes 200 

výskytů, Klaudyánův tisk jich obsahoval zhruba 180 a Dlabač 150. Pekk a Dačický 

použili podstatná jména tištěná dohromady s předložkou ve 30–40 případech. 
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Porovnání počátečních písmen u samostatně stojících 

substantiv (bez předložky) a výrazů tištěných 

dohromady (po předložce)
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Graf 4: Zastoupení malých a velkých písmen u samostatných substantiv a substantiv v předložkových 

celcích. 

 

V prvotisku Dlabačova Nového zákona se v rámci celku substantiva s předložkou 

vyskytuje majuskule téměř v 10 % těchto případů. Propria jsou tištěna s velkým 

písmenem v necelé polovině spojení, ale u apelativ se vyskytuje zásadně minuskule. 

Klaudyán používá velké písmeno u 12 % předložkových celků; u vlastních jmen spíše 

majuskuli, u apelativ spíše malé písmeno. Pekk tiskne po předložce ve většině případů 

malé písmeno (v 5 % majuskuli). Optát tyto celky nepoužívá. U Blahoslava bylo 

pozorováno největší procento velkých písmen ve spojení substantiva s předložkou 

(33,2 %). V tomto tisku se vyskytují propria tištěná dohromady s předložkou 

s majuskulí v 84,1 %; apelativa přibližně ve 20 %. U Melantricha byl pozorován jen 

jeden celek s předložkou, ve kterém byla vytištěna majuskule. Pokud Dačického tisk 

používá předložkové celky, vyskytuje se v nich většinou velké písmeno, a to i u apelativ 

(propria jsou s majuskulí tištěna vždy, apelativa v necelých 90 %). 

 

Následující tabulka ukazuje procenta majuskulí u substantiv tištěných dohromady 

s předcházející předložkou:
39

 

 

                                                 
39

 100% výsledek u Melantricha je dán jediným výskytem předložky tištěné dohromady s následujícím 

substantivem, ve kterém bylo použito velké písmeno (tento údaj tedy není příliš vypovídající). 

V Optátově Novém zákoně se tyto celky vůbec nevyskytují. 
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Procenta velkých písmen v předložkových celcích 

 Dlabač Klaudyán Pekk Optát Blahoslav Melantrich Dačický 

celkem 9,3% 12,7% 5,0% 0% 33,2% 100,0% 90,3% 

propria 45,0% 80,0% 33,3% 0% 84,1% 100,0% 100,0% 

apelativa 0,0% 5,6% 2,7% 0% 20,7% 0% 88,9% 

 

Tabulka 7: Procenta majuskulí v předložkových celcích u substantiv celkem, proprií a apelativ. 

 

Vycházeli jsme z předpokladu, že větší frekvence celků s předložkou v některých 

tiscích by mohla ovlivnit celkové výsledky použití majuskulí. Pokud ale porovnáme 

grafy proprií a apelativ ukazující stav samostatně stojících substantiv a celkovou situaci 

včetně předložkových celků, zjistíme, že se příliš neliší:  

 

 

Výraznější rozdíl pozorujeme jen u proprií v Dlabačově Novém zákoně, kde je celkový 

stav ovlivněn větším výskytem majuskulí v předložkových celcích. Výskyt majuskulí se 

v tomto případě zdvojnásobil. Tento nárůst je způsoben především používáním velkých 

písmen u kategorie osobních jmen (SVP) v případech, kdy byla tato substantiva tištěna 

dohromady s předcházející předložkou. 

Mírné navýšení procent velkých písmen pozorujeme u proprií v Klaudyánovi, u apelativ 

u Blahoslava a Dačického. K malému snížení dochází v rámci proprií u Blahoslava, 

protože procento majuskulí je vyšší u proprií samostatně stojících než u těch 

v předložkových celcích. V ostatních případech jsou rozdíly zcela zanedbatelné. 

 

6.2 Adjektiva 

Při třídění adjektiv do kategorií jsme postupovali v souladu s článkem Fidlerové (2013, 

s. 161). Tyto skupiny byly, podobně jako substantiva, různě početné. Celkový součet 
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  Graf 5: Srovnání procent majuskulí  u proprií 

stojících samostatně a proprií v předložkových 

celcích. 

Graf 6: Srovnání procent majuskulí u apelativ 

stojících samostatně a apelativ v předložkových 

celcích. 



 53 

adjektiv se v jednotlivých tiscích pohyboval mezi 200 a 250 slovy. Počty adjektiv 

(samostatně stojících, tj. ne v předložkovém celku) v dílčích skupinách ukazuje na 

příkladu Optátova Nového zákona (1533) následující tabulka: 

 

 

A
S
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R
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V

 

A
R

V
G

 

A
R

V
P
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P
P

 

A
R
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K

 

A
R
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A
A

 

A
X

 

ce
lk

em
 

malá 7 0 0 3 3 4 5 123 33 178 

velká 31 13 10 6 0 0 0 0 0 60 

celkem 38 13 10 9 3 4 5 123 33 238 

 

Tabulka 8: Přehled malých/velkých písmen v jednotlivých kategoriích adjektiv v Optátově Novém 

zákoně. 

 

V dalším výzkumu jsme se samostatně zabývali jen vybranými kategoriemi. 

Postupovali jsme opět podle článku Fidlerové (2013), aby bylo možné vytvořené 

přehledy porovnat s jejími výsledky. O méně zastoupených skupinách se jen zmíníme. 

V závěru tohoto oddílu se zaměříme na adjektiva psaná dohromady s předcházející 

předložkou. 

 

6.2.1 Adjektivní nomina sacra (AS) a další skupiny adjektiv – odvozeniny 

od geografických názvů (ARVG) a označení národů (ARVP); 

přivlastňovací adjektiva od osobních jmen (ARVV) 

Skupinu adjektivní nomina sacra (AS) v této části porovnáme s přivlastňovacími 

přídavnými jmény, a to odvozenými od geografických názvů (ARVG), označení národů 

(ARVP) a osobních jmen (ARVV). Kategorie odvozenin od geografických názvů 

(ARVG) a označení národů (ARVP) byly spojeny do jedné skupiny podle Fidlerové 

(2013, s. 164). Znázornění vývoje v těchto skupinách vidíme na grafu. 
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Už v Dlabačově Novém zákoně můžeme pozorovat velká písmena u přivlastňovacích 

adjektiv odvozených od proprií. V obou pozorovaných skupinách (ARVG + ARVP a 

ARVV) dochází k postupnému nárůstu velkých písmen až k Blahoslavovu Novému 

zákonu, kde počet majuskulí u těchto kategorií vrcholí. V tomto tisku obě skupiny 

dosahují 100% výsledku. V kategorii přivlastňovacích adjektiv odvozených od osobních 

jmen (ARVV) mají 100 % velkých písmen i Nové zákony Melantricha a Dačického. Ve 

skupině přídavných jmen odvozených od geografických názvů a označení národů 

(ARVG + ARVP) počet majuskulí klesá – u Melantricha je velkých písmen v této 

skupině necelých 85 % a u Dačického ještě méně, přibližně 70 %. 

Některá nomina sacra-adjektiva (AS) se objevují s majuskulí až od Klaudyánova 

Nového zákona. Nárůst velkých písmen v této skupině je nejpomalejší. Jak se velká 

písmena v této skupině vyvíjela, ukazuje následující tabulka (křížkem jsou označeny 

tisky, ve kterých se vyskytovalo alespoň jedno velké písmeno u adjektiva zařazeného do 

této kategorie): 

 

  Dlabač Klaudyán Pekk Optát Blahoslav Melantrich Dačický 

Kristův  x x x x x x 

Boží; Božský    x x x x 

Páně     x x x 

svatý      x x 
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Graf 5: Procenta majuskulí u adjektiv v kategoriích adjektivní nomina sacra (AS), odvozeniny od 

geografických názvů a označení národů (ARVG+ARVP) a přivlastňovací adjektiva od osobních 

jmen. 
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nebeský      x x 

Otcův      x x 

 

Tabulka 9: Adjektivní nomina sacra použitá s velkými písmeny v jednotlivých tiscích. 

 

Z tabulky vidíme, že s majuskulí se nejdříve začalo psát přídavné jméno Kristův, a to od 

Klaudyánova tisku (jeden výskyt s velkým písmenem). Toto adjektivum se objevuje 

s majuskulí už ve všech následujících tiscích. Od Optátova Nového zákona se píší 

s velkým písmenem i adjektiva Boží a Božský, od Blahoslavova i slovo Páně. Tisky 

Melantricha a Dačického používají majuskuli u všech adjektiv námi zařazených do této 

kategorie. 

Klaudyánův a Pekkův Nový zákon obsahují poměrně málo majuskulí u adjektiv ve 

skupině nomina sacra. U Optátova Nového zákona je patrný prudký skok k hodnotám 

nad 80 %. Melantrich a Dačický tisknou velká písmena u této kategorie téměř ve všech 

případech. 

 

Při srovnání s Fidlerovou (2013, s. 164–165) zjišťujeme, že u prvotisků je situace velmi 

různorodá. U skupiny adjektivní nomina sacra se sice vyskytuje velmi málo velkých 

písmen ve všech pozorovaných tiscích (Bibli pražské, kutnohorské a Dlabačově Novém 

zákoně), ale ostatní kategorie vykazují rozdílné výsledky. Bible kutnohorská obsahuje 

nepatrné množství majuskulí ve všech skupinách pozorovaných v tomto oddílu. Bible 

pražská používá majuskule u necelých 20 % případů odvozenin od geografických názvů 

a příslušníků národů (ARVG + ARVP), Dlabačův Nový zákon jich má asi o 15 % více. 

U odvozenin od osobních jmen (ARVV) se v téměř 60 % výskytů v Bibli pražské tiskne 

velké písmeno, v Dlabačově prvotisku v přibližně 45 %. 

U předmelantrichovských tisků celých biblí Fidlerová (2013, s. 164) pozorovala 

postupný nárůst majuskulí u skupiny adjektivní nomina sacra (v Bibli benátské bylo 

jejich procento ještě nízké, od Severýnových biblí je patrný skokový nárůst). V našich 

tiscích před Optátem jsou procenta majuskulí nižší než v tiscích celých biblí z tohoto 

období. Také u ostatních dvou skupin adjektiv je v celých biblích více velkých písmen 

než u samostatných Nových zákonů z této doby (hodnoty v celých biblích vždy 

přesahují 80 %). 

Melantrichovy celé bible přesahují ve všech zde sledovaných kategoriích 90 %. 6. 

vydání Melantrichova Nového zákona nedosahuje 90% hranice u odvozenin od 

geografických názvů a příslušníků národů (ARVG + ARVP), majuskulí v této kategorii 
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je přibližně 85 %. Oproti tomu ostatní dvě skupiny (AS a ARVV) mají 100% výskyt 

velkých písmen. Dačického Nový zákon má obdobné výsledky, jen u druhé skupiny 

pozorované v grafu má majuskulí ještě méně (asi 70 %). 

Kralické bible tisknou o trochu méně velkých písmen v kategorii adjektivní nomina 

sacra (AS; kolem 90 %), ale v ostatních dvou skupinách mají majuskulí 100 %. 

Podobný výsledek je i u Blahoslava. V něm první kategorie přesahuje 80 %; ostatní 

skupiny dosahují 100 %. 

 

6.2.2 Adjektiva odvozená od substantiv (ARPP + ARSK + ARSA), 

adjektiva užitá jako syntaktická substantiva (AX) a ostatní adjektiva 

(AA) 

V tomto oddílu se budeme zabývat srovnáním adjektiv odvozených od apelativ, a to 

adjektiv odvozených od obecných označení osob (ARPP), od ostatních konkrét (ARSK) 

a od abstrakt (ARSA), s adjektivy užitými jako syntaktická substantiva (AX) a ostatními 

adjektivy (AA). Tři kategorie relačních adjektiv (ARPP, ARSK a ARSA) byly pro tento 

účel spojeny do jedné skupiny v souladu s Fidlerovou (2013, s. 165–166). Následuje 

graf ukazující situaci v těchto kategoriích. 
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Graf 6: Procenta majuskulí u adjektiv odvozených od substantiv (ARPP + ARSK + ARSA), adjektiv 

užitých jako syntaktická substantiva (AX) a ostatních adjektiv (AX). 
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Z grafu jasně vyplývá, že se velká písmena u zde pozorovaných skupin uplatnila jen 

v Melantrichově Novém zákoně a Novém zákoně Dačického. Předcházející tisky 

neobsahují žádné majuskule v těchto kategoriích. Největší procento velkých písmen 

mají ve dvou posledních tiscích adjektiva odvozená od apelativ, následována jsou 

kategorií adjektiv užitých jako syntaktická substantiva a nejméně majuskulí se nachází 

ve skupině ostatních adjektiv. Nejvyšší hodnoty dosahuje Dačického tisk u odvozenin 

od apelativ (60 %), Melantrich má jen o trochu méně. Adjektiva použitá jako 

syntaktická substantiva mají nejvíce majuskulí u Melantricha, a to přibližně 35 %; u 

Dačického jen mírně nad 10 %. Ostatní adjektiva ani v Melantrichově tisku nedosahují 

10% hranice; Dačický má majuskulí v této kategorii 1,6 %. 

 

Fidlerová pozorovala zvýšenou frekvenci majuskulí v těchto skupinách až 

v Melantrichových biblích. Nejvyšší hodnoty byly u těchto tisků ve skupině adjektiv 

odvozených od apelativ, stejně jako v Melantrichově Novém zákoně. Hodnoty se zde 

pohybovaly kolem 40 %. Adjektiva užitá jako syntaktická substantiva (AX) měla 

velkých písmen do 15 % a ostatní adjektiva (AA) do 5 %. Melantrichův Nový zákon má 

tedy majuskulí ve všech skupinách ještě více. 

Předcházející bible nepřesahovaly v žádné skupině hranici 5 %. Naměřené hodnoty byly 

sice nízké, ale do grafu se promítly. Oproti tomu v našich předmelantrichovských 

Nových zákonech se nenacházely žádné majuskule ve zde porovnávaných kategoriích. 

Bible kralické používaly majuskule jen u adjektiv odvozených od apelativ (ARPP + 

ARSK + ARSA), ale i zde jich bylo nízké procento – necelých 5 %. Ostatní kategorie 

používaly jen minuskule. Srovnáme-li Bible kralické a Blahoslavův Nový zákon, 

vidíme, že u Blahoslava se nevyskytují v těchto skupinách majuskule žádné, ale 

v Kralických biblích jsou pozorované majuskule alespoň u jedné z kategorií. 

 

6.2.3 Srovnání adjektiv odvozených z apelativ se substantivy-apelativy 

Zde srovnáme výskyt majuskulí u přídavných jmen odvozených od apelativ, tj. 

obecných adjektiv odvozených od označení osob (ARPP), od konkrét (ARSK) a od 

abstrakt (ARSA), se substantivy-apelativy. Protože výskyt adjektiv těchto kategorií je 

poměrně nízký (přibližně 10 výskytů v námi sledovaných částech z každého tisku), 

následující výsledky jsou jen orientační. Ve druhé části tohoto oddílu srovnáme 
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procenta majuskulí u jednotlivých skupin adjektiv odvozených od apelativ s 

kategoriemi příslušných substantiv-apelativ. 

 

Zde vidíme graf porovnávající adjektiva odvozená od apelativ a substantiva-apelativa. 
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Graf 7:  Porovnání adjektiv odvozených z apelativ (ARPP + ARSK + ARSA) se substantivy-apelativy. 

 

Jak můžeme vyčíst z grafu, tisky Melantricha a Dačického používají majuskule jak u 

relačních adjektiv od apelativ, tak u substantiv-apelativ ve zvýšené míře. Zatímco 

Melantrich tiskne více velkých písmen u substantiv-apelativ (nad 70 %), Dačický má 

více majuskulí u zde pozorovaných adjektiv (60 %). V tiscích Nových zákonů před 

Melantrichem se postupně navyšuje procento velkých písmen u substantiv-apelativ (k 

přibližně 12 %), ale u adjektiv z kategorií ARPP + ARSK + ARSA se majuskule 

v těchto tiscích nevyskytují. Dlabačův Nový zákon neobsahuje velká písmena ani 

v jedné z těchto skupin. 

 

Fidlerová (2013, s. 166) zaznamenala v předmelantrichovských tiscích pomalý nárůst 

majuskulí u těchto adjektiv i substantiv, přičemž více velkých písmen se nacházelo ve 

většině případů u substantiv-apelativ. I zde však naměřené hodnoty nepřesahovaly 

15 %, u adjektiv byla frekvence majuskulí do 5 %. V tiscích předmelantrichovských 

celých biblí se tedy nějaké majuskule u těchto adjektiv vyskytovaly, 

v předmelantrichovských Nových zákonech však ne. 
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Melantrichovy bible znamenaly skokový nárůst majuskulí v obou skupinách – nad 35 % 

u adjektiv; u substantiv až do hodnot nad 50 %. Větší frekvence velkých písmen byla u 

substantiv. 

Kralické bible měly velkých písmen v obou skupinách opět méně. Substantiva-apelativa 

tiskly s velkým písmenem zhruba ve 20 % případů; adjektiva jen do 5 %. Blahoslavův 

Nový zákon obsahuje majuskule jen u substantiv-apelativ. 

 

Fidlerová (2013, s. 167) rozpracovává adjektiva odvozená od apelativ a substantiva-

apelativa ještě podrobněji. Srovnává adjektiva odvozená od konkrét (SAK) a adjektiva 

odvozená od označení osob (ARPP) se substantivy-konkréty (SAK) a substantivy-

označeními osob (SAPP). V námi zkoumaném materiálu se nachází jen velmi málo 

adjektiv zařazených do těchto skupin – maximálně pět výskytů v každé kategorii. Námi 

vytvořený graf tedy slouží jen k hrubému porovnání. 

 

 

Graf 8: Porovnání adjektiv odvozených od konkrét (SAK) a adjektiv odvozených od označení osob 

(ARPP) se substantivy-konkréty (SAK) a substantivy-označeními osob (SAPP). 

 

V tiscích do Blahoslavova Nového zákona (včetně) jsou majuskule u zde pozorovaných 

substantiv i adjektiv velmi ojedinělé. Velká písmena pozorujeme u adjektiv odvozených 

od konkrét (ARSK) u Melantricha a Dačického. Také substantiva-konkréta mají 

v těchto tiscích velký podíl majuskulí – u Melantricha je to 72,8 % a u Dačického 
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49,1 %. Frekvence velkých písmen v kategorii substantiv-označení osob je v obou 

tiscích také vysoká. U Melantricha převyšuje hodnotu u konkrét a dosahuje 92,5 %. 

Dačický tiskne majuskuli u označení osob ve 44,5 %. 

 

Fidlerová se k těmto skupinám vyjadřuje následovně: „zatímco u substantiv platí, že 

označení osob jsou psána s velkým písmenem vždy častěji než ostatní konkréta, u 

adjektiv je tomu naopak“ (2013, s. 167). Námi zkoumané úseky z Melantrichova 

Nového zákona obsahují skutečně větší procento majuskulí u substantiv-označení osob 

(SAPP) než u konkrét (SAK). Dačického Nový zákon toto nepotvrzuje, ale výsledek je 

u něj těsný. Adjektiva odvozená od konkrét (ARSK) v našich tiscích potvrzují tento 

závěr Fidlerové, s majuskulí jsou psána častěji než adjektiva odvozená od označení osob 

(ARPP), která se s velkým písmenem v žádném našem tisku nevyskytují. Fidlerová 

(2013) pozorovala vyšší výskyt majuskulí v těchto skupinách u Melantrichových tisků 

(přes 70 % u kategorie SAPP), nejméně velkých písmen bylo ve skupině adjektiv 

odvozených od označení osob (ARPP). Předmelantrichovské bible a Bible kralické 

měly procento majuskulí ve všech skupinách nízké. U Kralických biblí byly s majuskulí 

nejvíce zastoupena substantiva-označení osob (SAPP, do 15 %). 

 

6.2.4 Stav ve spojení adjektiv s předložkou 

V této části prozkoumáme stav majuskulí v rámci celků adjektiv tištěných dohromady 

s předcházející předložkou. Fidlerová (2013) se těmito spojeními nezabývala. 

Takovýchto předložkových celků se nachází nejvíce v Dlabačově (12), Blahoslavově 

(10) a Klaudyánově (8) Novém zákoně. Pekk (4) a Dačický (1) jich obsahují méně a 

Optátův a Melantrichův Nový zákon tyto předložkové celky nepoužívají. 

 

Následující graf ukazuje poměr velkých a malých písmen u adjektiv psaných 

samostatně a v rámci celků s předložkou. 
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Pokud Nové zákony používají adjektiva v jednom celku dohromady s předložkou, 

vyskytuje se v nich většinou malé písmeno. Dlabačův a Klaudyánův Nový zákon 

používají malá písmena ve všech těchto případech. Také Blahoslavův Nový zákon v 

nich tiskne spíše minuskule. Pekkův tisk obsahuje v těchto celcích malá i velká 

písmena. Jak již bylo řečeno, Optátův a Melantrichův Nový zákon tato spojení 

nepoužívají. Jelikož bylo předložkových celků s adjektivy ve zkoumaných úsecích 

málo, podrobnější popis jejich situace by vyžadoval další výzkum. 

6.3 Numeralia 

Číslovky byly rozděleny do dvou skupin podle Fidlerové (2013, s. 167). Jedná se o 

číslovky substantivní, tj. ty, které se morfologicky podobají substantivům (sto, patero), 

a ostatní číslovky.
40

 Mezi číslovky byly počítány jen výrazy vyjadřující kvantovost, 

tedy ne výrazy fungující jako zájmena, např. jeden druhého břemena neste (srov. 

Fidlerová, 2013, s. 162).  

 

                                                 
40

 Rozdělení do těchto skupin je poněkud odlišné od výzkumu Bergmanna et al. (1998, s. 67-68), kde se 

číslovky dělí na substantivní a ostatní podle syntaktického principu. 

Porovnání počátečních písmen u samostatně stojících 

adjektiv (bez předložky) a výrazů tištěných dohromady (po 

předložce)
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 Graf 9: Zastoupení malých a velkých písmen u samostatných adjektiv a adjektiv 

v předložkových celcích. 
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6.3.1 Samostatně stojící číslovky 

Zde počítáme jen se samostatně stojícími číslovkami, tj. ne s celky psanými dohromady 

s předložkou. V každém tisku se nachází přibližně 30 výskytů samostatně stojících 

číslovek. Předložkové celky budou popsány později (viz oddíl 6.3.2). Následuje graf 

srovnávající velká písmena u číslovek. 
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Graf 10: Procenta majuskulí u číslovek substantivních (NS) a ostatních číslovek (NN). 

 

Z grafu je patrné, že číslovky s velkými písmeny se vyskytují jen v tiscích Melantricha 

a Dačického. Číslovky substantivní se dle grafu používaly s majuskulí více než ostatní 

číslovky. V námi zkoumaných úsecích se jich ale vyskytuje málo (dva výskyty), 

výsledek proto není směrodatný a situace by vyžadovala další zkoumání. Ostatní 

číslovky dosahují nejvyšší hodnoty u Melantricha, a to 10,8 % velkých písmen. Dačický 

obsahuje 5,4 % ostatních číslovek s majuskulí. 

 

Fidlerová zkoumala situaci numeralií v celých biblích, a zjistila, že číslovky s velkým 

písmenem se vyskytují jen v biblích melantrišské tradice a v Bibli pražské (zde je 

procento majuskulí u číslovek podobné jako u substantiv). Ostatní tisky – 

předmelantrichovské bible a Bible kralické majuskule u číslovek neobsahují (v druhém 

vydání Severýnovy bible se vyskytují zanedbatelně). Dále pozorovala, že číslovky 

substantivní se vyskytovaly s velkým písmenem výrazně častěji než ostatní číslovky. 
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Dospěla k závěru, že „v biblích melantrišské tradice je frekvence majuskulí u číslovek 

nezanedbatelná, a to zejména, ale rozhodně ne výhradně u číslovek substantivních“ 

(2013, s. 168). Náš výzkum potvrzuje, že před Melantrichem se číslovky s velkým 

písmenem nepoužívaly. V námi zkoumaném Melantrichově Novém zákoně byla 

frekvence majuskulí u ostatních číslovek o málo nižší než pozorovala Fidlerová, která 

zjistila hodnoty lehce nad 15 %. U substantivních číslovek Fidlerová získala výsledky 

kolem 90 %. 

 

6.3.2 Číslovky v předložkových celcích 

Číslovky tištěné dohromady s předložkou se vyskytují jen v Dlabačově, Klaudyánově, 

Pekkově a Blahoslavově Novém zákoně. Nejvyšší počet jich obsahuje Blahoslavův 

Nový zákon, a to 11. Dlabačův a Klaudyánův Nový zákon mají po 7 výskytech a 

Pekkův tisk 2 tyto celky. Optát, Melantrich a Dačický číslovky psané dohromady 

s předložkou nepoužívají. Pokud se předložkové celky s číslovkami v tisku vyskytují, je 

v nich použito vždy malé písmeno. Majuskule se v těchto výrazech v námi zkoumaných 

úsecích nevyskytovaly. 

6.4 Ostatní slovní druhy 

U ostatních slovních druhů byly používány většinou minuskule. Výjimkou jsou některé 

tvary sloves, jako např. u Dačického aniž potřebowal aby kdo Swědčil o člowěku. U 

Melantricha jsou psány s velkým písmenem i pasivní participia užitá jako součást 

opisného pasíva: ſkrz kteréhož Swět mi Vkřižowán geſt nebo aby Spaſen byl Swět ſkrze 

něho. Blahoslavův Nový zákon používá majuskuli u zájmena Iá ve všech případech 

jeho výskytu. Dalším slovním druhem vyskytujícím se s velkým písmenem jsou 

příslovce Židowſky v Blahoslavově Novém zákoně, a také u Melantricha, kde je 

s majuskulí psáno i slovo Pohanſky (Pohanſky gſy žiw/ a ne Zidowſky).
41

 

 

6.5 Celkové porovnání majuskulí u substantiv, adjektiv a numeralií 

V tomto oddíle se budeme zabývat celkovým porovnáním výskytu majuskulí podle 

slovních druhů, tj. substantiv, adjektiv a numeralií. Naše výsledky porovnáme 

                                                 
41

 O adverbiích psaných s majuskulí se zmiňuje i Fidlerová (2013, s. 165). Upozorňuje právě na příslovce 

židovsky a pohansky, u kterých pozorovala „ojedinělé, ale systematické psaní velkých písmen“. Jedná se o 

příslovce odvozená od označení národů či osob. 
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s výzkumem Fidlerové (2013). Zde zkoumáme jen samostatně stojící slova, tj. ne 

předložkové celky. 

 

Nyní se zaměříme na graf ukazující porovnání procent velkých písmen u jednotlivých 

slovních druhů.  
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Nejvyšší procento majuskulí obsahuje tisk Melantricha a dále Dačického Nový zákon. 

Rozdíl oproti předchozím vydáním je značný. Melantrich obsahuje 75,3 % velkých 

písmen u substantiv; 41,2 % u adjektiv a 12,8 % u numeralií. Nejvyšších hodnot tedy 

dosahuje u všech tří slovních druhů. Dačický tiskne velká písmena méně často, ale od 

předmelantrichovských tisků se liší zvláště procenty majuskulí u substantiv a číslovek. 

Adjektiva s velkým písmenem používá trochu častěji než např. Blahoslav, rozdíl však 

není tak velký jako u ostatních slovních druhů. 

Výraznější nárůst procenta majuskulí u substantiv můžeme pozorovat až do 

Melantricha, v tisku Dačického ale jejich frekvence klesá. Stejná situace je i u adjektiv. 

Numeralie se v tiscích až do Blahoslavova Nového zákona (včetně) vyskytují jen 

s malým písmenem; v Melantrichově a Dačického Novém zákoně se vyskytuje do 13 % 

číslovek s majuskulí. 

Srovnáme-li frekvenci velkých písmen v tiscích u substantiv a adjektiv, vidíme, že 

některé Nové zákony mají větší procentuální zastoupení majuskulí u slovního druhu 

Graf 11: Procenta majuskulí u  substantiv, adjektiv a numeralií. 
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substantiv, jiné dosahují více procent u adjektiv. Větší procento velkých písmen u 

substantiv mají tisky Klaudyána, Pekka, Melantricha a Dačického. Oproti tomu Dlabač, 

Optát a Blahoslav používají majuskule častěji u adjektiv než u substantiv. 

 

Výskyt majuskulí u jednotlivých slovních druhů v procentech ukazuje tabulka: 

 

 Dlabač Klaudyán Pekk Optát Blahoslav Melantrich Dačický 

substantiva 1,2% 13,5% 22,0% 22,9% 25,0% 75,3% 53,6% 

adjektiva 4,6% 6,1% 12,2% 25,2% 27,6% 41,2% 31,3% 

numeralia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,8% 7,7% 

 

Tabulka 10: Procenta majuskulí usubstantiv, adjektiv a numeralií celkem. 

 

Nyní srovnáme námi vybrané tisky Nových zákonů s celými biblemi, které zkoumala 

Fidlerová. V rámci prvotisků je situace různá. Dlabačův Nový zákon používá celkově 

velmi málo velkých písmen – pod 5 % (adjektiva), číslovky tiskne pouze 

s minuskulemi. Bible pražská obsahuje kolem 10 % majuskulí u substantiv a číslovek, u 

adjektiv je jejich procento asi o polovinu menší. Bible kutnohorská má majuskule jen u 

některých substantiv, ostatní slovní druhy tiskne pouze s malým písmenem. Z prvotisků 

jediný Dlabač používá nejvíce velkých písmen u slovního druhu adjektiv. 

Předmelantrichovské bible obsahují do 30 % velkých písmen u substantiv, adjektiv o 

něco méně (rozdíl není příliš velký). Číslovky s majuskulí se vyskytují v tomto období 

jen v druhém vydání bible Severýnovy. Ve všech těchto tiscích se ale vyskytuje více 

velkých písmen u substantiv než u adjektiv, na rozdíl od Nových zákonů Optáta a 

Blahoslava. 

Melantrichovy bible obsahují nejvíce majuskulí ve všech kategoriích. Rozdíl oproti 

jiným tiskům je značný (zvláště u substantiv a numeralií). Substantiva dosahují téměř 

60% hodnot, adjektiva se vyskytují s velkým písmenem v přibližně 30 % případů a 

číslovky jsou s majuskulí tištěny mezi 20 a 30 %. V námi sledovaném Melantrichově 

Novém zákoně jsou všechny hodnoty ještě vyšší. 

Bible kralické používají výrazně méně majuskulí než Melantrichovy tisky; jejich 

výsledky se podobají předmelantrichovským tiskům. Substantiva jsou s velkým 

písmenem psána s frekvencí kolem 30 %. Adjektiva mezi 20 a 25 %; číslovky se zde 

s majuskulí nevyskytují vůbec. Blahoslavův Nový zákon má v porovnání s nimi méně 

substantiv s majuskulí, ale naopak tiskne více velkých písmen u adjektiv. 
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7 Závěr 

Předchozí výzkumy psaní velkých písmen v prostředí českých starších tisků celých 

biblí, tj. studie Fidlerové, Dittmanna a Vladimírové (2010) a Fidlerové (2013), 

pozorovaly mimo jiné dvě různé „tradice“ v psaní velkých písmen. Zatímco 

Melantrichovy bible používají více majuskulí u apelativ a vývoj v nich se podobá 

německé tendenci k používání velkých písmen u všech substantiv, Bible kralické se 

vrací k předchozímu stavu a procento majuskulí se v nich nápadně snižuje (srov. 

Fidlerová, 2013, s. 160). Nepodléhají tedy dobové tendenci rozšiřovat doporučení 

k majuskulím uváděná v soudobých gramatikách (jejich použití u vlastních jmen a 

názvů a dále u slov, která vyjadřují úctu) i na další příbuzná či podobná slova. 

Rozšiřování velkých písmen bylo naopak pozorováno především u melantrišských biblí 

(srov. Fidlerová, 2013, s. 169). Obdobný je vývoj i u dalších slovních druhů, zejména u 

adjektiv. Stejně jako u substantiv, je i zde použití majuskule řízeno sémantikou slova 

(srov. Fidlerová, 2013, s. 170). Slovní druhy zájmena, slovesa, předložky, spojky a 

citoslovce obsahují lexikálně motivovaná velká písmena jen výjimečně. 

Tato práce srovnávala prvotisk Dlabačův Nový zákon s prvotisky Biblí pražskou a Biblí 

kutnohorskou. Nové zákony Klaudyána, Pekka a Optáta byly porovnávány se skupinou 

předmelantrichovských biblí. Blahoslavovo první vydání Nového zákona jsme 

srovnávali s kralickými tisky a 6. vydání Melantrichova Nového zákona a Dačického 

tisk s Melantrichovými biblemi. 

Zde prezentovaný výzkum prokázal, že Nové zákony Melantricha a Dačického obsahují 

podstatně více majuskulí než ostatní tisky. Toto odpovídá předchozím studiím. Větší 

frekvence velkých písmen je patrná zejména u apelativ, a to jak u kategorie nomina 

sacra (SAS), tak i u dalších skupin – označení osob (SAPP), konkrét (SAK) a abstrakt 

(SAA). Více velkých písmen používají tyto tisky i u dalších slovních druhů – adjektiv, 

kde se počet majuskulí od předchozích tisků neliší tak výrazně, a číslovek, kde se 

naopak odlišuje významně, protože ostatní zkoumané Nové zákony velká písmena u 

číslovek nepoužívají. Melantrichovo 6. vydání Nového zákona obsahuje ještě více 

majuskulí než tisk Dačického, nejvyšší hodnoty má u všech tří slovních druhů 

(substantiv, adjektiv a numeralií). Blahoslavův Nový zákon, který srovnáváme 

s kralickými tisky, se podobá ostatním předmelantrichovským tiskům (obsahuje tedy 

podstatně méně majuskulí než Nové zákony Melantricha a Dačického), tedy i zde 

potvrzujeme výsledky Fidlerové, Dittmanna a Vladimírové. Stejně jako Bible kralické i 
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Blahoslav nepoužívá velká písmena u číslovek. Rozdíl oproti předchozím výzkumům 

spočívá v tom, že u Blahoslava (na rozdíl od kralických tisků) bylo pozorováno větší 

procento majuskulí u adjektiv než u substantiv. Dále se zde jako v jediném tisku 

vyskytovalo zájmeno Iá s velkým písmenem. 

Tisky Klaudyána, Pekka a Optátův Nový zákon postupně zvyšují podíl majuskulí u 

substantiv i adjektiv. Stejně jako u Blahoslava pozorujeme v Optátovi větší procento 

majuskulí u adjektiv než u substantiv, což je v rozporu se studií Fidlerové (2013, s. 

169), která pozorovala u všech celých biblí více majuskulí u substantiv než u ostatních 

slovních druhů. Procentuální hodnoty jsou u těchto Nových zákonů srovnatelné 

s předmelantrichovskými celými biblemi, tj. nepřesahují 30 %. 

V rámci prvotisků jsme pozorovali, že se od sebe navzájem značně odlišují. Spojuje je 

celkově malé využití majuskulí. Nejvíce jich obsahuje Bible pražská, která má velkých 

písmen u substantiv i u číslovek kolem 10 %. Dlabačův Nový zákon používá velká 

písmena více u adjektiv než u substantiv, což je dáno větším procentem majuskulí u 

adjektiv odvozených od proprií (kategorie ARVV a ARVG + ARVP). 

Na rozdíl od předchozích výzkumů jsme analyzovali také použití velkých písmen u 

výrazů tištěných dohromady s předcházející předložkou. Původní předpoklad, že 

majuskule použité uvnitř předložkových celků by znatelně ovlivnily celkový stav, se u 

substantiv nepotvrdil. Procentuální výsledky majuskulí u substantiv stojících samostatně 

a u substantiv celkem (tj. u součtu samostatně stojících substantiv a substantiv 

v předložkovém celku) byly téměř shodné. Výjimku tvořila propria v Dlabačově Novém 

zákoně, kde častější použití majuskule v soutisku předložky a substantiva zvýšilo 

procento velkých písmen u substantiv na dvojnásobek původní hodnoty. Adjektiva a 

numeralie se v těchto celcích nevyskytovaly často, a pokud ano, nacházelo se v nich ve 

většině případů malé písmeno.  

Naše závěry v hlavních bodech potvrzují předchozí výzkumy, především stoupání počtu 

majuskulí od prvotisků k Melantrichovi, kde jejich procento vrcholí. Prokázána byla i 

existence tradice Melantrichových biblí, používající zvýšené množství majuskulí u 

všech tří podrobně zkoumaných slovních druhů, a kralické tradice, která se vracela zpět 

k předchozím tiskům. Rozdíly oproti výchozím studiím byly pozorovány při srovnání 

procent velkých písmen u substantiv a adjektiv, kde některé tisky obsahovaly větší 

frekvenci majuskulí u adjektiv. Oproti předchozím článkům přináší tato práce 

pozorování předložkových celků, v rámci kterých rozložení majuskulí u substantiv 

v podstatě odpovídá výsledkům u samostatně stojících substantiv. 
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8 Použitá literatura 

8.1 Prameny 

Dlabačův Nový zákon (Urb-XLIV). [Plzeň: tiskař Arnoštových statut, 1476-1487.] 

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha. Signatura DM V 5. Dostupné z: 

www.manuskriptorium.com 

 

Klaudyánův Nový zákon (K17096). Zakon Nowy. Naypoſleze pomnohych ginych 

wytiſſtieny Kdez czoz geſt wginych po opuſſtieno Iako Cōcordancie przedmluwy.a gine 

wiecy To wtomto doſti zprawene naydeſs. Cum gratia et priuilegio Reuerendiſſimi 

Generalis in ordine. Mladá Boleslav: Mikuláš Klaudyán, 1518. Královská kanonie 

premonstrátů na Strahově, Praha. Signatura DR IV 19. 

 

Pekkův Nový zákon (K17098). Nowy Zákon wedle toho porzadku a przime prawdy 

yakož gey Swaty Ieronym zprzniloſti ſtarych bluduow tiech cziaſuow zniklých očijſſtil a 

Cyérkwi Kryſtowie wydal: kteráž takowé zřiezenie a opraweni zákona přiyáwſſi 

vtwρdila a k zp[ra]wowáni wceſtach pánie y k ſpaſytedlnému naučeni ſobie wzala:s 

welikú pilnoſti w yazyku čeſkém wiéku náſſeho přigemném/skorygowán a s pieknými 

ffigurami wytiſſtien. Regiſtrum kwyhledáni Epiſſtol a Cžtenije nedielnijch y ſwátečnijch 

přes celý rok. Plzeň: Jan Pekk, 1527. Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 

Praha. Signatura DR III 28. 

 

Optátův Nový zákon (K17099). NOWY TESTAMENT WSSECEK GIZ NEYPOSLEZE A 

PILNIE OD ERAZMA ROTEROdámſkého přelédnutý: Netoliko yakž Ržecká p[ra]wda 

w ſobie má : ale také yakž obogijho yazyku mnozý ſtařij / a zprawenij exempláři magi : 

neypoſléze yakž neypřigatieyſtij doktoři dowodij / naprawugij a wykládagij. Protož 

kdožkoli milugeš prawú Teologij: čti: rozeznáwey: a potom ſuď . Aniž y hned ſe horš / 

nalezlby co proměněného. ale toho ſobie powaž / geſtli w lepſſij proměněno. Neb neduh 

gť / ne ſaud / tupiti / do čehož by prwé nenahlédl. Náměšť nad Oslavou: Matěj Pytlík 

z Dvořiště, 1533. Národní knihovna, Praha. Signatura 54 D 000091. 

 

Blahoslavův Nový zákon – 1. vyd. (K17110). Nowy Zákon / wnowě doČeſſiny 

přełožený. Léta Páně 1564. Ivančice: bratrská tiskárna, 1564. Národní knihovna, Praha. 

Signatura 54 K 010978. 
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Melantrichův Nový zákon – 6. vyd. (K17115). Nowy Zákon/ totižto wſſeckna 

Ewangelitſká Pijſma čtyř Ewangeliſtuow / Tolikéž Swatého Pawla Epiſſtoly ú y giných 

Apoſſtolůw Kanonyky / též y Zgewenij Swatého Iana. Gſau také nazad přidané Ržeči 

Starého Zákona/ kteréž ſe každého dne přes celý Půſt/ w Cýrkwi Křeſtianſké čtau. A geſt 

Wytiſſtěn w Starém Měſtě Pražſkém/ v Giřijho Melantrycha z Awentynu. M. D. Lxxxij. 

Cum gratia&priuilegio Sacræ Cæſareæ Maieſtatis. Praha: Jiří Melantrich z Aventýnu 

ml., 1582. Národní knihovna, Praha. Signatura 54 E 000034. 

 

Dačického Nový zákon (K17118). Nowý Zákon: totižto/wſſeckna piſma 

Ewangelická/sEpiſſtolami Swatého Pawla/ y giných Apoſſtolůw Kanonykami: též y 

s Zgewenjm Swatého Iana. Wytiſſtěný Starém w Měſtě Pražſkém v Giřjka Iakuba 

Dačického. Praha: Jiří Jakubův Dačický, 1596. Národní knihovna, Praha. Signatura 

54 E 000037. 
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10 Příloha 1 – absolutní počty slov v jednotlivých kategoriích 

s malým/velkým písmenem 

10.1 Substantiva 

 

Substantiva stojící samostatně 

  SVP SVG SVB SVI SVT SVA SAS SAPG SAPT SAPP SAK SAA 

Dlabač 106/7 21/5 3/0 1/0 7/0 4/0 168/0 27/0 10/0 164/0 119/0 364/0 

Klaudyán 49/82 9/26 2/2 2/1 7/0 4/0 145/18 20/4 4/3 172/4 146/1 356/2 

Pekk 4/128 3/39 5/0 1/0 6/0 2/0 142/37 19/7 7/0 185/2 158/0 221/0 

Optát 0/137 1/42 5/0 2/0 7/0 3/0 109/84 16/9 5/1 176/4 174/0 433/0 

Blahoslav 0/124 0/16 3/0 3/0 5/0 3/0 79/68 0/22 7/0 154/4 134/1 317/0 

Melantrich 0/137 0/41 0/6 0/3 0/7 0/3 0/204 2/26 0/7 14/173 47/126 238/184 

Dačický 1/134 0/40 3/2 0/3 3/4 0/3 23/181 14/15 0/7 96/77 88/85 329/92 

             

Substantiva v předložkovém celku 

  SVP SVG SVB SVI SVT SVA SAS SAPG SAPT SAPP SAK SAA 

Dlabač 2/14 13/4 2/0 0/0 3/0 2/0 27/0 1/0 0/0 17/0 30/0 78/0 

Klaudyán 1/3 0/9 1/0 0/0 0/0 1/0 22/6 1/2 0/0 11/0 31/0 70/0 

Pekk 0/1 0/0 1/0 0/0 1/0 0/0 6/1 0/0 0/0 2/0 20/0 8/0 

Optát 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 

Blahoslav 0/9 0/28 2/0 0/0 3/0 2/0 12/28 0/4 0/0 19/2 37/0 74/3 

Melantrich 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Dačický 0/2 0/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/19 0/0 0/0 0/2 1/0 2/3 

 

10.2 Adjektiva 

 

Adjektiva stojící samostatně 

  AS ARVV ARVG ARVP ARPP ARSK ARSA AA AX 

Dlabač 49/0 7/6 4/2 6/3 2/0 4/0 5/0 119/0 29/0 

Klaudyán 37/1 2/3 2/6 5/3 3/0 3/0 5/0 116/0 23/0 

Pekk 29/8 1/10 0/6 4/4 2/0 4/0 5/0 124/0 31/0 

Optát 7/31 0/13 0/10 3/6 3/0 4/0 5/0 123/0 33/0 

Blahoslav 7/37 0/14 0/7 0/10 2/0 5/0 3/0 129/0 32/0 

Melantrich 0/44 0/14 0/9 2/2 1/0 2/2 2/4 112/11 21/11 

Dačický 1/40 0/11 0/10 5/2 2/0 1/2 1/4 125/2 30/4 

          

Adjektiva v předložkovém celku 

  AS ARVV ARVG ARVP ARPP ARSK ARSA AA AX 

Dlabač 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 6/0 5/0 

Klaudyán 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/0 5/0 

Pekk 0/0 0/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 

Optát 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Blahoslav 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 3/0 6/0 

Melantrich 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Dačický 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

 



 78 

10.3 Numeralia 

 

Numeralia stojící samostatně  Numeralia v předložkovém celku 

  NS NN    NS NN 

Dlabač 2/0 31/0  Dlabač 0/0 7/0 

Klaudyán 2/0 26/0  Klaudyán 0/0 7/0 

Pekk 2/0 34/0  Pekk 0/0 2/0 

Optát 2/0 45/0  Optát 0/0 0/0 

Blahoslav 2/0 26/0  Blahoslav 0/0 11/0 

Melantrich 1/1 33/4  Melantrich 0/0 0/0 

Dačický 1/1 35/2  Dačický 0/0 0/0 
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11 Příloha 2 – Transliterace textů doplněné značkami 

11.1 Dlabačův Nový zákon (1476–1487, Urb-XLIV) 

11.1.1 Janovo evangelium, 1.–5. kapitola 

<79 r> 

Ca I 

W Pocžatku bieſſe ſlowo<0SAS> a ſlowo<0SAS> bieſſe vbo ∫ 

ha<0SASx> a buoh<0SAS> bieſſe ſlowo<0SAS> to bieſſe napocžatku<0SAAx> 

vboha<0SASx>Wſſeczky wiecy<0SAK> ſkrze nieho vcžinieny 

ſu abez nie
o
 nicz nenie vcžinieno.což včinieno 

gť wniē žiwot<0SAA> bieſſe a žiwot<0SAA> bieſſe ſwietło<0SAA> 

lidij<0SAPP>.a ſwietło<0SAA> wtēnoſtech<0SAAx> ſwieti atmy<0SAAx> ſu ho neobzagli 

 

<79 v> 

Byl cžłowiek<0SAPP> poſlan odboha<0SASx> gemužto gmeno<0SAA> ian<0SVP> :ten 

prziſſel naſwiediectwie<0SAAx> aby ſwiediecztwie<0SAA> wydał oſwie 

t[lu] <0SAAx> ∫aby wſſiczkni wierzili ſkrze nie
o
Nebieſſe on ſwietlo<0SAA> 

ale aby ſwiediecztwie<0SAA> widal oſwietlu<0SAAx>∫bieſſe ſwietlo<0SAA> & 

prawe<0AA> ktere oſwieczuge každe
o
 čłowieka<0SAPP> przichazegiczie 

ho<0AA> natento ſwiet<0SAK>Naswietie<0SAKx> bieſſe∫a ſwiet<0SAK> ſkrze nieho 

vcžinien gť a ſwiet<0SAK> ge
o
 nepoznal.mezy ſwe zwłaſſtnie<0AX> ∫ 

prziſſel a ſwogi ſu ho neprziyali kterziž pak koli prziyali 

gey dal gim mocz<0SAA> aby ſyny<0SAPP> božimi<0AS> byli tiē kterzy wierzy 

weymeno<0SAA> ge
o
 ∫kterzižto ne zekrvi<0SAKx> ani zwuole<0SAAx> tiela<0SAK> ani 

zwuole<0SAAx> muže<0SAPP>.ale zboha<0SASx> narozeni ſuA ſlowo<0SAS> tielo<0SAK> vcžini 

eno gť aprzebywalo mezy wami.a widieliſme ſlawu<0SAA> ge 

ho ſlawu<0SAA> iakožto gednorozene
o
<0AX> od otcze<0SAS> plne

o
<0AA> miloſti<0SAA> a 

prawdi<0SAA>Ian ſwiediecztwie<0SAA> wydawa oniē a woła rzka 

Tentot bieſſe oniemž ſem prawil : genž pomnie przigi 

ti ma.przedemnu vcžinien gť∫nebo prwni<0AA> mne bieſſe A 

zplnoſti<0SAAx> ge
o
 wſſiczkni my wzaliſme∫a miłoſt<0SAA> za miłoſt<0SAA> & 

Nebo zakon<0SVT> ſkrze moyſſieſſe<0SVP> dan gťMiloſt aprawda<0SAAx> ∫ 

ſkrze gežiſſe<0SVP> kryſta<0SAS> ſtala ſe gťBoha gť žadny nikdy & 

newidieł gedinie gednorozeny<0AA> ſyn<0SAS> genž gť vwiecznoſti<0SAAx> o 

tcze<0SAS>.oniē gť wyprawil Atotot gť ſwiediecztwie<0SAA> Iano 

wo<1APPV>:když poſlali žide<0SAPG> od Geruzałema<1SVG> kniezie<0SAPP> a iahny<0SAPP> k 

nie
v
 aby otazali ho ty kto ſyYwyznal gť a nezaprzel 

Awyznal že ia neyſem kρyſtus<0SAS>.y otazali ho : což teh 

dy eliaš<0SVP> ſy ty : rzekl neyſem : proρokli<0SAS> ſy ty ∫a aodpowi 

ediel nic.tehdy rzekli ge
v
 Kto ſy at odpowied<0SAA> dame tiē 

kterzy ſu nas poſlali.czo prawiš ſam oſobie : wece Iá 

hłas<0SAA> wołagicie
o
<0AX> napuſſtij<0SAKx>.zprawte czeſtu<0SAA> pane<0AS> y[a]kož 

die yzayaš<0SVP> pρoρok<0SAS>Akterzy biechu poſlani z zakonikuow<0SAPP> 

ſu byli:yotazali ho a rzekli ge
v
.což tehdy krztiš poniew 

adž ty neyſy kρyſtus<0SAS> ani eliaš<0SVP> ani pρoρok<0SAS>Odpowiediel 

gťIan<1SVPx> rzka.ia krztim was vwodie<0SAKx> ale vpρoſtrzed was 

ſtal gehož wy newiete.ont gť gēž pomnie przigiti ma 

genž przedemnu vcžinien gť gehožto neyſem hoden<0AA> rozw 

azati rzemenka<0SAK> vobuwi<0SAKx> ge
o
Tyto wiecy<0SAA> wbetanij<0SVGx>  ſtali 

ſuſe za ioρdanē<0SVG> kdežto bieſſeIan<1SVPx> krztieDρuhe
o
 pak dne<0SAA> 

 

<80 r> 

vzrzelIan<1SVPx> gežiſſe<0SVP> an ſe berze knie
v
∫wece.ay beranek<0SAS> bo 

ži<0AS>∫ay genž ſnima hrziechy<0SAA> ſwieta<0SAK> tētot gť oniemž ſē rze 

kl∫že pomnie przigde muž<0SAPP> geden.genž ↓demnu včinien gť 
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neb prwnieyſſy<0AA> mne gť∫a ia newiediel ho∫ałe aby ozna 

men byl wlidu<0SAPPx> yzrahelſkē<0ARGP>∫proto ia prziſſel ſem krztie v ∫ 

wodie<0SAK>.aſwiediecztwie<0SAAx> wydal gťIan<1SVPx> rzka že ſem widieł 

ducha<0SAS> an sſtupuge iako holubicze<0SAK> snebe<0SASx> azuoſtawa na 

niē. a ia ſem ho neznal.ale ktery mnie poſlal krztiti vwo 

die<0SAKx> ten mi gť rzekl.nadkymž vzrziš ducha<0SAS> sſtupugiczie 

ho<0AA> azuoſtawagiczie
o
<0AA> naniē∫tent gť geſſto krzti duchem<0SAS> 

ſwatŷ<0AS>.a ia ſem widiel aſwiediecztwie<0SAAx> ſem wydal že tēto 

gť ſyn<0SAS> boži<0AS>Gine
o
 pak dne opiet ſtałIan<1SVPx> a z vcžedlni & 

kuow<0SAPP> ge
o
 dwa<0NN> awida gežiſſe<0SVP> anſe berze wece∫ay beranek<0SAS> 

boži<0AS>Yſlyſſeli ſu ge
o
 dwa<0NN> vcžedlnicy<0SAPP> mluwice<0AA> ho.yſſliſu 

zagežiſſem<0SVPx>.tehdy obratiw ſe gežiš<0SVP> a vzrzew ge oni gdu  

zanim wece gī czo hledate ∫aoni rzekliRabi genž ſe wyk 

łada miſtrze<0SAPT>.kde bydlisDie gim.podte aohłedayte∫yſſli 

aohledali ſu kdeby bydłel.azuoſtali ſu vni
o
 ten den<0SAA> a 

bieſſe iako deſata<0NN> hodina<0SAA>.ybyl ondrzeg<0SVP> bratr<0SAPP> ſſimonuow<0APPV> 

geden<0NN> ze dwu<0NN> kterzy ſu byli ſlyſſeli odIana<1SVPx> a ſſli za geži 

ſſem<0SVP>.ynałezl on nayprwe bratra<0SAPP> ſwe
o
 ſſimona<0SVP> arzekl & 

ge
v
 nałezli ſme meſſiaſſe<0SAS> genž ſe wykłada kryſtus<0SAS> yprzi 

wedl gey kgežiſſowi<0SVPx>.apohlediew nan gežiš<0SVP> rzekl.ty ſy 

ſſimon<0SVP> ſyn<0SAPP>Ianuow<1APPV>∫ty ſluti budeš cefas<0SVP> genž ſe wykła ∫ 

petr<0SVP>Nazaytrzie pak gežiš<0SVP> chtiel wygiti dogaliłee<0SVGx> yna 

łezl ffilipa<0SVP> a rzekl knie
v
.pod pomnie Abieſſe ffilip<0SVP> od 

bethſaydy<0SVG> mieſta<0SAK> ondrzeyowa<0APPV> apetrowa<0APPVx>.nałezl také ffi 

lip<0SVP> natanaełe<0SVP> ydie ge
v
Oniemž pſal moyžieš<0SVP> wzakonie<0SVTx> 

apρorocy<0SASx>∫nałezliſme gežiſſe<0SVP> ſyna<0SAPP> iozefowa<0APPV> odnazareta<0SVGx> 

yrzekl ge
v
 natanael<0SVP>∫odnazareta<0SVGx> muož nietczo dobre

o
<0AX> by 

ti.die ge
v
 filip<0SVP>∫pod aohleday.yvzrzel gežiš<0SVP> natanaełe<0SVP> 

an ſe berze knie
v
 ywece oniē.ay tot prawy yzrahelſky<0SAPG> & 

wniēž lſti<0SAA> nenie:die ge
v
Drziewe než tie ffilip<0SVP> zawołal 

když ſy.byl podffikē<0SAKx> widiel ſē tie∫odpowiediel ge
v
 nata 

nael<0SVP> rzka.miſtrze<0SAPT> ty ſy ſyn<0SAS> boži<0AS> ty ſy kral<0SAPT> 

yzra[h]elſky<0ARGP>.od 

 

<80 v> 

powiedage gežiš<0SVP> rzekl ge
v
.že ſem tobie rzekl widiel ſem 

tie pod fikē<0SAK> wierziš Wietſſy wiecz<0SAA> nadtyto vzrziš.ydie 

gimZagiſte zagiſte prawī wā.vzrzite nebe<0SAS> otewrzene<0AA> a 

angely<0SAS> božie<0AS> sſtupugicie<0AA> a wſtupugiczie<0AA> nad ſynem<0SAS> czło 

wieka<0SAPP> 

 

Ca II 

TRzetie
o
 pak dne<0SAA> ſtala ſe gť ſwatba<0SAA> wkanie<0SVGx> gali 

łeyſke<0ARGG>∫abieſſe matka<0SAS> gežiſſowa<0APPV> tu.apozwan gť 

také gežiš<0SVP> yvčedlnicy<0SAPPx> ge
o
 naſwadbu<0SAAx>.akdyz ſe ne 

doſtawało wina<0SAK> wece geziſſowa<0APPV> matka<0SAS> knie
v
∫wina<0SAK> ne& 

magi∫y die gežiš<0SVP>.czo mne a tobie zeno<0SAPP>∫giſtie neprzi 

ſſla hodina<0SAA> ma.wece matka<0SAS> ge
o
 ſlužebnikō<0SAPP> cožkoli wā 

die vcžinte Abieſſe tu kamennych<0ARS> ſtudwi<0SAK> ſſet<0NN> poſtawe 

no wedłe ocziſſtiowanie<0SAA> zidowſke
o
<0ARGP> berucy<0AA> wſe gedna kaz 

da mierzice<0SAA> dwie<0NN>nebo trzi<0NN>∫die gim gežiš<0SVP>Naplnte ſtud 

we<0SAK> wodu<0SAK>.ynaplnili ſu ge až dowrchu<0SAA>Ydie gim gežiš<0SVP>∫be 

rzte giz a neſte przedniemu<0AA> hoſti<0SAPP>.y neſliſuAkdyž okuſyl 

naypocztiweyſſi<0AA> hoſt<0SAPP> wody<0SAK> winē<0SAK> vcžiniene<0AA> ∫ anewiediel 

odkudby było.ałe ſlužebnicy<0SAPP> wiedieli kterzy wazili wo 

du<0SAK>Powolal zenicha<0SAPP> napocztiweyſſi<0AA> hoſt<0SAPP>∫awece gemu 

∫Každy cžlowiek<0SAPP> nayprwe dobre<0AA> wino<0SAK> ſtawie∫a kdyžby 

ſe podnapili tehdy to kterez horſſie<0AA> gť∫ale ty zachowal 

ſy wino<0SAK> dobre<0AA> az doſawadTo včinil gežiš<0SVP> pocžatek<0SAA> di∫ 

wuow<SAA> wkanie<0SVGx> galiłeyſke<ARGG>.azgewil ſlawu<0SAA> ſwu.yvwierzili 
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ſu wnie
o
 vcžedlnicy<0SAPP> geho . Potō gť sſtupil do kaffarnaum<0SVG> 

on ymatka<0SASx> ge
o
 yvcžedlnicy<0SAPPx> geho . atu ſu pobyli nemno

o
 

dnij<0SAA>.abieſſe blizko welika<0AA> nocz<0SVA> židowſka<0ARGP> ywſtupil gť ge 

žiš<0SVP> dogeruzałema<0SVGx> anałezl wchramie<0SVBx> an prodawagi wo 

ly<0SAK> aowce<0SAKx> aholubicze<0SAKx> apenizomience<0SAPPx> ſedicze<0AA>.akdyž vdie 

łał iako bicž<0SAK> zprowazkuow<0SAKx> wſſeczky gť wyhnal z chra
v
<0SVB> 

owce<0SAK> také ywoly<0SAKx>.apeniezomencō<0SAPPx> roſypal penieze<0SAK> aſtoly<0SAKx> 

↓pwracel.atiē genž holubicze<0SAK> prodawali řkl gť odneſte 

tyto wieczy<0SAK> odſud anerodte činiti do
v
<0SAK> otcze<0SAS> me

o
 domē<0SAK> ku 

peczſkŷ<0ARPP>.yrozpomenuli ſe vcžedlnicy<0SAPP> ge
o
 že pſano gť Hor 

liwoſt do
v
<0SAK> twe

o
 ſniedła gť mie .Tehdy odpowiedieli žide<0SAPG> 

arzekli ge
v
.ktery diw<0SAA> vkazugeš nā že tyto wieczy<0SAA> činiš 

odpowiediel gežiš<0SVP> arzekl gť Zruſſte chram<0SVB> tēto awet 

 

<81 r> 

rzech<0NN> dnech<0SAA> zbudī gey Y rzekli židee<0SAPG> cžtyřiczeti<0NN> aſſeſt<0NN> 

łet<0SAA> 

diełan gť chram<0SVB> tēto∫aty wetrzech<0NNx> dnech<0SAA>zbudiš gey & 

ałe on prawiſſe ochra
v
<0SAKx> tieła<0SAK> ſwe

o
 protož když zmρtwych<0AXx> 

wſtal rozpomenuli ſe včedlnicy<0SAPP> geho že to rzekł otiełe<0SAKx> 

ſwē yvwierzili ſu piſmu<0SVT> ařečy<0SAAx> kteruž mluwil gť.akdyz gť 

byl wgeryzalemie<0SVGx> nawelikunocz<0SVAx> wden<0SAAx> ſlawny<0ARS> mnozy v 

wieřili weymeno<0SAAx> ge
o
 widuce diwy<0SAA> ktere činil.ale on ge 

žiš<0SVP> neſwierzil ſeſameho gť∫neb gť on znal wſſeczky a že ∫ 

nebyło potrzebie ge
v
aby kto ſwiedecztwie<0SAA> wydal očło 

wieku<0SAPPx> neb on wiediel czoby bylo wčłowieku<0SAPPx> 

 

Ca III 

BJeſſe pak człowiek<0SAPP> zzakonikuow<0SAPPx> nikodem<0SVP> gmenē<0SAA> 

knieže<0SAPT> židowſke<0ARGP> ten prziſſel k gežiſſowi<0SVP> wnoczy<0SAAx> a 

rzekl ge
v
 .miſtrze<0SAPP> wieme že ſy odboha<0SASx> prziſſel mi 

ſtr<0SAPT> neb žadny nemuož tiech diwuow<0SAA> činiti kterež ty cži ∫ 

niš nebudeli buoh<0SAS> snim Odpowiediel gežiš<0SVP> arzekl ge
v
 

Zagiſte zagiſte prawī tobie nenarodili ſe kto podruhe 

nemuož widieti krałowſtwie<0SAS> božieho<0AS> Die k nie
v
 nikodē<0SVP> 

kterakſe muož čłowiek<0SAPP> naroditi podruhe ſa ſtar<0AA> zdali mu 

ož wžiwot<0SAK> matky<0SAPP> opiet wgiti anaroditiſe odpowiediel ge 

žiš<0SVP>.giſtie giſtie prawī tobie nenarodili ſe kto z wody<0SAK> a z 

ducha<0SAS> ſwate
o
<0AS> nemuoz do kralowſtwie<0SAS> božieho<0AS>.co ſe na 

rodilo zducha<0SASx> ſwateho<0AS> duch<0SAA> gť.nediwiž ſe to
v
 že ſem 

rzekl tobie muſyte ſe podruhe zroditi∫wietρ<0SAA>kde chce w 

iege ahlas<0SAKx> geho ſlyſſiš a newieš odkawad gde aneb kā 

ſe berze takt gť každy kto ſe narodil z duchu<0SAS> Odpowie 

diel nikodē<0SVP> a rzekl ge
v
 kterak mohu tyto wieczy<0SAA> byti.od 

powiediel gežiſs<0SVP> arzekl∫ty ſy miſtρ<0SAPT> wyzraheli<0SAPGx> atohoto ne 

vmieſs∫giſtie giſtie prawī tobie ze což wieme mluwime 

aco ſme widieli ſwiedcžime aſwiedeczſtwie<0SAAx> naſſeho nepři 

gimate Poniewadž zemſke<0ARS> wiecy<0SAA> mluwil ſem wam a 

newierziliſteY kterak buduli wam prawiti nebeſke<0AS> vwie 

rziteNižadny zagiſte neſtupil nanebe<0SASx> gedine ten ktery 

sſtupił znebe<0SASx> ſyn<0SAS> čłowieka<0SAPP> genž gť wnebi<0SASx>Aiakož Mo 

yžieſs<0SVP> powyſſil hada<0SAK> na puſſti<0SAK> Takt musy powyſſen & 

byti ſyn<0SAS> czlowieka<0SAPP> Aby každy ktož wierzi w nieho 

nezahynul Ale aby miel žiwot<0SAA> wiecžny<0AA> Takt 

geſt 

 

<81 v> 

zagiſte buoh<0SAS> milowal ſwiet<0SAK> že ſyna<0SAS> ſwe
o
 gednorozene

o
<0AA> 

dał aby každy ktož wierzi wnieho nezahynuł ale aby ži 

wot<0SAA> wiečny<0AA> miel.neb nepoſlal buoh<0SAS> ſyna<0SAS> ſwe
o
 naſwiet<0SAKx> a 
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by ſudil ſwiet<0SAK> ałe aby ſpaſen byl ſwiet<0SAK> ſkrze nie
o
 kto w 

ierzi wnie
o
 nebude ſuzen ałe ktož newierzi gižt gť odſu 

zen neb newierzi wgednorozeneho<0AAx> ſyna<0SAS> božieho<0AS>.atento 

gť ſud<0SAA> že gť ſwietlo<0SAK> prziſſlo naſwiet<0SAKx> amiłowali ſu lidee<0SAPP> 

wiece t[ē]noſti<0SAK> než ſwietło<0SAK> neb biechu ſkutkowe<0SAA> gich zli<0AA> ∫ 

každy zagiſte zle činicy<0AA> nenawidi ſwietla<0SAK> aneprzichazie 

kſwietlu<0SAK> aby nebyli treſktani ſkutkowe<0SAA> geho∫ale kto či 

ni prawdu<0SAA> przichazie k ſwietlu<0SAA> aby zgewni<0AA> byli ſkutko ∫ 

we<0SAA> geho neb wbohu<0SASx> vczinieni ſu Potō przigide gežiš<0SVP> a 

vcžedlnicy<0SAPP> ge
o
 dozemie<0SAKx> Iudſke<1ARGP> atu ↓pbywaſſe snimi akrz 

tieſſe:a bieſſe yIan<1SVPx> krztie wEnnon<1SVGx> podle ſalim<0SVG> neb & 

wody<0SAK> mnohe<0AA> tu byli yprzichazeli mnozy<0AX> a krztili ſe neb 

geſſtieIan<1SVPx> nebyl wzazen do žałarze<0SAK>Tehdy ſtala ſe po 

hadka<0SAA> mezy vcžedlniky<0SAPP>Ianowymi<1APPV> s židy<0SAPG> o ocžiſſtiowani<0SAA> 

yprziſſli kIanowi<1SVPx> arzekli ge
v
 : miſtrze<0SAPT> tē který byl s te 

bu za iordanē<0SVG> gēž ſmu ſwiediectwie<0SAA> wydal ay krztit a 

wſſickniſe obratili kniev:OdpowiedielIan<1SVPx> rzka:nemuož cž 

łowiek<0SAPP> wzieti nicžehehož nebudeli ge
v
 dano s nebe<0SAS> ∫wy ſa 

mi ſwiedſſite mi že ſem rzekl ia negſem kryſtus<0SAS> ale poſla 

ant ſem ↓pdnim∫ktot ma newieſtu<0SAPP> ženicht<0SAPP> gť przyetel<0SAPP> & 

pak ženicha<0SAPP> genž ſtogi a ſlyſſi ho∫radoſti<0SAA> ſe raduge pro 

hlas<0SAK> ženichuow<0APPP> ∫protož wtomto ma radoſt<0SAA> naplniena gť 

ont muſy roſti ale ia menſſytiſe:ktožt gť zhuory prziſſel 

nadewſſeczky gť a czož gť widiel a ſlyſſel tot ſwiedſſy a 

ſwiediecztwie<0SAA> ge
o
 žadny neprzigima ale ktotby prziyał 

geho ſwiedectwie<0SAA> wyznamenal gť že buoh<0SAS> prawdomlu 

wny<0ARS> gť∫neb kohož gť poſlał buoh<0SAS> ſlowo<0SAA> božie<0AS> mluwi & 

nebo newmieru dawa buoh<0SAS> ducha<0SAS> Otecz miluge ſyna<0SAS> a 

wſſeczky wieczy<0SAA> dal gť wrucze<0SAKx> gehoKtož wierzi w ſyna<0SAS> 

mat žiwot<0SAA> wiecžny<0AA>.ale ktot gť newierzicy<0AA> ſyna<0SAS> nemat 

žiwota<0SAA> ale hniew<0SAA> boži<0AS> zuoſtawa nanēi 

 

Ca IIII 

TEhdy když poznal gežiš<0SVP> že ſu vſlyſſeli zakoniczy<0SAPP> 

žeby gežiš<0SVP> wiece vcžedlnikuow<0SAPP> cžinil a krztil nežli 

 

<82 r> 

Ian<1SVP> acžkoli gežiš<0SVP> nekrztil ale vczedlniczy<0SAPP> geho . O 

puſtil iudſko<0SVG> a odſſel opiet do galiłee<0SVG>.amiegiſſe giti ſkr 

ze ſamarzij<0SVG>Yprzigde k meſtu<0SAK> ſamaritſke
v
<0ARGG> genz ſlowe 

Sychar<1SVG> wedle poplužie<0SAK> kterež byl dalIakob<1SVPx>Iozefowi<1SVP> 

ſynu<0SAPP> ſwe
v
.abyła tu ſtudnice<0SAK> Iakobowa<1APPV> Tehdy wſtaw 

gežiš<0SVP> sczeſty<0SAKx> poſadil ſe tak nad ſtudniczi<0SAK> a bieſſe hodina<0SAA> 

iakožto ſſeſta<0NN>Yprigide žena<0SAPP> z ſamařij<0SVG> wažit wody<0SAK>.die 

gie gežiš<0SVP>∫day mi piti Včedlnicy pak geho byli odeſſli 

do mieſta<0SAK> aby nakupili pokrmuow<0SAK> . tehdy die ge
v
 žena<0SAPP> 

ta ſamaritanka<0SAPG>∫kterak ty gſa židē<0SAPG> žadaš odemne piti ge 

ſſto ſem žena<0SAPP> ſamarytanka<0SAPG> wſſak neobcugi židee<0SAPG> s ſama 

rytany<0SAPG>Odpowiediel gežiš<0SVP> a rzekl giBy widiela dar<0SAA> 

boži<0AS> akto gť genž mluwi ktobie day mi piti ty by ſnad ∫ 

proſyła ho adalby tobie wody<0SAK> žiwe<0AA>.die ge
v
 žena<0SAPP>∫pane<0SAS> 

aniž maš cžimby nawažil aſtudnicze<0SAKx> hluboka<0AA> gť odkud & 

tehdy maš wodu<0SAK> žiwu<0AA> zdaliſy ty wietſſi<0AA> než otec<0SAPP> našIa 

kob<1SVPx> genž nam dal tuto ſtudniczy<0SAK> a ſam znie pil y ſynowe<0SAPP> 

ge
o
Odpowiediel gežiš<0SVP> arzekl gie.každy kto bude piti 

wodu<0SAK> tuto žiežniti bude opiet . ałe ktož ſe napige wody<0SAK> 

kteruž ia dam ge
v
 nebudet žiežniti nawieky : ale woda<0SAK> 

kteruž ia dā ge
v
 bude wniē ſtudnicze<0SAK> wody<0SAK> žiwe<0AA> geſſto & 

ſkacže do žiwota<0SAA> wiecžne
o
<0AA>Die k nie

v
 zena Pane day mi 

te wody<0SAK> abych nežiežniła ani chodiła ſem wažit Wece 
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gi gežiš<0SVP>Gdipowolay muže<0SAPP> ſwe
o
 a przid ſem . odpowie 

dieła žena<0SAPP> arzekla.nemam muže<0SAPP>Die gie gežiš<0SVP>Dobrzes 

rzekla že nemā muže<0SAPP> nebs piet<0NN> mužuow<0SAPP> miela.a nynie 

kterehož maš nenie twuog muž<0SAPP>.to ſy prawie powiedieła 

Die ge
v
 ženaPane widim žeſy prorok<0SAS> tyOtcowe na 

ſſi nateto horze<0SAK> modlili ſe.a wy prawite že wgeruzałeme<0SVGx> 

gť mieſto<0SAK> kdežto ſe ſluſſye modlitiWece gie gežiš<0SVP>Zeno 

wierziž mi žet przigde hodina<0SAA> kdyžto nateto horze<0SAK> a 

ni wgeruzałeme<0SVGx> budete ſe modliti otczy<0SAS> Wy ſe modlite 

čemuž wiete.neb ſpaſenie<0SAS> ž židuow<0SAPG> gťAle przigdet ho 

dina<0SAA>∫a nyniet gť kdyžto prawij<0AA> modlitebniczy<0SAPP> modliti ſe 

budu otczy<0SAS> w duchu<0SAA> a wprawdie<0SAAx>.neb y otecz<0SAS> takowych 

[h]łeda kterzižby ſe modlili gemu Buoh duch<0SAS> gť a ti kte 

 

<82 v> 

rziſe modłe ge
v
 wduchu<0SAAx> awprawdie<0SAAx> magi ſe modlitiDie 

ge
v
 zena<0SAPP>∫wiem že meſſyaš<0SAS> przigde genž ſlowe kryſtus<0SAS> 

Protož když przigde ten nā zwieſtuge wſſeczky wieczy<0SAA> 

Die gie gežiš<0SVP>Iat ſem genž mluwim s ſtebu.a wtō vcže 

dlnicy<0SAPP> ge
o
 prziſſli a diwili ſe žeby ženu<0SAPP> mluwil a wſſak ∫ 

žadny ge
v
 nerzekl czo ſe tiežeſs aneb czo mluwiſs s ni & 

Tehda nechala tu žena<0SAPP> wiedra<0SAK> ſwe
o
 a odeſſla do mie ∫ 

ſta<0SAK> a řekła tiē lidē<0SAPP>Podte a wizte cžlowieka<0SAPP> genž powie 

diel mi wſſeczky wiecy<0SAA> ktere ſem koli cžinila zdali on gť 

kryſtus<0SAS>Vwyſſly zmieſta<0SAKx> a brali ſe knie
v
Mezy tiem pak 

proſyli ho vcžedlnicy<0SAPP> ge
o
 rzkucze.miſtrze<0SAPT> pogeziž A on 

rzekl gimIat mā pokrm<0SAK> gieſti gehož wy newiete Teh 

dy prawiechu vcžedlniczy<0SAPP> weſpolek ∫zdali gť kto przineſl 

ge
v
 gieſtiDie gim gežiſs<0SVP> ∫muog pokrm<0SAK> gť abych czinił 

wuoli<0SAA> to
o
 genž mie gť poſlal∫abych konał ſkutek<0SAA> geho 

Wſſak wy prawite že geſſtie tu cztyrzie<0NN> mieſycy<0SAA> a žen<0SAA> & 

przigdeAy prawimt wam zdwihniete ocži<0SAK> ſwe a patrz 

te nakraginy<0SAK> žet ſe giž biełegi ke žni<0SAA>∫ktot žne odpłatut 

berze.a zhromažduget vžitek<0SAA> k žywotu<0SAA> wiecžnemu<0AA> ∫ aby 

ktož rozſiewa ſpolu ſe radowal y ktoz žne Wtom zagiſte 

ſlowo<0SAA> prawe<0AA> gť∫že giny gť genž rozſiewa∫a giny genž 

žneIatſem was poſlal abyſte žali oczē ſte nedielaliGi 

nit ſu praczowali a wy ſte wgich vſyłe<0SAA> weſſliA s to
o
 ∫ 

mieſta<0SAK> mnozyſu<0AX> vwierzili ſamaritanowe<0SAPG> wnie
o
 proſlowo<0SAAx> 

ženy<0SAPP> kteraž ſwiedieczſtwie<0SAA> wydawała∫že mi geſt powie 

diel wſſeczky wiecy<0SAA> kterež ſem koli cžinila Tehdy když 

przyſſli ſamaritanowe<0SAPG> k niemu proſyli ho aby tu pozuo 

ſtal.y pobyl tu zadwa<0NN> dni<0SAA>Amnohē gich wiecze<0NN> wie ∫ 

rziło pro rzecž<0SAA> ge
o
.a ženie<SAPP>mluwiechu že giž neprotwu 

rzecž<0SAA> wierzyme.neb ſme ſami ſlyſſeli a wieme giſtie ze tē 

to gť ſpaſyteł<0SAS> ſwieta<0SAK>Podwu<0NNx> pak dni<0SAA> wyſſel odtud . a 

bral ſe dogaliłee<0SVGx> On zagiſte gežiš<0SVP> ſwiediecſtie<0SAA> wydal 

že prorok<0SAS> ſwe właſti<0SAA> czti<0SAA> nemaProtož když przigide do ∫ 

galiłee<0SVG> prziyali gey galiłeyſſti<0SAPG>.když widieli wſſeczky wie 

cy<0SAA> kterež včinil wgeruzaleme<0SVGx> na den<0SAA> ſlawny<0ARS>∫neb y oni 

byli prziſſli ke dni<0SAA> ſlawne
v
<0ARS>Tehdy opiet prziſeł do ka 

 

<83 r> 

ni<0SVG> galiłeyſke<0ARGG> kdežto včinil byl wodu<0SAK> winē<0SAK> Y bieſſe ge & 

den kralik<0SAPT> gehožto ſyn<0SAPP> nemocen<0AA> bieſſe wkaffarnaū<0SVGx>.ten 

když vſlyſſal žeby gežiš<0SVP> prziſſel z Iudſke<1ARGP> kragini<0SAK> do ga 

liłee<0SVG> bral ſe knie
v
 a proſyl ho aby sſtupil avzdrawil ſy ∫ 

na<0SAPP> geho neb pocžinaſſe mrzietiTehdy wiece ge
v
 gežiš<0SVP> 

Nevzrziteli diwuow<0SAA> a zazrakuow<0SAA> nevwierzite Die ge
v
 

kralik<0SAPT>.pane<0SAS> s ſtupiž prwe nežlit vmrze ſyn<0SAPP> muoy Wecze 
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ge
v
 gežiš<0SVP>∫gdi ſyn<0SAPP> twuog žiw<0AA>gťVwierził čłowiek<0SAPP> rzečy<0SAA> 

kteru mluwil knie
v
 gežiš<0SVP> a ſſel gť : a když giž on sſtupo 

waſſe potkali ſe s ni ſlužebniczy<0SAPP> a zwieſtowali ge
v
 rzku 

ce žeby ſyn<0SAPP> geo žiw<0AA> bylTehdy otazal ſe gich nahodinu<0SAAx> 

wkteruby ſe łepe mielYrzekli ge
v
 ze wcžera whodinu<0SAA> ſe 

dmu<0NN> oſtała ho žymnice<0SAA>.tehdy poznal otecz<0SAPP> že ta hodina<0SAA> 

bieſſe wkteruž rzekl ge
v
 gežiš<0SVP>.ſyn<0SAPP> twuog žiw<0AA> gť∫yvwie 

rzil gť on a cžełed<0SAPP> ge
o
 wſſecka.to opiet druhy<0NN> diw<0SAA> vcži 

nil gežiš<0SVP> když prziſſel z Iudſke<1ARGG> kraginy<0SAK> do galiłee<0SVG> 

 

Ca V 

POtō bieſſe den<0SAA> ſwateczni<0ARS> židowſky<0ARGP>.y wſtupil ge 

žiš<0SVP> do geruzalema<0SVG>∫a bieſſe w geruzałemie<0SVG> ryb 

nik<0SAK> ſkuſſeny<0AA> kteryžto ſlowe židowſky bethſayda<0SVG> patero<0NS> & 

prziſtrzeſſie<0SAK> mage wnichžto łežało mnoſtwie<0SAA> welike<0AA> ne 

dužiwych<0AX>.ſlepych<0AX>∫knlhawych<0AX>∫vſcjlych<0AX> ocžekawagicze & 

hnutie<0SAA> wody<0SAK>∫nebangel<0SASx> boži<0AS> podłe cžaſu<0SAA> sſtupowaſſe do 

rybnika<0SAK> a hybaſſe wodu<0SAK>∫a ktož prwni<0NN> sſtupil do rybni 

ka<0SAK>∫po hnuti<0SAA> wody<0SAK> vzdrawen bywaſſe odkterežkoli nemo 

czy<0SAA> trapen bieſſeYbyl tu cžłowiek<0SAPP> geden oſm<0NN> atrzidceti<0NN> 

łet mage nemocy<0SAA> ſwe.to
o
 když vzřeł gežiš<0SVP> anleži apoz 

nal žeby giž čas<0SAA> mnohy<0AA> mielDie ge
v
∫chcešli zdraw<0AA> by 

ti∫odpowiediel ge
v
 nemoczny<0AX>.pane nemā čłowieka<0SAPP> když 

ſe zburzi woda<0SAK> aby mie puſtil do rybnika<0SAK> neb když ia du 

giny przedemnu sſtupugeWecze ge
v
 gežiš<0SVP>∫wſan wez 

mi łože<0SAK> ſwe a chod a yhned zdraw<0AA> geſt včinen cžlowiek<0SAPP> 

A wzaw łože<0SAK> ſwe y chodil geſt A bieſſe ſobota<0SVA> ∫ 

wten den<0SAA> Tehdy rzekli židee<0SAPG> tomu ktery byl zdraw<0AA> vči 

nen ſobota<0SVA> gť neſluſſie tobie noſyti łože<0SAK> ſwe
o
. Y rzekl 

gť ten gēž mie vzdrawil on mi řekl odnes łože<0SAK> ſwe achod 

 

<83 v> 

Ale ten genž bieſſe vzdrawen newiediel gť ktoby byl 

Agežiš<0SVP> ſe byl vchylil od zaſtupu<0SAK> poſtawene
o
<0AA> namieſtie<0SAKx> 

Potō gežiš<0SVP> nałezl gey wchramie<0SVBx> y rzekl ge
v
 ay zdraw<0AA> 

vcžinen ſy giž nechtiey hrzieſſiti atby ſe tobie nietco hor 

ſſie
o
<0AX> neprzihodiłoOdſſel gť ten cžłowiek<0SAPP> a powiediel ži 

dō<0SAPG> žeby gežiš<0SVP> byl genžby ho zdrawa<0AA> včinil∫protož proti 

wili ſe žide<0SAPG> gežiſſowi<0SVP> že to včinil wſobotu<0SVAx>Ałe gežiš<0SVP> od 

powiediel gim.otecz<0SAS> muog až doſawad dieła y ia dielā 

Tehdy žide<0SAPG> wiece proto hłedali ho zabiti ∫ netoliko ze 

by ruſſil ſobotu<0SVA>.ałe že otcze<0SAPP> ſwe
o
 prawil boha<0SAS> rowneho<0AA> 

ſe cžinie bohu<0SAS>.tehdy odpowiediel gť gežiš<0SVP> a rzekl Giſtie 

giſtie prawīwamNemuožt ſyn<0SAS> ſam odſebe nicžehož cži 

niti gedine czož vzrzi an otec<0SAS> cžini∫neb czožkoli on včini & 

tot y ſyn<0SAS> teež cžiniOtec zagiſte miluge ſyna<0SAS> a vkazuge 

ge
v
 wſſeckzky wiecy kterež ſam čžini∫a wietſſie<0AA> nadto vka 

zuge ge
v
 ſkutky<0SAA> abyſſte wy ſe diwili.neb iakož otec<0SAS> krzi 

eſy mrtwe<0AX> a obžiwuge tak y ſyn<0SAS> ktere chce obžiwuge & 

Aniž zagiſte otecz<0SAS> ſudi ko
o
∫ałe weſſken ſud<0SAA> dal gť ſynu<0SAS> 

aby wſſiczkni ctili ſyna<0SAS> iakož cztie otce<0SAS>:ktož neczti ſyna<0SAS> ∫ 

nectit otce<0SAS> genž ho gť poſlal Giſtie giſtie prawimt wā 

že ktož ſlowo<0SAA> me ſlyſſi a vwierzi to
v
 genž mie gť poſlal 

ma žiwot<0SAA> wiečny<0AA> a naſud<0SAAx> neprzigde ałe puogdet z ſmρt<0SAA> 

do žiwota<0SAA> Giſtie giſtie prawimt wā.že przigde hodina<0SAA> a 

nynie gť kdyžto mrtwi<0AX> vſlyſſy hłas<0SAA> ſyna<0SAS> božie
o
<0AS>.a kterzy 

vſlyſſye žiwi<0AA> buduNeb iakož otec<0SAS> ma žiwot<0SAA> ſam wſobie 

tak gť dal y ſynu<0SAS> aby miel žiwot<0SAA> wſamem ſobie∫a mocz<0SAA> 

dał ge
v
 y ſud<0SAA> cžiniti neb ſyn<0SAS> cžłowieka<0SAPP> gť Nediwtežſe 

to
v
 nebot przigde hodina<0SAA> wkteružto wſſiczkni kterziž w 
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hrobiech<0SAK> ſu vſlyſſy hłas<0SAK> ſyna<0SAS> božie
o
<0AS>Ypuoydu kterzi do 

bre<0AA> wiecy<0SAA> cžinili nawſkrzieſſenie<0SAAx> ſudu<0SAA> Nemohut ia ſam 

odſebe nic cžiniti ale iakož ſlyſſym tak ſudī . aſud<0SAAx> muog 

ſprawedliwy<0AA> geſt Neb nehledam wuole<0SAA> ſwe ale wuo 

le<0SAA> toho gēž mie poſlal otczowy<0AS>Wydawamli ia ſwiedecz 

ſtwie<0SAA> ſam odſebe ſwiedieczſtwie<0SAA> me nenie prawe<0AA> gynyt 

gť genž ſwiedieczſtwie<0SAA> wydawa omnie a wiē že prawe<0AA> & 

 

<84 r> 

gť ſwiediecztie<0SAA> ge
o
 kterež wydawa omnieWy poſlaliſte 

k ianowi<0SVP> aſwiediecztwie<0SAAx> wydal gť prawdie<0SAA> ałe iat ne 

przygimam ſwiediecztwie<0SAA> od cžłowieka<0SAPP>∫ałe totot prawī 

abyſſte wy ſpaſeni byli Ont gť byl ſwiece<0SAK> genž hoři a 

ſwieti∫ałe wyſte chtieli nacžas poradowati ſe wſwietłe<0SAAx> 

ge
o
 Ja pak mam wietſſie<0AA> ſwiediecztwie<0SAA> nežli Ian<1SVP> : ne 

bo ſkutkowe<0SAA> kterež mi dał otecz<0SAS> abych ge cžinil : tit ſku 

tkowe<0SAA> kterež ia cžinim ſwiedſſie omnie že me gť otecz<0SAS> po 

ſlal.a genž mie gť poſlal otecz<0SAS> : ont gť ſwiedie[c]twie<0SAA> 

wydal omnie∫gehožſte wy hłaſu<0SAK> nikdy neſlychal.atwa 

ři<0SAKx> ge
o
 newidieli∫aſlowa<0SAAx> ge

o
 nemate wſobie zuoſtawagi 

czieho<0AA> : neb kterehož gť on poſlal to
v
 wy newierziteP 

tayte ſe napiſma<0SVTx> wnichž ſe wy domniewate žiwot<0SAA> wiecž 

ny<0AA> mieti∫a tat ſu geſſto ſwiediecztwie<0SAA> wydawagi oni ∫ 

nie∫anechczete przigiti kemne abyſſte žiwot<0SAA> mieliZwełe 

benie odlidi<0SAPPx> ia neprzigimam.ałe poznal ſem was že miło 

wanie<0SAA> božie
o
<0AS> nemate wſobie Iat ſem prziſſel wegme 

no<0SAAx> otcze<0SAS> me
o
 aneprzyialiſte mnePrzigdeli giny weyme 

nu<0SAAx> ſwē toho wy przigmeteKterak wy muožete wierziti 

geſſto chwalu<0SAA> geden od druheho przigimate.a chwalu<0SAA> 

kteraž gť odſameho boha<0SAS> nehledate Nedomniewayteſe 

bycht ia nawas žałowati miel przed otczē<0SAS>.geſtit kto & 

na was žaluge Moyžieš<1SVP> wniemž wy nadiegi<0SAA> mate.pro 

tož byſſte wierzyli Moyžieſſowi<1SVP>∫wierzilibyſſte ſnad y 

mne neb gť on omnie pſal∫ałe poniewadž ge
o
 piſmu<0SVT> ne 

wierzyte ykterak ſlowō<0SAA> mŷ vwierzite 

 

11.1.2 List Galatským 

<130 r> 

Ca I 

PAwel apoſſtoł<0SAS> ne odłidi<0SAPPx> ani ſkrze człowie 

ka<0SAPP> ale ſkrze gežiſſe<0SVP> kryſta<0SAS> a boha<0SAS> otcze<0SAS> genž 

gey wſkrzieſyl zmrtwych<0AXx> y ti kterzi ſemnu ſu 

wſſiczkni bratrzie<0SAPP>:ſborom<0SVI> Gaładſkym<1ARGG> : mi = 

łoſt<0SAA> wam apokoy<0SAAx> od boha<0SAS> otcze<0SAS> apana<0SASx> naſſe 

ho gežiſſe<0SVP> kryſta<0SAS> kteryžto wydal ſe ſame
o
 za hrziechy<0SAA> na 

ſſe aby nas wytrhl ztohoto ſwieta<0SAK> neſſlechetneo<0AA> wedłe 

wuole<0SAA> boha<0SAS> aotce<0SASx> naſſeho gemuž gť cžeſt<0SAA> achwala<0SAAx> nawie 

ky<0SAA> wiekuow<0SAA> Amen Diwim ſe tomu že tak rychle ſſmuli 

ſte ſebu odtoho kteryž was powołal k miłoſti<0SAA> kryſtowie<0AS> 

 

<130 v> 

kginemu<0AAx> cžteni<0SAS>.genž nenie gine<0AA> gedine že gſu niekterzy ∫ 

geſſto was zaρmucugi a chtie przewratiti cžtenie<0SAS> kryſto= 

wo<0AS>Ałe bychme pak my neb angel<0SAS> znebe<0SASx> kazal wam gi= 

nak než ſme wam kazali prokłety<0AA> budIakož ſem przedpo 

wiediel wam a nynie opiet prawimBudeli wā kto kaza 

ti kromie to
o
 czo ſte prziyali bud prokłety<0AA>:neb nynie lidē<0SAPP> 

li powolugi cžili bohu<0SAS>.cžili hłedam lidem<0SAPP> ſe libiti.bych ſe 



 86 

geſſtie libił lidem<0SAPP> ſlužebnikem<0SAPP> bych kryſtowym<0AS> nebyl & 

Znamo zagiſte czinim wam bratrzie<0SAPP> cžtenie<0SAS> ktere kazano 

gť otemne:žet nenie wedłe cžłowieka<0SAPP> aniž ſem ho wzal ∫ 

od cžłowieka<0SAPP> ani ſe navcžil:ałe ſkrze zgewenie<0SAA> gežiſſe<0SVP> kρy= 

ſta<0SAS>Neb ſlychaliſte omem obczowani<0SAA> niekdayſſiem<0AA> mezy= 

židy<0SAPG>.že nad obicžeg<0SAA> protiwil ſem ſe křetianō<0SAPP> boži<0AS>.a wybo 

iowal ſem ge a proſpiewal ſem wžidowſtwu<0SAAx> nad mnohe<0AA> = 

towarzyſſe<0SAPP> ſwe:wpokołeni<0SAAx> memHoyniegi ſa miłownikem<0SAPP> 

otcowſkych<0ARPP> ſwych vſtaweni<0SAA>Ale když ſe libiło to
v
 kteρyž 

mie otdielił zhrzycha<0SAAx> matky<0SAPP> me a powołal ſkrze miłoſt<0SAA> 

ſwu:aby zgewil ſyna<0SAS> ſwe
o
 ſkrze mie.abych kazal oniem 

mezy pohany<0SAPP>Yhned ſem nepowolil tielu<0SAA> a krwi<0SAA> ani ſem 

ſſel doIeruzałema<1SVGx> kprzedkom<0SAPPx> ſwym apoſſtołom<0SAS> ałe bral 

ſem ſe doArabie<1SVGx> aopiet nawratił ſem ſe do Damaſſku<1SVG> & 

Potō potrzech<0NNx> łetech<0SAA> przyſſelſem doIeruzałema<1SVGx> abych 

vzrel petra<0SVP> : ypobyl ſem snim patnaczte<0NN> dni<0SAA>.gine
o
 pak 

zapoſſtołow<0SASx> žadne
o
 ſem newidiel gedine Iakuba<1SVP> bratra<0SAPP> 

panie<0AS>Cot pak piſſi wam ay przed bohem<0SAS> žet nekłamam 

Potom przyſſel ſem dokragin<0SAKx> ſyrſkych<0ARGG> a Cilicie<1SVG>.a ne 

byl ſem znam twarzy<0SAK> krzeſtianom<0SAPP> žžidowſtwa<0SAAx> na wieru<0SAA> & 

kryſtowu<0AS> obracenym<0AA>.než toliko ſlychali omnie že ten gēž 

ſe protiwil nam niekdy : gižt nynie wiznawa wieru<0SAA> kteruž 

niekdy wyboyowal a ſkrze mie chwalili boha<0SAS> 

 

Ca II 

POtom pak pocžtrnaczti<0NNx> łetech<0SAA> opiet ſem wſtupil 

do Ieruzałema<1SVG> s Barnabaſſem<1SVP> poyaw s ſebu y 

Tyta<1SVP> : wſtupil ſem podłe zgewenie<0SAA>.a rozmluwał ſem 

snimi cžtenie<0SAS> ſwate<0AS> kterež kažy mezy pohany<0SAPP> a zwlaſſtie 

stiemi kterzi ſe zdali nietczo byti abych ſnad nadarmo ne 

 

<131 r> 

biežal a neb nebiehalAłe tytus<0SVP> ktery ſemnu byl genž∫ 

byl pohanē<0SAPP> nynie przynucen aby ſe obrzezal.ałe provwe 

dene<0AAx> ffałeſſne<0AA> bratry<0SAPP> kterzy byli przyſſli aby wyſſlepo = 

wali ſwobodu<0SAA> naſſi kteruž mame wkryſtu<0SASx> gežiſſi<0SVP> aby nas 

podrobili wſlužbu<0SAAx>.gichžto ani nahodinu<0SAAx> po wołiliſme po 

ddani<0SAA> aby prawda<0SAA> cžtenie<0SAS> zuoſtała przynas Odtiech pak 

kterzi ſe zdali nietczo byti.kteracy gſu niekdy byli:nenie 

mi potrzebie to
o
 wyprawowati:buoh<0SAS> oſoby<0SAPP> čłowieka<0SAPP> ne 

przygimaAtak ti kterzi ſe zdali nietco byti nicz ſu mi ne 

dali : ałe zaſe když vzreli že gť mi ſweřeno čtenie<0SAS> abych 

kazal mezy pohany<0SAPP> iako petrowi<0SVP> mezy židy<0SAPG> Ten zagiſte 

kteryž zawołal petra<0SVP> k apoſſtolſtwi<0SAS> mezy židy<0SAPG> .powołal 

gť ymne abych byl apoſſtołem<0SAS> mezy pohany<0SAPP>Akdyž ſu po 

znałi miłoſt<0SAA> božie<0AS> ktera mi gť dana mezy pohany<0SAPP>Iakub<1SVP> 

a petr<0SVP> aIan<1SVPx> kterzy ſe zdali byti ſlupowe<0SAA>.rucze<0SAK> dali mi a 

barnabaſſowi<0SVP> nazamenie<0SAAx> towařyſtwie<0SAA>.abychō my me ∫ 

zy pohany<0SAPP> aoni mezy židy<0SAPG> kazali abychō zwlaſſtie nachu 

dee<0AXx> pamatovali.geſſto take pecžowal ſem oto yſam ia a 

bych to cžinilAkdyž przyſſeł petr<0SVP> do antyochie<0SVG>:zgewnie∫ 

ſem ſe ge
v
 protiwil : neb gť byl hoden<0AA> treſktanie<0SAA> .nebo 

prwe než ſu przyſſli niekterzi odIakuba<1SVPx> : giedal spoha= 

ny<0SAPPx>Akdyž przyſſli liknowalſe a otdiełowal ſe odnich bo 

ge ſe tiech kterzyž biechu žžidowſtwa<0SAAx> obraceni.age
o
 pok 

rytſtwi<0SAA> powołowali y gini židee<0SAPG>.tak že y barnabaš<0SVP> vwe= 

den był otnich wto pokrytſtwie<0SAA>Ale když ſem vzrzel že 

ſe neprawie magi kprawdie<0SAA> cžtenie<0SAS>.rzekl ſem petrowi<0SVP> ↓p = 

dewſſemiPoniewadž ty ſa židē<0SAPG> pohanſkyſy žiw<0AA> anežidow 

ſky y kterak wedeš k to
v
 pohany<0SAPP> aby židowſky žiwi byli∫ 
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My odprzyrozenie<0SAAx> ſme židee<0SAPG> Anepoſſli ſme z pohanu<0SAPP> ∫ 

ow.aproto ſme hrzieſſni<0AA> Ale wieducze to že nebywa & 

cžłowiek<0SAPP> ſprawedliw<0AA> vcžinien zſkutkuow<0SAAx> zakona<0SAA> gedine 

ſkrze wieru<0SAA> kryſta<0SAS> gežiſſe<0SVP> : y my vwierzili ſme wkryſta<0SAS> ∫ 

Gežiſſe<1SVP> Abychom byli ſprawedliwi<0AA> vcžinieni wieru<0SAA>= 

a neſkutky<0SAAx> zakona<0SAA> A protož zſkutkuow<0SAAx> zakona<0SAA> neby= 

wa ſprawedliw<0AA> vcžinen žadny cžłowiek<0SAPP> Pakli & 

hledagicze Abychom ſprawedliwi<0AA> vcžinieni byli ∫ 

 

<131 v> 

byli wkryſtu<0SASx> nalezeni budeme geſſtie hrzieſſni<0AA>.tehda kry 

ſtus<0SAS> gť ſlužebnikē<0SAPP> hrziechu<0SAA>.nikoli Neb buduli czo ſem pr 

we kazyl opiet zaſe wzdieławati przeſtupnikē<0SAPP> ſe vſtawugi 

Neb ia ſkrze zakon<0SAA> vmrzel ſem zakonu<0SAA> abych žiw<0AA> byl bo 

hu<0SAS> skryſtem<0SAS> przibit ſem nakrzyži<0SAKx>.a žiw<0AA> ſem ia.a giž ne ia 

ale žiw<0AA> gť wemnie kryſtus<0SAS>Nebo že nynie žiw wtie∫ 

le<0SAK>.žiw<0AA> ſem vwierze<0SAAx> ſyna<0SAS> božieho<0AS> kteρyžto zamiłowal mie 

a wydał ſe ſame
o
 za mie.nezamietam miłoſti<0SAA> božie<0AS>.neb 

geſtli ſprawedlnoſt<0SAA> ſkrze zakon<0SAA> tehda kryſtus<0SAS> nadarmo 8 

gť vmrzel 

 

Ca III 

O Blazniwi galadſſti<0SAPG> ykto gť was zmamil abyſſte 

newierzili prawdie<0SAA> Przed waſſima ocžima<0SAK> kry & 

ſtus<0SAS> gežiš<0SVP> potupen geſt amezy wami vkrzyžowan 

Toto toliko chczy zwiedieti odwas zkutkuowli<0SAAx> zakona<0SAA> ∫ 

prziyaliſte ducha<0SAS> ſwateho<0AS> cžili zprzygetie<0SAAx> wiery<0SAS> kryſto∫ 

wy<0AS> Tak błaznowi<0AA> ſte že pocžawſſe duchem<0SAA> giž nynie tie = 

lē<0SAA> konate tak mnoho trpieliſte bez vžitku<0SAA>.acž wſſak bezvži 

tku<0SAAx> protož ten kteryž wā dal ducha<0SAS> ſwateho<0AS> ačini diwy<0SAA> = 

mezy wami zſkutkuowli<0SAAx> zakona<0SAA> to gť czili zſlyſſenie<0SAAx> wiery<0SAA> 

Iakož pſano gť.vwierzi Abraham<1SVP> bohu<0SAS> a pocžteno geſt 

ge
v
 to kſprawedłnoſti<0SAAx>Pρotož znayte že kterži ſu zwiery<0SAAx> 

ti ſu ſynowe<0SAPP>Abrahamowi<1APPV>Neb opatrziwſſi piſmo<0SVT> že bu 

oh<0SAS> lidi<0SAPP> ſprawedliwy<0AA> cžini zwiery<0SAAx> zwieſtowało abrahamo 

wiže<0SVP> požehnani budu wtobie wſſickni lidee<0SAPP>:aprotož kteřy 

ſu zwiery<0SAAx> budu požehnani swieρnym<0AAx> abrahamē<0SVP> neb kte 

rzikoli chtie plniti ſkutky<0SAA> zakona<0SAA> stare
o
<0AA> pod złorzecženſt = 

wim<0SAA> ſuNeb pſano gťZlorzecženy každy kto nezuoſtawa 

wewſſem czož gť pſano wknihach<0SVTx> zakona<0SAA> aby to naplnił ∫ 

Ale že wzakonie<0SAAx> žadny nebywa ſprawedliw<0AA> vcžinen vbo 

ha<0SASx>:zgewne gť že ſprawedliwy<0AX> zwiery<0SAAx> žiw<0AA> gťAle zakon<0SAA> 

nenie zwiery<0SAAx> ale kto bude plniti przikazanie<0SAA> zakona<0SAA>.žiw<0AA> & 

bude wnich Ale kρyſtus<0SAS> wykupil nas ze złorzecženſt & 

wie<0SAA> zakona<0SAA> . vcžinien gſa pρo nas złorzeczenym<0AX> Neb= 

pſano geſt Złorzecženy každy ktož wiſy nadrzewie<0SAKx> aby 

mezy pohany<0SAPP> požehnanie<0SAA> abrahamowo<0APPV> było ſkrze Ge 

žiſſe<1SVP> Abychom zaſlybenie<0SAA> ducha<0SAS> ſwateho<0AS> prziyali & 

 

<132 r> 

ſkrze wieru<0SAA>Bratrzie wedłe cžlowieka<0SAPP> prawimWſſak & 

twrzenym<0AA> niektere
o
 čłowieka<0SAPP> porucženſtwim<0SAA> žadny nepo 

hrzie.ani ho ginak mieniAbrahamowi powiediena ſu za 

ſlibenie<0SAA> y ſemeni<0SAK> geho Nedie ſemenō<0SAK> yakožto mnohym<0AA> a 

łe yakožto gedno
v
<0NN>.a ſemeni<0SAK> twe

v
 genž gť kryſtus<0SAS> Toto 

prawim porucženſtwie<0SAA> vtwrzeneho<0AA> odboha<0SASx> zakon<0SAA> kteρyž 

pocžtirzech<0NNx> ſtech<0NS> apotrzidczeti<0NNx> łetech<0SAA> vcžinien gť necžini ne 

pewna<0AA> kwiprazdnieni<0SAAx> ſlibuow<0SAA>Neb byt było z zakona<0SAA>∫ 

diedicztwie<0SAA>.tehda giž ne z zaſlibenie<0SAA>:ałe abrahamowi<0SVP> & 

ſkrze zaſlibenie<0SAA> dal gť buoh<0SAS>Což tehda zakon<0SAA> pro↓pſtup = 
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niky<0SAPP> vſtawen gť dokawadžby neprziſſlo ſieme<0SAK> gemužto za 

ſlibil buoh<0SAS>.rziezeny<0AA> ſkrze angely<0SAS> wrucze<0SAKx> ſmiercze<0SAPP>Ałe ſmi 

rcže<0SAPP> nenie gednoho<0NN> buoh<0SAS> pak geden<0NN> gťCož tehda zakon<0SAA> 

gť proti ſlibom<0SAA> božim<0AS>.odſtuptoNeb byt byl zakon<0SAA> dan 

geſſtoby mohl obziwiti.zagiſte z zakona<0SAA> byłaby ſprawe 

dlnoſt<0SAA>.ale zawrzelo gť piſmo<0SVT> wſſeczky wieczy<0SAA> pod hrzie ∫ 

chem<0SAA>.aby zaſlibenie<0SAA> kryſta<0SAS> gežiſſe<0SVP> zwiery<0SAAx> dano było wie 

rzicym<0AX> Prwe zagiſte nežli gť prziſſla wiera<0SAA> pod zako∫ 

nē<0SAA> byli ſme oſtrziehani.zawrženi ſucze wte wierze<0SAA> ktera∫ 

mieła zgewena byti:a tak zakon<0SAA> pieſtunē<0SAPP> naſſim byl w 

kryſtu<0SAS> abychom zwiery<0SAAx> ſprawedliwi<0AA> byli vcžinieni Ałe 

když přiſſla wiera<0SAA> giž neyſme pod pieſtunē<0SAPP> neb wy wſſiczk 

ni ſynowe<0SAPP> boži<0AS> ſte ſkrze wieru<0SAA> kteraž gť wkryſtu<0SAS> gežiſſi<0SVP> 

Protož kterzi kolwiek pokrztieni ſte wkryſta<0SASx> ſte ſe obłe 

kli.a tak nenie rozdielu<0SAA> mezy židem<0SAPG> a pohanē<0SAPP> mezy ſlužeb 

nikem<0SAPP> a ſwobodnym<0AX> mezy mužem<0SAPP> a ženu<0SAPP>:neb wy wſſiczk 

ni gedno<0NN> ſte wkryſtu<0SASx> gežiſſi<0SVP>:a poniewadž wy ſte kryſto ∫ 

wi<0AS> tehda ſieme<0SAK> abrahamowo<0APPV>.a podłe zaſlibenie<0SAA> diedico 

we<0SAPP> 

 

Ca IIII 

ALe prawim kterak 

dluhy<0AA> cžas<0SAA> diedicz<0SAPP> malicžky<0AA> gť nicz ſe nedieli od ſlu 

žebnika<0SAPP> a gſa panē<0SAPP> wſſe
o
 ałe pod obranczem<0SAPP> geſt 

až dovłoženeho<0AAx> cžaſu<0SAA> od otcze<0SAPP>Tak my když ſme byli ma 

liczczy<0AA> pod zachowanim<0SAA> ſtare
o
<0AA> zakona<0SAA> byli ſme ſlužicze 

Ałe když gť prziſſla plnoſt<0SAA> cžaſu<0SAA> poſlal buoh<0SAS> ſyna<0SAS> ſwe
o
 

vcžinieneho<0AA> pod zakonem<0SAA> aby ty kterzi pod zakonem<0SAA> byli 

wykupil abychō zalibenie<0SAA> ſynow<0SAPP> božich<0AS> prziyali Ałe po 

 

<132 v> 

niewadž ſte ſynowe<0SAPP> boži<0AS> poſlal buoh<0SAS> ducha<0SAS> ſyna<0SAS> ſwe
o
 w 

ſrdcze<0SAK> naſſe kteryž vcžy nas wołati otcže<0SAS> otcže<0SAS>.a tak giž 

nenie ſlužebnikem<0SAPP> ałe ſynē<0SAPP>.aponiewadž ſynē<0SAPP> tehda ydie = 

dicē<0SAPP> ſkrze boha<0SAS>Ałe že tehdaž neznagicze boha<0SAS> tiē kterzi∫ 

ſu odprzirozenie<0SAAx> bohowe<0SAPP> ſlužili ſte:giž pak nynie poznaw 

ſſe boha<0SAS>:nebrz ypoznani ſucze odnie
o
.procž obracugete ſe 

k mdlym<0AA> abiednŷ<0AA> pocžatkō<0SAA> gimžto opiet znowu chczete ∫ 

ſlužitiNeb ſſetrzite dnii<0SAA> a mieſieczuow<0SAA>.a čaſuow<0SAA> y łet<0SAA> ∫ 

Bogim ſe bych ſnad nadarmo nepraczował mezy wami 

budte iako ia neb ia ſē yako ywyBratrzie proſym was 

nicz ſte mi złe
o
<0AX> nevcžinili ałe wiete že zmnohym<0AAx> zamutkē<0SAA>∫ 

tieła<0SAK> kazal ſem wā cžtenie<0SAS> giž naprzed:a wy nepohrzeſſi 

li ſte mne zamuczene
o
<0AA> wedłe tieła<0SAK> ani ſte zawrhli ałe ya 

ko angeła<0SAS> božieho<0AS> prziyali ſte mie a iako gežiſſe<0SVP> kryſta<0SAS> ∫ 

Protož kde gť waſſe blahoſlawenſtwie<0SAA> : ſwiediectwie<0SAA> ∫ 

zagiſte wydawā wam.že by to mohło byti ocži<0SAK> ſwe byli= 

byſſte wylupali a mnie dali.ale neprzietelē<0SAPP> ſem wam vcži 

nen prawdu<0SAA> wam prawieMilugit was nedobrze.nebt 

was chtiegi otrawiti odprawdy<0SAAx> abyſſte gich naſledowali 

ałe dobre
o
<0AX> naſledugte wdobrem<0AXx> wdyczkyAnetoliko když 

ſem przitomen<0AA> wā Synacžkowe mogi kterež opiet s bołe 

ſti<0SAA> rodī.až opiet mezy wami vweden bude kryſtus<0SAS> Ałe 

chtielbych ſam vwas byti nynie ahłas<0SAKx> ſwoy zmieniti neb 

ſe ſtidim za was:powiezte mi kterzi pod zakonem<0SAA> chczete 

byti a zakona<0SVT> ſte necžtli:neb pſano gť že abrahā<0SVP> miel ſy 

my dwa<0NN> gedno
o
<0NN> zdiewky<0SAPPx> a druheho<0NN> z ſwobodne<0AX>Ten pak 

kteρyž zdiewky<0SAPPx> obycžegem<0SAA> tiełeſnym<0ARS> ſe naρodil : ałe kte= 

ry zſwobodne<0AXx> ten ſkrze zaſlibenie<0SAA> : atotot gť duchownie 

powiedieno.neb toto ſta dwa<0NN> zakony<0SAA> : geden<0NN> zagiſte na 
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horze<0SAK> ſynay<0SVG> wydany<0AA> geſſto wſlužbu<0SAAx> podrobowal aten ſe 

wyznamenawa ſkrze agar<0SVP>Syna zagiſte hora<0SAK> gť w ara 

bii<0SVG> kteraž ſpogena<0AA> gť to
v
 genž gť nynie geruzalem<0SVG> aſlu= 

ži sſyny<0SAPPx> ſwymiOnenno pak kteρyž ſwρchu gť geruzałem<0SVG> 

ſwobodnyt<0AA> gť genž gť matka<0SAPP> naſſe:neb pſano gťWeſel 

ſe nepłodna<0AX> kteraž nerodiš wykrzikni weſele azwolay kte 

raž nepraczugeš kuporodu<0SAA>:neb mnozy<0AA> ſynowe<0SAPP> oſamiele<0AX> ∫ 

 

<133 r> 

wiecze než tee kteraž ma muže<0SAPP>My pak bratrzie<0SAPP> wedłe & 

zaſlibenie<0SAA>Yzaakowi<1APPV> ſynowe<0SAPP> ſme ałe iakož pak tehdaž tē 

kteρyž wedłe tieła<0SAA> narozen<0AA> gť protiwilſe to
v
 kteρyž wed 

łe duchu<0SAA>.tak gť ynynie Ałe co die piſmo<0SVT>.wywrž diewku<0SAPP> 

yſyna<0SAPPx> gegie nebt nebude diedicē<0SAPP> ſyn<0SAPP> diewky<0SAPP> sſynem<0SAPPx> 

ſwo 

bodne<0AX>Aprotož bratrzie<0SAPP> neyſme ſynowe<0SAPP> diewky<0SAPP> ałe ſwo = 

bodne<0AX> kteruž ſwobodu<0SAA> kρyſtus<0SAS> nas wyſwobodil 

 

Ca V 

PRotož ſtoyte anerodte opiet držani byti ghem<0SAA> & 

ſlužebnoſti<0SAA>Ay ia pawel<0SVP> prawī wā že budeteli ſe 

obrzezowati kρyſtus<0SAS> wā nic neproſpiegeAopiet 

ſwiedčim každe
v
 ktož ſe obrzežuge že gť dlužnikem<0SAPP> aby ∫ 

weſſken zakon<0SAA> naplniłZbaweni ſte kryſta<0SAS> kterzi wzako= 

nie<0SAAx> chczete ſprawedlnoſti<0SAA> nabywati.zmiłoſti<0SAAx> ſte wypadli∫ 

Neb my ſkrze ducha<0SAS> ſwate
o
<0AS> nadiege<0SAA> ſprawedlnoſti<0SAA> zwie= 

ρy<0SAAx> cžakame : neb wkryſtu<0SASx> gežiſſi<0SVP> ani obrzezowanie<0SAA> proſ= 

piewa ani neobrzezowanie<0SAA> ałe wiera<0SAA> kteražto ſkrze łaſku<0SAA> 

ſpaſenie<0SAA> ſpoſobi Biežali ſte dobrze y kto gť wam ↓pkazil 

abyſſte nepoſluchali prawdi<0SAA>.žadne
v
 nepowoluyte neb ta 

prawda<0SAA> nenie zto
o
 kteρyž was powołałMalicžko kwaſu<0SAK> 

wſſecko tieſto<0SAK> poρuſſugeIat dovfanie<0SAA> mam owas wpanu<0SASx> 

že nic gine
o
<0AX> nebude ſmyſliti.ktot pak was zamuczuge po = 

neſe ſud<0SAA> ktokoli gť ten.ałe ia bratrzie<0SAPP> kažili geſſtie obře 

zanie<0SAA> ypročež pak pρotiwenſtwie<0SAA> trpī Tehda gť wypρaž 

dnieno pohoρſſenie<0SAA> krziže<0SAA>Oby byli wobczowani kterzi& 

was rmutie:neb wy kſwobodie<0SAAx> powołaniſte bρatrzie<0SAPP> :to 

liko abyſſte ſwobodi<0SAA> wprzičinu<0SAAx> tieła<0SAA> nedawali:ałe ſkrze 

łaſku<0SAA> ducha<0SAS> poſluhugte ſobie weſpołek.neb weſſken zakō<0SAA> 

wgednō<0NNx> ſlowu<0SAA> ſe naplnugeMiłowati budeš bližnie
o
<0AX> ſwe 

ho iako ſe ſame
o
.budeteli ſe pak weſpołek kuſati a hrzizti 

hłedte abyſſte weſpołek geden oddρuhe
o
 zkaženi nebyli ∫ 

pρotož pρawī wkρyſtu<0SASx>:duchē<0SAA> chodte a žadoſti<0SAA> tiełeſnych<0ARS> 

nenaplnite.neb tieło<0SAA> žada proti duſſi<0SAA> aduſſe<0SAAx> pρoti tielu<0SAA>:to 

to zagiſte dwe weſpolek ſe pρotiwie abyſſte newſſe cžinili 

cobyſſte chtieli Bywateli pak duchē<0SAA> wedeni giž neyſte 

podzakonē<0SAAx>Zgewnit ſu zagiſte ſkutkowe<0SAA> tieła<0SAA> gēž ſu ſmil 

ſtwo<0SAA> . necžiſtota<0SAA> . neſtydatoſt<0SAA> : ſmilnoſt<0SAA> . modłoſluženie<0SAA> 

 

<133 v> 

trawenie<0SAA>:neprziezni<0SAA> ſwarowe<0SAA>.nenawiſti<0SAA>.hniewowe<0SAA> kry 

kowe<0SAA> ruoznicze<0SAA>∫ſſibalſtwa<0SAA>∫zawiſti<0SAA> wraždi<0SAA> opilſtwa<0SAA> 

hodo 

wanie<0SAA>.a tiem wieczem<0SAA> podobne<0AA>.kterež wā ↓pdpowiedam 

yakož ſem ypρwe prawil.že ktož takowe wieczy<0SAA> cžinie ne 

dogdu krałowſtwie<0SAS> božieho<0AS>Ałe owocze<0SAA> ducha<0SAS> ſwateho<0AS> 

gť łaſka<0SAA>.radoſt<0SAA>.pokog<0SAA>:dluhocžekanie<0SAA>:trpeliwoſt<0SAA>∫dobro 

ta<SAA>.tichoſt<0SAA> wiera<0SAA>.ſtrziedmoſt<0SAA>.zdrželiwoſt<0SAA>.cžiſtota<0SAA>Proti 

takowym wieczem<0SAA> nenie zakon<0SAA>Ałe kterzi ſu kryſtowi<0AS> ti 

ſu ſwe tieło<0SAA> vkřižowali shrziechy<0SAAx> yžadoſtmi<0SAAx>Poniewadž 
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tehda duchē<0SAA> ſme žiwi<0AA>:duchē<0SAA> ychodime.nebywayme mar 

ne<0AA> chwaly<0SAA> žadoſtiwi<0AA>:weſpolek ſebe popuzegicze geden dru 

hemu zawidicze 

 

Ca VI 

BRatrzie bylliby zachwaczen cžłowiek<0SAPP> w niekteρē 

nedoſtatku<0SAA> wy kterzi duchowni<0AX> ſte navcžte tako & 

we
o
 wduchu<0SAAx> tichē<0AA>:prohłedage ſam k ſobie aby y 

ty nebyl pokuſſien Geden druhe
o
 brzemena<0SAA> neſte a tak 

naplnite zakon<0SAA> kryſtuow<0AS>Neb domniewali ſe kto žeby nie 

tczo byl a nicz negſa:takowy ſam ſe ſwodi:ałe dieła<0SAA> ſwe 

ho zkus geden každy.a tak ſam wſebe toliko chwalu<0SAA> mieti 

bude a ne vgineho.neb geden každy brzieme<0SAA> ſwe poneſe 

Zdieluyž ſe pak tē genž navčenie<0SAA> przigima wſlowu<0SAAx> stiē 

otkohož navcženie<0SAA> berze wſſim ſwym zbožim<0SAK>Nerodte blu 

diti buoht<0SAS> nebude zkłaman neb czož koli bude ſieti cžło∫ 

wiek<0SAPP> tot bude y žietiNeb ktož rozſiewa wtiełe<0SAAx> ſwē z tie 

ła<0SAA> y žieti bude poruſſenie<0SAA>:ałe ktož rozſiewa w duchu<0SAA> z du 

chat<0SAA> y žieti bude žiwot<0SAA> wiecžny<0AA>Adobrze cžiniecze nevſta 

wayme neb cžaſem<0SAA> ſwym žieti budeme nevſtawagice.pro 

tož dokawadž cžas<0SAA> mame cžinme dobře wſſem azwłaſſtie 

domaczym<0AX> wiery<0SAA> Wieztež iakež ſem liſti<0SAK> pſal wā ruku<0SAK> ∫ 

ku ſwuNeb ti kterzi ſe chtie tiełeſne libiti nutie was a = 

byſſte ſe obrzezowali toliko aby protiwenſtwie<0SAA> krziže<0SAA> kρy 

ſtowa<0AS> netrpieliNeb ani ti kterzi ſe obrzezugi.zakon<0SAA> za = 

chowawagiAłe chtie abyſſte ſe obrzezowali aby ſe tie 

łem<0SAK> waſſim chlubiliAle otemne to odſtup abych ia ſe & 

wcžem chlubil gedine w krziži<0SAA> pana<0SAS> naſſeho gežiſſe<0SVP> kry ∫ 

ſta<0SAS> ſkrze niehož mi ſwiet<0SAA> vkrzižowan aya ſwietu<0SAA>.neb we 

 

<134 r> 

kryſtu<0SAS> gežiſſi<0SVP> zanicz neſtogi ani obrzezowanie<0SAA> ani neobrze 

zowanie<0SAA> ałe nowe<0AA> ſtwořenie<0SAA>Akterzi koli teto ſprawy<0SAA> na 

ſledowati budu przigdiž nanie pokoy<0SAA> amiłoſrdenſtwie<0SAAx> y∫ 

na lid<0SAPP> Izrahelſky<1ARGP> boži<0AS> Giž pak potō žadny mi zamutku<0SAA> ∫ 

necžin.neb ia giezwy<0SAK> pana<0SAS> naſſe
o
 gežiſſe<0SVP> kryſta<0SAS> natiełe<0SAKx> 

ſwem noſymMiłoſt naſſe
o
 pana<0SAS> gežiſſe<0SVP> kryſta<0SAS> s duchē<0SAA> 

waſſim bratrzie<0SAPP> amen 

 

11.2 Klaudyánův Nový zákon (1518, K17096) 

11.2.1 Janovo evangelium, 1.–5. kapitola 

<S ij. r> 

Rozdiel Prwnie. 

WPocžatku bieſſe ſlowo<0SAS>/a ſlowo<0SAS> bieſſe v= 

boha<0SASx> a buoh<0SAS> bieſſe slowo<0SAS>/To bieſſe na= 

pocžatku<0SAAx> vboha<0SASx>/Wſſeczky wiecy<0SAA> ſkrze nie 

ho vcžinieny ſu/a beznieho nic nenie vcžinieno/ Czož 

vcžiňeno geſt/wniem žiwot<0SAA> bieſſe/a žiwot<0SAA> bieſſe ſwie 

tlo<0SAA> lidij<0SAPP>/a swietlo<0SAA> wetmach<0SAAx> ſwieti/a temnoſti<0SAA> ſu ho 

neobſahli/Byl gest cžlowiek<0SAPP> odboha<0SASx> poſlany<0AA>/gemuž 

to gmeno<0SAA> bylo Ian<1SVP>/Ten prziſſel naſwiedectwie<0SAAx>/aby 

ſwiedectwie<0SAA> wydal oſwietlu<0SAAx>/ aby wſſiczkni wierzili 

ſkrze nieho/Nebyl gest on ſwietlo<0SAA>/ale aby ſwiedeczt= 

wi<0SAA> wydal oſwietlu<0SAAx>/Bieſſe ſwietlo<0SAA> prawe<0AA>/kterež o= 

ſwierzuge každeho cžlowieka<0SAPP>/przichazegicieho<0AA> naten 

to ſwiet<0SAK>/Naſwietie<0SAKx> bieſſe/ a ſwiet<0SAK> ſkrze ňeg vcžiňen 
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gest/a ſwiet<0SAK> gť ho nepoznal Mezy ſwe wlaſtni<0AX> przi 

ſſel gest/a ſwogi gſu ho neprzigali/Ale kterziž koli ſu 

geg przigali/dal gest gim mocz aby ſyny<0SAPP> božimi<0AS> byli 

tiem kterziž wierzi wegmeno<0SAAx> geho/Kterziž to ne zekr 

we<0SAKx>/ani zwuole<0SAAx> tiela<0SAK>/ani z wuole<0SAA> muže<0SAPP>/ale 

zboha<0SASx> ſu 

ſe narodili/A ſlowo<0SAA> tielo<0SAK> vcžinieno gest/a przebywa 

lo mezy nami/a widieli ſme ſlawu<0SAA> geho/Slawu 

iakožto gednorozeneho<0AA> od otce<0SAS> plneho<0AA> miloſti<0SAA> a pra 

 

<S ij. v> 

wdy<0SAA>. ¶Ian ſwiedectwie<0SAA> geſt wydawal oniem/a 

wolal gest rzka/Tentot gest oniemž ſem prawil/genž 

pomňe przigiti mˇel/ a geſſto przedemnu vcžiňen gest 

Nebo bieſſe prwni<0AA> nežli ia/ a zplnoſti<0SAAx> geho wſſckni 

my wzali ſme Miloſt<1SAA> za miloſt<0SAA>/Nebo zakon<0SAA> ſkrze 

Moyžiſſe<1SVP> dan gest Ale miloſt<0SAA> a prawda<0SAA> ſkrze Gežiſſe<1SVP> 

kryſta<0SAS> ſtala ſe gest/Boha gest žadny newidiel nikdy 

gedine gednorozeny<0AA> Syn<1SAS>/genž geſt wluoňe<0SAKx> otcowie<0AS> 

a ont geſt nam oznamil/a totot geſt ſwiedectwie<0SAA> Ia 

nowo<1APPV>. ¶Když ſu židee<0SAPG> od Geruzalema<1SVG> poſlali kňe= 

mu kňeži<0SAPP> a iahny<0SAPP>/ aby ho otazali /Ty kdo ſy/y wyz= 

nal geſt a nezaprzel/ a wyznal geſt že že ia negſem Kry= 

ſtus<1SAS>/y otazali ſu ho/Což tehdý Eliaſs<1SVP> ſy ty/y wecze 

negſem/Prorokliſy ty/y rzekl gest nicz/Tehdy wecze 

chu gemu/ kto ſy/ at odpowied<0SAA> dame tiem kterzi gſu 

nas poſlali/ Czo prawiſs ſam oſobie/y wecze/Ia 

hlas<0SAK> toho genž wola na puſſti<0SAK>/ Zprawte ceſtu paňe<0AS> 

iakož geſt rzekl Izaiaſs prorok<1SVP>/ A kterziž biechu po= 

ſlani byli ſu zzakonnikuov<0SAPPx>/y otazali ſu ho a rzekli ge 

mu/Což pak krztiſs/poňewadž ty negſy Kriſtus<1SAS>/ani 

Eliaſs<1SVP>/ani prorok<0SAS>/Odpowieďel gim Ian<1SVP> rzka/Iat 

krztim vwoďe<0SAKx>/ale vproſtrzed was ſtaal geſt/ gehož 

wy neznate/Ont gest genž pomňe przigiti ma/geſſto 

geſt przedemnu vcžiňen/Gehož ia negſem hoden<0AA> roz 

wazati rzemenka<0SAK> v obuwi<0SAK> geho/Tyto wiecy<0SAA> ſtaly ſu 

 

<S iij. r> 

ſe wBetany<1SVGx> za Iordanem<1SVG>/kdežto bieſſe Ian<1SVP> krztie. 

¶Druheho pak dne<0SAA> vzrel geſtIan<1SVP> Gežiſſe<1SVP> an ſe berze 

kniemu/y weczeAy beranek<0SAS> boži<0AS>/ay genž ſnima hrzie 

chy<0SAA> ſwieta<0SAK>/Tentot geſt/o niemž ſem rzekl/že pomňe 

przigde muž<0SAPP>/kteryž przedemnu vcžinien geſt/Nebo pr 

wniegſſi<0AA> geſt nežli ia/a ia ſem newidiel ho/ Ale abý 

ohlaſſen byl wlidu<0SAPPx> Izrahelſkem<1ARGP>.proto ia prziſſel ſem 

krztie vwode<0SAKx>/A Ian<1SVP> wydal geſt ſwiedecztwie<0SAA> a rzka 

Zie ſem widiel ducha<0SAS>/an zſtupuge iako holubice<0SAK> sne 

be<0SASx>/a zuoſtal geſt naniem/a ia ſem ho neznal/ ale kte 

ryž mne poſlal krztit vwoďe<0SAKx> /ten mi geſt rzekl/Nad 

kymž vzrzieſs ducha<0SAS> sſtupujicieho<0AA>/a zuoſtawagicie 

ho<0AA> naniem/Tent gest geſſto krztie w duchu<0SAS> ſwatem<0AS> 

a ia ſem widiel/ a ſwidecztwie<0SAA> ſem wydal/že tento 

gť Syn<1SAS> boži<0AS>/¶Gine
o 
 pak dne/opiet ſtal Ian<1SVP> a zvcže 

dlnikno<0SAPPx> ge
o
dwa/a uzrzel gežiſſe<0SVP> an ſe berze/y rzekl Ay 

beranek<0SAS> boži<0AS>/avſlyſſalaſta ho dwa vcžedlnicy<0SAPP> an tak 

promluwil/y ſſla ſta za gežiſſem<0SVP>/A obratiw ſe gežiſs<0SVP> 

a vzrzew ge ana gdeta zanim/rzekl gima Cžeho hleda 

ta/Kterzižto rzekli gemu/Rabi/geſſto ſe wyklada mi 

ſtrze<0SAPT> kde bydliſs/Rzekl gima/podta a ohledagta/y= 

ſſli gſu a ohledali kdeby bydlil/a zuoſtala ſta vňe
o
 ten 
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den<0SAA>/a hodina<0SAA> byla iako deſata<0NN>/A byl Ondrzeg<1SVP> bratr<0SAPP> 

Sſimonuow<1APPV> geden<0NN> zedwu<0NN>/ktera ſta byla ſlyſſala od 

Iana<1SVP>/a ſſla zagežiſſem<0SVPx>/y nalezl gť on nagprwe bra 

 

<S iij. v> 

tra<0SAPP> ſwe
o
 ſſimona<0SVP> a rzekl gemu/nalezli ſme Meſiaſſe<1SAS> 

genž ſe wyklada Kriſtus<1SAS>/y prziwedl geg k Gežiſſowi<1SVP> 

a pohleďew naň Gežiſs<1SVP> wece.Ty ſy Sſimon<1SVP>/syn<0SAPP> Ia 

nuow<1APPV>/ ty nazwan budeſs ceffas<0SVP>/genž  ſe wyklada Pe 

tr<1SVP>/Nazaytrzie pak chtiel wygiti Gežiſs<1SVP> do galilee<0SVG>/y 

nalezl Filipa<1SVP> /y wece gemu poď pomňe/a ffilip<0SVP> bieſſe 

od Betſaydy<1SVG> galilegſke<0ARG>/mˇeſta<0SAK> Ondrzeiowa<1APPV>/a Pet 

rowa<1APPV>/y nalezl geſt Filip<1SVP> Natanaele<1SVP>/y wece gemu. 

Oňemžto pſal Moižiſs<1SVP> wzakoňe<0SAAx>/a prorocy<0SAS>/tohot 

ſme nalezli Gežiſſe<1SVP> ſyna<0SAPP> Iozeffowa<1APPV>/od Nazaretu<1SVG> 

y wece gemu Natanael<1SVP> od nazareta<0SVG>/muož ňeczo do 

breho<0AX> byti/die gemu Filip<1SVP>/|poď a ohledag/y vzrzel 

geſt Gežiſs<1SVP> Natanaele<1SVP>/ an ſe berze kňemu/y wece oňē 

Ay tētot prawy<0AA> Izrahelitſky<1SAPG>/wniemžto nenie lſti<0SAA>/die 

gemu Natanael<1SVP>/y kde ty mˇeznaſs/ A gežiſs<0SVP> wetze ge 

mu/Drziewe nežli gest tebe Filip<1SVP> zawolal/kdy ſy býl 

pod ffikem<0SAK> widiel ſem tie/Odpowiediel gemu Nata 

nael<1SVP>/Mistrze tý ſy ſyn<0SAS> boži<0AS>/ty ſy Kral<1SAPT> yzrahelſky<0ARGP>/A 

gežiſs<0SVP> wece gemu/Zie ſem tobie rzekl/ Widiel ſem tie 

pod ffikem<0SAK>/wierziſs|wietſſi wiecz<0SAA> nad tyto vzrzieſs/Y 

die gim/ Amen amen prawimt wam/Vzrziete nebe<0SAS> 

otewrzene<0AA>/a angely<0SAS> boži<0AS>/ani wſtupugi na huoru<0SAK> 

a s ſtupugi doluow nad ſynem<0SAS> cžlowieka<0SAPP>. 

 

<S iiij. r> 

Rozdiel Druhy. 

TRzetieho pak dne<0SAA>/Stala ſe ſwadba<0SAA> w ka 

ňe<0SVG> Galileiſke<1ARGG>/A býla tam matka<0SAS> Gežiſſo 

wa<1APPV>/a pozwan gest gežiſs<0SVP> y vcžedlnicy<0SAPP> ge 

ho naſwadbu<0SAAx>/A když ſe nedoſtalo wina<0SAK>/Rzekla ma 

tka<0SAS> Gežiſſowa<1SVP> kniemu Winat nemagi/y rzekl gie ge 

žiſs<0SVP> Czo mňe atobie geſt ženo<0SAPP> /geſſtie gťneprziſſla ho 

dina<0SAA> ma/Y wece matka<0SAS> gežiſſowa<0APPV> ſlužebnikō<0SAPP>/Cožko 

li wam die vcžinte/ A bylo tu kamēnych<0ARS> ſtudwi<0SAK> ſſeſt<0NN> 

poſtaweno/wedle ocžiſſtiowanie<0SAA> židowſkeho<0ARGP> berucy 

gedna každa wſe mierzicy<0SAA> dwie<0NN> nebo trzi<0NN>/Y wece gim 

gežiſs<0SVP>/Naplnte ſtudwe<0SAK> wodu<0SAK>/y naplnili ſu ge¦až do 

wrchu<0SAK>/Y wece gim Gežiſs<1SVP>/Nalewagtež giž/ a ne 

ſtež nagpocztiwiegſſiemu<0AA> hoſti<0SAPP>/y neſli gſau/A kdýž 

geſt okuſyl naypoctiewiegſſie<0AA> hoſt<0SAPP>/wody<0SAK> winem<0SAK> vcži 

ňene<0AA>/a newieďel geſt odkud by bylo/ale ſlužebnicy<0SAPP> ſu 

wieďieli/kterzi ſu wažili wodu<0SAK> Powolal geſt ženicha<0SAPP> 

naypocztiwiegſſi<0AA> hoſt<0SAPP>/a rzekl gemu/Každy cžlowiek<0SAPP> 

naýprwe dobre<0AA> wino<0SAK> ſtawi/a když by je podnapili. 

tehdy to kterež geſt horſſie<0AA>/Ale ty gſy zachowal wi 

no<0SAK> dobre<0SAK> až doſawad/To geſt vcžinil Gežiſs<1SVP> pocža 

tek<0SAA> diwuow<0SAA> wKaňe<1SVGx> Galileiſke<1ARGG> / a zgewil geſt ſla 

wu<0SAA> ſwu/A vwierzili gſau wnieho ucžedlnicy<0SAPP> geho. 

 

<S iiij. v> 

¶Potom geſt s ſtupil doKaffarnaum<1SVGx>/ on y matka<0SAS> 

geho/y bratrzie<0SAPP> geho/y ucžedlnicy<0SAPP> geho/a tu ſu poby 

li za nemnoho<0NN> dnij<0SAA>. ¶A bieſſe blizko welikanocz<0SVA> ži= 

dowſka<0ARGP>/ y wſtupil geſt Gežiſs<1SVP> do geruzalema<0SVG>/ a na= 

lezl w Chramˇe<1SVB>/ani prodawagi owcze<0SAK>/ a woly<0SAK>/a ho 
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lubicze<0SAK>/a peňezomˇence<0SAPP> ani ſedie/a když geſt vdielal ia 

ko bicž<0SAK> zprowazkuow<0SAKx>/wſſecky geſt wyhnal zchramu<0SVBx> 

owcze<0SAK> také ý woly<0SAK>/a peňezomienczom<0SAPP> roſipal penieze<0SAK> 

a ſtoly<0SAK> gich zwraczel/A tiem kterzi prodawali holu= 

bicze<0SAK> rzekl geſt/Odneſte tyto wiecy<0SAK> odſud/a nechtieg 

te dielati zdomu<0SAKx> otcze<0SAS> meho domu<0SAK> kupeczſkeho<0ARPP>/y roz 

pomenuli ſu ſe ucžedlnicy<0SAPP> geho/ že geſt pſano/pro= 

horliwe<0AA> milowanie<0SAA> domu<0SAK> tweho/ trpiel ſem proti 

wenſtwie<0SAA>/Y odpowiedieli ſu žide<0SAPG> a rzekli ſu/který diw<0SAA> 

okazugeſs nam/že tyto wiecy<0SAA> cžiniſs/Odpowiediel 

Gežiſs<1SVP> a rzekl gim/Zruſſte chram<0SVB> tento/ a ty wetrzech<0NNx> 

dnech<0SAA> wzbudim geg/y odpowiedieli ſu žide<0SAPG>/Sſeſt a 

cžtyrzidceti<0NN> let<0SAA> dielan geſt chram<0SVB> tento/a ty wetrzech<0NNx> 

dnech wzbudiſs geg/Ale on prawiſſe ochramu<0SAAx> tiela<0SAK> 

ſweho/Nebo když geſt wſtal zmrtwych<0AXx>/rozpome 

nuli ſu ſe vcžedlnicy<0SAPP> geho/Zie geſt to rzekl otiele<0SAKx> ſwem 

y vwierzili gſu pieſmu<0SVT>/ a rzecži<0SAA> kteruž byl promluwil 

gim/A když geſt býl wGeruzalemˇe<1SVGx>¦na welikunoc<0SVA> w 

den<0SAA> ſlawny<0ARS>/mnozy<0AX> ſu vwierzili/wegmenu<0SAAx> geho/wi 

ducze diwy<0SAA> geho kterež geſt cžinil/ale on Gežiſs<1SVP> neſwie 

 

<S v. r> 

rzil ſe ſameho gim/proto že geſt on znal wſſecky/a že 

geſt nebylo potrzebi gemu/aby kto ſwiedecztwie<0SAA> wy= 

dal ocžlowieku<0SAPPx>/On zagiſte wieďel/Czo by bylo 

w cžlowieku<0SAPP>/ 

 

Rozdiel Trzetie. 

BIeſſe pak cžlowiek<0SAPP> z zakonikuow<0SAPP> gmenē<0SAA> 

Nykodem<1SVP> knieže<0SAPT> židowſke<0ARGG>/Ten prziſſel k 

Gežiſſowi<1SVP> wnocy<0SAA>/y wecze gemu/Miſtrze 

Wieme že ſy odboha<0SASx> prziſſel miſtr<0SAPT>/Nebo žadný ne= 

muož tiech diwuow<0SAA> cžiniti/kterež ty cžiniſs/gedinee 

lecž by byl buoh<0SAS> ſnim/Odpowiediel Gežiſs<1SVP> a rzekl 

gemu/Amen amen prawim tobie/Nenarodili ſe kto 

podruhe/nemuož widieti kralowſtwie<0SAS> božieho<0AS>/ We= 

ce kniemu Nykodem<1SVP>/Y kterak muož cžlowiek<0SAPP> podru 

he ſe naroditi/a gſa ſtary<0AA>/Zdaliž muož wžiwot<0SAKx> mat 

ky<0SAPP> ſwe opiet wgiti/a podruhe ſe naroditi/Odpowie= 

ďel Gežiſs<1SVP> a rzekl gemu/Amen amen prawim tobie. 

Nenarodili ſekto zwody<0SAKx>/a zducha<0SASx> ſwateho<0AS>/nemože 

wgiti do kralowſtwi<0SAS> božiho<0AS>/Co ſe geſt narodilo ztie 

la<0SAKx> tielo<0SAK> gť/a czo ſe geſt narodilo zducha<0SASx> /duch<0SAA> geſt. 

 

<S v. v> 

Nediwiž ſe žet ſem rzekl tobie/Musyte podruhe z= 

roditi/Wietr kde chcze wiege/a zwuk<0SAK> geho ſlyſſiſs. 

ale newiſs odkawad gde/a nebo kam ſe berze/ Takt 

geſt každy kteryt ſe geſt narodil zducha<0SASx>/Odpowieďel 

geſt Nykodem<1SVP> a rzekl gemu/y kterak mohu tyto wie 

cy<0SAA> byti/Odpowiediel gežiſs<0SVP> a rzekl gemu/Ty ſy mi 

ſtr<0SAPT> wIzraheli<1SAPGx>/a tohoto neumieſs/Amen amen pra 

wiem tobie/ že czož wime mluwime a czo ſme widieli 

ſwiedcžime aſwiedectwi<0SAA> naſſeho neprzigimate/poňe 

wadž zemſke<0ARS> wiecy<0SAA> mluwil ſem wam/ a newierzite/y 

kterak buduli prawiti nebeſke<0AS> vwierzite/Nebo nižad 

ny geſt newſtupil nanebe<0SASx>/gedine ten který geſt s ſtupil 

snebe/Syn<1SAS> cžlowieka<0SAPP>/genž geſt nanebi<0SASx>/A yakož geſt 

moižiſs<0SVP> byl powyſſil hada<0SAK> napuſſti<0SAKx>/takt musy powy 

ſſen byti ſyn<0SAS> cžlowieka<0SAPP>/aby každy ktož wierzi wnieho/neza 
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hynul/ale miel wiecžný<0AA> žiwot<0SAA>. ¶Takt geſt 

zagiſte buoh<0SAS> milowal ſwiet<0SAK>/že geſt ſyna<0SAS> ſweho ged= 

norozeneho<0AA> dal/aby každy kto vwierzi wňeho/neza 

hynul/ale miel žiwot<0SAA> wiecžny<0AA>/Neboť geſt nepoſlal 

buoh<0SAS> ſyna<0SAS> ſweho naſwiet<0SAKx>/ aby ſudil ſwiet<0SAK>/Ale aby 

ſpaſen byl ſwiet<0SAK> ſkrze ňeho/kto vwierzi wnieho/nebu 

det ſuzen/Alektot nevwierzi/gižt geſt odſuzen/Neb 

newierzi wegmeno<0SAAx> gednorozeneho<0AA> ſýna<0SAS> božiho<0AS>/A to 

tot geſt ſaud<0SAA>/že geſt ſwietlo<0SAA> prziſſlo na ſwiet<0SAK>/a milo 

wali ſu lidee<0SAPP> wiece temnoſti<0SAA> nežli ſwietlo<0SAA>/Nebo bie= 

 

<S vj. r> 

chu ſkutkowe<0SAA> gich zlij<0AA> každy/zagiſte ktožt zlee<0AX> cžinie 

nenawidiet ſwietla<0SAA>/ a neprzichaziet na ſwietlo<0SAA> / aby 

nebýli treſktani ſkutkowe<0SAA> geho/ Ale kdot cžini praw 

du<0SAA>/ prichaziet k ſwietlu<0SAA>/Aby zgeweni byli ſkut= 

kowe<0SAA> geho/Nebo w bohu<0SAS> gſu vcžinieny. 

¶Potom przigide¦Gežiſs<1SVP> dozemˇe<0SAKx> Iudſke<1ARGG>/ ý vcžedlni 

cy<0SAPP> geho/a tu geſt przebywal snimi a krztil/ a bieſſe y 

Ian<1SVP> krztie wEnnon<1SVGx> podle ſalim<0SVG>/nebo wody<0SAK> mnohe<0AA> 

byly tu/ý przichazeli ſu mnozy<0AX> a krztili ſe/Neb geſſtie 

Ian<1SVP> nebyl wſazen dožalarze<0SAK>/¶Y ſtala ſegť pohadka<0SAA> 

mezy vcžedlniky<0SAPP> Ianowymi<1APPV> sžidy<0SAPGx> o ocžiſſtiowanie<0SAA> 

y prziſſli ſu kIanowi<1SVPx>/a rzekli gſu gemu/Miſtrze ten 

ktery byl ſtebu za Iordanem<1SVG>/gemuž ſy ty ſwiedectwi<0SAA> 

wydal/ay krztit/a wſſickni gſu ſe kniemu obratili. 

Odpowiediel geſt Ian<1SVP> a rzekl/Nemuožt cžlowiek<0SAPP> w 

zieti niecžhehož nebudelit gemu dano snebe<0SASx>/Wy ſami 

ſwiedcžite mi že ſem rzekl Iat negſem kriſtus<0SAS> ale poſlā 

ſem przednim/Ktot ma newieſtu<0SAPP> ženich<0SAPP> geſt/przietel<0SAPP> 

pak ženichuow<0APPP>/kteryž ſtogi a ſlyſſi geg/radoſtit<0SAA> ſe 

raduge prohlas<0SAKx> ženichuow<0APPP> / Wtom radoſt<0SAA> ma napl 

ňena geſt/Ont muſy ruoſti/ale ia ſe menſſiti/ktožt 

geſt shuory prziſſel/nadewſſeczkyt geſt/A ktožt geſt 

zzemˇe<0SAKx>/ozemit<0SAKx> mluwi/Ktožt geſt znebe<0SASx> prziſſel/nade 

wſſeczkyt geſt/a czot geſt widiel a ſlyſſál/tot ſwiedcži 

a ſwiedecztwie<0SAA> geho žadny neprzigima/Ale ktož przi= 

 

<S vj. v> 

gima ſwiedectwie<0SAA> geho/Wyznamenalt geſt/že buoh<0SAS> 

prawdomluwny<0ARS> geſt/Neb kohožt geſt poſlal buoh<0SAS> 

ſlowat<0SAA> boži<0AS> mluwi/Newmierut zagiſte dawa buoh<0SAS> 

ducha<0SAS>/Otecz miluge ſyna<0SAS> / a wſſecky wiecý<0SAK> dal geſt 

wrucze<0SAK> geho/ ktot wierzi wſyna<0SASx>/ mat žiwot<0SAA> wiecžny<0AA> 

Ale ktot gť newierzicy<0AA> ſynu<0SAS>/nemat žiwota<0SAA>/ale hňew<0SAA> 

boži<0AS> žuoſtawa naňem. 

 

Rozdiel Cztwrty. 

TEhdy když poznal gežiſs<0SVP>/že ſu vſlyſſali za 

konnicy<0SAPP>/žeby Gežiſs<1SVP> wiece vcžedlnikuow<0SAPP> 

cžinil a krztil nežli Ian<1SVP>/acžkoli gežiſs<0SVP> ne= 

krztil/ale ucžedlnicy<0SAPP> geho opuſtil geſtIudſtwo<1SVGx> a od 

ſſel opiet do galilee<0SVG>/a miegiſſe giti ſkrze Samarzy<1SVG>. 

¶Y przigide k mˇeſtu<0SAK> Samarſkemu<0ARGG>/geſſto ſlowe Si 

char<1SVG>/wedle popluži<0SAK>/kterež byl dal Iakob<1SVP> Izakowi<1SVP> 

ſynu<0SAPP> ſwemu/y byla geſt tu Studnicze<1SAK> Iakobowa<1APPV>. 

Tehdy vſtaw gežiſs<0SVP> sceſty<0SAKx>/poſadil ſe nad ſtudnicy<0SAK>/a 

hodina<0SAA> bieſſe iako ſſeſta<0NN>/Y przigide žena<0SAPP> z Samarzi1<1SVG> 

wažit wody<0SAK>/y die gie Gežiſs<1SVP>/Dag mi pijti/a vcžedlni 

cy<0SAPP> pak geho byli odeſſli do mˇeſta<0SAK>/aby nakupili pokr 
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muow<0SAK>/Tehdy rzekla gemu ta žena<0SAPP> Samarſka<1ARGP> Kte 

 

<S vij. r> 

rak ty gſa žid<0SAPG>/žadaſs odemne pijti/geſſto ſem žena<0SAPP> ſa 

maritanſka<0SAPG>/wſſak neobcugi žide<0SAPG> sSamaritany<1SAPGx>/Od 

powiediel gie Gežiſs<1SVP>/By wiediela dar<0SAA> boži<0AS>/a kto geſt 

to/genž tobie die daý mi pijti/Ty by ſnad proſila ho 

a dal by tobie wody<0SAK> žiwe<0AA>/Die gemu žena<0SAPP>/Pane a niž 

maſs cžim bý nawažil/a ſtudnicze<0SAK> geſt hluboka<0AA>/od= 

kudž tehdy maſs wodu<0SAK> žiwu<0AA>/Zdaliž ty wiet[c]ži<0AA> gſy než 

li otecz<0SAPP> naſs Iakob<1SVP>/kteryž nam dal tuto ſtudnicy<0SAK>/a: 

ſam znie pijgel/y ſynowe<0SAPP> geho y dobytek<0SAK> geho/Rzekl 

gi gežiſs<0SVP>/Každy ktož bude pijti wodu<0SAK> tuto/žizniti bu 

de opiet/Ale ktož ſe napij wody<0SAK> kteruž ia dam gemu 

nebudet žiezniti nawieky/Ale wodu<0SAK> kteruž ia dam ge 

mu/bude wniem ſtudnicze<0SAK> wody<0SAK> žiwe<0AA>/geſſto ſkacže 

dožiwota<0SAAx> wiecžneho<0AA>/ Wece kňemu žena<0SAPP>/Pane day 

mi tu wodu<0SAK>/abych nežiznila/ani chodila ſem wažit 

Die gi gežiſs<0SVP> Gdi powolag muže<0SAPP> ſweho a przid/Od 

powiediela žena<0SAPP> a rzekla Nemam muže<0SAPP>/Y rzekl gie ge 

žiſs<0SVP> Dobrzes rzekla že nemaſs muže<0SAPP>/nebo gſy piet<0NN> mu 

žuow<0SAPP> miela/a nynie kterehož maſs nenie twuog muž<0SAPP> 

to ſy prawie powiediela/Die gemu žena<0SAPP>/Pane czož 

widim že gſy ty prorok<0SAS>/Oczowe naſſi nateto horze<0SAK> 

modlewali ſe/a wy prawite/že w Geruzalemˇe<1SVG> geſt 

mieſto<0SAK>/kdežto ſluſſi ſe modliti/Wecze gie gežiſs<0SVP>/Zie 

no wierziž mi/žet przigde hodina<0SAA>/Když to ani na= 

teto huorze<0SAK>/ani w Geruzalemˇe<1SVG>/budete ſe modliti. 

 

<S vij. v> 

wý ſe modlite czož newite/myt ſe modlime což wieme 

nebo ſpaſeni<0SAS> geſtit z židuow<0SAPG>/Ale przigdet hodina<0SAA>/ a 

nyniet geſt kdyžto prawi<0AA> modlitebnicy<0SAPP>/modliti ſebu 

du otczy<0SAS>/wduchu<0SAAx> a wprawďe<0SAAx>/neb ý otecz<0SAS> takowych 

hleda/kterzi by ſe gemu tak modlili/Buoh duch<0SAS> geſt 

a ti kterzi ſe modle gemu/wduchu<0SAAx> a wprawdie<0SAAx> ſe ma 

gi modliti/Wecze gemu žena<0SAPP>/ Wiem že Meſiaſs<1SAS> przi 

gde/genž ſlowe Kriſtus<1SAS>/ protož když przigde/tent 

nam zwieſtuge wſſecky wieczy<0SAA>/Die gie gežiſs<0SVP>/ Iat 

ſem genž mluwim sſtebu A yhned ſu prziſſli vcžedlni 

czy<0SAPP> geho/a diwili ſe žeby sženu<0SAPPx> mluwil/a wſſak žad 

ny gemu nerzekl Co ſe tiežeſs/neb czo mluwieſs ſni Te 

hdy žena<0SAPP> nechawſſi ntu wiedra<0SAK> ſweho/ſſla do mˇeſta<0SAK>. 

a rzekla tiem lidem<0SAPP>/Poďte a ohledagte cžlowieka<0SAPP>/ge 

ſſto mi powiediel wſſecky wiecy<0SAA>/ktere ſem koli cžini= 

la/zdali on geſt Kriſtus<1SAS>/y wyſſli ſu zmˇeſta<0SAK> a prziſſli 

ſu kňemu/ Mezy tiem pak proſýli ſu ho vcžedlnicy<0SAPP> ge 

ho rzkucze/Miſtrze pogeziž/a on wece gim/Iat mā 

pokrm<0SAK> gieſti gehož wy newiete/Tehdy wecechu vcže 

dlniczy<0SAPP> mezy ſebu/Zdali geſt kto przineſl gemu gieſti 

Wece gim gežiſs<0SVP>/Muog pokrm<0SAK> geſt/ abych cžinil 

wuoli<0SAA> toho genž mˇe geſt poſlal/ abych dokonal ſku 

tek<0SAA> geho/Wſſak wy prawite/že geſſtie ſu cžtyrzy<0NN> mie 

ſyczowe<0SAA> /a žeň<SAA> przigde/Ay prawimt wam/zdwihňe 

te ocži<0SAK> ſwe/a patrzte na kraginy<0SAK>/žet ſe giž bielegi kežni<0SAAx> 

 

<S viij. r> 

A ktot žne odplatu<0SAA> berze/a s hromaždiuge vžitek<0SAA> k ži= 

wotu<0SAA> wiecžnemu<0AA>/aby y ktož rozſiewa / ſpolu ſe rado 

wal/y któž žne/Wtom zagiſte geſt ſlowo<0SAA> prawe<0AA>/Zie 
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giny geſt genž rozſiewa/a giny geſſto žne/Iat ſem 

was poſlal abyſſte žali/ocžem ſte wy nedielali.Ginit 

gſu praczowali/a wy ſte wvſile<0SAAx> gich weſſli/Zmˇeſta<0SAKx> 

pak toho mnozy ſu vwierzili wnieho Samarytani<1SAPG> 

proſlowo ženy<0SAPP> ktera ſwiedecztwie<0SAA> wydawala/že mi 

geſt powiediel wſſecký wiecy<0SAA>/kterež gſem koli cžinila. 

Tehdy když ſu prziſſli Samarytani<1SAPG> kniemu/proſyli 

ſu ho/aby tu pozuoſtal/y pobyl geſt tu zadwa<0NNx> dni<0SAA>/a 

mnohem wiecze geſt gich vwierzilo pro rzecž<0SAA> geho/a 

žeňe gſu rzekli/že giž neprotwu rzecž<0SAA> wierzime/neb ſme 

ſami ſlyſſali/ a wieme/že tento geſt giſtie/ſpaſytel<0SAS> 

ſwieta<0SAK>/ ¶Pak podwu<0NNx> dni<0SAA> wyſſel odtud/a ſſel geſt 

do Galilee<1SVG> / Neb ſam gežiſs<0SVP> ſwiedecztwie<0SAA> geſt wy= 

dal/Zie prorok<0SAS> wſwe wlaſti<0SAA> czti<0SAA> nema/Protož když 

przigide do Galilee<1SVG> przigali gſu geg galilegſſtij<0SAPG>/ 

Když gſu widieli wſſeczky wieczy<0SAA>/ktere geſt cžinil w 

geruzalemie<0SVG>/naden<0SAAx> ſlawny<0ARS>/Neb gſu ý oni byli przi 

ſſli/ kedni<0SAAx> ſlawnemu<0ARS> / Tehdy opiet przigide do Ka= 

ny<1SVG> galileiſkee<0ARG>/Kdežto byl vcžinil wodu<0SAK> winem<0SAK>. 

¶Y bieſſe nieyaky Kralik<1SAPT>/gehož to Syn<1SAPP> nemoczen<0AA> 

bieſſew Kaffarnaum<1SVG>/Ten když geſt vſlyſſal/že by 

Gežiſs<1SVP> prziſſel zIudſtwa<1SVGx> doGalilee<1SVGx>/ſſel geſt kniemu. 

 

<S viij. v> 

a proſyl ho aby s ſtupil a vzdrawil ſyna<0SAPP> geho/nebo 

pocžinaſſe mrziti/Tehdy wece kňemu Gežiſs<1SVP>/gedine 

lecž diwy<0SAA>/a zazraky<0SAA> vzrziete/ginak nevwierzite/Die ge 

mu Kralik<1SAPT>/pane<0SAS> s ſtupiž prwe nežlit vmrze ſyn<0SAPP> mog 

Wece gemu gežiſs<0SVP>/ Gdi ſyn<0SAPP> twuog žiw geſt/y vwie= 

rzil geſt Cžlowiek<1SAPP>/rzecži<0SAA> kteruž promluwil kňemu Ge 

žiſs<1SVP>/a ſſel geſt/A když giž on s ſtupowaſſe/wyſſli ſu 

wſtrziecz gemu ſlužebnicy<0SAPP>/a powiedieli ſu gemu rzku 

ce/žeby ſyn<0SAPP> geho žiw<0AA> byl/ Tehdy otazal ſe gich naho 

dinu<0SAAx>/wkteru by ſe lepe miel/ y rzekli ſu kňemu/že wcžie 

ra w hodinu<0SAA> ſedmu<0NN> oſtala geg zymnice<0SAA>/ Tehdy geſt 

poznal otecz<0SAPP>/že ta hodina<0SAA> byla/w kteruž rzekl gemu 

gežiſs<0SVP>/Syn twuog žiw geſt/Y vwierzil geſt on y cže 

led<0SAPP> geho wſſecka.¶To opiet druhy<0NN> diw<0SAA> vcžinil gežiſs<0SVP> 

když geſt prziſſel zIudſtwa<1SVGx> do Galilee<1SVG>. 

 

Rozdiel Paty. 

POtom bieſſe den<0SAA> swatecžni<0ARS> žiďowſky<0ARGP>/y w 

ſtupil geſt Gežiſs<1SVP> do geruzalema<0SVG>v/a byl gť 

w geruzalemie<0SVG> rýbnik<0SAK> brawny<0ARS>/kteryž to 

ſlul židowſky Betſayda<1SVG>/ patero<0NS> prziſtrzeſſie<0SAK> mag= 

 

<T j. r> 

vnichžto ležalo množſtwie<0SAA> welike<0AA> nedužiwych<0AX>/ſle= 

pych<0AX> kulhawych<0AX> vſlych<0AX> cžakagice hnuti<0SAA> wody<0SAK>/Neb 

anďel<0SAS> paňe<0AS> podle cžaſu<0SAA>/sſtupowal do rybnika<0SAK>/a hy 

bal wodu<0SAK>/a ktož prwnie<0NN> wſtupil do rybnika<0SAK> poza[k]a 

leni<0SAA> wody<0SAK> vzdrawen<0AA> geſt bywal odkterež koli nemocy<0SAA> 

držan byl/ Ybyl geſt tu cžlowiek<0SAPP> geden/oſm<0NN> a trzidce 

ti<0NN> let<0SAA> mage wnemocy<0SAAx> ſwe/Toho když vzrzel gežiſs<0SVP> an 

leži/a poznal žeby giž mnohy<0AA> cžas<0SAA> miel/ Rzekl gemu 

Chczeſſli zdraw<0AA> byti/ Odpowieďel gemu/nedužiwy<0AX> 

Pane namā cžlowieka<0SAPP>/aby když ſe ſkali woda<0SAK>/puſtil 

mˇe dorybnika<0SAKx>/nebo když ia przigdu giny ſe mne vte 

cže/Rzekl gemu gežiſs<0SVP> Wſtaň wezmiložce<0SAKx> ſwe a choď 

A y hned zdraw<0AA> vcžiňen gť cžlowiek<0SAPP> ten/a wzaw lož 
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ce<0SAK> ſwe/y chodil geſt/a býla ſobota<0SVA> wten den<0SAA>/Tehdý 

rzekli žide<0SAPG> tomu kteryž byl zdraw<0AA> vcžinien Sobota gť 

neſluſſit tobie noſyti ložce<0SAK> ſwe
o
 /Odpowieďel gť gim 

Ten kteryž mne vzdrawil rzekl mi Wezmi ložce<0SAK> achoď 

Tehdy weczechu gemu/kto geſt ten cžlowiek<0SAPP>.geſſto to 

bie rzekl Wezmi ložce<0SAK> ſwe a choď/Ale ten kteryž byl v 

zdrawen newiediel gť kto by byl/A gežiſs<0SVP> byl ſe vchy 

lil odzaſtupu<0SAKx> poſtaweneho<0AA> na mieſtie<0SAK>/Potom pak 

Gežiſs<1SVP> nalezl geg w Chramˇe<1SVB>/yrzekl gemu/Ay zdraw<0AA> 

vcž[i]ňē ſy giž nechtieg hrzeſſiti/at ſe tobie ňetco horſſi 

ho<0AX> neprzihodi/Y odſſel geſt ten cžlowiek<0SAPP>/a powieďel 

gť židō<0SAPG>/žebý gežiſs<0SVP> byl/genž gť geg zdrawa<0AA> vcžinil. 

 

<T j. v> 

¶Protož protiwili ſu ſe žide<0SAPG> Gežiſſowi<1SVP>/že geſt to vcži 

nil wſobotu<0SVAx>/A gežiſs<0SVP> gim odpowiediel/Otec muog 

až doſawad diela/y iat dielam/Tehdy žide<0SAPG> wiece pro 

to hledali ſu ho zabiti/netoliko žeby ruſſil ſobotu<0SVA>/ale 

že otcze<0SAS> ſweho prawil boha<0SAS>/rowneho<0AA> ſe cžinie bohu<0SAS>. 

Tehdyodpowiediel gim Gežiſs<1SVP>/Amen amen pra= 

wimt wam/ Nemuožt ſyn<0SAS> ſam odſebe cžiniti nicžehe 

hož/gedine lecž czo vzrzie/an otecz<0SAS> cžinie/Nebo czož 

koli on cžinie/ to y ſyn<0SAS> teež cžinie/ Otec miluge ſyna<0SAS>/a 

vkazuge gemu wſſecky wiecy<0SAA>/kterež ſam cžinie/A wiet 

ſſi<0AA> nadto vkaže gemu ſkutky<0SAA>/abyſſte ſe wy diwili/ne 

bo iakož otecz<0SAS> krzieſy mrtwe<0AX>/a obžiwuge/tak y ſyn<0SAS> kte 

rež chce obžiwuge/ Aniž zagiſte otec<0SAS> ſudi koho/ ale we 

ſſken ſaud<0SAA> dal geſt ſynu<0SAS>/aby wſſickni ctili ſyna<0SAS>/iakož 

to ctie otcze<0SAS>/ktot necti ſyna<0SAS>/nectit y otce<0SAS> genž geſt geg 

poſlal/ Amen amen prawimt wam/že ktož ſlowo<0SAA> 

me ſlýſſy/ a wierzi tomu genž mˇe geſt poſlal/maat 

žiwot<0SAA> wiecžny<0AA>/ a nepuogdet naſaud<0SAAx>/ ale poberzet ſe 

zſmrti<0SAAx> do žiwota<0SAA>/ Amen amen prawimt wam/žet 

przigde hodina<0SAA> a nyniet geſt/když to mrtwie<0AX> vſlyſi 

hlas<0SAK> ſyna<0SAS> božieho<0AS>/a kteržižt vſlyſſie žiwit budu. Ne 

bo iakož otec<0SAS> ma žiwot<0SAA> ſam wſobie/ tak geſt dal y ſy= 

nu<0SAS>/aby mˇel žiwot<0SAA> wſamem ſobie/ a moc<0SAA> dal gemu 

y ſaud<0SAA> cžiniti/neb ſyn<0SAS> cžlowieka<0SAPP> geſt/Nediwtež ſe to= 

mu/neboť przigde hodina<0SAA>/w kteružto wſſickni kte= 

 

<T ij. r> 

ržiž w hrobiech<0SAK> ſu/vſlyſſie hlas<0SAK> ſyna<0SAS> božiho<0AS>/y puog 

du ti kterži ſu dobre<0AA> wieczy<0SAA> cžinili/nawzkrzieſſenie<0SAAx> ži= 

wota<0SAA>/ale kterzi ſu zle<0AA> wiecy<0SAA> cžinili/nawzkrzieſſeni<0SAAx> ſau 

du<0SAA>/¶Nemohut ia ſam odſebe nicžehehož cžiniti/ale 

iakož ſlyſſim takt ſudim/a ſud<0SAA> muog ſprawedliwý<0AA> 

gť Nebt nehledam wuole<0SAA> ſwe/ale wuole<0SAA> kteryž mne 

geſt poſlal otczowy<0APPP>/Geſtli žet ia ſam oſobie ſwie= 

decztwie<0SAA> wydawam/ſwiedecztwie<0SAA> mee nenie pra= 

we<0AA>/Giny geſt geſſto ſwiedecztwie<0SAA> wydawa omňe. 

a wiem že geſt prawe<0AA> ſwiedecztwie<0SAA> geho / kterež wy 

dawa omňe/Wy gſte poſielali k Ianowi<1SVP>/ a ſwiede 

cztwie<0SAA> geſt wydal prawďe<0SAA>/ale iat neprzigimam ſwie 

decztwie<0SAA> odcžlowieka<0SAPPx>/Ale totot prawim abyſſte wy 

ſpaſeni byli/ Ont geſt byl ſwiecze<0SAK> horziecy<0AA> a ſwieticy<0AA> 

ale wy gſte nechtieli ſe na cžas<0SAA> poradowati/wſwiet 

le<0SAAx> geho/Iat pak mā wietži<0AA> ſwiedecztwie<0SAA> nežli Iano 

wo<1APPV>/Nebo ſkutkowe<0SAA> kterež mi dal otecz<0SAS>/abych ge cži 

nil/tit ſkutkove<0SAA> kterež ia cžinim ſwiedcžie omňe/ žet 
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mne geſt otecz<0SAS> poſlal/

Ont geſt ſwiedecztwie<0SAA> wydal 

omňe/gehož gſte wy hlaſu<0SAK> nikdy neſlyſſali/ a twa 

rzi<0SAK> geho newidieli/ a ſlowa<0SAA> geho nemate wſobie zuo 

ſtawagicieho<0AA>/Nebo kterehož geſt on poſlal/tomu 

wy newierzite/Ptagte ſe na pijſma<0SVT>/wnichž ſe wy do 

mniwate mieti žiwot<0SAA> wiecžny<0AA>/a tat ſu geſſtot ſwiede 

cztwie<0SAA> wydawagi omňe/a nechczete przigiti kemňe. 

 

<T ij. v> 

abyſſte žiwot<0SAA> mieli/zwelebeni<0SAA> od lidi<0SAPP> iat neprzigimā 

ale poznalt ſem was/ že milowanie<0SAA> božieho<0AS> nemate 

wſobie/Iat ſem prziſſel wegmenu<0SAAx> otce<0SAS> meho/ a ne= 

prziyali ſte mne/Przigdelit giny wegmenu<0SAAx> ſwem/to 

ho wy przigmete/Kterak wy muožete wierziti/geſſto 

chwalu<0SAA> geden od druheho przigimate/a chwaly<0SAA> kte 

raž geſt od ſameho boha<0SAS> nehledate/Nedomniwag 

tež bycht ia nawas žalowati miel przed otczem<0SAS>/ge= 

ſtit kdo žaluge nawas Moižiſs<1SVP> wniemž wy nadiegi<0SAA> 

mate/Nebo byſſte wierzili Moižiſſowi<1SVP>/ wierziliby 

ſſte ſnad y mňe/neboť geſt on omňe pſal/Ale ponie 

wadž geho piſmu<0SVT> newierzite/y kterak ſlowom<0SAA> mym 

vwierzite. 

 

11.2.2 List Galatským 

<Fff iiij. r> 

Rozdiel Prwni. 

PAwel apoſſtol<0SAS> /ne od lidij<0SAPP> ani ſkrze cžlo= 

wieka<0SAPP>/Ale ſkrze gežiſſe<0SVP> kriſta<0SAS>/a boha<0SAS> otcze<0SAS> 

kteryž geg wzkrzieſyl zmrtwych<0AXx>/Y ti kterzi 

gſu ſemnu wſſiczkni bratrzie<0SAPP>/Zborom<1SVI> Galatſkym<1ARGG> 

Miloſt wam a pokog<0SAA> od boha<0SAS> otcze<0SAS>/a od pana<0SAS> na 

ſſeho gežiſſe<0SVP> kriſta<0SAS>/kteryž wydal ſe ſameho zahrziechy<0SAAx> 

naſſe/aby nas wytrhl ztohoto ſwieta<0SAK> neſſlechetneho<0AA> 

Wedle wuole<0SAA> boha<0SAS> a otce<0SAS> naſſeho/gemuž geſt chwa 

la<0SAA> nawieky<0SAA> wiekuow<0SAA> amen. ¶Diwim ſe/že tak brzo 

przenaſſite ſe odtoho/ kteryž was powolal kmiloſti<0SAAx> 

kriſtowie<0AS>/kginemu<0AAx> cžteni<0SAS>/Kterež nenie gine<0AA>/ Gedine 

že gſu ňekterzi/geſſto was zarmuczugi/a chtiegi prze 

wratiti cžtenie<0SAS> Kriſtowo<1AS> /Ale bychom pak my/nebo 

andiel<0SAS> znebe<0SASx>/Zwieſtowal wam ginak/než ſme my 

zwieſtowali.prokletý<0AA> buď /iakož ſem wā przedpowie 

ďel/A nynie opiet prawim/ geſtli žebý wam kdo zwie 

ſtowal co mimo to co ſte przigali/budiž proklety<0AA>.Ne 

bo nynie lidēli<0SAPP> radim/cžili bohu<0SAS>/cžili hledā ſe lidē<0SAPP> libi 

ti.Bych ſe geſſtie lidem<0SAPP> libil/ſlužebnikem<0SAPP> bych kriſto 

wym<0AS> nebyl.¶Znamot wā zagiſte bratrzi<0SAPP> cžinim cžte 

nie<0SAS>/kterež gť kazano odēne/žet nenie podle cžlowieka<0SAPP> 

aniž ſem ho zagiſte ia wzal odcžlowieka<0SAPPx>/ani ſe nau 

cžil/ale ſkrze zgeweni<0SAA> gežiſſe<0SVP> kriſta<0SAS>/Nebo ſte ſlychali 

 

<Fff iiij. v> 

omē obcowani<0SAA> ňekdy mezy židy<0SAPG> že nadobycžeg ↕ptiwil 

ſem ſe zboru<0SVI> božiemu<0AS>/a cžinil ſem wybog<0SAA> proti ňemu 

A proſpiewal ſem wžidowſtwu<0SAAx> nad mnohe<0AX> w letech<0SAA> 

mňe rowne<0AA>/ wpokoleni<0SAAx> mem/hogňegi milown[i]k<0SAPP> ſa 

otczowſkych<0ARPP> vſtaweni<0SAA> mych/ Ale pak když ſe geſt libi 

                                                 
 a genž mˇe geſt poſlal otecz<0SAS> 
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lo gemu/kteryžmˇe wynial zhrzicha<0SAA> matky<0SAPP> mee/a po 

wolal ſkrze miloſt<0SAA> ſwu/abý zgewowal ſyna<0SAS> ſweho 

ſkrze mie / abych geg zwieſtowal mezy pohany<0SAPP>/ Y 

hned ſem nepowolil tielu<0SAK> a krwi<0SAK>/ aniž ſem ſſel do Ge 

ruzalema<1SVG> k przedkom<0SAPP> ſwym apoſſtolom<0SAS> .Ale bral 

ſem ſe do Arabi<1SVG>/ a opiet wratil ſem ſe do Damaſſku<1SVG> 

Potom potrzech<0NNx> letech<0SAA> prziſſel ſem do¦Geruzalema<1SVG>. 

abych wiďal petra<0SVP>/Y pobyl ſem vňeho patnacte<0NN> dni<0SAA> 

a gineho ſem žadneho z apoſſtoluow<0SAS> newidiel/ gedi 

ne Iakuba<1SVP> bratra<0SAPP> paňe<0AS>.Cot pak piſſi wam/ay przed 

panem<0SAS> bohem<0SAS> žet neklamam. ¶Potom prziſſel ſem 

do kragin<0SAK> Sirskych<1ARGG> a Cilitſkych<1ARGG>/ a tu ſem nebyl znā<0AA> 

twarzi<0SAK>/zborom<0SVI> židowſkým<0ARGP> kterziž byli w kriſtu<0SAS>.Než 

toliko ſlyſſali omňe/ že ten ktery ſe nam niekdy proti 

wil/ giž nynie zwieſtuge wieru<0SAA>/ kteruž ňekdy wyboýo 

wawal/a ſkrze mie chwalili ſu boha<0SAS>. 

 

<Fff v. r> 

Rozdiel Druhy: 

POtom pak po cžtrnacti<0NN> letech<0SAA>/opiet ſem 

prziſſel do Geruzalema<1SVG> sBarnabaſſem<1SVPx>. 

pogaw sſebu y Tyta<1SVP>/a ſſel ſem tam pod 

le zgewenie<0SAA>/a rozmluwal gſem ſnimi ocžtenie<0SASx>/kterež 

zwiestugi mezy pohany<0SAPP>/A zwlaſſtie pak ſtiemi ktirzi 

ſe zdali ňetzo byti/abych ſnad nadarmo nebiehal/a 

nebo geſſtie nebiežal/Ale ani tytus<0SVP> kteryž ſemnu býl. 

když byl pohan<0SAPP> geſt przinucen aby ſe obrzezowal . 

Ale pro vwedene<0AA> ffaleſſne<0AA> bratrzie<0SAPP>/kterzi byli prziſſli 

aby wyſſpehowali ſwobodu<0SAA> naſſi/kteruž mame w 

kriſtu<0SAS> gežiſſi<0SVP>/aby nas wſlužbu<0SAAx> podrobili.gimžto ani 

nahodinu<0SAAx> nepowolili ſme kupoddani<0SAAx>/ aby prawda<0SAA> 

cžtenie<0SAS> zuoſtala wnas/O tiech pak kterzi ſe zdržali žeby 

nietczo byli/a kteracy gſu ňekdy byli/nenie mi potrze 

bie wyprawowati/neboť buoh<0SAS> oſoby<0SAPP> cžlowieka<0SAPP> ne 

przigima/A tak ti kterzi ſe zdali ňetzo byti/nicz ſu mi 

nevďelali/Ale zaſe když ſu vzrzeli/že mi geſt ſwierzeno 

cžtenie<0SAS> mezy pohaný<0SAPP>/Iako y Petrowi<1SVP> mezy židy<0SAPG>/Ne 

bo ten ktery geſt byl pomocnik<0SAPP> muog mezý po 

hany<0SAPP>/A když gſu poznali miloſt<0SAA> kteraž mi geſt dana 

mezy pohany<0SAPP>/Iakub<1SVP> Petr<1SVP> a Ian<1SVP>/kterzi ſe zdali/ že 

 

<Fff v. v> 

by ſlaupowe<0SAK> byli/rucze<0SAK> ſu mi dali/aBarnabaſſowi<1SVPx> 

towaryſtwie<0SAA>/abychom my mezy pohany<0SAPP>/a oni mezy 

židy<0SAPG>/toliko abychom nachude<0AXx> pamatowali/Geſſto 

ſem take ſam ia pecžowal abych to cžinil/A když pak 

potom prziſſel petr<0SVP> doAntiochy<1SVG>/ wtwarz<0SAKx> ſem ſe ge= 

mu zprotiwil/ neb geſt byl hoden<0AA> treſtanie<0SAA>/ Nebo 

prwenež ſu prziſſli niekterzi od Iakuba<1SVP>/ giedal geſt 

s pohany<0SAPP>/A když prziſſli/tehdy ſe vkradal/a odlucžo 

wal od nich/boge ſe tiech kterzi biechu z židuow<0SAPG>. A 

nevprzimnoſti<0SAA> geho powolawali y gini židee<0SAPG>/ tak že 

y Barnabas<1SVP> vweden byl odnich wto pokrytſtwie<0SAA>. 

Ale když ſem vzrzel/žeby ſe neprawie mieli k prawdie<0SAA> 

cžtenie<0SAS>/rzekl ſem petrowi<0SVP> przedewſſemi/ Poňewadž 

ty gſa židem<0SAPG>/pohanſky ſy žiw/ a nežidowſky/y kterak 

wedeſs ktomu pohany<0SAPP>/ aby židowſký žiwi byli/ My 

od przirozeni<0SAA> gſme žide<0SAPG>/a ne zpohanuow<0SAPP> hrzieſſniczy<0SAPP> 

Ale wieducze že ſprawedliw<0AA> nebywa vcžinen cžlowiek<0SAPP> 

zſkutkuow<0SAAx> zakona<0SAA>/ než ſkrze wieru<0SAA> gežiſſe<0SVP> Kriſta<1SAS>.Y 
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my w Kriſta<1SAS> gežiſſe<0SVP> wierzime/ abychme byli ſprawe 

dliwi<0AA> vcžiňeni/zwiery<0SAAx> kriſtowy<0AS>/a ne zſkutkuow<0SAAx> za= 

kona<0SAA>/Protož zſkut[k]uow<0SAAx> zakona<0SAA>/nebywa ſprawed 

liw<0AA> vcžiňen žadny cžlowiek<0SAPP>/ Geſtli že pak hledagicze 

toho/abychom ſprawedliwi<0AA> vcžiňeni byli wKriſtu<1SASx> 

nalezeni budeme geſſtie hrzieſſni<0AA>/ Tehdy kriſtus<0SAS> geſt 

ſlužebnik<0SAPP> hrziechu<0SAA> odſtup to/Nebo geſtli že to co ſem 

 

<Fff vj. r> 

zkazyl/opiet wzďelawam/vſtawugi ſe przeſtupnikē<0SAPP> 

nebo ia ſkrze zakon<0SAA> vmrzel ſem zakonu<0SAA>/abych bohu<0SAS> 

žiw<0AA> byl/ s Kriſtem<1SAS> przibit ſem na krziž<0SAK>/ a žiw<0AA> ſem giz 

ne ya/ale žiw<0AA> geſt we mňe kriſtus<0SAS>/A že pak nynie žiw<0AA> 

ſem wtiele<0SAKx>/žiw<0AA> gſem vwierze<0SAAx> ſyna<0SAS> božieho<0AS>/Kteryž to 

zamilowal mne/a wydal ſeſameho za mˇe/Nezamie 

tam miloſti<0SAA> božie<0AS>/Nebo geſtli ſprawedlnoſt<0SAA> ſkrze 

zakon<0SAA>.tehdaKriſtus<1SASx> nadarmo geſt vmrzel. 

 

Rozdiel Trzetie. 

ONeſmyſlni Galatſſti<1SAPG>/ kdo geſt was zma 

mil/abyſſte newierzili prawďe<0SAA>/przed wa 

ſſima ocžima<0SAK> kriſtus<0SAS> Gežiſs<1SVP> odſuzen geſt 

y vkrzižowan mezy wami/Totot ſamo chcy odwas 

zwieďeti/zſkutkuowli<0SAAx> zakona<0SAA> przigali ſte ducha<0SAS>/cžili 

z ſlyſſenie<0SAA> wiery<0SAA>/Tak blazniwi<0AA> gſte/že pocžawſſe du 

chem<0SAA> /giž nynie tielem<0SAK> konate/Tak mnoho gſte trpie 

li be vžitku<0SAA>/acž wſſak bez vžitku<0SAA>/Protož ten kteryž dal 

wam ducha<0SAS>/cžinie wwas moczy<0SAA>/zſkutkuowli<0SAAx> zako 

na<0SAA> to geſt/cžili zſlyſſeni<0SAAx> wiery<0SAA>/Iokož napſano geſt. 

Vwierzil geſt Abraham<1SVP> bohu<0SAS>/a pocžteno geſt gemu 

kſprawedlnoſti<0SAAx>/Protož poznagte to/že kterži ſu zwie 

ry<0SAAx>/ti ſú ſynowe<0SAPP> Abrahamowi<1APPV>/Nebo pijſmo<0SVT> przed= 

 

<Fff vj. v> 

zwieďew to/že buoh<0SAS> ſprawedliwe<0AA> cžini lidi<0SAPP> zwiery<0SAAx>/y 

zwieſtowalo geſt Abrahamowi<1SVP>/ že wtobie požehna 

ni budu wſſickni narodowe<0SAPP>/ Protož ti kterzi gſu zwie 

ry<0SAAx>/požehnani budu s wiernym<0AA> Abrahamem<1SVP>/nebo 

ti kteržiž koli hledagi ſprawedlnoſti<0SAA>/zſkutkuow<0SAAx> zako 

na<0SAA> / pod zlorzecženſtwim<0SAA> gſu / Nebo napſano geſt 

Zlorzecženy každy kdož nezouſtane wewſſech wiecech<0SAA> 

kterež napſany gſu w knihach<0SAK> zakona<0SAA>/ abý ge plnil. 

Ale že nižadny nebywa ſprawedliw<0AA> vcžiňen/wzakoňe<0SAAx> 

przed bohem<0SAS>/zgewne<0AA> geſt tehda/že ſprawedliwy<0AX> zwie 

ry žiw<0AA> geſt/zakon<0SAA> pak nenie zwiery<0SAAx>/ ale kdož bude cži= 

niti ty wiecy<0SAA>/ žiw<0AA> bude wnich/Kriſtus<1SAS> pak wykupil 

geſt nas zzlorzecženſtwiezakona<0SAAx><0SAAx>/vcžiňen gſa pronas 

zlorzecženſtwim<0SAA> / Nebo pſano geſt/Zlorzecženy kaž 

dy kdo wiſy na drzewie<0SAK>/ aby mezy narody<0SAPP> požehna 

nie<0SAA>Abrahamowo<1APPV> bylo wKriſtu<1SASx> gežiſſi<0SVP>/abychō zaſli 

benie<0SAA> ducha<0SAS> przigali ſkrze wieru<0SAA>Bratrzie podlet oby 

cžege<0SAA> lidſke
o
<0ARPP> prawim/Wſſak porucžēſtwim<0SAA> cžlowie 

ka<0SAPP> vtwrzenym<0AA> žadný nepohrda/ ani ho ginak mˇeni. 

¶Abrahamowi powiedina ſu zaſlibeni<0SAA>/y ſemeni<0SAK> ge
o
 

a nedie y ſemeni<0SAK> iakožto mnohym<0AA>/aleiakožto gedno 

mu<0NN>/a ſemeni<0SAK> twemu/gēž geſt Kriſtus<1SAS>/A prawimt že 

toto porucženſtwi<0SAA> vtwrzeno geſt odboha<0SASx>/A tepruw 

potō pocžtyrzech<0NNx> ſtech<0NS>/a potrzicieti<0NNx> letech<0SAA>/ wydan gť 

zakon<0SAA>/ nicz moczy<0SAA> nemage kwyprazdnieni<0SAAx> zaſlibenie<0SAA> 
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<Fff vij. r> 

Nebo geſtli ďedicztwie<0SAA> zzakona<0SAAx>/gižt nebude zzaſlibe 

nie<0SAAx>/Ale Abrahamowi<1SVP> ſkrze zaſlibenie<0SAA> dal geſt buoh<0SAS> 

Kcžemu tehda zakon<0SAA>/pro przeſtupniky<0SAPP> položen geſt 

Dokudžbý neprziſſlo ſiemˇe<0SAK>/gemuž geſt buoh<0SAS> zaſlibil 

zpuoſobeny<0AA> ſkrze anďely<0SAS> wruce<0SASx> ſmiercze<0SAPP>/Smierce pak 

gednoho<0NN> nenie/ale buoh<0SAS> geden<0NN> geſt/Czož tehda zakon<0SAA> 

geſt proti ſlibom<0SAA> božim<0AS>/nikoli/ Nebo geſtli žeby za 

kon<0SAA> byl dan/geſſtoby mohl obžiwiti/zagiſte zzako= 

na<0SAA> by byla ſprawedlnoſt<0SAA>/Ale zawrzelo geſt pijſmo<0SVT> 

wſſeczky wiecy<0SAA> pod hrziechem<0SAA>/aby zaſlibenie<0SAA> zwiery<0SAAx> 

kriſta<0SAS> gežiſſe<0SVP>/dano bylo wierziecym<0AX>. ¶Prwe pak ne 

žli geſt prziſſla wiera<0SAA>/pod zakonem<0SAA> byli ſme oſtrzie= 

hani/zawrzieni gſucze wte wierze<0SAA>/ktera miela zgewe= 

na byti/A tak zakon<0SAA> byl geſt pieſtunem<0SAPP> naſſim wkri 

ſtu<0SASx>/abychom zwiery<0SAAx> ſprawedliwi<0AA> vcžinieni byli.Ale 

když geſt prziſſla wiera<0SAA>/gižnegſme pod pieſtunem<0SAPP>. 

nebo wſſickni ſynowe<0SAPP> boži<0AS> gſte/ſkrze wieru<0SAA> wkriſtu<0SASx>. 

Nebo kterži koli wKriſtu<1SASx> pokrztieni ſte/w kriſta<0SAS> gſte 

ſe oblekli/Wniemžto nenie rozdielu<0SAA> mezy židem<0SAPG> a po 

hanem<0SAPP>/Mezy ſlužebn[i]kem<0SAPP> a ſwobodnym<0AX>/mezy mu 

žem<0SAPP> a ženu<0SAPP>/Nebo wſſiczkni wy gſte gedno<0NN> wkriſtu<0SASx> ge 

žiſſi<0SVP>/A poňewadž wy gedno<0NN> gſte wKriſtu<1SASx>/tehdy gſte 

ſiemˇe<0SAK> Abrahamowo<1APPV>/a wedle zaſlibenie<0SAA> diediczowe<0SAPP>. 

 

<Fff vij. v> 

Rozdiel Cztwrty. 

TOtot pak prawim Bratrzie<1SAPP>/ kterak dluhy<0AA> 

cžas<0SAA>/diedicz<0SAPP> malicžky<0AA> geſt/nicz ſe neďeli od 

ſlužebnika<0SAPP>/a gſa panem<0SAPP> wſſech wiecy<0SAA>/ale 

pod zprawcemi<0SAPP>/ a pieſtuny<0SAPP> geſt/ až do vloženeho<0AA> cža 

ſu<0SAA> od otcze<0SAPP>.Taky my když ſme byli malicžcy<0AA>/pod pij 

ſmy<0SVT> ſtareho<0AA> zakona<0SAA> byli ſme/ſlužice.Ale když geſt przi 

ſſla plnoſt<0SAA> cžaſu<0SAA>/ poſlal geſt buoh<0SAS> ſýna<0SAS> ſweho/ vcži 

ňeneho<0AA> z ženy<0SAPP>/vcžiňeneho<0AA> pod zakonē<0SAA>/aby wykupil 

ty/ kterzi byli pod zakonem<0SAA>/ abychom wywoleni<0SAA> ſy 

nuow<0SAPP> božich<0AS> przigali/Poňewadž pak ſte ſynowe<0SAPP> bo 

žij<0AS>/poſlal geſt buoh<0SAS> ducha<0SAS> ſyna<0SAS> ſweho wſrdce<0SAKx> waſſe 

wolagiceho<0AA>/Otcže otcže<0SAS>/A tak giž nenie ſlužebnik<0SAPP>. 

ale ſyn<0SAPP>/A poňewadž ſyn<0SAPP>/tehdy y ďedicz<0SAPP> ſkrze boha<0SAS>. 

¶Ale že tehdaž zagiſte neznagice boha<0SAS>/ tiem kteržiž 

odprzirozenie<0SAAx> negſu bohowe<0SAPP>/ſlužiligſte/a nynie pak 

giž poznawſſe boha<0SAS>/ nebrž y poznani gſuce od boha<0SAS> 

Procž obracziete ſe opiet kmdlym<0AA> a nedoſtatecžnym<0AA> 

pijſmom<0SAK> gimžto opiet znowu ſlužiti chcete/Nebo ſſe 

trzite dnij<0SAA> a mˇeſyczuow<0SAA>/ a cžaſuow<0SAA>/ leth<0SAA>/Bogim ſe 

bych ſnad nadarmo nepracowal mezý wami/budtež 

wy iako ſem ia/ nebo y ia ſem iako wy/ bratrzi<0SAPP> ↕pſim 

was/ wſſak gſte mi nicz nevſſkodili/ a wiete že smno 

hym<0AAx> zamutkē<0SAA> ťela<0SAK>/cžtenie<0SAS> ſem zwieſtowal wā drzie 

 

<Fff viij. r> 

we A pokuſſenim<0SAA> waſſim namem tiele<0SAK> ne zhrzeli gſte 

ani ſte zawrhli/ ale iako anďela<0SAS> boži
o
<0AS> przigali ſte mˇe 

a iako gežiſſe<0SVP> kriſta<0SAS>/Protož y kde geſt blahoſlawenſt 

wie<0SAA> waſſe/nebot ſwiedectwie<0SAA> wam wydawam/že by 

to mohlo byti/ocži<0SAK> ſwe bylibyſſte wylupili/a mňe da 

li/ale vcžinien ſem wam neprzietelem<0SAPP> prawdu<0SAA> wam 

prawie/ ¶Milugijt was/ ale ne dobrze / nebt was 

chtiegi odprawdy<0SAAx> odwratiti/ abyſſte gich naſledo 
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wali/Ale wy dobreho<0AX> naſledugte/wdobrem<0AXx> wždycz 

ky/a netoliko když ſem przitomen<0AA> ſwami/Synacžko 

we mogi/kterežto opiet sboleſti<0SAAx> pozorugi/až by y krý 

ſtus<0SAS> zpuoſoben byl wwas/A chtiel bych nynie ſam 

vwas byti/a hlas<0SAK> ſwuog promieniti/ neb ſe ſtydim 

zawas/Nu powiezte mi/kterziž chtie byti pod zako= 

nem<0SAA>/a zakona<0SAA> gſte necžitali. ¶Nebot pſano geſt Zie 

Abraham<1SVP> miel dwa ſyny<0SAPP> Gednoho zďewky<0SAPPx> a druhé 

ho<0NN> zmanželky<0SAPPx> ſwobodne<0AA>/Ten pak který byl zďewky<0SAPPx>. 

podle tiela<0SAK> ſe geſt narodil/ Ale ktery zſwobodne<0AAx>/ ten 

ſkrze zaſlibenie<0SAA>/Kterež to wiecy<0SAA> w podobenſtwi<0SAA> gſu 

powiedieny/Neb tyto wiecy<0SAA> znamenagi dwa<0NN> zako 

ny<0SAA>Geden zagiſte nahorze<0SAKx> Syna<1SVG>/geſſto wſlužbu<0SAAx> po 

rozuge/Genž geſt Agar<1SVP>/Syna zagiſte geſt hora<0SAK> w 

Arabi<1SVG>/kteraž ſpogena geſt stau/genž nynie geſt Geru 

zalem<1SVG>/a ſluži sſyny<0SAPPx> ſwymi/Ale onenno/kteryž geſt na 

horze<0SAK> Geruzalem<1SVG>/ſwobodny<0AA> geſt/genž geſt matka<0SAPP> 

 

<Fff viij. v> 

naſſe/Pſanot geſtzagiſte/Weſeliž ſe neplodna<0AX>.kteraž 

narodieſs Wykrzikniž a zwolagž ktera nemyſliſs rodi 

ti/Nebo mnoho<0NN> geſt ſynuow<0SAPP> opuſſtenie<0AX>/ wiece nežli 

te ktera ma muže<0SAPP>.My pak Bratrzie podle Izaka<1SVP> ſyno 

we<0SAPP> zaſlibeni<0AA> gſme/Ale iakož pak tehdaž ten ktery ſe byl 

narodil podle tiela<0SAK>/ protiwil ſe tomu/ktery podle du 

chu<0SAA>/ takt geſt y nynie/Ale czo die pijſmo<0SVT>/Wyženiž die 

wku<0SAPP> y ſyna<0SAPP> gegieho/nebt nebude ďedicem<0SAPP> ſyn<0SAPP> diewky<0SAPP> 

s Synem<1SAPP> manželky<0SAPP> ſwobodne<0AA>/a protož bratrzie<0SAPP>/my 

negſme ſynowe<0SAPP> diewky<0SAPP>/ ale manželky<0SAPP> ſwobodne<0AA>.kte 

ružto ſwobodu<0SAA>/Kriſtus<1SAS> nas oſwobodil. 

 

Rozdiel Paty. 

PRotož ſtuogte/a nechtiegte opiet ghem<0SAK> ſlu 

žby<0SAA> držani byti/Ay ia pawel<0SVP> prawimt wā 

že budeteli ſe obrzezowati/Kriſtus<1SAS> wam 

nicz neproſpiege/A opiet ſwiedcžim každemu cžlowie 

ku<0SAPP>/který ſe obrzezuge/ že geſt dlužnikem<0SAPP>/aby plnil we 

ſſken zakon<0SAA>.Wýprazdňeni gſte od krista<0SAS>/kterzi ſe wza 

koňe<0SAAx> ſprawedliwi<0AA> cžinite/ wypadli ſte zmiloſti<0SAA>.Myt 

zagiſte duchem<0SAS> zwiery<0SAAx> naďege<0SAA> ſprawedlnoſti<0SAA> cžekame 

 

<Gg j. r> 

Nebo wKriſtu<1SASx> gežiſſi<0SVP> nenie platno /ani obrzezanie<0SAA>. 

ani neobrzezanie<0SAA>/Ale wiera<0SAA> kteraž ſkrze laſku<0SAA> diela. 

Biežali gſte dobrze/y kdo geſt wam przekazýl/abyſſ= 

te nebyli poſluſſni prawďe<0SAA>.Nepowolugtež žadnemu 

neboť ta radda<0SAA> neniezňeho/kteryž geſt powolal was 

Malicžko kwaſu<0SAK>/ wſſecku mauku<0SAK> poruſſuge/Iat 

mam owas dovffaniew<0SAA> panu<0SAS>/že nicz gineho<0AX> nebude 

te ſmyſliti/Ktož pak was zamuczuge/poneſet ſaud<0SAA>. 

ktož koli geſt ten/Ia pak bratrzie<0SAPP>/geſtli že obrzezowa 

nie<0SAA> kaži/ y procžež pak protiwenſtwie<0SAA> trpim/tehdy 

wyprazdňeno geſt pohorſſeni<0SAA> krzieže<0SAK>/O by býli wy= 

rzezani kterziž was zarmuczugi / Nebo wy kſwobo 

ďe<0SAA> gſte powolani bratrzi<0SAPP>/toliko abyſſte ſwobody<0SAA> ne 

dawali wprzicžinu<0SAAx> tiela<0SAK>/Ale ſkrze laſku<0SAA> ducha<0SAS> poſlu 

hugte ſobie weſpolek/nebo weſſken zakon wgedne rze 

cži ſe naplňuge Milowati budeſs bližnieho<0AX> ſweho/ia 

ko ſe ſameho/Geſtli že pak weſpolek budete kuſati a 

hrayzti/Wizte abýſſte ſpolu geden od druheho zka 
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ženi nebyli/Protož prawim wkriſtu<0SASx>. ¶Duchem choď 

chte a žadoſti tiela<0SAK> [=ne= ]dokonate/Nebo tielo<0SAK> žada proti 

duchu<0SAA>/a duch<0SAA> proti tielu<0SAK>.Tyto zagiſte wiecy<0SAA> ſobie we 

ſpolek ſe protiwie/abyſſte neczož koli chcete to cžinili/ 

Geſtli že pak duchem<0SAS> bywate wedeni/giž negſte pod 

zakonem<0SAA>/Zgewnie gſu pak ſkutkowe<0SAA> tiela<0SAK>/genž gſu 

Smilſtwo/necžiſtota<0SAA>/neſtydatoſt<0SAA>/ſmilnoſt<0SAA>/mod= 

 

<Gg j. v> 

lam<0SAK>¦ſluženie<0SAA>/trawenie<0SAA>/neprziezňe<0SAA>/ſwarowe<0SAA>/nenawi= 

ſti<0SAA>/hniewowe<0SAA>/ nahloſti<0SAA>/neſwornoſti<0SAA>/ roty<0SAA>/zawiſti<0SAA>. 

wraždy<0SAA>/ opilſtwa<0SAA>/hodowanie<0SAA>/a tiem wieczem<0SAA> po 

dobne<0AA>/ kterežto wam przedpowiedam/ iakož ſem y 

prwe prawil/ Nebo kdož takowe wiecý<0SAA> cžinie/kralo 

wſtwie<0SAS> božiho<0AS> nedogdu.Ale owotcze<0SAA> ducha<0SAS> geſtit/la 

ſka<0SAA>/radoſt<0SAA>/pokog<0SAA>/trpieliwoſt<0SAA>/dobrotiwoſt<0SAA>/dobro 

ta<0SAA>/dlauho cžakanie<0SAA>/tichoſt<0SAA>/wiera<0SAA>/ſkrownoſt<0SAA>/wzdr 

želiwoſt<0SAA>/cžiſtota<0SAA>/ Proti takowym wiecem<0SAA> nenie za= 

kon<0SAA>/A kterziž pak gſu Kriſtowi<0APPV>/tielo<0SAK> ſwe gſu vkrzižo 

wali/s hrziechy<0SAA> y s žadoſtmi<>0SAA. ¶Poňéwadž ſme pak 

duchem<0SAA> žiwi<0AA>/ duchem<0SAA> y chodme/ nebuďme vcžiňeni 

marne<0AA> chlauby<0SAA> žadoſtiwi<0AA>/Weſpolek ſebe popuzegi 

cze/geden druhemu zawidicze. 

 

Rozdiel Sſeſty. 

BRatrzie.Geſtli žeby byl zaſtižen cžlowiek<0SAPP> 

wňekterem nedoſtatku<0SAPP>.Wy kterzi gſte du= 

chowni<0AX>/takoweho navcžte wduchu<0SAAx> ticho 

ſti<0SAA>/ ſam ſe znamenage/ abý ý tý nebyl pokuſſen. Ge 

den druheho brzemena<0SAK> neſte/ a tak naplnite zakon<0SAA> kri 

ſtuow<0AS>. Nebo domniewali ſe kdo že by nietczo byl/a 

nicz negſa/tent ſam ſe ſwodi.Protož ſkutku<0SAA> ſweho 

geden každy zſkus/a tak ſam vſebe toliko chwalu<0SAA> mi= 

 

<Gg ij. r> 

ti bude a newginem/nebot geden každy brziemˇe<0SAK> ſwe 

poneſe/Zďelugž ſe pak ten/kteryž naucženie<0SAA> przigima 

ſlowem<0SAA>/wſſiem ſtatkem<0SAK> ſwym/ſtiem odňehož nau 

czenie<0SAA> berze.Nechtiegte bluditi/buoht<0SAS> nebude zklamā 

Nebo czož cžlowiek<0SAPP> bude ſieti/tot bude y žieti/Nebo 

ktož rozſiewa wtiele<0SAKx>/ztielat<0SAKx> y žieti bude poruſſenie<0SAA>/a 

kto rozſiewa wduchu<0SAAx>/zduchut<0SAAx> y žieti bude wiecžny<0AA> ži 

wot<0SAA>/Protož dobrze cžiniecze neprzeſtawagme/nebo 

cžaſem<0SAA> ſwym žieti budeme nepřeſtawagicze/ A pro 

tož dokudž cžas<0SAA> mame cžiňmež dobře kewſſem/a zwla 

ſſtie kdomacym<0AXx> wiery<0SAA>. ¶Wizte kterakymit ſlowy<0SAA> 

ſem pſal wam/ſwu wlaſtni<0AA> ruku<0SAK>/Nebo kterzi koli 

chtie ſe libiti wtiele<0SAKx>/tit was nutie abyſſte ſe obrzezowa 

li toliko/aby protiwenſtwie<0SAA> krziže<0SAK> kriſtowa<0AS> netrpieli 

nebo ani ti kterzie ſe obrzezugi zakona<0SAA> oſtrziehagi/ale 

chtiet abyſſte ſe obrzezowali / aby ſe wtiele<0SAKx> waſſem 

chlubili Ale odemne odſtup to bych ia ſe wcžem chlu 

bil/než gedine wkrziži<0SAK> pana<0SAS> naſſeho gežiſſe<0SVP> kriſta<0SAS>.ſkr 

zeňehožto ſwiet<0SAK> mi gť vkrzižowā/a ia ſwietu<0SAK>/Nebo 

wkriſtu<0SASx> gežiſſi<0SVP> zanicz neſtogi/ani obrzezani<0SAA>.ani neob 

rzezani<0SAA>/ale nowe<0AA> ſtworzeni<0SAA> A kterziž koli teto zprawy<0SAA> 

budu naſledowati/pokog<0SAA> naňe a miloſrdéſtwi<0SAA>/y na 

lid<0SAPP> Izrahelſky<1ARGP> boži<0AS>/Giž pak potom žadny mi zamut 

ku<0SAA> necžiň/Nebot ia giezwy<0SAK> pana<0SAS> naſſeho Gežiſſe<1SVP> kry 

ſta<0SAS>/na ſwem tiele<0SAK> noſym/Miloſt pana<0SAS> naſſeho Ge 
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<Gg ij. v> 

žiſſe<1SVP> Kryſta<1SAS> / s Duchem<1SAA> waſſim Bratrzie Amen. 

 

11.3 Pekkův Nový zákon (1527, K17098) 

11.3.1 Janovo evangelium, 1.–5. kapitola 

<V j. v, levý sl.> 

Kapitola j 

NApočat 

ku<0SAA> bylo 

ſlowo<0SAS> / 

a ſlowo<0SAS> 

bylo v= 

boha<0SAS>/a 

buoh<0SAS> 

byl ſlo= 

wo<0SAS>.To bylo na počatku<0SAA> v bo 

ha<0SAS>.Wſſecky wiecy<0SAA> ſkrze nie= 

ho včinieny ſu/a bez nieho nic 

neni včineeno.Což včinieno 

geſt wniem žiwotem<0SAA> bylo gť 

a žiwot<0SAA> byl ſwietlo<0SAA> lidi<0SAPP>/aſwie 

tlo<0SAAx> wteemnoſtech<0SAAx> swietij/ a 

tmy<0SAA> ſu geho neobſahli ( Byl 

člowiek<0SAPP> poſlaný<0AA> od boha<0SAS>/ ge 

mužto gméno<0SAA> bylo Ian<1SVP>.ten 

geſt přiſſel na ſwiedectwi<0SAA> aby 

ſwiedectwie<0SAA> wydal o ſwié= 

tlu<0SAA> :aby wſſichni wieřili ſkrze nie
o
 

Nebyl geſt won swietlo<0SAA>/ale aby 

ſwiedectwie<0SAA> wydal o ſwietle<0SAA>.By= 

lo ſwietlo<0SAA> prawé<0AA> kteréež oſwiecu= 

ge každého člowieka<0SAPP> přichazegice 

ho<0AA> na tento ſwiet<0SAK>.Na ſwietie<0SAK> byl 

a ſwiet<0SAK> ſkrze nieho včinien geſt / a 

ſwiét<0SAK> geho nepoznal.Mezy ſwée 

wlaſtnie<0AX> přiſſel/ a ſwogi ſu geho 

nepřiyali.Kteřijž pak koli přiya= 

li gey/dal gim mocz<0SAA> aby ſyny<0SAPP> buo 

žijmi<0AS> byli/ tiem kteřýž wieřij weg 

meno<0SAAx> geho: Kteřijž ne z krwe<0SAK> ani 

zwuole<0SAAx> tiela<0SAK>/ani z wuole<0SAA> muže<0SAPP>/ale 

z boha<0SAS> narozeni gſu (a ſlowo<0SAS> tie= 

 

<V j. v, pravý sl.> 

lo<0SAK> včinieno geſt a přebýwalo me= 

zy námi a widieli gſme ſlawu<0SAA> ge= 

ho/ſláwu<0SAA> yakožto gednorozeného<0AA> 

od otce<0SAS>/ plného<0AA> miloſti<0SAA> a práw= 

dy<0SAA>.(Ián<1SVP> ſwiedectwie<0SAA> wydáwa 

oniem/awola rka:Tento byl oniē 

gſem prawil / kterýž pomnie ma 

přigijti/ předemnau včinien geſt 

neb prwni<0AA> mne byl/ a z plnoſti<0SAA> ge 

ho my wſſychni wzali gſme mi= 

loſt<0SAA> za miloſt<0SAA>.Nebo zákon<0SAA> ſkrze 
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Moyžieſſe<1SVP> dán geſt:Miloſt a pra 

wda<0SAA> ſkrze Gežijſſekryſta<1SVP> ſtala gſe 

geſt( Boha nižádný newidiel ni= 

kdy gednorozeny<0AA> ſyn<0SAPP> kterýž geſt 

 

<V ij. r, levý sl.> 

wluonu<0SAKx> otce<0SAS>/on geſt wyprawil( a 

to geſt ſwiedectwieIanowo<0SAA><1APPVx> když 

poſlali židéz<0SAPG> Geruzaléma<1SVG> kniežie<0SAPP> 

a yahny<0SAPP> kniemu/aby optali ſe ge= 

ho/ty kdo ſy?Y wyznal geſt a ne= 

zapřel/a wyznal že negſē yá Kry 

ſtus<1SAS>.Y otázali ſú ſe geho.Což teh= 

dy Eliáš<1SVP> gſy ty? Y řekl:Negſem. 

Prorokli gſy? A odpowiediel:nicz 

Protož řekli gſau gemu:Kdo gſy 

ať odpowied<0SAA> dáme tiem genž gſú 

nás poſlali/co prawijš ſám oſo= 

bie?Dije:( Iáhlas<0SAKx> wolagijcýho<0AX> 

napauſſti<0SAKx> / zprawte ceſtu<0SAK> pánie<0AS>: 

Iakož die Yzaiáš<1SVP> ↕prok<0SAS>. A kteřijž 

gſú poſláni byli/byli ſú z zákónij= 

kuow<0SAPP>. Y otázali gſú ſe ge
o
 a řekli 

gemu:Což tehdy krztijš poniewa 

dž ty negſy kryſtus<0SAS> ani Eliáš<1SVP>/ani 

↕prok<0SAS>.Odpowiediel gim Ian<1SVP>/řka 

(Iá krztijm vwodie<0SAK>/ale v ↕pſtřed 

wás ſtál kteréhož wy neznáte:onť 

geſt kterýž pomnie přigijti má/kte 

rýž předemnu včynien geſt/gehož 

to yá negſem hoden<0AA> abych rozwá 

zal řeménka<0SAK> v obuwi<0SAK> geho. Tyto 

wiecy<0SAA> w Betaný<1SVG> ſtaly gſú ſe za 

Iordanem<1SVG>/kdež to byl Ian<1SVP> křtie. 

Druhého dne<0SAA> widiel geſt Ian<1SVP> Ge 

žijſſe<1SVP> přicházegijcý
o
<0AA> kſobie/y dije: 

Ay beranek<0SAS> božij<0AS>/ ay genž snijmá 

hřiechy<0SAA> ſwieta<0SAK> Tētoť geſt oniemž 

ſem řekl:pomie přigde muž<0SAPP> genž 

předemnu učiniē gť:nebo prwniey 

ſſi<0AA> mne byl / a yá neznal ſem ho/ 

 

<V ij. r, pravý sl.> 

ale aby oznamē byl wlidu<0SAPPx> Izra= 

helſkym<1ARGP> ↕pto yá přiſſel ſem vwo= 

die<0SAKx> křtie.A ſwiedectwie<0SAA> wydal Iā<1SVP> 

řka:(Zie gſem widiel ducha<0SAS> s ſtu= 

pugijcýho<0AA> yako holubicy<0SAK> s nebe<0SAS> 

a zuoſtal naniē:a yá neznal gſem 

ge
o
/ale kterýž mie poſlal křtit vwo 

die<0SAK>/ten mi řekl: Nadkýmž vzřijš 

ducha<0SAS> s ſtupugijcýho<0AA> a zuoſtá= 

wagijcýho<0AA> naniem/tenť geſt ge= 

ſſtoť křtij wduchu<0SAS> ſwatém<0AS>: a yá 

widiel ſem a ſwidectwie<0SAA> wydal 

ſem že tento geſt ſyn<0SAS> božij<0AS>.Giného 

opiet dne ſtal Iā<1SVP> a z učedlnikuow<0SAPP> 

ge
o
 dwa<0NN> A wida Gežijſſe<1SVP> an gde 

řekl:Ay beranek<0SAS> božij<0AS>.Y vſlyſſieli 

ho dwa<0NN> včedlnicy<0SAPP> mluwijcieho<0AA> y 
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ſſli gſú za Gežijſſem<1SVP>. Obrátiw ſe 

pak Gežijš<1SVP> a wida ge an gdu za= 

nim řekl gim:Cžeho hledate?Kte 

řijžto řekli:Rábij genž ſe wyklada 

miſtře<0SAPT> / kde přebýwaš?Dije gim: 

Poďte a ohledeyte. Přiſſli ſú a wi 

dieli kdeby přebýwal a zuoſtali v= 

nieho dne toho/ a hodina<0SAA> byla ya 

ko deſatá<0NN>. Y byl Ondřeg<1SVP> bratρ<0SAPP> 

Sſimonuo<1APPV> Petruo<1APPV> gedē<0NN> ze dwau<0NN> 

kterijž ſlyſſeli gſú od Iana<1SVP> a ná= 

ſledowali ſú geho. YNalezl on 

naypρw bratra<0SAPP> ſwého Sſimona<1SVP> 

ydie gemu:Nalezliſme Meſyáſſe<1SAS> 

genž ſe wykláda Kryſtus<1SAS>. Y při= 

wedl geho k Gežijſſowi<1SVP> A pohle= 

diew naň Gežijš<1SVP> řekl:Ty ſy Sſi= 

mon<1SVP> ſyn<0SAPP> Ianuo<1APPV>/ty ſlúti budeš Cé= 

 

<V ij. v, levý sl.> 

fas<1SVP>:genž ſe wykladá Petr<1SVP>.Nazai= 

třie chtiel wygiti do Galileé<1SVG>/y na 

lezl Filipa<1SVP> a řekl ge
v
 Gežijš<1SVP>: Ná= 

ſledug mne.Byl pak Filip<1SVP> z Bet= 

ſaydy<1SVG> zmieſta<0SAKx> Ondřegowa<1APPV> a Pe 

trowa<1APPV>:nalezl Filip<1SVP> Natanaéle<1SVP>/y 

die ge
v
:O kteremž pſal Moyžieš<1SVP> 

wzákonie<0SAAx> y ↕procy<0SAS>:Nalezli gſme 

Gežijſſeſyna<1SVP><0SAPP> Iozeffowa<1APPV> od Na= 

zaréta<1SVG>.Y řekl ge
v
 Natanael<1SVP>:Od 

Nazaréta<1SVG> muož nietco dobrého<0AX> 

býti? Die gemu Filip<1SVP>:Poď a ohle= 

dey.Vzřel Gežijš<1SVP> Natanaele<1SVP> an 

gde kniemu/ y die oniem: Ay/toť 

praáwie Izrahelitſký<1SAPG> wniemžto 

lſti<0SAA> neni.Die gemu Natanael<1SVP>:Od 

kud mne znáš?Odpowiediel Ge= 

žijš<1SVP> a řekl gemu:Dřiew než tie Fi= 

lip<1SVP> zawolal/když gſy byl podffij= 

kem<0SAKx>/widiel gſem tie.Odpowiediel 

gemu Natanae1SVPl y řekl:Miſtře ty 

gſy ſyn<0SAPP> božij<0AS>:ty gſy král<0SAPT> Izrahel= 

ſký<1ARGP>:Odpowiediel Gežijš<1SVP> a řekl ge 

mu:že gſem tobie řekl widiel gſem 

tie pod ffijkē<0SAK> wieřijš/wietſſie<0AA> wiecz<0SAA> 

nad tyto vzřijš.Y die gemu:Zagi= 

ſte zagiſte prawim wám vzřijte ne 

be<0SAS> otewřeny<0AA> / a anďely<0SAS> božie wſtu 

pugijcye<0AA> a s ſtupugijcye<0AA> na ſyna<0SAS> 

člowieka<0SAPP>. 

 

<V ij. v, pravý sl.> 

Kapitola ij 

A Třetieho dne<0SAA> ſwatba<0SAA> ſtala 

ſe geſt w kanie<0SVG> Galileyſke<1ARGG>/ 

a byla matka<0SAS> Gežiſſowa<1SVP> tu.Poz 

wán pak geſt Gežijš<1SVP> y včedlnicy<0SAPP> 

geho na ſwatbu<0SAA>.A když ſe nedoſtá 

walo wina<0SAK> die matka<0SAS> Gežijſſowa<1APPV> 

kniemu:wijna<0SAK> nemagij.Y řekl gie 
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Gežijš<1SVP>:Co mnie a tobie geſt ženo<0SAPP>? 

Geſſtie nepřiſla hodina<0SAA> má.Die 

mátie<0SAS> geho ſlužebnikom<0SAPP> což koli 

wám dije včiňte.A bylo tu kamen 

ných<0ARS> ſtúdwij<0SAK> ſſeſt<0NN> poſtaweno po 

dlee očiſſtiowánie<0SAA> židowſkého<0ARGP>/be 

rúci<0AA> wſe gedna každa mieřice<0SAA> dwie<0NN> 

nebo tři<0NN>.Die gim Gežijš<1SVP>:Naplňte 

ſtúdwe<0SAK> wodau<0SAK>.Y naplnili gſú ge 

až do wρchu<0SAK>.Y die gim Gežijš<1SVP>:be 

řte gijž a neſte naywyšſſie
v
<0AA>z práw 

cy<0SAPP> ſwatby<0SAA>.Y neſli gſú.A když o ku 

ſyl naywyšſſij<0AA> zprawce<0SAPP> ſwatby<0SAA> 

wody<0SAK> wijnem<0SAK> včinienee<0AA>/a newie= 

diel odkudby bylo/ ale ſlužebnicy<0SAPP> 

wiedieli kteřij wážili wodu<0SAK>. Po= 

wolal ženicha<0SAPP> nayſwrchnieyſſij<0AA> z 

práwce<0SAPP> ſwatby<0SAA> a die gemu:Kaž= 

dy člowiek<0SAPP> nayprw dobré<0AA> wijno<0SAK> 

ſtawie/ a kdyžby ſe zpili tehdy to 

genž hoρſſie<0AA> geſt:ale ty zachowal 

 

<V iij. r, levý sl.> 

ſy dobree<0AA> wijno<0SAK> až doſawad. To 

včinil počatek<0SAA> diwuow<0SAA> Gežiš<1SVP> w 

Kanie<1SVG> Galileyké<1ARGG> a zgewil ſlá= 

wu<0SAA> ſwú/a vwieřili ſú wnie
o
včedl 

nijcy<0SAPP> ge
o
(Potó gť s ſtúpil do Ka 

farnaū<1SVG> on y mátka<0SAS> geho y bratřie<0SAPP> 

geho y včedlnijcy<0SAPP> geho/a tu ſú po 

byli ne mnoho dnij<0SAA>.(A blijzko by= 

la welika<0AA> nocz<0SAA> židowſka<0ARGP> y wſtúpil 

geſt Gežijš<1SVP> do Geruzaléma<1SVG>:y na= 

lezl w chrámu<0SVB> ↕pdawače<0SAPP> owecz<0SAK> a 

woluow<0SAK>/ a holubice<0SAK> y peniezomiē 

ce<0SAPP> ſedijcye<0AA>.A když vdielal yako bič<0SAK> 

zprowázkuow<0SAKx> wſſechny wyhnal 

zchrámu<0SVBx> owce<0SAK> y také woly<0SAK> a pe= 

niezomiencom<0SAPP> rozſypal penieze<0SAK>/a 

ſtoly<0SAK> přewracel/a tiem genž holu= 

bice<0SAK> prodáwali řekl:Odneſte tyto 

wiecy<0SAK> odſud/ a neroďte činiti do= 

mu<0SAK> otce<0SAS> meeho domē<0SAK> kupecſkym<0ARPP>. 

Rozpomenuli ſú ſe pak včedlnij= 

cy<0SAPP> geho že pſáno geſt.(Hoρliwoſt 

domu<0SAK> twého ſniedla gť mne.Pro 

tož odpowiedieli židé<0SAPG> a řekli gemu 

Ktery diw<0SAA> vkazugeš nám že tyto 

wiecy<0SAA> činijš? Odpowiediel Ge= 

žijš<1SVP> a řekl gim:(Zruſſte chrám<0SVB> tēto 

awietřech<0NNx> dnech<0SAA> zbudim gey.Pro 

tož řekli ſú židé<0SAPG>:Cztyřydceti a ſſeſt<0NN> 

let ſtawien chrám<0SVB> tento/ a ty we= 

třech<0NNx> dnech<0SAA> zbudijš gey?Ale on ↑p= 

wil gť o chrámu<0SVB> tiela<0SAK> ſwého.Pro 

tož když zmrtwých<0AX> wſtal/rozpo= 

menuli gſú ſe včedlnicy<0SAPP> geho že gť 

to prawil/y vwieřili ſú pijſmu<0SVT> y 

 

<V iij. r, pravý sl.> 
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řeči<0SAA> kterúž po wiediel gežijš<0SVP>.A když 

geſt byl w Geruzalémie<1SVP> na weliku<0AA> 

nocz<0SAA> wden<0SAAx> ſlawny<0ARS> mnozý<0AX> v wieři 

li gſú wegménu<0SAAx> geho widúce di= 

wy<0SAA> geho kterýž činil. Ale on Ge= 

žijš<1SVP> neſwieřil ſe ſameeho gim:↕pto 

že geſt on znal wſſecky/a že neby= 

lo potřebie gemu aby kdo ſwiede= 

ctwie<0SAA> wydal o člowieku<0SAPP>/ nebo on 

znál geſt coby bylo w člowieku<0SAPP>. 

 

Kapitola iij 

BYl pak člowiek<0SAPP> z zákon 

nikuow<0SAPP> Nykodém<1SVP> gmee= 

nē<0SAA> knieže<0SAPT> židowſkee<0ARGP>.Tē 

přiſſel k gežijſſowi<0SVP> wno 

cy<0SAAx> a řekl gemu Miſtře/wieme že od 

boha<0SAS> přiſſel gſy miſtr<0SAPT> nebo nižá= 

dný nemuož tiech diwuow<0SAA> činiti 

kteréž ty činiš/ gedinee lečby buoh<0SAS> 

s nim byl.Odpowiediel Gežijš<1SVP> a 

řekl ge
v
:Zagiſte zagiſte prawijm 

tobie/nenarodili ſe kto podruhy ne 

muož widieti králowſtwie<0SAS> božie= 

ho<0AS>.Die knie
v
 Nykodém<1SVP>:Kterak 

 

<V iij. v, levý sl.> 

muož člowiek<0SAPP> naroditi ſe po druhe 

gſa ſtary<0AA> zdali muož wžiwot<0SAKx> mat 

ky<0SAPP> ſwé opiet wgijti a podruhé na 

roditi ſe.Odpowiediel Gežijš<1SVP>:Gi 

ſtie giſtie prawijm tobie/nenaro= 

dijli ſe kdo zwody<0SAKx> a zducha<0SASx> ſwa= 

tého<0AS>/nemuož wgijti do králow= 

ſtwie<0SAS> božieho<0AS>.Což ſe narodilo ztie 

la<0SAK> tielo<0SAK> geſt/ a což narozeno z du= 

cha<0SAS>/duch<0SAA> geſt. Nediwiž ſe tomu 

žeť ſem řekl tobie muſýte ſe podru= 

hé zroditi Wietr kde chce wiege a 

hlas<0SAK> geho ſlyſſiš/ ale newieš od= 

kawad přichazy a neb kam gde. 

Tak geſt každy kdož ſe zducha<0SASx> na 

rodil.Odpowiediel Nykodeem<1SVP> a 

řekl ge
v
:Kterak mohu tyto wiecy<0SAA> 

býti? Odpowiediel Gežijš<1SVP> a řekl 

gemu:Ty gſy miſtr<0SAPT> w Izraheli<1SAPG>/a 

tiechto wiecy<0SAA> nevmiſs.Giſtie gi= 

ſtie prawijm tobie/že což wieme 

mluwijme / a což gſme widieli 

ſwiedčijme/a ſwiedectwie<0SAA> naſſeho 

nepřigijmáte.Poniewadž zemſké<0ARS> 

wiecy<0SAA> mluwil ſem wám a newie= 

řijte/kterak buduli wā ↑pwiti nebe 

ſké<0AS> vwieřijte?(Nižádný newſtú= 

pil na nebe<0SAS>/ gedinee tē kterýž sſtau 

pil s nebe<0SAS>/ſyn<0SAS> člowieka<0SAPP> kterýž geſt 

wnebi<0SASx>.(A yakož Moyžieš<1SVP> powý= 

ſſil hada<0SAK> napauſſti<0SAKx>/tak powýſſen 

muſý býti ſyn<0SAS> člowieka<0SAPP>:aby kaž= 

dý kdož wieřij wnieho nezahynul 
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ale miel žiwot<0SAA> wiečný<0AA> (Tak gť za= 

giſte buoh<0SAS> milowal ſwiet<0SAK>/že ſyna<0SAS> 

 

<V iij. v, pravý sl.> 

ſwého gednorozené
o
<0AA> dal/aby kaž= 

dy ktož wieřij wnieho nezahynul 

ale aby miel wiečný<0AA> žiwot<0SAA>.Nebo 

nepoſlal buoh<0SAS> ſyna<0SAS> ſwe
o
 na ſwiet<0SAK> 

aby ſaudil ſwiet<0SAK>/ ale aby ſpaſen 

byl ſwiet<0SAK> ſkrze nieho. Kdož wieřij 

wnieho nebýwá ſauzen /kdožpak 

newieřij giž ſauzen gť:neb newieři 

wegmēo<0SAAx> gednorozeného<0AA> ſyna<0SAS> boži 

ho<0AS>.A téntoť gť ſaud<0SAA> že ſwietlo<0SAA> při= 

ſſlo naſwiet<0SAKx>/a milowali gſu lidee<0SAPP> 

wiece tēnoſti<0SAA> nežli ſwietlo<0SAA>:neb byli 

ſkutkowee<0SAA> gich zlij<0AA>.Každy zagiſte 

kto zle činij néáwidij ſwietla<0SAA> a ne 

přichazy k ſwietlu<0SAA> aby tre= 

ſtāi ſkutkowé<0SAA> ge
o
.Ale kdož činij ↑p 

wdu<0SAA> přicházye k ſwietlu<0SAA> aby zge= 

weni byli ſkutkowé<0SAA> ge
o
 že wbohu<0SASx> 

včinieny gſú.Potō přiſſel Gežiš<1SVP> y 

včedlnijcy<0SAPP> geho do zemie<0SAK> Iúdſké<1ARGG>/ 

a tu přebýwál snimi a křtil.(Byl 

pak y Ian<1SVP> křtie w Ennon<1SVG> podlé 

Sálim<1SVG> neb wody<0SAK> mnohé<0AA> tu byli/ 

a přicházeli a křtili ſe (neb geſſtie 

nebyl Ian<1SVP> wſazē do žaláře<0SAK>.Ale ſta 

la ſe geſt pohádka<0SAA> mezy včedlnij= 

kyIanowými<0SAPP><1APPVx> s židy<0SAPG> o očiſſ[t]iowá 

nij<0SAA>. Y přiſſli k Ianowi<1SVP>/a řekli ge= 

mu:Miſtře ten kterýž byl s tebu za 

Ioρdánem<1SVG> gemuž gſy ty ſwiede= 

ctwie<0SAA> wydal/ay tenť křtij a wſſi= 

chni přicházegij knie
v
.Odpowie= 

diel Ian<1SVP>/a řekl:Nemuož člowiek<0SAPP> 

wzýti ničehéhož nebudeliť dáno 

gemu s nebe<>0SAS (ſami wy ſwiedectwie<0SAA> 

 

<V iiij. r, levý sl.> 

wydáwate mi že ſem řekl negſem 

yá Kryſtus<1SAS>/ale že poſlán ſem před 

nim Kdoť má newieſtu<0SAPP> zenicht<0SAPP> 

geſt/ ale přietel<0SAPP> ženicha<0SAPP> kterýž ſto= 

gij a ſlyſſij geho/radoſtij<0SAA> ſe radu= 

ge ↕p hlas<0SAK> ženicha<0SAPP>.Protož wtom 

radoſt<0SAA> má naplniena gť Onť mu 

ſý ruoſti/ale yá ſe mēſſiti/ktožť gť 

s huory<0SAK> přiſſel/nadewſſechnyť gť 

Kdož z zemie<0SAK> geſt/zzemie<0SAKx> geſt a o ze 

mi<0SAK> mluwij:ktož gť s nebe<0SAS> ↔pſſel na= 

dewſſeckyť geſt a což gť widiel a 

ſlyſſal to ſwiedčij/ a ſwiedectwie<0SAA> 

ge
o
 nižádný nepřigijmá(ale kdož= 

by přigimal ſwiedectwie<0SAA> ge
o
 zna 

menal geſt že buoh<0SAS> prawdomlu= 

wný<0ARS> geſt.Neb koho buoh<0SAS> geſt po 

ſlal/ſlowa<0SAA> božie<0AS> mluwij:neb new 

mieru buoh<0SAS> dáwá ducha<0SAS>. (Otec 
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miluge ſyna<0SAS>/ a wſſecky wiecy<0SAA> dal 

geſt w ruce<0SAK> geho:ktož wieři wſyna<0SASx> 

mať žiwot<0SAA> wiečný<0AA>/ale kdož newie 

řijcy geſt ſynu<0SAPP> ne vzřijť žiwota<0SAA> ale 

hniew<0SAA> boži<0AS> zuoſtáwáť naniem. 

 

Kapitola iiij. 

TEhdy když poznal Gežijš<1SVP> 

že vſlyſſeli ſú zákonnijcy<0SAPP> že 

 

<V iiij. r, pravý sl.> 

by Gežijš<1SVP> wiece včedlnijkuo<0SAPP> činil 

a křtil nežli Ián<1SVP>/ačkoli Gežijš<1SVP> ne= 

křtil ale učedlnijcy<0SAPP> geho (O puſtil 

Iúdſtwo<1SVG> a odſſel opiet do Gali= 

lee<1SVG>/ale miel gť gijti ſkrze Samařij<1SVG> 

Y přiſſel k mieſtu<0SAK> Samařſkému<1ARGG> 

genž ſlowe Sýchar<0SVG> podlé poplu= 

žie<0SAK> kteréž dal Iákob<1SVP> Iozeffowi<1SVP> ſy 

nu<0SAPP> ſweemu. Y byla tu ſtudnice<0SAK> yá 

kobowa<0APPV>.Gežijš pak vſtaw z ce= 

ſty<0SAK> poſadil ſe tak nad ſtudnicy<0SAK>/ho 

dina<0SAA> pak byla yako ſſeſtá<0NN>.Přigij= 

de pak žena<0SAPP> z Samařij<1SVG> wažit wo= 

dy<0SAK>. Die gij Gežijš<1SVP>:Day mi pijti/ 

včedlnijcy<0SAPP> pak geho odeſſli ſau do 

mieſta<0SAK> aby pokρmuo<0SAK> nakaupili. 

Protož die gemu ta žena<0SAPP> Samari 

tanka<1SAPG>:Kterak ty gſa židem<0SAPG> žádáš 

pijti odemne genž gſem žena<0SAPP> Sa= 

marytánka<1SAPG>?wſſak ne obcugij židé<0SAPG> 

s Samarytány<1SAPG>.Odpowiediel Ge 

žiš<1SVP> a řekl gý:By znala daρ<0SAK> božij<0AS>/ 

a kdo geſt genž tobie die day mi pij 

ti/ty ſnad ↕pſylaby odnieho/a dal= 

by tobie wody<0SAK> žiwé<0AA>.Die gemu že= 

na<0SAPP>:Pane ani maš čimby nawažil 

a ſtudnice<0SAK> hluboka<0AA> geſt:↕ptož od= 

kud máš wodu<0SAK> žiwú<0AA>?Zdaliž ty 

wietſſij<0AA> ſy než otecz<0SAPP> náſs Iákob<1SVP> kte 

rýž nám dal ſtudnicy<0SAK> a on znie pil 

y ſynowé<0SAPP> geho y dobytkowé<0SAK> ge= 

ho.Odpowiediel Gežijš<1SVP> a řekl gij 

Každy kdož bude pijti wodu<0SAK> tuto 

žiezniti bude opiet:ale ktož ſe napij 

wody<0SAK> kterúž yá dám gemu nebu= 

 

<V iiij. v, levý sl.> 

de žiezniti nawieky/ale woda<0SAK> kte 

rúž yá dám ge
v
/bude wniē ſtudni 

ce<0SAK> wody<0SAK> ſkačijcye<0AA> kžiwotu<0SAAx> wiečné 

mu<0AA>. Rzekla knie
v
 žena<0SAPP>:Pane day 

mi ty wody<0SAK> abych nežieznila ani 

chodila ſem wážit. Rzekl gij Ge= 

žijš<1SVP>:Gdi powolay muže<0SAPP> ſwého a 

přiď ſem.Odpowiediela žena<0SAPP> a ře= 

kla:Nemam muže<0SAPP>.Rzekl gij Ge= 

žijš:Dobře ſy powiediela nemám 

muže<0SAPP>/nebo piet<0NN> mužuo<0SAPP> ſy miela a nynie kteréhož máš nenie twuog 

muž<0SAPP>/to gſy ↑pwie powiediela Dije 
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gemu žena<0SAPP>:Pane widijm že ſy pro 

rok<0SAS> ty/ otcowé<0SAPP> naſſi nahoře<0SAKx> této 

modlili ſe/a wy prawijte že w Ge 

ruzalémie<1SVG> geſt mieſto<0SAK> kdež modli= 

ti ſe ſluſſie. Die gij Gežijš<1SVP>: Zieno 

wieř mi že přigde hodina<0SAA> kdyžto 

ani na této hoře<0SAK>/ ani w Geruzalé 

mie<1SVG> modliti ſe budete otcy<0SAS>:wy ſe 

modlite čemuž newite/my modli 

me ſe čemuž wijme:neb ſpaſenie<0SAS> z 

židuow<0SAPG> geſt.Ale přigdeť hodina<0SAA> a 

nyniet geſt kdyžto prawij<0AA> modli= 

tebnicy<0SAPP> modliti ſe budu otcy<0SAS> w du= 

chu<0SAA> a w prawdie<0SAA>/ nebo y otecz<0SAS> ta= 

kowých hledá kteřijžby ſe modlili 

gemu(Buoh geſt duch<0SAS>:a ti genž ſe 

modli gemu/wduchu<0SAAx> a wpraw= 

die<0SAAx> magi ſe modliti. Rekla ge
v
 že= 

na<0SAPP>:Wiem že Meſyáš<1SAS> přijde 

ten nám zwieſtuge wſſecky wiecy<0SAA>. 

Rzekl gij Gežijš<1SVP> Iá gſem gēž mlu 

 

<V iiij. v, pravý sl.> 

wijm ſtebau.A y hned přiſſli včedl 

nijcy<0SAPP> geho/a divili ſe žeby s ženau<0SAPP> 

mluwil:a wſſak nižádný ge
v
 ne= 

řekl co ſe tiežeš/ a neb co mluwijš 

snij?Tehda nechala tu žena<0SAPP> wie= 

dra<0SAK> ſwého a odeſſla do mieſta<0SAK> a 

řekla tiem lidem<0SAPP>:(Poďte a wizte 

člowieka<SAPP> genž mi powiediel wſſe 

cky wiecy<0SAA> kteréž ſem koli činila z 

daly on geſt Kryſtus<1SAS>.Protož wy 

ſſli ſú z mieſta<0SAK> a přiſſli knie
v
.Mezy 

tiem pρoſyli ho včedlnijcy<0SAPP> řkuce: 

Miſtře pogez:Ale on řekl gim:Iá 

pokρm<0SAK> mā gieſti gehož wy newi= 

te.Protož řekli ſú včedlnijcy<0SAPP> weſpo 

lek:Zdali kdo přineſl gemu gieſti? 

Die gim Gežijš<1SVP>:Muog pokρm<0SAK> gť 

abych činil wuoli<0SAA> geho genž po= 

ſlal mne a dokonal ſkutek<0SAA> geho 

wſſak wy prawijte že geſſtie čtyřie<0NN> 

mieſyecy<0SAA> gſú a žeň přijgde:ay pra= 

wijm wám zdwihniete očij<0SAK> ſwee 

a patřete na kraginy<0SAK> žet ſe bielegij 

kežni<0SAAx> :a kdož žne odplatu béře a 

ſhromaždiuge vžitek<0SAA> kžiwotu<0SAAx> wieč 

mému<0AA>/aby y kterýž rozſyewá ſpo 

lu radowalſe y kdož žne. Nebo 

wtom geſt ſlowo<0SAA> prawé<0AA> že giný 

geſt genž rozſyewá a giny geſt kte= 

rýž žne. Iá ſem poſlal wás/žat 

očemž gſte nepracowali/ginij pρa 

cowali gſú a wygſte w vſyle<0SAA> gich 

weſſli. Zmiéſta<0SAKx> pak toho množý<0AX> 

vwieřili gſú wnieho z Samarytá 

nuow<0SAPG> ↕pſlowo<0SAAx> ženy<0SAPP> kteraž ſwiedec 

 

<X j. r, levý sl.> 
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ctwi<0SAA> wydawala že mi powiediel 

wſſe což ſem koli činila. Protož 

když ſú přiſſli kniemu Samarytá= 

ni<0SAPG>/↕pſyli gſú ge
o
 aby tu pozuoſtal 

y pobyl tu dwa<0NN> dni<0SAA>/a mnohē gich 

wiece vwieřilo ↕p řeč<0SAA> geho:a ženie<0SAPP> 

prawili:Zie giž ne ↕ptwau řeč<0SAA> wie= 

řijme/neb gſme ſami ſlyſſeli/a wie 

m že tēto geſt ſpaſytel<0SAS> ſwieta<0SAK>.(Po 

dwau<0NN> pak dnij<0SAA> wyſſel odtud/ a 

ſſel do galilee<>0SVG (nebo on Gežijš<1SVP> ſwie 

dectwie<0SAA> wydal/že ↕prok<0SAS> wſwé wla 

ſti<0SAA> cti<0SAA> nemá Protož když přiſſel do 

Galilee<1SVG>/přiyali gſú gey Galiley= 

ſſtij<1SAPG>/když byli wſſecky wiecy<0SAA> wi= 

dieli co byl činil w Geruzaleemie<1SVG> 

na den<0SAA> ſlawny<0ARS> neb y oni byli při= 

ſſli kedni<0SAAx> ſlawnemu<0ARS>.Protož opiet 

přigijde do kany Galileyſke kdež= 

to byl včinil wodu<0SAK> wijnem<0SAK>.Y byl 

geſt geden<0NN> králijk<0SAPT> gehožto ſyn<0SAPP> ne= 

mocen<0AA> byl w Kaffarnaū<1SVG>/ten když 

vſliſſel žeby Gežijš<1SVP> přiſſel z Iúd= 

ſtwa<1SVG> do Galilee<1SVG>/ſſel kniemu/a ↕p= 

ſyl geho aby s ſtaupil a vzdrawil 

ſyna<0SAPP> geho/nebo počijnal mřieti. 

Tehdy dije Gežijš<1SVP> kniemu:Nevz= 

řiteli diwuow<0SAA> a zazrakuo w<0SAA> ne v= 

wieřijte.Die kniemu králik<0SAPT>:Pane s 

ſtupiž pρwé nežliť vmře ſyn<0SAPP> muog 

Die gemu Gežijš<1SVP>:Gdi ſyn twuog 

žiw<0AA> geſt.Vwieřil člo wiek<0SAPP> řeči<0SAA> kte 

rúž mluwil gemu Gežijš<1SVP>/y ſſel gť 

Když pak on giž s ſtupowál ſlu= 

žebnijcy<0SAPP> potkáli ſe s nim a zwieſto 

 

<X j. r, pravý sl.> 

wáli ge
v
 řkuce/žeby ſyn<0SAPP> geho žiw<0AA>= 

byl.Tehdy otazal ſe gijch nahodi 

nu<0SAAx> wkterauby ſe lépe miel.Y řekli 

ſú gemu:že wčerá whodinu<0SAAx> ſedmu<0NN> 

opuſtila geho zymnice<0SAA> Tehdy po= 

znal otec<0SAPP> žeby ta hodīa<0SAA> byla wnijž 

to řekl gemu Gežijš<1SVP> ſyn<0SAPP> twuog žiw<0AA> 

geſt/y vwieřil on y duom<0SAK> ge
o
 weſſ 

ken.To opiet druhý<0NN> diw<0SAA> včinil Ge 

žijš když přiſſel z Iúdſtwa<1SVG> do Ga 

lilee<1SVG>. 

 

Kapitola v 

POtom byl den ſwá= 

tečnij<0ARS> žydowſký<0ARGP> / y 

wſtúpil gť Gežijš<1SVP> 

do Geruzaléma<1SVG> / a 

byl w Geruzalémie<1SVG> 

rybnik<0SAK> brawný<0ARS>:kte= 

ryžto židowſky ſlowe Betſayda<1SVG>/ 

patero<0NS> přiſtřeſſie<0SAK> mage/wnýchž= 

to ležilo welikee<0AA> množſtwie<0SAA> nemoc 

nych<0AX> ſlepych<0AX> kulhawych<0AX> vſchlych<0AX> 
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očekwagijcých<0AA> wody<0SAK> hnutie<0SAA>:ne 

 

<X j. v, levý sl.> 

bo anďel<0SAS> pánie<0AS> s ſtupowál podlé 

čaſu<0SAA> do rybnjka<0SAK>/ y heybála ſe wo 

da<0SAK> / akdož pρwnij<0NN> wſtaupil do= 

rybnijka<0SAK> popohnutij<0SAAx> wody<0SAK>/vzdra 

wen byl od kterežkoli nemocy<0SAA> tra= 

pen bywal.Byl pak gedē člowiek<0SAPP> 

tu oſm<0NN> a třidceti<0NN> let<0SAA> mage nemocy<0SAA> 

ſwee.Toho pak když vzřel Gežijš<1SVP> 

an leži y poznal žeby gijž čas<0SAA> mno 

hy<0AA> miel. Die gemu:Chceſſli zdráw<0AA> 

býti?Odpowidiel gemu nemoc= 

ný<0AX>: Pane nemám člowieka<0SAPP> když 

ſe zbuři woda<0SAK> aby wpuſtil mne 

do rybnijka<0SAK>:nebo když yá gdu gi= 

ný předemnú s ſtupuge.Rzekl ge= 

mu Gežijš<>1SVP (Wſtaň a wezmi lože<0SAK> 

ſwee a choď.a y hned zdráw<0AA> vči= 

nien geſt člowiek<0SAPP> ten:a wzaw lo= 

že<0SAK> ſwé y chodil geſt/ a byla ſobo= 

ta<SVA> wten den<0SAA>. Tehdy řekli židé<0SAPP> to= 

mu genž vzdrawen byl.Sobotať 

geſt neſluſſieť tobie noſyti lože<0SAK> twé 

ho. Odpowiediel gim:Kterýž 

mne vzdrawil on mi řekl:Wezmi 

lože<0SAK> ſwee a choď. Protož otázali 

gſú ſe geho:Který geſt člowiek<0SAPP> tē 

kterýž řekl tobie/wezmi lože<0SAK> ſwé a 

choď.ale ten genž zdráw<0AA> včinien 

byl newiediel gť kto by byl.Nebo 

Gežijš<1SVP> vchýlil ſe od záſtupu<0SAK> po= 

ſtaweného<0AA> na mieſtie<0SAK>.Potom na= 

ſſel geho Gežijš<1SVP> w chrámu<0SVB>.Y řekl 

gemu: Ey zdraw<0AA> gſy včinien gijž 

nechtieg hřeſſiti aby nietco hoρſſie<0AX> 

ho ſe tobie nepřihodilo. Odſſel tē 

 

<X j. v, pravý sl.> 

člowiek<0SAPP> a zwieſtowal židom<0SAPG> žeby 

Gežijš<1SVP> byl kterýž gey zdráwa<0AA> vči 

nil. Protož ↕ptiwiliſú ſe židé<0SAPG> Ge= 

žijſſowi<1SVP> žeby to činiewal w ſobo= 

tu<0SVA>.Gežijš pak odpowiediel gim: 

Otecz muog až doſawád dielá/y 

yá dielám.Protož tehdy wiece hle 

dáli geho židé<0SAPG> zamoρdowati/neto 

liko žeby ruſſiel ſobotu<0SVA>/ ale y otce<0SAS> 

ſwého prawil býti boha<0SAS>/rowné= 

ho<0AA> ſe činie bohu<0SAS>.Protož odpowie 

diel gim Gežijš<1SVP> a řekl:Giſtie gi= 

ſtie prawijm wám/nemuožť ſyn<0SAS> 

ſam od ſebe činiti ničehéhož/ ge= 

dinee což widij an otecz<0SAS> čini/ neb 

což koli on čini/y ſyn<0SAS> též činij.Ne 

bo otecz<0SAS> miluge ſyna<0SAS> /a wſſecky 

wiecy<0SAA> vkazuge gemu což on činij 

a wietſſie<0AA> nadto vkáže ſkutky<0SAA> ge= 

mu/abyſſte wy ſe diwili.Nebo ya 
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kož otecz<0SAS> křieſý mρtwé<0AX> a obžywu= 

ge/tak y ſyn<0SAS> kteréž chce obžywuge 

aniž zagiſté otecz<0SAS> ſaudij koho/ale 

wſſeliký<0AA> ſaud<0SAA> dal ſynu<0SAS> aby wſſich 

ni ctili ſyna<0SAS> yakož ctie otce<0SAS>.(Kdož 

nectij ſyna<0SAS>/ne ctijt otce<0SAS> kterýž po= 

ſlal gey.Giſtie giſtie prawijm wā 

že kdož ſlowo<0SAA> mé ſlyſſi/ awieřij 

gemu genž mne poſlal/mať žiwot<0SAA> 

wiečný<0AA> a na ſaud<0SAA> nepřigde ale puo 

gde z ſmρti<0SAA> dožiwota<0SAA>.Giſtie gi= 

ſtie prawijm wám/že přicházý ho 

dina<0SAA> a nynie geſt / kdyžto mρtwij<0AX> 

vſlyſſie hlas<0SAK> ſyna<0SAS> božieho<0AS>/a kte= 

řijž vſlyſſie/žiwi<0AA> budau.Nebo ya= 

 

<X ij. r, levý sl.> 

kož otecz<0SAS> má žiwot<0SAA> ſam v ſobie/ 

tak geſt dal y ſynu<0SAS> aby miel žiwot<0SAA> 

w ſameem ſobie/a mocz<0SAA> dal gemu 

y ſaud<0SAA> činiti:neb ſyn<0SAS> člowieka<0SAPP> gť. 

Neroďte ſe diwiti tomu:nebo při= 

cházý hodina<0SAA> wniežto wſſychni 

genž whrobiech<0SAKx> gſú vſlyſſie hlas<0SAK> 

ſyna božie
o
<>0AS (Y puogdu genž dobré<0AA> 

wiecy<0SAA> činili ſú na wzkřiſſenie<0SAA> ži= 

wota<0SAA>:kteřýž pak zlé<0AA> wiecy<0SAA> činili ſú 

na wzkřiſſenie<0SAA> ſaudu<0SAA>. Nemohuť 

yá ſam od ſebe nicz činiti ale yakož 

ſlyſſijm tak ſaudijm a ſaud<0SAA> muog 

ſprawedliwý<0AA> gť(neb nehledá wuo= 

le<0SAA> ſwé/ale wuole<0SAA> geho kterýž mie 

poſlal. Geſtliže yá ſwiedectwie<0SAA> 

wydáwā ſā o ſobie/ſwiedectwie<0SAA> 

mee nenie prawé<0AA>.(ginýť gť kterýž 

ſwiedectwie<0SAA> wydawa o mnie/ a  

 

<X ij. r, pravý sl.> 

wiē že ↑pwe gť ſwiedectwie<0SAA> ge
o
 kte 

réž wydáwá omnie.(Wy poſlali 

gſte kIanowi<1SVPx>:a ſwiedectwie<0SAA> wy= 

dal gť prawdie<0SAA>:ale yá nepřigimā 

ſwiedectwi<0SAA> od člowieka<0SAPP>/ale totoť 

prawijm abyſſte ſpaſeni byli/onť 

gť byl ſwietedlnice<0SAK> hořecy<0SAK> a ſwij= 

tiecy<0SAK>:ale wy chtieli gſte ſe na čas<0SAA> 

poradowati w ſwietle<0SAA> geho / ale 

yáťmám ſwiedectwie<0SAA> wietſſie<0AA> nez= 

li Ian<1SVP>.(Neb ſkutkowe<0SAA> ktereež mi 

dal otecz<0SAS> abych konal ge:ti ſkutko 

we<0SAA> kteréž yá činim/ ſwiedectwie<0SAA> 

wydáwagi omnie že otecz<0SAS> poſlal 

mie/(a genž mie poſlal geſt otecz<0SAS>/ 

on ſwiedectwie<0SAA> wydal omnie/ a 

niž gſte kdy hlaſu<0SAK> gého ſlyſſeli ani 

twáři<0SAK> gého widieli/a ſlowa<0SAA> geho 

nemáte wſobie zuoſtáwagijcýho<0AA>. 

Neb kteréhož poſlal on/tomu wy 

newieřijte.Ptayte ſe ſnapijſma<0SVT>/w 

nichž ſe wy domniewate žywot<0SAA> 
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wiečný<0AA> mieti.a tať gſú geſſto ſwie 

dectwie<0SAA> wydáwygij omnie a nech 

cete přigijti kemnie abyſſte žywot<0SAA> 

mieli.Zwelebenie od lidij<0SAPP> nepřigi 

mám/ale poznal ſem wás že mi= 

lowánij<0SAA> božieho<0AS> nemáte wſobie/ 

yá přiſſel gſem wegmeeno<0SAAx> otce<0SAS> me 

ho a nepřiyali gſte mne/přijgdeliť 

giný wegménu<0SAAx> ſwém/toho přijg 

mete:kterak wy muožte wieřyti 

genž chwálu<0SAA> weſpolek přigijmáte 

a chwály<0SAA> kteráž od ſameho boha<0SAS> 

geſt/nehledáte?Nechtieyte ſe dom= 

 

<X ij. v, levý sl.> 

niewati bychť yá miel nawás ža= 

lowati před otcem<0SAS>/geſtiť kdoť na 

wás žaluge moyžieš<0SVP> wniemž wy 

vffánie<0SAA> máte/nebo byſſte vwieřili 

Moyžieſſowi<1SVP>/wieřili byſſte ſnad 

y mnie.Nebt geſt on o mnie pſal: 

pakli geho piſmom<0SVT> newieřijte/kte= 

rak ſlowom<0SAA> mým vwieřijte? 

 

11.3.2 List Galatským 

<K k iij. r, pravý sl.> 

Kapitola j. 

PAwel Apo 

ſſtol<1SAS> neod 

lidij<0SAPPx> ani ſkr 

ze člowie= 

ka<0SAPP>/ ale ſkr= 

ze Gežijſſe<1SVP> 

kryſta<0SAS> a bo 

ha<0SAS> otce<0SAS>/kte 

 

<K k iij. v, levý sl.> 

rýž geho wzkřiſyl zmρtwych<0AXx> y ti 

kteřijž ſemnau¦gſú wſſichni bratřie<0SAPP> 

z borom<0SVI> Galatſkým<1ARGP> Miloſt wā 

a pokog<0SAA> od boha<0SAS> otce<0SAS> naſſeho a 

pána<0SAS> naſſeho Gežijſſe<1SVP> Kryſta<1SAS>/kte 

rýž wydal ſebeſamého za hřiechy<0SAA> 

náſſe aby wytrhl nás ztohoto ſwie 

ta<0SAK> neprawého<0AA> podlé wuole<0SAA> boha<0SAS> 

a otce<0SAS> naſſeho/gemuž geſt chwá= 

la<0SAA> nawieky<0SAAx> wiekuow<0SAA> Amen. Di= 

wim ſe že tak rychle odchyliliſte ſe 

od toho kterýž wás powolal w 

miloſt<0SAA> Kryſtowu<1AS> kginemu<0AAx> čtenie 

kteréž nenie ginee<0AA> Gediné že gſau 

niekteřij genž wás zaρmucugij/a 

chtie přewrátiti čtenie<0SAS> Kryſtowo<1AS>. 

Ale bychom my a neb anďel<0SAS> s ne= 

be<0SAS> kazal wám gináč než gſme wā 

kazali: (prokletý<0AA> buď/ yakož ſem 

předpowiediel wám/a nynie opiet 

prawijm:Budeli wám kto kaza= 

ti kromie toho což gſte přiyali:↕p= 
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kletý<0AA> buď/nebo nynie lidemli<0SAPP> po= 

wolugi čyli bohu<0SAS>?zdali hledám ſe 

lidem<0SAPP> libiti?geſtli že geſſtie lidem<0SAPP> 

bych ſe lijbil/ſlužebnikem<0SAPP> Kryſto 

wym<1AS> bych nebyl.Známo wám za 

giſté činijm bratřie<0SAPP> čtenie<0SAS> kteréž ká 

zano geſt odemne/že nenie wedlé 

člowieka<0SAPP> : aniž gſem yá geho od 

člowieka<0SAPP> přiyal ani ſe naučil:ale 

ſkrze zgewenij<0SAA> Gežijſſe<1SVP> Kryſta<1SAS>. 

nebo ſlyſſeli ſte niekdy obcowánie<0SAA> 

mé w židowſtwu<0SAA>:že nad obyčeg<0SAA> 

protiwil gſem ſe Křeſtianom<1SAPP> bo= 

 

<K k iij. v, pravý sl.> 

žijm<0AS> a wybogowáwal ſem ge/ a 

proſpiewal gſem nad mnohee<0AX> w 

žydowſtwu<0SAA> towaryſſe<0SAPP> mee w ro= 

du<0SAA> ſwém hoyniegij gſa milowni= 

kem<0SAPP> otcowſkých<0ARPP> vſtawenij<0SAA>. Ale 

když ſe lijbilo gemu genž mie oddie 

lil z žiwota<0SAK> matky<0SAPP> mé a powolal 

ſkrze miloſt<0SAA> ſwú/aby zgewil ſyna<0SAS> 

ſwého ſkrze mnie/ abych zwieſto= 

wal geho mezy pohany<0SAPP> Y hned 

nepowolil gſem tielu<0SAK> a kρwi<0SAK>/ ani 

gſem ſſel do Geruzaléma<1SVG> k před= 

kom mým Apoſſtolom<1SAS>/ale odſſel 

gſem do Arabie<1SVG>:a opiet nawrátil 

gſem ſe do Damaſſku<1SVG> Potom po= 

třech<0NN> letech<0SAA> přiſſel gſem do Geru= 

zaléma<1SVG> abych vzřel petra<0SVP>/ yzuo= 

ſtal gſem s nim za dnuow<0SAA> patná= 

cte<0NN> Giného pak z Apoſſtoluow<1SAS> ne 

widiel gſem nižádneeho / gediné 

Iakuba<1SVP> bratra<0SAPP> pánie<0AS>. Kteree pak 

wiecy<0SAA> pijſſi wám/ay před bohem<0SAS> 

žeť nelhu. Potom gſem přiſſel do 

kragin<0SAK> Syρſkých<1ARGG> a Cylicſkých<1ARGG> A 

nebyl ſem znam twaři<0SAK> Kryſtianō<1SAPP> 

z¦žydowſtwa<0SAA> na wieru<0SAA> Kryſtowu<1AS> 

obracenym<0AA> než toliko ſlichali o= 

mnie/že kterýž ſe protiwil nám nie= 

kdy/nynie zwieſtuge wieru<0SAA> kterúž 

wybogowáwal niekdy / a ſkrze 

mne chwalili boha<0SAS>. 

 

<K k iiij. r, levý sl.> 

Kapitola ij 

POtom po čtrnácti<0NN> letech<0SAA>/ 

opiet wſtaupil gſem do ge= 

ruzaléma<0SVG> s Barnabáſſem<1SVP> poyaw 

s ſebu Týta<1SVP>.Wſtúpil gſem gſem pak 

podlé zgewenij<0SAA>/a rozgijmal gſem s nimi čtenie<0SAS> ktereéž kážy mezy po= 

hany<0SAPP>.A zwlaſſtie s tiemi kteřiž zda 

liſe nietco býti/abych ſnad nadaρ 

mo nebiežal a neb nebieháwal.Ale 

ani Týtus<1SVP> kterýž ſemnu byl/pōie= 

wadž byl pohanem<0SAPP>: není přinucē 

aby byl obřezā.Ale ↕p vwedenee<0AA> ffa 
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leſſnee<0AA> bratřie<0SAPP> kteřijž byli přiſſli aby 

wyſſpehowali ſwobodu<0SAA> náſſi kte= 

rúž máme w Kryſtu<1SAS> Gežijſſi<1SVP> aby 

nás wſlužbu<0SAAx> podρobili gimžto ani 

na hodinu<0SAA> powolili gſme podda= 

noſti<0SAA> aby prawda<0SAA> čtenie<0SAS> zuoſtala 

přynás.O tiech pak kteřijž ſe zdá= 

li nietco býti/kteracý ſú niekdy by= 

li/nenie mi potřebie wyprawowa 

ti(neb buoh<0SAS> oſoby<0SAPP> člowieka<0SAPP> nepři= 

gijmá/ a tak tij kteřij ſe mnie zdali 

býti nietco nicz nep řidali.Ale z[a]ſe 

když vzřieli že mi gť ſwieřeno čte= 

nie<0SAS> abych ge kazal mezy pohany<0SAPP> 

yako y Petrowi<1SVP> mezy žijdy<0SAPG>/nebo 

 

<K k iiij. r, pravý sl.> 

tē který geſt powolal Petra<1SVP> k Apo 

ſſtolſtwij<1SAS> mezy žydy<0SAPG>/ powolal gť 

y mnie abych byl Apoſſtolem<1SAS> me= 

zy pohany<0SAPP>.A když gſú poznali mi 

loſt<0SAA> kteráž mi dána Iakub<1SVP> Petρ<1SVP> a 

Ian<1SVP>/kteřijž ſe zdáli ſlaupowé<0SAK> gi= 

ných býti / rukau<0SAK> podali ſú mi a 

Baρnabáſſowi<1SVP> na znameni<0SAA> towa 

ryſtwie<0SAA>:abychom my mezy poha 

ny<0SAPP> ale oni¦mezy židy<0SAPG> kazali/toliko 

abychom nachudee<0AXx> pámatowali 

což takee pečliw<0AA> gſem byl abych to 

činil.A když přiſſel Petρ<1SVP> do Antyo 

chye<1SVG> zgewnie ſem ſe gemu zproti= 

wil neb geſt byl treſtánie<0SAA> hoden<0AA>: 

pρwé zagiſté než niekteřij přiſſli 

od Iakuba<1SVP> giedal s pohany<0SAPP> / ale 

když byli přiſſli odgijmal ſe a odlu 

čowal ſe odnijch boge ſe tiech gēž 

z žydowſtwa<0SAA> obraceni byli A po= 

krytſtwi<0SAA> geho powolowali y gi= 

nij žydé<0SAPG>/tak že y Baρnabáš<1SVP> wedē 

byl w gich pokrytſtwie<0SAA>. Ale když 

ſem vzřel že ſe ne práwie magi k 

prawdie<0SAA> čtenie<0SAS> Rzekl ſem Petro= 

wi<1SVP> předewſſemi: Poniewadž ty 

gſa židem<0SAPG> pohanſky a nežydow= 

ſky gſy žiw kterakž pohany<0SAPP> tehdy 

wedeſs k tomu aby židowſky žiwi 

byli?My zagiſté od ↔prozeni gſme 

židee<0SAPG> a nepoſſli gſme z pohanuow<0SAPP> 

a proto ſme hřieſſni<0AA> wiedúce pak 

že nebýwá člowiek<0SAPP> oſprawedlniē 

z ſkutkuo<0SAA> zákona<0SAA>/gediné ſkrze wie 

ru<0SAA> Gezu<1SVP> Kryſta<1SAS> y my w Kryſta<1SAS> 

 

<K k iiij. v, levý sl.> 

wieřijme/abychom ſprawedliwi<0AA> 

byli z wiery<0SAA> kryſtowy<0AS> a ne z ſkutku<0SAA> 

zákona<0SAA>.(Prokterúžto wiec<0SAA> z ſkut= 

kuow<0SAA> zákōa<0SAA> nebýwá ſprawedliw<0AA> 

nižádný člowiek<0SAPP>:pakli hledagijce 

abychom ſprawedliwi<0AA> včinieni by 
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li w Kryſtu<1SAS>/ nalezeni gſme y my 

hřieſſnicy<0SAPP>.Zdali Kryſtus<1SAS> hřiecha<0SAA> 

ſlužebnijkem<0SAPP> geſt?Nikoli:Neb bu 

duli co ſem pρwy kazyl opiet zaſe 

wzdielawati přeſtupnijkem<0SAPP> ſebe 

vſtawugi.Nebo yá ſkrze zákon<0SAA>/zá 

konu<0SAA> ſem vmřel/ abych bohu<0SAS> žiw<0AA> 

byl:s Kryſtem<1SAS> ſpolu přibit ſem k 

křijži<0SAK> / žiw<0AA> ſem pak giž ne yá / ale 

žiw<0AA> gť wemnieKryſtus<1SASx>. Ale že ny 

nie žiw<0AA> gſē wtiele<0SAKx>/ vwieře<0SAAx> ſem žiw<0AA> 

ſyna<0SAS> božieho<0AS> : kterýž zamilowal 

mie/a wydal ſebe ſamého zamie: 

nezamietam miloſti<0SAA> božie<0AS>/nebo ge 

ſtliť ſkrze zákon<0SAA> ſprawedlnoſt<0SAA> teh= 

dy Kryſtus<1SAS> nadarmo vmřel geſt. 

 

Kapitola iij 

ONemúdřij Galatſſtij<1SAPG>/kdo 

geſt wás zmámil knepoſlu 

chani<0SAAx> prawdy<0SAA>?před waſſima oči 

 

<K k iiij. v, pravý sl.> 

ma<0SAK> Gežijs<1SVP> Kryſtus<1SAS> odſúzen geſt 

a mezy wámi vkřižowán Toto to 

liko chcy od wás zwiedieti/z ſkut 

kuowli<0SAA> zákona<0SAA> gſte ducha<0SAS> přiya= 

li/čili z přigeti wiery<0SAA>?Tak blázni= 

wi<0AA> gſte/že počawſſe duchem<0SAA>/gijž 

nynie tielem<0SAK> konáte.tak mnoho tρ= 

pieliſte béz vžijtku<0SAA> / ač wſſak bez 

užijtku<0SAA>. Protož kterýž wám dal 

ducha<0SAS> / a puoſobý dijwy<0SAA> mezy 

wámi.z ſkutkuowli<0SAA> zákona<0SAA>/čili z 

ſlyſſenie<0SAA> wiery<0SAA>? Yakož pſáno gť: 

(Vwieřil Abraham<1SVP> bohu<0SAS>/a poč= 

teno geſt ge
v
 k ſprawedlnoſti<0SAA> Pro 

tož poznayte/že kteřijž z wiery<0SAA> gſú 

ti gſú ſynowe<0SAPP> Abrahamowi<1APPV>.Opa 

třiwſſi pak pijſmo<0SVT>:že buoh<0SAS> ſpra= 

wedliwy<0AA> lidij<0SAPP> činij z wiery<0SAA> ( zwie= 

ſtowal Abrahamowi<1SVP>/ že požehná 

ni budú wtobie wſſichni lidij<0SAPP> Pro 

tož kteřijž z wiery<0SAA> ſú/požehnáni bu 

dú swieρným<0AAx> Abrahamem<1SVP>.Nebo 

pſáno gť(Zlořečený wſſeliký kdož 

nezuoſtawa wewſſech wiecech<0SAA> kte 

réž pſány ſu wknihách<0SVTx> zákōa<0SAA>/aby 

to naplnil.Ale poniewádž wzáko 

nie<0SAAx> žádný nebýwá ſprawedliw<0AA> vči 

nien před bohem<0SAS>/zgewné<0AA> geſt:(že 

ſprawedliwý<0AX> z wiery<0SAA> žiw<0AA> geſt.Ale 

zákon<0SAA> nenie z wiery<0SAA>/ ale kdo bude 

plniti přikazani<0SAA> zákona<0SAA> žiw<0AA> bude 

wnijch. Kryſtus nás wykúpil z= 

zlořečenſtwie<0SAA> zákōa<0SAA>/ včinien gſa 

 

<L l j. r, levý sl.> 

za nás zlořečenſtwim<0SAA>. Nebo pſá= 

no geſt: (Zlořečený wſſeliký genž 
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wiſy na dřewie<0SAK>:aby mezy pohany<0SAPP> 

požehnánie<0SAA> Abrahamovo<1APPV> bylo 

ſkrze Kryſta<1SAS> Gežijſſe<1SVP> abychom 

zaſlibenie ducha<0SAS> přiyali ſkrze wie= 

ru<0SAA>.(Bratřie wedlé člowieka<0SAPP> pra= 

wijm/ wſſak člowieka<0SAPP> potwrze= 

ným<0AA> poručenſtwim<0SAA> nižádný ne= 

pohrzy ani ho ginak mieni. Abra 

hamovi powiedina gſú zaſlibe= 

nie<0SAA> y ſemeni<0SAK> geho/a nedie w ſeme= 

niech<0SAK> yako w mnohých<0AA>/ ale yako 

w gednom<0NN>:a ſemeni<0SAK> twému genž 

geſt Kryſtus<1SAS>.Ale to prawijm po= 

ručenſtwie<0SAA> vtwrzenee<0AA> od boha<0SAS>/zá 

kon<0SAA> kterýž po čtyřech<0NN> ſtech<0NS> a po 

třidcýti<0NN> letech<0SAA> včinien geſt/ nečinij 

nepewna<0AA> a k wyprázdnieni<0SAA> zaſli= 

benie<0SAA>:nebo byť bylo z zákona<0SAA> die= 

dictwie<0SAA>/ tehdy giž ne z zaſlibenie<0SAA>/ 

ale Abrahamowi<1SVP> ſkrze zaſlijbenie<0SAA> 

dal buoh<0SAS>.Což tehdy zákō<0SAA>?pro pře 

ſtupnijky<0SAPP> poſtawen geſt/ doniž= 

by nepřiſſlo ſyemie<0SAK> gemuž byl za= 

ſlijbil buoh<0SAS>:zřijzeny<0AA> ſkrze anďely<0SAS> 

w ruce<0SAK> proſtřednijka<0SAPP>. Proſtřed 

nijk pak gednoho<0NN> nenie/ ale buoh<0SAS> 

geden<0NN> geſt.Což zákon<0SAA> tehdy proti 

zaſlibenij<0SAA> božiemu<0AS>?Nikoli:Ne= 

bo kdyby byl wydán zákon<0SAA> genž= 

by mohl obžiwiti/ giſtie z zákona<0SAA> 

bylaby ſprawedliwoſt<0SAA> Ale zawře 

lo pijſmo<0SVT> wſſecky wiecy<0SAA> pod hřie 

chem<0SAA>/ aby zaſlijbenie<0SAA> z wiery<0SAA> Ge= 

 

<L l j. r, pravý sl.> 

žijſſe<1SVP> Kryſta<1SAS> dáno bylo wieřij= 

cým<0AX>. Pρwee zagiſté nežli přiſſla 

wiera<0SAA> /pod zákonem<0SAA> byli gſme o 

ſtřieháni<0AA> zawřieni gſuce w tu wie 

ru<0SAA> kteráž miela zgewēa býti. A tak 

zákon<0SAA> pieſtunē<0SAPP> naſſim byl w Kry 

ſtu<1SAS>/abychom z wiery<0SAA> oſprawedl= 

nieni byli.Ale když přiſſla wiera<0SAA>/ 

giž negſme pod pieſtaunem<0SAPP>:neb 

wy wſſichni ſynowé<0SAPP> božij<0AS> ſte ſkrze 

wie[r]u<0SAA>/ kteráž geſt w Kryſtu<1SAS> Ge= 

žijſſi<1SVP> (protož kteřijžkoliw w Kryſtu<1SAS> 

pokrztieni ſte/w Kryſta<1SAS> gſte ſe ob 

lékli. A tak není rozdijlu<0SAA> mezy ži= 

dē<0SAPG> a pohanem<0SAPP>:mezy ſlužebnikem<0SAPP> a 

ſwobodnym<0AX>:mezy mužem<0SAPP> a ženu<0SAPP>: 

nebo wſſichni wy gedno<0NN> gſte w 

Kryſtu<1SAS> Gežijſſi<1SVP>. A poniewádž ſte 

wy Kryſtowi<1AS>/tehdy ſyemie<0SAK> Abra 

hamowo<1APPV> gſte/ a podlee zaſlijbe= 

nie<0SAA> d[i]edicowe<0SAPP>. 

 

Kapitola iiij 

ALe prawijm/kterak 

dlauho diedic<0SAPP> ma= 
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ličký<0AA> geſt/nicz ſe ne 

dielij od ſlužebnijka<0SAPP> 

a gſa pánem<0SAPP> wſſe= 

 

<L l j. v, levý sl.> 

ho/ pod obráncemi<0SAPP> a zpráwce 

mi<0SAPP> geſt až do uloženeeho<0AA> čaſu<0SAA> od 

otce<0SAPP>.Tak y my když gſme byli ma= 

ličcý<0AA> / od zachowanim<0SAA> ſtarého<0AA> 

zákōa<0SAA> byli gſme ſlaužiece. Ale když 

přiſſla plnoſt<0SAA> čaſu<0SAA> / poſlal buoh<0SAS> 

ſyna<0SAS> ſwého učinieneho<0AA> z ženy<0SAPP>/vči 

nieného<0AA> pod zákonem<0SAA> aby ty genž 

pod zákonem<0SAA> byli wykaupil/aby 

chom zaſlijbenie<0SAA> ſynuow<0SAPP> buožijch<0AS> 

přiyali.Ale že gſte ſynowe<0SAPP> božij<0AS>/ 

poſlal buoh<0SAS> ducha<0SAS> ſyna<0SAS> ſwého w 

ſrdce<0SAK> wáſſe/wolagijcieho<0AA> (otče<0SAS> ot 

če<0SAS>.protož giž nenie ſlužebnikem<0SAPP> ale 

ſynem<0SAPP>:a poniewádž ſynem<0SAPP> teh= 

dy y diediczem<0SAPP> ſkrze boha<0SAS>.Ale teh= 

dy geſſtie neznagijce boha<0SAS> / tiem 

genž od přirozenij<0SAA> negſau boho= 

wé<0SAPP> ſlaužijwali ſte : ale nynie když 

gſte poznali boha<0SAS>/nebrz y pozná 

ni gſuce od boha<0SAS>:kterakž obracu= 

gete ſe opiet k mdlijm<0AA> a k nedoſtate 

čnym<0AA> žywlom<0SAA> gimžto opiet z no= 

wu ſlužyti chcete.Neb ſſetřite dnij<0SAA> 

a mieſýcuow<0SAA> y čaſuow<0SAA> y let<0SAA>.Bo= 

gijm ſe zawás bych ſnad nadaρ= 

mo nepracowal mezy wámi. Bu= 

ďte yako yá/neb yá ſem yako y wy 

Bratřie proſým wáas : nicz gſte 

mnie zleho<0AX> ne včinili.Wiete pak 

že s mnohym<0AA> zamutkem<0SAA> tiela<0SAK> ka= 

zal ſem wā čteni<0SAS> giž poneyprw A 

wy nepohrzeliſte mne zarmucene
o
<0AA> 

wedlé tiela<0SAK> ani gſte zawrhli / Ale 

yako anďela<0SAS> božieho<0AS> přiyali gſte 

 

<L l j. v, pravý sl.> 

mne a yako Kryſta<1SAS> Gežiſſe<1SVP>.Pro 

tož kde geſt blahoſlawenſtwie<0SAA> wá 

ſſe/nebo ſwiedectwie<0SAA> wydáwám 

wám:žeby to mohlo byti O či wá 

ſſe wylaupilibyſſte byli a daliby= 

ſſte ge mnie.Protož nepřitelē<0SAPP> ſem 

wám včinien prawdu<0SAA> prawie wā 

Milugijť wás ne dobře/ neb wás 

chti odwratiti odprawdy<0SAAx>:abyſſte 

gich náſledowali:ale dobrého<0AX> ná 

sledugte w dobreem<0AX> wždy/a neteh 

dy toliko když ſem přijtomný<0AA> wā. 

 Synáčkowé mogi kterež opiet s 

boleſti rodim až opiet mezy wámi 

v weden bude Kryſtus<1SAS>:ale chtiel= 

bych ſam vwás býti nynie azmie= 

niti hlas<0SAK> ſwuog:nebo ſe ſtydijm za 

wás. Powieztemi kteřijž pod zá= 
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konem<0SAA> byti chcete/ a zákona<0SAA> gſte 

ne čtli.Nebo pſáno geſt:(Zie Abra 

ham<1SVP> dwa<0NN> ſyny<0SAPP> miel/ gednoho<0NN> z 

diewky : a druheho<0NN> z ſwobodnee<0AX>. 

Ale kterýž z diewky<0SAPP>/ podlé tiela<0SAK> na 

rozen gť:Ale kterýž z ſwobodne<0AX> tē 

ſkrze zaſlijbenie<0SAA>.A totoť geſt du= 

chownie powiedijno neb toť gſú 

dwa<0NN> zákony<0SAA>:Geden nahoře<0SAKx> Sý= 

na<1SVG> wydány<0AA> w ſlužbu<0SAA> podrobo= 

wal/ ten ſe wyznamenawa ſkrze 

Agar<1SVP>:neb Sýna<1SVG> hora<0SAK> geſt w Ara 

bij<1SVG>/kteráž připogena geſt ktee genž 

nynie geſt Geruzalém<1SVG> / a ſlúžij s 

ſyny<0SAPP> ſwými. Onenno genž ſwrch= 

nij<0AA> geſt Geruzalém<1SVG> / ſwobodny<0AA> 

geſt genž geſt matka<0SAPP> náſſe. Nebo 

 

<L l ij. r, levý sl.> 

pſáno geſt:(Weſelſe neplodná<0AX> kte 

ráž neroďiš/wykřikni a zwolag kt 

eráž ne↑pcugeš kporodu<0SAAx>:neb mno= 

zy<0AA> ſynowe<0SAPP> oſamiele<0AX> wiece nežli tee 

gēž má muže<0SAPP>.Ale my bratři<0SAPP> podlé 

Izáka<1SVP> zaſlijbenie<0SAA> ſynowé<0SAPP> gſme 

(ale yakož tehdy ten kterýž podlee 

tiela<0SAK> narozen byl geſt protiwil ſe 

tomu kterýž podlé duchu<0SAA>:tak geſt 

y nynie. Ale co die pijſmo<0SVT>:(Wy 

wrz diewku<0SAPP> y ſyna<0SAPP> gegiho/neb ne 

bude diedicem<0SAPP> ſyn<0SAPP> diwky<0SAPP> s ſynem<0SAPP> 

ſwobodnee<0AX>.Protož bratřie<0SAPP> negſme 

ſynowee<0SAPP> diewčini<0APPP>/ale ſwobodnee<0AX>. 

Kterauž ſwobodau<0SAA> Kryſtus<1SAS> nás 

wyſwobodil. 

 

Kapitola v 

STuogte a nechtieyte opiet 

ghem<0SAK> ſlužebnoſti<0SAA> držieni by 

ti.Ay yá Pawel<1SVP> prawijm vám: 

Geſtli že budete ſe obřezowati/Kry 

ſtus<1SAS> wám nicz neproſpiege.Opiet 

ſwiedčim wſſeliké
v
 člowieku<0SAPP> obře= 

zugijcýmu ſe / že dlužnijkem<0SAPP> geſt 

aby weſſken zákon<0SAA> naplnil. Zba= 

weni gſte od kryſta<0SAS>/kteřijž ſe w zá 

konie<0SAA> oſ↑pwedlniugete:z miloſti<0SAA> ſte 

 

<L l ij. r, pravý sl.> 

wypadli.my zagiſté ſkrze ducha<0SAS> 

z wiery<0SAA> ſprawedlnoſti<0SAA> nadiege<0SAA> čé= 

káme:nebo w Kryſtu<1SAS> Gežiſſi<1SVP> ani 

obřezanie<0SAA> co platno / ani neobře= 

zánie<0SAA>:ale wiera<0SAA> genž ſkrzeláſku<0SAAx> ſpa 

ſeni<0SAA> puoſobi. Bieželi gſte dobře/ 

kdo geſt wám překazyl abyſſte ne 

poſluchali prawdy<0SAA>?Nižádnemu 

nepowolugte Rada tato nenie z 

toho kterýž powolal wás(Malý 

kwás<0SAK> wſſecko tieſto<0SAK> poruſſuge. 



 122 

Yá douffani<0SAA> mám owás wpánu<0SASx> 

že nicz giného<0AX> nebudete ſmyſliti: 

ale kdoť zarmucuge wás/poneſeť 

ſaud kdožkoli geſt ten.Yá pak bra 

třie<0SAPP> kážili geſſtie obřezánie<0SAA>/ ↕pč ge= 

ſſtie protiwenſtwie<0SAA> tρpijm?tehdy 

wyprázdnieno geſt pohoρſſenie<0SAA> 

křijže<0SAK>.Oby wyobcowáni byli kte= 

řiž wás rmútie.Nebo wy w ſwo= 

bodu<0SAA> powoláni gſte bratřie<0SAPP>/ toliko 

ſwobody<0SAA> nedáwayte w přijčinu<0SAA> 

tiela<0SAK>.Ale ſkrze láſku<0SAA> ducha<0SAS> ſlužte ſo 

bie weſpolek:nebo weſſken zákō<0SAA> w 

gedné<0NN> řeči ſe plnij(Milowati bu= 

deš bližniého<0AX> ſwého yako ſeſamé= 

ho:pakli ſe budete ſpolu hrýzti a 

kuſati/hleďte abyſſte weſpolek ge 

den od druhyho zkaženi nebyli. 

Ale prawijm w Kryſtu<>1SAS (Duchem 

choďte a žádoſtij tieleſnych<0ARS> neko= 

nayte:nebo tielo<0SAK> žádá proti duchu<0SAA> 

a duch<0SAA> ↕pti tielu<0SAK>. Nebo tyto wie= 

cy<0SAA> ſau ſobie weſpolek odpoρné<0AA> aby 

ſſte ne cožkoli chcete ty wiecy<0SAA> činili 

 

<L l ij. v, levý sl.> 

Geſtli že pak duchém<0SAA> wedeni bý= 

wáte negſte pod zákonem<0SAA> (Zgew 

nij pak gſú ſkutkowé<0SAA> tiela<0SAK>/kteřižto 

ſau:ſmilſtwo<0SAA>/nečiſtota<0SAA>/neſtyda= 

toſt<0SAA>/ſmilnoſt<0SAA>/modloſluženie<0SAA>/tra= 

wenie<0SAA>/nepřieznie<0SAA>/ ſwarowé<0SAA>/záwi 

ſti<0SAA>/hniewowé<0SAA>/krykowé<0SAA>/ruoznice<0SAA>/ 

roty<0SAA>/nenáwiſti<0SAA>/wraždy<SAA>/opilſtwa<0SAA> 

hodowánie<0SAA>/a tiem podobnij kte= 

réž předpowijdám wám /yákož 

ſem y pρwy prawil:že kdož tako= 

wee wiecy<0SAA> činie/králowſtwie<0SAS> božie 

ho nedogdau. ( Owoce pak du= 

cha<0SAS> geſtit láaſka<0SAA>/ radoſt<0SAA>/ pokog<0SAA>/ 

dlúhočekánie<0SAA> tρpieliwoſt<0SAA>/ dobro 

ta<0SAA>/ dobrotiwoſt<0SAA>/ tichoſt<0SAA> / wiera<0SAA> 

ſtředmoſt<0SAA>/zdrželiwoſt<0SAA>/čiſtota<0SAA>/ ↕p= 

ti takoweem wiecem<0SAA> nenie zákon<0SAA>. 

( Kteřijž pak gſau Kryſtowi<1AS>/tie= 

la<0SAK> ſwá gſau vkřižowali s hřiechy<0SAA> 

a s žádoſtmi<0SAA>. 

 

Kapitola vj 

GSmeli duchem<0SAA> žywi<0AA> / du= 

chem<0SAA> y choďme.Nebyway 

me marnee<0AA> chwály<0SAA> žádoſtiwij<0AA> / 

weſpolek ſe popauzegijce/a weſpo 

lek ſobie záwidiece.Bratřie bude 

li zachwácen člowiek<0SAPP> w niekterem 

nedoſtatku<0SAA>/wy kteřijž duchownij<0AX> 

 

<L l ij. v, pravý sl.> 

gſte/ takoweeho naučte w duchu<0SAA> 

tichem<0AA> znamenage ſebe ſameeho/ 
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aby y ty nebyl pokauſſ[ij]n. Geden 

druheeho břemena<0SAK> neſte a tak na= 

plnijte zákon<0SAA> Kryſtuow<1AS>:neb do= 

mniewali ſe kto žeby nieco byl a 

nicz negſa /takowy ſam ſe ſwodij. 

Skutku ſwého pak zkuſyž geden 

každý/a tak wſobie ſamém chwá 

lu<0SAA> mieti bude a ne vginého:nebo 

geden každý břiemie<0SAK> ſwé poneſe. 

Zdielug ſe pak ten genž naučenie<0SAA> 

přigijmá w ſlowu<0SAA> s tim odkohož 

naučeni<0SAA> beře ſwym wſſim zbožim<0SAK> 

Nechtiegte blauditi:buoh<0SAS> nebý= 

wá ſklaman.nebo kteree wiecy<0SAA> roz 

ſyewati bude člowiek<0SAPP>/tyť y žieti bu 

de:nebo kdo rozſyewa wtiele<0SAKx> ſwē 

ztiela<0SAKx> y žieti bude poruſſenie<0SAA> Kdo 

pak rozſyewa w duchu<0SAA> z ducha<0SAA> y 

žieti bude žiwot<0SAA> wiečný<0AA>. Dobře 

pak činiece ne vſtáwagme/neb ča 

ſem<0SAA> ſwým žieti budeme nepřeſtá= 

wagijce.Protož dokudž čas<0SAA> má= 

me čiňme dobře wſſē zwláſſt pak 

domácým<0AX> wiery<0SAA>. Wizte pak yake 

ſem wám liſty<0SAK> pſal ruku<0SAK> ſwu:nebo 

kteřijž ſe koli chtie libiti w tiele<0SAK>/ti 

přinucugij wás abyſſte ſe obřezo= 

wali/aby křijže<0SAK> Kryſtowa<1AS> proti= 

wenſtwie<0SAA> netρpieli:neb ani kteřijž 

ſe obřezugij zákon<0SAA> zachowawagi 

ale chtie abyſſte ſe obřezowali aby 

ſe tielem<0SAK> waſſim chlubili.Ale ode= 

mne odſtup to abych yá ſe wčem 

 

<L l iij. r, levý sl.> 

chlubil:gediné wkřijži<0SAKx> pána<0SAS> naſſe 

ho Gežijſſe<1SVP> Kryſta<1SAS>/ſkrzenieyž mi 

ſwiet<0SAK> vkřižowán a yá ſwietu<0SAK>:nebo 

w Kryſtu<1SAS> Gežijſſi<1SVP> ani obřezánie<0SAA> 

za nicz neſtogij / ani neobřezánie<0SAA>: 

ale nowé<0AA> ſtwořenie<0SAA>.A kteřijžkoli 

teeto zpráwy<0SAA> náſledowati budau 

přidiž nanie pokog<0SAA> a miloſrdenſt 

wie<0SAA>/y na lid<0SAPP> Izrahélſky<1ARGP> božij<0AS> Giž 

pak potom žádný mi zamutku ne= 

čiň/ neb yá giezwy<0SAK> pána<0SAS> naſſeho 

Gezu<1SVP> Kryſta<1SAS> noſým naſwém tie= 

le<0SAK>.Miloſt pána<0SAS> naſſeho Gežijſſe<1SVP> 

kryſta<0SAS> s duchem<0SAA> waſſim bratřie<0SAPP>. 

Amē 

 

11.4 Optátův Nový zákon (1533, K17099) 

11.4.1 Janovo evangelium, 1.–5. kapitola 

<O iiij r><Liſt cviij r> 

KAPITOLA. I. 

W Počátku byla řeč<0SAS> : a řeč<0SAS> byla v Boha<1SAS> : 
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a Bůh<1SAS> byl ta řeč<0SAS>. Ta byla w počatku<0SAA> 

v Boha<1SAS>. Wſſecky wěcy<0SAA> ſkrze ni vči= 

něny ſau : a bez nij nic nenij včinieno / 

což geſt včiňeno. W nij žiwot<0SAA> byl : a žiwot<0SAA> byl 

ſwětlo<0SAA> lidſké<0ARPP> : a ſwietlo<0SAA> w temnoſtech<0SAA> ſwijtij : a te 

mnoſti<0SAA> gi nechopily. 

Byl člowěk<0SAPP> poſlaný<0AA> od Boha<1SAS> : gemužto gméno<0SAA> 

Ian<1SVP>. Ten přiſſel k ſwědčenij<0SAA> / aby ſwědčil o ſwět 

le<0SAA> : aby wſſickni wěřili ſkrze něho. Nebyl on tijm 

ſwětlem<0SAA> / ale poſlán byl / aby ſwědčil o ſwětle<0SAA>. 

To ſwětlo<0SAA> bylo/ prawé<0AA> ſwětlo<0SAA> : kteréžto oſwěcuge 

každého člowěka<0SAPP> přicházegijcýho<0AA> na ſwět<0SAK>. 

W ſwětie<0SAK> byla / a ſwět<0SAK> ſkrze ni včinien geſt / a 

ſwět<0SAK> gi nepoznal. Mezy ſwé přiſſla / a kteřijž ge= 

gij byli ne↔pgali gi . Koliko pak koli přigali gi / 

dala gim aby mohli ſyny<0SAPP> Božijmi<1AS> býti / totižto tiē 

kteřijžby wěřili w gméno<0SAA> gegij. Kteřijžto ne z kr= 

wij<0SAK> / ani z wůle<0SAA> tiela<0SAK> / ani z wůle<0SAA> muže<0SAPP> / ale z Bo 

ha<1SAS> narozeni ſau. 

A řeč<0SAS> ta tielem<0SAK> včiňena geſt / a obýwala mezy 

námi ( a ſpatřili ſme ſláwu<0SAA> gegij / ſlaawu<0SAA> yakožto 

gednorozeného<0AA> od otce<0SAS> ) plná miloſti<0SAA> a ↑pwdy<0SAA>. 

Ian ſwiedčij o něm / a wolá / řka : Tento byl 

o němž ſem ↑pwijwal / kterýžto / když za mnú ſſel / 

předeſſel mne : neb prwé nežli yá byl . A z plnoſti<0SAA> 

geho my wſſickni ſme wzali/ a miloſt<0SAA> za miloſt<0SAA> : 

neb zákon<0SAA> ſkrze Mozeſa<1SVP> dán geſt / miloſt<0SAA> a praw= 

da<0SAA> ſkrze Gezu<1SVP> Kryſta<1SAS> wzeſſla geſt. Boha žádný 

nikdá newiďel : gednorozený<0AA> ſyn<0SAS>/kterýž geſt w lů 

nu<0SAK> otce<0SAS> / on wyprawil. 

A to geſt ſwiedectwij<0SAA> Ianowo<1APPV> / když poſlali 

židé<0SAPG> od Gerozolijma<1SVG> kňežij<0SAPP> a yahny<0SAPP>/ aby ho otáza 

 

<O iiij v><Liſt cviij v> 

li : Kdo ſy ty ? Y wyznal / a nezapřel . A wyznal 

řka : Yá neyſem Kryſtus<1SAS> . Y otázali ho : Což te= 

dy ? Syli ty Heliáš<1SVP> ? Y dij : Neyſem. Syli ty tē 

prorok<0SAS> ? Y odpowěďel : Ne . Protož mu řekli : 

Kdo ſy/ ať odpowěd<0SAA> dáme tiem genž nás poſlali ? 

Co prawijš ſám o ſobě ? Dij : Yá hlas<0SAK> wolagij= 

cýho<0AX> na pauſſti<0SAK> / zprawte ceſtu<0SAA> páně<0AS> : yakož powě 

ďel Ezaiáš<1SVP> prorok<0SAS>. 

A kteřijž poſláni byli/ byli z Faryzeů<1SAPP> . Y otázali 

ho a řekli mu : Pročež tedy křtijš / poniewádž ty 

neyſy Kryſtus<1SAS> / ani Heliáš<1SVP> / ani prorok<0SAS> . Odpo= 

wěďel gim Ian<1SVP> / řka : Yá křtijm wodau<0SAK>/ ale v ↕p 

ſtřed wás ſtogij gehož wy neznáte . Onť geſt kte= 

rýž / když za mnú ſſel / předeſſel mne : gehožto yá 

neyſem hoden<0AA> abych rozwázal řemen<0SAK> obuwi<0SAK> . To 

ſe w Betabaře<1SVG> ſtalo za Iordaanem<1SVG> / kdežto Ian<1SVP> 

křtil. 

Druhého dne<0SAA> vzřij Ian<1SVP> Gézuſa<1SVP> an gde k ňemu 

y dij : Hle ten beránek<0SAS> Božij<1AS> / kterýž ſnijmá hřijch<0SAA> 

ſwěta<0SAK> . Tētoť geſt o niēž ſem prawil : Za mnú gde 

muž<0SAPP> / kterýž mne předeſſel/ neb prwé nežli yá byl : 

a yá ſem ho neznal : ale aby zgewen byl lidu<0SAPP> Izra 

elſkému<1ARGP> / ↕pto ſem yá přiſſel wodau<0SAK> křtie. 

Y ſwědčil Ian<1SVP>/ řka : Wiďel ſem ducha<0SAS> an sſtu 

puge s nebe<0SAS> w způſobě<0SAA> holubice<0SAK> / a zůſtal na něm/ 

a yá ſē ho byl neznal : ale kterýž mne poſlal abych 
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křtil wodau<0SAK> / ten mi řekl : Na kohožby vzřel du= 

cha<0SAS> sſtupugijcýho<0AA> a zůſtáwagijcýho<0AA> na něm / tenť 

geſt kterýž křtij duchem<0SAS> ſwatým<0AS> . A yá ſem wiďel/ 

a ſwědčil / že on gť ſynem<0SAS> Božijm<1AS>. 

Druhého dne<0SAA> opět ſtál Ian<1SVP> / a dwa<0NN> z včedlnij 

ků<0SAPP> geho / a vzřew Gézuſa<1SVP> chodijcýho<0AA> / dij : Hle 

tē beránek<0SAS> Božij<1AS> . Y ſlyſſeli ho dwa<0NN> včedlnijcy<0SAPP> an 

mluwij / y ſſli za Gézuſem<1SVP> . Obrátiw ſe pak Gé= 

zus<1SVP> / a vzřew ge ani gdau za nim / dij gī : Co hle 

 

<O v r><Liſt cix r> 

dáte ? Kteřijž mu řekli : Rabbi / genž ſlowe ( wy 

ložilliby ) Miſtře<1SAPT> / kde bydlijš ? Dij gim : Poďte 

a wizte . Přiſſli / a wiďeli kdeby bydlel/ a zůſtali 

v něho ten dē<0SAA> : Byla pak hodina<0SAA> yakožto deſátá<0NN>. 

Byl Ondřey<1SVP> bratr<0SAPP> Sſimona<1SVP> Petra<1SVP> / geden<0NN> ze 

dwú<0NN> kteřijž byli ſlyſſeli od Iana<1SVP> / a byli ſſli za nī . 

Ten nayde neyprwé bratra<0SAPP> ſwého Sſimona<1SVP>/y dij 

mu : Nalezli ſme Mesſyáſſe<1SAS> / genž geſt ( wyložilli= 

by ) pomazaný<0AX> . Y přiwedl ho k Gézuſowi<1SVP> . Po= 

hleďew naň Gézus<1SVP> / řekl : Ty ſy Sſimon<1SVP> ſyn<0SAPP> Io= 

náſſů<1APPV> / ty ſlúti budeš Cefas<1SVP> / genž znij ( wyložilli= 

by ) kamen<0SAK>. 

Druhého dne<0SAA> chtiel Gézus<1SVP> wygijti do Galilee<1SVG>/ 

y nayde Filippa<1SVP> / a dij mu : Poď za mnú . Byl 

pak Filip<1SVP> od Betſaydy<1SVG> mieſta<0SAK> Ondřegowa<1APPV> a Petro 

wa<1APPV> . Nayde Filip<1SVP> Natanaéle<1SVP> / y dij mu : O němž 

pſal Mozes<1SVP> w zákoně<0SVT> y prorocy<0SAS> / nalezli ſme Gézu 

ſa<1SVP> Nazarttſkého<1ARGG> ſyna<0SAPP> Iozefowa<1APPV> . Y řekl mu Na= 

tanael<1SVP> . Od Nazaréta<1SVG> můželiž co dobrého<0AX> býti ? 

Dij mu Filip<1SVP> : Poď a wiz . 

Vzřij Gézus<1SVP> Natanaéle<1SVP> an k ňemu gde / y dij o 

niem : Hle wprawďe Izraelitſký<1SAPG> / w niemžto lſti<0SAA> 

nenij. Dij mu Natanael<1SVP> : Odkud mne znáš ? Od 

powěďel Gézus<1SVP>/ a řekl mu : Prwé nežli tebe Filip<1SVP> 

zawolal kdyžs byl pod fijkem<0SAK> / wiďel ſē tebe. Od 

powěďel Natanael<1SVP> / a řekl mu : Rabbi / ty ſy ſyn<0SAS> 

Božij<1AS> / ty ſy ten král<0SAPT> Izraelſký<1ARGP> . Odpowěďel Gé= 

zus<1SVP> / a řekl mu : Zieť ſē powěďel tobě / wiďel ſem 

tebe pod fijkem<0SAK> / wěřijš : wětſſij<0AA> wěcy<0SAA> nad tyto vz 

řijš . Y dij mu : Amen amen prawijm wám : Po 

tom vzřijte nebe<0SAS> otewřené<0AA> / a angely<0SAS> Božij<1AS> wſtu= 

pugijcý<0AA> a sſtupugijcý<0AA> nad ſynem<0SAS> člowěka<0SAPP>. 

 

<O v v><Liſt cix v> 

KAPI.II. 

ATřetijho dne<0SAA> ſwatba<0SAA> ſe dála w Kaně<1SVG> Ga= 

lileyſké<1ARGG> / a byla mátie<0SAS> Gézuſowa<1APPV> tu . Po= 

wolán geſt pak y Gézus<1SVP>/y včedlnijcy<0SAPP> geho 

na ſwatbu<0SAA> . A když ſe nedoſtáwalo wijna<0SAK> / dij má 

tie<0SAS> Gézuſowa<1APPV> k ňemu : Wijna nemagij . Dij gij 

Gézus<1SVP> : Co yá mám ſtebau činiti ženo<0SAPP> ? Geſſťe ne 

přiſſla hodina<0SAA> má . Dij mátie<0SAS> geho ſlužebnijkom<0SAPP> : 

Cožbykoli wám řekl / včiňte. Y bylo tu kamēných<0ARS> 

ſtaudwij<0SAK> ſſeſt<0NN> poſtawených<0AA> / podlé očiſſťowánij<0SAA> ži= 

dowſkého<0ARGP> / geſſto do gedné každee wcházely dwie<0NN> 

neb tři<0NN> mijry<0SAA>. 

Dij gim Gezus<1SVP> : Naplňte ſtaudwe<0SAK> wodau<0SAK> . Y 

naplnili ge až do wrchu<0SAK> . Y dij gim : Naliweytež 

giž / a neſte wrchnijmu<0AA> zpráwcy<0SAPP> ſwatby<0SAA> : Y ne 
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ſli . Yakž pak okuſyl wrchnij<0AA> z↑pwce<0SAPP> ſwatby<0SAA> wo= 

dy<0SAK> w wijno<0SAK> obrácenee<0AA> / a newiďel odkudby bylo 

( ale ſlužebnijcy<0SAPP> wěďeli kteřijž wážili wodu<0SAK> ) Po= 

wolá ženicha<0SAPP> / y dij mu : Každý člowěk<0SAPP> neyprwé 

dobré<0AA> wijno<0SAK> ſtawij/ a kdyžby ſe zpili / tehdy to kte 

réž horſſij<0AA> geſt . Tys zachowal dobré<0AA> wijno<0SAK> až do 

tohoto čaſu<0SAA>. 

Tē počátek<0SAA> znamenij<0SAA> včinil Gézus<1SVP> w Káně<1SVG> Ga 

lileyſké<1ARGG> / a zgewil ſláwu<0SAA> ſwú / a vwieřili w nieho 

 

<O vj r><Liſt cx r> 

včedlnijcy<0SAPP> geho . Potom sſtaupil do Kapernaum<1SVG> 

on y mátie<0SAS> geho / y bratřij<0SAPP> geho / y včedlnijcy<0SAPP> ge= 

ho / a tu pobyli ne mnoho<0NN> dnij<0SAA>. 

Y byl blijzko židowſký<0ARGP> ſwátek<0SAA> gitij<0SAA> páně<0AS> / y w= 

ſtaupil Gézus<1SVP> do Gerozolijma<1SVG>/ a nalezl w chrámě<0SVB> 

ty / kteřijž prodáwali woly<0SAK> a owce<0SAK> y holuby<0SAK>/ a pe 

ňezoměnce<0SAPP> ani ſedij. A když vďelal bič<0SAK> z prowáz= 

ků<0SAK> / wſſecky wyhnal z chrámu<0SVB> / owce<0SAK> ſpolu y wo= 

ly<0SAK> / a penězoměncůw<0SAPP> rozſypal penijze<0SAK> / a ſtoly<0SAK> zpře 

wracel . A tiem kteřijž holuby<0SAK> prodáwali / řekl : 

Odneſte toto odſud / a nečiňte domu<0SAK> otce<0SAS> mého / 

domem<0SAK> kupeckým<0ARPP> . Y rozpomenuli ſe včedlnijcy<0SAPP> 

geho / že pſáno gť : Horliwoſt domu<0SAK> twého / ſně 

dla mne. 

Odpowěďeli tedy židee<0SAPG> / a řekli mu : Kteree 

znamenij<0SAA> nā okazugeš / žeby tyto wěcy<0SAA> činil ? Od 

powěďel Gézus<1SVP> / a řekl gim : Zbořte chrám<0SVB> tento: 

a we třech<0NN> dnech<0SAA> wyſtawijm gey . Tedy řekli židé<0SAPG> : 

Cžtyřidceti a ſſeſt<0NN> let<0SAA> ſtawen geſt chrā<0SVB> tento / a což 

ty we třech<0NN> dnech<0SAA> gey wyſtawijš ? Ale on prawil 

o chrámu<0SAA> tiela<0SAK> ſwého . Protož když zaſe wſtal zmr 

twých<0AX> rozpomenuli ſe včedlnijcy<0SAPP> ge
o 
žeby to byl po 

wěďel Gézus<1SVP>. 

Když pak byl w Gerozolijmie<1SVG> na den<0SAA> ſwátečnij<0ARS> 

gitij<0SAA> páně<0AS>/ mnozý<0AX> vwěřili w gméno<0SAA> geho : widau 

ce znamenij<0SAA> ge
o
 kteráž činil . Ale on Gézus<1SVP> neſwě 

řil ſe ſamého gim / proto že on znal wſſecky / aniž 

potřebowal/ aby kdo ſwědčil o člowěku<0SAPP> . Neb on 

wěďel coby bylo w člowěku<0SAPP>. 

 

<O vj v><Liſt cx v> 

KAPI.III. 

Byl pak člowěk<0SAPP> z Faryzeů<1SAPP> / Nykodém<1SVP> gménē<0SAA>/ 

wrchnij<0AA> z židů<0SAPG> . Ten přiſſel k Gézuſowi<1SVP> wno 

cy<0SAAx> / a řekl mu : Rabbi / wijme žes od Boha<1SAS> 

přiſſel miſtr<0SAPT> . Neb žádný nemůž tiech znamenij<0SAA> či= 

niti / kteráž ty činijš / lečby byl Bůh<1SAS> s nim . Od 

powěďel Gézus<1SVP> / a řekl mu : Amen amē prawijm 

tobě : nenarodijli ſe kdo s hůry<0SAK>/ nemůž wiďeti krá 

lowſtwij<0SAS> Božijho<1AS> . Dij k němu Nykodém<1SVP> : Kte= 

rak ſe může člowěk<0SAPP> naroditi / ſa ſtár<0AA> ? Zdaliž mů= 

že w žiwot<0SAK> mateře<0SAPP> ſwé opět wgijti / a naroditi ſe ? 

Odpowěďel Gézus<1SVP> : Amen amen prawijm tobě / 

nenarodijli ſe kdo z wody<0SAK> a z ducha<0SAS> / memůž wgij 

ti do králowſtwij<0SAS> Božijho<1AS> . Což ſe narodilo z ťela<0SAK> 

tielo<0SAK> geſt : a což ſe narodilo z ducha<0SAS> / duch<0SAA> geſt . 

Nediwiž ſe / že ſem řekl tobě / muſýte ſe wy naro= 

diti s hůry<0SAK> . Wijtr kde chce wěge/ a hlas<0SAK> geho ſly 

ſſijš/ ale newij odkud přicházý / a kam gde . Tak 
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geſt každý kterýž ſe narodil z ducha<0SAS> . 

Odpowěďel Nykodē<1SVP> a řekl mu : Kterak ſe mů 

že to dijti ? Odpowieďel Gézus<1SVP> / a řekl mu : Ty 

 

<O vij r><Liſt cxj r> 

ſy tē miſtr<0SAPT> lidu<0SAPP> Izraelſké
o
<1ARGP> / a což toho neumijš ? 

Amen amē prawijm tobě : což wijme / mluwijme : 

a což ſme wiďeli/ ſwědčijme : a ſwědectwij<0SAA> naſſeho 

nepřigijmáte . Poněwádž ſem zemſké<0ARS> wěcy<0SAA> prawil 

wám / a newěřijte / kterak buduli wám prawiti 

nebeſké<0AS> / vwěřijte ? 

A žádný newſtaupil do nebe<0SAS> / než kterýž sſtau= 

pil s nebe<0SAS> ſyn<0SAS> člowěka<0SAPP> genž geſt w nebi<0SAS> . A yakož 

Mozes<1SVP> powýſſil hada<0SAK> na pauſſti<0SAK> / tak powýſſē mu 

ſý býti ſyn<0SAS> člowěka<0SAPP> / aby každý kdož wěřij w něho / 

nezahynul / ale měl žiwot<0SAA> wiečný<0AA> . 

Neb tak Bůh<1SAS> milowal ſwět<0SAK> / že ſyna<0SAS> ſwého ge= 

dnorozeného<0AA> dal : aby každý kdož wěřij w něho / 

nezahynul / ale měl žiwot<0SAA> wiečný<0AA> . Neb nepoſlal 

Bůh<1SAS> ſyna<0SAS> ſwého na ſwět<0SAK> / aby potupil ſwět<0SAK> / ale 

aby ſpaſen byl ſwět<0SAK> ſkrze něho . Kdo wěřij w nie= 

ho / nepotupuge ſe . Ale kdož newěřij / giž potupē 

geſt / neb neuwěřil w gméno<0SAA> gednorozeného<0AA> ſyna<0SAS> 

Božijho<1AS> . Toto geſt pak potupenij<0SAA>/ že ſwětlo<0SAA> ↔pſſlo 

na ſwět<0SAK> / a lidé<0SAPP> wijce milowali temnoſti<0SAA> nežli ſwě 

tlo<0SAA> . Neb byli ſkutkowé<0SAA> gegich zlij<0AA> . Neb každý 

kdož zlé<0AA> wěcy<0SAA> činij/ nenáwidij ſwětla<0SAA> : aniž přichá 

zý k ſwětlu<0SAA> / aby nebyli treſtáni ſkutkowé<0SAA> geho . 

Ale kdož činij ↑pwdu<0SAA> / přicházý k ſwětlu<0SAA> : aby zře= 

telnij byli ſkutkowee<0SAA> geho / že ſkrze Boha<1SAS> ſau vči= 

ňeni . 

Potom priſſel Gézus<1SVP> y včedlnijcy<0SAPP> geho do země<0SAK> 

Iůdſké<1ARGG> / a tu bydlel s nimi / a křtil . Křtil pak y 

Ian<1SVP> w Enon<1SVG> podlé Sálim<1SVG>/ neb wody<0SAK> mnohé<0AA> tu 

byly / y přichaazeli a křeſt<0SAA> přigijmali . Neb geſſtie 

nebyl vwržen Ian<1SVP> do žaláře<0SAK> . 

Y wznikla otázka<0SAA> z včedlnijků<0SAPP> Ianowých<1APPV> s ži= 

dy<0SAPG> o očiſſťowánij<0SAA> . Y přiſſli k Ianowi<1SVP> a řekli mu : 

Miſtře / kterýž byl ſtebau za Iordánem<1SVG> / gemužs 

ty ſwědectwij<0SAA> wydal / hle on křtij / a wſſickni při 

 

<O vij v><Liſt cxj v> 

cházegij k niemu . Odpowěděl Ian<1SVP> / a řekl . Ne= 

můžť člowěk<0SAPP> wzijti ničehůž / nebudeliť mu dáno s 

nebe<0SAS> . Wy ſami ſwědkowee<0SAPP> ſte / že ſem powieďel : 

neyſem yá Kryſtus<1SAS> / ale poſlán ſem před nim. 

Kdož má newěſtu<0SAPP> ženich<0SAPP> gť : ale přijtel<0SAPP> ženicha<0SAPP> kte 

rýž ſtogij a poſlauchá ho / radoſtij<0SAA> ſe raduge pro 

hlas<0SAK> ženicha<0SAPP> : protož ta radoſt<0SAA> má naplňena geſt / 

onť muſý růſti / ale yá ſe menſſiti . 

Kdo shůry přiſſel/ nadewſſecky geſt : Kdo z ze 

mě<0SAK> poſſel / zemſký<0ARS> geſt / a o zemſkých<0ARS> wěcech<0SAA> mlu= 

wij . Kdo s nebe<0SAS> přiſſel /nadewſſecky geſt : a což 

wiďel y ſlyſſel / to ſwědčij / a ſwědectwij<0SAA> geho žád 

ný nepřgijmá . Kdož přigal geho ſwědectwij<0SAA> / tē 

zapečetil/ že Bůh<1SAS> prawdomluwný<0ARS> geſt . Neb ten 

gehož Bůh<1SAS> poſlal / ſlowa<0SAA> Božij<1AS> mluwij : Neb to= 

mu Bůh<1SAS> nedáwá w mijru<0SAA> ducha<0SAS>. Otec miluge ſy 

na<0SAS> / a wſſecky wěcy<0SAA> dal mu w ruku<0SAK> . Kdož wěřij 

ſynu<0SAS> / maa žiwot<0SAA> wěčný<0AA> : kdož pak newieřij ſynu<0SAS> / 
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neuzřij žiwota<0SAA> / ale hňew<0SAA> Božij<1AS> zůſtáwá na niē. 

 

KAPI.IIII. 

YAkž tedy poznal pán<0SAS> žeby vſlyſſeli Faryzeo 

wé<1SAPP> / žeby Gézus<1SVP> wijce<0NN> včedlnijků<0SAPP> činil / y 

křtil nežli Iā<1SVP> ( ačkoli Gézus<1SVP> ſám nekřtil/ 

ale včedlnijcy<0SAPP> geho ) opuſtil Iůdſko<1SVG>/ a odſſel opět 

 

<O viij r><Liſt cxij r> 

do Galilee<1SVG> . Y muſyl gijti ſkrze Samařij<1SVG>. Přijgde 

tedy do měſta<0SAK> Samařſkého<1ARGG>/ kteréž ſlowe Sýchar<1SVG>/ 

podlé poplužij<0SAK> kteréž dal Iákob<1SVP> Iozefowi<1SVP> ſynu<0SAPP> 

ſwému . Byla pak tu ſtudnice<0SAK> Iákobowa<1APPV>. Gézus 

tedy vſtaw z ceſty<0SAK> / tak ſeďel nad ſtudnicý<0SAK> . Hodi 

na byla yakožto ſſeſtá<0NN>. 

Přigde žena<0SAPP> Samarytaanſká<1ARGP> / aby wážila wo= 

du<0SAK> . Dij gij Gézus<1SVP> : Day mi pijti . Neb včedlnij= 

cy<0SAPP> geho byli odeſſli do měſta<0SAK> / aby pokrmů<0SAK> nakau= 

pili . Dij gemu žena<0SAPP> ta Samarytāſká<1ARGP> : Kterak 

ty ſa židem<0SAPG> / nápoge<0SAK> odemne žádáš / geſſto ſem že 

na<0SAPP> Samarytánſká<1ARGP> ? Neb neobcugij židé<0SAPG> s Sama= 

rytány<1SAPG> . Odpowěďel Gézus<1SVP> / a řekl gij : By wie= 

ďela dar<0SAA> Božij<1AS> / a kdo geſt genž prawij tobě : Day 

mi pijti : ty bylaby proſyla od nieho / a bylby dal 

tobě wody<0SAK> žiwé<0AA> . Dij mu žena<0SAPP> . Pane / aniž máš 

čijmby nawážil / a ſtudnice<0SAK> hluboká<0AA> geſt : odkud 

tedy máš wodu<0SAK> tu žiwů<0AA> ? Zdaliž ſy ty wětſſij<0AA> než 

otec<0SAPP> náš Iákob<1SVP> ? kterýž nám dal ſtudnicy<0SAK> / a ſám 

z nij pil / y ſynowé<0SAPP> geho / y dobytek<0SAK> geho ? 

Odpowěďel Gézus<1SVP> / a řekl gij : Každý kdož pij 

wodu<0SAK> tuto / žijzniti bude zaſe : ale kdožbykoli pil 

wodu<0SAK> kterúž yá mu dám / nebude žijzniti na wie= 

ky<0SAA> : ale woda<0SAK> kterúž yá mu dám / bude w něm ſtu 

dnice<0SAK> wody<0SAK> genž ſkáče do žiwota<0SAA> wiečneeho<0AA>. Dij 

mu žena<0SAPP> : Pane/ day mi té wody<0SAK> abych nežijznila/ 

ani chodila ſem k wáženij<0SAA> . Dij gij Gézus<1SVP> : Gdi / 

zawoley muže<0SAPP> ſwého / a přiď ſem . Odpowieďela 

žena<0SAPP> / a řekla mu : Nemám muže<0SAPP> . Dij gij Gézus<1SVP>: 

Dobřes powěďela / nemám muže<0SAPP> : nebs pět<0NN> mužů<0SAPP> 

měla / a nynij kteréhož máš/ nenij twůy muž<0SAPP> : tos 

práwě powěďela . 

Dij mu žena<0SAPP> : Pane / widijm že ſy ty prorok<0SAS> . 

Otcowé náſſi na hůře<0SAK> této klaňeli ſe/ a wy prawij 

te : že w Gerozolijmě<1SVG> geſt mijſto<0SAK> / kdež ſe ſluſſij kla 

 

<O viij v><Liſt cxij v> 

ňeti . Dij gij Gézus<1SVP> : Zieno/ wěř mi / přicházý ho 

dina<0SAA> / kdyžto ani na hůře<0SAK> této / ani w Gerozolij= 

mie<1SVG> budete ſe klanieti otcy<0SAS> . Wy ſe klanijte čemuž 

newijte : my ſe klanijme čemuž wijme/ neb ſpaſenij<0SAS> 

z židů<0SAPG> gť . Ale přicházýť hodina<0SAA>/ y nynij gť / když 

to prawij<0AA> klanitebnijcy<0SAPP> klanieti ſe budau otcy<0SAS> du= 

chem<0SAA> a prawdau<0SAA> . Neb y otec<0SAS> takowých hledá kte 

řijžby ſe mu klaněli . Bůh geſt duch<0SAS> / a ti kteřijž 

mu ſe klaniegij / duchem<0SAA> a prawdau<0SAA> ſe muſý kla= 

ňeti . 

Dij gemu žena<0SAPP> : Wijm že Mesſyáš<1SAS> ↔pgijti má / kte 

rýž ſlowe Kryſtus<1SAS> : Protož když ten přigde zwěſtu 

ge nám wſſecko . Dij gij Gézus<1SVP> : Yáť ſem gēž mlu 

wijm tobě . A wtom přiſſli včedlnijcy<0SAPP> geho / a di 
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wili ſe / že s ženau<0SAPP> mluwil . Wſſak žádný ne řekl : 

co ſe tážeš/ neb proč mluwijš s nij ? Tehdy necha 

la dčbána<0SAK> ſwého žena<0SAPP> / a odeſſla do mieſta<0SAK> / a dij 

tiem lidem<0SAPP> . Poďte / wizte člowěka<0SAPP> / kterýž mi po 

wěďel wſſecko což ſem koli činila : zdali on geſt tē 

Kryſtus<1SAS> ? Wyſſli tedy z mieſta<0SAK> / a přiſſli k nie= 

mu. 

Mezy tijm proſyli ho včedlnijcy<0SAPP> / řkauce : Mi= 

ſtře / gez . Ale on řekl gim : Yáť mám pokrm<0SAK> k ge 

denij<0SAA>/ gehož wy newijte . Rekli tedy včedlnijcy<0SAPP> 

mezy ſebú : Zdaliž mu kdo přineſl co gijſti ? Dij gť 

Gézus<1SVP> : Můy pokrm<0SAK> geſt abych činil což chce ten 

genž mne poſlal/ a dokonal dijlo<0SAA> geho . Zdaliž wy 

neprawijte : geſſtie ſau čtyři<0NN> měſýcy<0SAA>/ a žeň<0SAA> přigde ? 

Hle prawijm wā / pozdwihňete očij<0SAK> ſwých / a po= 

hleďte na kraginy<0SAK> že giž bijlee<0AA> ſau ke žni<0SAA> . A kdož 

žne / odplatu<0SAA> béře / a hromáždij vžitek<0SAA> k žiwotu<0SAA> 

wěčnému<0AA> : aby y kdož rozſýwá ſpolu ſe radowal / 

y kdož žne . Neb w tom geſt řeč<0SAA> prawá<0AA> / že giný 

geſt genž rozſýwá / a giný geſt genž žne . Yá ſem 

wás poſlal abyſſte to žali / o čemž ſte wy nepraco= 

 

<P j r><Liſt cxiij r> 

wali. Ginij pracowali / a wy ſte w práce<0SAA> ge 

gich weſſli. 

Z mieſta<0SAK> pak toho mnozý<0AX> z Samarytánů<1SAPG> vwěři 

li w něho pro řeč<0SAA> ženy<0SAPP> ſwědčijcý<0AA> / že gij byl powě= 

ďel wſſecko cožkoli byla činila . Tedy když byli ↔p 

ſſli k niemu Samarytáni<1SAPG> / proſyli ho / aby v nich 

zůſtal : Y pobyl tu dwa<0NN> dni<0SAA> . A mnohē wijce<0NN> gich 

vwěřilo pro řeč<0SAA> geho/ a ženě<0SAPP> prawili : Giž ne pro 

twú řeč<0SAA> wěřijme / neb ſme ſami ſlyſſeli / a wijme / 

že tēto gť wprawďe ſpaſytel<0SAS> ſwěta<0SAK> Kryſtus<1SAS> . 

Po dwau<0NN> pak dnech<0SAA> wyſſel odtud / a odſſel do 

Galilee<1SVG> . Neb on Gézus<1SVP> ſwědčil / že ↕prok<0SAS> w ſwee 

wlaſti<0SAA> cti<0SAA> nemá / Protož když byl přiſſel do Gali= 

lee<1SVG> / přigali ho Galileyſſtij<1SAPG> / když wſſecko byli wi= 

ďeli / což činil w Gerozolijmie<1SVG> w den<0SAA> ſwátečnij<0ARS> : 

Neb y oni byli přiſſli ke dni<0SAA> ſwátečnijmu<0ARS> . Tedy 

opět Gézus<1SVP> přiſſel do Kány<1SVG> Galileyſkee<1ARGG> / kdež byl 

včinil z wody<0SAK> wijno<0SAK>. 

Y byl něgaký králik<0SAPT> gehožto ſyn<0SAPP> nemocen<0AA> byl w 

Kapernaum<1SVG> / ten když vſlyſſel/ žeby Gézus<1SVP> přiſſel 

od Iůdſka<1SVG> do Galilee<1SVG> / odſſel k ňemu / a ↕pſyl ho 

aby sſtaupil / a vzdrawil ſyna<0SAPP> geho : Neb on ſko 

náwal . Tedy řekl Gézus<1SVP> k nie
v
 : Nevzřijteli zna 

menij<0SAA> a zázraků<0SAA> / newěřijte . Dij k niemu králik<0SAPT> : 

Pane / sſtup prwé nežliť vmře ſyn<0SAPP> můy . Dij mu 

Gézus<1SVP> : Gdi / ſyn<0SAPP> twůy žiw<0AA> geſt . Vwěřil člowěk<0SAPP> 

řeči<0SAA> kterúž mu byl powěďel Gézus<1SVP> / a ſſel . A když 

on giž sſtupowal / potkali ſe s nim ſlužebnijcy<0SAPP> / a 

zwěſtowali / řkauce : Syn twůy žiw<0AA> gť . Tedy tá 

zal gich na hodinu<0SAA>/ w kterauby ſe lépe měl . Y ře 

kli mu : Wčera w hodinu<0SAA> ſedmú<0NN> oſtala ho zymni 

ce<0SAA>. Tedy poznal otec<0SAPP> / že ta hodina<0SAA> byla / w nijž= 

to byl mu řekl Gézus<1SVP> : ſŷ<0SAPP> twůy žiw<0AA> gť . Y vwěřil 

on y dům<0SAK> ge
o
 weſſkē To opět druhé<0NN> znamenij<0SAA> vči 

nil Gézus<1SVP> / když byl ↔pſſel od Iůdſka<1SVG> do Galilee<1SVG>. 

 

<P j v><Liſt cxiij v> 
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KAPI.V. 

POtom byl den<0SAA> ſwátečnij<0ARS> židowſký<0ARGP> / y wſtau 

pil Gézus<1SVP> do Gerozolijma<1SVG> . Geſt pak w Ge 

rozolijmie<1SVG> v ſſlachtaty rybnijk<0SAK> kterýžto ſlowe 

židowſky betſeda<0SVG> / patero<0NS> přijſtřeſſij<0SAK> mage / w nich 

žto leželo množſtwij<0SAA> weliké<0AA> nedužiwých<0AX> / ſlepých<0AX> / 

kulhawých<0AX> / vſchlých<0AX> / očekáwagijcých<0AA> hnutij<0SAA> wo= 

dy<0SAK> . Neb angel<0SAS> sſtupowal giſtým<0AA> čaſem<0SAA> do rybnij 

ká<0SAK> / a hýbal wodú<0SAK> . A tak kdož prwnij<0NN> sſtaupil po 

hnutij<0SAA> wody<0SAK> / vzdrawē býwal od kteréhožkoli dr 

žán byl neduhu<0SAA> . Byl pak tu ňegaký člowěk<0SAPP> / kte= 

rýžto oſm<0NN> a třidceti<0NN> let<0SAA> neduhem<0SAA> držán byl . To= 

ho když vzřel Gézus<1SVP> an ležij / a poznal / že giž za 

dlúhý<0AA> čas<0SAA> neduhem<0SAA> držán byl / dij mu : Chceſſli 

zdráw<0AA> býti ? Odpowij mu nedužiwý<0AX> : Pane / člo 

wěka<0SAPP> nemám / kdyžby ſe woda<0SAK> zbauřila / aby mne 

wpuſtil do rybnijka<0SAK> . Ale za tijm když yá gdu giž 

giný předemnú sſtupuge . 

Dij mu Gézus<1SVP> : Wſtaň / wezmi lože<0SAK> ſwee / a 

choď . A yhned zdráw<0AA> včiňen geſt člowěk<0SAPP> ten / a 

wzal lože<0SAK> ſwé / a chodil . Byla pak ſobota<0SVA> w ten 

den<0SAA> . Tedy řekli židé<0SAPG> tomu / kterýž vzdrawē byl : 

Sobotať geſt / neſluſſij tobě bráti lože<0SAK> . Odpowie 

 

<P ij r><Liſt c[x]iiij> 

ďel gim : Kteryž mne vzdrawil/on mi řekl : Wez 

mi lože<0SAK> ſwé / a choď ? Tedy otázali ho : Kdo geſt 

ten člowěk<0SAPP> / kterýž řekl tobě : Wezmi lože<0SAK> ſwé / a 

choď ? Ale ten kterýž vzdrawen byl / newěďel kdo 

by byl . Neb Gézus<1SVP> byl vſtaupil / proto že záſtup<0SAK> 

byl na tō mijſtie<0SAK> . Potō ho nalezl Gézus<1SVP> w chrá= 

mě<0SVB> / a řekl mu : Hle vzdrawens / aby potō nehře 

ſſil / aťby ſe ňeco horſſijho<0AX> tobě nepřihodilo . 

Odſſel ten člowiek<0SAPP> / a zwieſtowal židom<0SAPG> / žeby 

Gézus<1SVP> byl / od ňehož byl vzdrawen . A pro to ↕p= 

tiwili ſe židé<0SAPG> Gézuſowi<1SVP>/ a hledali ho zabiti / že to 

byl včinil w sobotu<0SVA> . Ale Gézus<1SVP> odpowěďel gim : 

Otec můy až do tohoto čaſu<0SAA> ďelá / y yáť ďelám . 

A pro to wijce<0NN> ho hledali židee<0SAPG> zabiti / že netoliko 

zruſſil ſobotu<0SVA> / ale že y otce<0SAS> ſwého prawil Boha<1SAS> / 

rowného<0AA> ſe čiňe Bohu<1SAS> . 

Odpowěďel tedy Gézus<1SVP> / a řekl gim : Amen a= 

men prawijm wám/ nemůžť ſyn<0SAS> od ſebe ničehůž či 

niti / než cožby wiďel an otec<0SAS> činij . Neb cožbyko= 

li on činil / to též y ſyn<0SAS> činij . Neb otec<0SAS> miluge ſy= 

na<0SAS>/ a wſſecko mu vkazuge což ſám činij : a wětſſij<0AA> 

mu ſkutky<0SAA> nad tyto vkáže / že ſe wy podiwijte . 

Neb yakož otec<0SAS> křijſý mrtwé<0AX> a obžiwuge/ tak y ſyn<0SAS> 

kteréž chce obžiwuge . Neb aniž otec<0SAS> koho ſaudij / 

ale weſſken ſaud<0SAA> dal ſynu<0SAS> / aby wſſickni ctili ſyna<0SAS> 

yakož ctij otce<0SAS> . Kdož nectij ſyna<0SAS> / nectij otce<0SAS> kte= 

rýž ho poſlal . Amen amen prawijm wā / kdož řeč<0SAA> 

mú ſlyſſij/ a wěřij tomu gēž mne poſlal / má žiwot<0SAA> 

wěčný<0AA> / a w potupenij<0SAA> nepřigde / ale ↓pſſel od ſmr 

ti<0SAA> do žiwota<0SAA> . 

Amen amen prawijm wám / že přigde hodina<0SAA> / 

a nynij geſt / kdyžto mrtwij<0AX> vſlyſſij hlas<0SAK> ſyna<0SAS> Bo= 

žijho<1AS> : a kteřijžby vſlyſſeli / žiwi<0AA> budau . Neb ya= 

kož otec<0SAS> má žiwot<0SAA> ſám w ſobě / tak dal y ſynu<0SAS> aby 

miel žiwot<0SAA> ſā w ſobě : a dal mu moc<0SAA> také ſauditi / 
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<P ij v><Liſt c[x]iiij v> 

že ſyn<0SAS> člowieka<0SAPP> geſt . Nediwtež ſé tomu : neb při= 

cházý hodina<0SAA>/ w nijžto wſſickni kteřijž w hrobijch<0SAK> 

ſau / vſlyſſij hlas<0SAK> geho : a wygdau / kteřijž dobré<0AA> 

wěcy<0SAA> činili / na wzkřijſſenij<0SAA> žiwota<0SAA> : ale kteřijž zlee<0AA> 

wěcy<0SAA> činili / na wzkřijſſenij<0SAA> potupenij<0SAA> . 

Nemohuť yá ſám z ſebe ničehůž včiniti . Yakž 

ſlyſſijm / ſaudijm / a ſaud<0SAA> můy ſprawedliwý<0AA> geſt : 

Neb nehledám wůle<0SAA> ſwé / ale wůle<0SAA> toho gēž mne 

poſlal / otcowy<0AS> . Bychť yá ſwiedectwij<0SAA> wydáwal 

ſám o ſobě / ſwědectwij<0SAA> mé nebyloby prawé<0AA> . Gi= 

nýť geſt kterýž ſwědectwij<0SAA> wydáwá o mňe/a wijm 

že prawé<0AA> geſt ſwědectwij<0SAA> / kteréž ſwědčij o mňe . 

Wy ſte poſlali k Ianowi<1SVP> / a on ſwědectwij<0SAA> wy= 

dal prawďe<0SAA> . Yá pak nepřigijmám ſwědectwij<0SAA> od 

člowěka<0SAPP> / ale toto prawijm/ abyſſte wy ſpaſeni by 

li . On byl ſwijce<0SAK> hořijcý<0AA> a ſwijtijcý<0AA> / ale wy ſte ch 

tieli na čas<0SAA> ſe weſeliti w ſwětle<0SAA> geho . Ale yá mám 

wietſſij<0AA> ſwiedectwij<0SAA> / nad ſwiedectwij<0SAA> Ianowo<1APPV> : 

Neb ſkutkowé<0SAA> kteréž mi dal otec<0SAS> / abych ge doko= 

nal / ti ( prawī<0AA> ) ſkutkowé<0SAA> kteréž yá činijm ſwěd 

čij o mňe / že mne otec<0SAS> poſlal . A otec<0SAS> kterýž mne 

poſlal / on ſwědčil o mňe . Ani ſte hlaſu<0SAK> geho kdy 

ſlyſſeli / ani ſte twářnoſti<0SAA> geho wiďeli/ a řeči<0SAA> geho 

nemáte w ſobě zůſtáwagijcý<0AA> / neb gehož on poſlal/ 

tomu wy newěřijte . 

Wyhledaweyte pijſma<0SVT> / neb ſe wám widij že w 

nich žiwot<0SAA> wěcný<0AA> máte : a tať ſau / kteráž ſwědčij 

o mňe : a nechcete přigijti ke mňe abyſſte žiwot<0SAA> mě 

li . Sláwy od lidij<0SAPP> nepřigijmám / ale poznal ſem 

wás / že milowánij<0SAA> Božijho<1AS> nemáte w ſobě . Yá 

ſem přiſſel gménē<0SAA> otce<0SAS> ſwého / a nepřigijmáte mne . 

Přigdeli giný gménē<0SAA> ſwým / toho přigmete . Kte 

rak wy můžte wěřiti / kterijž ſláwu<0SAA> od ſebe weſpo= 

lek přigijmáte : a ſlaawy<0SAA> kteráž od ſameeho Boha<1SAS> 

pocházý / nehledáte ? 

 

<P iij r><Liſt cxv r> 

Nedōniweyte bychť yá žalowati miel na was 

před otcem<0SAS> : Geſtiť kdoť na wás žaluge Mozes<1SVP> / 

w ňemž wy naďegi<0SAA> máte . Neb byſſte byli wieřili 

Mozeſowi<1SVP> / owſſem mňe bylibyſſte wěřili / neb on 

o mňe pſal . Ale poňewádž geho pſanijm<0SVT> newěřij= 

te / kterak ſlowom<0SAA> mým vwěřijte . 

 

11.4.2 List Galatským 

<f viij r><Liſt xlviij. r> 

KAPI.PRWNII. 

Awel apoſſtol<0SAS> / ne od lidij<0SAPP> / ani ſkrze 

člowěka<0SAPP> / ale ſkrze Gezu<1SVP> Kryſta<1SAS> / a Bo 

ha<1SAS> otce<0SAS> / kterýž ho wzkřijſyl z mrtwých<0AX> 

y ti kteřijž ſemnau ſau wſſikni bratřij<0SAPP> . 

Zborom Galatſkým<1ARGG> . 

Miloſt wám a pokoy<0SAA> od Boha<1SAS> otce<0SAS> / a od paa= 

na<0SAS> naſſeho Gezu<1SVP> Kryſta<1SAS> / kterýž dal ſe ſamého za 

hřijchy<0SAA> naſſe aby vytrhl nás z přijtomného<0AA> ſwieta<0SAK> 

zlého<0AA> podlé wůle<0SAA> Boha<1SAS> a otce<0SAS> naſſeho / gemužto 

ſláwa<0SAA> na wěky<0SAA> wěkůw<0SAA> . AMEN . 
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Diwijm ſe / že od Kryſta<1SAS> kterýž wás powolal 

ſkrze miloſt<0SAA> / tak rychle dáte ſe přewoditi w ginee<0AA> 

Ewangelium<1SAS> : kteréž nenij giné<0AA> / než že ſau někte= 

řij / geſſto rmůtij wás / a chtěgij zpřewrátiti Ewā 

gelium<1SAS> Kryſtowo<1AS> . Ale bychom pak my / neb an= 

gel<0SAS> s nebe<0SAS> kázal wā Ewangelium<1SAS> / kromě toho kte 

réž ſme wám kaazali / proklatý<0AA> buď . Yakož ſme 

 

<f viij v><Liſt xlviij. v> 

předpowěděli y nynij opět prawijm : Geſtliby wā 

kdo kázal Ewangelium<1SAS> / kromě toho kteréž ſte při 

gali / prokletý<0AA> buď . Neb nynij zdali lidſké<0ARPP> wiecy<0SAA> 

káži / čili Božſké<1AS> ? A neb lidemli<0SAPP> ſe hledám zalij= 

biti ? Nebo bych ſe byl až doſawad lidē<0SAPP> lijbil / ſlu 

žebnijkē<0SAPP> Kryſtowŷ<1AS> bych nikoli nebyl . 

Známo pak wám činijm bratřij<0SAPP> Ewangelium<1SAS> / 

kteréž kázáno gť odemne / že nenij podlé člowěka<0SAPP> : 

Neb aniž ſē yá ge wzal od člowěka<0SAPP> / ani ſe naučil 

ale ſkrze zgewenij<0SAA> Gezu<1SVP> Kryſta<1SAS> . Neb ſte ſlyſſeli o 

mē obcowánij<0SAA> někdy w židowſtwu<0SAA> / že ſem ſe nad 

obyčey<0SAA> protiwil cýrkwi<0SVI> Božij<1AS> / a wypleňowal ſem 

gi / a ↕pſpijwal ſem w židowſtwu<0SAA> nad mnohé<0AX> mňe 

rowné<0AA> w ſwém pokolenij<0SAA> / ſa náramně pilen<0AA> vſta= 

nowenij<0SAA> wydaných<0AA> od ſtarſſijch<0AX> ſwých . 

Ale yakž ſe wiďelo Bohu<1SAS> / kterýž mne byl odďe 

lil z žiwota<0SAK> mateře<0SAPP> mé/a powolal ſkrze miloſt<0SAA> ſwú 

k tomu / aby zgewil ſyna<0SAS> ſwého ſkrze mne / abych 

ho kázal mezy pohany<0SAPP> / yhned / nerozmluwil ſem 

s tielem<0SAK> a krwij<0SAK> / aniž ſem ſe nawrátil do Gero 

zolijma<1SVG> k tiem kteřijž předemnú byli apoſſtolé<0SAS> . ale 

odſſel ſem do Arábij<1SVG> / a zaſe ſem ſe nawrátil do Da 

maſſku<1SVG> . Potom po třech<0NN> letech<0SAA> nawrátil ſem ſe do 

Gerozolijma<1SVG> / abych vzřel Petra<1SVP> / y pobyl ſem v ně 

ho patnácte<0NN> dni<0SAA> . Giného pak z apoſſtolů<0SAS> žádné= 

ho ſē newiďel / než Iakuba<1SVP> bratra<0SAPP> páně<0AS> . Ale cožť 

wā pijſſi / hle před Bohē<1SAS> že neklamā . 

Potom ſem přiſſel do kragin<0SAK> Syrſkých<1ARGG> / a Cylic 

kých<1ARGG> . Byl ſem pak neznámý<0AA> podlé twáři<0SAK> zborom<0SVI> 

Iůdſkým<1ARGG> / kteřijž byli w Kryſtu<1SAS> / ale toliko ta po 

wěſt<0SAA> v nich byla : kterýž ſe nám někdy protiwil / 

giž káže wijru<0SAA> kterúž ňekdy wybogowáwal : a ſla= 

wili we mňe Boha<1SAS> . 

 

<g j r><Liſt xlix. r> 

KAPI. II. 

POtō po čtrnácti<0NN> letech<0SAA> opiet ſem wſtaupil do 

Gerozolijma<1SVG> / ſpolu s Barnabáſſem<1SVP> pogaw 

také y Týta<1SVP> . Wſtaupil ſem pak podlé zgewe 

nij<0SAA> / a rozmluwil ſem s nimi o Ewangelium<1SAS> / kte= 

réž káži mezy pohany<0SAPP> / ale obláſſtňe s tiemi / kteřijž 

byli v wážnoſti<0SAA> / abych ňekterak na darmo nebie= 

žel / a neb byl neběhal . Ale ani Týtus<1SVP> / kterýž ſe 

mnau byl / ſa Ržekem<1SAPG> / přinúcen byl aby obřezán 

byl / pro náhodau<0SAA> weſſlé<0AA> faleſſnee<0AA> bratry<0SAPP> / kteřijž 

podlé giných weſſli k wyſſpehowánij<0SAA> ſwobody<0SAA> na= 

ſſij / kterúž máme w Gezu<1SVP> Kryſtu<1SAS> / aby nás w ſlu 

žbu<0SAA> přinůtili . Gimžto ani na čas<0SAA> zagiſté ſme ne= 

poſtaupili ſkrze poddánij<0SAA> / aby prawda<0SAA> weſeleeho<0AA> 

zwěſtowánij<0SAA> zůſtala v wás . 

Od tiech pak kteřijž ſe zdáli ňečijm býti / yacýž 
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ňekdy byli / nic mi do toho nenij . Oſoby člowěka<0SAPP> 

Bůh<1SAS> nepřigijmá . Neb kteřijž v wážnoſti<0SAA> byli/ nic 

mi nepřidali . Anobrž zaſe / když vzřeli že mi ſwě 

řeno bylo Ewangelium<1SAS> k neobřijzce<0SAA> / yakož Petro= 

wi<1SVP> k obřijzce<0SAA> ( neb kterýž mocným<0AA> byl w Petrowi<1SVP> 

 

<g j v><Liſt xlix. v> 

k apoſſtolſtwij<0SAS> obřijzky<0SAA> / mocným<0AA> byl y we mňe ku 

pohanō<0SAPP> ) a když poznali miloſt<0SAA> mňe danú Iakub<1SVP> 

a Cefas<1SVP> a Ian<1SVP> / kteřijž ſe wiďeli býti ſlúpowé<0SAK> / po 

dali mi a Barnabáſſowi<1SVP> prawic<0SAK> towaryſtwij<0SAA> / aby 

chom my ku pohanom<0SAPP> / oni pak k obřijzce<0SAA> apoſſtol 

ſtwij<0SAS> vžijwali / toliko abychō na chudé<0AX> pamatowa 

li / w čemž y pilen<0AA> ſem byl / abych to činil . 

Když pak přiſſel Petr<1SVP> do Antyochý<1SVG>/ zgewně ſem 

ſe mu opřel / proto že treſtán byl . Neb prwé než 

byli někteřij přiſſli od Iakuba<1SVP> / ſpolu s pohany<0SAPP> při 

gijmal pokrm<0SAK> . Ale když přiſſli vkradl ſe a odďelil 

ſe od nich / boge ſe tiech/ kteřijž byli z obřijzky<0SAA>/ a ta 

kowé pokrytſtwij<0SAA> wedli ſpolu s nim y ginij židee<0SAPG> / 

tak že y Barnabáš<1SVP> ſpolu odweden byl w gegich po 

krytſtwij<0SAA> . Ale když ſem vzřel žeby neupřijmě krá= 

čeli podlé prawdy<0SAA> weſelého<0AA> zwěſtowánij<0SAA> / řekl ſem 

Petrowi<1SVP> přede wſſemi . Poňewadž ty / ſa židē<0SAPG> / po 

hanſky ſy žiw<0AA> / a ne židowſky/ proč pohany<0SAPP> nůtijš 

aby židowſky žiwi<0AA> byli ? 

My od přirozenij<0SAA> židé<0SAPG> / a ne hřijſſnijcy<0SAPP> z poha= 

nů<0SAPP> : neb wijme že ſe neoſprawedlňuge člowěk<0SAPP> z ſku 

tků<0SAA> zaakona<0SAA> / než ſkrze wijru<0SAA> Gezu<1SVP> Kryſta<1SAS> / y my 

ſme w Gezu<1SVP> Kryſta<1SAS> vwěřili / abychom oſprawedl 

ňeni byli z wijry<0SAA> Kryſtowi<1AS> / a ne z ſkutků<0SAA> zákona<0SAA>: 

pro to že nebude oſprawedlňen z ſkutků<0SAA> zákona<0SAA> žá 

dný člowěk<0SAPP> . 

Pakli když hledáme oſprawedlňeni býti ſkrze Kry 

ſta<1SAS> / y my nalezeni býwáme hřijſſnijcy<0SAPP>/ zdaliž tedy 

Kryſtus<1SAS> ſlužebnijkē<0SAPP> hřijcha<0SAA> gť ? Odſtup to . 

Neb gťli což ſem zbořil zaſe ſtawijm/ přeſtupnij 

kem<0SAPP> ſebe ſamého vſtanowugi . Neb yá ſkrze zákō<0SAA> / 

zákonu<0SAA> ſem byl vmřel : abych Kryſtu<0SAS> žiw<0AA> byl ſpo= 

lu s Kryſtem<1SAS> vkřižowán ſem . Wſſak žiw<0AA> ſem ne 

yá giž / ale žiwť<0AA> we mňe Kryſtus<1SAS> . Ziwotem pak 

gimž nynij žiw<0AA> ſem w tiele<0SAK> / ſkrze wijru<0SAA> ſyna<0SAS> Božij 

 

<g ij r><Liſt l. r> 

ho<1AS> žiw<0AA> ſem / kterýž mne milowal / a wydal ſeſamé 

ho za mne . 

Nepohrdám miloſtij<0SAA> Božij<1AS> . Neb gťli ſprawed 

liwoſt<0SAA> ſkrze zákō<0SAA> / tedy Kryſtus<1SAS> nadarmo vmřel . 

 

KAPI. III. 

OBlázniwij Galatſſtij<1SAPG> / kdo wás vržkl aby= 

ſſte newěřili prawdě<0SAA> ? Kterýmžto před oči 

ma<0SAK> Gézus<1SVP> Kryſtus<1SAS> prwé byl wypſán / me 

zy wámi vkřižowán . To toliko žádám zwěďeti 

od wás . Z ſkutkůli<0SAA> zákona<0SAA> ſte přigali ducha<0SAS> / čili 

z kázanij<0SAA> wijry<0SAA> ? Takliž ſte blázniwij<0AA> / že počawſſe 

duchem<0SAA> / giž tielem<0SAK> konáte ? Tak mnoho ſte trpě= 

li nadarmo/ gťli wſſak y nadarmo . Protož kterýž 

wám dodáwá ducha<0SAS> / a činij mocy<0SAA> mezy wámi / z 

ſkutkůli<0SAA> zákona<0SAA> čili z kázanij<0SAA> wijry<0SAA> to činij ? Ya= 
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kož Abraham<1SVP> vwěřil Bohu<1SAS> / a počteno geſt mu k 

ſprawedliwoſti<0SA> . Wijte tedy / že kteřijž ſau z wijry<0SAA> 

ti ſau ſynowé<0SAPP> Abrahamowi<1APPV> . 

Přehlédſſi pak pijſmo<0SVT> / že Bůh<1SAS> z wijry<0SAA> oſpra= 

wedlňuge pohany<0SAPP> / prwé weſelú<0AA> wěc<0SAA> zwěſtowalo 

Abrahamowi<1SVP> / řkucy . Požehnáni budau w tobie 

wſſickni pohané<0SAPP> . A tak kteřijž z wijry<0SAA> ſau / požeh 

náni býwagi s wěrným<0AA> Abrahamē<1SVP> . Nebo koliko 

 

<g ij v><Liſt l. v> 

gich koli gť z ſkutků<0SAA> zákona<0SAA>/ zlořečenſtwij<0SAA> ſau pod 

dáni<0AA> . Neb pſáno geſt : Zlořečený každý / kterýž= 

by nezůſtal wewſſem což pſáno geſt w knihách<0SVT> zá= 

kona<0SAA> aby to činil . Zie pak w zákoně<0SAA> žádný ſe neo 

ſprawedlňuge v Boha<1SAS> / zgewné<0AA> geſt . Neb ſpra= 

wedliwý<0AX> z wijry<0SAA> žiw<0AA> bude . Zákon pak nenij z wij 

ry<0SAA>/ ale kterýby člowěk<0SAPP> to činil/ žiw<0AA> bude ſkrze to . 

Kryſtus nás wykaupil od zlořečenij<0SAA> zákona<0SAA> / když 

za nás včiňen geſt zlořečenijm<0SAA> ( neb pſáno gť : Zlo 

řečený každý/ kterýž wiſý na dřewě<0SAK> ) aby na poha 

ny<0SAPP> požehnaanij<0SAA> Abrahamowo<1APPV> přiſſlo ſkrze Gezu<1SVP> 

Kryſta<1SAS>/ abychom zaſlijbenij<0SAA> ducha<0SAS> přigali ſkrze wij 

ru<0SAA> . 

Bratřij / podlé člowěka<0SAPP> prawijm : vmluwy<0SAA> ač 

koliby byla člowěka<0SAPP> / wſſak bylaliby potwrzena žá 

dný nezamijtá / aniž co přidáwá . Ale Abrahamo 

wi<1SVP> powědijna ſau zaſlijbenij<0SAA> y ſemeni<0SAK> geho. Ne dij 

y ſemenom<0SAK> / yako o mnohých<0AA> / ale yako o gednom<0NN> 

a w ſemenu<0SAK> twém / genž gť Kryſtus<1SAS> . To pak 

prawijm/ že vmluwy<0SAA> prwé<0NN> ztwrzené<0AA> od Boha<1SAS> při 

Kryſtu<1SAS> zákon<0SAA> neruſſij ( kterýž po čtyřech<0NN> ſtech<0NS> a po 

třidceti<0NN> letech<0SAA> počátek<0SAA> wzal ) aby zahladil zaſlijbe= 

nij<0SAA> . Nebo geſtli z zákona<0SAA> geſt ďedictwij<0SAA> / giž nenij 

z zaſlijbenij<0SAA> . Giſtie Abrahama<1SVP> ſkrze zaſlijbenij<0SAA> da 

rowal Bůh<1SAS> . 

K čemu geſt tedy zákon<0SAA> ? Pro přeſtaupenij<0SAA> při 

dán byl/dokawadžby ne↔pſſlo ſemeno<0SAK> / gemužto za 

ſlijbeno bylo / zřijzený<0AA> ſkrze angely<0SAS> w ruce<0SAK> přímlů= 

wce<0SAPP> . Přímlůwce pak nenij gednoho<0NN>/ ale Bůh<1SAS> ge 

den<0NN> gť . Zdaliž tedy zákon<0SAA> geſt proti zaſlijbenijm<0SAA> 

Božijm<1AS> ? Odſtup to . Neb bybyl dán zákon<0SAA> geſſ= 

toby mohl obžiwiti / w prawďe<0SAA> z zákonaby<0SAA> byla ſ↑p 

wedliwoſt<0SAA> . Ale pijſmo<0SVT> zawřelo wſſecko pod hřij= 

chem<0SAA>/ aby zaſlijbenij<0SAA> z wijry<0SAA> Gezu<1SVP> Kryſta<1SAS> dáno by 

lo wěřijcŷ<0AX> . Ale prwé nežli byla přiſſla wijra<0SAA>/ pod 

 

<g iij r><Liſt lj. r> 

zákonē<0SAA> ſme byli oſtřijháni / zawřijni k té wijře<0SAA> kte 

ráž měla zgewena býti . 

A tak zákon<0SAA> pěſtaunem<0SAPP> naſſim byl k Kryſtu<1SAS> / a= 

bychom z wijry<0SAA> oſprawedlňeni byli . Ale yakž při= 

ſſla wijra<0SAA> / giž wijce<0NN> neyſme pod pěſtaunem<0SAPP> . Neb 

wſſickni ſynowé<0SAPP> Bozij<1AS> ſte / proto že ſte vwěřili Ge 

zu<1SVP> Kryſtu<1SAS> . Neb kteřijžkoli pokřtieni ſte / w Kry= 

ſta<1SAS> ſte ſe oblékli . Nenij žid<0SAPG> / a ni Ržek<1SAPG> : nenij ſlu= 

žebnijk<0SAPP> ani ſwobodný<0AX> : nenij muž<0SAPP> ani žena<0SAPP> . Neb 

wy wſſickni geden<0NN> ſte w Gezu<1SVP> Kryſtu<1SAS> . A ponie= 

wadž ſte wy Kryſtowi<1AS> / tedy ſemeno<0SAK> Abrahamo= 

wo<1APPV> / a podlé zaſlijbenij<0SAA> ďedicowé<0SAPP> . 
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KAPI. IIII. 

PRawijm pak / yak dlúho ďedic<0SAPP> dijtietem<0SAPP> gť / 

nic ſe neďelij od ſlužebnijka<0SAPP> / ſa pánem<0SAPP> wſſe= 

ho / ale pod obráncemi<0SAPP> a zpraawcemi<0SAPP> geſt až 

do čaſu<0SAA> / kterýž otec<0SAPP> vložil . Tak y my když ſme 

byli ďetmi<0SAPP> / pod žiwly<0SAA> ſwěta<0SAK> ſme byli / w ſlužbu<0SAA> ↔p 

núceni . Ale yakž přiſſla plnoſt<0SAA> čaſu<0SAA> / wyſlal Bůh<1SAS> 

ſyna<0SAS> ſwého / včiňeného<0AA> z ženy<0SAPP>/ včiňeného<0AA> podda 

ného<0AA> zákonu<0SAA> : aby ty kteřijž zaakonu<0SAA> byli poddáni 

wykaupil : abychō wywolenijm<0SAA> / práwo<0SAA> ſynůw<0SAPP> ↔p 

gali . Zie pak ſte ſynowé<0SAPP> / wyſlal Bůh<1SAS> ducha<0SAS> ſyna<0SAS> 

ſwého w ſrdce<0SAK> náſſe wolagijcýho<0AA> / Abba otče<0SAS> . 

 

<g iij v><Liſt lj. v> 

A tak giž neyſy ſlužebnijkem<0SAPP> / ale ſynem<0SAPP> . A gťli ſy 

nem<0SAPP> / y ďedicem<0SAPP> Božijm<1AS> ſkrze Kryſta<1SAS> . 

Ale tehdy zagiſté když ſte neznali Boha<1SAS> ſlaužili 

ſte tiem kteřijž od přirozenij<0SAA> neyſau Bohowé<1SAPP> . Ny 

nij pak yakž ſte poznali Boha<1SAS> / anobrž raďegi poz= 

náni ſte od Boha<1SAS>/ kterak ſe obracugete zaſe k mdlŷ<0AA> 

a nuzným<0AA> žiwlom<0SAA> / gimžto opět z cela ſlaužiti chce= 

te ? Dny zachowawáte / a měſýce<0SAA> / a čaſy<0SAA> y léta<0SAA> . 

Bogijm ſe za wás / abych nadarmo nepracowal ↕p 

wás . Buďtež yako yá ſem / poňewadž y yá ſem / 

yako wy / bratřij<0SAPP> proſým wás . Nic ſte mne neura 

zyli . Znáte / že ſem ſkrze mdlobu<0SAA> tiela<0SAK> Ewangeli= 

um<1SAS> kázal wám prwé/ a zkuſſeným<0SAA> mým/ kteréž by 

lo w tiele<0SAK> / nepohrdali ſte / aniž ſte zawrhli / ale 

yakožto angela<0SAS> Božijho<1AS> ſte mne přigali / yako Ge 

zu<1SVP> Kryſta<1SAS> . Které geſt tedy blahoſlawenſtwij<0SAA> wá 

ſſe ? Neb ſwědectwij<0SAA> wám wydáwám / žeby to by 

lo mohlo býti/ oči<0SAK> ſwé wylaupené<0AA> bylibyſſte mi da 

li ú což tedy nepřijtelem<0SAPP> ſem wám včiňen / praw= 

du<0SAA> mluwě wám ? 

Milugij wás ne dobře / nýbrž chtiegij wás wy= 

ſtrčiti / abyſſte gich náſledowali . Dobré geſt pak 

náſledowati w dobree<0AA> wiecy<0SAA> wždycky / a netoliko 

když ſem přijtomē v wás . Synáčkowé mogi / kte 

réž opět boleſtně rodijm / dokawadžby nebyl způſo 

ben w wás Kryſtus<1SAS> . Chtielbych pak přijtomen<0AA> bý 

ti v wás nynij / a proměniti hlas<0SAK> ſwůy / neb ne= 

wijm wám yaké rady<0SAA> dáti . 

Powězte mi kteřijž chcete pod zákonem<0SAA> býti / ne 

ſlyſſijteliž zákona<0SAA> ? Neb pſáno gť / že Abrahā<1SVP> měl 

dwa<0NN> ſyny<0SAPP> / gednoho<0NN> z dijwky<0SAPP> / a gednoho<0NN> z ſwobo 

dné<0AX> . Ale ten kterýž z dijwky<0SAPP> ſe narodil/ podlé tie 

la<0SAK> ſe narodil : kterýž pak z ſwobodné<0AX> ſkrze zaſlijbe 

nij<0SAA> / kteréžto wěcy<0SAA> w giném ſmyſlu<0SAA> ſe prawij . Ne 

bo to ſau dwie<0NN> umluwy<0SAA> / gedna<0NN> owſſem od hory<0SAK> 

 

<g iiij r><Liſt lij. r> 

Sýna<1SVG> k ſlužbě<0SAA> roďecy<0AA>/ kteráž gť Agar<1SVP> ( Nebo Agar<1SVP> 

geſt hora<0SAK> Sýna<1SVG> w Arábij<1SVG> / a w gedněch<0NN> mezých<0SAA> gť 

s tijm genž nynij ſlowe Geruzalém<1SVG> / a ſlaužij s ſy= 

ny<0SAPP> ſwými ) Ale Geruzalē<1SVG> kterýž ſwrchu geſt/ta ſwo 

bodná<0AX> geſt : kteráž geſt mátie<0SAPP> wſſech nás . Neb pſá 

no geſt : Weſel ſe neplodná<0AX> / kteráž nerodijš : wy 

ſkoč a zwolay / kteráž nepracugeš ku porodu<0SAA> : ne= 

bo mnohé ſau ďeti<0SAPP> oſamělé<0AX>/wijce<0NN> nežli té geſſto má 

muže<0SAPP> . My pak bratřij<0SAPP> podlé Izaaka<1SVP> ſme ſynowee<0SAPP> 
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zaſlijbenij<0SAA> . 

Ale yakož tehdy tē gēž ſe podlé tiela<0SAK> byl narodil/ 

↕ptiwil ſe to
v
 / kterýž ſe byl narodil podlé ducha<0SAS> : 

tak y nynij . Ale co dij pijſmo<0SVT> ? Wywrz dijwku<0SAPP> y 

ſyna<0SAPP> gegijho : nebť nebude ďedicem<0SAPP> ſyn<0SAPP> dijwky<0SAPP> s ſy 

nem<0SAPP> ſwobodné<0AX> . A tak bratřij<0SAPP> / neyſme ſynowee<0SAPP> 

dijwky<0SAPP> / ale ſwobodné<0AX> . 

 

KAPI. V. 

WSwoboďe tedy kterauž naas Kryſtus<1SAS> wy= 

ſwobodil / ſtůyte / a nezapleteyte ſe zaſe w 

gho<0SAK> ſlužby<0SAA> . Hle yá Pawel<1SVP> prawijm wā : 

 

<g iiij v><Liſt lij. v> 

že budeteli ſe obřezowati / Kryſtus<1SAS> wám nic ne↕p= 

ſpěge . Poſwědčugi pak každému člowěku<0SAPP> / kterýž 

ſe obřezuge / že powinen geſt aby weſſken zákon<0SAA> za 

chowal / Kryſtus<1SAS> wám včiňen geſt prázdný<0AA> : kte= 

řijž ſe koli ſkrze zákon<0SAA> oſprawedlňugete / z miloſti<0SAA> 

ſte wypadli . Neb my duchem<0SAA> z wijry<0SAA> / naďege<0SAA> ſ↑p= 

wedliwoſti<0SAA> očekáwáme . Nebo w Gezu<1SVP> Kryſtu<1SAS> / 

ani obřijzka<0SAA> co platna gť / ani neobřijzka<0SAA> / ale wij 

ra<0SAA> ſkrze milowánij<0SAA> ďelagijcý<0AA> . 

Bieželi ſte dobře / kdo wám překazyl/ abyſſte ne 

wěřili prawďe<0SAA> ? Totižto namlauwani<0SAA> ne z toho 

pojſlé<0AA> / kterýž waas wolá . Málo kwaſu<0SAK> wſſecko 

ſkropenij<0SAK> nakwaſſuge . Yá daufánij<0SAA> o wás mám/ 

w paanu<0SAS> / že nic giného<0AX> nebudete ſmeyſſleti . Ale 

kdožť wás zarmucuge / poneſeť ſaud<0SAA> kdož by koli 

byl . Yá pak bratřij<0SAPP> geſtli obřijzku<0SAA> geſſtie káži / ↕p 

čež geſſtie protiwenſtwij<0SAA> trpijm ? Tedy zahlazeno 

geſt pohorſſenij<0SAA> křijže<0SAK> . Oby y odřezáni byli kteřijž 

wámi wiklij . 

Neb wy k ſwoboďe<0SAA> powolaani byli ſte bratřij<0SAPP> : 

toliko abyſſte ſwobody<0SAA> nedáwali ku přijčiňe tielu<0SAK>/ 

ale ſkrze láſku<0SAA> poſluhuyte ſobě weſpolek . Neb we 

ſſken zákon<0SAA> w gednom<0NN> ſlowu<0SAA> ſe naplňuge / totižto 

w tōto : Milowati budeŝ bližnijho<0AX> ſwého yako ſe 

ſamého . Pakli geden druhého weſpolek kúſſete a 

žijřete/ hleďtež abyſſte weſpolek geden od druhého 

nebyli ſežránij . 

Ale prawijm / duchē<0SAA> choďte / a žádoſtij<0SAA> tiela<0SAK> ne= 

dokonáte . Nebo tielo<0SAK> žádá ↕pti duchu<0SAA> / duch<0SAA> pak 

proti tielu<0SAK> . A to dwé<0NN> mezy ſebú weſpolek ſe ſobě ↕p 

tiwij / abyſſte toho nečinili / cožbyſſtekoli chtieli . 

Pakli duchem<0SAS> býwáte wedeni / neyſte pod zákonē<0SAA> . 

Zgewnijť ſau pak ſkutkowé<0SAA> tiela<0SAK> / genž ſau tito : 

cyzoložſtwo<0SAA> / ſmilſtwo<0SAA> / nečiſtota<0SAA> / chlipnoſt<0SAA> / mo 

dlářſtwij<0SAA> / kauzla<0SAA> / nepřijzni<0SAA> / ſwár<0SAA> / nenáwiſti<0SAA> / 

 

<g v r><Liſt liij. r> 

hňewowé<0SAA> / krykowé<0SAA> / ſwády<0SAA> / ſekty<0SAA> / záwiſti<0SAA> / w= 

raždy<0SAA> / opilſtwa<0SAA> / hodowánij<0SAA> / a tiem wěcem<0SAA> po 

dobné<0AA> : o nichž předpowijdám wám / yakož ſem y 

předpowěďel : že kteřijž takowé wěcy<0SAA> činij/ králow 

ſtwij<0SAS> Božijho<1AS> ďedicowee<0SAPP> nebudau . Zaſe / owoce<0SAA> 

ducha<0SAS> geſt láſka<0SAA> / radoſt<0SAA> / pokoy<0SAA> / dlauhočekánij<0SAA> / 

dobrotiwoſt<0SAA> / dobrota<0SAA> / wěrnoſt<0SAA> / krotkoſt<0SAA> / zdrže 

liwoſt<0SAA> . Proti takowým wěcem<0SAA> nenij zákon<0SAA> . Ale 

kteřijž ſau Kryſtowi<1AS> / tielo<0SAK> vkřižowali s wáſſňie= 
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mi<0SAA> a s žádoſtmi<0SAA> . 

Smeli žiwi<0AA> duchem<0SAA> / duchem<0SAA> y kračeyme . Ne= 

býwayme včiňeni marnee<0AA> ſláwy<0SAA> žádoſtiwi<0AA>/weſpo 

lek ſebe popauzegijce / weſpolek ſobě záwidijce . 

 

KAPI. VI. 

BRatřij / bylliby také zachwácen člowěk<0SAPP> w ňe 

gakém hřijchu<0SAA> / wy kteřijž duchownij<0AX> ſte/ na 

prawte takowého duchem<0SAA> krotkým<0AA> / prohlé 

dage ſám k ſobě / aby y ty pokuſſen nebyl . 

Weſpolek gedni druhých břemena<0SAK> neſte / a tak 

naplňuyte zákon<0SAA> Kryſtů<1AS> . 

Nebo zdáli ſe komu žeby ňeco byl / ničijmž ney= 

ſa/ ſám ſwú myſl<0SAA> zklamáwá . Ale dijla<0SAA> ſwého zkus 

geden každý / a tehdyť ſám w ſobě toliko pochwá= 

lu<0SAA> mijti bude / a ne w gineem . Neb geden každý 

 

<g v v><Liſt liij. v> 

wlaſtnij<0AA> břijmě<0SAK> poneſe . 

Zďelůy ſe pak ten kterýž naučenij<0SAA> přigijmá řečij<0SAA>/ 

s tijmž genž mu naučenij<0SAA> dáwá wſſijm dobrŷ<0AX> . 

Nebluďte / Bůh<1SAS> nechce poſmijwā býti . Neb což 

koli bude ſýti člowěk<0SAPP> / to bude y žijti . Nebo kdož 

rozſýwá ſkrze tielo<0SAK> ſwé / z tiela<0SAK> žijti bude poruſſe= 

nij<0SAA> : ale kdož rozſýwá ſkrze ducha<0SAA>/ z ducha<0SAA> žijti bu 

de žiwot<0SAA> wěčný<0AA> . Dobré pak činijce neuſtaweyme . 

Neb čaſem<0SAA> ſwŷ žijti budeme ſauce neuſtálij . A tak 

dokawadž čas<0SAA> máme čiňme dobré<0AA> / yak ke wſſem / 

tak pak neywijce k domácým<0AX> wijry<0SAA> . 

Widijte kterak welikŷ<0AA> liſtem<0SAK> ſem wā pſal ſwau 

rukau<0SAK> . Kteřijžkoli chtiegij ſe lijbiti na oko<0SAK> w tiele<0SAK> 

ti waas nutij abyſſte ſe obřezowali toliko aby pro 

křijž<0SAK> Kryſtů<1AS> protiwenſtwij<0SAA> netrpěli . Neb kteřijž ſe 

obřezugij / aniž ſami zákona<0SAA> zachowaawagij : ale 

chtiegij abyſſte ſe wy obřezowali / aby ſe w tiele<0SAK> wa 

ſſem chlubili . Ale odemne to odſtup/ abych ſe měl 

chlubiti než w křijži<0SAK> paana<0SAS> naſſeho Gezu<1SVP> Kryſta<1SAS> / 

ſkrze ňehož mi ſwět<0SAK> vkřižowán gť / a yá ſwětu<0SAK> . 

Nebo w Gezu<1SVP> Kryſtu<1SAS> ani obřijzka<0SAA> co platna<0AA> geſt / 

ani neobřijzka<0SAA> / ale nowé<0AA> ſtwořenij<0SAA> . 

A kteřijžkoli podlé té z↑pwy<0SAA> kračegij / pokoy<0SAA> buď 

nad nimi a miloſrdenſtwij<0SAA> / y nad Izraélem<1SAPG> Bo= 

žijm<1AS> . Giž potom žádný mi obtijžnoſti<0SAA> nečiň / neb 

yá gijzwý<0SAK> pána naſſeho Gézuſa<1SVP> na tiele<0SAK> 

ſwē noſým . Miloſt pána<0SAS> naſſe 

ho Gezu<1SVP> Kryſta<1SAS> s duchē<0SAA> 

waſſim / buď bratřij<0SAPP> . 

AMEN . 

 

11.5 Blahoslavův Nový zákon – 1. vyd. (1564, K17110) 

11.5.1 Janovo evangelium, 1.–5. kapitola 

<T iij. r> <111r> 

Kapitoła I. 

NA počátku<0SAA> było 

ſłowo<0SAS>/a ſłowo<0SAS> było wBo= 

ha<1SASx>/a Bůh<1SAS> był to ſłowo<0SAS>. 
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To było napočátku<0SAAx> vBo= 

ha<1SASx>.Wſſecky wěcy<0SAK> ſkrzeně 

včiněny ſau/ a bezněho nic 

nenj včiněno /což včiněno 

geſt Wněm žiwot<0SAA> był a žiwot<0SAA> był ſwětło<0SAA> li 

dj<0SAPP> a to ſwětło<0SAA> wtemnoſtech<0SAAx> ſwjti a tmy<0SAA> ho 

neobſáhły. Był čłowěk<0SAPP> poſłaný<0AA> odBoha<1SASx>/ge 

mužto gméno<0SAA> było Ian<1SVP>. Ten přiſſel naſwě= 

dectwj<0SAA> aby ſwědčił o ſwětle<0SAA>/aby wſſickni wě= 

řili ſkrzeněho. Nebył on to ſwětło<0SAA>/ale[po= 

ſłán był] aby ſwědectwj<0SAA> wydáwał o ſwětle<0SAA>. 

Było to prawé<0AA> ſwětło<0SAA> genž oſwěcuge každé 

ho čłowěka<0SAPP> přicházegjcýho<0AA> naſwět<0SAKx>. Naſwě 

tě<0SAKx> był/a ſwět<0SAK> ſkrzeněho včiněn geſt a ſwět<0SAK> 

ho nepoznał. Do ſwého właſtniho<0AX> přiſſeł/a 

ſwogi ho nepřigali: kteřiž pak koli přigali 

 

<T iij. v><111v> 

geg dał gim moc ſyny<0SAPP> Božjmi<1AS> býti: těm 

kteřjž wěřj wegméno<0SAA> geho: kteřjžto ne zekr= 

wj<0SAKx> ani zwůle<0SAAx> těła<0SAK> ani zwůle<0SAKx> muže<0SAPP>/ ale zBo= 

ha<1SASx> zpłozeni ſau.A ſłowo<0SAS> to těło<0SAK> včiněno geſt 

a přebýwało mezy námi(a widěli ſme ſłáwu<0SAA> 

geho/ſłáwu<0SAA> gakožto gednorozeného<0AA> odotce<0SASx>) 

plné miłoſti<0SAA> a prawdy<0SAA>¬ Ian ſwě 

dectwj<0SAA> wydáwał o něm/a wołał řka/Ten= 

toť geſt oněmž ſem prawił/genž pomně gda 

předſſeł mne: nebo prwněgſſj<0AA> mne był. A 

zplnoſti<0SAAx> geho my wſſickni wzali ſme/a[to] 

miłoſt<0SAA> zamiłoſt<0SAAx>: Nebo zákon<0SAA> ſkrze Mogžjſſe<1SVP> 

dán geſt. Boha žádný nikdý newiděł [ałe] 

gednorozený<0AA> ſyn<0SAS> kterýž geſt włůnu<0SAKx> otce<0SAS>/onť 

geſt [nám] wyprawił. @A totoť geſt 

ſwědectwj<0SAA> Ianowo<1APPV>/když poſłali Židé<1SAPG> zGe 

ruzaléma<1SVGx> kněži<0SAPP> a Iahny<1SAPP> aby ſe ho otázali: Ty 

kdo gſy? Y wyznał a nezapřeł: a wyznał/Že 

Iá negſem Kryſtus<1SAS>. Y otázali ſe ho/Což 

pak Eliáš<1SVP> gſy ty? Y řekł/Negſem. Tedy gſy 

prorok<0SAS>? Odpowěděł/Negſem. Y řekli ge= 

mu /Kdožs[pak]?ať odpowěd dáme těm kte= 

řjž nás poſłali.Co prawjš ſám o ſobě?Řekł 

Iá[gſem] hłas<0SAK> wołagjcýho<0AX> napauſti<0SAKx> zpraw 

te ceſtu<0SAA> Páně<1AS> gakož powěděł Izaiáš<1SVP> prorok<0SAS> 

A pak kteřjž byli poſłáni/zFaryzeů<1SAPPx> byli. Y o= 

tázali ſe ho a řekli gemu/Pročež tedy křtjš 

poněwadž ty negſy Kryſtus<1SAS>/ani Eliáš<1SVP>/ani 

prorok<0SAS>?  Odpowěděł gim Ian<1SVP> řka Iá křtjm 

wodau<0SAK>/ale vproſtřed wás ſtogj gehož wy ne 

znáte. Tenť geſt kterýž pomně gda předſſeł 

mne: 

 

<T iiij. r><112r> 

mne:  [v] gehožto obuwi<0SAK> Iá negſem hoden<0AA> 

rozwázati řeménka<0SAK>. Toto w Betabaře<1SVG> ſtało 

ſe za Iordánem<1SVG>/kdežto Ian<1SVP> křtił¬ 

Nazeytři[pak]vzřeł Ian<1SVP> Gežiſſe<1SVP> an gde kně= 

mu/y djAy beránek<0SAS> Boži<1AS> kterýž ſnimá hři= 

chy<0SAA> ſwěta<0SAK>. Tentoť geſt o kterémž ſem Iá pra= 

wił že za mnau gde muž<0SAPP> kterýž mne předſſeł/ 

nebo prwněgſſi<0AA> mne był/a Iá neznał ſem ho 
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ale aby zgewen był lidu<0SAPP> Izrahelſkému<1ARGP>/proto 

ſem Iá přiſſeł /křtěwodau.A ſwědectwj<0SAA> wy 

dał Ian<1SVP> řka/Widěł ſem Ducha<1SAS> sſtupugjcý= 

ho<0AA> gako hołubice<0SAK> snebe<0SASx>/a zůſtał naněm: a 

Iá ſem ho neznał:ale kterýž mne poſłał křtj= 

ti wodau<0SAK>/ten mi řekł/Nadkýmž vzřjž Du= 

cha<1SAS> sſtupugjcýho<0AA> a zůſtáwagjcýho<0AA> naněm/ 

tenť geſt kterýž křtj Duchem<1SAS> ſwatým<0AS>. A Iá 

ſem widěł/a ſwědectwj<0SAA> ſem wydał že on 

geſt ſyn<0SAS> Božj<1AS>. Druhého pak dne opět ſtáł 

Ian<1SVP> a zvčedlnjků<0SAPPx> geho dwa<0NN>:a vzřew Gežiſſe<1SVP> 

an gde/řekł Ay beránek<0SAS> Božj<1AS>. Y ſłyſſeli ho 

dwa<0NN> včedlnjcy<0SAPP> młuwjcýho<0AA>/a ſſli zaGežjſſem<1SVPx>. 

Y obrátiw ſe Gežjš<1SVP> a vzřew ge ani gdau za 

nim/di gim/Co hledáte?/ A oni řekli gemu 

Rabbi(genž ſe wykłádá miſtře<0SAPT>)kde bydljš? 

Di gim/Poďte a wizte.[Y]ſſli a widěli kde 

by bydlił a zůſtali vněho ten den<0SAA>: a było[giž] 

około deſáté<0NN> hodiny<0SAA>. Był [pak]Ondřeg<1SVP> bratr<0SAPP> 

Sſimona<1SVP> Petra<1SVP> geden<0NN> zedwau<0NNx>/kteřjž byli to 

ſłyſſeli od Iana<1SVP>/a ſſli zanim. [Y]nalezł ten pr 

wnj<0NN> bratra<0SAPP> ſwého właſtniho<0AA> Sſimona<1SVP> a řekł 

mu / Nalezli ſme Meſyáſſe<1SAS> genž ſe wykłáda 

Kryſtus<1SAS>.Y přiwedł geg kGežiſſowi<1SVPx>. A po= 

hle= 

 

<T iiij.v><112v> 

hleděw naň Gežjš<1SVP> dj Ty gſy Sſimon<1SVP> ſyn<0SAPP> 

Ionáſſů<1APPV>:ty słauti budeš Céffas<1SVP>/genž ſe wy= 

kłádá Petr<1SVP>. Nadruhý<0NNx> den [pak]Gežjš<1SVP> chtěł 

wygjti do Galilee<1SVG>/y nalezł Filipa<1SVP> a řekł ge= 

mu/Poď zamnau. A był Filip<1SVP> zBetſaidy<1SVGx> mě 

ſta<0SAK> Ondřegowa<1APPV> a Petrowa<1APPV>. Nalezł [také]Fi 

lip<1SVP> Natanaele<1SVP>: y dj gemu Okterémž pſał 

Mogžjš<1SVP> wzákoně<0SVTx> a prorocy<0SAS>/nalezli ſme Ge 

žiſſe<1SVP> ſyna<0SAPP> Iózeffowa<1APPV> z Nazaréta<1SVG>. Y řekł ge= 

mu Natanael<1SVP> [a]můž z Nazaréta<1SVG> co dobrého<0AX> 

býti? Řekł gemu Filip<1SVP>/Poď a wiz. Wida 

Gežjš<1SVP> Natanaele<1SVP> an gde kněmu/y dj oněm/ 

Ay práwe<0AA> Izrahelitſký<1ARGP> wněmžto lſti<0SAA> nenj. 

Řekł mu Natanael<1SVP>/Gakž[ty]mne znáš?Od 

powěděł Gežjš<1SVP> a řekł gemu/Prwé nežli tě Fi 

lip<1SVP> zawołał/kdyžs był podffikem<0SAKx>/widěł ſem 

tebe.Odpowj Natanael<1SVP> a dj gemu Miſtře 

ty gſy ſyn<0SAS> Božj<1AS>: ty gſy ten král<0SAPT> Izrahelſky<1ARGP>. 

Odpowěděł Gežjš<1SVP> a řekł gemu/Žeť ſem řekł 

Widěł ſem tebe podffikem<0SAKx>/wěřjš: wětſſi wě 

cy<0SAA> nadtyto vzřiš. Y dj mu/Amen amen pra 

wjm wám odtohoto čaſu<0SAA> vzřjte nebe<0SAS> otew= 

řené<0AA>/a anděły<0SAS> Božj<1AS> wſtupugjcý<0AA> a sſtupugjcý<0AA> 

na Synačłowěka<1SAS><0SAPPx> 

 

Kapitoła II. 

TŘetjho pak dne ſtała ſe ſwadba<0SAA> wKá 

ni<1SVGx> Galilegſké<1ARGG>/a była matka<0SAS> Gežjſſo= 

wa<1APPV> tam.A pozwán geſt také Ge= 

žjš<1SVP> a včedlnjcy<0SAPP> geho naſwadbu<0SAAx>. Když ſe pak 

nedoſtało wjna<0SAK>/řekła matka<0SAS> Gežjſſowa<1APPV> kně 

mu/Wjna nemagj. Dj gj Gežjš<1SVP> Co mně a 

to= 
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<T v.r><113r> 

tobě ženo<0SAPP>? geſſtě nepřiſła hodina<0SAA> má. Dj 

matka<0SAS> geho ſłužebnjkům<0SAPP>/Cožbykołi wám 

řekł včiňte.A było tu kamenných<0ARS> ſtaudwj<0SAK> ſſeſt<0NN> 

poſtaweno podlé [obyčege] <0SAA> očiſſťowánj<0SAA> Ži= 

dowſkého<1ARGP> beraucý<0AA> wſebe gednakaždá dwě<0NN> ne 

bo tři<0NN> měřice<0SAA>. Řekł gim Gežjš<1SVP>/Naplňte 

ty ſtaudwe<0SAK> wodau<0SAK>. Y naplnili ge až dowr= 

chu<0SAKx>. Y dj gim/Naléweytež giž a neſte wrch= 

nimu<0AA> zpráwcy<0SAPP> ſwadby<0SAA>: y neſli. A gakž okuſył 

wrchni<0AA> zpráwce<0SAPP> ſwadby<0SAA> wody<0SAK> wjnem<0SAK> vči= 

něné<0AA> a newěděł odkudby było (ale ſłužebnicy<0SAPP> 

wěděli kteřiž wažili wodu<0SAK>):powołał ženi= 

cha<0SAPP> [ten] wrchnj<0AA> zpráwce<0SAPP> a řekł mu/Každý 

čłowěk<0SAPP> neyprwé dobré<0AA> wjno<0SAK> dáwá/a kdyby 

ſe podnapili/tehdy to kteréž horſſi<0AA> geſt:[ale] 

ty zachował ſy wjno<0SAK> dobré<0AA> až doſawád. To 

včinił Gežjš<1SVP> počátek<0SAA> diwůw<0SAA> wKáni<1SVGx> Gali= 

legſké<1ARGG>/a zgewił ſłáwu<0SAA> ſwau:y vwěřili wně= 

ho včedlnjcy<0SAPP> geho¬ Potom sſtau= 

pił doKaffarnaum<1SVGx> on y matka<0SAS> geho y bratřj<0SAPP> 

geho y včedlnicy<0SAPP> geho: a pobyli tam nemno 

ho<0NN> dni<0SAA>. Była pak bljzko welikanoc<0SVA> Židowſká<1ARGP> 

y wſtaupił Gežjš<1SVP> doGeruzaléma<1SVGx>/a nalezł w 

chrámě<0SVB> ano prodáwagj woły<0SAK> a owce<0SAK> y hołu 

by<0SAK> a penězoměnce<0SAPP> ſedjcý<0AA>. A vděław bič<0SAK> zpro 

wázků<0SAK> wſſecky wyhnał zchrámu<0SVBx> / y owce<0SAK> y 

woły<0SAK>/a penězoměncům<0SAPP> rozſypał penjze<0SAK>/a ſto 

ły<0SAK> přewraceł. A těm kteřjž hołuby<0SAK> prodáwali 

řekł/Odnestež tyto wěcy<0SAK> odſud/a nečiňte 

domu<0SAK> otce<0SAS> mého domem<0SAK> kupeckým<0ARPP>. Y rozpo 

menuli ſe včedlnicy<0SAPP> geho že pſáno geſt Hor= 

liwoſt domu<0SAK> twého ſnědła mne. Tedy odpo= 

wě= 

 

<T v.v><113v> 

wěděli Židé<1SAPG> a řekli gemu Gaké znamenj<>0SAA [to 

ho]nám vkážeš/že tyto wěcy<0SAA> činjš? Odpo= 

wěděł Gežjš<1SVP> a řekł gim/Zruſſte chrám<0SVB> tento 

a wetřech<0NNx> dnech<0SAA> zasſe wzděłám geg. Y řekli 

Židé<1SAPG> Čtyřidceti a ſſeſt<0NN> let dělán  geſt chrám<0SVB> 

tento/a ty wetřech<0NNx> dnech<0SAA> wzděłáš geg? Ale 

on prawił o chrámu<0SAK> těła<0SAK> ſwého. A protož 

když zmrtwých<0AXx> wſtał/rozpomenuli ſe včedl= 

njcy<0SAPP> geho/že gim to był powěděł: y vwěřili 

piſmu<0SVT> a ſłowu<0SAA> kteréž powěděł Gežjš<1SVP>. A 

když był wGeruzalémě<1SVGx> nawelikunoc<0SVAx> wden<0SAAx> 

ſwátečnj<0ARS> /mnozý<0AX> vwěřili we gméno<0SAK> geho/ 

widauce diwy<0SAA> geho kteréž činił. Ale on Ge= 

žjš<1SVP> neſwěřił ſebe ſamého gim: proto že geſt 

on znał wſſecky/a aniž potřebował aby[ge= 

mu]kdo ſwědectwj<0SAA> wydał o čłowěku<0SAPP>: neb 

on wěděł coby było wčłowěku<0SAPP>. 

 

Kapitoła III. 

BYł pak čłowěk<0SAPP> zFaryzeů<1SAPPx> Nykodém<1SVP> 

gménem<0SAA> knjže<0SAPT> Židowſké<1ARGP>. Ten při= 

ſſeł kGežiſſowi<1SVPx> wnocy<0SAAx>/a řekł gemu/ 

Miſtře wjme/že ſy odBoha<1SASx> přiſſeł miſtr<0SAPT>: ne 
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bo žádný nemůže těch diwůw<0SAA> činiti/kteréž 

ty činjš/lečby Bůh<1SAS> był snim. Odpowěděł 

Gežjš<1SVP> a řekł gemu/Amen amen prawjm to= 

bě/nenarodili ſe kdo znowu/nemůž widěti 

králowſtwi<0SAS> Božjho<1AS>.Řekł kněmu Nykodém<1SVP>/ 

Kterak můž čłowěk<0SAPP> naroditi ſe ſtarý<0AA> gſa?Zda 

li může opět wžiwot<0SAKx> matky<0SAPP> ſwé wgjti a na= 

roditi ſe? Odpowěděł Gežjš<1SVP>/Amen amen 

prawjm tobě Nenarodili ſe kdo zwody<0SAKx> a z= 

Du= 

 

<T vj.r><114r> 

Ducha<1SASx> [ſwatého<0AS>]nemůž wgjti dokrálowſtwj<0SASx> 

Božjho<1AS>. Což ſe narodiło z těła<0SAK>/těło<0SAK> geſt/a 

co ſe narodiło zducha<0SASx> duch<0SAA> geſt. Nediwiž 

ſe že ſem řekł tobě/Muſýte ſe znowu zroditi 

Wjtr kde chce wěge/a hłas<0SAK> geho ſłyſſjš/ 

ale newjš odkud přicházy/a kam gde. Takť 

geſt každý kdož ſe zducha<0SAS> narodił. Odpowě= 

děł Nykodém<1SVP> a řekł gemu/Kterak mohau ty 

to wěcy<0SAA> býti? Odpowěděł Gežjš<1SVP> a řekł ge= 

mu/ Ty gſy miſtr<0SAPT> wIzraheli<1SAPGx> a toho neznáš? 

Amen amen prawjm tobě/ Že což wjme 

młuwjme/a což ſme widěłi ſwědčjme/a ſwě 

dectwj<0SAA> naſſeho nepřigjmáte. Poněwadž zem 

ſké<0ARS> wěcy<0SAA> młuwił ſem wám a newěřjte:kterak 

buduli wám prawiti nebeſké<0AS> vwěřjte? A 

žádný newſtaupił wnebe<0SASx>/než ten genž sſtau 

pił snebe<0SASx>/Synčłowěka<1SAS><0SAPPx>:kterýž geſt wnebi<0SASx>. A 

gakož geſt Mogžjš<1SVP> powýſſił hada<0SAK> napauſſti<0SAKx>/ 

takť muſý powýſſen býti Synčłowěka<1SAS><0SAPP> abykaž 

dý kdož wěřj wněho nezahynuł ale měł ži= 

wot<0SAA> wěčný<0AA>¬ @Nebo tak Bůh<1SAS> 

miłował ſwět/že ſyna<0SAS> ſwého gednorozeného<0AA> 

dał: aby každý kdož wěřj wněho nezahynuł/ 

ale měł žiwot<0SAA> wěčný<0AA>. Neboť geſt nepoſłał 

Bůh<1SAS> ſyna<0SAS> wého naſwět<0SAKx>/aby ſaudił wět<0SAK>/a= 

le aby ſpaſen był ſwět<0SAK> ſkrzeněho. Kdož wěřj 

wněg nebude ſauzen: ale kdož newěřj giž 

geſt odſauzen. Nebo newěřił wegméno<0SAAx> ged 

norozeného<0AA> ſyna<0SAS> Božjho<1AS>. Toto pak geſt ten 

ſaud<0SAA> že ſwětło<0SAA> přiſſło naſwět<0SAKx>/a miłowali li= 

dé<0SAPP> wjce tmu<0SAA> nežli ſwětło<0SAA>:nebo ſkutkowé<0SAA> ge= 

gich byli zlj<0AA>. Každý zagiſté kdož zle činj/ne= 

ná= 

 

<T vj.v><114v> 

náwidj ſwětła<0SAA>/ a negde kſwětłu<0SAAx>/aby nebyłi 

zgeweni ſkutkowé<0SAA>geho: ale kdož činj praw 

du<0SAA>/gde kſwětłu<0SAAx> aby zgeweni byli ſkutkowé<0SAA> ge 

ho/že wBohu<1SASx> včiněni ſau¬ Potom 

přiſſeł Gežjš<1SVP> y včedlnicy<0SAPP> geho dozemě<0SAKx> Iůd= 

ſké<1ARGG>/a tu přebýwał snimi a křtił: a Ián<1SVP> také 

křtił wEnon<1SVGx> bljzko Sálim<1SVG>/ nebo były tam 

wody<0SAK> mnohé<0AA>.Y přicházeli[mnozý<0AX>]a křtili ſe 

nebo geſſtě Ian<1SVP> nebył wſazen dožałáře<0SAKx>. Te 

dy wznikła otázka<0SAA> mezy Židy<1SAPG> a některými zv= 

čedlnjků<0SAPP> Ianowých<1APPV> o očiſſťowánj<0SAA>. Y přiſſli 

kIanowi<1SVPx>/a řekli gemu/Miſtře ten kterýž był 

stebau zaIordánem<1SVGx> / gemužs ty ſwědectwj<0SAA> 
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wydał ay on křtj: a wſſickni gdau kněmu. 

Odpowěděł Ian<1SVP> a řekł/ Nemůžť čłowěk<0SAPP> 

wzýti ničehéhož/lečby gemu dáno było snebe<0SASx> 

Wy ſami ſwědkowé<0SAPP> gſte mi že ſem powěděł/ 

Negſem Iá Kryſtus<1SAS> ale že ſem poſłán před= 

nim. Kdož má newěſtu<0SAPP> /ženich<0SAPP> geſt: přjtel<0SAPP> 

pak ženicha<0SAPP>/genž stogj a ſlyſſi ho/radoſti<0SAA> rá= 

duge ſe prohłas<0SAKx> ženicha<0SAPP>:protož ta radoſt<0SAA> má 

naplněna geſt. Onť musý růſti/Iá pak men= 

ſſiti ſe. Kdož geſt shůry přiſſeł/nadewſſeckyť 

geſt. Kdož geſt zzemě<0SAKx> zemſkyť<0ARS> geſt a zemſké<0ARS> 

wěcy<0SAA> młuwj: [ale]ten genž snebe<0SASx> přiſſeł/na 

dewſſecky geſt: a což widěł a ſlyſſeł/toť ſwěd 

čj a ſwědectwj<0SAA> geho žádný nepřigjmá. Kdož 

[pak] přigjmá ſwědectwj<0SAA> geho potwrdił 

geſt že Bůh<1SAS> prawdomłuwný<0ARS> geſt. Nebo ten 

kteréhož Buh<1SAS> poſłał ſłowa<0SAA> Božj<1AS> młuwj. Ne 

bo[gemu]ne wmiru dáwá Bůh<1SAS> Ducha<1SAS>. O 

tec miługe ſyna<0SAS> a wſſecko dał w ruku<0SAK> geho. 

Kdož 

 

<V i.r><115r> 

Kdož wěřj wſyna<0SASx>/má žiwot<0SAA> wěčný<0AA>/ale 

kdožť geſt newěřjcý ſynu<0SAS>/nevzřjť žiwota<0SAA>/a= 

le hněw<0SAA> Božj<1AS> zůſtáwá naněm. 

 

Kapitola IIII. 

A Gakž poznał pán<0SAS> že ſau ſłyſſeli Faryze 

owé<1SAPP> žeby Gežjš<1SVP> wjce včedlnikůw<0SAPP> či/ 

nił a křtił nežli Ian<1SVP>: (ačkoli Gežjš<1SVP> 

ſám nekřtił/ale včedlnjcy<0SAPP> geho) opuſtił Iůd= 

ſtwo<1SVG> a odſſeł opět doGalilee<1SVGx>/a muſył gjti ſkr 

ze Samařj<1SVG>. Y přiſſeł kměſtu<0SAKx> Samařſkému<1ARGG>/ 

kteréž ſłowe Sychar<1SVG> wedlé poplužj<0SAK> kteréž 

był dał Iákob<1SVP> Iózeffowi<1SVP> ſynu<0SAPP> ſwému.Była 

pak tu ſtudnice<0SAK> Iákobowa<1APPV>. Protož wſtaw na 

ceſtě Gežjš<1SVP>/poſadił ſe tak naſtudnicy<0SAKx>: a było 

giž okolo ſſeſté<0NN> hodiny<0SAA>. [Y]přiſſła žena<0SAPP> zSa 

mařj<1SVGx> wážiti wody<0SAK>/řekł gj Gežjš<1SVP>/Dey mi pj 

ti. Nebo včedlnicy<0SAPP> geho byli odeſſli doměſta<0SAKx>/ 

aby nakaupili pokrmů<0SAK>. Y řekła gemu žena<0SAPP> ta 

Samarytánka<1SAPG>/Kterak ty gſa Žid<1SAPG>/žádáš o= 

demne nápoge<0SAK>/od ženy<0SAPP> Samarytánky<1SAPG>? po= 

něwádž neobcugi Židé<1SAPG> sSamarytány<1SAPGx>. Od= 

powěděł Gežjš<1SVP> a řekł gj/Kdyby znała dar<0SAA> 

Božj<1AS>/a[wěděła]kdo geſt kterýž pra wj tobě/ 

Dey mi pjti: tyby proſyła geho a dałby to= 

bě wody<0SAK> žiwé<0AA>. Y dj gemu žena<0SAPP>/Pane aniž 

máš čjmby nawážił/a ſtudnice<0SAK> geſt hłuboká<0AA>: 

odkudž tedy máš tu wodu<0SAK> žiwau<0AA>? Zdaliž ſy 

ty wětſſi<0AA> nežli otec<0SAPP> náš Iákob<1SVO>/kterýž nám dał 

tuto ſtudnicy<0SAK>/a ſám znj pił y ſynowé<0SAPP> geho/ 

y dobytek<0SAK> geho? Odpowěděł Gežjš<1SVP> a řekł 

gj/Každý kdož pige wodu<0SAK> tuto/žizniti bude 

opět: 

 

<V i.v><115v> 

opět: ale kdožby ſe napił wody<0SAK> [té]kterauž 

Iá dám gemu/nežizniłby nawěky<0SAAx>: ale wo= 

da<0SAK> kterauž Iá dám gemu bude wněm ſtudni 
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cý<0SAK> wody<0SAK> preyſſtjcý<0AA> ſe kžiwotu<0SAAx> wěčnému<0AA>. Řek 

ła kněmu žena<0SAPP> Pane dey mi té wody<0SAK> aťbych 

nežjzniła / ani chodiła ſem wážiti. Řekł gj 

Gežjš<1SVP> / Gdi zawoley muže<0SAPP> ſwého a přiď 

ſem. Odpowěděła žena<0SAPP> a řekła gemu/Ne= 

mám muže<0SAPP>.Dj gj Gežjš<1SVP>/Dobřes řekła/Ne 

mám muže<0SAPP>/nebos pět<0NN> mužůw<0SAPP> měła a nynj 

kteréhož máš nenj twůg muž<0SAPP>:to ſy prawdu<0SAA> 

powěděła. Řekła gemu žena<0SAPP>/Pane widjm 

že gſy ty prorok<0SAS>.Otcowé náſſi natéto hoře<0SAK> 

modléwali ſe/a wy prawjte/že wGeruza= 

lémě<1SVGx> geſt miſto<0SAK> kdežto náležj ſe modliti. Dj 

gj Gežjš<1SVP>/Ženo wěř mi žeť gde hodina<0SAA>/ 

kdyžto ani natéto hoře<0SAK>/ani wGeruzalémě<1SVGx> bu 

dete ſe modliti otcy<0SAS>. Wy ſe modljte a newj= 

te čemu: my ſe [pak]modlime čemuž wjme: 

nebo ſpaſeni<0SAS> zŽidů<1SAPGx> geſt.  Ale gdeť hodina<0SAA>/a 

nynjť geſt/kdyžto prawjmodlitebnicy<0AA><0SAPPx> modli 

ti ſe budau otcy<0SAS> wduchu<0SAAx> a wprawdě<0SAAx>. Neboť 

takowých otec<0SAS> hledá aby ſe modlili gemu. 

Bůh duch<0SAS> [geſt]a ti kteřiž ſe modlj/wduchu<0SAAx> 

a wprawdě<0SAAx> muſegi ſe modliti. Dj gemu že= 

na<0SAPP>/Wjm že Meſyáš<1SAS> přigde/genž ſlowe Kry 

ſtus<1SAS>: ten když přigde oznámj nám wſſecko. 

Dj gj Gežjš<1SVP> Iáť gſem kteryž młuwjm ste= 

bau. A wtom přiſſli včedlnicy<0SAPP> geho/y diwi= 

li ſe žeby sženau<0SAPPx> młuwił: a wſſak žádný[ge 

mu] neřekł/ nač ſe[gj]ptáš/a neb proč/młu= 

wjš snj? Y nechała tu žena<0SAPP> wědra<0SAK> ſwého/ 

a ſſła 

 

<V ij.r><116r> 

a ſſła doměſta<0SAKx>/a řekła těm lidem<0SAPP>/Poďte wiz= 

te čłowěka<0SAPP> kterýž po wěděł mi wſſecko což ſem 

koli činiła: nenjli on ale Kryſtus<1SAS>? Tedy wy= 

ſſli změſta<0SAKx> a přiſſli kněmu.Mezy tjm pak pro 

ſyli ho včedlnicy<0SAPP> řkauce/Miſtře pogez. A on 

řekł gim/ Iáť mám pokrm<0SAK> gjſti kteréhož wy 

newjte. Včedlnjcy pak młuwili weſpołek/ 

Zdali gemu kdo přineſł giſti? Dj gim Gežjš<1SVP>/ 

Můgť pokrm<0SAK> geſt abych činił wůli<0SAA> toho genž 

mne poſłał/a dokonał diło<0SAA> geho. Wſſak wy 

prawjte že geſſtě čtyři<0NN> měſýcowé<0SAA> gſau/a žeň<0SAA> 

přigde. Ay prawjm wám/Pozdwihněte očj<0SAK> 

waſſich a patřte nakraginy<0SAKx> žeť ſe giž bělegj 

kežni<0SAAx>. Kdož pak žne/odpłatuť<0SAA> béře a ſhro= 

mažďuge vžitek<0SAA> kžiwotu<0SAAx> wěčnému<0AA>: aby y ten 

kdož rozſýwá ſpolu ſe radował y kdo žne. Ne 

bo [y] wtom prawé<0AA> geſt ſlowo<0SAA>/žeť giný geſt 

genž rozſýwá/a giný kterýž žne.Iáť ſem wás 

poſłał žjti/očemž ſte wy nepracowali. Gi 

njť ſau pracowali/ a wy ſte wgegich práce<0SAA> 

weſſli . Změſta<0SAKx> pak toho mnozý<0AX> zSamaryta= 

nů<1SAPGx> vwěřili wněho pro řeč<0SAA> ženy<0SAPP> ſwědčjcý<0AA>/že 

mi powěděł wſſecko což ſem činiła. A když k= 

němu přiſſli Samarytáni<1SAPG>/proſyli ho aby sni 

mi zůſtał.Y pobył tu zadwa<0NNx> dni<0SAA>/a mnohém 

gich wjce vwěřiło pro řeč<0SAA> geho. A ženě<0SAPP> té ře 

kli/Že giž ne pro twé wyprawowánj<0SAA> wěřj= 

me nebo ſami ſme ſłyſſeli/a wjme že tento 
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geſt práwě ſpaſytel<0SAS> ſwěta<0SAK> Kryſtus<1SAS>. Podwau<0NNx> 

pak dnech<0SAA> wyſſeł odtud a ſſeł doGalilee<1SVGx>. Ne 

bo ſám Gežjš<1SVP> ſwědectwj<0SAA> wydał Že prorok<0SAS> 

wwłaſti<0SAAx> ſwé wpoctiwoſti<0SAAx> nenj. A když přiſſeł 

do= 

 

<V ij.v><116v> 

doGalilee<1SVGx> / přigali geg Galilegſti<1SAPG>/wſſecko 

widěwſſe co činił wGeruzalémě<1SVGx> wſwátek<0SAAx>: 

nebo y oni byli přiſſli kedni<0SAA> ſwátečnjmu<0ARS>. Te 

dy opět přiſſeł Gežjš<1SVP> do Káně<1SVG> Galilegſké<1ARGG>/ 

kdežto včinił był z wody<0SAK> wjno<0SAK>. 

@Y był geden králjk<0SAPT> gehož ſyn<0SAPP> nemocen<0AA> 

był wKaffarnaum<1SVGx>: ten vſłyſſew žeby Gežjš<1SVP> 

přiſſeł zIůdſtwa<1SVGx> doGalilee<1SVGx>/ſſeł kněmu a pro 

ſył ho/aby sſtaupił a vzdrawił ſyna<0SAPP> geho: ne 

bo počjnał vmjrati.Y řekł kněmu Gežjš<1SVP> Ne 

vzřjteli diwů<0SAA> a zázraků<0SAA>/nevwěřjte. Dj ge= 

mu králjk<0SAPT> / Pane podiž prwé nežli vmře ſyn<0SAPP> 

můg. Dj gemu Gežjš<1SVP>/Gdi ſyn<0SAPP> twůg žiw<0AA> 

geſt. Y vwěřił čłowěk<0SAPP> řeči<0SAA> kterauž młuwił k= 

němu Gežjš<1SVP>: a ſſeł.Když pak on giž ſſeł/pot 

kali ſe ſnjm ſlužebnjcy<0SAPP> geho/a zwěſtowali 

[mu]řkauce/Syn twůg žiw<0AA> geſt. Tedy otá= 

zał ſe gich nahodinu<0SAAx> wkterauby ſe lépe měł: 

Y řekli gemu/Wčera whodinu<0SAAx> ſedmau<0NN> pře= 

ſtała mu zymnice<0SAA>. Tedy poznał otec<0SAPP>/že prá= 

wě wtu hodinu<0SAA> [to ſe ſtało] wkterauž řekł był 

gemu Gežjš<1SVP>/Syn twůg žiw geſt. Y vwě= 

řił on y čeled<0SAPP> geho wſſecka. To opět druhý<0NN> 

diw<0SAA> včinił Gežjš<1SVP>/ přiſſed zIůdſtwa<1SVGx> do Ga= 

lilee<1SVG>¬ 

 

Kapitola V. 

POtom był ſwátek<0SAA> Židowſký<1ARGP>: y ſſeł Ge 

žjš<1SVP> doGeruzaléma<1SVPx>. A był wGeruzalé 

mě<1SVGx> rybnjk<0SAK> brawný<0ARS>/kterýž ſłowé Ži= 

dowſky Betſaida<1SVG> patero<0NS> přiſtřeſſi<0SAK> mage:kdež 

to ležeło množſtwj<0AX> weliké<0AA> nedužiwých<0AX>/ſle= 

pých<0AX>/ 

 

<V iij.r><117r> 

pých<0AX> / kulhawých<0AX> ſuchých<0AX>/očekáwagjcých<0AA> 

hnutj<0SAA> wody<0SAK>. Nebo anděl<0SAS> [Páně<1AS>]wgiſtý čas<0SAK> s 

ſtupował dorybnjka<0SAKx> a kormautił wodu<0SAK>. A 

kdož[tam]neyprwé sſtaupił potom zkormauce 

nj<0SAA> wody<0SAK>/vzdrawen býwał od kterékoli nemo 

cy<0SAA> trápen był. Y był tu čłowěk<0SAPP> geden/kterýž 

oſm<0NN> a třidceti<0NN> let<0SAA> nemocen<0AA> był: toho vzřew 

Gežjš<1SVP> ležjcýho<0AA>/a poznaw že geſt giž dáwno 

nemocen<0AA>/dj gemu/Chceſſli zdráw<0AA> býti? Od 

powěděł mu nemocný<0AX>/Pane nemám čłowěka<0SAPP> 

kterýžby když ſe zkormautj woda<0SAK> vwrhł mne 

dorybnjka<0SAKx>: nebo když Iá gdu/giný předem= 

nau[giž]wſtupuge. Dj gemu Gežjš<1SVP> Wſtaň 

wezmi łože<0SAK> ſwé a choď. A hned zdráw<0AA> geſt 

včiněn čłowěk<0SAPP> ten/a wzaw łože<0SAK> ſwé y chodił 

A była ſobota<0SVA> wten den<0SAA>. Tedy řekli Židé<1SAPG> to 

mu vzdrawenému<0AX>/Sobota geſt neſłuſſjť to= 

bě łože<0SAK> noſyti. Odpowěděł gim/Ten kterýž 



 145 

mne vzdrawił/onť mi řekł/Wezmi łože<0SAK> ſwé 

a choď. Y otázali ſe ho/Kdo geſt ten čłowěk<0SAPP> 

kterýž tobě řekł / Wezmi lože<0SAK> ſwé a choď? 

Ten pak vzdrawený<0AX> newěděł kdoby był. Ne= 

bo Gežjš<1SVP> był poodſſeł odzáſtupů<0SAKx> ſhromáždě= 

ného<0AA> natom mjſtě. Potom pak nalezł geg Ge 

žjš<1SVP> wchrámě<0SVBx>/a řekł gemu/Ay zdráw<0AA> ſy vči= 

něn nikoli wjc nehřeš aťby ſe nětco horſſiho<0AX> 

nepřihodiło. Odſſeł ten čłowěk<0SAPP> a powěděł 

Židům<1SAPG> žeby Gežjš<1SVP> był ten kterýž ho zdrawého<0AA> 

včinił. A protož protiwili ſe Židé<1SAPG> Gežiſſowi<1SVP> 

a hledali ho zabiti/ že ge to včinił wſobotu<0SVAx>. 

Gežjš pak odpowěděł gim Otec můg až do 

ſawád děłá/y Iáť děłám. Tedy Židé<1SAPG> geſſtě 

wjc 

 

<V iij.v><117v> 

wjc proto hledali ho zamordowati/žeby ne= 

toliko ruſſił ſobotu<0SVA>/ale že otce<0SAS> ſwého prawił 

býti Boha<1SAS>: rowného<0AA> ſe čině Bohu<1SAS>. Y odpo= 

wěděł Gežjš<1SVP> a řekł gim/Amen amen pra= 

wjm wám: nemůžeť ſyn<0SAS> ſám odſebe nic čini 

ti gediné což vzřj an otec<0SAS> činj. Nebo cožko 

li on činj toť y ſyn<0SAS> též podobně činj. Otec za 

giſté miługe ſyna<0SAS>/ a vkazuge gemu wſſecko 

což ſám činj: a wětſſj<0AA> nadto vkáže gemu ſkut= 

ky<>0SAA [tak]abyſſte wy ſe diwili. Nebo gakož o= 

tec<0SAS> křjſý mrtwé<0AX> a obžiwuge:tak y ſyn<0SAS> kteréž 

chce obžiwuge. Aniž zagiſté otec<0SAS> ſaudj toho/ 

ale wſſecken ſaud<0SAA> dał ſynu<0SAS>: aby wſſickni cti= 

li ſyna<0SAS>/tak gakž otce<0SAS> ctj. Kdo nectj ſyna<0SAS>/ne= 

ctj ani otce<0SAS> kterýž ho poſłał. Amen amen pra 

wjm wám/Že kdož ſłowo<0SAA> mé ſłyſſj a wěřj to 

mu genž mne poſłał/máť žiwot<0SAA> wěčný<0AA>: a 

na ſaud<0SAA> nepřigde/ale přeſſełť geſt zſmrti<0SAAx> doži 

wota<0SAAx>. Amen amen prawjm wám/Že přigde 

hodina<0SAA> a nynjť geſt kdyžto mrtwj<0AX> vſłyſſi 

hłas<0SAK> ſyna<0SAS> Božjho<1AS>: a kteřjž vſłyſſj žiwi<0AA> budau. 

Nebo gakož otec<0SAS> má žiwot<0SAA> ſám wſobě/tak 

geſt dał y ſynu<0SAS> aby měł žiwot<0SAA> wſamém ſobě: 

a dał gemu moc<0SAA> y ſaud<0SAA> činiti nebo Synčło= 

wěka<1SAS><0SAPPx> geſt. Nediwtež ſe tomu: neboť přigde 

hodina<0SAA> wkteraužto wſſickni kteřjž whrobjch<0SAK> 

gſau vſłyſſj hłas<0SAK> geho: a půgdau ti kteřjž dob 

ré<0AA> wěcy<0SAA> činili nawzkřjſſenj<0SAAx> žiwota<0SAA>: ale ti kte= 

řjž złé<0AA> wěcy<0SAA> činili nawzkřjſſenj<0SAAx> ſaudu<0SAA>. Ne= 

mohuť Iá ſám odſebe nic činiti: [ale]gakžť 

ſłyſſjm takť ſaudjm: a ſaud<0SAA> můg ſprawedliwý<0AA> 

geſt. Nebo nehledám wůle<0AA> ſwé/ale wůle<0AA> to 

ho 

 

<V iiij.r><118r> 

ho genž mne poſłał otcowy<0AS>. Wydámliť Iá 

ſwědectwj<0SAA> ſám oſobě / ſwědectwj<0SAA> mé nenj 

prawé<0AA>: ginýť geſt kterýž ſwědectwj<0SAA> wydá= 

wá omně/ a wjm že prawé<0AA> geſt ſwědectwj<0SAA> 

geho kteréž wydáwá omně. Wy ſte byli po 

ſłali kIanowi<1SVPx>/a on ſwědectwj<0SAA> wydał praw 

dě<0SAA>. Ale Iáť nepřigjmám ſwědectwj<0SAA> odčło= 

wěka<0SAPPx>: než totoť prawjm abyſſte wy ſpaſeni 
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byli. Onť geſt był ſwjce<0SAK> hořjcý<0AA> a ſwjtjcý<0AA>: 

wy pak chtěli ſte načas<0SAAx> poradowati ſe w= 

ſwětle<0SAA> geho. Ale Iá mám wětſſi<0AA> ſwědectwj<0SAA> 

nežli Ianowo<1APPV>. Nebo ſkutkowé<0SAA> kteréž mi dał 

otec<0SAS> abych ge wykonał/tiť ſkutkowé<0SAA> kteréž 

Iá činjm ſwědčj o mně že geſt mne otec<0SAS> po= 

ſłał. A kterýž mne poſłał otec<0SAS> onť geſt ſwě= 

dectwj<0SAA> wydał o mně: gehožſte wy hłaſu<0SAK> nik= 

dý neſłyſſeli ani twáři<0SAK> geho widěli/a ſłowa<0SAA> 

geho nemáte wwás zůſtáwagjcýho<0AA>. Nebo 

kteréhož geſt on poſłał tomu wy newěřjte. 

Pteyte ſe napiſma<0SVTx>/geſſto wy domnjwáte ſe 

wnich wěčný<0AA> žiwot<0SAA> mjti: a tať ſwědectwj<0SAA> 

wydáwagj o mně: a nechcete přigjti kemně/ 

abyſſte žiwot<0SAA> měli. Chwáły odlidi<>0SAPPx [Iáť]ne= 

přigjmám/ale poznał ſem wás že miłowánj 

Božjho<1AS> nemáte wſobě. Iá ſem přiſſeł we= 

gménu<0SAAx> otce<0SAS> mého a nepřigjmáte mne: kdyby 

giný přiſſeł we gménu<0SAA> ſwém/toho přigmete. 

Kterak wy můžte wěřiti/chwáły<0SAA> gedni od= 

druhých hledagjce:a chwáły<0SAA> kteraž geſt od= 

ſamého Boha<1SAS>/nehledáte? Nedomnjweyte ſe 

bychť Iá nawás žałowati měł před otcem<0SAS>: 

geſtiť kdoby žałował nawás/Mogžjš<1SVP> wněmž 

wy 

 

<V iiij.v><118v> 

wy naděgi<0SAA> máte. Nebo kdybyſſte byli wěřili 

Mogžiſſowi<1SVP> / wěřilibyſſte y mně: nebť geſt 

on omně pſał. Ale poněwádž geho pjſmům<0SVT> 

newěřjte/y kterak ſłowům<0SAA> mým vwěřjte. 

 

11.5.2 List Galatským 

<P p iiij.r><232r> 

Kapitoła I. 

PAweł Apoſſtoł<1SAS> 

(ne odlidj<0SAPPx> ani ſkrze čłowě 

ka<0SAPP> ale ſkrze Gezukryſta<1SVP> a 

Boha<1SAS> otce<0SAS> kterýž geg wz= 

křiſył zmrtwých<0AXx>)y ti kteřjž 

gſau ſe mnau wſſickni bra= 

třj<0SAPP> zborům<0SVI> Galatſkým<1ARGP>: 

miłoſt<0SAA> wám a pokog<0SAA> odBoha<1SASx> otce<0SAS>/a pána<0SAS> 

naſſeho Gezukryſta<1SAS> kterýž wydał ſebe ſamého 

zahřjchy<0SAAx> náſſe/aby nás wytrhł ztohoto přj= 

tomného<0AA> wěku<0SAA> złého<0AA>/podlé wůle<0SAA> Boha<1SAS> a ot 

ce<0SAS> naſſeho: gemuž ſláwa<0SAA> nawěky<0SAA> wěkůw<0SAA> a= 

men. Diwjm ſe [tomu]že tak rychle odtoho 

kterýž wás powołał wmiłoſt<0SAAx> Kryſto wu<1AS> v= 

chýliliſte ſe kginému<0AAx> Ewangelium<1SAS>: kteréž ne= 

nj giné<0AA>/než že gſau někteřj geſſto wás kor 

mauti/a přewrátiti chtěgj Ewangelium<1SAS> Kry 

ſtowo<1AS>. Ale bychom pak y my neb anděł<0SAS> sne 

be<0SASx> kázał wám mimo to což ſme wám [pr= 

wé]kázali prokletý<0AA> buď.Gakož ſme giž po= 

wěděli / a geſſtě znowu prawjm/Geſtližeby 

wám kdo [co giného<0AX>] kázał mimo to cožſte 

přigali/prokletý<0AA> buď. Nebo lidſkéliž<0AA> wěcy<0SAA> či 

li Božj<1AS> předkłádám? Zdaliž lidem<0SAPP> ſe ljbiti 
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hledám? kdybych ſe geſſtě nynj lidem<0SAPP> ljbił/ 

ſłužebnjk<0SAPP> Kryſtůbych<1AS> nebył. Oznamu= 

giť pak wám bratřj<0SAPP> že Ewangelium<1SAS> to kteréž 

kázáno geſt odemne / nenj podlé čłowěka<0SAPP>. 

Nebo aniž ſem Iá ho přigał odčłowěka<0SAPPx>/a= 

ni 

 

<P p iiij.v><232v> 

ni ſe naučił/ale ſkrze zgewenj<0SAA> Gežiſſe<1SVP> Kryſta<1SAS> 

Słýchaliſte zagiſté o mém obcowánj<0SAA> někdey= 

ſſjm<0AA> wŽidowſtwu<1SAAx> kterak ſem ſe welice proti 

wił cýrkwi<0SVI> Božj<1AS>/ a hubił ſem gi: a proſpj= 

wałť ſem wŽidowſtwu<1SAAx> nad mnohé<0AX> mně row 

né<0AA> wpokolenj<0SAAx> mém/byw welmi horliwý<0AA> mi= 

łownjk<0SAPP> otcowſkých<0ARPP> vſtanowenj<0SAA>. Ale když ſe 

zaljbiło Bohu<>1SAS (kterýž mne był oddělił zžiwo 

ta<0SAKx> matky<0SAPP> mé/a powołał ſkrze miłoſt<0SAA> ſwau) 

zgewiti ſyna<0SAS> ſwého mně abych geg kázał 

mezy pohany<0SAPP>/hned ſem ſe neporadił stěłem<0SAKx> 

a krwj<0SAK> / aniž ſem ſe wrátił doGeruzaléma<1SVGx> k= 

těm genž prwé[byli]Apoſſtolé<1SAS> nežli Iá: ale 

ſſel ſem doArábie<1SVGx>/ a přiſſeł ſem [pak] zasſe 

doDamaſſku<1SVGx>. Potom potřech<0NNx> letech<0SAA> nawrá 

tił ſem ſe doGeruzaléma<1SVGx>/abych nawſſtiwił 

Petra<1SVP>/a pobył ſem wněho patnácte<0NN> dnj<0SAA>. Gi 

ného pak zApoſſtołů<1SASx> žádného ſem newiděł/ 

než Iakuba<1SVP> bratra<0SAPP> Páně<1AS>.Cožť pak piſſi wám 

ay před Bohem<>1SAS [oſwědčugi]žeť nekłamám. 

Potom přiſſeł ſem dokragin<0SAKx> Sýrſkých<1ARGG> a Cylic 

ſkých<1ARGG>: a nebył ſem známý<0AA> oſobau<0SAPP> zborům<0SVI> Ži 

dowſkým<1ARGP> kteréž były wKryſtu<1SASx>: než toliko ſłý= 

chali o mně/Že ten kterýž ſe nám někdy proti 

wił/giž nynj káže wjru<0SAA> kterauž někdy wybo 

gowáwał:a ſławili wemně Boha<1SAS>. 

 

Kapitoła II. 

POtom počtrnácti<0NNx> letech<0SAA> opět wſtau 

pił ſem doGeruzaléma<1SVGx> sBarnabá= 

ſſem<1SVPx> pogaw sſebau y Týta<1SVP>. Wſtau 

pił ſem pak podlé zgewenj<0SAA> a wyprawował 

ſem 

 

<P p v.r><233r> 

ſem gim Ewangelium<1SAS> kteréž káži mezy poha= 

ny<0SAPP>:  a zwláſſtě pak znamenitěgſſim<0AA>/ abych 

 nadarmo neběžeł nynj y prwé. Ale a= 

ni Týtus<1SVP> kterýž ſemnau był pohan<0SAPP> byw/ne= 

był přinucen obřezati ſe propodeſſłé ffałeſſné<0AA> 

bratřj<0SAPP> kteřjž ſe byli właudili kwyſſpehowánj<0SAAx> 

ſwobody<0SAA> naſſj/kterauž máme wKryſtu<1SASx> Gežj 

ſſi<1SVP>/aby nás w ſłužbu<0SAA> podrobili. Kterýmžto 

ani nachwiłku<0SAAx> nevſtaupili ſme a nepoddali ſe 

aby prawda<0SAA> Ewangelium<1SAS> zůſtała wwás.Od 

těch pak kteřjž ſe zdáli nětco býti: (ač gacý 

ſau někdy byli/mně po tom nic nenj: Bůhť<1SAS> 

oſoby<0SAPP> čłowěka<0SAPP> nepřigjmá)ti prawjm kteřjž ſe 

nětco zdáli býti/nic mi nepřidali: nýbrž na 

odpor<0SAA> když vzřeli že geſt mi ſwěřeno Ewan= 

gelium<1SAS> [abych ge kázał] neobřezaným<0AX>/ga= 

ko y Petrowi<1SVP> mezy Židy<1SAPG>: (nebo ten kterýž mo 
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cný<0AA> był wPetrowi<1SVPx> kApoſſtolſtwj<1SASx> mezy Židy<1SAPG> 

był mocný<0AA> y wemně mezy pohany<0SAPP>) a poz= 

nawſſe miłoſt<0SAA> mně danau/ Iakub<1SVP> a Petr<1SVP> a 

Ian<1SVP> / kteřjž ſe zdáli ſłaupowé<0SAK> býti: podali 

[ſwých]prawic<0SAK> mně a Barnabáſſowi<1SVP> nato= 

waryšſtwj<0SAAx>/abychom my mezy pohany<0SAPP>/a oni 

mezy Židy<>1SAPG [kázali]: toliko abychom nachudé<0AXx> 

pamatowali což ſem ſe y činiti ſnažował. 

A když byl přiſſeł Petr<1SVP> doAntyochie<1SVGx> zgewně 

ſem gemu odepřeł: hoden<0AA> zagiſté był treſtánj<0SAA>. 

Nebo prwé nežli ſau přiſſli někteřj odIakuba<1SVPx> 

gidał spohany<0SAPPx>: a když přiſſli/vcházeł a oddě 

lował ſe odnich/boge ſe těch kteřjž byli z Ži 

dowſtwa<1SAAx>: a ſpołu snjm wtom pokryttwj<0SAA> 

byli y ginj Židé<1SAPG>/tak že y Barnabáš<1SVP> vweden 

był 

 

<P p v.v><233v> 

był wgegich pokrytſtwj<0SAA>. Ale [Iá]vzřew že 

neſprotně chodj wprawdě<0SAAx> Ewangelium<1SAS>/ře= 

kł ſem Petrowi<1SVP> předewſſemi/ Poněwádž ty 

gſa Žid<1SAPG> pohanſky žiw<0AA> gſy a ne Židowſky/ 

proč pohany<0SAPP> kŽidowſkému<1ARGPx> způſobu<0SAA> wedeš? 

My přirozenj<0AA> Židé<1SAPG> a ne pohané<0SAPP> hřiſſnj<0AA>: wj 

me to že nebýwá čłowěk<0SAPP> oſprawedlněn zſkut 

ků<0SAAx> zákona<0SAA>/ale ſkrze wjru<0SAA> [w]Gezukryſta<1SVP>: y 

my wKryſta<1SASx> vwěřili ſme/abychom oſprawe 

dlněni byli zwjry<0SAAx> Kryſtowy<1AS>/a ne zſkutků<0SAA> záko 

na<0SAA>: proto že nebude oſprawedlněn zſkutků<0SAAx> 

zákona<0SAA> žádný čłowěk<0SAPP>. Geſtli že pak hledagj 

ce oſprawedlněnj býti wKryſtu<1SASx>/nalézáme ſe 

y my hřjſſnjcy<0SAPP>:tedy geſt Kryſtus<1SAS> ſlužebnjk<0SAPP> hřj 

cha<0SAA>? nikoli. Nebo buduli to což ſem zbořił o 

pět zasſe rozděłáwati/přeſtupnjkem<0SAPP> ſebe či= 

njm. Iá zagiſté ſkrze zákon<0SAA> zákonu<0SAA> vmřeł 

ſem [a]abych žiw<0AA> był Bohu<1SAS> sKryſtem<1SASx> vkři 

žowán ſem. Žiwť ſem pak giž ne Iá/ale žiw<0AA> 

geſt wemně Kryſtus<1SAS>. Že pak nynj žiw<0AA> ſem w 

těle<0SAK>/v wjře<0SAA> ſyna<0SAS> Božjho<1AS> žiw<0AA> ſem kterýžto za 

miłował mne / a wydał ſebe ſamého zamne: 

ne pohrdámť tau miłoſtj<0SAA> Božj<1AS>. Nebo geſt= 

li žeť geſt z zákona<0SAA> ſprawedlnoſt<0SAA>/tedyť geſt 

Kryſtus<1SAS> nadarmo vmřeł. 

 

Kapitoła III. 

O Nemaudřj Galatſſtj<1SAPG> kdož geſt wás 

tak zmámił abyſſte nebyli powolnj<0AA> 

prawdě<0SAA>? kterýmž před očima<0SAK> Ge= 

žjš<1SVP> Kryſtus<1SAS> [giž]prwé wypſán był: [a]me= 

zy wámi vkřižowán. Toto bych gen rád<0AA> ch= 

těł 

 

<P p vj.r><234r> 

těł zwěděti odwás/zſkutkůwli<0SAAx> zákona<0SAA> Du= 

cha<1SAS> [ſwatého<0AS>]ſte přigali/čili z ſlyſſenj<0SAA> wjry<0SAA>? 

Tak nemaudřj<0AA> gſte/počawſſe duchem<0SAS> [giž] 

nynj těłem<0SAK> konáte? Tak mnoho trpěliſte na= 

darmo? a geſſtě nadarmoli.Ten tedy kterýž 

dáwá wám Ducha<1SAS> [ſwatého<0AS>] a činj diwy<0SAA> 

mezy wámi/zſkutkůwli<0SAAx> zákona<>0SAA [to činj]čili z 
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ſłyſſenj<0SAA> wjry<0SAA>? Gako Abraham<1SVP> vwěřił Bo 

hu<1SAS>/a počteno gemu to kſprawedlnoſti<0SAAx>. Pro 

tož zneyte že ti kteřjž gſau zwjry<0SAAx>/ti gſau ſy= 

nowé<0SAPP> Abrahamowi<1APPV>. Předzwěděwſſi 

pak pjſmo<0SVT>/že zwjry<0SAAx> oſprawedlňuge pohany<0SAPP> 

Bůh/předpowěděło Abrahamowi<1SVP> Že wto= 

bě budau požehnáni wſſickni národowé<0SAPP>. A 

tak ti kteřjž gſau zwjry<0SAAx> docházegj požehnánj<0SAA> 

swěrným<0AAx> Abrahamem<1SVP>. Kteřjž pak koli z 

ſkutkůw<0SAA> zákona<0SAA> gſau/podzłořečenſtwjm<0SAAx> gſau 

Nebo pſáno geſt Złořečený každý kdož nezů= 

ſtáwá wewſſem což geſt pſáno wknihách<0SVTx> zá= 

kona<0SAA> aby to plnił. A že z zákona<0SAA> nebýwá 

žádný oſprawedlněn předBohem<1SASx>/ zgewné<0AA> 

geſt: nebo ſprawedliwý<0AX> zwjry<0SAAx> žiw<0AA> bude. 

Zákon pak nenj z wjry<0SAA> ale ten čłowěk<0SAPP> kterýž= 

by plnił ta [přikázanj<0SAA>]žiw<0AA> bude wnich.[A 

le]wykaupilť geſt nás Kryſtus<1SAS> zzłořečenſtwj<0SAAx> 

zákona<0SAA>/včiněn byw pronás zlořečenſtwjm<0SAA>: 

(nebo pſáno geſt Zlořečený každý kdož wiſý 

nadřewě<0SAKx>) aby napohany<0SAPPx> po žehnánj<0SAA> Abraha 

mowo<1APPV> přiſſlo wKryſtu<1SASx> Gežjſſi<1SVP>/abychom zaſ 

ljbenj<0SAA> Ducha<1SAS> [ſwatého<0AS>] přigali ſkrze wjru<0SAA>. 

@Bratřj(polidſku prawjm)Wſſak vtwr 

zeným<0AA> [některého]čłowěka<0SAPP> Kſafftem<1SAK> žádný 

ne= 

 

<P p vj.v><234v> 

nepohrzý/anižho kdo proměňuge. Abraha 

mowi<1SVP> pak včiněná ſau zaſljbenj<0SAA> y ſemeni<0SAK> ge 

ho. Nedj/A ſemenům<0SAK>/gakoby o mnohých<0AA> 

[mluwił]ale gako o gednom<0NN>: a ſemenu<0SAK> twé 

mu/genž geſt Kryſtus<1SAS>. Totoť pak prawjm/ 

[Že]kſſafftu<0SAK> prwé odBoha<1SASx> ſtwrzeného<0AA> [wz 

tahugjcýho<0AA> ſe] kKryſtu<1SASx>/zákon<0SAA> kterýž počty= 

řech<0NNx> ſtech<0NS> a potřidcýti<0NNx> letech<0SAA> začał ſe/newy= 

prazdňuge[tak]aby ſliby<0SAA> Božj<1AS> wnic obrátił. 

Nebo geſtližeť  z zákona<0SAA> [pocházý]dědictwj<0SAA> 

[tedy]giž ne zzaſljbenj<0SAAx>:ale Abrahamowi<1SVP> ſkr 

ze zaſljbenj<0SAA> dał geſt Bůh<1SAS>. Což pak zákon<0SAA>? 

Pro přeſtupowánj<0SAA> vſtanowen geſt(dokudž 

by nepřiſſło to ſýmě<0SAK> gemužſe ſtało zaſljbenj<0SAK>) 

způſobený<0AA> ſkrze anděły<0SAS> wruce<0SAKx> proſtřednjka<0SAPP> 

Ale proſt<0AA> řečnjk<0SAPP> nenj gednoho/Bůh<1SAS> pak ge= 

den<0NN> geſt.Tedy zákon<0SAA> geſt proti ſlibům<0SAA> Božjm<1AS> 

Odſtup to. Nebo kdyby był zákon<0SAA> dán/kte= 

rýžby mohłobžiwiti/ giſtě z zákona<0SAA> byłaby 

ſprawedlnot<0SAA>: ale zawřeło piſmo<0SVT> wſſecky 

podhřjch<0SAAx>/aby zaſljbenj<0SAA> zwjry<0SAAx> Gezukryſtowy<1APPV> 

dáno było wěřjcým<0AX>¬ @Prwé 

pak nežli přiſſła wjra<0SAA>/podzákonem<0SAAx> byli ſme 

oſtřjháni / zawřjni gſauce wté wjře<0SAA>/kteráž 

[potom]měła zgewena býti. A tak zákon<0SAA> 

pěſtaunem<0SAPP> naſſjm był kKryſtu<1SASx>/abychom zwj 

ry<0SAAx> oſprawedlněni byli: ale když přiſſła wjra<0SAA>/ 

giž negſme podpěſtaunem<0SAPPx>. Wſſickni zagiſté 

[wy]ſynowé<0SAPP> Božj<1AS> gſte wKryſtu<1SASx> Gežjſſi<1SVP> ſkr= 

ze wjru<0SAA>. Nebo kteřjžkoli wKryſta<1SASx> pokřtěni 

ſte Kryſta<1SAS> ſte oblékli. Nenjť ani Žid<1SAPG>/ani 

Řek<1SAPG>/ani ſłauha<0SAPP>/ani ſwobodný<0AX>/ani muž<0SAPP>/ 
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ani 

 

<Q q i.r><235r> 

ani žena<0SAPP>. Nebo wſſickni wy gedno<0NN> gſte w= 

Kryſtu<1SASx> Gežjſſi<1SVP>: a když Kryſtowi<1AS> gſte/tedy 

ſýmě<0SAK> Abrahamowo<1APPV> gſte/a podlé zaſljbenj<0SAA> dě 

dicowé<0SAPP>¬ 

 

Kapitoła IIII. 

PRawimť pak/že pokudž dědic<0SAPP> malič= 

ký<0AA> geſt nic nenj rozdjlný<0AA> odſlužebnj= 

ka<0SAPPx>/gſa Pánem<1SAPP> wſſeho: ale podochrán 

cemi<0SAPPx> a zpráwcemi<0SAPP> geſt až dočaſu<0SAAx> vłoženého<0AA> 

odotce<0SASx>.Tak i my když ſme byli maličcý<0AA> podži 

wły<0SAAx> ſwěta<0SAK> byli ſme wſłužbu<0SAAx> podrobeni. ale 

když přiſſla plnoſt<0SAA> čaſu<0SAA> poſłał Bůh<1SAS> ſyna<0SAS> ſwé 

ho včiněného<0AA> zženy<0SAPPx>/včiněného<0AA> podzákonem<0SAAx> 

aby ti kteřjž podzákonem<0SAAx> byli wykaupił/aby 

chom práwo<0SAA> ſynůw<0SAPP> přigali. Ale že gſte ſyno= 

wé<>0SAPP [protož]poſłał Bůh<1SAS> ducha<0SAS> ſyna<0SAS> ſwého w 

ſrdce<0SAK> wáſſe/wołagjcýho<0AA> Otče otče<0SAS>. A tak 

giž negſy ſłauha<0SAPP> ale ſyn<0SAPP>: a poněwádž ſyn<0SAPP> [te 

dy]y dědic<0SAPP> Božj<1AS>/ſkrze Kryſta<1SAS>¬ Ale 

tehdáž neměwſſe známoſti<0SAA> Boha<1SAS>/ſłaužiliſte 

těm kteřjž zpřirozenj<0SAAx> negſau Bohowé<1SAPP>: ny= 

nj pak znagjce Boha<1SAS> (nýbrž poznáni gſauce 

odBoha<1SASx>)kterakž ſe opět obracýte kmdłým<0AAx> a 

bjdným<0AA> žiwłům<0SAA> / gimž opět znowu chcete 

ſłaužiti? Dnů ſſetřjte a měſýců<0SAA> a čaſů<0SAA> y let<0SAA>: 

bogjm ſe zawás/abych ſnad nadarmo nepra 

cował mezy wámi. Buďte gako Iá/neb y 

Iá[ſem]gako wy/bratřj<0SAPP> proſým wás. Nic 

ſte mi nevbljžili: neb wjte že smdłobau<0SAAx> těła<0SAK> 

kázał ſem wám Ewangelium<1SAS> poneyprwé: a 

pokuſſenj<0SAA> mé/nebylo vwás 

má= 

 

<Q q i.v><235v> 

máło wáženo/anižſte pohrdli/ale gako an 

děła<0SAS> Božjho<1AS> přigaliſte mne gako Kryſta<1SAS> Ge= 

žjſſe<1SVP>. Ale gaké geſt giž błahoſławenſtwj<0SAA> wá 

ſſe? Swědectwjť wám zagiſté dáwám/že 

kdyby to možné było/oči<0SAK> wáſſe wyłaupjce by 

libyſſte mi dali. Což tedy včiněn ſem wám 

nepřjtel<0SAPP> / prawdu<0SAA> wám prawě? Miługiť 

wás[někteřj]nedobře nýbrž pohrdati wá= 

mi chtěgj/abyſſte wy gich hledali. Słuſſnéť 

geſt pak horliwě miłowati wdobrém<0AXx> wždyc= 

ky /a netoliko tehdáž když ſem přjtomen wám. 

Synáčkowé mogi kteréž opět rodjm/ažby 

Kryſtus<1SAS> zfformowám był w wás. Chtěł= 

bych pak přjtomen wám býti nynj/a promě 

niti hłas<0SAK> ſwůg:nebo wpochybnoſti<0SAAx> ſem o 

wás. Powězte mi kteřjž podzákonem<0SAAx> chcete 

býti/ nepozorugeteliž zákona<0SAA>? 

@Nebo Pſáno geſt / Že Abraham<1SVP> měł 

dwa<0NN> ſyny<0SAPP> gednoho<0NN> zděwky<0SAPPx> a druhého<0NN> zſwo 

bodné<0AXx>. Ten pak zděwky<0SAPPx> podlé těła<0SAK> ſe narodił 

ale tento zſwobodné<0AXx> podlé zaſljbenj<0SAA>. Kteréž= 

to wěcy<0SAA> vffiğůře ſe ſtały. Nebo toť gſau ti 
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dwa<0NN> zákonowé<0SAA>: geden<0NN> zhory<0SAKx> Sinai<1SVG>/kteryž 

wſłužbu<0SAAx> podrobował/a tenť geſt[gako]A= 

ğar<1SVP> (Ağar zagiſté geſt hora<0SAK> Sinai<1SVG> wArabij<1SVGx> 

Dobřeť ſe pak knj treffuge nyněgſſj Geruza= 

lém<1SVG>). Nebo wſłužbu<0SAAx> podroben geſt sſyny<0SAPPx> 

ſwými. Ale tento ſwrchnj<0AA> Geruzalém<1SVG> ſwobo 

dný<0AA> geſt/ kterýž geſt matka<0SAPP> wſſech nás. Ne= 

bo pſáno geſt Weſel ſe nepłodná<0AX> kteráž nero 

djš: wykřikni a zwołey kteráž nepracugeš ku 

po= 

 

<Q q ij.r><236r> 

porodu<0SAA>. Nebo ta opuſſtěná<0AX> mnoho má ſy= 

nůw<0SAPP> / wjce nežli ta kteráž má muže<0SAPP>. Myť 

ſme tedy ó bratřj<0SAPP> tak gako Izák<1SVP> ſynowé<0SAPP> zaſli 

benj<0AA>. Ale gakož tehdáž ten podlé těła<0SAK> zpło= 

zený<0AA>/ protiwił ſe tomu kterýž był podlé du= 

cha<0SAA>/tak[ſe děge]y nynj: než co prawj pjſmo<0SVT> 

Wywrz děwku<0SAPP> y ſyna<0SAPP> gegjho: nebo nebudeť 

dědicem<0SAPP> ſyn<0SAPP> děwky<0SAPP> sſynem<0SAPPx> ſwobodné<0AX>. A tak 

bratřj<0SAPP> negſmeť ſynowé<0SAPP> děwky<0SAPP>/ ale ſwobod= 

né<0AX>¬ 

Kapitola V. 

PRotož wſwobodě<0SAAx> kterauž Kryſtus<1SAS> 

nás oſwobodił/ſtůgte a nezapleteytež 

ſe zasſe wgho<0SAKx> ſłužebnoſti<0SAA>. Ay Iá Pa 

weł<1SVP> prawjm wám Že budetli ſe obřezowa= 

ti Kryſtus<1SAS> wám nic neproſpěge: a zasſe o= 

ſwědčugi wſſelikému čłowěku<0SAPP> kterýž ſe obřezu 

ge/že geſt powinen wſſecken zákon<0SAA> naplniti. 

Odcyzyliſte ſe odKryſta<1SASx>/kteřjžkoli wzákoně<0SAAx> 

oſprawedlněni býti hledáte: wypadliſte zmi 

łoſti<0SAAx>. My zagiſtté duchem<0SAA> z wjry<0SAA>/naděge<0SAA> ſpra 

wedlnoſti<0SAA> očekáwáme. Nebo wKryſtu<1SASx> Ge 

žjſſi<1SVP> ani obřjzka<0SAA> proſpjwá ani neobřjzka<0SAA>/ale 

wjra<0SAA> ſkrze łáſku<0SAA> děłagjcý<0AA>. Běželiſte dobře/ 

kdo geſt wám překazył[a ktomu přiwedł]a= 

byſſte prawdy<0SAA> nepoſłauchali? Nenjť ta rada<0SAA> 

ztoho kterýž wás powołał: maličko kwaſu<0SAK> 

wſſecko těſto<0SAK> nakwaſſuge. Iáť mám naděgi<0SAA> 

o wás wPánu<1SASx>/žeť nic giného<0AX> ſmýſſliti nebu 

dete: ale ten genž kormautj wás trpěti bu= 

de 

 

<Q q ij.v><236v> 

de ſaud<0SAA>/kdožť geſt on koli. Iá pak bratřj<0SAPP> ká= 

žili geſſtě obřjzku<0SAA>/y pročež protiwenſtwj<0SAA> tr= 

pjm? Tedy geſt wyprázdněno pohorſſenj<0SAA> křj 

že<0SAK>. O by raději odřezáni byli kteřjž wás ne 

pokogj. Nebo wy wſwobodu<0SAAx> powołá= 

niſte bratřj<0SAPP>/toliko abyſſte té ſwobody<>0SAA [nepo 

kłádali]ſobě za zámyſł<>0SAA [powolowánj<0SAA>]těłu<0SAK>: 

ale ſkrze łáſku<0SAA> poſłuhůgte ſobě weſpołek. Ne 

bo wſſecken zákon<0SAA> wgednom<0NNx> ſłowu<0SAA> ſe zawj= 

rá: [totiž]wtom Milowati budeš bližnjho<0AX> 

ſwého gako ſebe ſamého. Pakli ſe weſpołek 

kauſſete a žerete/hleďtež abyſſte gedni od dru 

hych zkaženi<0AA> nebyli. Ale prawimť/ 

@Duchem choďte/a žádoſti těła<0SAK> newy 

konáte. Nebo těło<0SAK> žádá proti duchu<0SAA>/a duch<0SAA> 
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proti těłu<0SAK>.Ty pak wěcy<0SAA> ſau ſobě weſpolek od 

porné<0AA> tak abyſſte ne[hned]cožbyſſte chtěli to 

činili. Getliže pak duchem<0SAS> wedeni býwáte/ 

negſte podzákonem<0SAAx>. Zgewniť ſau pak ſkutko 

wé<0SAA> těła<0SAK>: genž ſau/Cyzołožſtwo/ſmilſtwo<0SAA>/ne 

čiſtota<0SAA>/chlipnoſt<0SAA>/modłoſłužba<0SAA> čarowánj<0SAA> ne 

přátelſtwj<0SAA>/ſwárowé<0SAA>/nenáwiſti<0SAA>/hněwowé<0SAA>/ 

wády<0SAA>/různice<0SAA> ſekty<0SAA>/záwiſti<0SAA>/wraždy<0SAA>/opil= 

ſtwj<0SAA> pogjdanj<0SAA>/a těm podobné<0AA> wěcy<0SAA>: kteréž= 

to kdožkoli činj(toť wám předpowjdám/ga 

kož ſem y prwé prawił) že králowſtwj<0SAS> Božj= 

ho<1AS> dědicowé<0SAPP> nebudau. Owoce pak ducha<0SAS> 

geſtiť :łáſka<0SAA>/radoſt<0SAA>/pokoynoſt<0SAA> tichoſt<0SAA> dobro 

tiwoſt<0SAA>/dobrota<0SAA>/wěrnoſt<0SAA>/krotkoſt<0SAA>/ſtředmoſt<0SAA> 

Pro 

 

<Q q iij r><237r> 

Proti takowýmť nenj zákon<0SAA>. Kteřjžť pak 

gſau Kryſtowi<1AS>/tiť ſau těło<0SAK> ſwé vkřižowali s 

wáſſněmi<0SAA> a sžádoſtmi<0SAAx>¬ @Gſme 

liť [tedy] duchem<0SAA> žiwi<0AA>/duchem<0SAA> y choďme. 

Nebýweyme marné<0AA> chwáły<0SAA> žádoſtiwi<0AA>/gedni 

druhých popauzegjce a gedni druhým záwidj 

ce. 

 

Kapitola VI. 

BRatřj byłliby zachwácen čłowěk<0SAPP> w 

něgakém pádu<0SAA>/ wy duchownj<0AX> na= 

prawte takowého wduchu<0SAAx> tichoſti<0SAA>: 

prohlédage [každý] ſám kſobě/aby[ſnad]y 

ty nebył pokauſſjn. Gedni druhých břeme= 

na<0SAK> neſte/a tak plňte zákon<0SAA> Kryſtů<1AS>.Nebo zdá 

li ſe komu žeby nětco był/nic negſa/takowý 

ſám ſe ſwodj: ale djła<0SAA> ſwého zkus gedenkaž= 

dý/a takť ſám wſobě toliko chwáłu<0SAA> mjti bu 

de/a ne wginém. Neb gedenkaždý ſwé břj 

mě<0SAK> poneſe. Zdileyž ſe pak ten kterýž naučenj<0SAA> 

přigjmá wſłowu<0SAA> [Páně<1AS>]stjm odkohož nau= 

čenj<0SAA> béře/wſſjm[ſwým]ſtatkem<0SAK>. Nemylte ſe 

Bůhť<1SAS> nebude okłamán: nebo cožkoli rozſý= 

wałby čłowěk<0SAPP>/toť bude y žjti. A kdož rozſý= 

wá těłu<0SAK> ſwému/ztěła<0SAKx> žjti bude poruſſenj<0SAA>:a= 

le kdož rozſýwá duchu<0SAA>/zduchať<0SAAx> žjti bude ži= 

wot<0SAA> wěčný<0AA>. Činjce pak dobře ne vſtáwey 

me: nebo čaſem<0SAA> ſwým budeme žjti nevſtá= 

wagjce.Aprotož dokudž čas<0SAA> máme čiňme do 

bře wſſechněm a zwłáſſtě pak domácým<0AX> wj= 

ry¬ Hle gaký ſem wám liſt<0SAK> napſał 

ſwau rukau<0SAK>: ti kteřjž chtěgj twárnj<0AA> býti pod= 

lé 

 

<Q q iij.v><237v> 

lé těła<0SAK>/nutj wás abyſſte ſe obřezowali/ged= 

né aby protiwenſtwj<0SAA> křjže<0SAK> Kryſtowa<1AS> netrpě 

li. Nebo aniž ti kteřjž ſe obřezugj zachowá= 

wagj zákon<0SAA>: ale chtj abyſſte ſe obřezowali 

[proto]aby ſe těłem<0SAK> waſſjm chłubili. Ale o= 

demne odſtup to aťbych ſe[wčem]chłubił/ 

gedině wkřjži<0SAKx> pána<0SAS> naſſeho Gezukryſta<1SVP>/ſkrze 

něhož geſt mi ſwět<0SAK> vkřižowán/a Iá ſwětu<0SAK>. 
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Nebo wKryſtu<1SASx> Gežjſſi<1SVP> aniž obřjzka<0SAA> co pła 

tj/ani neobřjzka<0SAA>/ale nowé<0AA> ſtwořenj<0SAA>. A kteřj 

koli tohoto prawidła<0SAA> náſledugj pokog<>0SAA [při= 

gdiž]naně a miłoſrdenſtwj<0SAA> y na lid<0SAPP> Božj<1AS> Iz 

rahelſký<1ARGP>. Dále pak žádný mi nečiň zaměſt= 

knánj<0SAA>: Iá zagiſté gizwy<0SAK> pána<0SAS> Ge= 

žjſſe<1SVP> noſým na těle<0SAK> ſwém. 

Miłoſt pána<0SAS> Gežjſſe<1SVP> Kry 

ſta<1SAS> [budiž] sduchē<0SAAx> 

waſſjm bratřj<0SAPP>. 

amen. 

 

11.6 Melantrichův Nový zákon – 6. vyd. (1582, K17115) 

11.6.1 Janovo evangelium, 1.–5. kapitola 

<R viij. r> 

Kapitola I. 

NA Pocžátku<1SAA> bylo 

Slowo<1SAS> / a Slowo<1SAS> bylo 

v Boha<1SAS> / a Buoh<1SAS> byl to Slowo<1SAS>. 

To bylo na počátku<0SAA> v Boha<1SAS>. W 

ſſecky wěcy<0SAA> ſkrze ně včiněny gſau/ 

a bez něho nic nenij včiněno / což 

včiněno geſt. W němž život<0SAA> byl / a život<0SAA> byl 

Swětlo<1SAA> Lidij<1SAPP>:a Swětlo<1SAA> w temnoſtech<0SAA> ſwijtij/a 

tmy<0SAA> ho neobſáhly. 

¶ Byl Cžlowěk<1SAPP> poſlaný<0AA> od Boha<1SAS> / kterémuž 

Gméno<1SAA> bylo Ian<1SVP>. Ten přiſſel na Swědect= 

wij<1SAA>/ aby Swědectwij<1SAA> wydal o Swětlu<1SAA> / aby 

wſſyckni wěřili ſkrze něho. Nebyl on to Swě= 

tlo<1SAA> / ale aby Swědectwij<1SAA> wydal o Swětlu<1SAA>. 

Bylo Swětlo<1SAA> prawé<0AA> / kteréž oſwěcuge každého 

 

<R viij v> 

Cžlowěka<1SAPP> přicházegijcýho<0AA> na tento Swět<1SAK>. Na 

Swětě<1SAK> bylo/ a Swět<1SAK> ſkrze ně včiněn geſt/ a Swět<1SAK> 

ho nepoznal.Mezy ſwé wlaſtnij<0AX> přiſſlo/ a ſwo= 

gi ho nepřiyali: Kolikož pak koli přiyali ge/ 

dalo gim moc<0SAA> aby Syny<1SAPP> Božijmi<1AS> byli/těm kte= 

řijž wěřij we Gméno<1SAA> geho: Kteřijžto ne ze Kr= 

wij<1SAK>/ani z wůle<0SAA> Těla<1SAK>/ ani z wůle<0SAA> Muže<1SAPP>/ale z Bo= 

ha<1SAS> zrozeni gſau. A Slowo<1SAS> Tělem<1SAK> včiněno geſt/ 

a přebýwalo mezy námi/ a widěli gſme Slawu<1SAA> 

geho/ Sláwu<1SAA> jakožto gednorozeného<0AA> od Otce<1SAS>/ 

plného<0AA> Miloſti<1SAA> a Prawdy<1SAA>. 

¶ Ian Swědectwij<1SAA> wydáwá o něm/ a wo= 

lá řka:Tento byl o němž gſem prawil/kterýž po 

mně přigijti má/předſſel mne/nebo prwé nežli yá 

on byl.A z plnoſti<0SAA> geho wſſyckni my wzali ſme/a 

miloſt<0SAA> za miloſt<0SAA>. Nebo Zákon<1SAA> ſkrze Moyžijſſe<1SVP> 

dán geſt / Miloſt<1SAA> a Prawda<1SAA> ſkrze Gežijſſe<1SVP> Kry= 

ſta<1SAS> přiſſla. Boha žadný newiděl. Gedno= 

rozený Syn<1SAS> / kterýž geſt w Lůnu<1SAK> Otce<1SAS> / onť geſt 

wyprawil. 

¶ A totoť geſt ſwědectwij<0SAA> Ianowo<1APPV> : Když 

poſlali Zidé<1SAPG> od Geruzaléma<1SVG> Kněžij<1SAPP> a Iahny<1SAPP> k 

němu/aby otázali ho/Ty kdo gſy ? Y wyznal a 
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nezapřel. A wyznal: Že yá negſem Kryſtus<1SAS>. Y 

otázali ho: Což tehdy/Eliáſs<1SVP> gſy ty ? Y řekl : 

Negſem. Prorokli gſy ? Odpowěděl : Ne. Te= 

hdy řekli gemu : Kdo gſy pak/ ať odpověď<0SAA> dá= 

me těm kteřijž nás poſlali? Co prawijſs ſam o 

ſobě? Ržekl: Yá hlas<0SAK> wolagijcyho<0AX> na Pauſſti<1SAK>/ 

 

<S j r> 

Zprawte ceſtu<0SAK> 

Páně<1AS>/ Yakož po= 

wěděl Izayáſs<1SVP> 

Prorok<1SAS>. 

¶ A ti kteřijž by= 

li poſláni/z Záko= 

nijkůw<1SAPP> byli. Y o= 

tázali ho / a řekli 

gemu : Pročež te= 

hdy křtijſs/poně= 

wadž ty negſy 

Kryſtus<1SAS> / ani E= 

liáſs<1SVP>/ani Prorok<1SAS>? 

Odpowěděl gim 

Ian<1SVP> řka : Iá 

křtijm wás w Wodě<1SAK> / ale v proſtřed wás stogij/ 

kteréhož wy neznáte.Onť geſt kterýž po mně při= 

gijti má / a kterýž předemnau byl : Gehožto neg= 

ſem hoden<0AA> rozwázati Ržeménka<1SAK> v Obuwij<1SAK> geho. 

Tyto wěcy<0SAA> w Bethybaře<1SVG> ſtaly ſe za Iordánem<1SVG> 

kdež Ian<1SVP> křtil. 

¶ Druhého pak dne/vzřel Ian<1SVP> Gežijſſe<1SVP> an gde 

k němu/y řekl : Ay toť Beránek<1SAS> Božij<1AS>/kterýž ſnij= 

má hříchy<0SAA> Swěta<1SAK>. Tentoť geſt o kterémž gſem 

powěděl : Že pomně přiſſel Muž<1SAPP>/kterýž předem= 

nau byl /nebo prwé nežli yá on byl / a yá neznal 

gſem ho / ale aby oznámen byl w Lidu<1SAPP> Izrahel= 

ſkém<1ARGP>/ proto yá přiſſel gſem křtě w Wodě<1SAK>. 

¶ A Swědectwij<1SAA> wydal Ian<1SVP> / řka : Widěl 

 

<S j v> 

gſem Ducha<1SAS> / an sſtupuge yako Holubice<1SAK> s Ne= 

be<1SAS>/a zuoſtáwá na něm.A yá gſem ho neznal : Ale 

který mne poſlal křtijti w wodě<0SAK>/ten mi řekl : Nad 

kýmž vzřijſs Ducha<1SAS> sſtupugijcýho<0AA>/ a zuoſtáwa= 

gijcýho<0AA> na něm / tenť geſt kterýž křtij w Duchu<1SAS> 

Swatém<1AS>. A yá gſem widěl/a ſwědectwij<0SAA> gſem 

wydal/že tento geſt Syn<1SAS> Božij<1AS>. 

¶ Druhého pak dne opět ſtál Ian<1SVP>/az Včedl= 

nijkuow<1SAPP> geho dwa<0NN>. A wida Gežijſſe<1SVP> an gde/řekl : 

Ay toť Beránek<1SAS> Božij<1AS>. Y ſlyſſali ho dwa<0NN> Včedl= 

nijcy<1SAPP> mluwijcýho<0AA>/y ſſli za Gežijſſem<1SVP>. Tehdy ob= 

rátiw ſe Gežijſs<1SVP> / a vzřew ge ani gdau za nim/ře= 

kl gim : Co hledáte ? Kteřijžto řekli : Rabi ( genž 

ſe wykládá Miſtře<1SAPT> ) kde bydlijſs ? Ržekl gim : 

Poďte/a ohledayte. Y ſſli a ohledali kdeby bydlel/ 

a zuoſtali v něho ten den<0SAA> : A byla yakožto de= 

ſatá<0NN> hodina<0SAA>. 

¶ Y byl Ondřeg<1SVP> Bratr<1SAPP> Sſymonuow<1APPV> Petrůw<1APPV> 

geden<1NN> ze dwau<1NN> / kteříž byli ſlyſeli od Iana<1SVP>/ a ſſli 

za Gežijſſem<1SVP>. Y nalezl ten prwnij<0NN> Bratra<1SAPP> ſwé= 

ho Sſymona<1SVP> / a řekl gemu : Nalezli gſme Meſy= 
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áſſe<1SAS> / genž ſe wykládá Kryſtus<1SAS>. Y přiwedl gey 

k Gežijſſowi<1SVP>. A pohleděw naň Gežijſs<1SVP>/ řekl : Ty 

gſy Sſymon<1SVP> Syn<1SAPP> Ionuow<1APPV> / ty ſlauti budeſs Cé= 

ffas<1SVP>/genž ſe wykládá Petr<1SVP>. 

¶ Nazaytřij pak Gežijſs<1SVP> chtěl wygijti do 

Galilee<1SVG> : Y nalezl Filipa<1SVP> / a řekl gemu : Poď za 

mnau. A byl Filip<1SVP> z Betſaydy<1SVG> Měſta<1SAK> Ondře= 

 

<S ij r> 

gowa<1APPV>/ a Petrowa<1APPV>. Nalezl také Filip<1SVP> Nathana= 

ele<1SVP>/y řekl gemu : O kterémž pſal Moyžijſs<1SVP> w Zá= 

koně<1SVT>/a Prorocy<1SAS>/ nalezli gſme Gežijſſe<1SVP> Syna<1SAPP> Io= 

zeffowa<1APPV> z Nazarétha<1SVG>. Y řekl gemu Nathanael<1SVP> : 

Z Nazarétha<1SVG> muož nětco dobrého<1AX> býti? Ržekl ge 

mu Filip<1SVP> : Poď a ohleday. 

¶ Y vzřel Gežijſs<1SVP> Nathanaele<1SVP> an gde k ně= 

mu. Y řekl o něm : Hle prawý<0AA> Izrahelitſký<1SAPG>/ w 

kterémžto lſti<0SAA> nenij. Y řekl gemu Nathanael<1SVP> : 

Kde ty mne znáſs ? Odpowěděl Gežijſs<1SVP> / a řekl 

gemu : Prwé než geſt tebe Filip<1SVP> zawolal / když 

gſy byl pod Fijkem<1SAK> / widěl gſem tebe. Odpowě= 

děl gemu Nathanael<1SVP>/a řekl: Miſtře/Ty gſy Syn<1SAS> 

Božij<1AS> / ty gſy Král<1SAPT> Izrahelſký<1ARGP>. Odpowěděl 

Gežijſs<1SVP> / a řekl gemu : Že gſem tobě řekl : Widěl 

gſem tebe pod Fijkem<1SAK> / wěřijſs : Wětſſy wěcy<0SAA> 

nad tyto vzřijſs. Y řekl gemu : Zagiſté zagiſté 

prawijm wám/ vzřijte Nebe<1SAS> otewřené<0AA> / a Ange= 

ly<1SAS> Božij<1AS> wſtupugijcý<0AA> / a sſtupugijcý<0AA> na Syna<1SAS> 

Cžlowěka<1SAPP>. 

 

Kapitola II. 

TRžetijho pak dne<0SAA>/ſtala ſe Swat= 

ba<1SAA> w Káně<1SVG> Galilegſké<1ARGG> / a byla Mat= 

ka<1SAS> Gežijſſowa<1APPV> tu. Tehdy pozwán 

geſt také Gežiſs<1SVP> / y Včedlnijcy<1SAPP> geho 

 

<S ij v> 

na Swatbu<1SAA>. A když ſe nedoſtalo Wijna<1SAK> / řekla 

Gežijſſowa<1APPV> Matka<1SAS> k němu : Wijna nemagij. 

Y řekl gij Gežijſs<1SVP> : Co mně a tobě Ženo<1SAPP> ? geſſtě 

nepřiſſla hodina<0SAA> má. Ržekla Matka<1SAS> geho ſlu= 

žebnijkuom<1SAPP> : Což 

koli wám dij / v= 

čiňte. A bylo tu 

kamenných<0ARS> ſſtau= 

dwij<0SAK> ſſeſt<0NN> poſta= 

weno / wedlé oči= 

ſſtiowánij<0SAA> židow= 

ſkého<0ARGP> / beraucý<0AA> w 

ſebe gedna každá 

Měřice<1SAA> dwě<0NN> / ne= 

bo tři<0NN>. 

¶ Ržekl gim 

Gežijſs<1SVP> : Naplň= 

te Wodau<1SAK> Sſtau 

dwe<1SAK>. Y naplnili 

ge až do wrchu<0SAK>. Y řekl gim Gežijſs<1SVP> :Naléway= 

tež giž/a neſte Wrchnijmu<1AA> Zpráwcy<1SAPP> Swatby<1SAA>. 

Y neſli gſau. A když okuſyl Wrchnij<1AA> Zpráwce<1SAPP> 

wody<0SAK> Wijnem<1SAK> včiněné<0AA>/a newěděl odkudby bylo/ 
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ale Služebnijcy<1SAPP> wěděli/kteřijž wážili Wodu<1SAK>/po= 

wolal Ženicha<1SAPP> Wrchnij<1AA> Zpráwce<1SAPP> Hoduo<1SAA> / a řekl 

gemu : Každý Cžlowěk<1SAPP> nayprwé dobré<0AA> Wijno<1SAK> 

dává / a kdyžby ſe podnapili/ tehdy to které hor= 

ſſy<0AA> geſt. Ale ty zachoval gſy Wijno<1SAK> dobré<0AA>/ až 

doſawád. To včinil Gežijſs<1SVP> počátek<0SAA> Diwuow<0SAA> 

 

<S iij r> 

w Káně<1SVG> Galilegſké<1ARGG> / a zgewil Sláwu<1SAA> ſwau. Y 

vwěřili w něho Včedlnijcy<1SAPP> geho. 

¶ Potom sſtaupil do Kaffarnaum<1SVG> on y Ma= 

tka<1SAS> geho/y Bratřij<1SAPP>/y Včedlnijcy<1SAPP> : A tu pobyli ne 

mnoho<0NN> dnij<0SAA>.Byla pak blijzko Welikánoc<1SVA> Zidow= 

ſká<1ARGP>.Y wſtaupil Gežijſs<1SVP> do Geruzaléma<1SVG> / a nalezl 

w Chrámě<1SVB> ano prodáwagij Woly<1SAK>/ Owce<1SAK>/Holu= 

by<1SAK>/a Penězoměnce<1SAPP> ſedijcý<0AA>.A když vdělal Bič<1SAK> z pro 

wázkůw<0SAK>/wſſecky wyhnal z Chrámu<1SVB> / Owce také 

y Woly<1SAK> / a Penězoměncuom<1SAPP> rozſypal Penijze<1SAK>/a 

Stoly<1SAK> přewracel. A těm kteřijž Holuby<1SAK> prodá= 

wali řekl: Odneſtež tyto wěcy<0SAA> odſud/ a nečiňte 

Domu<1SAK> Otce<1SAS> mého domem<0SAK> kupeckým<0ARPP>. Y rozpo= 

menuli ſe Včedlnijcy<1SAPP> geho / že pſáno geſt: Horli= 

woſt Domu<1SAK> twého ſnědla mne. 

¶ Tehdy odpověděli Zidé<1SAPG>/a řekli gemu:Kte 

ré znamenij<0SAA> vkazugeš nám/že tyto wěcy<0SAA> činijs ? 

Odpowěděw Gežijſs<1SVP> / řekl gim : Zruſſte Chrám<1SVB> 

tento/ a we třech<0NN> dnech<0SAA> zaſe wzdělám gey. Y ře= 

kli Zidé<1SAPG>: Cžtyřidceti a ſſeſt<0NN> Let<1SAA> dělán gť Chrám<1SVB> 

tento / a ty we třech<0NN> dnech<0SAA> wzdělati chceſs gey ? 

Ale on prawil o Chrámu<1SVB> Těla<1SAK> ſwého. Protož 

když z mrtwých<0AX> wtal / rozpomenuli ſe Včedlnij= 

cy<1SAPP> geho / že geſt to powěděl. Y vwěřili Pijſmu<1SVT>/a 

té řeči<0SAA> kterauž mluwil gim. 

¶ A když byl w Geruzalémě<1SVG> na Welikau<1AA> noc<0SAA>/ 

w den<0SAA> Swátečnij<1ARS> / mnozý<0AX> vwěřili we Gméno<1SAA> 

geho / widauce diwy<0SAA> geho kteréž činil. Ale on 

Gežijſs<1SVP> neſwěřil ſebe ſamého gim / proto / že geſt 

 

<S iij v> 

on znal wſſecky/aniž bylo potřebij gemu/aby kdo 

Swědectwij<1SAA> wydal o Cžlowěku<1SAPP>/ neb on geſt wě= 

děl/ coby bylo w Cžlowěku<1SAPP>. 

 

Kapitola III. 

Byl pak Cžlowěk<1SAPP> z Zákonijkuow<1SAPP> 

Nykodém<1SVP> Gménem<1SAA> / Knijže<1SAPT> Zidow= 

ſké<1ARGP>. Ten přiſſel k Gežijſſowi<1SVP> w nocy<0SAA>/a 

řekl gemu : Miſt= 

ře/ wijme že gſy od 

Boha<1SAS> přiſſel Mi= 

ſtr<1SAPT>. Nebo žádný 

nemuože těch Di= 

wůw<1SAA> činiti / kteréž 

ty činijſs/ lečby byl 

s nim Buoh<1SAS>. Od= 

powěděl Gežijſs<1SVP>/ 

a řekl gemu : Gi= 

ſtě giſtě prawijm 

tobě/ Nenarodijli 

ſe kdo znowu / ne= 
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můžeť widěti Krá= 

lowſtwij<1SAS> Božijho<1AS>. 

Ržekl k němu Nykodém<1SVP> : Kterak ſe muož Cžlo= 

věk<1SAPP> naroditi gſa ſtarý<0AA> ? zdali muože zaſe w život<0SAK> 

 

<S iiij r> 

Matky<1SAPP> ſwé wgijti / a naroditi ſe ? Odpowěděl 

Gežijſs<1SVP> : Giſtě giſtě prawijm tobě / Nenarodilj= 

li se kdo z Wody<1SAK> a z Ducha<1SAK> Swatého<1AS> / nemuože 

wgijti do Králowstwij<1SAS> Božijho<1AS>. Což naroze= 

no geſt z Těla<1SAK>/Tělo<1SAK> geſt / a co narozeno z Du= 

cha<1SAS>/Duch<1SAA> geſt. Nediwiž ſe / že gſem řekl tobě/ 

Muſýte ſe znowu zroditi. Wijtr kde chce wěge/ 

a hlas<0SAK> geho ſlyſſyſs / ale newijſs odkawád wě= 

ge / neb kam gde. Také geſt každý / kdož ſe na= 

rodil z Ducha<1SAS>. 

¶ Odpowěděl Nykodém<1SVP> / a řekl gemu : Kte= 

rak mohau tyto wěcy<0SAA> býti ? Odpowěděl Gežijſs<1SVP> 

a řekl gemu : Ty gſy Miſtr<1SAPT> w Izraheli<1SAPG>/ a těch 

wěcý<0SAA> neznáſs ? Giſtě giſtě prawijm tobě / že to 

což wijme mluwijme/ a což gſme widěli/ſwědčij= 

me / a Swědectwij<1SAA> naſſeho nepřigijmáte. Po= 

něwadž Zemſké<1ARS> wěcy<0SAA> mluwil gſem wám/a newě= 

řiljte / y kterak buduli wám prawiti Nebeſké<1SAS> / v= 

wěřijte ? A nižádný newſtaupil na Nebe<1SAS> / gedi= 

ně ten kterýž sſtaupil s Nebe<1SAS> / Syn<1SAS> Cžlowěka<1SAPP> 

kterýž geſt w Nebi<1SAS>. A yakož geſt Moyžijſs<1SVP> po= 

wýſſyl Hada<1SAK> na Pauſſti<1SAK> / tak má powýſſen býti 

Syn<1SAS> Cžlowěka<1SAPP>/aby každý kdož wěřij w něho/ne= 

zahynul/ale měl život<0SAA> wěčný<0AA>. 

¶ Nebo takť geſt Buoh<1SAS> miloval Swět<1SAK> / že 

Syna<1SAS> ſwého Gednorozeného<1AA> dal / aby každý 

kdož wěřij w něho nezahynul / ale měl život<0SAA> wě= 

čný<0AA>. Neb geſt nepoſlal Buoh<1SAS> Syna<1SAS> ſwého 

na Swět<1SAK> / aby ſaudil Swět<1SAK> / ale aby Spaſen 

 

<S iiij v> 

byl Swět<1SAK> ſkrze něho. Kdo wěřij w něho/nebu= 

deť ſauzen : ale kdožť newěřij / giž geſt odſauzen/ 

neb newěřij we Gméno<1SAA> ¦gednorozeného<0AA> Syna<1SAS> 

Božijho<1AS>.A tentoť geſt Saud<1SAA>/že geſt Swětlo<1SAA> při= 

ſſlo na Swět<1SAK>/ a milovali Lidé<1SAPP> wijce temnoſti<0SAA> 

nežli Swětlo<1SAA>/neb byli ſkutkowé<0SAA> gegich zlij<0SAA>.Kaž= 

dý zagiſté kdož zle činij / nenáwidij Swětla<1SAA> a ne= 

wycházý na ſwětlo<0SAA>/ aby nebyli treſtáni ſkutkowé<0SAA> 

geho. Ale kdož činij prawdu<0SAA>/wycházý na Swě= 

tlo<1SAA>/ aby zgeweni byli ſkutkowé<0SAA> geho/nebo w Bo= 

hu<1SAS> včiněni gſau. 

¶ Potom přiſſel Gežijſs<1SVP> y Včedlnijcy<1SAPP> geho do 

Země<1SAK> Iudſké<1ARGG>/a tu přebýwal s nimi a křtil. Ian<1SVP> 

pak také křtil w Enon<1SVG> podlé Salim<1SVG>/neb wody<0SAK> tu 

mnohé<0AA> byly : Y přicházeli/ a křtili ſe. Neb geſſtě 

Ian<1SVP> nebyl wſazen do Zialáře<1SAK>. Tehdy vznikla 

hádka<0SAA> mezy Včedlnijky<1SAPP> Ianowými<1APPV> s Zidy<1SAPG> o Oči 

ſſťowánij<1SAA>. Y přiſſli k Ianowi<1SVP> / a řekli gemu : 

Miſtře/ ten kterýž byl s tebau zaIordánem<1SVGx>/ ge= 

muž gſy ty Swědectwij<1SAA> wydal/hle on křtij/a wſſy 

ckni gdau k němu. Odpowěděl Ian<1SVP> a řekl : Ne= 

muožť člověk<0SAPP> wzýti ničehéhož / nebudeliť dáno 

gemu s Nebe<1SAS>. Wy ſami Swědkowé<1SAPP> gſte / že yá 
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gſem řekl : Iá negſem Kryſtus<1SAS> / ale poſlán gſem 

před nim.Kdož má Newěſtu<1SAPP>/Ženichť<1SAPP> geſt : Přij 

tel pak Ženicha<1SAPP>/ kterýž ſtogij a ſlyſſý ho/ radoſtij<0SAA> 

ſe raduge pro hlas<0SAK> Ženicha<1SAPP>. Protož tato radoſt<0SAA> 

má naplněna geſt. Onť muſý ruoſti / ale yá ſe 

menſſýti. 

 

<S v r> 

¶ Kdožť geſt s Huory<1SAK> přiſſel / nadewſſecknyť 

geſt. Kdo geſt z Země<1SAK>/ z Zeměť<1SAK> geſt / a o Zemiť<1SAK> 

muwij. Kdoť geſt z Nebe<1SAS> přiſſel / nadewſſec= 

kyť geſt. A cožť geſt widěl a ſlyſſel/ toť ſwědčij/ 

a ſwědectwij<0SAA> geho žádný nepřigijmá. Ale kdož= 

by přiyal geho Swědectwij<1SAA> / ten zapečetil a po= 

tvrdil / že Bůh<1SAS> prawdomluwný<0ARS> geſt. Nebo ko= 

hožť geſt poſlal Bůh<1SAS>/Slowo<1SAA> Božij<1AS> mluwij. 

Ne w mijru<0SAA> zagiſté dává Buoh<1SAS> gemu Ducha<1SAS>. 

Otec miluge Syna<1SAS>/ a wſſecky wěcy<0SAA> dal w ruce<1SAK> ge 

ho. Kdož wěřij w Syna<1SAS> / máť život<1SAA> věčný<0AA> : ale 

kdožť geſt newěřijcý<0AA> Synu<1SAS> / nevzřijť života<0SAA> / ale 

hněw<0SAA> Božij<1AS> zůſtáwá na něm. 

 

Kapitola IIII. 

TEhdy yakž poznal Gežijſs<1SVP> že gſau ſly= 

ſſeli Zákonijcy<1SAPP>/žeby Gežijſs<1SVP> wijce Vče= 

dlnijkůw<1SAPP> činil a křtil nežli Ian<1SVP> ( Ač= 

koli Gežijſs<1SVP> nekřtil / ale Včedlnijcy<1SAPP> ge= 

ho ) opuſtil Iůdſtwo<1SVG>/a odſſel opět do Galilee<1SVG>.A 

muſyl gijti ſkrze Samařij<1SVG>. 

¶ Y přiſſel k Měſtu<1SAK> Samarſkému<1ARGG>/ kteréž ſlo= 

we Sýchar<1SVG> / wedlé poplužij<0SAK> kteréž byl dal Iá= 

kob<1SVP> Iozeffowi<1SVP> Synu<1SAPP> ſwému. A byla tu Stud= 

nice<1SAK> Iákobowa<1APPV>. Protož vſtaw na ceſtě<0SAK> Pán<1SAS> Ge= 

žijſs<1SVP>/ poſadil ſe tak na Studnicy<1SAK>. A byla hodina<0SAA> 

yakožto ſſeſtá<0NN>. 

¶ Y přiſſla Žena<1SAPP> z Samařij<1SVG> wážit Wody<1SAK>. 

 

<S v v> 

Ržekl gij Gežijſs<1SVP> : Day mi ať ſe napijm : Včedl= 

nijcy zagiſté geho byli odeſſli do Měſta<1SAK> / aby na 

kaupili Pokrmuow<1SAK>. Y řekla gemu Žena<1SAPP> ta Sa= 

marytánka<1SAPG> : Kterak ty gſa Zidem<1SAPG> / žádáſs ode= 

mne pijti / genž gſem Žena<1SAPP> Samarytánka<1SAPG> ? Po= 

něwadž neobcugij Zidé<1SAPG> s Samarytány<1SAPG>. Odpo= 

wěděl Gežijſs<1SVP> / a řekl gij : By znala dar<0SAA> Božij<1AS>/ 

a kdo geſt kterýž mluwij tobě : Day mi pijti / ty= 

by ſnad proſyla od něho / a dalby tobě wody<0SAK> ži= 

wé<0AA>. Ržekla mu Žena<1SAPP> : Pane / aniž máſs čijmby 

nawážil / a Studnice<1SAK> hluboká<0AA> geſt : Odkud teh= 

dy máſs tu Wodu<1SAK> žiwau<0AA> ? Zdali gſy ty wětſſý<0AA>/ 

nežli Otec<1SAPP> náſs Iákob<1SVP>/kterýž nám dal tuto Stu= 

dnicy<1SAK>/ a ſám z nij pil / y Synowé<1SAPP> geho/ y Doby= 

tek<1SAK> geho. 

¶ Odpowěděl Gežijſs<1SVP> / a řekl gij : Každý 

kdož bude pijti Wodu<1SAK> tuto/žijžniti bude opět : ale 

kdož ſe napij Wodij<1SAK>/kterauž yá dám gemu/nebu= 

deť žijzniti na wěky / ale Woda<1SAK> kterauž yá dám 

gemu/bude w něm Studnice<1SAK> Wody<1SAK> wſkakugijcý<0AA> 

do života<0SAA> věčného<0AA>. Ržekla k němu Žena<1SAPP> : Pane/ 

day mi té Wody<1SAK> / abych nežijznila / ani chodila 
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ſem wážit. Ržekl gij Gežijſs<1SVP> : Gdi powolay 

Muže<1SAPP> twého/ a přiď ſem. Odpowěděla Žena<1SAPP>/a 

řekla : Nemám Muže<1SAPP>. Ržekl gij Gežijſs<1SVP> : Dobře 

gſy řekla : Nemám Muže<1SAPP>.Nebo gſy pět<0NN> Mužůw<1SAPP> 

měla / a nynij kteréhož máſs/ nenij twuog Muž<1SAPP>. 

To gſy powěděla práwě. 

¶ Ržekla gemu Žena<1SAPP> : Pane / widijm že gſy 

 

<S vj r> 

ty Prorok<1SAS>. Otcowé naſſý na této Hoře<1SAK> modlili 

ſe : a wy prawijte / že w Geruzalémě<1SVG> geſt mijſto<0SAK> 

kdežto náležij ſe modliti. Ržekl gi Gežijſs<1SVP> : Že= 

no / wěř mi že gde hodina<0SAA> / kdyžto ani na této ho= 

ře<0SAK> / ani w Geruzalémě<1SVG> / budete ſe modliti Otcy<1SAS>. 

Wy ſe modlijte tomu čemuž newijte/ a my ſe mo= 

dlijme čemuž wijme/ neb Spaſenij<1SAS> z Zidůw<1SAPG> geſt. 

Ale gdeť hodina<0SAA> / a nynijť geſt/kdyžto prawij<0AA> cti= 

telé<0SAPP> / modliti ſe budau Otcy<1SAS> w Duchu<1SAS> a w pra= 

wdě<1SAA>. Nebo y Otec<1SAS> takowých hledá / kteřijžby 

ſe modlili gemu. Buoh Duch<1SAS> geſt / a ti kteřijž ſe 

mu modlij / w Duchu<1SAS> a w prawdě<0SAA> magij ſe mo= 

dliti. 

¶ Ržekla gemu Žena<1SAPP> : Wijm že Meſyáſs<1SAS> 

přijgde/kterýž ſlowe Kryſtus<1SAS>. Protož když přij= 

gde / onť nám zwěſtuge wſſecky wěcy<0SAA>. Ržekl gi 

Gežijſs<1SVP> : Iáť gſem kterýž mluwijm s tebau. A 

w tom hned přiſſli Včedlnijcy<1SAPP> geho/y diwili ſe že= 

by s Ženau<1SAPP> mluwil. A wſſak žádný gemu neřekl : 

Co ſe gij ptáſs ? aneb proč mluwijſs s nij ? Te= 

hdy nechala tu Žena<1SAPP> Wědra<1SAK> ſwého/ a odeſſla do 

Měſta<1SAK> / a řekla těm Lidem<1SAPP> : Poďte a pohleďte 

na Cžlowěka<1SAPP> / kterýž powěděl mi wſſeckny wěcy<0SAA> 

které gſem koli činila. Zdali on geſt Kryſtus<1SAS> ? Y 

wyſſli z Měſta<1SAK>/a ſſli k němu. 

¶ Mezy tijm pak proſyli ho Včedlnijcy<1SAPP> ge= 

ho / řkauce : Miſtře / pogezyž. A on řekl gim : 

Iáť mám pokrm<0SAK> gijſti/kteréhož wy newijte. 

Tehdy prawili Včedlnijcy<1SAPP> weſpolek : Zdali geſt 

 

<S vj v> 

kdo přineſl gemu gijſti ? Ržekl gim Gežijſs<1SVP> : 

Muogť pokrm<0SAK> geſt/ abych činil wuoli<0SAA> toho kte= 

rýž mne poſlal / a konal dijlo<0SAA> geho. Wſſak wy 

prawijte / že geſſtě čtyři<0NN> gſau Měſýce<1SAA>/ a žeň<0SAA> přij= 

gde ? Ay prawijm wám / zdwijhněte Oči<1SAK> wáſſe/ 

a patřte na Kraginy<1SAK> / žeť ſe giž bělegij ke žni<0SAA>. A 

kdožť žne / odplatuť<0SAA> béře / a shromažďuge vžitek<0SAA> 

k žiwotu<0SAA> wěčnému<0AA> / aby y ten kdož rozſywá ſpo= 

lu ſe radoval/y kdo žne.W tom zagiſté ſlowo<0SAA> pra= 

wé<0AA> geſt/žeť giný geſt kterýž rozſýwá/ a giný který 

žne.Iáť gſem wás poſlal/abyſſte žali o čemž gſte 

nepracovali. Ginij gſau pracowali/a wy gſte w 

gegich prácy<0SAA> weſſli. 

¶ Z Měſta<1SAK> pak toho mnozý<0AX> vwěřili w ně= 

ho z Samarytanuow<1SAPG> / pro řeč Ženy<1SAPP> kteráž Swě= 

dectwij<1SAA> wydáwala / že mi geſt powěděl wſſecky 

wěcy<0SAA> kteréž gſem koli činila. Tehdy když přiſſli 

Samarytáni<1SAPG> k němu / proſyli ho aby tu pozuo= 

ſtal. Y pobyl tu za dwa<0NN> dni<0SAA>. A mnohém gich 

wijce vwěřilo / pro řeč<0SAA> geho. A Ženě<1SAPP> mluwili : 
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Že giž ne pro twau řeč<0SAA> wěřijme / neb gſme ſami 

ſlyſſeli / a wijme giſtě / že tento geſt Spaſytel<1SAS> 

Swěta<1SAK>. 

¶ Po dwau<0NN> pak dnech<0SAA> / wyſſel odtud a ſſel 

do Galilee<1SVP>. Sám zagiſté Gežijſs<1SVP> Swědectwij<1SAA> 

wydal/že Prorok<1SAS> w ſwé Wlaſti<1SAA> w poctiwoſti<0SAA> ne= 

nij. Protož když přiſſel do Galilee<1SVG> / přiyali gey 

Galiligſſtij<1SAPG> / že widěli wſſecky wěcy<0SAA> / kteréž vči= 

nil w Geruzalémě<1SVG> na den<0SAA> Swátečnij<1ARS> : neb y oni 

 

<S vij r> 

byli přiſſli ke Dni<1SAA> ſlawnému<0ARS>. Tehdy opět při= 

ſſel do Káně<1SVG> Galilegſké<1ARGG> / kdežto včinil byl z wo= 

dy<0SAK> Wijno<1SAK>. 

¶ Y byl geden Králijk<1SAPT>/ gehož Syn<1SAPP> nemocen<0AA> 

byl w Kaffarnaum<1SVG>. Ten když vſlyſſel/že Gežijſs<1SVP> 

přiſſel z Iudſké<1ARGG> Kraginy<1SAK> do Galilee<1SVG>/ſſel k němu 

a proſyl ho / aby 

ſſel / a vzdrawil 

Syna<1SAPP> geho / neb 

počijnal mřijti. 

Tehdy řekl k ně= 

mu Gežijſs<1SVP> : Ne= 

vzřijteli diwůw<0SAA> a 

zázrakůw<0SAA>/ nevwě 

řijte. Ržekl mu 

Králijk<1SAPT> : Pane/ 

poď prwé nežli v= 

mře Syn<1SAPP> muog. 

Ržekl gemu Ge= 

žijſs<1SVP> : Gdi / Syn 

twůg žiw<0AA> geſt. 

Vwěřil Cžlowěk<1SAPP> řeči<0SAA>/ kterauž mluwil k němu Ge 

žijſs<1SVP>/a ſſel. A když on ſſel / potkali ſe s nim Slu= 

žebnijcy<1SAPP>/a zwěſtowali gemu/řkauce : Syn twůg 

žiw<0AA> geſt. Tehdy otázal ſe gich na Hodinu<1SAA> / w 

kterauby ſe lépe měl ? Y řekli gemu : Wčera w ho 

dinu<0SAA> ſedmau<0NN> / oſtala ho Zymnice<1SAA>. Tehdy poz= 

nal Otec<1SAPP> že ta hodina<0SAA> byla / w kterauž řekl ge= 

mu Gežijſs<1SVP> : Syn twuog žiw geſt. Y vwěřil on 

 

<S vij v> 

y Cželed<1SAPP> geho wſſeckna. To opět druhý<0NN> Diw<1SAA> v= 

činil Gežijſs<1SVP> / když přiſſel z Iudſké<1ARGG> Kraginy<1SAK> do 

Galilee<1SVG>. 

 

Kapitola V. 

POtom byl Swátek<1SAA> židowſký<0ARGP> 

Y ſſel Gežijſs<1SVP> do Geruzaléma<1SVG>. A 

byl w Geruzalémě<1SVG> Rybnijk<1SAK> Braw= 

ný<1ARS> / kterýž ſlowe židowſký Betſayda<1SVG>/ 

patero<0NS> přijſtřeſſý<0SAK> mage. W nichžto leželo množ= 

ſtwij<0SAA> weliké<0AA> nedužiwých<0AX> / ſlepých<0AX> / kulhawých<0AX>/ 

ſuchých<0AX> / očekáwagijce hnutij<0SAA> wody<0SAK>. Nebo An= 

gel<1SAS> Božij<1AS> giſtého<0AA> čaſu<0SAA> sſtupowal do Rybnijka<1SAK> a 

hýbal wodau<0SAK>. A kdož prwnij<0NN> sſtupowal do Ry= 

bnijka<1SAK> po hnutij<0SAA> Wody<1SAK>/vzdrawen býwal/od kte= 

rékoli nemocy<0SAA> trápen<0AA> byl. Y byl tu Cžlowěk<1SAPP> ge= 

den / kterýž ležel Oſm<1NN> a Třidceti<1NN> Let<1SAA> w nemocy<0SAA> 

ſwé.Toho když vzřel Gežijſs<1SVP> an ležij/a poznal že= 
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by giž čas<0SAA> mnohý<0AA> byl nemocen<0AA>/ řekl gemu : Chce= 

ſſli zdráw<0AA> býti ? Odpowěděl gemu Nemocný<1AX> : 

Pane / nemám Cžlowěka<1SAPP> když ſe zbauřij Woda<1SAK>/ 

aby mne wpuſtil do Rybnijka<1SAK> : neb když yá gdu/ 

giný předemnau wſtupuge. 

¶ Ržekl gemu Gežijſs<1SVP> : Wſtaň / wezmi Lože<1SAK> 

 

<S viij r> 

twé/ a choď. A hned zdráw<0AA> geſt včiněn Cžlowěk<1SAPP> 

ten/a wzaw Lože<1SAK> ſwé/ y chodil. A byla Sobota<1SVA> 

w ten den. Tehdy řekli Židé<1SAPG> tomu kterýž byl 

zdráw<0AA> včiněn : Den Swátečnij<1ARS> geſt/neſluſſýť to= 

bě noſyti Lože<1SAK> twého. Odpowěděl gim : Ten 

kterýž mne vzdrawil/onť mi rozkázal : Wezmi lo= 

že<0SAK> twé a choď. Y otázali ho : Který geſt ten Cžlo= 

wěk<1SAPP> / kterýž řekl tobě : Wezmi Lože<1SAK> twé a choď ? 

Ale ten kterýž byl vzdrawen / newěděl kdoby byl. 

A Gežijſs<1SVP> byl odſſel od Záſtupu<1SAK> shromážděného<0AA> 

na tom mijſtě<0SAK>. 

¶ Potom pak Gežijſs<1SVP> nalezl gey w Chrámě<1SVB>/ 

y řekl gemu : Hle zdráw<0AA> včiněn gſy / giž nehřeſs/ 

aťby ſe tobě nětco horſſýho<0AX> nepřihodilo. Od= 

ſſel ten Cžlowěk<1SAPP>/a powěděl Ziduom<1SAPG>/žeby Gežijſs<1SVP> 

byl kterýž ho zdrawého<0AA> včinil. Protož protiwili 

ſe Židé<1SAPG> Gežijſſowi<1SVP>/že to včinil w den<0SAA> Swátečnij<1ARS>. 

Ale Gežijſs<1SVP> odpověděl gim: 

¶ Otec muog až doſawád dělá / y yáť dělám. 

Tehdy židé<0SAPG> wijce proto hledali ho zabiti : ne to= 

liko žeby ruſſyl Sobothu<1SVA>/ ale že Otce<1SAS> ſwého pra= 

wil býti Boha<1SAS>/ rowného<0AA> ſe čině Bohu<1SAS>. Tehdy 

odpověděl gim Gežijſs<1SVP> / a řekl : Giſtě giſtě pra= 

wijm wám / Nemuožeť Syn<1SAS> ſám od ſebe ničehé= 

hož včiniti/gedině což vzřij an Otec<1SAS> činij. 

Neb cožkoli on činij / toť y Syn<1SAS> též činij. Otec 

zagiſté miluge Syna<1SAS> / a vkazuge gemu wſſeckny 

wěcy<0SAA> / kteréž ſám činij / a wětſſý<0AA> nad to vkáže 

 

<S viij v> 

gemu ſkutky<0SAA> / abyſſte wy ſe divili. Neb yakož 

Otec<1SAS> křijſý Mrtwé<1AX> a obžiwuge / tak y Syn<1SAS> kte= 

réž chce obžiwuge ? A niž zagiſté Otec<1SAS> ſaudij ko= 

ho / ale weſſkeren Saud<1SAA> dal Synu<1SAS> / aby wſſyc= 

kni ctili Syna<1SAS>/ tak yako ctij Otce<1SAS>. Kdo nectij 

Syna<1SAS>/ nectij ani Otce<1SAS>/který ho poſlal. Giſtě/ 

giſtě prawijm wám / že kdož Slowo<1SAA> mé ſlyſſý/ a 

wěřij tomu kterýž mne poſlal / máť život<0SAA> wěč= 

ný<0AA> / a na Saud<1SAA> nepřijgde / ale puogde z Smrti<1SAA> 

do života<0SAA>. 

¶ Giſtě giſtě prawijm wám/ že přijgde hodi= 

na<0SAA> a nynijť geſt/kdyžto Mrtwij<1AX> vſlyſſý hlas<0SAK> Sy 

na<1SAS> Božijho<1AS> : a ti kteřij vſlyſſý žiwi<0AA> budau. Neb 

yakož Otec<1SAS> má žiwot<0SAA> ſám w ſobě / tak geſt dal y 

Synu<1SAS> / aby měl žiwot<0SAA> w ſamém ſobě / a moc<0SAA> dal 

gemu y Saud<1SAA> činiti/neb Syn<1SAS> Cžlowěka<1SAPP> geſt.Ne= 

diwtež ſe tomu : neboť přijgde hodina<0SAA> / w kterúž 

to wſſyckni kteřij w hrobijch<0SAK> gſau vſlyſſý hlas<0SAK> 

Syna<1SAS> Božijho<1AS> : Y půgdau kteřij dobré<0AA> wěci<0SAA> či= 

nili/ na wzkřijſſenij<0SAA> žiwota<0SAA>/ ale ti kteřijž zlé<0AA> wěcy<0SAA> 

činili/na wzkřijſſenij<0SAA> Saudu<1SAA>. 

¶ Nemohuť yá ſám od ſebe nic činiti. Ale 
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yakž ſlyſſým/tak ſaudijm/a Saud<1SAA> muog ſprawe= 

dliwý<0AA> geſt : neb nehledám wuole<0SAA> mé/ale wůle<0SAA> to= 

ho kterýž mne poſlal / Otcowy<1AS>. Wydáwámli 

yá ſwědectwij<0SAA> ſám o ſobě/ Swědectwij<1SAA> mé nenij 

prawé<0AA>. Ginýť geſt kterýž Swědectwij<1SAA> wydá= 

wá o mně/a wijm že prawé<0AA> geſt Swědectwij<1SAA> ge= 

ho / kteréž wydáwá o mně. 

 

<T j r> 

¶ Wy poſlali gſte k Ianowi<1SVP>/a on wydal ſwě= 

dectwij<0SAA> Prawdě<1SAA>. Ale yáť nepřigijmám ſwědec= 

twij<0SAA> od Cžlowěka<1SAPP> : ale totoť prawijm / abyſſte 

wy ſpaſeni byli. Onť geſt byl ſwijce<0SAK> kteráž hořij 

a ſwijtij : Wy pak chtěli gſte na čas radowati ſe 

w ſwětle<0SAA> geho. Iá pak mám wětčij<0AA> ſwědectwij<0SAA> 

nad Iana<1SVP> Nebo ſkutky<0SAA> kteréž mi dal Otec<1SAS> abych 

ge wykonal/ ti ſkutkowé<0SAA> kteréž yá činijm ſwědect= 

wij<0SAA> o mně wydáwagij / že mně geſt Otec<1SAS> poſlal. 

A kterýž mne poſlal Otec<1SAS> / onť ſwědectwij<0SAA> wydá= 

wá o mně.Gehož gſte wy hlaſu<0SAK> nikdý neſlyſſeli/ 

ani Twáři<1SAK> geho widěli / a ſlowa<0SAA> geho nemáte w 

wás zůſtáwagijcýho<0AA> . Nebo kteréhož geſt on po= 

ſlal / tomu newěřijte. 

¶ Ptayte ſe na Pijſma<1SVT>/ w nichž ſe domnijwá= 

te žiwot<0SAA> wěčný<0AA> mijti. A tať gſau geſſto ſwědec= 

twij<0SAA> wydáwagij o mně : A wſſak nechcete při= 

gijti ke mně / abyſſte žiwot<0SAA> měli. Zwelebenij od 

Lidij<1SAPP> yáť nepřigijmám : ale poznal gſem wás 

že wy milowánij<0SAA> Božijho<1AS> nemáte w ſobě. Iáť 

gſem přiſſel we Gménu<1SAA> Otce<1SAS> mého / a nepřigij= 

máte mne. Přigdeliť giný we Gménu<1SAA> ſwém/ 

toho wy přijgmete. Kterak wy můžete wěřiti / 

kteřijž chwálu<0SAA> geden od druhého přigijmáte : 

chwály<0SAA> pak kteráž geſt od ſamého Boha<1SAS> / nehle= 

dáte ? 

¶ Nedomnijwaytež ſe bych yá na wás žalo= 

wati měl před Otcem<1SAS>. Geſtiť kdo na wás ža= 

luge/ Moyžijſs<1SVP>/w kterémž wy naděgi<0SAA> máte. Ne= 

 

<T j v> 

bo kdybyſſte wěřili Moyžijſſowi<1SVP> / wěřilibyſſte 

ſnad y mně : nebo geſt on o mně pſal. Ale poně= 

wadž geho Pijſmuom<>1SVT newěřijte/y kterak ¦ſlowům<0SAA> 

mým vwěřijte ? 

 

11.6.2 List Galatským 

<M m ij r> 

Kapitola I. 

PAwel Apoſſtol<1SAS>/ne 

od Lidij<1SAPP>/ani ſkrze Cžlowěka<1SAPP>/ 

ale ſkrze Gežijſſe<1SVP> Kryſta<1SAS>/ a 

Boha<1SAS> Otce<1SAS>/kterýž gey wzkřij= 

ſyl z mrtwých<0AX> / y ti kteřijž ſe= 

mnau gſau wſſyckni Bratřij<1SAPP> 

Cýrkwijm<1SVI> Galatſkým<1ARGG> : Miloſt wám a Pokog<1SAA> od 

Boha<1SAS> Otce<1SAS> a Pána<1SAS> naſſeho Gežijſſe<1SVP> Kryſta<1SAS> / kte= 

rýžto wydal ſebe ſamého za hřijchy<0SAA> naſſe / aby 

nás wytrhl z tohoto Swěta<1SAK> neſſlechetného<0AA> / we= 

dlé wůle<0SAA> Boha<1SAS> a Otce<1SAS> naſſeho / kterémužto čeſt<0SAA> a 
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chwála<0SAA> na wěky<0SAA> wěkůw<0SAA>/ Amen. 

¶ Diwijm ſe tomu / že tak rychle vchýlili gſte 

ſe od toho ( kterýž wás powolal k Miloſti<1SAA> Kry= 

ſtowě<1AS> ) k ginému<0AA> Ewangelium<1SAS> : kteréž nenij gi= 

né<0AA> / než gſau někteřij kteřijž wás zarmucugij/ 

 

<M m ij v> 

a wywrátiti chtěgij Ewangelium<1SAS> Kryſtowo<1AS>. 

Ale bychme pak my / neb Angel<1SAS> s Nebe<1SAS> / kázal 

wám mijmo to / což gſme wám kázali/ prokletý<0AA> 

buď. Yakož gſem předpowěděl wám/ a nynij o= 

pět prawijm : Budeli wám kdo co kázati giné= 

ho<0AX>/kromě toho což gſte přiyali / buď prokletý<0AA>. 

Nynij pak k Lidemli<1SAPP> wedu / čili k Bohu<1SAS> ? Zdaliž 

hledijm Lidem<1SAPP> ſe lijbiti ? Kdybych ſe geſſtě lij= 

bil Lidem<1SAPP>/ Služebnijkem<1SAPP> bych Kryſtowým<1AS> ne= 

byl. ¶ Známo zagiſté činijm wám 

Bratřij<1SAPP> Ewangelium<1SAS> / kteréž kázáno geſt ode= 

mne žeť nenij wedlé Cžlowěka<1SAPP> / aniž gſem yá ho 

wzal od člowěka<0SAPP> / ani ſe naučil / ale ſkrze zgewe= 

nij<0SAA> Gežijſſe<1SVP> Kryſta<1SAS>. Neb ſlýchali gſte o mém 

obcowánij<0SAA> někdegſſým w Zidowſtwu<1SAA> / že nad o= 

byčeg<0SAA> protiwil gſem ſe Cýrkwi<1SVI> Božij<1AS> / a hubil 

gſem gi / a proſpijwal gſem w Zidowſtwu<1SAA> / nad 

mnohé<0AX> mně rowné<0AA> w pokolenij<0SAA> mém / horliwým<0AA> 

a pilným<0AA> gſa milownijkem<0SAPP> Otcuow<1APPP> mých vſta= 

nowenij<0SAA>. 

¶ Ale když Bohu<1SAS> ( kterýž mne oddělil z žiwo= 

ta<0SAK> Matky<1SAPP> mé / a powolal ſkrze miloſt<0SAA> ſwau ) to 

ſe widělo / aby zgewil Syna<1SAS> ſwého ſkrze mne / 

abych kázal o něm mezy Pohany<1SAPP> / hned gſem ne= 

powolil tělu<0SAK> a krwi<0SAK> / aniž gſem ſſel do Geruzalé= 

ma<1SVG> k Apoſſtolům<1SAS> / genž byli předemnau / ale ſſel 

gſem do Arabie<1SVG>/a potom nawrátil gſem ſe zaſe do 

Damaſſku<1SVG>. Potom po třech<0NN> Letech<1SAA> přiſſel gſem 

do Geruzalema<1SVG> / abych ſe shledal s Petrem<1SVP>/ y 

 

<M m iij r> 

pobyl gſem s nim patnácte<0NN> dnij<0SAA>. Giného pak z 

Apoſtolůw<1SAS> žádného gſem newiděl / gedině Ia= 

kuba<1SVP> Bratra<1SAPP> PAně<1AS>. Coť pak pijſſy wám / hle 

před Bohem<1SAS> žeť neklamám. Potom přiſſel gſem 

do Kragin<1SAK> Sýrſkých<1ARGG> a Cylicie<1SVG>. Y neznaly mé o= 

ſoby<0SAPP> Cýrkwe<1SVI> Zidowſké<1ARGP> / kteréž byly w Kryſtu<1SAS> : 

Než toliko ſlýchali o mně / že ten kterýž ſe proti= 

wil nám někdy/ giž nynij káže Wijru<1SAA> / proti kte= 

réž někdy boyowal : A tak pro mne chwálili 

Boha<1SAS>. 

 

Kapitola II. 

POtom pak po čtnacti<0NN> Letech<1SAA> / 

opět gſem ſſel do Geruzaléma<1SVG> s Bar= 

nabáſſem<1SVP>/ poyaw s ſebau y Týta<1SVP>. A 

wſſel gſem podlé zgewenij<0SAA>/a rozmlau= 

wal gſem s nimi o Ewangelium<1SAS> Swaté<1AS> / kteréž 

káži mezy Pohany<1SAPP> : A zwláſſtě s těmi kteřijž pře= 

dnij<0AA> a w wážnoſti<0SAA> byli / abych ſnad na darmo ne 

běžel nynij y prwé. Ale ani Týtus<1SVP> kterýž ſemnau 

byl/ a gſa Pohanem<1SAPP> / nenij přinucen aby ſe obře= 

zal : pro vwedené<0AA> tu ffaleſſné<0AA> Bratry<1SAPP> / kteřijž by= 
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li přiſſli k wyſſpehowánij<0SAA> ſwobody<0SAA> naſſý / kte= 

rauž máme w Kryſtu<1SAS> Gežijſſi<1SVP> / aby nás w ſluž= 

bu<0SAA> podrobili. Kterýmžto ani na čas<0SAA> nepowolili 

 

<M m iij v> 

gſme k poddánij<0SAA> gim / aby Prawda<1SAA> Ewangelium<1SAS> 

zůſtala w wás. 

¶ Od těch pak / kteřij ſe zdáli nětco býti ( ya= 

cý gſau někdy byli / nenij mi do toho nic : Bůh 

oſoby<0SAPP> Cžlowěka<1SAPP> nepřigijmá ) A tak ti / kteřijž ſe 

nětco zdáli býti / nic gſau mi nepomohli. Ale za= 

ſe když vzřeli / že geſt mi ſwěřeno Ewangelium<1SAS> / 

abych ge kázal mezy neobřezanými<0AX> : yako y Pe= 

trowi<1SVP> mezy židy<0SAPG> ( nebo ten kterýž powolal Petra<1SVP> 

k Apoſſtolſtwij<1SAS> mezy Zidy<1SAPG> / powolal také y mne 

abych byl Apoſſtolem<1SAS> mezy Pohany<1SAPP> ) A když gſú 

poznali miloſt<0SAA> Božij<1AS> / kteraž geſt mi dána / Ia= 

kub<1SVP>/Petr<1SVP> a Ian<1SVP> / kteřij zdáli ſe býti Slaupowé<1SAK>/ 

rukau<0SAK> podali mi y Barnabáſſowi<1SVP> / na znamenij<0SAA> 

towaryŝſtwij<0SAA> : abychom my mezy Pohany<1SAPP> / a o= 

ni mezy Zidy<1SAPG> kázali / toliko abychom na chudé<0AX> 

pamatowali / čehož y pilen<0AA> gſem byl / abych tak 

činil. 

¶ A když přiſſel Petr<1SVP> do Antyochye<1SVG> / zgewně 

gſem gemu odepřel / neb geſt byl hoden<0AA> treſtánij<0SAA>. 

Nebo prwé než gſau přiſſli někteřij od Iakuba<1SVP> / 

gijdal s Pohany<1SAPP>. A když přiſſli / vcházel a od= 

dělowal ſe od nich / boge ſe těch kteřij byli z Zi= 

dowſtwa<1SAA> obráceni. A w geho pokrytſtwij<0SAA> ſro= 

wnáwali ſe y ginij Zidé<1SAPG>/tak že y Barnabáſs<1SVP> vwe= 

den byl od nich w to Pokrytſtwij<1SAA>. Ale když gſem 

vzřel / že ſe nevpřijmně magij k Prawdě<1SAA> Ewan= 

gelium<1SAS> / řekl gſem Petrowi<1SVP> předewſſemi : Poně= 

wadž ty gſa Zidem<1SAPG> / Pohanſky gſy žiw<0AA>/ na e Zi= 

 

<M m iiij r> 

dowſky / y kterakž wedeſs k tomu Pohany<1SAPP> / aby 

Zidowſky žiwi<0AA> byli ? My přirozenij<0SAA> gſme Zidé<1SAPG> / 

a ne Pohané<1SAPP> / hřijſſnijcy<0SAPP> : Wědauce to že nebý= 

wá Cžlowěk<1SAPP> Sprawedliw<1AA> včiněn z ſkutkůw<0SAA> Zá= 

kona<1SAA> / ale ſkrze Wijru<1SAA> w Kryſta<1SAS> Gežijſſe<1SVP> / abychom byli 

Sprawedliwij<1AA> včiněni z Wijry<1SAA> Kryſtowy<1AS> / a ne 

z ſkutkůw<0SAA> Zákona<1SAA> : Proto / že z ſkutkůw<0SAA> Zákona<1SAA> 

nebude ſprawedliw<0AA> včiněn žádný Cžlowěk<1SAPP>. 

¶ Pakli hledagijce abychom Sprawedliwij<1AA> 

včiněni byli ſkrze Kryſta<1SAS>/ nalezeni gſme y my hřij= 

ſſnijcy<0SAPP> / tehda Kryſtus<1SAS> geſt Služebnijkem<1SAPP> hřij= 

chu<0SAA> ? Nikoli : Nebo buduli to což gſem prwé ka= 

zyl/ opět zasſe wzděláwati / přeſtupnijkem<0SAPP> ſebe 

činijm. Nebo yá ſkrze Zákon<1SAA> / vmřel gſem Zako= 

nu<1SAA>/ abych žiw<0AA> byl w Bohu<1SAS> / yá s Kryſtem<1SAS> vkřižo= 

wán gſem : a žiw<0AA> gſem giž ne yá / ale žiw<0AA> geſt we 

mně Kryſtus<1SAS>. Že pak nynij žiw<0AA> gſem w těle<0SAK>/ žiw<0AA> 

gſem w Wijře<1SAA> Syna<1SAS> Božijho<1AS> / kterýžto zamilo= 

wal mne/a wydal ſebe ſamého za mne.Nezamj= 

tám Miloſti<1SAA> Božij<1AS>.Nebo geſtli ſprawedlnoſt<0SAA> ſkr= 

ze Zákon<1SAA>/ tehda Kryſtus<1SAS> na darmo geſt vmřel. 

 

<M m iiij v> 

Kapitola III. 
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O Blázniwij Galatſſtij<1SAPG> / y kdo 

geſt wás zmámil / abyſſte newěřili 

prawdě<0SAA> ? Před waſſými to očima<0SAK> 

Kryſtus<1SAS> Gežijſs<1SVP> potupen geſt / a me= 

zy wámi vkřižowán ? Toto toliko chcy zwěděti 

od wás : Z ſkutkůwli<0SAA> Zákona<1SAA> přiyali gſte Ducha<1SAS> 

Swatého<1AS> / čili z ſlyſſenij<0SAA> Wijry<1SAA> ? Tak blázniwij<0AA> 

gſte / že počawſſe Duchem<1SAS> / giž nynij Tělem<1SAK> ko= 

náte ? Tak mnoho trpěli gſte na darmo ? a wſſak 

na darmoli. Protož ten / kterýž dáwá wám Du= 

cha<1SAS> Swatého<1AS> / a činij diwy<0SAA> mezy wámi : z ſkut= 

kůwli<0SAA> Zákona<1SAA> to činij/ čili z ſlyſſenij<0SAA> Wijry<1SAA> ? Ya= 

kož y Abraham<1SVP> vwěřil Bohu<1SAS> / a počteno gemu 

to k Sprawedlnoſti<1SAA>. Protož znayte/že kteřijž gſau 

z Wijry<1SAA> / ti gſau Synowé<1SAPP> Abrahamowi<1APPV>. 

¶ Předzwěděwſſy pak Pijſmo<1SVT>/ že Bůh<1SAS> Li= 

di<1SAPP> ſprawedliwé<0AA> činij z Wijry<1SAA> / předpowědělo A= 

brahamowi<1SVP> : Že požehnáni budau w tobě wſſy= 

ckni Lidé<1SAPP>.A protož kteřijž gſau z Wijry<1SAA>/dochá= 

zegij požehnánij<0SAA> s wěrným<0AA> Abrahamem<1SVP>. Kte= 

řijž pak koli z ſkutkůw<0SAA> Zákona<1SAA> gſau / pod zloře 

čenſwijm<0SAA> gſau. Neb pſáno geſt : Zlořečený kaž= 

dý kdo nezůſtáwá we wſſem / což geſt pſáno w 

Knihách<1SVT> Zákona<1SAA> / aby to naplnil. Ale že ſkrze 

Zákon<1SAA> nebýwá žádný Sprawedliw<1AA> včiněn před 

Bohem<1SAS>/zgewné<0AA> geſt/Neb Sprawedliwý<1AA> z wij= 

ry<0SAA> žiw<0AA> geſt.Zákon pak nenij z Wijry<1SAA> / ale kdo bu= 

de plniti Přikázanij<1SAA> Zákona<1SAA> / žiw<0AA> bude w nich. 

 

<M m v r> 

Kryſtus wykaupil nás z Zlořečenſtwij<1SAA> Zákona<1SAA> / 

včiněn gſa pro nás Zlořečenſtwijm<1SAA>. Neb pſa= 

no geſt : Zlořečený každý kdož wiſý na dřewě<0SAK> / 

Aby mezy Národy<1SAPP> požehnánij<0SAA> Abrahamowo<1APPV> 

přiſſlo ſkrze Kryſta<1SAS> Gežijſſe<1SVP> / abychom zaſlijbe= 

nij<0SAA> Ducha<1SAS> Swatého<1AS> přiyali ſkrze Wijru<1SAA>. 

¶ Bratřij ( wedlé Cžlowěka<1SAPP> prawijm ) w= 

ſſak vtwrzeným<0AA> některého člowěka<0SAPP> Kſſafftem<1SAK> / 

žadný nepohrzý / ani ho ginak nenij. 

¶ Abrahamowi powědijna gſau zaſlijbenij<0SAA> 

y Semenu<1SAK> geho. Nedij / Semenuom yakožto 

mnohým<0AA> : ale yakožto gednomu<0NN>. A Semeni<1SAK> twé= 

mu/ kterýž geſt Kryſtus<1SAS>. Toto pak prawijm / že 

Kſſafftu<1SAK> ſtwrzeného<0AA> od Boha<1SAS> w Kryſtu<1SAS> / Zá= 

kon / kterýž po čtyřech<0NN> Stech<1NS> a po třidcýti<0NN> Le= 

tech<1SAA>/ začal ſe a wydán geſt/ neruſſý aby wypráz= 

dnil ſliby<0SAA>.Neb geſtli z Zákona<1SAA> dědictwij<0SAA> / tehda 

giž nenij z Zaſlijbenij<1SAA>. Ale Abrahamowi<1SVP> ſkrze 

Zaſlijbenij<1SAA> dal geſt Bůh<1SAS>. 

¶ Což tehda Zákon<1SAA> ? Y pro přeſtupnijky<0SAPP> v= 

ſtanowen geſt ( dokawadžby nepřiſſlo Sýmě<1SAK> / 

kterémuž zaſlijbil Bůh<1SAS> ) zřijzený<0AA> ſkrze Angely<1SAS> w 

ruce Smijřce<1SAPP>. Ale Smijřce<1SAPP> nenij gednoho<0NN> / Bůh<1SAS> 

pak geden<0NN> geſt. Což tehda Zákon<1SAA> geſt proti Sli= 

bům<1SAA> Božijm<1AS> ? Odſtup to. Nebo byť byl Zákon<1SAA> 

dán / kterýžby mohl obžiwiti / zagiſté z Zákona<1SAA> 

bylaby Sprawedlnoſt<1SAA>. Ale zawřelo Pijſmo<1SVT> w= 

ſſeckny wěcy<0SAA> pod hřijchem<0SAQA> / aby zaſlijbenij<0SAA> Ge= 

žijſſe<1SVP> Kryſta<1SAS> z wijry<0SAA> dáno bylo wěřijcým<0AX>. 
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<M m v v> 

¶ Prwé zagiſté nežli geſt přiſſla Wijra<1SAA> / pod 

Zákonem<1SAA> byli gſme oſtřijháni / zawřijni gſauce 

w té Wijře<1SAA>/kteráž měla zgewena býti. A tak Zá= 

kon<1SAA> Pěſtaunem<1SAPP> naſſým byl až do Kryſta<1SAS> / aby= 

chom z Wijry<1SAA> Sprawedliwij<1AA> byli včiněni. Ale 

když přiſſla Wijra<1SAA> / giž negſme pod Pěſtaunem<1SAPP>. 

Nebo wy wſſyckni Synowé<1SAPP> Božij<1AS> gſte ſkrze Wij= 

ru<1SAA>/kteráž geſt w Kryſtu<1SAS> Gežijſſy<1SVP>. Protož kteřijž= 

koli pokřtěni gſte/w Kryſta<1SAS> gſte ſe oblékli. A tak 

nenij rozdijlu<0SAA> mezy Zidem<1SAPG> a Ržekem<1SAPG>/ mezy Služe= 

bnijkem<1SAPP> a Swobodným<1AX>/ mezy Mužem<1SAPP> a Ženau<1SAPP>. 

Nebo wy wſſyckni gedno gſte w Kryſtu<1SAS> Gežij= 

ſſy<1SVP>. A poněwadž wy gſte Kryſtowi<1AS> / tehda Sý= 

mě<1SAK> Abrahamowo<1APPV> gſte / a podlé zaaſlijbenij<0SAA> Dědi= 

cowé<1SAPP>. 

 

Kapitola IIII. 

PRawijm pak / že pokudž Dědic<1SAPP> 

maličký<0AA> geſt / nic ſe nedělij od Služe= 

bnijka<1SAPP> / gſa Pánem<1SAPP> wſſeho / ale pod 

obráncemi<0SAPP> a Zpráwcemi<1SAPP> geſt / až do 

vloženého<0AA> čaſu<0SAA> od Otce<1SAS> : Tak i my když gſme 

byli maličcý<0AA> / pod žiwly<0SAA> Swěta<1SAK> byli gſme / ſlau= 

žijce. Ale když přiſſla plnoſt<0SAA> čaſu<0SAA> / poſlal Buoh<1SAS> 

Syna<1SAS> ſwého narozeného<0AA> z Ženy<1SAPP> / včiněného<0AA> pod 

Zákonem<1SAA>/aby ty/ kteřijž pod Zákonem<1SAA> byli/ wy= 

kaupil/ abychom zaſlibenij<0SAA> práwo<0SAA> Synůw<1SAPP> při= 

 

<M m vj r> 

yali. Poněwadž gſte pak wy Synowé<1SAPP> Božij<1AS> / 

poſlal Bůh<1SAS> Ducha<1SAS> Syna<1SAS> ſwého w Srdce<1SAK> naſſe/ 

wolagijcýho<0AA>/Otče/Otče<1SAS>. A tak giž nenij Slu= 

žebnijkem<1SAPP>/ale Synem<1SAPP> : Poněwadž Synem<1SAPP> tehda 

y Dědicem<1SAPP> ſkrze Boha<1SAS>. 

¶ Ale že tehdáž neznagijce Boha<1SAS> / těm kteřijž 

negſau z přirozenij<0SAA> Bohowé<1SAPP> / ſlaužili gſte. Giž 

pak nynij poznawſſe Boha<1SAS>/nýbrž y poznáni gſú= 

ce od něho : kterak obracugete ſe opět k mdlým<0AA> a 

bijdným<0AA> žiwlům<0SAA>/gimž opět znowu chcete ſlauži= 

ti ? Neb ſſetřijte dnij<0SAA> a Měſýcůw<1SAA> / a čaſuow<0SAA> / y 

Leth<1SAA>. Bogijm ſe/ abych ſnad nadarmo nepra= 

cowal mezy wámi. Buďte yako yá/ neb y yá ſem 

yako wy. 

 

¶ Bratřij milij<0AA> (proſým vás)Nic gſte mne 

nevrazyli. Ale wijte / že s mnohau<0AA> mdlobau<0SAA> tě= 

la<0SAK> / kázal gſem wám Ewangelium<1SAS> ponayprwé / 

a pokuſſenijm<0SAA> tijm na těle<0SAK> mém nepohrzeli gſte / 

ani ge zawrhli / ale yako Angela<1SAS> Božijho<1AS> přiya= 

li gſte mne / a yako Gežijſſe<1SVP> Kryſta<1SAS>. Protož ya= 

ké geſt Blahoſlawenſtwij<1SAA> waſſe ? Swědectwij 

zagiſté yá wydáwám wám / že Oči<1SAK> waſſe (by to 

mohlo býti) wylaupijce/bylibyſſte mně dali.Což 

tehdy nepřjtelem<0SAPP> ſem wám včiněn/prawdu<0SAA> wám 

prawě ? 

¶ Milugijť ginij wás / ne dobře / neb wás 

chtěgij odwrátiti od Prawdy<1SAA> / abyſſte gich ná= 

ſledowali. Wy pak dobrého<0AX> náſledugte w do= 
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<M m vj v> 

brém<0AX> wždyckny / a ne toliko tehdaž / když gſem 

přijtomen wám. Synáčkowé mogi / kteréž opět 

s boleſtij<0SAA> rodijm / dokudž zasſe mezy wás vwe= 

den nebude Kryſtus<1SAS>.. Ale chtělbych ſám v wás 

býti nynij/ a hlas<0SAK> můg změniti/ neb gſem zahan= 

ben pro wás. Powězte mi kteřij pod Zákonem<1SAA> 

chcete býti/ zdali Zákona<1SAA> neſlýcháte ? 

¶ Nebo w něm pſáno geſt / že Abraham<1SVP> měl 

dwa<0NN> Syny<1SAPP>:gednoho<0NN> z Děwky<1SAPP>/a druhého<0NN> z Swo= 

bodné<1AX>. Ten pak kterýž z Děwky<1SAPP> byl / podlé těla<0SAK> 

ſe narodil : ale kterýž z Swobodné<1AX>/ ten ſkrze zaſlj= 

benij<0SAA>:a toť ſe Duchowně mluwij y rozumij.Neb 

totoť gſau dwa<0NN> Zákonowé<1SAA>. Geden zagiſté na Hů= 

ře<1SAK> Sýna<1SVG> wydaný<0AA> / kterýž w ſlužbu<0SAA> podrobowal/ 

a ten ſe wyznamenáwá ſkrze Agar<1SVP> (Sýna zagiſté 

Hora<1SAK> geſt w Arabij<1SVG>/kteráž připogena geſt té/ kte= 

ráž geſt nynij Geruzalém<1SVG>/ a ſlaužij s Syny<1SAPP> s ſwý= 

mi) Onenno pak/kterýž ſwrchu geſt Geruzalém<1SVG>/ 

ſwobodnýť<0AA> geſt / kterýž geſt Matka<1SAPP> naſſe. Neb 

pſáno geſt : Weſel ſe neplodná<0AX> / kteráž nerodijſs/ 

wykřikni weſele a zwolay / kteráž nepracugeſs ku 

porodu<0SAA> . Neb wijce Synůw<1SAPP> má opuſſtělá<0AA>/ než ta 

kteraž má Muže<1SAPP>. My pak Bratřij<1SAPP> wedlé zaſlij= 

benij<0SAA> Izákowa<1SVP> / Synowé<1SAPP> gſme. 

 

¶ Ale yakož pak tehdáž ten / kterýž wedlé tě= 

la<0SAK> narozen geſt / protiwil ſe tomu /kterýž byl we= 

dlé Ducha<1SAS> / tak geſt y nynij. Ale co prawij Pij= 

ſmo<1SVT> : Wywrz děwku<1SAPP> y Syna<1SAPP> gegijho. Neb ne= 
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bude Dědicem<1SAPP> Syn<1SAPP> Děwky<1SAPP> / s Synem<1SAPP> Swobo= 

dné<1AX>. A protož Bratřij<1SAPP> / negſme my Synowé<1SAPP> 

Děwky<1SAPP> / ale Swobodné<1AX> : kteraužto ſwobodau<0SAA> 

Kryſtus<1SAS> nás wyſwobodil. 

 

Kapitola V. 

PRotož Bratřij<1SAPP> / w Swobodie<1SAA> 

ſtuogte / a nevwalugte na ſebe opět 

gha<0SAK> Služebnoſti<1SAA> / Ay yá Pawel<1SVP> pra= 

wijm wám / budeteli ſe obřezowati / 

Kryſtus<1SAS> wám nic neproſpěge. A opět ſwědčijm 

každému kdo ſe obřezuge /že geſt dlužnijkem<0SAPP> aby 

weſſkeren Zákon<1SAA> naplnil. Zbaweni gſte Kryſta<1SAS>/ 

kteřijž ſkrze Zákon<1SAA> chcete ſprawedlnoſti<0SAA> nabý= 

wati/ a z Miloſti<1SAA> gſte wypadli. Neb my ſkrze 

Ducha<1SAS> Swatého<1AS>/naděge<0SAA> Sprawedlnoſti<1SAA> z wij= 

ry<0SAA> čekáme.Neb w Kryſtu<1SAS> Gežijſſy<1SVP> / ani Obřezo= 

wánij<1SAA> proſpijwá / ani neobřezowánij<0SAA> / ale Wij= 

ra<1SAA>/ kteráž ſe ſkrze Láſku<1SAA> půſobij. Běžali gſte do= 

bře / y kdo geſt wám překazyl / abyſſte napoſlau= 

chali Prawdy<1SAA> ? Ziadnému nepowolugte / neb ta 

radda<0SAA> nenij z toho / kterýž wás powolal : Ma= 

ličko Kwaſu<1SAK>/ wſſeckno Těſto<1SAK> poruſſuge. 

¶ Yáť dauffánij<0SAA> mám o wás w PANu<1SAS> / že 

nic giného<0AX> nebudete ſmayſſleti. Kdo pak was 
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zarmucuge / trpěti bude Saud<1SAA> / kdožkoli geſt ten. 
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Iá pak Bratřij<1SAPP> / kážili geſſtě Obřezánij<1SAA>/ y pro= 

čež protiwenſtwij<0SAA> trpijm ? Tehda geſt wypráz= 

dněno pohorſſenij<0SAA> Křijže<1SAK>. O by byli wyobco= 

wáni a zkaženi/ ti kteřijž wás rmautij. 

¶ Nebo wy k ſwobodě<0SAA> powoláni gſte Bratřij<1SAPP>/ 

toliko abyſſte té ſwobody<0SAA> k přijčině<0SAA> Těla<1SAK> nepo= 

žijwali / ale ſkrze láſku<0SAA> Ducha<1SAS> poſluhugtež ſobě 

weſpolek. Nebo weſſkeren Zákon<1SAA> w gednom<0NN> 

ſlowu<0SAA> ſe zawijrá a naplňuge / totiž : Milowati 

budeſs Bližnijho<1AX> twého/ yako ſebe ſamého. Bu= 

deteli ſe pak weſpolek kauſati a hrýzti/hleďte aby= 

ſſte weſpolek geden od druhého zkaženi nebyli. 

Protož prawijm w Kryſtu<1SAS> : 

¶ Duchem choďte a žádoſtij<0SAA> těleſných<0ARS> ne= 

wykonáte Nebo Tělo<1SAK> žádá proti Duchu<1SAS>/ a 

Duch<1SAS> proti Tělu<1SAK>. Toto zagiſté dwé<0NN> weſpolek 

ſe ſobě protiwij / abyſſte ne wſſe činili/ cobyſſte 

chtěli. Geſtli pak Duchem<1SAS> wedeni býwáte/ giž 

negſte pod Zákonem<1SAA>. Zgewnijť gſau zagiſté ſkut= 

kowé<0SAA> Těla<1SAK> / genž gſau Cyzoložſtwo<1SAA> / Smilſtwo<1SAA> / 

Nečiſtota<1SAA> / Neſtydatot<1SAA> / Chlipnoſt<1SAA> / Modlo= 

ſlauženij<1SAA>/ Tráwenij<1SAA>/Nepřijzně<1SAA>/ Swárowé<1SAA>/Ne= 

náwiſti <1SAA>/ Hněwowé<1SAA>/ Wady<1SAA>/Různice<1SAA>/ Roty<1SAA>/ Zá= 

wiſti<1SAA> / Wraždy<1SAA>/ Opilſtwij<1SAA> / Hodowánij<1SAA> / a těm 

wěcem<0SAA> podobné<0AA> / kteréž wám předpowijdám / 

yakož gſem y prwé prawil / že kdož takowé wěcy<0SAA> 

činij / Králowſtwij<1SAS> Božijho<1AS> nedůgdau . Ale o= 

wotce<0SAA> Ducha<1SAS> geſt Láſka/ Radoſt<1SAA>/Pokog<1SAA>/ dlau= 
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hočekánij<0SAA>/Trpěliwoſt<1SAA>/Dobrotiwoſt<1SAA>/Dobrota<1SAA>/ 

Tichoſt<1SAA>/Wijra<1SAA>/ Střijdmoſt<1SAA>/ Zdrželiwoſt<1SAA>/ Cži= 

ſtota<1SAA> : Proti takowým wěcem<0SAA> nenij Zákon<1SAA>. Kte= 

řijž pak gſau Kryſtowi<1AS>/ tiť gſau Tělo<1SAK> ſwé vkři= 

žowali s wáſſněmi<0SAA> a s žádoſtmi<0SAA>. Poněwadž 

tehda Duchem<1SAS> gſme žiwi<0AA> / Duchem y choďme. 

Nebýwayme marné<0AA> chwály<0SAA> žádoſtiwij<0AA> / weſpo= 

lek ſebe popauzegijce/ geden druhému záwidijce. 

 

Kapitola VI. 

BRatřij : Billiby zachwácen Cžlo= 

wěk<1SAPP> w některém nedoſtatku<0SAA> / wy kteřijž 

Duchownij<1AX> gſte / naučte takowého w 

duchu<0SAA> tichém<0AA> / prohlédage ſám k ſobě/ 

aby y ty nebyl pokauſſýn. Geden druhého Bře= 

mena<1SAK> neſte/ a tak naplnijte Zákon<1SAA> Kryſtůw<1AS>.Neb 

domnijwáli ſe kdo žeby nětco byl / a nic negſa/ta= 

kowý ſám ſebe ſwodij. Ale dijla<0SAA> ſwého zkus ge= 

denkaždý / a takť ſám w ſobě toliko chwálu<0SAA> mijti 

bude/a ne v giného. Neb gedenkaždý břijmě<0SAK> ſwé 

poneſe. 

¶ Zdělugž ſe pak ten kterýž naučenij<0SAA> přigij= 

má w Slowu<1SAA> / s tijm od kohož naučenij<0SAA> béře/ 

wſſým ſwým Statkem<1SAK>. Nemylte ſe/ Bůhť<1SAS> ne= 

bude poſmijwán. Neb cožkoli ſýti bude Cžlo= 
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wěk<1SAPP> / toť bude y žijti. A kdož rozſýwá w Těle<1SAK> 

ſwém / z těla<1SAK> žijti bude poruſſenij<0SAA>:  ale kdož rozſý= 

wá w Duchu<1SAS>/z Duchať<1SAS> y žijti bude žiwot<0SAA> wěčný<0AA>. 
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A dobře činijce/ nevſtáwayme / neb čaſem<0SAA> ſwým 

žijti budeme nevſtáwagijce. Protož dokawadž 

čas<0SAA> máme / čiňme dobře wſſem / a zwláſſtě do= 

mácým<0AX> Wijry<1SAA>. 

¶ Wiztež yaké gſem Liſty<1SAK> pſal wám rukau<1SAK> 

ſwau. Neb ti kteřijž chtěgij ſe těleſtně lijbiti/ 

nutij wás abyſſte ſe obřezowali/ gedině aby pro= 

tiwenſtwij<0SAA> Křijže<1SAK> Kryſtowa<1AS> netrpěli. Nebo a 

ni ti kteřijž ſe obřezugij / Zákon<1SAA> zachowáwagij : 

ale chtij abyſſte ſe obřezowali / aby ſe tělem<0SAK> wa= 

ſſým chlubili. Ale odemne to odſtup / aťbych ſe 

yá w čem chlubil/ gedině w Křijži<1SAK> Pána<1SAS> naſſeho 

Gežijſſe<1SVP> Kryſta<1SAS> / ſkrz kteréhož Swět<1SAK> mi Vkřižo= 

wán geſt/ a yá Swětu<1SAK>. Neb w Kryſtu<1SAS> Gežijſſy<1SVP> 

za nic neſtogij obřezowánij<0SAA> / ani neobřezowánij<0SAA> : 

ale nowé<0AA> Stwořenij<1SAA>. 

¶ A kteřij koli této zpráwy<0SAA> budau náſledowa= 

ti/ přigdiž na ně Pokog<1SAA> a Miloſrdenſtwij<1SAA>/ y na 

Lid<1SAPP> Izrahelſký<1ARGP> Božij<1AS> : Giž pak potom žádný mi 

těžkoſti<0SAA> nečiň.Neb yá gijzwy<0SAK> Pána<1SAS> naſſeho Ge= 

žijſſe<1SVP> Kryſta<1SAS> na těle<0SAK> mém noſým. Miloſt Pána<1SAS> 

naſſeho Gežijſſe<1SVP> Kryſta<1SAS>/ budiž s duchem<0SAA> waſſým 

Bratřij<1SAPP>/ Amen. 

 

11.7 Dačického Nový zákon (1596, K17118) 

11.7.1 Janovo evangelium, 1.–5. kapitola 

<R j v> 

Kapitola I. 

NA Počátku<1SAA> bylo Slowo<1SAS>/a Slo= 

wo<1SAS> bylo v Boha<1SAS>/a Bůh<1SAS> byl to Slowo<1SAS>. 

To bylo na počátku<0SAA> v Boha<1SAS>. Wſſe= 

cky wěcy<0SAA> ſkrze ně včiněny gſau/a bezně= 

ho nic nenj včiněno / což včiněno geſt. W něm 

žiwot<0SAA> byl / a žiwot<0SAA> byl Swětlo<1SAA> lidj<0SAPP> : a Swětlo<1SAA> w te= 

mnoſtech<0SAA> ſwjtj / a tmy<0SAA> ho neobſáhly. 

Byl člowěk<0SAPP> poſlaný<0AA> od Boha<1SAS> / kterémuž gméno<0SAA> 

bylo Ian<1SVP>. Ten přiſſel na Swědectwj<1SAA>/aby Swěde= 

ctwj<1SAA> wydal o Swětlu<1SAA>/aby wſſyckni vwěřili ſkrze ně= 

ho. Nebyl on to Swětlo<1SAA> / ale aby Swědectwj<1SAA> wy= 

dal o Swětlu<1SAA>. Bylo Swětlo<1SAA> prawé<0AA>/kteréž oſwě= 

cuge každého člowěka<0SAPP> přicházegjcýho<0AA> na tento ſwět<0SAK>. 

Na Swětě<1SAK> bylo / a ſwět<0SAK> ſkrze ně včiněn geſt/ a ſwět<0SAK> 

ho nepoznal. Mezy ſwé wlaſtnj<0AX> přiſſlo / a ſwogi 

ho nepřiyali : Kolikož pak koli přiyali ge / dalo gim 

moc<0SAA> aby ſyny<0SAPP> Božjmi<1AS> byli/ těm kteřjž wěřj we Gmé= 

no<1SAA> geho : Kteřjžto ne ze Krwi<1SAK> / ani z wůle<0SAA> těla<0SAK> / ani 

z wůle<0SAA> muže<0SAPP>/ale z Boha<1SAS> zrozeni gſau. A Slowo<1SAS> to 

Tělo<1SAK> včiněno geſt/a přebýwalo mezy námi/(a widěli 

gſmeSláwu<1SAAx> geho/ſláwu<0SAA> yakožto gednorozeného<0AA> od 

Otce<1SAS>) plného<0AA> miloſti<0SAA> a Prawdy<1SAA>.¬ 

¶Ian ſwědčj o něm/a wolá řka:Tento byl o němž 

ſem prawil/že po mně přiſſed/předſſel mne/nebo pr= 

wé nežli yá byl. A z plnoſti<0SAA> geho wſſyckni my wzali 

ſme/a miloſt<0SAA> za miloſt<0SAA>. Nebo Zákon<1SAA> ſkrze Moyžjſſe<1SVP> 
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dán geſt / Miloſt<1SAA> a prawda<0SAA> ſkrze Gežjſſe<1SVP> Kryſta<1SAS> při= 

ſſla. Boha žádný nikdý newiděl. Gednorozený 

ſyn<0SAS>/kterýž geſt w Lůnu<1SAK> Otce<1SAS>/ onť geſt wyprawil. 

@¶A totoť geſt ſwědectwj<0SAA> Ianowo<1APPV>: Když poſlali 

židé<0SAPG> od Geruzaléma<1SVG> kněžj<0SAPP> a Iahny<1SAPP> k němu/ aby otá= 

zali ho /Ty kdo gſy?Y wyznal a nezapřel. A wy= 

znal/řka:Yá neyſem Kryſtus<1SAS>. Y otázali ho : Což te= 

hdy?Gſyli ty Eliáſs<1SVP>?Y řekl/Neyſem.Prorokli gſy? 

Odpowěděl : Ne. Tehdy řekli mu : Kdo ſy pak/ 

ať odpowěd<0SAA> dáme těm kteřjž nás poſlali?Co prawjš 

 

ſám o ſobě?Rzekl, Yá hlas<0SAK> wolagjcýho<0AX> na Pauſſti<1SAK>/ 

Zprawte ceſtu<0SAA> Páně<1AS> / yakož powěděl Izayáſs<1SVP> Pro= 

rok<1SAS>. A ti kteřjž byli poſláni/ z Zákonjkůw<1SAPP> byli. 

Y otázali ho a řekli mu / Pročež tehdy křtjſs poně= 

wádž ty negſy Kryſtus<1SAS> / ani Eliáſs<1SVP> / ani Prorok<1SAS>? 

Odpowěděl gim Ian<1SVP> řka /Yá křtjm wodau<0SAK>/ ale v= 

proſtřed wás ſtogj /kteréhož wy neznáte. Onť geſt 

kterýž když za mnau ſſel, předeſſel mne: gehožto obu= 

wi<0SAK> yá neyſem hoden<0AA> rozwázati řeménka<0SAK>. To ſe w 

Bethabaře<1SVG> ſtalo za Iordánem<1SVG> kdežto Ian<1SVP> křil. 

¶Druhého pak dne<0SAA> / vzřel Ian<1SVP> Gežjſſe<1SVP> an gde k 

němu / y řekl : Hle ten Beránek<1SAS> Božj<1AS> / kterýž ſnjmá 
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hřjchy<0SAA> ſwěta<0SAK>. Tentoť geſt o němž gſem prawil : 

Za mnau gde muž<0SAPP> / kterýž mne předeſſel / nebo 

prwé nežli yá on byl/ a yá neznal gſem ho/ ale aby o= 

známen byl w lidu<0SAPP> Izrahelſkém<1ARGP>/proto yá přiſſel ſem 

křtě Wodau<1SAK>. 

¶Y ſwědčil In<1SVP> ařka/Widěl ſem Ducha<1SAS> an sſtu= 

puge wſpůſobu<0SAAx> Holubice<1SAK> s Nebe<1SAS> a zůſtal na něm. 

A yá ſem ho byl neznal : Ale který mne poſlal abych 

křtil wodau<0SAK>/ ten mi řekl/Nakohožbych vzřel Ducha<1SAS> 

s ſtupugjcýho<0AA>/ a zůſtáwagjcýho<0AA> na něm / tenť geſt 

kterýž křtj Duchem<1SAS> Swatým<1AS>. A yá gſem widěl, a 

ſwědčil/že on geſt Syn<1SAS> Božj<1AS>. 

¶Druhého pak dne<0SAA> opět ſtál Ian<1SVP> / a z Včedlnj 

ků<1SAPP> geho dwa<0NN>. A wida Gežjſſe<1SVP> an gde/ řekl : Hle ten 

Beránek<1SAS> Božj<1AS>. Y ſlyſſali ho dwa<0NN> Včedlnjcy<1SAPP> mlu= 

wjcýho<0AA>/y ſſli za Gežjſſem<1SVP>. Obrátiw ſe pak Gežjſs<1SVP> / 

a vzřew ge ani gdau za nim / řekl gim / Co hledáte ? 

Kteřjžto řekli / Rabi( genž ſe wykládá Miſtře<1SAPT> ) kde 

bydljſs?Ržekl gim/Poďte,wizte. Y ſſli a ſpatřili 

kdeby bydlel/ a zůſtali v něho ten den<0SAA> : A byla yakož= 

to deſátá<0NN> hodina<0SAA>. 

¶Y byl Ondřeg<1SVP> Bratr<1SAPP> Sſimona<1SVP> Petra<1SVP> / geden<0NN> 

ze dwau<0NN>/kteřjžto byli ſlyſſeli od Iana<1SVP> / a ſſli za Gežj= 

ſſem<1SVP>. Y nalezl ten prwnj<0NN> bratra<0SAPP> ſwého Sſimona<1SVP> 

a řekl mu / nalezli ſme Meſyáſſe<1SAS> / genž ſe wykládá 

Kryſtus<1SAS>. Y přiwedl ho k Gežjſſowi<1SVP>. A pohle= 

děw naň Gežjſs<1SVP> řekl : Ty gſy Sſimon<1SVP> Syn<1SAPP> Ioná= 

ſſů<1APPV>/ ty ſlauti budeſs Céffas<1SVP>/genž ſe wykládá Petr<1SVP>. 

¶Nazeytřj pak Gežjſs<1SVP> chtěl wygjti do Galilee<1SVG> : 

Y nalezl Filipa<1SVP>/ a řekl mu : Poď za mnau. A byl 

Filip<1SVP> z Betſaydy<1SVG> Měſta<1SAK> Ondřegowa<1APPV> / a Petrowa<1APPV>. 

Nalezl také Filip<1SVP> Nathanaele<1SVP> / y řekl mu . O němž 
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pſal Moyžjſs<1SVP> w zákoně<0SVT>/ y Prorocy<1SAS>/ nalezli gſme Ge= 
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žjſſe<1SVP> Syna<1SAPP> Iozeffowa<1APPV> z Nazarétha<1SVG>. Y řekl mu Na= 

thanael<1SVP>: Z Nazarétha<1SVG> můželiž co dobrého<0AX> býti ? 

Ržekl mu Filip<1SVP> : Poď a wiz. 

¶Y vzřel Gežjſs<1SVP> Nathanaele<1SVP> an gde k němu. Y 

řekl o něm : Hle prawý<0AA> Izraelitſký<1SAPG> / wkterémžto lſti<0SAA> 

neni. Y řekl mu Nathanael<1SVP> : Odkud mne znáſs? 

Odpowěděl Gežjſs<1SVP>/ a řekl mu : Prwé než tebe Filip<1SVP> 

zawolal/kdyžs byl pod Fjkem<1SAK>/widěl gſem tebe. 

Odpowěděl Nathanael<1SVP>/a řekl:Miſtře/Ty gſy Syn<1SAS> 

Božj<1AS>/ ty gſy Král<1SAPT> Izraelſký<1ARGP>. Odpowěděl Gežjſs<1SVP>/ 

a řekl mu : Žeť gſem powěděl : Widěl gſem tebe pod 

Fjkem<1SAK> / wěřjſs : Wětſſý wěcy<0SAA> nad tyto vzřjſs. Y 

řekl mu : Zagiſté zagiſté prawjm wám/ vzřjte Nebe<1SAS> 

otewřené<0AA>/a Angely<1SAS> Božj<1AS> wſtupugjcý<0AA> a s ſtupugjcý<0AA> 

na Syna<1SAS> Cžlowěka<1SAPP>. 

 

<R iij v> 

Kapitola II. 

TRžetjho pak dne<0SAA> / ſtala ſe Swatba<1SAA> w 

Káně<1SVG> Galilegſké<1ARGG> / a byla Matka<1SAS> Ge= 

žjſſowa<1APPV> tu. Pozwán geſt pak y Ge= 

žjſs<1SVP>/ y včedlnjcy<0SAPP> geho na Swatbu<1SAA>. A 

když ſe nedoſtalo wjna<0SAK>/řeklaGežjſſowa<1APPVx> 

Matka<1SAS> k němu/Wjna nemagi.Y řekl gi Gežjſs<1SVP>/Co 

mně a tobě ženo<0SAPP>?geſſtě nepřiſſla hodina<0SAA> má. Ržekla 

matka<0SAS> geho ſlužebnjkům<0SAPP> / Což koli wám dj / včiňte. 

 

A bylo tu kamenných<0ARS> ſſtaudwj<0SAK> ſſeſt<0NN> poſtaweno/ we= 

dlé očiſſtiowánj<0SAA> židowſkého<0ARGP> / beraucy<0AA> w ſebe gedna 

každá měřice<0SAA> dwě<0NN>/nebo tři<0NN>. 

¶Ržekl gim Gežjſs<1SVP> : Naplňte Wodau<1SAK> ſſtaudwe<0SAK>. 

Y naplnili ge až do wrchu<0SAK>. Y řekl gim : Naléway= 

tež giž/a neſte wrchnjmu<0AA> zpráwcy<0SAPP> Swatby<1SAA>. Y ne= 

ſli. A když okuſyl wrchnj<0AA> Zpráwce<1SAPP> ſwatby<0SAA> wody<0SAK> w 

wjno<0SAK> obrácené<0AA>/ a newěděl odkudby bylo/ (ale ſluže= 

bnjcy<0SAPP> wěděli/kteřjž wážili wodu<0SAK>) powolal Ženicha<1SAPP>/ 

a řekl mu : Každý člowěk<0SAPP> neyprwé dobré<0AA> Wjno<1SAK> da= 

wá/a kdyžby ſe podnapili/ tehdy to které horſſý<0AA> geſt. 

Ale tys zachowal Wjno<1SAK> dobré<0AA> / až doſawád. Ten 

počátek<0SAA> znamenj<0SAA> včinil Gežjſs<1SVP> w Káně<1SVG> Galilegſké<1ARGG>/ 

a zgewil ſláwu<0SAA> ſwú/a vwěřili w ně
o
 včedlnjcy<0SAPP> geho. 

 

<R iiij r> 

¶Potom s ſtaupil do Kaffarnaum<1SVG> on y Mat= 

ka<1SAS> geho/ y bratřj<0SAPP>/y včedlnjcy<0SAPP> : A tu pobyli nemnoho<0NN> 

dnj<0SAA>. Byla pak bljzko Welikánoc<1SVA> židowſká<0ARGP>. Y 

wſtaupil Gežjſs<1SVP> do Geruzaléma<1SVG>/ a nalezl w chrámě<0SVB> 

ano prodáwagj Woly<1SAK>/Owce<1SAK>/Holuby<1SAK>/a Penězomen 

ce<1SAPP> ſedjcý<0AA>. A když vdělal bič<0SAK> z prowázkůw<0SAK> / wſſecky 

wyhnal z chrámu<0SVB>/Owce<1SAK> také y woly<0SAK>/ a Penězomen= 

cůw<1SAPP> rozſypal Penjze<1SAK>/ a Stoly<1SAK> přewracel. A těm 

kteřjž holuby<0SAK> prodáwali/řekl : Odneſtež toto odſud/ 

a nečiňte Domu<1SAK> Otce<1SAS> mého domem<0SAK> kupeckým<0ARPP>. Y 

rozpomenuli ſe Včedlnjcy<1SAPP> geho/že pſáno geſt : Hor= 

liwoſt Domu<1SAK> twého ſnědla mně. 

¶Tehdy odpowěděli židé<0SAPG>/a řekli mu : Které zna= 

menj<0SAA> vkazugeſs nám/že tyto wěcy<0SAA> činjſs? Odpowě= 

děw Gežjſs<1SVP>/ a řekl gim : Zruſſte chrám<0SVB> tento / a we 

třech<0NN> dnech<0SAA> zaſe wzdělám gey. Y řekli židé<0SAPG>: Cžty= 

řidceti a ſſeſt<0NN> let<0SAA> dělán geſt Chrám<1SVB> tento /a což ty we 
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třech<0NN> dnech<0SAA> gey wzděláſs? Ale on prawil o chrámu<0SAA> 

Těla<1SAK> ſwého. Protož když z mrtwých<0AX> wſtal/rozpo= 

menuli ſe Včedlnjcy<1SAPP> geho/že geſt to powěděl gim. 

Y vwěřili Pjſmu<1SVT>/ a té řeči<0SAA> kterauž mluwil Gežjſs<1SVP>. 

¶A když byl w Geruzalémě<1SVG> na Weliku<1AA> noc<0SAA> w 

den<0SAA> Swátečnj<1ARS>/ mnozý<0AX> vwěřili w Gméno<1SAA> geho/ wi= 

dauce znamenj<0SAA> geho kteráž činil. Ale on Gežjſs<1SVP> ne= 

ſwěřil ſebe ſamého gim / proto / že geſt znal wſſecky/ 

aniž potřebowal aby kdo Swědčil o člowěku<0SAPP>/neb on 

wěděl/ coby bylo w člowěku<0SAPP>. 

 

<R iiij v> 

Kapitola III. 

Byl pak člowěk<0SAPP> z Zákoníků<1SAPP> Nykodem<1SVP> 

Gménem<1SAA> / Knjže<1SAPT> židowſké<0ARGP>. Ten při= 

ſſel k Gežjſſowi<1SVP> w nocy<0SAA>/ a řekl mu/Mi= 

ſtře / wjme že gſy od Boha<1SAS> přiſſel Mi= 

ſtr<1SAPT>. Nebo žádný nemůže těch Diwů<1SAA> 

 

činiti / kteréž ty činjſs / lečby byl Bůh<1SAS> s nim. Od= 

powěděl Gežjſs<1SVP>/a řekl mu/Giſtě giſtě prawjm tobě/ 

 

<R v r> 

Nenarodjli se kdo znowu/ nemůžeť widěti Králow= 

ſtwj<1SAS> Božjho<1AS>. Ržekl k němu Nykodém<1SVP>:Kterak ſe 

můž člowěk<0SAPP> naroditi gſa ſtar<0AA> ? zdali může zaſe w ži= 

wot<0SAK> matky<0SAPP> ſwé wgjti/a naroditi ſe?Odpowěděl Ge 

žjſs<1SVP> : Giſtě giſtě prawjm tobě / Nenarodjli ſe kdo z 

Wody<1SAK> a z Ducha<1SAS> ſwatého<0AS>/nemůže wgjti do králow= 

ſtwj<0SAS> Božjho<1AS>. Což ſe narodilo z těla<0SAK>/Tělo<1SAK> geſt/a co 

ſe narodilo z Ducha<1SAS>/Duch<1SAA> geſt. Nediwiž ſe/že gſem 

řekl tobě/Muſýte ſe znowu zroditi. Wjtr kde chce 

wěge/a hlas<0SAK> geho ſlyſſýſs / ale newjſs odkawádž wě= 

ge/neb kam gde.Tak geſt každý kterýž ſe narodil z Du= 

cha<1SAS>. 

¶Odpowěděl Nykodém<1SVP> / a řekl mu : Kterak ſe 

může to djti?Odpowěděl Gežjſs<1SVP> a řekl mu : Ty gſy 

Miſtr<1SAPT> w Izraheli<1SAPG> / a což toho neznáſs? Giſtě giſtě 

prawjm tobě/což wjme mluwjme : a což gſme widě= 

li/ſwědčjme : a Swědectwj<1SAA> naſſeho nepřigjmáte. 

Poněwadž Zemſké<1ARS> wěcy<0SAA> mluwjm wám/a newěřjte/ 

y kterak buduli wám prawiti Nebeſké<1AS>/vwěřjte?A ni= 

žádný newſtaupil na Nebe<1SAS>/ gediné ten kterýž sſtau= 

pil s Nebe<1SAS>/Syn<1SAS> člowěka<0SAPP> genž geſt w Nebi<1SAS>. A ya= 

kož geſt Moyžjſs<1SVP> powýſſil Hada<1SAK> na Pauſſti<1SAK>/tak po= 

wýſſen muſý býti Syn<1SAS> člowěka<0SAPP>/ aby každý kdož wě= 

řj w něho/nezahynul/ale měl žiwot<0SAA> wěčný<0AA>.¬ 

@¶Nebo takť Bůh<1SAS> milowal ſwět<0SAK>/ že ſyna<0SAS> ſwého 

Gdnorozeného<1AA> dal/aby každý kdož wěřj w něho ne= 

zahynul/ale měl žiwot<0SAA> wěčný<0AA>. Neb nepoſlal Bůh<1SAS> 

ſyna<0SAS> ſwého na ſwět<0SAK> / aby ſaudil ſwět<0SAK>/ ale aby ſpaſen 

byl ſwět<0SAK> ſkrze něho. Kdo wěřj w něho nebudeť ſau= 

zen : ale kdožť newěřj/giž geſt odſauzen/neb nevwěřil 

we Gméno<1SAA> gednorozeného<0AA> ſyna<0SAS> Božjho<1AS>. A tentoť 

geſt Saud<1SAA>/že geſt Swětlo<1SAA> přiſſlo na Swět<1SAK>/ a milo= 

 

<R v v> 

wali Lidé<1SAPP> wjce temnoſti<0SAA> nežli ſwětlo<0SAA>/neb byli ſkutko 

wé<0SAA> gegich zlj<0AA>. Každý zagiſté kdož zlé<0AX> činj / nená= 

widj Swětla<1SAA>/ a newycházý na ſwětlo<0SAA>/aby nebyli tre= 
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ſtáni ſkutkowé<0SAA> geho. Ale kdož činj prawdu<0SAA>/přichá= 

zý k ſwětlu<0SAA>/aby zřetedlni byli ſkutkowé<0SAA> geho/ že ſkrze 

Boha<1SAS> včiněni gſau.¬ 

¶Potom přiſſel Géžjſs<1SVP> y Včedlnicy<1SAPP> geho do Ze= 

mě<1SAK> Iůdſké<1ARGG>/a tu přebýwal s nimi, a křtil. Ian pak 

také křtil w Enon<1SVG> podlé Salim<1SVG>/neb wody<0SAK> tu mno= 

hé<0AA> byly . Y přicházeli/a křtili ſe. Neb geſſtě Ian<1SVP> ne= 

byl wſazen do Zialáře<1SAK>. Tehdy wznikla hádka<0SAA> mezy 

Včedlnjky<1SAPP> Ianowými<1APPV> s Zidy<1SAPG> o Očiſſťowánj<1SAA>. Y 

přiſſli k Ianowi<1SVP>/a řekli mu/Miſtře/ten kterýž byl s 

tebau za Iordánem<1SVG>/gemuž gſy ty ſwědectwj<0SAA> wydal/ 

hle on křtj/a wſſyckni gdau k němu. Odpowěděl 

Ian<1SVP> a řekl/Nemůžť člowěk<0SAPP> wzýti ničehéhož/nebude= 

liť dáno mu s Nebe<1SAS>. Wy ſami Swědkowé<1SAPP> gſte / 

že yá gſem řekl : Iá neyſem Kryſtus<1SAS>/ale poſlán gſem 

před nim. Kdož má Newěſtu<1SAPP>/Zenichť<1SAPP> geſt : Přj= 

tel pak Ženicha<1SAPP>/kterýž ſtogj a ſlyſſý ho/radoſtj<0SAA> ſe ra= 

duge pro hlas<0SAK> Ženicha<1SAPP>. Protož tato radoſt<0SAA> má na= 

plněna geſt. Onť muſý růſti ale yá ſe menſſyti. 

¶Kdožť geſt s hůry<0SAK> přiſſel/nadewſſecknyť geſt. 

Kdožť geſt z Země<1SAK>,Zeměť<1SAK> geſt/a o Zemiť<1SAK> mluwj. 

Kdoť geſt s Nebe<1SAS> přiſſel/nadewſſecknyť geſt.A cožť gť 

widěl a ſlyſſel/toť ſwědčj / a ſwědectwj<0SAA> geho žádný 

nepřigjmá. Ale kdožby přiyal geho ſwědectwj<0SAA> / ten 

zapečetil a potwrdil / že Bůh<1SAS> prawdomluwný<ARS> geſt 

Nebo kohožť geſt poſlal Bůh<1SAS>/Slowo<1SAA> Božj<1AS> mluwj. 

Ne w mjru<0SAA> zagiſté dáwá Bůh<1SAS> mu ducha<0SAS>. Otec mi= 

luge ſyna<0SAS>/a wſſecky wěcy<0SAA> dal w ruce<0SAK> geho. Kdož 

wěřj w ſyna<0SAS>/máť žiwot<0SAA> wěčný<0AA>:ale kdož geſt newěřj= 

 

<R vj r> 

cý<0AA> Synu<1SAS>/nevzřjť žiwota<0SAA>/ ale hněw<0SAA> Božj<1AS> zůſtáwá na 

něm. 

 

Kapitola IIII. 

TEhdy yakž poznal Gežjſs<1SVP> že gſau ſlyſſe 

li Zákonjcy<1SAPP>/žeby Gežjſs<1SVP> wjce Včedlnj= 

kůw<1SAPP> činil a křtil nežli Ian<1SVP> (Ačkoli Ge= 

žjſs<1SVP> nekřtil/ale včedlnicy<0SAPP> geho) opuſtil 

Iůdſtwo<1SVG>/a odſſel opět do Galilee<1SVG>. A 

muſyl gjti ſkrze Samařj<1SVG>. 

¶A přiſſel k Měſtu<1SAK> Samarſkému<1ARGG> / kteréž ſlowe 

Sýchar<1SVG>/wedlé poplužj<0SAK> kteréž byl dal Iákob<1SVP> Iozeffo= 

wi<1SVP> ſynu<0SAPP> ſwému. A byla tu Studnice<1SAK> Iákobowa<1APPV>. 

Protož vſtaw na ceſtě<0SAK> Pán<1SAS> Gežjſs<1SVP>/ poſadil ſe tak na 

Studnicy<1SAK>. A byla hodina<0SAA> yakožto ſſeſtá<0NN>. 

¶Y přiſſla Žena<1SAPP> z Samařj<1SVG> wážit Wody<1SAK> : Y řekl 

gi Gežjſs<1SVP> : Day mi ať ſe napjm : Včedlnjcy zagiſté 

geho byli odeſſly do Měſta<1SAK>/aby nakaupili pokrmůw<0SAK>. 

Y řekla mu Žena<1SAPP> ta Samarytánka<1SAPG>: Kterak ty gſa ži= 

dem<0SAPG>/žádáſs odemne pjti/ genž gſem Žena<1SAPP> Samary= 

 

<R vj v> 

tánka<1SAPG>?Poněwadž neobcugi Zidé<1SAPG> s Samarytány<1SAPG>. 

Odpowěděl Gežjſs<1SVP> /a řekl gi : By znala dar<0SAA> Božj<1AS>/ a 

kdo geſt který mluwj tobě : Day mi pjti / tyby ſnad 

proſyla od něho/a dalby tobě wody<0SAK> žiwé<0AA>. Ržekla 

mu Žena<1SAPP> /Pane / aniž máſs čjmby nawážil/ a Stu= 

dnice<1SAK> hluboká<0AA> geſt : Odkud tehdy máſs tu Wodu<1SAK> ži= 

wau<0AA> ? Zdali gſy ty wětſſý<0AA>/nežli Otec<1SAS> náſs Iákob<1SVP>/kte 
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rýž nám dal tuto Studnicy<1SAK>/a ſám z nj pil/ y ſynowé<0SAPP> 

geho/y Dobytek<1SAK> geho. 

¶Odpowěděl Gežjſs<1SVP>/a řekl gi : Každý kdož bu= 

de pjti wodu<0SAK> tuto/žjzniti bude opět : ale kdož ſe napj 

Wody<1SAK>/kterauž yá dám mu/nebudeť žjzniti na wěky<0SAA>/ 

ale Woda<1SAK> kterauž yá dám mu/bude w něm Studni= 

ce<1SAK> Wody<1SAK> wſkakugjcý<0AA> do žiwota<0SAA> wěčného<0AA>. Ržekla 

k němu žena<0SAPP> : Pane/day mi té Wody<1SAK> / aťbych nežjž= 

nila/ani chodila ſem wážit. Ržekl gi Gežjſs<1SVP>: Gdi 

powolay Muže<1SAPP> twého/ a přiď ſem. Odpowěděla 

Žena<1SAPP>/a řekla:Nemám Muže<1SAPP>. Rzekl gi Gežjſs<1SVP> : Do= 

bře gſy řekla : Nemám Muže<1SAPP>. Nebo gſy pět Mu= 

žůw<1SAPP> měla/a nynj kteréhož máſs/není twůg Muž<1SAPP>. 

To gſy powěděla práwě. 

¶Ržekla mu Žena<1SAPP> : Pane / widjm že gſy ty Pro= 

rok<1SAS>. Otcowé naſſi na této Hoře<1SAK> modlili ſe : a wy 

prawjte/ že w Geruzaléme<1SVG> geſt miſto<0SAK> kdežto náležj ſe 

modliti. Ržekl gi Gežjſs<1SVP> : Ženo wěř mi že gde ho= 

dina<0SAA>/kdyžto ani na této hoře<0SAK>/ani w Geruzalémě<1SVG>/bu= 

dete ſe modliti Otcy<1SAS>. Wy ſe modljte tomu čemuž 

newjte/a my ſe modljme čemuž wjme/neb Spaſenj<1SAS> z 

Zidůw<1SAPG> geſt. Ale gdeť hodina<0SAA>/ a nynjť get/kdyžto 

prawj<0AA> ctitelé<0SAPP> / modliti ſe budau Otcy<1SAS> w Duchu<1SAS> a w 

prawdě<0SAA>. Nebo y Otec<1SAS> takowých hledá/kteřjby ſe 

modlili gemu. Bůh Duch<1SAS> geſt/a ti kteřjž ſe mu mo= 

 

<R vij r> 

dlj/w Duchu<1SAS> a w prawdě<0SAA> magi ſe modliti. 

¶Ržekla mu žena<0SAPP> : Wjm že Meſyáſs<1SAS> přigde/kte= 

rýž ſlowe Kryſtus<1SAS>. Protož když přjgde / onť nám 

zwěſtuge wſſecky wěcy<0SAA>. Rzekl gi Gežjſs<1SVP> : Iáť gſem 

kterýž mluwjm s tebau. A w tom hned přiſſli Vče= 

dlnicy<1SAPP> geho/y diwili ſe žeby s Ženau<1SAPP> mluwil. A w= 

ſſak žádný neřekl : Co ſe gi ptáſs?aneb proč mluwjſs 

s nj ? Tehdy nechala tu Žena<1SAPP> Wědra<1SAK> ſwého/ a ode= 

ſſla do Měſta<1SAK>/a řekla těm lidem<0SAPP> : Poďte a pohleďte 

na člowěka<0SAPP> / kterýž powěděl mi wſſeckny wěcy<0SAA> které 

gſem koli činila. Zdaly on geſt Kryſtus<1SAS>? y wyſſli z 

Měſta<1SAK>/a ſſli k němu. 

¶Mezy tjm pak proſyli ho včedlnjcy<0SAPP> / řkúce: 

Miſtře/pogezyž. A on řekl gim : Iáť mám pokrm<0SAK> k 

gedeni<0SAA>/kteréhož wy newjte. Tehdy prawili včedlnj= 

cy<0SAPP> weſpolek : Zdali geſt kdo přineſl mu gjſti ? Ržekl 

gim Gežjſs<1SVP>:Můgť pokrm<0SAK> geſt/abych činil wůli<0SAA> to= 

ho kterýž mne poſlal/a konal djlo<0SAA> geho. Wſſak wy 

prawjte/že geſſtě čtyři<0NN> gſau Měſýce<1SAA>/a žeň<0SAA> přjgde?Ay 

prawjm wám/zdwihněte oči<0SAK> waſſe/a patřte na Kra= 

giny<1SAK>/žeť ſe giž bělegi ke žni<0SAA>. A kdožť žne/odplatuť<0SAA> bé= 

ře / a s hromažďuge vžitek<0SAA> k žiwotu<0SAA> wěčnému<0AA> / aby y 

ten kdož rozſýwá ſpolu ſe radowal/y kdož žne. W 

tom zagiſté ſlowo<0SAA> prawé<0AA> geſt/žeť giný geſt kterýž roz 

ſýwá/a giný který žne. Iáť gſem wás poſlal/ aby= 

ſſte žali o čemž gſte nepracowali / Ginj gſau praco= 

wali/a wy gſte w gegich prácy<0SAA> weſſli. 

¶Z Měſta<1SAK> pak toho mnozý<0AX> vwěřili w něho z 

Samarytanůw<1SAPG>/pro řeč Ženy<1SAPP> kteráž Swědectwj<1SAA> wy= 

dáwala / že gi byl powěděl wſſeckny wěcy<0SAA> kteréž 

koli byla činila. Tehdy když přiſſli Samarytáni<1SAPG> 

k němu/proſyli ho aby vnich pozůſtal.Y pobyl tu za 
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<R vij v> 

dwa<0NN> dni<0SAA>. A mnohém gich wjce vwěřilo / pro řeč<0SAA> 

geho. A Ženě<1SAPP> mluwili : Giž ne pro twau řeč<0SAA> wě= 

řjme/neb ſme ſami ſlyſſeli/a wjme giſtě/že tento geſt 

ſpaſytel<0SAS> Swěta<1SAK> Kryſtus<1SAS>. 

¶Po dwau<0NN> pak dnech<0SAA>/wyſſel odtud a ſſel do Ga= 

lilee<1SVG>. Sám zagiſté Gežjſs<1SVP> Swědectwj<1SAA> wydal / že 

Prorok<1SAS> w ſwé Wlaſti<1SAA> w poctiwoſti<0SAA> nenj. Protož 

když přiſſel do Galilee<1SVG>/přiyali ho Galilegſſj<1SAPG>/že widě 

li wſſecky wěcy<0SAA> / kteréž včinil w Geruzalémě<1SVG> na den<0SAA> 

Swátečnj<1ARS> : neb y oni byli přiſſli ke dni<0SAA> ſlawnému<0ARS>. 

Tehdy opět přiſſel do Káně<1SVG> Galilegſké<1ARGG>/kdežto včinil 

byl z wody<0SAK> Wjno<1SAK>. 

@¶y byl geden Králjk<1SAPT> gehož ſyn<0SAPP> nemocen<0AA> byl 

w Kaffarnaum<1SVG>. Ten když vſlyſſel/že Gežjſs<1SVP> přiſſel 

z Iůdſké<1ARGG> Kraginy<1SAK> do Galilee<1SVG> / ſſel k němu a proſyl 

 

ho/aby ſſel/a vzdrawil Syna<1SAPP> geho/neb počjnal mřj= 

ti. Tehdy řekl k němu Gežjſs<1SVP> : Nevzřjteli diwůw<0SAA> a 

zázrakůw<0SAA>/nevwěřjte. Ržekl mu Králjk<1SAPT> : Pane/poď 

prwé nežli vmře Syn<1SAPP> můg. Ržekl mu Gežjſs<1SVP>: Gdi/ 

Syn<1SAPP> twůg žiw<0AA> geſt. Vwěřil člowěk<0SAPP> řeči<0SAA> / kterauž 

mluwil k němu Gežjſs<1SVP>/a ſſel. A když on ſſel/potka= 

li ſe s nim ſlužebnjcy<0SAPP>/a zwěſtowali mu/řkauce: Syn 

 

<R viij r> 

twůg žiw<0AA> geſt. Tehdy otázal ſe gich na Hodinu<1SAA>/ w 

kterauby ſe lépe měl ? Y řekli mu : Wčera w hodinu<0SAA> 

ſedmau<0NN> oſtala ho Zymnice<1SAA>. Tehdy poznal Otec<1SAPP> že 

ta hodina<0SAA> byla/w kterauž řekl mu Gežjſs<1SVP>:Syn twůg 

žiw<0AA> geſt. Y vwěřil on y Cželed<1SAPP> geho wſſeckna. To 

opět druhý<0NN> Diw<1SAA> včinil Gežjſs<1SVP>/ když přiſſel z Iůdſké<1ARGG> 

Kraginy<1SAK> do Galilee<1SVG>.¬ 

 

Kapitola V. 

POtom byl ſwátek<0SAA> židowſký<0ARGP>/ Y ſſel Ge= 

žjſs<1SVP> do Geruzaléma<1SVG>. A byl w Geru= 

zalémě<1SVG> Rybnjk<1SAK> Brawný<1ARS> / kterýž ſlowe 

Betſayda<1SVG>/patero<0NS> přjſtřeſſý<0SAK> mage. W 

nichžto leželo množſtwj<0SAA> weliké<0AA> neduži= 

wých<0AX>/ ſlepých<0AX> /kulhawých<0AX> / ſuchých<0AX> / očekáwagjce 

hnutj<0SAA> wody<0SAK>. Nebo Angel<1SAS> Božj<1AS> giſtého čaſu<0SAA> sſtu= 

powal do Rybnjka<1SAK> a hýbal wodau<0SAK>. A kdož prwnj<0NN> 

sſtupowal do Rybnjka<1SAK> po hnutj<0SAA> Wody<1SAK> / vzdrawen 

býwal/od kterékoli nemocy<0SAA> trápen byl. Y byl tu člo= 

wěk<0SAPP> geden/kterýž ležel Oſm<1NN> a Třidceti<1NN> Let<1SAA> w nemocy<0SAA> 

 

<R viij v> 

ſwé. Toho když vzřel Gežjſs<1SVP> an ležj/a poznal žeby 

giž čas<0SAA> mnohý<0AA> byl nemocen<0AA>/řekl mu : Chceſſli zdráw<0AA> 

býti? Odpowěděl mu Nemocný<1AX> : Pane/nemám člo 

wěka<0SAPP> když ſe zbauřj Woda<1SAK>/ aby mne wpuſtil do Ry= 

bnjka<1SAK> : neb když yá gdu/giný předemnau wſtupuge. 

¶Ržekl mu Gežjſs<1SVP> : Wſtaň / wezmi Lože<1SAK> twé a 

choď. A hned zdráw<0AA> geſt včiněn člowěk<0SAPP> ten/a wzaw 

Lože<1SAK> ſwé y chodil. Byla pak Sobota<1SVA> w ten den<0SAA>. 

Tehdy řekli židé<0SAPG> tomu kterýž byl zdráw<0AA> včiněn : Den 

Swátečnj<1ARS> geſt/neſluſſýť tobě noſyti lože<0SAK> twého. 

Odpowěděl gim : Ten kterýž mne vzdrawil / onť mi 

rozkázal : Wezmi Lože<1SAK> twé a choď. Y otázali ho : 
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Který geſt ten člowěk<0SAPP>/kterýž řekl tobě : Wezmi Lože<1SAK> 

twé a choď?Ale ten kterýž byl vzdrawen/newěděl kdo 

by byl. A Gežjſs<1SVP> byl odſſel od Záſtupu<1SAK> shromáždě= 

ného<0AA> na tom mjſtě<0SAK>. 

¶Potom pak Gežjſs<1SVP> nalezl gey w Chrámě<1SVB>/ y řekl 

mu : Hle zdráw<0AA> včiněn gſy/giž nehřeſs/ aťby ſe tobě 

nětco horſſýho<0AX> nepřihodilo. Odſſel ten člowěk<0SAPP>/ a 

powěděl židům<0SAPG> /žeby Gežjſs<1SVP> byl kterýž ho zdrawého<0AA> 

včinil. Protož protiwili ſe Zidé<1SAPG> Gežjſſowi<1SVP>/že to vči= 

nil/w den<0SAA> Swátečnj<1ARS>. Ale Gežjſs<1SVP> odpowěděl gim: 

Otec můg až doſawád dělá/y yáť dělám. Teh= 

dy židé<0SAPG> wjce proto hledali ho zabiti : ne toliko žeby 

ruſſyl Sobothu<1SVA>/ ale že Otce<1SAS> ſwého prawil býti Bo= 

ha<1SAS>/rowného<0AA> ſe čině Bohu<1SAS>. Tehdy odpowěděl gim 

Gežjſs<1SVP> a řekl : Giſtě giſtě prawjm wám /Nemůžeť 

ſyn<0SAS> ſám od ſebe ničehéhož včiniti / gediné což vzřj an 

Otec<1SAS> činj. Neb cožkoli on činj/toť y Syn<1SAS> též činj. 

Otec zagiſté miluge Syna<1SAS> / a vkazuge mu wſſeckny 

wěcy<0SAA>/ kteréž ſám činj / a wětſſý<0AA> nad to vkazuge mu 

ſkutky<0SAA>/abyſſte wy ſe diwili. Neb yakož Otec<1SAS> křjſý 

<S j r> 

Mrtwé<1AX> a obžiwuge / tak y ſyn<0SAS> kteréž chce obžiwuge ? 

Aniž zagiſté Otec<1SAS> ſaudj toho/ ale weſſkeren ſaud<0SAA> dal 

ſynu<0SAS>/aby wſſyckni ctili ſyna<0SAS>/tak yako ctj Otce<1SAS>. Kdo 

nectj Syna<1SAS>/nectj ani Otce<1SAS>/ kterýž ho poſlal. Giſtě/ 

giſtě prawjm wám/že kdož Slowo<1SAA> mé ſlyſſj/ a wěřj 

tomu kterýž mne poſlal/máť žiwot<0SAA> wěčný<0AA>/a na ſaud<0SAA> 

nepřigde/ale půgde z Smrti<1SAA> do žiwota<0SAA>. 

¶Giſtě giſtě prawjm wám / že přigde hodina<0SAA>/ a 

nyniť geſt/kdyžto Mrtwj<1AX> vſlyſſý hlas<0SAK> ſyna<0SAS> Božjho<1AS> : 

a ti kteřj vſlyſſý žiwi<0AA> budau. Neb yakož Otec<1SAS> má ži= 

wot<0SAA> ſám w ſobě/tak geſt dal y Synu<1SAS> / aby měl žiwot<0SAA> 

w ſamém obě/a moc<0SAA> dal mu y Saud<1SAA> činiti/neb ſyn<0SAS> 

člowěka<0SAPP> geſt. Nediwtež ſe tomu : neboť přigde ho= 

dina<0SAA>/w kteraužto wſſyckni kteřj w hrobjch<0SAK> gſau vſly 

ſſý hlas<0SAK> Syna<1SAS> Božjho<1AS> : Y půgdau kteřj dobré<0AA> wěcy<0SAA> 

činili/na wzkřjſſenj<0SAA> žiwota<0SAA>/ale ti kteřjž zlé<0AA> wěcy<0SAA> čini= 

li/na wzkřjſſenj<0SAA> Saudu<1SAA>. 

¶Nemohuť yá ſám z ſebe nic včiniti. Ale yakž 

ſlyſſým/tak ſaudjm/a Saud<1SAA> můg ſprawedliwý<0AA> geſt: 

neb nehledám wůle<0SAA> mé/ale wůle<0SAA> toho kterýž mne po= 

ſlal/Otcowy<1AS>. Wydáwámli yá ſwědectwj<0SAA> ſám o 

ſobě/Swěedectwj<1SAA> mé nenj prawé<0AA>. Ginýť geſt kte= 

rýž ſwědectwj<0SAA> wydáwá o mně / a wjm že prawé<0AA> geſt 

Swědectwj<1SAA> geho/kteréž wydáwá o mně. 

¶Wy gſte poſlali k janowi<0SVP>/a on wydal ſwědec= 

twj<0SAA> Prawdě<1SAA>. Ale yáť nepřigjmám ſwědectwj<0SAA> od 

člowěka<0SAPP>/ale totoť prawjm/abyſſte wy ſpaſeni byli. 

On byl Swjce<1SAK> hořjcý<0AA> a ſwjtjcý<0AA> / Wy pak chtěli 

gſte na čas<0SAA> weſeliti ſe w ſwětle<0SAA> geho. Yá pak mám 

wětčj<0AA> ſwědectwj<0SAA> nad ſwědectwj<0SAA> Ianowo<1APPV>:Nebo ſkut 

kowé<0SAA> kteréž mi dal Otec<1SAS> abych ge dokonal/ ti (pra= 

wjm)ſkutkowé<0SAA> kteréž yá činjm ſwědčj o mně/že mne 

 

<S j v> 

Otec<1SAS> poſlal. A Otec<1SAS> kterýž mne poſlal/on ſwědčil 

o mně. Gehož gſte wy hlaſu<0SAK> nikdý neſlyſſeli/ ani 

Twáři<1SAK> geho widěli/a ſlowa<0SAA> geho nemáte w ſobě zů= 

ſtáwagicýho<0AA> : Nebo kteréhož on poſlal / tomu wy 

newěřjte. 
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¶Wyhledawayte Pjſma<1SVT>/w nichž ſe domnjwáte 

žiwot<0SAA> wěčný<0AA> mjti. A tať gſau geſſto ſwědčj o mně: 

a nechcete přigjti ke mně/abyſſte žiwot<0SAA> měli. Slá= 

wy od Lidj<1SAPP> yá nepřigjmám: ale poznal gſem wás že 

milowánj<0SAA> Božjho<1AS> nemáte w ſobě. Iáť gſem při= 

ſſel Gménem<1SAA> Otce<1SAS> mého/a nepřigjmáte mne. 

Přigdeliť giný Gménem<1SAA> ſwým/toho přigmete. 

Kterak wy můžete wěřiti/kteřjž ſláwu<0SAA> geden od dru= 

hého přigjmáte : a ſláwy<0SAA> kteráž od ſamého Boha<1SAS> 

pocházý/nehledáte ? 

¶Nedomnjwaytež ſe bych yá na wás žalowati 

měl před Otcem<1SAS>. Geſtiť kdo na wás žaluge/Moy= 

žjſs<1SVP>/w němž wy naděgi<0SAA> máte. Nebo byſſte wěřili 

Moyžjſſowi<1SVP>/wěřilibyſſte owſſem y mně : neb on o 

mně pſal. Ale poněwadž geho Pjſmům<1SVT> newěřjte/ 

y kterak ſlowům<0SAA> mým vwěřjte? 
 

11.7.2 List Galatským 

<I i v v> 

Kapitola I. 

PAwel Apoſſtol<1SAS>(ne od lidij<0SAPP>/ani 

ſkrze člowěka<0SAPP>/ale ſkrze Gežjſſe<1SVP> Kry= 

ſta<1SAS>, a Boha<1SAS> Otce<1SAS> / kterýž ho wzkřj= 

ſyl z mrtwých<0AX>)y ti kteřjž ſemnau ſau 

wſſyckni bratřj<0SAPP> / Cýrkwjm<1SVI> Galat= 

ſkým<1ARGG>: 

 

<I i vj r> 

Miloſt wám a Pokog<1SAA> od Boha<1SAS> Otce<1SAS>, a od Pána<1SAS> 

naſſeho Gežjſſe<1SVP> Kryſta<1SAS>: kterýžto wydal ſebe ſamého 

za hřjchy<0SAA> naſſe/ aby wytrhl nás z tohoto ſwěta<0SAK> zlého<0AA> 

podlé wůle<0SAA> Boha<1SAS> a Otce<1SAS> naſſeho: gemužto čeſt<0SAA> a 

ſláwa<0SAA> na wěky<0SAA> wěkůw<0SAA>. Amen. 

¶Diwjm ſe / že od Kryſta<1SAS> kterýž wás powolal/ 

ſkrze miloſt<0SAA> , tak rychle ſe přewoditi dáti w giné<0AA> E= 

wangelium<1SAS> : kteréž néni giné<0AA> / než že gſau někteřj ge= 

ſſto rmautj wás/ a chtěgi přewrátiti Ewangelium<1SAS> 

Kryſtowo<1AS>. Ale,bychom pak my / neb Angel<1SAS> s ne= 

be<0SAS>,kázal wámEwangelium<1SASx> kromě tohoto/kteréž ſme 

wám kázali/prokletý<0AA> buď. Yakož ſem předpowěděl/ 

y nyní opět prawjm: Geſtliby wám kázal kdo E= 

wangelium<1SAS>/kromě tohoto kteréž gſte přiyali/prokle= 

tý<0AA> buď. Nynj pak zdali lidſké<0ARPP> wěcy<0SAA> káži/ čili Bož= 

ſké<1AS> ? Aneb lidemli<0SAPP> ſe hledjm ljbiti? Nebo kdybych 

ſe až doſawad ljbil/ ſlužebnjkem<0SAPP> Kryſtowým<1AS> bych 

nikoli nebyl. 

¶Známo pak wám činjm Bratřj<1SAPP> Ewangelium<1SAS>/ 

kteréž kázáno geſt odemne / že neni podlé Cžlowěka<1SAPP> : 

aniž gſem yá ge wzal od člowěka<0SAPP>/ ani ſe naučil / ale 

ſkrze zgewenj<0SAA> Gežjſſe<1SVP> Kryſta<1SAS>. Neb gſte ſlyſſeli o 

mém obcowánj<0SAA> někdeyſſjm<0AA> w židowſtwu<0SAA>/ že ſem ſe 

nad obyčeg<0SAA> protiwil Cýrkwi<1SVI> Božj<1AS> / a wypleňowal 

ſem gi:a proſpjwal ſem w židowſtwu<0SAA>/nad giné mně 

rowné<0AA> w ſwém pokolenj<0SAA>/gſa náramně pilen<0AA> vſtano 

wenj<0SAA> wydaných<0AA> od ſtarſſjch<0AX> ſwých. 

¶Ale yakž ſe widělo Bohu<1SAS>/kterýž mne byl oddělil 

z žiwota<0SAK> matky<0SAPP> mé/ a powolal ſkrze miloſt<0SAA> ſwau/ k 

tomu/aby zgewil Syna<1SAS> ſwého ſkrze mne / abych ho 

kázal mezy Pohany<1SAPP>/y hned nerozmluwil ſem s tělem<0SAK> 
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a krwj<0SAK>: aniž ſem ſſel do Geruzaléma<1SVG> k Apoſſtolům<1SAS> 

 

<I i vj v> 

genž byli předemnau:ale ſſel ſem doArabie<1SVGx>/a zaſe ſem 

ſe nawrátil do Damaſſku<1SVG>. Potom po třech<0NN> letech<0SAA> 

nawrátil ſem ſe do Geruzaléma<1SVG>/ abych ſe shledal s 

Petrem<1SVP>: y pobyl ſem v něho patnácte<0NN> dnj<0SAA>. Giné= 

ho pak z Apoſſtolůw<1SAS> žádného gſem newiděl/než Ia= 

kuba<1SVP> Bratra<1SAPP> Páně<1AS>. A toť pjſſy wám/ hle před Bo= 

hem<1SAS> žeť neklamám. 

¶Potom přiſſel ſem do Kragin<1SAK> Syrſkých<1ARGG> a Cy= 

lických<1ARGG>. Y neznali mé podlé twáři<0SAK> oſoby<0SAPP> Cýrkwe<1SVI> 

židowſké<0ARGP> / kteréž byli w Kryſtu<1SAS>. Než toliko ſlýchali 

o mně/ že ten kterýž ſe nám protiwil někdy / giž nyní 

káže wjru<0SAA> kterauž někdy wyboyowáwal:A tak ſlawi= 

li pro mne Boha<1SAS>. 

 

<I i vij r> 

Kapitola II. 

POtom po čtrnácti<0NN> letech<0SAA> opět ſem ſſel 

doGeruzaléma<1SVGx> ſpolu sBarnabáſſem<1SVPx>/ 

poyaw také y Týta<1SVP>. A wſſel ſem po= 

dlé zgewenj<0SAA>/ a rozmlauwal ſem s nimi 

o Ewangeliū<1SAS>/kteréž káži mezyPohany<1SAPPx>: 

ale obzwláſſtně s těmi kteřjž přednj<0AA> a w wážnoſti<0SAA> by 

li/ abych ſnad nadarmo neběžel/aneb byl neběhal. 

Ale ani Týtus<1SVP> kterýž ſemnau byl / a gſa Pohanem<1SAPP> / 

přinucen byl aby ſe obřezal: pro náhodau<0SAA> weſſlé<0AA> ffa 

leſſné<0AA> bratry<0SAPP> / kteřj podlé giných přiſſli k wyſſpeho= 

wánj<0SAA> ſwobody<0SAA> naſſj/kterúž máme wKryſtuGežjſſy<1SASx><1SVPx>/ 

aby nás w ſlužbu<0SAA> přinutili. Kterýmžto ani na čas<0SAA> 

zagiſté nepoſtaupili ſme ſkrze poddánj<0SAA> / aby praw= 

da<0SAA> Ewangelium<1SAS> zůſtala v wás. 

¶Od těch pak kteřjž ſe zdáli nětčjm býti, yacý 

gſau někdy byli/nenj mi do toho nic : Bůh oſoby<0SAPP> člo 

wěka<0SAPP> nepřigjmá. Neb kteřjž v wážnoſt<0SAA>i byli/nic mi 

nepřidali. Ale zaſe/když vzřeli že mi ſwěřeno bylo 

Ewangelium<1SAS> / abych ge kázal neobřezaným<0AX> / yako 

Petrowi<1SVP> mezy židy<0SAPG>:(nebo ten kterýž powolal Petra<1SVP> k 

Apoſſtolſtwj<1SAS> mezy židy<0SAPG> / powolal také y mne abych 

byl Apoſſtolem<1SAS> mezy Pohany<1SAPP>)a když poznali miloſt<0SAA> 

Božj<1AS> mně danau Iakub<1SVP>,Petr<1SVP> a Ian<1SVP>/kteřj zdáli ſe bý= 

ti Slaupowé<1SAK>/rukau<0SAK> podali mi y Barnabáſſowi<1SVP>/na 

znamenj<0SAA> towaryŝſtwj<0SAA> : abychom my k Pohanům<1SAPP> / 

oni pak mezy židy<0SAPG> vžjwali Apoſſtolſtwj<1SAS>: toliko aby= 

chom na chudé<0AX> pamatowali: čehož y pilen<0AA> ſem byl/ 

abych to činil. 

¶A když přiſſel Petr<1SVP> do Antyochye<1SVG> / zgewně ſem 

ſe mu opřel/neb byl hoden<0AA> treſtánj<0SAA> : Nebo prwé než 

přiſſli někteřj od Iakuba<1SVP>/gjdal s Pohany<1SAPP>. Ale když 

přiſſli/vcházel a oddělowal ſe od nich / boge ſe těch 

 

<I i vij v> 

kteřj byli z židowſtwa<0SAA> obráceni. a w geho pokryt= 

ſtwj<0SAA> ſrownáwali ſe y ginj židé<0SAPG>/tak že y Barnabáſs<1SVP> v= 

weden byl od nich w to Pokrytſtwj<1SAA>. Ale když ſem 

vzřel že nevpřjmně kráčegi podlé prawdy<0SAA> Ewange= 

lium<1SAS>/ řekl ſem Petrowi<1SVP> předewſſemi : Poněwadž ty 

ſa židem<0SAPG>/ pohanſky ſy žiw<0AA>/ a ne židowſky / proč Po= 

hany<1SAPP> nutjſs aby židowky žiwi<0AA> byli ? 
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¶My od přirozenj<0SAA> židé<0SAPG>/ a ne hřjſſnjcy<0SAPP> z pohanů<0SAPP>: 

wědauce to že nebýwá člowěk<0SAPP> ſprawedliw<0AA> z ſkutkůw<0SAA> 

Zákona<1SAA>/ než ſkrze Wjru<1SAA> w Kryſta<1SAS> Gežjſſe<1SVP> : y my ſme 

w Gežjſſe<1SVP> Kryſta<1SAS> vwěřili / abychom oſprawedlněni 

byli z Wjry<1SAA> Kryſtowy<1AS>/ a ne z ſkutkůw<0SAA> Zákona<1SAA> : pro= 

to/ že z ſkutkůw<0SAA> Zákona<1SAA> nebude ſprawedliw<0AA> včiněn 

žádný člowěk<0SAPP>. 

¶Pakli/ hledagjce abychom ſprawedliwj<0AA> byli 

ſkrze Kryſta<1SAS>/nalezeni ſme y my hřjſſnjcy<0SAPP>/ Zdaliž teh 

da Kryſtus<1SAS> geſt Služebnjkem<1SAPP> hřjchu<0SAA> ? Nikoli : Ne= 

bo buduli to což ſem prwé kazyl opět zasſe wzdělá= 

wati/přeſtupnjkem<0SAPP> ſebe činjm. Nebo yá ſkrze zá= 

kon<0SAA> vmřel ſem Zákonu<1SAA>:abych žiw<0AA> byl Kryſtu<1SAS>/ſpolu 

s Kryſtem<1SAS> vkřižowán ſem : a žiw<0AA> ſem giž ne yá /ale 

žiw<0AA> geſt we mně Kryſtus<1SAS>. Že pak nynj žiw<0AA> gſem w 

těle<0SAK>/ žiw<0AA> ſem v Wjře<1SAA> Syna<1SAS> Božjho<1AS>/kterýžto zamilo= 

wal mne/a wydal ſebe ſamého za mne. Nepohr= 

dám miloſtj<0SAA> Božj<1AS>. Nebo geſtli ſprawedlnoſt<0SAA> ſkr= 

ze Zákon<1SAA>/tehdy Kryſtus<1SAS> nadarmo vmřel. 

 

<I i viij r> 

Kapitola III. 

O Blázniwj Galatſſtj<1SAPG> / y kdo geſt wás 

zmámil/abyſſte newěřili prawdě<0SAA>?Kte= 

rýmžto před očima<0SAK> Gežjſs<1SVP> Kryſtus<1SAS> pr= 

wé byl wypſán: mezy wámi vkřižowán 

Toto toliko žádám zwěděti od wás : Z 

ſkutkůliZákona<0SAA><1SAAx> přiyali ſte ducha<0SAS>/čili z kázánj<0SAA> wjry<0SAA>? 

takliž gſte blázniwj<0AA> / že počawſſe Duchem<1SAS> / giž tělem<0SAK> 

konáte?Tak mnoho trpěli ſte na darmo?geſtli wſſak 

na darmo. Protož kterýž wám dodáwá ducha<0SAS> / a 

činj diwy<0SAA> mezy wámi:z ſkutkůli<0SAA> Zákona<1SAA> čili z kázanj<0SAA> 

wjry<0SAA> to činj?Yakož Abraham<1SVP> vwěřil Bohu<1SAS> /a počte= 

no mu k ſprawedlnoſti<0SAA>. Wjte tedy / že kteřj gſau z 

wjry<0SAA>/ ti gſau ſynowé<0SAPP> Abrahamowi<1APPV>. 

¶Předhlédſſi pak piſmo<0SVT>/že Bůh<1SAS> z wjry<0SAA> oſprawedl= 

ňuge pohany<0SAPP>/ prwé weſelau<0AA> wěc<0SAA> zwěſtowalo Abra= 

hamowi<1SVP>,řkaucy/Požehnánj budau w tobě wſſickni 

pohané<0SAPP>. A protož kteřj z wjry<0SAA> gſau/docházegi po= 

žehnánj<0SAA> s wěrným<0AA> Abrahamem<1SVP>.Nebo koliko z gjch 

ſkutků<0SAA> Zákona<1SAA> geſt / zlořečenſtwj<0SAA> poddáni ſau. 

Neb pſáno geſt : Zlořečený každý kdo nezůſtáwá we 

wſſem což pſáno geſt w knihách<0SAK> Zákona<1SAA> / aby to či= 

nil. Ale že ſkrze Zákon<1SAA> nebýwá žádný ſprawedliw<0AA> 

včiněn před Bohem<1SAS>/zgewné geſt:Neb ſprawedliwý<0AA> 

 

<I i viij v> 

z wjry<0SAA> žiw<0AA> geſt. Zákon pak nenj z Wjry<1SAA>/ ale kterýby 

člowěk<0SAPP> to činil/žiw<0AA> bude ſkrze to. Kryſtus nás wy= 

kaupil od Zlořečenſtwj<1SAA> Zákona<1SAA>/včiněn gſa pro nás 

Zlořečenſtwj<1SAA>:(neb pſáno geſt/Zlořečený každý kdož 

wiſý na dřewě<0SAK>)aby mezy národy<0SAPP> požehnánj<0SAA> Abraha= 

mowo<1APPV> přiſſlo ſkrze Kryſta<1SAS> Gežjſſe<1SVP>/abychom zaſljbe 

nj<0SAA> Ducha<1SAS> přiyali ſkrze wjru<0SAA>. 

@¶Bratřj/podlé člowěka<0SAPP> prawjm/ wſſak vtwrze= 

ným<0AA> některého člowěkaKſſafftem<0SAPP><1SAAx> žádný nepohrzý/ 

ani ho ginák měnj. 

¶Abrahamowi powědjna gſau zaſljbenj<0SAA>/y Se= 

meni<1SAK> geho. Ne dj/Y Semenům<1SAK>/yako o mnohých<0AA>/ 

ale yako o gednom<0NN> / A w Semenu<1SAK> twém / genž geſt 
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Kryſtus<1SAS>.Toto pak prawjm/že Vmluwy<1SAA> prwé<0NN> ſtwr= 

zené<0AA> od Boha<1SAS> při Kryſtu<1SAS>/Zákon<1SAA> neruſſj/ kterýž po 

čtyřech<0NN> Stech<1NS> a po třidcýti<0NN> letech<0SAA> počátek<0SAA> wzal / aby 

wyprázdnil zaſljbenj<0SAA>. Neb geſtli z Zákona<1SAA> dědi= 

ctwj<0SAA>/giž nenj z Zaſljbenj<1SAA>. Giſtě geſt Abrahama<1SVP> 

ſkrze zaſlibenj<0SAA> darowal Bůh<1SAS>. 

¶Což tehda Zákon<1SAA>?Pro přeſtupnjky<0SAPP> vſtanowen 

geſt/dokawádžby nepřiſſlo Sýmě<1SAK>/gemužto zaſljbe= 

no bylo:zřjzený<0AA> ſkrze Angely<1SAS> w ruce<0SAK> Smjřce<1SAPP>. Smjř= 

ce pak nenj gednoho<0NN>/ale Bůh<1SAS> geden<0NN> geſt. Zdaliž 

tehdy Zákon<1SAA> geſt proti ſlibům<0SAA> Božjm<1AS>? Odſtup to. 

Nebo bybyl Zákon<1SAA> dán geſſtoby mohl obžiwiti / za= 

giſté z Zákonaby<1SAA> byla ſprawedlnoſt<0SAA>. Ale zawřelo 

Pjſmo<1SVT> wſſecko pod hřjchem<0SAA> / aby zaſljbenj<0SAA> Gežjſſe<1SVP> 

Kryſta<1SAS> z wjry<0SAA> dáno bylo wěřjcým<0AX>.¬ 

¶Ale prwé nežli přiſſla wjra<0SAA> / pod zákonem<0SAA> 

byli ſme oſtřjháni / zawřjni gſauce k té wjře<0SAA> / kteráž 

měla zgewena býti. 

¶A tak ZákonPěſtaunem<1SAA><1SAPPx> naſſjm byl až do Kry= 

 

<K k j r> 

ſta<1SAS>/ abychom z Wjry<1SAA> oſprawedlněni byli. Ale yakž 

přiſſla Wjra<1SAA>/giž wjce negſme pod Pěſtaunem<1SAPP>. 

Nebo wy wſſyckni ſynowé<0SAPP> Božj<1AS> gſte / proto že ſte v= 

wěřili Gezu<1SVP> Kryſtu<1SAS>. Neb kteřjžkoli pokřtěni gſte/ 

w Kryſta<1SAS> gſte ſe oblékli. A tak nenj rozdjlu<0SAA> mezy 

židem<0SAPG> a Ržekem<1SAPG>/ /mezy ſlužebnjkem<0SAPP> a ſwobodným<0AX>/ 

mezy mužem<0SAPP> a ženau<0SAPP>. Nebo wy wſſyckni gedno 

gſte w Gezu<1SVP> Kryſtu<1SAS>. A poněwadž gſte wy Kry= 

ſtowi<1AS>/tehdy Semeno<1SAK> Abrahamowo<1AS>/a podlé zaſljbe= 

nj<0SAA> Dědicowé<1SAPP>. 

 

Kapitola IIII. 

PRawjm pak /že pokudž Dědic<1SAPP> maličký<0AA> 

geſt/nic ſe nedělj od ſlužebnjka<0SAPP>/gſaPá= 

nem<1SASx> wſſeho:ale pod obráncemi<0SAPP> a zprá 

wcemi<0SAPP> geſt/ až do vloženého<0AA> čaſu<0SAA> od 

Otce<1SAS>: Tak y my když ſme byli maljč= 

cý<0AA>/pod žiwly<0SAA> ſwěta<0SAK> byli gſme/ſlaužjce. Ale yakž při= 

ſſla plnoſt<0SAA> čaſu<0SAA>/poſlal Bůh<1SAS> Syna<1SAS> ſwého narozené= 

ho<0AA> z ženy<0SAPP> / včiněného<0AA> poddaného<0AA> Zákonu<1SAA>: aby ty 

 

<K k j v> 

kteřj Zákonu<1SAA> byli poddáni/wykaupil/abychom wy= 

wolenjm<0SAA> práwo<0SAA> Synůw<1SAPP> přiyali.Že pak gſte Syno= 

wé<1SAPP>/poſlal Bůh<1SAS> Ducha<1SAS> ſyna<0SAS> ſwého w Srdce<1SAK> naſſe/ 

wolagjcýho<0AA>/Abba,Otče<1SAS>. A tak giž neyſy ſlužebnj= 

kem<0SAPP>/ ale Synem<1SAPP>: A geſtli Synem<1SAPP>/ y dědicem<0SAPP> Bo= 

žjm<1AS> ſkrze Kryſta<1SAS>. 

¶Ale tehdy zagiſté když gſte neznali Boha<1SAS>/ ſlau= 

žili gſte těm kteřjž odpřirozenj<0SAAx> negſau Bohowé<1SAPP>.Ny= 

ni pak yakž gſte poznali Boha<1SAS>/anobrž raděgj pozná 

ni ſte od Boha<1SAS>/kterak obracugete ſe opět k mdlým<0AA> a 

nuzným<0AA> žiwlům<0SAA>/gimžto opět znowu ſlaužiti chcete. 

Dni zachowáwáte a měſýce<0SAA>/ a čaſy<0SAA> y Léta<1SAA>. Bogjm 

ſe za wás/ abych nadarmo nepracowal při wás. 

Buďtež yako yá ſem/poněwadž y yá ſem yako wy. 

¶Bratřj / proſým wás. Nic gſte mne nevrazyli. 

Znáte¦pak/že s mnohau<0AA> mdlobou<0SAA> těla<0SAK> kázal ſem wám 

Ewangelium<1SAS> poneyprwé: a zkuſſenjm<0SAA> tjm kteréž by 
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lo w těle<0SAK> nepohrdali gſte/ aniž ſte zawrhli: ale yakož= 

to Angela<1SAS> Božjho<1AS> přiyali ſte mne/a yako Gezu<1SVP> Kry= 

ſta<1SAS>. Které geſt tedy blahoſlawenſtwj<0SAA> waſſe?Swě= 

dectwj zagiſté yá wydáwám wám / že Oči<1SAK> waſſe (by 

to mohlo býti)wylaupjce/bylibyſſte mně dali. Což 

tehdy nepřjtelem<0SAPP> ſem wám včiněn/ prawdu<0SAA> mluwě 

wám? 

¶Milugi wás ginj ne dobře / neb wás chtěgj od= 

wrátiti od prawdy<0SAA>/abyſſte gich náſledowali. Wy 

pak dobrého<0AX> náſledugte w dobrém<0AX> wždyckny / a ne 

toliko tehdáž když ſem přjtomen<0AA> wám. Synáčko= 

wé mogi/kteréž opět s boleſtj<0SAA> rodjm/dokawádžby za= 

ſe mezy wás vweden nebyl Kryſtus<1SAS>. Ale chtělbych 

ſám v wás býti nynj / a hlas<0SAK> ſwůg proměniti : neb 

ſem zahanben pro wás. Powězte mi kteřj pod 

 

<K k ij r> 

Zákonem<1SAA> chcete býti/zdali Zákona<1SAA> neſlýcháte? 

@¶Nebo pſáno geſt / že Abraham<1SVP> měl dwa<0NN> Syny<1SAPP>: 

gednoho<0NN> z děwky<0SAPP>/a druhého<0NN> z ſwobodné<0AX>. Ten pak 

kterýž z děwky<0SAPP> ſe narodil/podlé těla<0SAK> ſe narodil : ale kte= 

rýž z Swobodné<1AX>/ ſkrze zaſljbenj<0SAA>: kteréžto wěcy<0SAA> w gi= 

ném ſmyſlu<0SAA> ſe prawj. Neb to gſau dwa<0NN> Zákonowé<1SAA>. 

Geden zagiſté na Hůře<1SAK> Sýna<1SVG> wydaný<0AA> / kterýž w ſluž= 

bu<0SAA> podrobowal / a ten ſe wyznamenáwá ſkrze Agar<1SVP>: 

(Sýna zagiſté Hora<1SAK> geſt w Arabij<1SVG> / kteráž připogená<0AA> 

geſt té/kteráž nynj ſlowe Geruzalém<1SVG> / a ſlaužj s Syny<1SAPP> 

s ſwými) Ale Geruzalém<1SVG> kterýž ſwrchu geſt / ſwobo= 

dnýť<0AA> geſt/kterýž geſt Matka<1SAPP> nás wſſech. Neb pſá= 

no geſt: Weſel ſe neplodná<0AX> / kteráž nerodjſs: wyſkoč 

a zwoley kteráž nepracugeſs ku porodu<0SAA> : Neb mnohé<0AA> 

ſau děti<0SAPP> oſamělé<0AX>/wjce nežli té geſſto má muže<0SAPP>. My 

pak Bratřj<1SAPP> podlé Izáka<1SVP> ſme Synowé<1SAPP> zaſljbenj<0AA>. 

¶Ale yakož tehdy ten genž ſe podlétěla<0SAKx> narodil/pro 

tiwil ſe tomu kterýž ſe byl narodil podlé Ducha<1SAS> / tak y 

nynj. Ale co dj pjſmo<0SVT>? Wywrž děwku<0SAPP> y ſyna<0SAPP> gegi= 

ho:Neb nebude dědicem<0SAPP> Syn<1SAPP> Djwky<1SAPP> s ſynem<0SAPP> ſwobo= 

dné<0AX>. A tak Bratřj<1SAPP> / negſme my Synowé<1SAPP> Djwky<1SAPP>/ ale 

ſwobodné<0AX>.¬ 

 

<K k ij v> 

Kapitola V. 

PRotož / w Swobodě<1SAA> kterauž nás Kry= 

ſtus<1SAS> wyſwobodil ſtůgte / a nezapletegte 

ſe zaſe w gho<0SAK> ſlužby<0SAA>. Hle yá Pa= 

wel<1SVP> prawjm wám/ že budeteli ſe obřezo= 

wati / Kryſtus<1SAS> wám nic neproſpěge. 

A opět ſwědčjm každému člowěku<0SAPP> kterýž ſe obřezuge / 

že geſt powinen<0AA> aby weſſkeren zákon<0SAA> naplnil. Zbawe= 

nj gſte Kryſta<1SAS> kteřjž ſe koli ſkrze Zákon<1SAA> oſprawedlňu= 

gete/ a z miloſti<0SAA> ſte wypadli. Neb my Duchem<1SAS> z wjry<0SAA> 

naděge<0SAA> ſprawedlnoſti<0SAA> očekáwáme.Neb w Gezu<1SVP> Kry= 

ſtu<1SAS>/ ani obřezowánj<0SAA> proſpjwá/ani neobřezowánj<0SAA> / ale 

Wjra<1SAA>/ kteráž ſe ſkrze láſku<0SAA> půſobj. 

¶Běžali ſte dobře/y kdo wám překazyl/ abyſſte ne= 

wěřili prawdě<0SAA> ? nepowolugte / neb ta radda<0SAA> neni z 

toho kterýž wás powolal. Maličko kwaſu<0SAK> wſſecko 

Těſto<1SAK> poruſſuge. 

¶Yáť dauffánj<0SAA> mám o wás w Pánu<1SAS>/že nic giné= 

ho<0AX> nebudete ſmeyſſleti. Kdo pak wás zarmucuge/ 
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poneſeť Saud<1SAA>/kdožkoli byl. Yá pak Bratřj<1SAPP>/kážili 

geſſtě obřezánj<0SAA>/pročež geſſtě protiwenſtwj<0SAA> trpjm? 

Tehdy wyprázdněno geſt pohorſſenj<0SAA> Křjže<1SAK>. O by 

byli wyobcowánj kteřjž wámi wiklj. 

¶Nebo wy w ſwobodě<0SAA> powolánj ſte bratřj<0SAPP>/ toliko 

abyſſte ſwobody<0SAA> nedáwali ku přjčině<0SAA> tělu<0SAK>/ ale ſkrze lá= 

ſku<0SAA> poſlugugte ſobě weſpolek. Nebo weſſkeren Zá= 

 

<K k iij r> 

kon<1SAA> w gednom<0NN> ſlowu<0SAA> ſe naplňuge/totižto w tom:Mi= 

lowati budeſs bližnjho<0AX> twého yako ſebe ſamého. Pa= 

kli geden druhého weſpolek kauſati a hrýzti budete/ 

hleďtež abyſſte weſpolek geden od druhého nebyli ſe= 

žráni. Protož prawjm : 

@¶Duchem choďte/a žádoſti těla<0SAK> nedokonáte. 

Nebo tělo<0SDAK> žádá proti duchu<0SAA>/Duch<1SAA> pak proti tělu<0SAK>. A 

to dwé<0NN> mezy ſebau weſpolek ſe ſobě protiwj/abyſſte to= 

ho nečinili/cobyſſtekoli chtěli. Pakli duchem<0SAS> býwá= 

te wedeni/ negſte pod Zákonem<1SAA>. Zgewnjť gſau pak 

ſkutkowé<0SAA> Těla<1SAK>/genž gſau / Cyzoložſtwo/ſmilſtwo<0SAA>/ ne= 

čiſtota<0SAA>/neſtydatoſt<0SAA>/chlipnoſt<0SAA>/modlářſtwj<0SAA> / tráwenj<0SAA> / 

nepřjzně<0SAA>/ſwárowé<0SAA>/nenáwiſti<0SAA>/hněwowé<0SAA>/wády<0SAA>/křyko= 

wé<0SAA>/různice<0SAA>/ ſekty<0SAA>/záwiſti<0SAA>/wraždy<0SAA>/opilſtwa<0SAA>/ 

hodowá= 

nj<0SAA>/a těm wěcem<0SAA> podobné<0AA>: o nichž předpowjdám / ya= 

kož ſem y prwé powěděl: že kteřjž takowé wěcy<0SAA> činj/krá 

lowſtwj<0SAS> Božjho<1AS> dědicowé<0SAPP> nebudau. Ale owotce<0SAA> du= 

cha<0SAS> geſt láſka<0SAA>/radoſt<0SAA>/pokog<0SAA>/dlauhočekánj<0SAA>/trpěliwoſt<0SAA> 

dobrotiwoſt<0SAA>/dobrota<0SAA>/ tichoſt<0SAA>/ Wjra<1SAA>/ ſtřjdmoſt<<0SAA>>/ zdr= 

želiwoſt<0SAA>/ čiſtota<0SAA> : Proti takowým wěcem<0SAA> neni Zákon<1SAA>. 

Ale kteřjž gſau Kryſtowi<1AS>/Tělo<1SAK> ſwé vkřižowali s wá= 

ſſněmi<0SAA> a s žádoſtmi<0SAA>.¬ 

@¶Gſmeli Duchem<1SAS> žiwi<0AA>/Duchem<1SAS> y choďme. Nebý 

wayme marné<0AA> ſláwy<0SAA> žádoſtiwj<0AA>/ weſpolek ſebe popau= 

zegjce/ weſpolek ſobě záwidjce. 

 

<K k iij v> 

Kapitola VI. 

BRatřj / Bylliby také zachwácen člowěk<0SAPP> 

w něyakém hřjchu<0SAA>/wy kteřjž duchownj<0AX> 

gſte/ takowého naprawte Duchem<1SAA> ti 

chým: prohlédage ſám k ſobě / aby y ty 

pokauſſjn nebyl. 

¶Weſpolek gedni druhých břemena<0SAK> neſte / a tak 

naplňugte zákon<0SAA> Kryſtů<1AS>. Neb domnjwáli ſe kdo 

žeby nětco byl/ničjmž negſa/ ſám ſwau myſl<0SAA> zklamá= 

wá. Ale djla<0SAA> ſwého zkus gedenkaždý : a takť ſám w 

ſobě toliko chwálu<0SAA> mjti bude/a ne w giného. Neb 

gedenkaždý břjmě<0SAK> ſwé poneſe. 

¶Zdělugž ſe pak ten kterýž naučenj<0SAA> přigjmá w ſlo= 

wu<0SAA>/s tjm kdož mu naučenj<0SAA> dáwá,wſſjm dobrým<0AX>.Ne= 

bluďte: Bůh nechce býti poſmjwán. Neb cožkoli bu= 

de ſýti člowěk<0SAPP>/to bude y žjti. Nebo kdož rozſýwá ſkr= 

ze tělo<0SAK> ſwé/ z těla<0SAK> žjti bude poruſſenj<0SAA> : ale kdož rozſýwá 

ſkrze Ducha<1SAS>/z Ducha<1SAS> žjti bude žiwot<0SAA> wěčný<0AA>. Dobře 

pak činjce nevſtáwayme:neb čaſem<0SAA> ſwým žjti budeme 

gſauce nevſtálj<0AA>. A tak dokawádž čas<0SAA> máme / čiňme 

dobře wſſem/ neywjce pak domácým<0AX> wjry<0SAA>. 

¶Widjte kterak liſty<0SAK> pſal ſem wám ſwau rukau<0SAK>. 

Neb ti kteřjž chtěgi ſe těleſně na oko<0SAK> ljbiti / nutj wás 
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abyſſte ſe obřezowali/ toliko aby pro křjž<0SAK> Kryſtů<1AS> proti= 

wenſtwj<0SAA> netrpěli. Nebo ani ti kteřjž ſe obřezugj/Zá= 

kon<1SAA> zachowáwagj: ale chtj abyſſe ſe obřezowali / aby 

ſe w těle<0SAK> waſſem chlubili. Ale odemne to odſtup/ať 

 

<K k iiij r> 

bych ſe w čem chlubil/ gediné w Křjži<1SAK> Pána<1SAS> naſſeho 

Gežjſſe<1SVP> Kryſta<1SAS>/ ſkrze něhož mi ſwět<0SAK> vkřižowán geſt / a 

yá ſwětu<0SAK>. Neb w Gezu<1SVP> Kryſtu<1SAS> ani obřjzka<0SAA> co platná<0AA> 

geſt/ ani neobřjzka<0SAA>/ale nowé<0AA> ſtwořenj<0SAA>. 

¶A kteřj koli podlé této zpráw<0SAA> kráčegj/ přjgdiž na 

ně pokog<0SAA> a miloſrdenſtwj<0SAA> / y nad Izrahelem<1SAPG> Božjm<1AS>: 

Giž potom žádný mi obtjžnoſti<0SAA> nečiň: neb yá gjzwy<0SAK> 

Pána<1SAS> naſſeho Gežjſſe<1SVP> Kryſta<1SAS> na těle<0SAK> ſwém noſým. 

Miloſt Pána<1SAS> naſſeho Gežjſſe<1SVP> Kryſta<1SAS> s duchem<0SAA> wa= 

ſſim budiž, bratřj<0SAPP>. Amen. 

 


