
KATALOG
2020



www.bibleshop.cz

Obsah

2

Český ekumenický překlad 3

Synoptická Bible	 29

Bible kralická	 30

Český studijní překlad	 32

Slovo na cestu	 33

Knihy pro děti	 42

Populárně naučné knihy	 49

Český ekumenický komentář	 52

Komentované biblické texty	 61

Studijní texty	 62

Knihy pro volný čas a audio Bible	 64

Cizojazyčné Bible	 67

Uvedené ceny jsou platné od 1. 8. 2020. Aktuální informace najdete na www.bibleshop.cz.

Rozměry uváděné u jednotlivých titulů udávají velikost knižního bloku,  
tj. stránky, nikoli celkovou velikost knižní vazby.

V kruhových výsečích jsou zobrazeny ukázky sazby ve skutečné velikosti 1:1.

www.facebook.com/dumbible.cbs

Internetový	obchod	ČBS
www.bibleshop.cz
  Široký	výběr	Biblí	a	související	literatury
  Sleva	10	%	na	všechny	Bible	a	na	ostatní	tituly	vydané	ČBS
  Nulové	poštovné	a	balné	při	nákupu	nad	500	Kč
  Každý	měsíc	akce	–	vybrané	tituly	za	speciální	cenu



Česká	biblická	společnost	2019	/	2020

Český ekumenický překlad

3

Český ekumenický překlad je naším nejrozšířenějším překladem Bible a zároveň 
standardním zdrojem biblických citací v literatuře. Je výsledkem kolektivní práce mnoha odborníků 
z několika oborů i z různých církví. Používá se ve všech církvích, což z něj dělá jeden z nejdůležitějších 
výsledků novodobé ekumenické spolupráce. Současná vydání zahrnují poslední revizi z roku 2001. 

Rodinný formát v nové grafické úpravě je největší a nejlépe čitelnou Biblí v Českém eku-
menickém překladu. Elegantní vydání v krémové barvě a se zlatou ořízkou se může stát vhodným dár-
kem k nejrůznějším životním událostem.

BIBLE s DT – rodinná
 pevná vazba  krémová, zlatá ořízka  
 orientační výřezy
210	×	277	mm	 
1504	stran 
Katalogové	č.	1250
Cena: 1980 Kč

rodinný formát
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Český ekumenický překlad
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BIBLE s DT – rodinná
 pevná vazba  lesklá vínová  
 orientační výřezy
210	×	277	mm	 
1504	stran 
Katalogové	č.	1251
Cena: 1190 Kč

BIBLE s DT – rodinná
 pevná vazba  ocelově modrá  
 orientační výřezy
210	×	277	mm	 
1504	stran 
Katalogové	č.	1252
Cena: 1190 Kč
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JUBILEJNÍ BIBLE – unikátní velkoformátové vydání ve zcela nové grafické úpravě 
u příležitosti 100. výročí založení našeho státu. Jedná se o největší a nejlépe čitelnou Bibli v Českém 
ekumenickém překladu, vhodnou pro čtení v kostele, ve shromáždění či v rodině. Knihu doprovází 
materiál Češi a Bible, který shrnuje historii hesla PRAVDA VÍTĚZÍ na prezidentské standartě a přiná-
ší zajímavé výroky o  Bibli a  křesťanství, které pronesly osobnosti z  politického, vědeckého, nábožen-
ského i  uměleckého světa v  dobách těžkých i  nadějných.

JUBILEJNÍ BIBLE
 vydání včetně deuterokanonických knih  
 pevná vazba  ocelově modrá  orientační výřezy 
 barevná příloha
210	×	277	mm 
1504	stran	+	32	stran	„Češi	a	Bible“ 
Katalogové	č.	1108
Cena: 1780 Kč

JUBILEJNÍ BIBLE – luxus
 vydání včetně deuterokanonických knih  
 pevná vazba  černá kůže, zlatá ořízka  
 pevné pouzdro  orientační výřezy 
 barevná příloha
210	×	277	mm 
1504	stran	+	32	stran	„Češi	a	Bible“ 
Katalogové	č.	1109
Cena: 2480 Kč

POSLEDNÍPOSLEDNÍ
KUSYKUSY

Češi 
a Bible

MaxBible===brozura===fintext.indd   1 24.9.2018   22:33:34
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rodinný formát

Rodinný formát Bible se vyznačuje kromě většího písma také silnějším papírem, 
který usnadňuje obracení jednotlivých stránek. Jedná se o vydání včetně deuterokanonických knih 
a s rodinnou kronikou. Biblický text zahrnuje poslední revizi z roku 2001. Na konci jsou umístěny 
chronologické přehledy, tabulky měr a vah a barevné mapy. 

BIBLE s DT – rodinná
 pevná vazba  pravá kůže, bílá 

195	×	260	mm	 
1408	stran 
Katalogové	č.	1160
Cena: 2480 Kč

BIBLE s DT – rodinná
 pevná vazba  pravá kůže, červená 

195	×	260	mm	 
1408	stran 
Katalogové	č.	1161
Cena: 2480 Kč

BIBLE s DT – rodinná
 pevná vazba  pravá kůže, černá 

195	×	260	mm	 
1408	stran 
Katalogové	č.	1162
Cena: 2480 Kč

Český ekumenický překlad
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Česká	biblická	společnost	2019	/	2020

Český ekumenický překlad
rodinný formát

ČESKO-SLOVENSKÁ BIBLE, vycházející v roce 100letého výročí založení spo-
lečného státu, je výrazem hluboké historické, kulturní i náboženské vzájemnosti Čechů a Slováků. 
Přehledná grafická úprava knihy vedle sebe klade hlavní biblický text obou použitých překladů bez 
poznámek a odkazů, a tak maximálně usnadňuje vzájemné porovnávání obou textů. Kniha je velmi 
vhodná pro samostatné čtení každého z překladů, například ve smíšených česko-slovenských rodi-
nách, sborech či při rozmanitých kulturních akcích.

BIBLE | BIBLIA
 Český ekumenický překlad | Písmo sväté Starej a Novej 
zmluvy  vydání bez deuterokanonických knih  
 pevná vazba, zlatohnědá
167	×	235	mm	 
1624	stran 
Katalogové	č.	1139
Cena: 590 Kč
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BIBLE s DT – velký formát
 pevná vazba  lesklá vínová 

155	×	206	mm	 
1392	stran 
Katalogové	č.	1260
Cena: 750 Kč

BIBLE s DT – velký formát
 pevná vazba  zlatohnědá 

155	×	206	mm	 
1392	stran 
Katalogové	č.	1261
Cena: 750 Kč

BIBLE s DT – velký formát, luxus
 pevná vazba  pravá kůže, černá 
 orientační výřezy, zlatá ořízka,  
pevné pouzdro
155	×	206	mm	 
1392	stran 
Katalogové	č.	1262
Cena: 1200 Kč





velký formát
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29 Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde 
k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který 
snímá h hřích světa. 30 To je ten, o němž jsem 
řekl: Za mnou přichází někdo větší, neboť byl 
dříve než já. 31 Já jsem nevěděl, kdo to je, ale 
přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal 
Izrael.“ 32 Jan vydal svědectví: „Spatřil jsem, 
jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zů-
stal na něm. 33 A já jsem stále nevěděl, kdo to 
je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi 
řekl: ‚Na koho spatříš sestupovat Ducha a zů-
stávat na něm, to je ten, který křtí Duchem 
svatým.‘ 34 Já jsem to viděl a dosvědčuji, že 
toto je Syn i Boží.“

Povolání učedníků

35 Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze 
svých učedníků. 36 Spatřil Ježíše, jak jde okolo, 
a řekl: „Hle, beránek Boží.“ 37 Ti dva učedníci 
slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. 38 Když se Je-
žíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se 
jich: „Co chcete?“ Řekli mu: „Rabbi (což pře-
loženo znamená: Mistře j), kde bydlíš?“ 39 Od-
pověděl jim: „Pojďte a uvidíte!“ Šli tedy, viděli, 
kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo ko-
lem čtyř hodin odpoledne k.

40 Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan 
řekl, a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr 
Šimona Petra. 41 Vyhledal nejprve l svého bra-
tra Šimona a řekl mu: „Nalezli jsme Mesiáše 
(což je v překladu: Kristus).“ 42 Přivedl ho k Je-
žíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl: „Ty jsi Ši-
mon, syn Janův m; budeš se jmenovat Kéfas 
(což se překládá: Petr n).“

43 Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na 
cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu: 
„Následuj mě!“ 44 Filip byl z Betsaidy, města 
Ondřejova a Petrova; 45 Filip zase vyhledal Na-
tanaela a řekl mu: „Nalezli jsme toho, o němž 
psal Mojžíš v Zákoně i proroci, Ježíše, syna 
Josefova z Nazareta.“ 46 Natanael mu namítl: 
„Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dob-
rého?“ Filip mu odpoví: „Pojď a přesvědč se!“ 
47 Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází, 

a řekl o něm: „Hle, pravý Izraelec, v němž 
není lsti.“ 48 Řekl mu Natanael: „Odkud mě 
znáš?“ Ježíš mu odpověděl: „Dříve než tě Fi-
lip zavolal, viděl jsem tě pod f íkem.“ 49 „Mis-
tře,“ řekl mu Natanael, „ty jsi Syn Boží, ty jsi 
král Izraele.“ 50 Ježíš mu odpověděl: „Ty vě-
říš proto, že jsem ti řekl: ‚Viděl jsem tě pod 
f íkem‘? Uvidíš věci daleko větší.“ 51 A dodal: 
„Amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa 
otevřená a anděly Boží vystupovat a sestu-
povat na Syna člověka.“

Svatba v Káně Galilejské

2 1 Třetího dne byla svatba v Káně Galilej-
ské. Byla tam Ježíšova matka; 2 na svatbu 

byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. 3 Když 
se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho mat-
ka: „Už nemají víno.“ 4 Ježíš jí řekl: „Co to ode 
mne žádáš! o Ještě nepřišla má hodina.“ 5 Mat-
ka řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám 
nařídí.“ 6 Bylo tam šest kamenných nádob, ur-
čených k židovskému očišťování, každá na 
dvě až tři vědra p. 7 Ježíš řekl služebníkům: 
„Naplňte ty nádoby vodou!“ I naplnili je až 
po okraj. 8 Pak jim přikázal: „Teď z nich na-
berte a doneste správci hostiny!“ Učinili tak. 
9 Jakmile správce hostiny ochutnal vodu pro-
měněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale 
služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli – 
zavolal si ženicha 10 a řekl mu: „Každý člověk 
podává nejprve dobré víno, a teprve když už 
se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však ucho-
val dobré víno až pro tuto chvíli.“ 11 Tak uči-
nil Ježíš v  Káně Galilejské počátek svých 
 znamení a zjevil svou slávu. A jeho učední-
ci v něho uvěřili.

12 Potom odešel Ježíš, jeho matka, bratři 
i učedníci do Kafarnaum a zůstali tam ně-
kolik dní.

Očištění chrámu

13 Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš 
se vydal na cestu do Jeruzaléma. 14 V chrámu 

h nese
i var: Vyvolený
j Učiteli
k ř: kolem desáté hodiny
l var: první

m var: Jonášův
n Skála
o ř: „Co to ode mne žádáš, ženo!
p ř: míry (asi po 35 litrech)

29 Iz 53,6–7;
Sk 8,32; 1K 5,7;
1Pt 1,19; Zj 5,12
32–34  
Mt 3,16–17;
Mk 1,10–11; 
L 3,22
32 Iz 11,2
40–41 
Mt 4,18–20;
Mk 1,16–18
41 J 6,8; 12,22;
Da 9,25–26
42 Mt 16,18;  
Mk 3,16;
Mt 10,2; L 6,14
44 J 6,5–7;
12,21–22;  
14,8–9
45 L 24,27; 
J 21,2
46 J 7,41
47 Sf 3,13
49 Ž 2,7; Sf 3,15;
Mt 16,16;  
2K 1,19
51 Gn 28,12;  
Mk 1,10

2. kapitola
4 J 7,6.30; 8,20
5 Gn 41,55
6 Mk 7,3–4
11 J 4,54; 20,30; 
1,14;
11,20–22; 2,23; 
7,31; 8,30; 10,42; 
11,45
12 Mt 4,13
13 J 6,4; 11,55
14–17 
Mt 21,12–13;
Mk 11,15–17;
L 19,45–46

JAN 1–2
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Český ekumenický překlad
velký formát

BIBLE s DT – velký formát
 pevná vazba  kávově hnědá 

155	×	206	mm	 
1392	stran 
Katalogové	č.	1101
Cena: 690 Kč

BIBLE s DT – velký formát
 měkká vazba se zipem  ocelově šedá 
 orientační výřezy
155	×	206	mm	 
1392	stran 
Katalogové	č.	1102
Cena: 890 Kč

BIBLE s DT – velký formát, luxus
 pevná vazba  pravá kůže, černá 
 orientační výřezy, zlatá ořízka, pevné pouzdro
155	×	206	mm	 
1392	stran 
Katalogové	č.	1103
Cena: 1200 Kč
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Vydání bez deuterokanonických knih

BIBLE bez DT – velký formát
 pevná vazba  ocelově šedá 

155	×	206	mm	 
1232	stran 
Katalogové	č.	1174
Cena: 660 Kč

BIBLE bez DT – velký formát
 měkká vazba se zipem  červená 
 orientační výřezy
155	×	206	mm	 
1232	stran 
Katalogové	č.	1175
Cena: 760 Kč

BIBLE bez DT – velký formát, luxus
 pevná vazba  pravá kůže, černá 
 orientační výřezy, zlatá ořízka, pevné pouzdro
155	×	206	mm	 
1232	stran 
Katalogové	č.	1176
Cena: 1160 Kč
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29 Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde 
k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který 
snímá h hřích světa. 30 To je ten, o němž jsem 
řekl: Za mnou přichází někdo větší, neboť byl 
dříve než já. 31 Já jsem nevěděl, kdo to je, ale 
přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal 
Izrael.“ 32 Jan vydal svědectví: „Spatřil jsem, 
jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zů-
stal na něm. 33 A já jsem stále nevěděl, kdo to 
je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi 
řekl: ‚Na koho spatříš sestupovat Ducha a zů-
stávat na něm, to je ten, který křtí Duchem 
svatým.‘ 34 Já jsem to viděl a dosvědčuji, že 
toto je Syn i Boží.“

Povolání učedníků

35 Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze 
svých učedníků. 36 Spatřil Ježíše, jak jde okolo, 
a řekl: „Hle, beránek Boží.“ 37 Ti dva učedníci 
slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. 38 Když se Je-
žíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se 
jich: „Co chcete?“ Řekli mu: „Rabbi (což pře-
loženo znamená: Mistře j), kde bydlíš?“ 39 Od-
pověděl jim: „Pojďte a uvidíte!“ Šli tedy, viděli, 
kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo ko-
lem čtyř hodin odpoledne k.

40 Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan 
řekl, a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr 
Šimona Petra. 41 Vyhledal nejprve l svého bra-
tra Šimona a řekl mu: „Nalezli jsme Mesiáše 
(což je v překladu: Kristus).“ 42 Přivedl ho k Je-
žíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl: „Ty jsi Ši-
mon, syn Janův m; budeš se jmenovat Kéfas 
(což se překládá: Petr n).“

43 Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na 
cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu: 
„Následuj mě!“ 44 Filip byl z Betsaidy, města 
Ondřejova a Petrova; 45 Filip zase vyhledal Na-
tanaela a řekl mu: „Nalezli jsme toho, o němž 
psal Mojžíš v Zákoně i proroci, Ježíše, syna 
Josefova z Nazareta.“ 46 Natanael mu namítl: 
„Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dob-
rého?“ Filip mu odpoví: „Pojď a přesvědč se!“ 
47 Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází, 

a řekl o něm: „Hle, pravý Izraelec, v němž 
není lsti.“ 48 Řekl mu Natanael: „Odkud mě 
znáš?“ Ježíš mu odpověděl: „Dříve než tě Fi-
lip zavolal, viděl jsem tě pod f íkem.“ 49 „Mis-
tře,“ řekl mu Natanael, „ty jsi Syn Boží, ty jsi 
král Izraele.“ 50 Ježíš mu odpověděl: „Ty vě-
říš proto, že jsem ti řekl: ‚Viděl jsem tě pod 
f íkem‘? Uvidíš věci daleko větší.“ 51 A dodal: 
„Amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa 
otevřená a anděly Boží vystupovat a sestu-
povat na Syna člověka.“

Svatba v Káně Galilejské

2 1 Třetího dne byla svatba v Káně Galilej-
ské. Byla tam Ježíšova matka; 2 na svatbu 

byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. 3 Když 
se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho mat-
ka: „Už nemají víno.“ 4 Ježíš jí řekl: „Co to ode 
mne žádáš! o Ještě nepřišla má hodina.“ 5 Mat-
ka řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám 
nařídí.“ 6 Bylo tam šest kamenných nádob, ur-
čených k židovskému očišťování, každá na 
dvě až tři vědra p. 7 Ježíš řekl služebníkům: 
„Naplňte ty nádoby vodou!“ I naplnili je až 
po okraj. 8 Pak jim přikázal: „Teď z nich na-
berte a doneste správci hostiny!“ Učinili tak. 
9 Jakmile správce hostiny ochutnal vodu pro-
měněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale 
služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli – 
zavolal si ženicha 10 a řekl mu: „Každý člověk 
podává nejprve dobré víno, a teprve když už 
se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však ucho-
val dobré víno až pro tuto chvíli.“ 11 Tak uči-
nil Ježíš v  Káně Galilejské počátek svých 
 znamení a zjevil svou slávu. A jeho učední-
ci v něho uvěřili.

12 Potom odešel Ježíš, jeho matka, bratři 
i učedníci do Kafarnaum a zůstali tam ně-
kolik dní.

Očištění chrámu

13 Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš 
se vydal na cestu do Jeruzaléma. 14 V chrámu 

h nese
i var: Vyvolený
j Učiteli
k ř: kolem desáté hodiny
l var: první

m var: Jonášův
n Skála
o ř: „Co to ode mne žádáš, ženo!
p ř: míry (asi po 35 litrech)

29 Iz 53,6–7;
Sk 8,32; 1K 5,7;
1Pt 1,19; Zj 5,12
32–34  
Mt 3,16–17;
Mk 1,10–11; 
L 3,22
32 Iz 11,2
40–41 
Mt 4,18–20;
Mk 1,16–18
41 J 6,8; 12,22;
Da 9,25–26
42 Mt 16,18;  
Mk 3,16;
Mt 10,2; L 6,14
44 J 6,5–7;
12,21–22;  
14,8–9
45 L 24,27; 
J 21,2
46 J 7,41
47 Sf 3,13
49 Ž 2,7; Sf 3,15;
Mt 16,16;  
2K 1,19
51 Gn 28,12;  
Mk 1,10

2. kapitola
4 J 7,6.30; 8,20
5 Gn 41,55
6 Mk 7,3–4
11 J 4,54; 20,30; 
1,14;
11,20–22; 2,23; 
7,31; 8,30; 10,42; 
11,45
12 Mt 4,13
13 J 6,4; 11,55
14–17 
Mt 21,12–13;
Mk 11,15–17;
L 19,45–46

JAN 1–2
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Český ekumenický překlad
jednosloupcová sazba

Vydání s jednosloupcovou sazbou má biblický text v jednom sloupci, odkazy 
jsou umístěné na vnějším okraji stránky a poznámky v dolní části pod hlavním textem. Toto uspořá-
dání společně s maximálním zvýrazněním pořadí kapitol a veršů umožňuje rychlé vyhledávání a snad-
nou orientaci v biblickém textu. Na konci knihy jsou barevné mapy a plánky Jeruzaléma. Tato vydá-
ní zahrnují poslední revizi z roku 2001. 

BIBLE s DT – jednosloupcová 
vydání včetně deuterokanonických knih
 pevná vazba  hnědá 

125	×	182	mm 
1814	stran 
Katalogové	č.	1129
Cena: 380 Kč

BIBLE bez DT – jednosloupcová 
vydání bez deuterokanonických knih
 pevná vazba  hnědá 

125	×	182	mm 
1580	stran 
Katalogové	č.	1128
Cena: 350 Kč
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BIBLE s DT – střední formát
 pevná vazba  šedá 

135	×	178	mm	 
1392	stran 
Katalogové	č.	1270
Cena: 520 Kč

BIBLE s DT – střední formát
 pevná vazba  lesklá hnědá 

135	×	178	mm	 
1392	stran 
Katalogové	č.	1271
Cena: 540 Kč

BIBLE s DT – střední formát
 měkká vazba se zipem  lesklá červená 
 orientační výřezy
135	×	178	mm	 
1392	stran 
Katalogové	č.	1272
Cena: 780 Kč

BIBLE s DT – střední formát, luxus
 měkká vazba  pravá kůže, černá 
 orientační výřezy, zlatá ořízka,  
pevné pouzdro
135	×	178	mm	 
1392	stran 
Katalogové	č.	1273
Cena: 980 Kč



střední formát

Český ekumenický překlad
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Český ekumenický překlad
střední formát

BIBLE s DT – střední formát
 pevná vazba  motiv rukopisy 

135	×	178	mm 
1408	stran 
Katalogové	č.	1127
Cena: 380 Kč

Univerzální sazba používaná pro 
většinu formátů má biblický text ve  dvou 
sloupcích, poznámky jsou umístěny dole pod 
textem a odkazy na vnějších okrajích stránky. 
Bible obsahují také přehledné chronologické 
tabulky ke Starému i Novému zákonu a mapy.

POSLEDNÍPOSLEDNÍ
KUSYKUSY

955

EVANGELIUM PODLE MATOUŠE
Z toho, co jsme připomenuli v úvodu k evangeliím, vyplývá, že evangelista Matouš znal zřejmě již Evangelium 

podle Marka a zahrnul je ve zkrácené podobě do svého spisu. Na rozdíl od Marka spojil však v jednom 
písemném svědectví všechny důležité části tradice předávané v jeho křesťanské obci: Sbírku Ježíšových výroků 
i s modlitbou Otče náš, vyprávění o Ježíšově narození (k. 1–2) i svědectví o setkání se vzkříšeným Ježíšem.

 Matoušovo evangelium bylo sepsáno v prostředí křesťanů židovského původu, pro které bylo především 
určeno. Bylo to patrně v Sýrii nebo někde v Palestině mimo Jeruzalém v době po válce židovské, nejspíš 
v osmdesátých letech. Matouš navazuje na starší učitelskou tradici tehdejšího židovství a vyrovnává se s tím, 
že židé jako celek Krista nepřijali. Naznačuje, že křesťanská církev je dědičkou poslání starozákonního Božího 
lidu a že vzkříšený Mesiáš je v ní přítomen v Duchu svatém a v svátostech (18,20; 28,20). Jejím posláním je 
misie mezi pohanskými národy (28,19), pravidlem jejího života je to, co pověděl Ježíš (28,20), který je víc 
než Mojžíš – zákonodárce lidu Staré smlouvy. Ježíš je Mesiáš, „Syn Boha živého“ (16,18n). Pět souborů jeho 
výroků je uzavřeno slovy „Když Ježíš dokončil tato slova“ (k. 5–7; 10; 13; 18; 24–25). Na rozdíl od tehdejšího 
výkladu Zákona Ježíšovy příkazy zdůrazňují, jak vyjádřit vděčnost za Boží milosrdenství (18,23–35), které 
se otvírá všem (20,1–16). V tom se evangelista Matouš blíží apoštolu Pavlovi.

 Osamostatnění církve od židovství nebylo odmítnutím Starého zákona. Matouš stále ukazuje, že Ježíšův 
příběh je naplněním závažných starozákonních zaslíbení. Ježíšovo učení Zákon neruší, nýbrž naplňuje jeho 
smysl (5,17–20) a je jeho výkladem i shrnutím (22,34–40).

 Tradice ztotožňuje autora s Ježíšovým učedníkem, jmenovaným v 10,3. Uvádí, že Matouš napsal evangelium 
hebrejsky (aramejsky). Rozbor řeckého textu evangelia však ukazuje, že se nejedná o překlad. Někteří 
badatelé se proto domnívají, že zmíněný aramejský spis (Sbírka Ježíšových výroků) mohl být v řeckém 
překladu jedním z pramenů Matoušova evangelia.

Původ Ježíše Krista

1 1 1 Listina rodu Ježíše Krista, syna Davi-
dova, syna Abrahamova. 

2 2 Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Já-
kob Judu a jeho bratry, 3 3 Juda Farese a Záru 
z Támary, Fares měl syna Chesróma, Ches-
róm Arama. 4 4 Aram měl syna Amínadaba, 
Amínadab Naasona, Naason Salmóna, 5 5 Sal-
món měl syna Bóaza z Rachaby, Bóaz Obéda 
z Rút, Obéd Isajeaa 6 6 a Isaj Davida krále. David 
měl syna Šalomouna z ženy Uriášovy, 7 7 Šalo-
moun Roboáma b b, Roboám Abiu c c, Abia Asa-
fa d d, 8 8 Asaf Jóšafata, Jóšafat Jórama, Jóram 
Uziáše. 9 9 Uziáš měl syna Jótama, Jótam Acha-
za, Achaz Ezechiášeee, 10 10 Ezechiáš Manasef,f, 
Manase měl syna Amose g g, Amos Joziáše h h, 
11 11 Joziáš Jechoniáše i i a jeho bratry za babylón-

ského zajetí j j. 12 12 Po babylónském zajetí Jecho-
niáš měl syna Salatiela k k, Salatiel Zorobabela, 
13 13 Zorobabel Abiuda, Abiud Eliakima, Elia-
kim Azóra, 14 14 Azór Sádoka, Sádok Achima. 
Achim měl syna Eliuda, 15 15 Eliud Eleazara, Ele-
azar Mattana, Mattan Jákoba, 16 16 Jákob pak měl 
syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, 
řečený Kristus.

17 17 Všech pokolení od Abrahama do Davida 
bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylónské 
zajetí čtrnáct a od babylónského zajetí až po 
Krista čtrnáct.

Narození Ježíše Krista

18 18 Narození Ježíše Krista se událo takto: 
Jeho matka Maria byla zasnoubena Jose-
fovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že 

1. kapitola
1–17 L 3,23–38
2–6 1Pa 1,34; 
2,1–15
3–6 Rt 4,18–22
6–13 
1Pa 3,5–17
11 2Kr 24,14
17 Ga 4,4
18 L 1,27.35

a a ve SZ: Jišaj
b b ve SZ: Rechabeám
c c ve SZ: Abijám
d d ve SZ: Ása
e e ve SZ: Chizkijáš
f f ve SZ: Menaše

g g var: Amóna
h h ve SZ: Jóšijáš
i i ve SZ: Jekonjáš
j j ř: vyhnanství (pod. vv. 12.17)
k k ve SZ: Šealtíel
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střední formát

Vydání bez deuterokanonických knih

BIBLE bez DT – střední formát
 pevná vazba  fialová 

135	×	178	mm	 
1232	stran 
Katalogové	č.	1280
Cena: 480 Kč

BIBLE bez DT – střední formát
 pevná vazba  lesklá vínová 

135	×	178	mm	 
1232	stran 
Katalogové	č.	1281
Cena: 520 Kč



Český ekumenický překlad

955

EVANGELIUM PODLE MATOUŠE
Z toho, co jsme připomenuli v úvodu k evangeliím, vyplývá, že evangelista Matouš znal zřejmě již Evangelium 

podle Marka a zahrnul je ve zkrácené podobě do svého spisu. Na rozdíl od Marka spojil však v jednom 
písemném svědectví všechny důležité části tradice předávané v jeho křesťanské obci: Sbírku Ježíšových výroků 
i s modlitbou Otče náš, vyprávění o Ježíšově narození (k. 1–2) i svědectví o setkání se vzkříšeným Ježíšem.

 Matoušovo evangelium bylo sepsáno v prostředí křesťanů židovského původu, pro které bylo především 
určeno. Bylo to patrně v Sýrii nebo někde v Palestině mimo Jeruzalém v době po válce židovské, nejspíš 
v osmdesátých letech. Matouš navazuje na starší učitelskou tradici tehdejšího židovství a vyrovnává se s tím, 
že židé jako celek Krista nepřijali. Naznačuje, že křesťanská církev je dědičkou poslání starozákonního Božího 
lidu a že vzkříšený Mesiáš je v ní přítomen v Duchu svatém a v svátostech (18,20; 28,20). Jejím posláním je 
misie mezi pohanskými národy (28,19), pravidlem jejího života je to, co pověděl Ježíš (28,20), který je víc 
než Mojžíš – zákonodárce lidu Staré smlouvy. Ježíš je Mesiáš, „Syn Boha živého“ (16,18n). Pět souborů jeho 
výroků je uzavřeno slovy „Když Ježíš dokončil tato slova“ (k. 5–7; 10; 13; 18; 24–25). Na rozdíl od tehdejšího 
výkladu Zákona Ježíšovy příkazy zdůrazňují, jak vyjádřit vděčnost za Boží milosrdenství (18,23–35), které 
se otvírá všem (20,1–16). V tom se evangelista Matouš blíží apoštolu Pavlovi.

 Osamostatnění církve od židovství nebylo odmítnutím Starého zákona. Matouš stále ukazuje, že Ježíšův 
příběh je naplněním závažných starozákonních zaslíbení. Ježíšovo učení Zákon neruší, nýbrž naplňuje jeho 
smysl (5,17–20) a je jeho výkladem i shrnutím (22,34–40).

 Tradice ztotožňuje autora s Ježíšovým učedníkem, jmenovaným v 10,3. Uvádí, že Matouš napsal evangelium 
hebrejsky (aramejsky). Rozbor řeckého textu evangelia však ukazuje, že se nejedná o překlad. Někteří 
badatelé se proto domnívají, že zmíněný aramejský spis (Sbírka Ježíšových výroků) mohl být v řeckém 
překladu jedním z pramenů Matoušova evangelia.

Původ Ježíše Krista

1 1 1 Listina rodu Ježíše Krista, syna Davi-
dova, syna Abrahamova. 

2 2 Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Já-
kob Judu a jeho bratry, 3 3 Juda Farese a Záru 
z Támary, Fares měl syna Chesróma, Ches-
róm Arama. 4 4 Aram měl syna Amínadaba, 
Amínadab Naasona, Naason Salmóna, 5 5 Sal-
món měl syna Bóaza z Rachaby, Bóaz Obéda 
z Rút, Obéd Isajeaa 6 6 a Isaj Davida krále. David 
měl syna Šalomouna z ženy Uriášovy, 7 7 Šalo-
moun Roboáma b b, Roboám Abiu c c, Abia Asa-
fa d d, 8 8 Asaf Jóšafata, Jóšafat Jórama, Jóram 
Uziáše. 9 9 Uziáš měl syna Jótama, Jótam Acha-
za, Achaz Ezechiášeee, 10 10 Ezechiáš Manasef,f, 
Manase měl syna Amose g g, Amos Joziáše h h, 
11 11 Joziáš Jechoniáše i i a jeho bratry za babylón-

ského zajetí j j. 12 12 Po babylónském zajetí Jecho-
niáš měl syna Salatiela k k, Salatiel Zorobabela, 
13 13 Zorobabel Abiuda, Abiud Eliakima, Elia-
kim Azóra, 14 14 Azór Sádoka, Sádok Achima. 
Achim měl syna Eliuda, 15 15 Eliud Eleazara, Ele-
azar Mattana, Mattan Jákoba, 16 16 Jákob pak měl 
syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, 
řečený Kristus.

17 17 Všech pokolení od Abrahama do Davida 
bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylónské 
zajetí čtrnáct a od babylónského zajetí až po 
Krista čtrnáct.

Narození Ježíše Krista

18 18 Narození Ježíše Krista se událo takto: 
Jeho matka Maria byla zasnoubena Jose-
fovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že 

1. kapitola
1–17 L 3,23–38
2–6 1Pa 1,34; 
2,1–15
3–6 Rt 4,18–22
6–13 
1Pa 3,5–17
11 2Kr 24,14
17 Ga 4,4
18 L 1,27.35

a a ve SZ: Jišaj
b b ve SZ: Rechabeám
c c ve SZ: Abijám
d d ve SZ: Ása
e e ve SZ: Chizkijáš
f f ve SZ: Menaše

g g var: Amóna
h h ve SZ: Jóšijáš
i i ve SZ: Jekonjáš
j j ř: vyhnanství (pod. vv. 12.17)
k k ve SZ: Šealtíel
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Český ekumenický překlad
střední formát

BIBLE bez DT – střední formát
 pevná vazba  vínová 

135	×	178	mm	 
1232	stran 
Katalogové	č.	1170
Cena: 480 Kč

BIBLE bez DT – střední formát
 měkká vazba se zipem  hnědá 
 orientační výřezy
135	×	178	mm	 
1232	stran 
Katalogové	č.	1172
Cena: 780 Kč

BIBLE bez DT – střední formát, luxus
 měkká vazba  pravá kůže, černá 
 orientační výřezy, zlatá ořízka, pevné pouzdro
135	×	178	mm	 
1232	stran 
Katalogové	č.	1173
Cena: 980 Kč

POSLEDNÍPOSLEDNÍ
KUSYKUSY

15

Při	odebrání	celého	balení	nabízíme	u	některých	titulů	výhodnou	cenu.	 
Kompletní	aktuální	nabídku	„krabicových	slev“	najdete	na	www.dumbible.cz	 
v	záložce	Obchod	/	Krabicový	prodej,	kde	je	možné	si	zboží	prostřednictvím	 
formuláře	objednat.
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malý formát se zipem a přílohami

Toto vydání Bible vzniklo ve  spolupráci České biskupské konference a  České biblic-
ké společnosti a navazuje na kapesní Bible určené pro účastníky Světového dne mládeže v Krakově 
v roce 2016 a Celostátního setkání mládeže v Olomouci v roce 2017. Zájemcům se tak dostává do ru-
kou vydání s praktickými doprovodnými materiály, které měli k dispozici účastníci obou setkání. 

Obsahuje přílohy: O Bibli, Příklady duchovní četby, Bible a jak přečíst celou Bibli během jednoho ro-
ku včetně samostatné kartičky určené ke sledování pokroku ve čtení. Toto vydání má orientační vý-
řezy se zkratkami biblických knih pro snadné vyhledávání.

BIBLE s DT – malý formát se zipem
 měkká vazba se zipem  umělá kůže, červená 
 orientační výřezy  speciální přílohy

115	×	152	mm 
1392	stran 
Katalogové	č.	1132
Cena: 650 Kč

BIBLE s DT – malý formát se zipem
 měkká vazba se zipem  umělá kůže, ocelově šedá  
 orientační výřezy  speciální přílohy

115	×	152	mm 
1392	stran 
Katalogové	č.	1133
Cena: 650 Kč

Český ekumenický překlad
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Český ekumenický překlad
malý formát se zipem

BIBLE s DT – malý formát se zipem
 měkká vazba se zipem  umělá kůže, ocelově šedá  
 orientační výřezy
115	×	152	mm 
1392	stran 
Katalogové	č.	1130
Cena: 620 Kč

BIBLE s DT – malý formát se zipem
 měkká vazba se zipem  umělá kůže, červená 
 orientační výřezy
115	×	152	mm 
1392	stran 
Katalogové	č.	1131
Cena: 620 Kč

BIBLE s DT – malý formát se zipem
 měkká vazba se zipem  umělá kůže, hnědá 
 orientační výřezy
115	×	152	mm 
1392	stran 
Katalogové	č.	1156
Cena: 620 Kč

BIBLE s DT – malý formát se zipem
 měkká vazba se zipem  plátno, jeans 
 orientační výřezy
115	×	152	mm 
1392	stran 
Katalogové	č.	1155
Cena: 590 Kč
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malý formát

BIBLE s DT – malý formát se zipem
 měkká vazba se zipem  umělá kůže, černá 

115	×	152	mm 
1392	stran 
Katalogové	č.	1147
Cena: 590 Kč

BIBLE s DT – malý formát  
s magnetickou klopou

 měkká vazba  umělá kůže, kávově hnědá  
 orientační výřezy
113	×	149	mm 
1392	stran 
Katalogové	č.	1113
Cena: 490 Kč

BIBLE s DT – malý formát  
s magnetickou klopou
 měkká vazba  umělá kůže, vínová  
 orientační výřezy
113	×	149	mm 
1392	stran 
Katalogové	č.	1115
Cena: 670 Kč

BIBLE s DT – malý formát, luxus
 měkká vazba  pravá kůže, černá 
 orientační výřezy, zlatá ořízka, pevné pouzdro
115	×	152	mm	 
1392	stran 
Katalogové	č.	1112
Cena: 750 Kč

POSLEDNÍPOSLEDNÍ
KUSYKUSY



Český ekumenický překlad
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Český ekumenický překlad
malý formát

BIBLE s DT – malý formát
 pevná vazba  šedo-modrá 

115	×	152	mm 
1392	stran 
Katalogové	č.	1123
Cena: 450 Kč

BIBLE s DT – malý formát
 pevná vazba  šedo-oranžová 

115	×	152	mm 
1392	stran 
Katalogové	č.	1124
Cena: 450 Kč

BIBLE s DT – malý formát
 šitá brožovaná vazba  červená 
 měkké kartonové desky s chlopněmi
115	×	152	mm 
1392	stran 
Katalogové	č.	1158
Cena: 320 Kč
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Věnování Theofilovi

1 1 1 I když se již mnozí pokusili sepsat vypra-
vování o událostech, které se mezi námi 

naplnily, 2 2 jak nám je předali ti, kteří byli od 
počátku očitými svědky a služebníky slova, 
3 3 rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu 
důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vy-
píši, vznešený Th eofi le, 4 4 abys poznal hodno-
věrnost toho, v čem jsi byl vyučován a a.

Předpověď narození Jana Křtitele
5 5 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, 

jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl 
manželku z dcer Áronových a  ta se jme-
novala Alžběta. 6 6 Oba byli spravedliví před 
Bohem a žili bezúhonně podle všech Hos-
podinových b b příkazů a ustanovení. 7 7 Neměli 
však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba 
již byli pokročilého věku.

8 8 Když jednou přišla řada na Zachariá-
šův oddíl a on konal před Bohem kněžskou 
službu, 9 9 připadlo na něj losem podle kněž-
ského řádu, aby vešel do svatyně Hospodi-
novy a obětoval kadidlo. 10 10 Venku se v hodinu 
té oběti modlilo veliké množství lidu. 11 11 Tu se 
mu ukázal anděl Páně stojící po pravé straně 
oltáře, kde se obětovalo kadidlo. 12 12 Když ho 
Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho 
bázeň. 13 13 Anděl mu řekl: „Neboj se, Zacha-
riáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena; tvá 
manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu 
jméno Jan.

14 14 Budeš mít radost a veselí
a mnozí se budou radovat z jeho 
 narození.
15 15 Bude veliký před Pánem,
víno a opojný nápoj nebude pít,
už od mateřského klína bude naplněn 
 Duchem svatým.
16 16 A mnohé ze synů izraelských obrátí 
 k Pánu, jejich Bohu;
17 17 sám půjde před ním v duchu  
 a moci Eliášově,

aby obrátil srdce otců k synům
a vzpurné k moudrosti spravedlivých
a připravil Pánu lid pohotový.“

18 18 Zachariáš řekl andělovi: „Podle čeho to po-
znám? Vždyť já jsem stařec a moje žena je 
pokročilého věku.“ 19 19 Anděl mu odpověděl: 
„Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem; byl 
jsem poslán, abych k tobě promluvil a ozná-
mil ti tuto radostnou zvěst. 20 20 Hle, oněmíš 
a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, 
poněvadž jsi neuvěřil mým slovům, která se 
svým časem naplní.“

21 21 Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak 
dlouho prodlévá v chrámě. 22 22 Když vyšel, ne-
mohl k nim promluvit, a tak poznali, že měl 
v chrámě vidění; dával jim jen znamení a zů-
stal němý. 23 23 Jakmile skončily dny jeho služby, 
odešel domů.

24 24 Po těch dnech jeho manželka Alžběta 
počala, ale tajila se po pět měsíců a říkala 
si: 25 25 „Toto mi učinil Pán; sklonil se ke mně 
v těchto dnech, aby mne zbavil mého poha-
nění mezi lidmi.“

Předpověď narození Ježíšova
26 26 Když byla Alžběta v  šestém měsíci, 

byl anděl Gabriel poslán od Boha do gali-
lejského města, které se jmenuje Nazaret, 
27 27 k panně zasnoubené muži jménem Josef, 
z rodu c c Davidova; jméno té panny bylo Ma-
ria. 28 28 Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, mi-
lostí zahrnutá, Pán s tebou d d.“ 29 29 Ona se nad 
těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten 
pozdrav znamená. 30 30 Anděl jí řekl: „Neboj se, 
Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. 31 31 Hle, 
počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Je-
žíš. 32 32 Ten bude veliký a bude nazván synem 
Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce 
Davida. 33 33 Na věky bude kralovat nad rodem 
Jákobovým a jeho království nebude konce.“ 
34 34 Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, 
vždyť nežiji s mužem?“ 35 35 Anděl jí odpově-
děl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nej-
vyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté 

1. kapitola
2 J 15,27; 
Sk 1,21; Žd 2,3; 
1J 1,1
3 Sk 1,1
5 Mt 2,1; 
1Pa 24,10
9 Ex 30,7
11 L 1,26; 2,9; 
22,43; 24,4; 
Sk 1,10
13 L 1,30
15 Nu 6,3; 
Sd 13,4
17 Mal 3,23–24; 
Mt 11,14; 
17,11–13
18 Gn 18,11
19 Da 8,16; 9,21
25 Gn 30,23
27 Mt 1,18
30 L 1,13
31 Gn 16,11; 
Sd 13,3; 
Iz 7,14; 
Mt 1,21–23
32–33 Iz 9,6; 
Da 2,44; 7,14
35 Mt 1,20

LUK Á Š 1

a a abys poznal pravou povahu událostí, o nichž 
ses dověděl

b b ř: Páně (pod. vv. 9.65.68)
c c ř: domu (pod. v. 33)
d d var: + požehnaná mezi ženami
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a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž jsi 
neuvěřil mým slovům, která se svým časem naplní.“

21 Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho pro-
dlévá v chrámě. 22 Když vyšel, nemohl k nim promluvit, 
a tak poznali, že měl v chrámě vidění; dával jim jen zna-
mení a zůstal němý. 23 Jakmile skončily dny jeho služby, 
odešel domů.

24 Po těch dnech jeho manželka Alžběta počala, ale 
tajila se po pět měsíců a říkala si: 25 „Toto mi učinil Pán; 
sklonil se ke mně v těchto dnech, aby mne zbavil mého 
pohanění mezi lidmi.“
předpověď narození ježíšova   26 Když byla Alžběta 
v šes tém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do 
ga li lej ské ho města, které se jmenuje Nazaret, 27 k panně 
zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jmé-
no té panny bylo Maria. 28 Přistoupil k ní a řekl: „Buď 
zdrá va, milostí zahrnutá, Pán s  tebou.“ 29 Ona se nad 
těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav 
zna mená. 30  Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi na-
lezla milost u Boha. 31 Hle, počneš a porodíš syna a dáš 
mu jméno Ježíš. 32 Ten bude veliký a bude nazván synem 
Nej vyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. 33 Na 
věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho králov-
ství nebude konce.“ 34 Maria řekla andělovi: „Jak se to 
může stát, vždyť nežiji s mužem?“ 35  Anděl jí odpověděl: 
„Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastí-
ní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. 
36 Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna 
a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. 
37 Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.“ 38 Maria řekla: 
„Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slo-
va.“ Anděl pak od ní odešel.
setkání marie a alžběty   39 V těch dnech se Maria vy-
da la na cestu a spěchala do hor do města Judova. 40 Ve-
šla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. 41 Když 
Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím 
těle; byla naplněna Duchem svatým 42 a zvolala velikým 
hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný 
plod tvého těla. 43 Jak to, že ke mně přichází matka mé-
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PRVNÍ LIST  
TESALONICKÝM

1   vStuPNí Pozdrav a díkůvzdáNí   Pavel, Silvanus a Ti
mo teus tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Je

ží ši Kristu: Milost vám a pokoj. 2 Stále vzdáváme díky 
Bohu za vás za všecky a ustavičně na vás pamatujeme 
ve svých modlitbách; 3 před Bohem a Otcem naším si 
připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytr
valou naději v našeho Pána Ježíše Krista. 4 Víme přece, 
bratří Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, 5 neboť 
naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale 
v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti. Víte, jak 
jsme si kvůli vám počínali, když jsme byli u vás. 6  A vy 
jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tís
ně přijali slovo víry v radosti Ducha svatého. 7 Tak jste 
se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a v Achaji. 
8 Od vás pak se slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii 
a Achaji, ale o vaší víře v Boha se ví všude, takže není 
třeba, abychom o tom vůbec mluvili. 9 Lidé sami 
vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili 
od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému 
a skutečnému 10 a očekávali z nebe jeho Syna, kterého 
vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás vysvobozuje od při
cházejícího hněvu.

2   vzPomíNky Na Práci v teSaloNice   Sami víte, brat
ří, že náš příchod k vám nebyl marný. 2 Víte také, jak 

jsme předtím ve Filipech trpěli a byli pohaněni; a přece 
nám náš Bůh dal odvahu hlásat vám, přes mnohý těž
ký zápas, evangelium Boží. 3 Naše poselství nepochází 
z omylu ani z nekalých úmyslů, ani vás nechceme pod
vést. 4 Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium, 
a  proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale 
Bohu, který zkoumá naše srdce. 5 Nikdy, jak víte, jsme 
nesáhli k lichocení, ani jsme pod nějakou záminkou ne
byli chtiví majetku – Bůh je svědek! 6 Také jsme nehle
dali slávu u lidí, ani u vás, ani u jiných; 7 ač jsme moh
li jako Kristovi poslové dát najevo svou důležitost, byli 

1Te 1
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le se strhl hukot z nebe, jako když se žene 
prudký vichr, a naplnil celý dům, kde by-
li. 3 3 A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, 
rozdělily se a na každém z nich spočinul 
jeden; 4 4 všichni byli naplněni Duchem 
svatým a začali ve vytržení mluvit jinými 
jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.

5 5 V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech 
národů na světě, 6 6 a když se ozval ten zvuk, 
sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý 
z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. 7 7 By-
li ohromeni a divili se: „Což nejsou všichni, 
kteří tu mluví, z Galileje? 8 8 Jak to, že je slyší-
me každý ve své rodné řeči: 9 9 Parthové, Mé-
dové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, 
Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie, 10 10 Frygie 
a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény 
a přistěhovalí Římané, 11 11 židé i obrácení po-
hané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme 
mluvit v našich jazycích o velikých skutcích 
Božích!“ 12 12 Žasli a v rozpacích říkali jeden 
druhému: „Co to má znamenat?“ 13 13 Ale jiní 
říkali s posměškem: „Jsou opilí!“

Petrovo kázání
14 14 Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, po-

zvedl hlas a oslovil je: „Muži judští a všich-
ni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci 
oznámit, poslouchejte mě pozorně: 15 15 Tito 
lidé nejsou, jak se domníváte, opilí – vždyť 
je teprve devět hodin ráno. 16 16 Ale děje se, 
co bylo řečeno ústy proroka Jóele:

 17  17 ‚A stane se v posledních dnech, praví 
Bůh,

sešlu svého Ducha na všechny lidi,
synové vaši a vaše dcery budou mluvit 

v prorockém vytržení,
vaši mládenci budou mít vidění a vaši 

starci budou mít sny.
 18  18 I na své služebníky a na své služebnice

v oněch dnech sešlu svého Ducha, 
a budou prorokovat.

 19  19 A učiním divy nahoře na nebi 

a znamení dole na zemi:
krev a oheň a oblaka dýmu.

 20  20 Slunce se obrátí v temnotu 
a měsíc se změní v krev,
než přijde den Páně, velký a slavný;

 21  21 a každý, kdo vzývá jméno Páně, 
bude zachráněn.‘

22 22 Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše 
Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi 
zraky mocnými činy, divy a znameními, 
která mezi vámi skrze něho činil, jak sami 
víte. 23 23 Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, 
a vy jste ho rukou bezbožných přibili na 
kříž a zabili. 24 24 Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej 
z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet 
ve své moci. 25 25 David o něm praví:

‚Viděl jsem Pána stále před sebou,
je mi po pravici, abych nezakolísal;

 26  26 proto se mé srdce zaradovalo 
a jazyk můj se rozjásal,
nadto i tělo mé odpočine v naději,

 27  27 neboť mě nezanecháš v říši smrti
a nedopustíš, aby se tvůj Svatý 

rozpadl v prach.
 28  28 Dal jsi mi poznat cesty života

a blízkost tvé tváře mne naplní 
radostí.‘

29 29 Bratří, o praotci Davidovi vám mohu 
směle říci, že zemřel a byl pohřben; jeho 
hrob tu máme až dodnes. 30 30 Byl to však pro-
rok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh 
zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho 
trůn; 31 31 viděl do budoucnosti, a mluvil tedy 
o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůsta-
ne v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne 
v prach. 32 32 Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my 
všichni to můžeme dosvědčit. 33 33 Byl vyvý-
šen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, 
kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, 
jak to vidíte a slyšíte. 34 34 David nevstoupil 
na nebe, ale sám říká:

SKUTKY APOŠTOLŮ 2 121
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Český ekumenický překlad a  New International Version 
Touto publikací se čtenářům dostává do rukou nejčtenější část Bible v česko-anglickém vydání. Čte-
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ve znalosti češtiny.
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4Matthew 1-2
of Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who 
is called Christ.

17Thus there were fourteen generations in all from Abraham 
to David, fourteen from David to the exile to Babylon, and four-
teen from the exile to the Christ.

The Birth of Jesus Christ
18This is how the birth of Jesus Christ came about: His mother 
Mary was pledged to be married to Joseph, but before they 
came together, she was found to be with child through the Holy 
Spirit. 19Because Joseph her husband was a righteous man and 
did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to 
divorce her quietly.

20But after he had considered this, an angel of the Lord ap-
peared to him in a dream and said, “Joseph son of David, do 
not be afraid to take Mary home as your wife, because what is 
conceived in her is from the Holy Spirit. 21She will give birth to 
a son, and you are to give him the name Jesus, because he will 
save his people from their sins.”

22All this took place to fulfi l what the Lord had said through 
the prophet: 23“The virgin will be with child and will give birth 
to a son, and they will call him Immanuel”—which means, 
“God with us.”

24When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord 
had commanded him and took Mary home as his wife. 25But he 
had no union with her until she gave birth to a son. And he gave 
him the name Jesus.

The Visit of the Magi

2 After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the 
time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem 

2and asked, “Where is the one who has been born king of the 
Jews? We saw his star in the east and have come to worship 
him.”

3When King Herod heard this he was disturbed, and all Jeru-
salem with him. 4When he had called together all the people’s 
chief priests and teachers of the law, he asked them where the 
Christ was to be born. 5“In Bethlehem in Judea,” they replied, 
“for this is what the prophet has written:

6“ ‘But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means 
least among the rulers of Judah;

for out of you will come a ruler who will be the shepherd of 
my people Israel.’”

7Then Herod called the Magi secretly and found out from 
them the exact time the star had appeared. 8He sent them to 
Bethlehem and said, “Go and make a careful search for the 
child. As soon as you fi nd him, report to me, so that I too may 
go and worship him.” 457
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217 Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct, 

od Davida po babylónské zajetí čtrnáct a od babylónského zajetí 
až po Krista čtrnáct.

Narození Ježíše Krista
18 Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla 

zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala 
z Ducha svatého. 19 Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vy-
stavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. 20 Ale když pojal 
ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu 
Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní 
bylo počato, je z Ducha svatého. 21 Porodí syna a dáš mu jméno 
Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ 22 To všechno se 
stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: 23 ‚Hle, panna 
počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest přeloženo 
‚Bůh s námi‘. 24 Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu 
přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. 25 Ale 
nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.

Klanění mudrců

2  Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, 
hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: 

2 „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě 
jeho hvězdu a přišli jsme se mu po klonit.“ 3 Když to uslyšel He-
rodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; 4 svolal proto všechny 
velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš 
narodit. 5 Oni mu odpověděli: „V judském Betlémě; neboť tak je 
psáno u proroka:

6 ‚A ty, Betléme, v zemi judské,
zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými,
neboť z tebe vyjde vévoda, 
který bude pastýřem mého lidu, Izraele.‘ “
7 Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a po drobně se jich vyptal 

na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: 
8 „Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je na leznete, 
oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit.“ 9 Oni krále vyslechli 
a dali se na cestu.

Český ekumenický překlad
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178

Jan 1

Prolog

1  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo 
 u Boha, to Slovo bylo Bůh. 2 To bylo 
na počátku u Boha. 3 Všechno povstalo 
skrze ně a bez něho nepovstalo nic, 
co jest. 4 V něm byl život a život byl 
světlo lidí. 5 To světlo ve tmě svítí 
a tma je nepohltila.

6 Od Boha byl poslán člověk, jménem 
Jan. 7 Ten přišel proto, aby vydal 
svědectví o tom světle, aby všichni 
uvěřili skrze něho. 8 Jan sám nebyl tím 
světlem, ale přišel, aby o tom světle 
vydal svědectví.

9 Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje 
každého člověka; to přicházelo do světa. 
10 Na světě byl, svět skrze něj 
povstal, ale svět ho nepoznal. 11 Přišel 
do svého vlastního, ale jeho vlastní ho 
nepřijali. 12 Těm pak, kteří ho přijali 
a věří v jeho jméno, dal moc stát se 
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Synoptická Bible
Český ekumenický překlad a Bible kralická

Česká synoptická Bible vyšla v roce 2008 u příležitosti 90. výročí vzniku Česko
bratrské církve evangelické. Obsahuje text Českého ekumenického překladu (vydání po poslední re
vizi v roce 2001) a Bible kralické (podle vydání z roku 1613) ve dvou sloupcích vedle sebe na jedné 
stránce. Záměrem bylo vydat Bibli v širokém ekumenickém kánonu, Česká synoptická Bible proto 
vychází z kánonu původní kralické „Šestidílky“, v jejímž pátém díle byly zahrnuty jak deuteroka
nonické knihy, které používá Římskokatolická církev, tak i některé pseudepigrafy, užívané církve
mi pravoslavnými. 
Sazba se vyznačuje vynikající čitelností. Kromě biblického textu obsahuje odkazy jak z Českého eku
menického překladu, tak z Bible kralické, poznámky z Českého ekumenického překladu a „sumáře“ 
na začátku každé kapitoly z Bible kralické. Na konci každé dvoustrany končí oba překlady stejným 
veršem, takže není potřeba opakovaně otáčet stránku.

ČESKÁ SYNOPTICKÁ BIBLE
 pevná vazba  červené plátno 

155 × 215 mm 
2304 stran 
Katalogové č. 1202
Cena: 440 Kč

ČESKÁ SYNOPTICKÁ BIBLE
 měkká vazba  umělá kůže, vínová 

155 × 215 mm 
2304 stran 
Katalogové č. 1202/K
Cena: 690 Kč

ČESKÁ SYNOPTICKÁ BIBLE
 měkká vazba  pravá kůže, hnědá 
 zlatá ořízka
155 × 215 mm 
2304 stran 
Katalogové č. 1203
Cena: 1290 Kč
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Bible kralická
střední formát

Bible kralická je vrcholným překladatelským dílem 16. století, které ovlivnilo vývoj české
ho jazyka a stalo se inspirací pro pozdější české biblické překlady. Jedná se o vydání tradičně označo
vané „Podle posledního vydání kralického z roku 1613“.

BIBLE KRALICKÁ – střední formát
 pevná vazba  retro potisk 

128 × 178 mm 
1040 stran 
Katalogové č. 1209
Cena: 480 Kč

BIBLE KRALICKÁ – střední formát
 měkká vazba  umělá kůže, černá 

128 × 178 mm 
1040 stran 
Katalogové č. 1210
Cena: 680 Kč

BIBLE KRALICKÁ – střední formát, luxus
 měkká vazba  pravá kůže, černá 
 zlatá ořízka, dárková krabička
128 × 178 mm 
1040 stran 
Katalogové č. 1211
Cena: 980 Kč

lení jejího, též hovada vedlé pokolení jejich,
i všeliký zeměplaz podlé pokolení jeho. A vi-
děl Bůh, že bylo dobré.

26. Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obra-
zu našemu, podlé podobenství našeho, a ať 
panují nad rybami mořskými, a nad ptac-
tvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí,
i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na
zemi.

27. I *stvořil Bůh člověka k obrazu svému,
k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvo-
řil je. *Mat. 19,4.

28. A požehnal jim Bůh, a řekl jim Bůh:
Ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi,
a podmaňte ji, a panujte nad rybami moř-
skými, a nad ptactvem nebeským, i nad všeli-
kým živočichem hýbajícím se na zemi.

29. Řekl ještě Bůh: *Aj, dal jsem vám všeli-
kou bylinu, vydávající símě, kteráž jest na
tváři vší země, a všeliké stromoví, (na němž
jest ovoce stromu), nesoucí símě; to bude vám
za pokrm. *k. 9,3. Řím. 14,2.

30. Všechněm pak živočichům zemským,
i všemu ptactvu nebeskému, a všemu tomu,
což se hýbe na zemi, v čemž jest duše živá, vše-
likou bylinu zelenou dal jsem ku pokrmu.
I stalo se tak.

31. A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo
velmi dobré. I byl večer a bylo jitro, den šestý.

Kapitola 2.
Posvěcení dne sedmého. 4. Připomenutí napřed

položených věcí o stvoření. 8. Vypsání ráje a postavení
v něm člověka. 18. Nařízení stavu manželského.

A tak dokonána jsou nebesa a země, i všecko
vojsko jejich.

2. A dokonal Bůh *dne sedmého dílo své,
kteréž dělal; a odpočinul v den sedmý ode
všeho díla svého, kteréž byl dělal.

*2 Mojž. 20,11; 31,17.
3. I požehnal Bůh dni sedmému a posvě-

til ho; nebo v něm odpočinul Bůh ode všeho
díla svého, kteréž byl stvořil, aby učiněno
bylo.

4. Tiť jsou rodové nebes a země, (když stvo-
řena jsou v den, v němž učinil Hospodin Bůh
zemi i nebe),

5. I každé chrastiny polní, dříve než byla
na zemi, i všeliké byliny polní, prvé než vzchá-
zela; nebo ještě byl nedštil Hospodin Bůh na
zemi, aniž byl který člověk, ješto by dělal zemi.

6. A aniž pára vystupovala z země, aby
svlažovala všecken svrchek země.

7. I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu
země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života,
i byl člověk v duši živou.

8. Štípil pak byl Hospodin Bůh ráj v Eden
na východ, a postavil tam člověka, jehož byl
učinil.

9. A vyvedl Hospodin Bůh z země všeliký
strom na pohledění libý, a ovoce k jídlu chutné;
též *strom života u prostřed ráje, i strom vě-
dění dobrého a zlého. *Zjev. 2,7; 22,2.

10. (A řeka vycházela z Eden, k svlažování
ráje, a odtud dělila se, a byla ve čtyři hlavní řeky.

11. Jméno jedné Píson, ta obchází všecku
zemi Hevilah, kdež jest zlato.

12. A zlato země té jest výborné; tam jest
i bdelium, a kámen onychin.

13. Jméno pak druhé řeky Gihon, ta obchází
všecku zemi Chus.

14. A jméno řeky třetí *Hiddekel, kteráž
teče k východní straně Assyrské země. A řeka
čtvrtá jest †Eufrates).

*Dan. 10,4.  †1 Mojž. 15,18.  5 Mojž. 1,7.

15. Pojav tedy Hospodin Bůh člověka, po-
stavil jej v ráji v zemi Eden, aby jej dělal a ostří-
hal ho.

16. I zapověděl Hospodin Bůh člověku, řka:
Z každého stromu rajského svobodně jísti
budeš;

17. Ale z stromu vědění dobrého a zlého
nikoli nejez; nebo v který bys koli den z něho
jedl, smrtí umřeš.

18. Řekl byl také Hospodin Bůh: Není
*dobré člověku býti samotnému; učiním jemu
pomoc, kteráž by při něm byla. *Kaz. 4,8.9 násl.

19. (Nebo když byl učinil Hospodin Bůh
z země všelikou zvěř polní, i všecko ptactvo
nebeské, přivedl je k Adamovi, aby pohleděl
na ně, jaké by jméno kterému dáti měl; a jak by
koli nazval Adam kterou duši živou, tak aby
jmenována byla.

20. I dal Adam jména všechněm hovadům,
i ptactvu nebeskému, a všeliké zvěři polní;
Adamovi pak není nalezena pomoc, kteráž by
při něm byla.)

21. Protož uvedl Hospodin Bůh tvrdý sen
na Adama, i usnul; a vyňal jedno z žeber jeho,
a to místo vyplnil tělem.

22. A z toho žebra, kteréž vyňal z Adama,
vzdělal Hospodin Bůh *ženu, a přivedl ji
k Adamovi. * 1 Kor. 11,7.8.

6 Genesis 1. 2.
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kompletní vydání s původními poznámkami

Bible kralická šestidílná

Bible kralická šestidílná 
Kralickou bibli bez poznámek podle edice z r. 1613 zná mnoho generací 
čtenářů. Úplně první vydání kralického překladu však vynikalo rozsáh
lým výkladovým a poznámkovým aparátem, vycházelo postupně jako 
šest dílů v letech 1579–1594 a ve své době bylo mimořádným knihtiskař
ským počinem. Na tuto vysokou typografickou kvalitu původního tis
ku chce navázat vůbec první kompletní vydání všech dílů i s původními 
poznámkami v jediném svazku. Současná edice Bible kralické šestidílné 
v nově provedené transkripci a dvoubarevné sazbě zpřístupňuje větši
ně čtenářů dosud neznámé mimořádné historické, jazykové i teologic
ké dědictví. Zachovává i řadu jazykových zvláštností a odchylek, kte
ré byly v pozdějších edicích odstraněny, a nabízí tak unikátní možnost 
nahlédnout přímo do dílny kralických bratří. Celkový dojem umocňují 
reprodukce původních zdobných iniciál a vyobrazení. 

BIBLE KRALICKÁ ŠESTIDÍLNÁ
 pevná vazba  dvoubarevný tisk  umělá kůže s ozdobnou 
ražbou, hnědá  orientační výřezy
167 × 235 mm 
2816 stran 
Katalogové č. 1212
Cena: 1490 Kč

BIBLE KRALICKÁ ŠESTIDÍLNÁ – luxus
 pevná vazba  dvoubarevný tisk  pravá kůže s ozdob
nou ražbou, černá  orientační výřezy, stříbrná ořízka, 
pevné pouzdro
167 × 235 mm 
2816 stran 
Katalogové č. 1213
Cena: 2980 Kč

31

I I I  / I I .  MOJŽÍŠOVY EXODUS

Zefora manželka 
Mojžíšova. 
Níž 18.a.3;  
1Pa 23.b.25. 

Synové Izraelští upějí 
k B. pro roboty. 

Bůh vyslýcha 
modlitby a upění 
poníženého svého 
lidu, a plní jejich 
žádosti podlé svých 
zaslíbení. 

Mojžíš pase stádo. 

Anděl se ukázal 
Mojžíšovi. 
Sk 7.d.31. 

Bůh ze kře mluví 
k Moj. o vysvobození 
lidu svého. 

lretoval.

mJiní, Dědu, jakž se ukazuje Nu 
10.d.29.

nH. tahna natahl t. rychle, hoj-
ně natahl.

oJiní, vnučkám.

pto slovo chléb, beře se za všeli-
jáke pokrmy.

qt. Příchozí.
rV  řeckých výkladích jsou ješ-
tě tato slova: Jméno pak druhé-
ho nazval Eliezer, Nebo Bůh otce 
mého jest spomocník můj, a vytr-
hl mne z ruky Faraonovy. Kterážto 
slova viz níže 18.a.4.
spo čtyřidcíti téměř letech: jakž 
se rozuměti může z Sk 7.e.31; Ex 
7.b.7. nebo tak dlouho byl u tcha-
na svého.
tt. Při jejich, a ujal se o ně.

adaleko do pouště, aneb za 
poušť.
bOreb. t. suchá hora, jinak, Si-
nai t. ostružinná, neb malinová: 
proto že Bůh ve kři ostružinnem, 
neb malinovém se ukázal. Aneb, 
že mnoho křoví takového tu bylo. 
Slove i hora Boží, jakož pro vidě-
ní toto, tak i pro sstoupení Boží na 
ni, při vydání zákona. 
Níže 19.a.1.
cH. keř neshořal. Figúra Církve, 
kteráž v  ohni pokušení neshoří: 
nebo Bůh jest u prostřed ní.
dt. pro dokázaní vážnosti 
k Bohu a skutkům jeho. Tak i Joz 
6.a.3. 
Kdo chtějí spatřovati veliké skut-
ky Boží, musejí starého člověka 
náchylnosti svláčeti.
et. pro slovo, skutky, i  přítom-
nost Boží: odkudž i Mojžíš poslan 
i Zákon potom tu vydán.   

Tak podnes místa v nichž se věrní k službám B. shromažďují svatá jsou, ne pro kamení a dříví jakkoli 
svěcené, ale pro čisté v nich užívání Božího slova a svátostí: kdež se jich právě neužívá, také i místa 
svatá býti přestávají.

réžto přišedše, vážily vodu a nalívaly do koryt, aby 
napájely dobytek otce svého.
17 I přišli pastýři, a odehnali je. Tedy Mojžíš vstav 
lpomohl jim, a napojil dobytek jejich.
18 A když se navrátily k Raguelovi motci svému, 
řekl; Jakž ste to dnes tak brzo přišly?
19 Odpověděly; Muž Egyptský vysvobodil nás 
z ruky pastýřův: ano také nochotně navážil nám 
vody, a napojil dobytek.
20 I řekl k odcerám svým; Kdež pak jest? Pročež ste 
pustily muže toho? Povolejte ho ať pojí pchleba.
21  A svolil Mojžíš k tomu, aby bydlil s mužem tím. 
Kterýžto dal Zeforu dceru svou Mojžíšovi.
22 I porodila syna, a nazval jméno jeho qGerson: 
nebo řekl; Příchozí sem byl v zemi cizí. r
23 €1 Stalo se pak po smnohých časích, že umřel 
král Egyptský: a synové Izraelští upěli pro roboty, 
a křičeli: i vstoupil k Bohu křik jejich, pro roboty.
24 A uslyšel Bůh naříkání jejich, a rozpomenul se 
Bůh na smlouvu svou s Abrahamem, Izákem, a Já-
kobem.
25 I vzhlédl Bůh na syny Izraelské, a poznal Bůh. t

K A P I TO L A  I I I .
Ukázaní se páně Mojžíšovi. 7. Poslání ho k Faraonovi. 11. Výmlu-
vy jeho. 16. a zpravení jak se při poselství míti má. 19. Způsob 
vyvedení lidu.

M
ojžíš pak pásl dobytek Jethry Testě 
svého, kněze Madyanského: a  hnav 
stádo apo poušti, přišel až k hoře Boží 
bOreb.

2  Tedy ukázal se mu Anděl Hospodinů, v plameni 
ohně, z prostředku kře: i viděl a aj keř hořel oh-
něm, a však cneshořel.
3 Protož řekl Mojžíš; Půjdu nyní, a spatřím vidění 
toto veliké, proč neshoří keř.
4 Vida pak Hospodin, že jde aby pohleděl, zavolal 
naň Bůh z prostředku kře, a řekl; Mojžíši, Mojžíši. 
Kterýžto odpověděl; Aj teď sem.
5 I řekl; Nepřistupúj sem: dzzúj obuv svou z noh 
svých, nebo místo na kterémž ty stojíš, země esva-
tá jest.
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do karmínu a skvostu, jenž kladl zlaté oz-
doby na váš oděv.  25 Jak to, že padli hrdi-
nové uprostřed boje, Jónatan  leží pobit na 
tvých návrších?  26 Je mi úzko kvůli tobě, 
můj bratře Jónatane, byl jsi mi velmi milý. 
Tvá láska byla pro mě podivuhodnější nežli 
láska žen.  27 Jak to, že  padli hrdinové, při-
šly vniveč válečné zbraně?

David pomazán  
za judského krále

2 I stalo se potom, že se David doptá-
val Hospodina: Mám jít do některé-

ho z judských měst? Hospodin mu odpo-
věděl: Jdi. David se zeptal: Kam mám jít? 
Odpověděl: Do Chebrónu.  2 David tam 
šel a s ním také jeho dvě ženy, Achínoam 
Jizreelská a Abígajil Karmelská, dříve žena 
Nábalova.  3 Muže, kteří byli s ním, vzal 
David také s sebou, každého s jeho rodi-
nou, a usadili se v chebrónských městech.  
4 Judští muži přišli a pomazali tam Davi-
da za krále nad domem judským. Potom 
Davidovi oznámili, že muži z Jábeše v Gi-
leádu pohřbili Saula.

5 Nato poslal David k mužům v Jábeši 
v Gileádu posly a řekl jim: Jste požehnaní 
Hospodinu, že jste prokázali svému pánu 
Saulovi toto milosrdenství a pohřbili ho.  
6 Ať nyní Hospodin prokáže milosrdenství 
a věrnost vám a také já vám budu prokazo-
vat dobro, že jste to učinili.  7 Nyní posil-
něte své ruce a buďte udatní, protože váš 
pán Saul je mrtev, avšak mě dům judský 
pomazal za krále nad sebou.

Boj mezi domem  
Davidovým a Saulovým

8 Ovšem Abnér, syn Nérův, velitel Saulo-
vy armády, vzal Íš-bóšeta, syna Saulova, 
a přivedl ho do Machanajimu.  9 Ustanovil 

ho králem nad Gileádem, nad Ašúrci, nad 
Jizreelem, nad Efrajimem, nad Benjamí-
nem a nad celým Izraelem.

10 Íš-bóšetovi, synu Saulovu, bylo čty-
řicet let, když se stal králem nad Izra elem, 
a kraloval dva roky. Jenom dům judský 
byl za Davidem.  11 Doba, po kterou byl 
David králem v Chebrónu nad domem 
judským, byla sedm let a šest měsíců.

12 Abnér, syn Nérův, a otroci Íš-bóše-
ta, syna Saulova, vytáhli z Machanajimu 
do Gibeónu.  13 Také Jóab, syn Serújin, 
a Davidovi otroci vytáhli; setkali se u Gi-
beónského rybníka. Jedni zůstali na jed-
né straně rybníka, druzí na druhé straně 
rybníka.  14 Abnér řekl Jóabovi: Ať po-
vstanou mládenci a utkají se před námi. 
Jóab odpověděl: Ať povstanou.  15 Povsta-
li tedy a předstoupili v počtu dvanáct za 
Benjamínce a Íš-bóšeta, syna Saulova, 
a dvanáct z Davidových otroků.  16 Je-
den druhého uchopil za hlavu a vrazil mu 
meč do boku, takže padli zároveň. Proto 
se toto místo, které je v Gibeónu, nazý-
vá Chelkat-súrím.  17 Onoho dne došlo 
k velice tvrdému boji a Abnér s izraelský-
mi muži byl od Davidových otroků pora-
žen.  18 Byli tam tři Serújini synové: Jóab, 
Abíšaj a Asáel. Asáel měl nohy rychlé  jako 
nějaká gazela na poli.  19 Asáel pronásle-
doval Abnéra a neuhnul přitom od Abné-
ra napravo ani nalevo.  20 Abnér se za ním 
obrátil a zeptal se: To jsi ty, Asáeli? Odpo-
věděl: Ano, já.  21 Abnér mu  řekl: Uhni na-
pravo nebo nalevo, chyť si jednoho z mlá-
denců a vezmi si z něho kořist. Asáel však 
nechtěl od něj odbočit.  22 Abnér Asáelo-
vi znovu pověděl: Odboč ode mě. Proč 
bych tě měl srazit k zemi? Jak bych se pak 
mohl ukázat před tvým bratrem Jóabem?  
23 Ale on nechtěl odbočit, a tak mu Abnér 

2. Samuelova 1,25
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1244 | Janovo evangelium 1

janovo EVANGELIUM
Bůh se stal člověkem

1 1-3 Kristus existoval od věčnosti,
  byl stále s Bohem Otcem

  a byl to Bůh sám .
  On byl tvořícím Božím Slovem,
  kterým vše vzniklo a trvá .
 4 Je zdrojem všeho života
  a pro lidi světlem na cestě k Bohu .
 5 To světlo přemáhá temnotu světa,
  ale ta ho nikdy nepřekoná .

 6 Bůh poslal muže, 
  který se jmenoval Jan (zvaný 

Křtitel),
 7 aby svědčil o Ježíši a vedl lidi k víře,
  že Ježíš je tím světlem .
 8 Jan nikdy ani nenaznačil,
  že by jím byl on sám .
 9 Ježíš je to pravé světlo,
  které září vstříc každému člověku .
  Přišel na zem, kterou stvořil
  a k lidem, které miloval,
  ale oni ho nepřijali .
 12 Těm však, kteří ho přece přijali
  a uvěřili v něho,
  otevřel přístup do Boží rodiny .
 13 Nestali se jejími členy rodem ani 

lidským úsilím,
  ale Božím působením .

 14 A věčné Slovo se stalo člověkem,
  který žil mezi námi .
  Viděli jsme jeho vznešenost,
  vznešenost vlastní jedinému 

Božímu Synu .
  Poznali jsme jej plného lásky 

a pravdy .

15 Také Jan Křtitel o něm vydával jas-
né svědectví: „To je ten, který jde sice 
za mnou, ale je mnohem významnější 
a byl dávno přede mnou .“ 16 Z jeho 
bohatství jsme přijímali dar za darem . 
17 Mojžíšovým prostřednictvím nám 
Bůh sdělil požadavky svého zákona, 
ale v Ježíši Kristu jsme se setkali 
s  Božím milosrdenstvím a pravdou . 
18 Boha nikdo z lidí neviděl; jenom  
ten, který má k němu blízko jako 
jediný Syn k Otci, nám o něm sdělil 
pravdu .

Jan Křtitel připravuje cestu 
Ježíšovi
19 Z Jeruzaléma přišli za Janem Křtitelem 
židovští kněží s otázkou, zda je očekáva-
ný Mesiáš – Boží Syn, izraelský král .

20-21 „Ne, nejsem Mesiáš,“ řekl jim Jan 
otevřeně .

„Kdo tedy jsi?“ zeptali se ho znovu . 
„Jsi prorok Elijáš?“

„Nejsem .“
22 „Tak řekni, kdo jsi . Musíme o tobě 

podat zprávu těm, kteří nás poslali . Jsi 
tedy jiný Mesiášův předchůdce?“

23 „Nedávejte mi žádný titul . Jsem 
hlas, který na poušti volá: Upravte ces-
tu pro Pána . Tak to předpověděl prorok 
Izajáš .“ 24-25 Protože Janovu odpověď 
nepochopili, ptali se dál: „Když tedy 
nejsi Mesiáš, ani jeho předchůdce, proč 
křtíš?“

26-27 Jan odpověděl: „Divíte se, že 
křtím . Ale co budete říkat tomu muži, 
který přichází za mnou? Ještě ho nezná-
te, ale je už mezi vámi . Jemu nejsem 
hoden ani obuv rozvázat .“ 28 To se stalo 
v Betanii u Jordánu, kde Jan křtil .

Jan Křtitel prohlašuje Ježíše 
Mesiášem
29 Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak 
k němu přichází . Ukázal na něho 
a řekl: „Beránek Boží, který bere na 
sebe hříchy celého světa . 30 To o něm 
jsem vám včera řekl, že za mnou jde 
mnohem významnější muž, který byl 
dávno přede mnou . 31 Když jsem byl 
pověřen, abych křtil a připravoval izra-
elský lid na příchod Mesiáše, ještě jsem 
nevěděl, kdo to je . 32-34 Bůh mi však řekl: 
‚Dávej pozor, na koho při křtu sestoupí 
můj Duch a zůstane na něm . To je ten, 
kdo bude křtít Duchem svatým .‘ Pak 
jsem viděl, jak se Boží Duch v podobě 
holubice snáší z nebe na Ježíše . Do té 
chvíle jsem ho neznal, ale protože se to 
na něm vyplnilo, vydávám svědectví, že 
je Boží Syn .“

První učedníci následují Ježíše
35 Příštího dne, asi ve čtyři hodiny 
odpoledne, stál Jan se dvěma svými 

10-11
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B. POSELSTVÍ A PŮSOBENÍ JEŽÍŠE – SLUŽEBNÍKA 
(1,14 – 13,37)

Marek vypráví dramaticky, příběhy jsou přímo nabité dějem.  
Podává nám nejživější zprávu o Ježíšově činnosti. Místo vyučování 
a kázání raději vykresluje fakta a skutky. Díky tomuto způsobu máme 
v Ježíšově životě nádherný příklad, jak bychom měli žít dnes i my.

28 A zpráva o tom, co Ježíš učinil, se rychle roz
nesla po celém kraji.

Ježíš uzdravuje Petrovu tchyni   
a mnoho dalších 
35 / Matouš 8,14–17; Lukáš 4,38–41

29 Když pak Ježíš opustil synagogu, vydal se s Ja
ku bem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. 
30 Šimonova tchyně právě ležela v horečkách na 
lůžku, tak o tom pověděli Ježíšovi. 31 Ten k ní při
stoupil, vzal ji za ruku a pomohl jí, aby si sedla. 
Horečka hned přestala, žena vstala a začala se sta
rat o hosty.

32-33  Jakmile slunce zmizelo za obzorem (a skon
čil sobotní klid), sešli se lidé z celého města u Ši
mo no va domu. Přivedli s sebou nemocné a po
sedlé. 34  Toho večera uzdravil Ježíš mnoho lidí 
a z velkého množství posedlých vyhnal démony. 
Těm však nedovolil mluvit, protože věděli, že je 
Mesiáš – svatý Boží Syn.

Ježíš opět káže v Galileji 
36 / Matouš 4,23–25; Lukáš 4,42–44

35  Příští ráno vstal Ježíš ještě před svítáním a odešel 
na osamělé místo, kde se mohl v klidu modlit.

36 O něco později jej Šimon se svými druhy začali 
hledat. 37 Když ho našli, řekli mu: „Každý se ptá 
jenom po tobě!“

38 Ježíš jim však pověděl: „Musím jít také do 
jiných měst, abych i tam oznámil své poselství. 
Vždyť proto jsem přišel.“

39  A tak procházel celou galilejskou zemí, ká
zal v synagogách a mnohé vysvobozoval z moci 
démonů.

Ježíš uzdravuje malomocného 
38 / Matouš 8,1–4; Lukáš 5,12–16

40  Jednou za ním přišel člověk postižený malomo
censtvím a na kolenou ho prosil: „Pane, vím, že 
mne můžeš uzdravit, když budeš chtít.“

41 Ježíš, pohnut soucitem, vztáhl ruku, dotkl se 
ho a řekl: „Chci, abys byl zdráv.“ 42 V tu chvíli ma
lomocenství zmizelo a muž byl uzdraven.

43-44  Ježíš mu však přísně nařídil: „Jdi a dej si své 
uzdravení ověřit knězem. Cestou se však nikde ne
zastavuj a s nikým nemluv. Vezmi s sebou obětní 

1,14.15 Co je myšleno radostným posel-
stvím od Boha? Tato první slova, která 
Marek vkládá do Ježíšových úst, jsou 
vlastně jádrem Kristova učení. Přišel ten 
dlouho očekávaný Mesiáš, který má ve 
své osobě zahájit Boží vládu (k rálov-
ství) na zemi. Mnozí z jeho posluchačů 
byli utlačovaní, chudí a byli to lidé bez 
naděje. Ježíšova slova pro ně byla radost-
ným poselstvím, protože jim nabízela 
svobodu a požehnání a zaslibovala lepší 
budoucnost.
1,16 V okolí Galilejského jezera byl hlav-
ním zdrojem obživy rybolov a ryby se 
chytaly pomocí sítí. Kafarnaum, jež se 
stalo novým Ježíšovým domovem, patřilo 
v té době k největším městům z více než 
čtyřiceti rybářskými osadami na pobřeží 
jezera.
1,16–20 Často se domníváme, že učední-
ci byli od prvního okamžiku, kdy se setka-
li s Ježíšem, muži velké víry. Ale i oni, po-
dobně jako my, museli ve víře růst (Marek 
14,48 – 50,66–72; Jan 14,1–9; 20,26–29). 
Samozřejmě, že toto není jediný případ, 
kdy Ježíš volá Petra, Jakuba a Jana, aby ho 
následovali (viz Lukáš 5,1–11; Jan 1,35–42). 
Vždy trvá nějakou dobu, než člověk 

přijme a ztotožní se s Ježíšovým voláním 
a učením. Důležité však bylo, že i když 
učedníci měli růst ve víře před sebou, 
přesto následovali Ježíše.
1,21 Jeruzalémský chrám byl pro většinu 
Židů příliš vzdálen, takže nemohli chodit 
na pravidelné bohoslužby. Ostatní města 
měla synagogy, které sloužily nejenom 
k bohoslužbám, ale také jako školy. Od 
dob Ezdrášových (kolem roku 450 př. Kr.) 
si synagogu mohla založit skupina deseti 
židovských rodin. Během týdne se v ní 
scházeli židovští chlapci, aby se seznamo-
vali se zásadami Starého zákona a s ví-
rou. Dívky měly vstup zakázán. Každou 
sobotu se v synagogách shromažďovali 
Židé, aby naslouchali rabínovi, který je 
učil z Božího Slova. Protože však všude 
neměli stálé učitele, bylo zvykem, že 
představený synagogy požádal o slovo 
přítomného hostujícího učitele. Proto 
i Ježíš kázal v synagogách.
1,21 Ježíš se nedávno přemístil z Nazaretu 
do Kafarnaum (Matouš 4,12.13), které 
bylo známé nejen svým bohatstvím, ale 
i mravním úpadkem. Sloužilo jako hlavní 
stan mnoha římských oddílů a byl zde 
značný pohanský vliv. Díky této skuteč-

nosti se stalo ideálním místem ke zvěsto-
vání evangelia pro židy i pohany.
1,22 Když chtěli židovští učitelé přidat 
svým slovům na vážnosti, často citovali 
výroky známých rabínů. Ježíš však něco 
podobného dělat nemusel. Byl Bohem, 
a tak velmi dobře věděl, co které místo 
Písma říká a jak je míněno. On sám byl 
nejvyšší autoritou.
1,23 Kdo to jsou démoni? Jsou to ďábel-
ští duchové ovládaní satanem a jejich 
cílem je svádět člověka ke hříchu. Nebyli 
stvořeni satanem, protože stvořitelem 
všeho je Bůh. Jsou to padlí andělé, kteří 
se během satanovy vzpoury přidali na 
jeho stranu, a i dnes mají moc způsobit, 
že člověk oslepne, ztratí řeč, ohluch-
ne nebo zešílí. Kdykoliv se však setkali 
s Ježíšem, svoji moc ztratili. Bůh omezu-
je jejich působení, a pokud Bůh zaká-
že, nejsou schopni nic udělat. Během 
Ježíšova pozemského života se tyto zlé 
síly aktivně projevovaly, a tak se mohla 
ukázat Kristova moc a autorita.
1,23 Mnoho psychologů považuje zprávy 
o posedlosti démony za způsob primitiv-
ního vyjádření duševního postižení. Tento 
verš zcela jasně hovoří o muži ovládaném 

démonem. Marek Ježíšův spor se silami 
satana zdůrazňuje proto, aby ukázal 
jeho moc nad nimi. A ze stejného důvodu 
zaznamenává i další případy. Při vyhánění 
démonů Ježíš nemusel provádět žádné 
složité zaklínací rituály, stačilo jeho slovo.
1,23.24 Démon okamžitě poznal, že Ježíš 
je Boží Syn. Tím, že Marek včlenil tuto 
událost do svého evangelia, podal důkaz, 
že i temné síly v Ježíši poznaly Mesiáše.
1,29–31 Pisatelé evangelií zachycovali 
události každý z trochu jiné perspektivy. 
A tak se stává, že jsou ve stejných příbě-
zích vyzdviženy jiné detaily. Matouš udá-
vá, že Ježíš se dotknul ženiny ruky, Marek 
píše, že jí pomáhal sednout, Lukáš hovoří 
o horečce, která potom ustupuje. Každý 
z pisatelů zdůraznil jiný detail, protože 
každý vystihnul určitou Ježíšovu charak-
teristiku. V žádném případě si jejich údaje 
neodporují.
1,32.33 Navečer, když zapadlo slun-
ce, přicházeli za Ježíšem lidé. Skončila 
právě sobota (verš 21), den odpočinku, 
který trval od západu slunce v pátek do 
sobotního západu. Židovské nařízení 
zakazovalo v sobotu cestovat, a tak lidé 
čekali na západ slunce, a jakmile zmizelo 
za obzorem, hledali Ježíše a chtěli, aby je 
uzdravil. Židovští vůdcové prohlašovali, 
že uzdravování v sobotu je proti zákonu 
(Matouš 12,10; Lukáš 13,14).
1,34 Proč si Ježíš nepřál, aby démoni vyje-
vili, kým je? Měl k tomu několik důvodů: 
(1) Tím, že jim přikázal mlčet, ukázal nad 
nimi svoji autoritu. (2) Ježíš chtěl o svém 
mesiánství přesvědčovat vlastními slovy 
a skutky, ne prostřednictvím démonů. 
(3) Měl vlastní plán, jak se představí jako 
Mesiáš, nechtěl, aby ho představoval 
satan. Ten chtěl, aby lidé následovali 

Ježíše pro jeho popularitu, ale ne proto, 
že je Boží Syn.
1,35 Ježíš si dokázal udělat čas na modlit-
bu, což je pro nás někdy velmi složité. 
1,36.37 Zmíněnými „druhy“ jsou pravdě-
podobně míněni zbývající učedníci, které 
Ježíš doposud povolal. Byli to Ondřej, Jan, 
možná i Filip a Natanael.
1,39 Římané rozdělili izraelskou zemi 
na tři oddělená území: Galileu, Samaří 
a Judsko. Galilea ležela nejseverněji, na 
ploše 95 krát 45 kilometrů. Ježíš většinu 
času strávil právě v této oblasti. Se svým 
poselstvím nemusel chodit nikam daleko. 
Galilea byla přímo ideální místo. Na této 
malé ploše bylo více než 250 měst.
1,40.41 Židovští představitelé prohlásili 
malomocné za nečisté a tím jim zabránili 
účastnit se jakékoliv společenské nebo 
náboženské události. Jejich zákon říkal – 
kdo se stýká s nečistým, stává se jím sám. 
Našli se i takoví, kteří po nemocných 
házeli kameny, aby je tak drželi v patřičné 
vzdálenosti. Přesto čteme, že Ježíš se ma-
lomocného dotkl. Pravá hodnota člověka 
je skryta v jeho nitru. Naše tělo může být 
nemocné, zdeformované, ale v Božích 
očích není méněcenné. Pro Boha neexis-
tuje osoba, které by se štítil dotknout. Ve 
skutečnosti jsme všichni malomocní, pro-
tože jsme zdeformovaní hříchem. Tím, že 
Bůh poslal svého Syna, který se nás chce 
dotknout, dal nám možnost uzdravení. 
Jestliže je někdo, kým opovrhuješ, zastav 
se a uvědom si, jak asi o oné osobě smýšlí 
Bůh a co si asi myslí o tobě.
1,43.44 Starozákonní pravidla týkající se 
malomocných najdeme ve 3. Mojžíšově 
13,14. Ten, kdo se z nemoci vyléčil, musel 
jít nejdříve ke knězi, který jeho uzdravení 
potvrdil. Uzdravený pak jako svědectví 

1,31: L 7,14 
1,32: Mt 4,24 
1,34: Mk 3,12; 

Sk 16,17.18; Mt 4,23 
1,35: L 3,21 
1,38: Iz 61,1 

1,39: Mt 4,23.24 
1,40: Mk 10,17
1,44: Lv 13,49; 

Ježíš začíná svoji činnost
Když Ježíš odešel ze svého domova 
v Nazaretu, aby začal svoji čin-
nost, podstoupil nejdříve dva velmi 
důležité a závažné kroky. Nechal se 
pokřtít Janem Křtitelem v Jordánu 
a potom odešel na poušť do samo-
ty, aby se na svoji službu připravil. 
V drsné Judské poušti byl pokoušen 
satanem. Odtud se vrátil do Galileje 
a jeho domácí základnou se stalo 
Kafarnaum.

1. Ježíšovo působení v Galileji

Ježíš káže v Galileji 
30 / Matouš 4,12–17; Lukáš 4,14.15; Jan 4,43–45

14  Později, když král Herodes uvěznil Jana Křtitele, 
vydal se Ježíš do Galileje a hlásal tam radostné po
selství od Boha: 15 „Konečně přišel čas a přiblížilo se 
Boží království. Přestaňte myslet jen na pozemské 
věci, změňte svůj život a uvěřte tomu, co vám Bůh 
vzkazuje!“

Čtyři rybáři následují Ježíše 
33 / Matouš 4,18–22

16  Jednoho dne šel Ježíš po břehu Galilejského jeze
ra a uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrha
jí do vody síť; byli totiž rybáři.

17 Ježíš na ně zavolal: „Pojďte za mnou! Udělám 
z vás jiné rybáře, budete lovit lidi!“ 18 Ti dva všeho 
nechali a šli s ním.

19 O něco dále pak spatřil jiné dva rybáře – Jakuba 
a Jana, syny Zebedeovy. Seděli v lodi a opravovali 
potrhané sítě. 20 I ty Ježíš vyzval. Oba bratři se oka
mžitě zvedli, opustili svého otce a najaté pomocní
ky a vykročili za Ježíšem.

Ježíš učí jako ten, kdo má moc 
34 / Lukáš 4,31–37

21   Tak přišli společně do města jménem Kafar
naum; v sobotu navštívili tamější synagogu, ve 
které se židé scházeli ke společným modlitbám, ke 
čtení i výkladu Písma. Ježíš tam začal kázat a 22  po
sluchači žasli, protože mluvil s nezvyklou přesvěd
čivostí. Bylo to úplně něco jiného, než co dosud 
slýchali od učitelů zákona.

23   Byl tam také jeden muž posedlý démonem 
a ten začal vykřikovat: 24 „Co je ti po nás, Ježíši 
Nazaretský? Chceš nás snad zničit? Vím dobře, že 
jsi svatý Boží Syn!“

25 Ježíš ho rázně okřikl: „Už ani slovo! Vyjdi 
z něho ven!“ 26 Posedlý se ještě chvíli zmítal a kři
čel, než ho démon opustil.

27 Lidé byli ohromeni a začali se dohadovat: „Co 
to je? Nové učení? Odkud bere takovou moc? Vždyť 
i zlým duchům poroučí a oni ho poslouchají!“

1,14: Mt 4,12.23   
1,15: Ga 4,4; Ef 1,10; 
Sk 20,21
1,21: Mk 10,1; 

Mt 4,23 
1,22: Mt 7,28.29 
1,24: L 24,19; 1,35; 
J 6,69; Sk 24,5; 

3,14; Mt 8,29 
1,26: Mt 9,20
1,27: Mk 10,24.32 
1,28: Mt 9,26 
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3-4 Za pět měsíců už voda klesla 
natolik, že archa dosedla na zem někde 
v pohoří Ararat . 5 Asi za další tři měsíce 
pak vystoupily zpod hladiny další 
vrcholky hor .

6-7 Noe však počkal dalších čtyřicet 
dní a potom z okna vypustil krkavce . 
Ten vylétával a vracel se, dokud voda na 
zemi neopadla . 8 Později Noe vypustil 
holubici, aby se přesvědčil, zda už je 
země skutečně suchá . 9 Holubice se však 
brzy vrátila do archy, protože nenašla 
místečko, kde by si odpočinula, neboť 
země byla ještě stále přikrytá vodou .

10 Noe ji tedy vpustil zpět do archy, ale 
za týden ji znovu vypustil ven . 11 Tento-
krát byla holubice pryč celý den, a když 
se navečer vrátila, měla v zobáčku čers-
tvý olivový lístek . Podle toho Noe poznal, 
že voda už téměř docela opadla . 12 Počkal 
tedy ještě jeden týden a znovu holubici 
vypustil . Tehdy se však už holubice ne-
vrátila . 13 Měsíc nato otevřel Noe poklop 
archy, a na vlastní oči se přesvědčil, že 
povrch země již skutečně osychá .

14 Asi za dalších osm týdnů, tedy cel-
kem za více než rok po začátku potopy, 
byla už země úplně suchá .

15 Tenkrát Bůh promluvil k Noemu: 
16 „Vyjděte nyní z archy všichni ven . Ty, 
tvá manželka i synové se svými ženami . 
17 Vyveď s sebou rovněž všechna zvířata 
a rozmanité živočichy, kteří byli s tebou 
na lodi . Vypusť je, ať se rozběhnou do 
všech koutů země a množí se .“

18-20 Lidé i zvířata tedy opustili archu, 
a když už byli všichni venku, postavil 
Noe Hospodinu oltář, zapálil na něm 
oheň a obětoval vždy po jednom ze 
všech zvířat, která Bůh k tomuto účelu 
vybral .

21 Hospodin jeho oběť přijal a řekl 
si: „Přestože člověk už od mládí tíhne 
ke zlu a násilí, už nikdy kvůli němu 
nebudu zlořečit zemi a nezahubím 
všechno živé, jako jsem to nyní učinil . 
22 Dokud bude tato země existovat, 
nepřestane střídání dne a noci, léta 
a zimy, žáru a chladu i setby a skliz-
ně .“

Bůh žehná Noemu i jeho synům

9 Bůh pak Noemu i jeho synům 
požehnal a řekl jim, aby zplodili 

množství potomků a znovu naplnili 
zemi . Pak dodal: 2 „Všechna zvířata na 
celé zemi se vás budou bát, neboť jsem 
vám nad nimi dal moc .

3 Tak, jako jsem vám dal za pokrm 
každou zelenou bylinu, budete nyní jíst 
i maso zvířat . 4 Nebudete je však jíst sy-
rové, ale zbavíte ho předem krve . 5 Život 
člověka však nesmí nikdo zmařit . Budu 
za to volat k zodpovědnosti každého 
živočicha i člověka .

6 Kdokoliv by zmařil život člověka 
a prolil jeho krev, bude potrestán smrtí, 
neboť vzít život člověku, znamená zabít 
toho, kdo byl stvořen k obrazu samot-
ného Boha .

Voda už téměř docela opadla (8,11)
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266 | Zjevení Janovo 4

¹⁰ Protože jste zachovali mé slovo 
a vytrvali, zachovám vás i já v hodině 
zkoušky, která přijde na celý svět a pro-
věří obyvatele země. ¹¹ Přijdu brzo. Držte 
pevně, čemu jste uvěřili, aby vás nikdo 
nepřipravil o věnec vítězů. ¹² Toho, kdo 
zvítězí, postavím jako nepohnutelný 
sloup do Božího chrámu. Ponese jméno 
Boha, Krista a nového města – nebes-
kého Jeruzaléma. ¹³ Slyšte, to vám říká 
Bůh.

Do Laodiceje: Odvraťte se od své 
odporné lhostejnosti
¹⁴ Představiteli laodicejského sboru na-
piš: Hovoří k vám ten, který má jméno 
Amen – pravý a věrný svědek, původce 
a vládce všeho.

¹⁵ Znám vaše činy a to, že nejste ani 
studení ani vřelí. Kéž byste byli to nebo 
ono, ¹⁶ ale vy jste odporně vlažní, a tak 
vás vyplivnu z úst. ¹⁷ Říkáte: „Jsme 
bohatí, přičinili jsme se a nikoho nepo-
třebujeme.“ A nevíte, že ve skutečnosti 
jste ubozí, politováníhodní chudáci 
a nazí slepci. ¹⁸ Jenom u mne můžete 
získat ryzí zlato víry, které vás skutečně 
obohatí, a bílé roucho bezúhonnosti, 
které je s to zakrýt hanbu vašeho hří-
chu. Nabízím vám také Ducha svatého 
– léčivou mast na oči, abyste prohlédli.

¹⁹ Ty, které miluji, napomínám 
a trestám. Pohněte se konečně a čiňte 
pokání! ²⁰ Stojím u dveří a klepu. Kdo 
uslyší můj hlas a otevře, k tomu vejdu 
a budu s ním večeřet jako s přítelem. ²¹ Já 
jsem Vítěz a sedím na trůnu po boku své-

ho Otce. Toho, kdo zvítězí, učiním svým 
spoluvládcem. ²² Slyšte, to vám říká Bůh.

Nevystihnutelný Bůh se 
představuje v symbolech 
a obrazech

4 Potom jsem uviděl otevřené nebe 
a uslyšel jsem týž hlas jako prve, 

zvučný jako polnice. Přikázal mi: 
„Vstup sem, dám ti nahlédnout do 
budoucnosti!“

²�³ A tu jsem v duchu viděl trůn. 
Z toho, který na něm seděl, vycházela 
bílá a rudá záře jako z démantů a ru-
bínů a trůn byl obklopen smaragdově 
zelenou duhou smíření.

⁴ Okolo Božího trůnu stálo čtyřiadvacet 
stolců. Na nich sedělo čtyřiadvacet bíle 
oděných starců se zlatými korunami 
na hlavách. ⁵ Od trůnu šlehaly blesky 
a duněly hromy. Před trůnem hořelo 
sedm světel, obraz plnosti Božího Ducha. 
⁶ Bylo tam také jezero, průzračné jako 
křišťál. Kolem trůnu stály čtyři bytosti, 
které měly oči vpředu i vzadu; upínaly 
zrak k Bohu, a zároveň sledovaly všechno 
ostatní. ⁷ První se podobala vznešenému 
lvu, druhá silnému býku, třetí moud-
rému člověku a čtvrtá rychlému orlu. 
⁸�⁹ Každá měla tři páry křídel. Bez ustání, 
ve dne i v noci, vzdávaly slávu, čest 
a díky tomu, který seděl na trůnu, živé-
mu od věků na věky: „Svatý, svatý, svatý 
je všemohoucí Bůh. On byl, je a bude!“

¹⁰ Tu také těch čtyřiadvacet starců 
pokleklo před tím, který seděl na trůnu, 
klaněli se mu a kladli mu k nohám své 
koruny se slovy: ¹¹ „Tobě patří, Pane, 
všechna sláva, čest a moc. Ty jsi stvořil 
všechno, z tvé vůle to vzniklo i trvá.“

Bůh má se světem svůj plán 
a Beránek jej uskuteční

5 Tu jsem uviděl, že onen sedící na 
trůnu má v pravé ruce svitek po-

psaný z obou stran, zapečetěný sedmi 
pečetěmi. ² Jeden mocný anděl zvolal sil-
ným hlasem: „Kdo může rozlomit tyto 
pečetě a rozvinout ten svitek?“ ³�⁴ Nikde 
se však nikdo nenašel, kdo by to mohl 
učinit a přečíst. To mě zarmoutilo, že 
jsem až plakal. ⁵ Ale jeden z těch starců 
mě potěšil: „Neplač! Ježíš, Lev z Judova 
kmene, Davidův potomek zvítězil! On 
proto může rozlomit ty pečetě a svitek 
rozvinout.“Kdo uslyší můj hlas a otevře, k tomu vejdu (3,20)
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174 | Pavlův list do Říma 14

se vstříc světlu. 14 Všechno vaše jednání 
ať určuje Ježíš Kristus. Nevěnujte příliš 
pozornosti tělu, abyste se nestali otroky 
jeho potřeb.

„Slabí“ a „silní“ věřící

14 Lidi, kteří mají příliš úzkostlivou 
víru, přijímejte mezi sebe, ale 

ne proto, abyste kritizovali a vyvraceli 
jejich názory. 2 Jeden je přesvědčený, že 
je nutno dodržovat celou řadu nábožen
ských zákazů a příkazů, například nejí 
jídla, která pokládá za nečistá. 3 Jiný 
naopak věří, že na tom tolik nezáleží, 
že může jíst všechno. Kdo jí všech
no, ať se nedívá spatra na toho, kdo 
třeba nejí vůbec maso. A kdo nepožívá 
maso, ať nekritizuje toho, kdo ho jí 
bez zábran: vždyť také on byl přijat Bo
hem. 4 Jakým právem chceš odsuzovat 
toho, jehož pánem nejsi ty, ale Bůh? 
Je jen Boží záležitostí, zda člověk stojí 
nebo padá – a i v pádu ho Bůh dokáže 
zadržet.

5-6 Někdo zase činí rozdíl mezi dny 
v týdnu, zatímco pro jiného je den jako 
den. Důležité je, aby v těchto věcech 
každý jednal podle svého přesvědčení 
a s touhou oslavit Boha. 7-8 Vždyť nikdo 
z nás nežije ani neumírá jen pro sebe. 
9 Proto Kristus zemřel a zase vstal, aby 
si podmanil vše živé i mrtvé. Tak tedy 
v životě i ve smrti náležíme jemu. 
10 Proč tedy odsuzovat bratra a pohrdat 
jím? Všichni se přece budeme muset 
postavit před Boží soud. 11 Vždyť je 
psáno:

  „Každé koleno přede mnou poklekne,
  každý jazyk mě bude velebit.“
 12 Každý sám za sebe bude skládat účty 

Bohu.

Ohleduplnost – základ pokojného 
soužití
13 Nechte už tedy vzájemného kritizová
ní; raději se mějte na pozoru, aby váš 
bratr neklopýtl a nepadl vaší vinou. 
14-16 Vím a jsem o tom plně přesvěd
čen – tak mi to dal poznat Ježíš, že nic 
není nečisté samo o sobě. Nečistými se 
stávají věci jen tomu, kdo je za nečisté 
považuje. Ale rozhodujícím hlediskem 
ať je vždy láska. I když nám svědomí 
v tom či onom nebrání, důležitější je 
nepohoršit bratra. Co samo o sobě ještě 

není špatné, může vyvolat špatnou 
odezvu. 17 V Božím království nejde 
přece o jídlo a pití, ale o spravedlnost, 
pokoj a radost, jak je dává Duch svatý. 
18 Kdo v tomto duchu slouží Kristu, líbí 
se Bohu a váží si ho i lidé. 19 Usilujme 
tedy především o to, co slouží všem 
k pokoji a ke vzájemnému duchovní
mu prospěchu. 20 Nepoškozujme Boží 
dílo kvůli podružnostem a vyhýbejme 
se všemu, co by mohlo oslabit víru bra
tra. 21 Je lepší odepřít si, co vadí mému 
bratru, než někoho zranit. 22-23 Své pře
svědčení však nezrazujme; Bůh o něm 
ví. Budeme šťastni a bez výčitek, když 
uposlechneme hlas svého svědomí. 
Neřídit se jím a zapřít své přesvědčení 
je hřích.

Kde je opravdová víra, tam je trvalý 
soulad

15 My vyspělejší ve víře jsme povinni 
snášet nedostatky těch, kdo tak 

pokročilí nejsou, a nesmíme být na 
svou úroveň domýšliví. 2 Pamatujte 

My vyspělejší ve víře jsme povinni snášet nedostatky 
těch, kdo tak pokročilí nejsou (15,1)
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422 | Philemon 

because you were forced. ¹⁵It seems you 
lost Ones i mus for a little while so that 
you could have him back forever. ¹⁶He is 
no longer like a slave to you. He is more 
than a slave, for he is a beloved brother, 
especially to me. Now he will mean much 
more to you, both as a man and as a brother 
in the Lord.
¹⁷So if you consider me your partner, 

welcome him as you would welcome me. 
¹⁸If he has wronged you in any way or owes 
you anything, charge it to me. ¹⁹I, Paul, 
write this with my own hand: I will repay 
it. And I won’t mention that you owe me 
your very soul!
²⁰Yes, my brother, please do me this favor 

for the Lord’s sake. Give me this encourage-
ment in Christ.
²¹I am confi dent as I write this letter that 

you will do what I ask and even more! ²²One 
more thing—please prepare a guest room 
for me, for I am hoping that God will answer 
your prayers and let me return to you soon.
Paul’s Final Greetings ²³Ep a phras, my 
fellow prisoner in Christ  Jesus, sends you 
his greetings. ²⁴So do Mark, Ar is tar chus, 
Demas, and Luke, my co-workers.
²⁵May the grace of the Lord  Jesus Christ 

be with your spirit.

šel od tebe. ¹⁵Snad proto se ti musel 
Onezimos na krátkou dobu vzdálit, 
aby byl navždycky tvým – ¹⁶ne otro-
kem, ale milovaným bratrem. Je-li 
tak drahý mně, oč víc bude milý 
i tobě – jako člověk i jako křesťan.
Již ne otrok, ale bratr ¹⁷Jestli jsem 
skutečně tvým přítelem, přijmi 
ho stejně, jako bych to byl já sám. 
¹⁸Jestli tě nějak poškodil nebo něco 
ukradl, připiš to na můj účet. ¹⁹Já, 
Pavel, zaručuji se zde vlastní rukou, 
že ti to zaplatím. Nechci ti připo-
mínat, že mi dlužíš celý svůj život. 
²⁰Bratře, mysli na Pána a prokaž mi 
tu laskavost. ²¹Nežádal bych tě o to, 
kdybych si nebyl jist, že uděláš ještě 
víc, než oč tě prosím.
Závěrečná prosba a pozdravy ²²Zá-
roveň mi připrav nějaké ubytování. 
Doufám, že díky vašim modlitbám 
se k vám budu moci brzo vrátit.
²³Pozdravuje Epafras, který je 

tady také se mnou vězněn pro víru, 
²⁴dále moji spolupracovníci Marek, 
Aristarchos, Démas a Lukáš.
²⁵Milost Pána Ježíše Krista vám 

přeje
Pavel
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10 | Matthew 2

17All those listed above include fourteen 
generations from Abra ham to Da vid, four-
teen from Da vid to the Bab ylonian exile, and 
fourteen from the Bab ylonian exile to the 
Messiah.
The Birth of Jesus the Messiah 18This is 
how  Jesus the Messiah was born. His moth-
er, Mary, was engaged to be married to 
Jo seph. But before the marriage took place, 
while she was still a virgin, she became 
pregnant through the power of the Holy 
Spirit. 19Jo seph, to whom she was engaged, 
was a righteous man and did not want to 
disgrace her publicly, so he decided to break 
the engagement quietly.

20As he considered this, an angel of the 
Lord appeared to him in a dream. “Jo seph, 
son of Da vid,” the angel said, “do not be 
afraid to take Mary as your wife. For the 
child within her was conceived by the Holy 
Spirit. 21And she will have a son, and you 
are to name him  Jesus, for he will save his 
people from their sins.”

22All of this occurred to fulfill the 
Lord’s message through his prophet: 
23“Look! The virgin will conceive a child! She will 
give birth to a son, and they will call him Im-
manuel, which means ‘God is with us.’”

24When Jo seph woke up, he did as the an-
gel of the Lord commanded and took Mary 
as his wife. 25But he did not have sexual 
relations with her until her son was born. 
And Jo seph named him  Jesus.

2 Visitors from the East Jesus was born 
in Beth le hem in Ju dea, during the reign 

of King Her od. About that time some wise 
men from eastern lands arrived in Je ru sa-
lem, asking, 2“Where is the newborn king of 
the Jews? We saw his star as it rose, and we 
have come to worship him.”

3King Her od was deeply disturbed when 
he heard this, as was every one in Je ru sa-
lem. 4He called a meeting of the leading 
priests and teachers of religious law and 
asked, “Where is the Messiah supposed to 
be born?”

5“In Beth le hem in Ju dea,” they said, “for 
this is what the prophet wrote: 6 ‘And you, 
O Bethlehem in the land of Judah, are not least 
among the ruling cities of Judah, for a ruler will 
come from you who will be the shepherd for my 
people Israel.’”

7Then Her od called for a private meeting 
with the wise men, and he learned from 
them the time when the star first appeared. 

17Od praotce Abrahama k Davidovi 
je to čtrnáct generací, dále čtrnáct 
generací od Davida po babylónské 
zajetí a od zajetí v Babylónu až ke 
Kristu také čtrnáct . Rodokmen uza-
vírá Josef, manžel Marie, které se 
narodil Ježíš – Boží Syn .
Anděl se zjevuje Josefovi 18S naro-
zením Ježíše Krista to bylo takto: 
Ježíšova matka Marie byla zasnou-
bena s Josefem . Dříve, než se vzali, 
se však ukázalo, že bude matkou . 
19Josef byl ohleduplný muž a nechtěl 
Marii vystavit veřejné hanbě, proto 
se rozhodl, že se s ní rozejde . 20Když 
o tom uvažoval, ukázal se mu ve snu 
Boží posel a řekl: „Josefe, Davidův 
synu, neboj se vzít si Marii . Co v ní 
bylo počato, je z Ducha svatého . 
21Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš . 
On vysvobodí svůj lid z moci zla . 
22Těmito událostmi se splní předpo-
věď proroka Izajáše: 23‚Slyšte! Panna 
bude těhotná a porodí syna . Budete 
mu říkat Immanuel, to znamená 
Bůh je s námi .‘“

24Když se Josef probudil, udělal 
vše tak, jak mu přikázal Boží posel, 
a oženil se s Marií . 25Ale nežil s ní 
manželsky až do doby, kdy se jí na-
rodil syn, kterému dal jméno Ježíš .

2 Příchod učenců z východní 
země Ježíš se narodil v Betlémě 

v Judsku za vlády krále Heroda . V té 
době přijeli do Jeruzaléma učen-
ci z východní země a vyptávali se: 
2„Kde je ten židovský král, který se 
právě narodil? Viděli jsme na výcho-
dě jeho hvězdu a přišli jsme se mu 
poklonit .“

3Tato novina velmi znepokoji-
la krále Heroda, a nejen jeho, ale 
i všechny obyvatele Jeruzaléma . 
4Král svolal všechny přední kněze 
a učitele zákona a ptal se jich, kde se 
má narodit Kristus . 5Oni mu odpo-
věděli: „V Betlémě, v Judsku . Prorok 
to předpověděl: 6‚Betléme, nejsi poslední 
v Judsku, z tebe vyjde vévoda, který se bude 
starat o můj lid jako pastýř o ovce.‘“

7Herodes si učence z východu 
tajně pozval a podrobně se jich 
vyptával, kdy se ta hvězda objevila . 
Poslal je do Betléma a pověřil je úko-
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JEŽÍŠOVY ROZHOVORY

Potom Ježíš vešel do Jericha. Žil tam vrchní výběrčí 
daní Zacheus, velký boháč. Chtěl za každou cenu 
vidět Ježíše, ale protože sám byl malé postavy a okolo 
Ježíše se tísnily davy lidí, předběhl průvod a vylezl 
na strom; odtamtud ho vyhlížel. Když Ježíš došel až 
k tomu místu, podíval se vzhůru a řekl: „Zachee, 
pojď rychle dolů, chci dnes být tvým hostem.“ 
Zacheus slezl, jak nejrychleji uměl, a plný radosti 
si odváděl Ježíše domů. Lidé se posmívali: „Jde na 
návštěvu k takovému hříšníkovi!“ Tu se Zacheus 
zastavil a obrátil na Ježíše: „Pane, polovinu svého 
majetku rozdám chudým, a koho jsem okradl, tomu 
to čtyřnásobně vynahradím.“ Nato Ježíš řekl: „Dnes 
se pro tohoto muže a jeho rodinu všechno mění. 
Teď plným právem patří k Božímu lidu. Přišel jsem 
hledat a zachránit právě ty ztracené.“ 
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Slovo na cestu 
výběry biblických textů

Drobné, tematicky zaměřené brožurky v  sympatické grafické úpravě 
s ilustracemi potěší jako malý dárek nebo poslouží pro první seznámení s moudrostí Bible a Ježíšovým 
poselstvím. Díky výhodné ceně jsou vhodné také jako pozornost pro návštěvníky církevních nebo 
sborových akcí.

VÝBĚR Z JEŽÍŠOVÝCH PODOBENSTVÍ
Slovo na cestu 
 sešit  dvoubarevný tisk s ilustracemi
100 × 150 mm | 12 stran | kat. č. 1181
Cena: 10 Kč

VÝBĚR Z KAZATELE
Slovo na cestu 
 sešit  dvoubarevný tisk s ilustracemi
100 × 150 mm | 12 stran | kat. č. 1180
Cena: 10 Kč

KÁZÁNÍ NA HOŘE
Slovo na cestu 
 sešit  dvoubarevný tisk s ilustracemi
100 × 150 mm | 12 stran | kat. č. 1199
Cena: 10 Kč
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výběry biblických textů

VÝBĚR Z PŘÍSLOVÍ
Slovo na cestu 
 sešit  dvoubarevný tisk s ilustracemi
100 × 150 mm | 12 stran | kat. č. 1198
Cena: 10 Kč

VÝBĚR Z ŽALMŮ
Slovo na cestu 
 sešit  dvoubarevný tisk s ilustracemi
100 × 150 mm | 12 stran | kat. č. 1182
Cena: 10 Kč

JEŽÍŠOVY ROZHOVORY
Slovo na cestu 
 sešit  dvoubarevný tisk s ilustracemi
100 × 150 mm | 12 stran | kat. č. 1183
Cena: 10 Kč

VOLÁNÍ PO NADĚJI
Slovo na cestu 
 sešit  dvoubarevný tisk s ilustracemi
100 × 150 mm | 12 stran | kat. č. 1179
Cena: 10 Kč









Slovo na cestu 

Při odebrání celého balení nabízíme u některých titulů výhodnou cenu.  
Kompletní aktuální nabídku „krabicových slev“ najdete na www.dumbible.cz  
v záložce Obchod / Krabicový prodej, kde je možné si zboží prostřednictvím  
formuláře objednat.
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Knihy pro děti
Bible pro nejmenší

BIBLE – HLEDÁM… UŽ TO MÁM
Julia Stonová & Samantha Meredithová
Jedenáct biblických příběhů s mnoha zajímavými detaily. Na každé dvoustra-
ně je umístěn postranní panel s obrázky zvířátek, věcí i postav, které děti hle-
dají v ilustraci příběhu.

 pevné leporelové stránky 
185 × 185 mm | 24 stran | kat. č. 1853
Cena: 226 Kč

MOJE MALÁ BIBLE
Christina Goodingsová, ilustrace Melanie Mitchellová
Úspěšný, mnohokrát dotiskovaný titul s  nejznámějšími biblickými příbě-
hy. Díky pevným stránkám si mohou děti v Bibli samy listovat, aniž by ji 
poškodily.

 pevné leporelové stránky 
135 × 168 mm | 40 stran | kat. č. 1839
Cena: 198 Kč

MOJE DĚTSKÉ MODLITBIČKY
Christina Goodingsová, ilustrace Melanie Mitchellová
Veršované modlitby pro nejmenší. Kniha je určena dětem, rodičům i prarodi-
čům – zkrátka každému, kdo se chce s dětmi modlit. V knize naleznete mod-
litbičky pro kaž dou denní dobu a různé  situace.

 pevné leporelové stránky 
135 × 168 mm | 40 stran | kat. č. 1841
Cena: 186 Kč

BIBLE V OBRÁZCÍCH
Juliet Davidová, ilustrace Helen Proleová
Bible v obrázcích je pro děti ideálním úvodem do nadčasových biblických pří-
běhů. Příběhy Starého i Nového zákona jsou vyjádřeny v jednoduchých vý-
stižných větách a doplněny obrázky přitažlivými pro děti i dospělé.

 pevná vazba 
152 × 182 mm | 378 stran | kat. č. 1844
Cena: 298 Kč
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MOJE MALÁ KUFŘÍKOVÁ BIBLE
Cecilie Olesenová, ilustrace Gustavo Mazali
Oblíbená kufříková Bible má pevné stránky, které děti nezničí tak 
snadno jako papír. V knize naleznete třicet nejznámějších bohatě ilu-
strovaných biblických příběhů. Děti zaujme praktické kufříkové ouško, 
díky kterému knihu již nepustí z ruky. Děti, držte se Bible!

 pevné leporelové stránky, ouško 
132 × 155 mm | 62 stran | kat. č. 1820
Cena: 226 Kč

MOJE MALÁ KUFŘÍKOVÁ BIBLE
Cecilie Olesenová, ilustrace Gustavo Mazali 

 pevné leporelové stránky, ouško 
132 × 155 mm | 62 stran | kat. č. 1840
Cena: 226 Kč

KUFŘÍKOVÁ BIBLE 
S MODLITBAMI PRO DĚTI
Cecilie Fodorová, ilustrace Gustavo Mazali
„Kufříkové Bible“ s ouškem pro snadné přenášení jsou velmi oblíbené 
v mnoha zemích a pomohly přivést k zájmu o biblické příběhy již mi-
liony dětí. Toto vydání je kromě 31 nejznámějších biblických příběhů 
doplněno i krátkými výstižnými dětskými modlitbami.

 pevné leporelové stránky, ouško 
132 × 155 mm | 67 stran | kat. č. 1830
Cena: 226 Kč

MIMI MODLITBIČKY
Sarah Toulminová, ilustrace Kristina Stephensonová
Půvabně ilustrovaná kniha provází čtenáře různými každodenními si-
tuacemi a nabízí modlitby rodičů za děti i jednoduché veršované mod-
litbičky pro děti.

 pevná vazba 
195 × 240 mm | 63 stran | kat. č. 1838
Cena: 148 Kč

POSLEDNÍPOSLEDNÍ
KUSYKUSY

Bible pro nejmenší
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Knihy pro děti
nejen pro předškoláky

ČTEME SPOLEČNĚ BIBLICKÉ PŘÍBĚHY
Christina Goodingsová, ilustrace Jimothy Oliver
Tento výběr biblických příběhů je přizpůsoben potřebám a možnostem začí-
najících čtenářů. Některá hravá slova jsou v knize zvlášť zvýrazněna a určena 
především pro první zvídavé pokusy předškoláků o rozpoznávání písmenek.

 pevná vazba 
215 × 260 mm | 96 stran | kat. č. 1856
Cena: 198 Kč

VESELÁ BIBLE PRO BYSTRÉ DĚTI
Peter Martin, Len Epstein
Zábavná obrázková kniha s detailními ilustracemi biblických příběhů. Mla-
dí čtenáři plní různé úkoly a hledají zajímavé scény a předměty, které jsou 
umístěny na okrajích stránek. Úkoly zdůrazňují hlavní témata biblických pří-
běhů.

 pevná vazba 
210 × 297 mm | 32 stran | kat. č. 1855
Cena: 198 Kč

BEZVA BIBLE
Victoria Tebbsová
Znáte biblické příběhy o zradě i nečekané pomoci? O silákovi i bezbranném 
pocestném? O obrovitém Goliášovi i maličkém Zacheovi? O zchudlém synu 
i o pastýři, který se stal králem? A co o králi, který se narodil ve chlévě?
Kniha vyniká sympatickou nadsázkou svých ilustrací, kterými doprovází de-
satero napínavých příběhů z Bible.

 pevná vazba 
170 × 215 mm | 160 stran | kat. č. 1812
Cena: 198 Kč
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Knihy pro děti
mladší školní věk

BIBLE PRO MALÉ DETEKTIVY
Peter Martin, ilustrace Peter Kent
Bohatě ilustrovaná kniha přibližuje malým čtenářům vtipným způsobem 
svět Bible. Na sedmnácti celostránkových obrázcích děti vyhledávají lidi, vě-
ci, zvířata, stromy či jiné detaily a díky tomu si nejen procvičí pozornost, ale 
také se dozví mnoho zajímavých podrobností o době, ve které se odehrávaly 
některé známé biblické příběhy. 

 pevná vazba 
215 × 260 mm | 48 stran | kat. č. 1810
Cena: 248 Kč

JEŽÍŠŮV PŘÍBĚH PRO MALÉ DETEKTIVY
Peter Martin, ilustrace Peter Kent
Kniha plná detailních ilustrací přibližuje dětem dobu, ve  které žil Ježíš, 
a zobrazuje nejvýznamnější momenty z jeho života. Malí čtenáři se při hle-
dání různých detailů dozvědí, jak vypadal všední život ve starověku, jak lidé 
cestovali, jedli a pracovali. Podrobné obrázky odhalují, co všechno se mohlo 
přihodit, zatímco Ježíš kázal o Božím království.

 pevná vazba 
215 × 260 mm | 48 stran | kat. č. 1813
Cena: 248 Kč

KOMPLET PRO MALÉ DETEKTIVY
 2 tituly | kat. č. 9919
Cena: 347 Kč (původní cena 496 Kč, ušetříte 149 Kč)

ŠKOLNÍ PRŮVODCE BIBLÍ
Dr. Tim Dowley
Obrázková pomůcka ke studiu Bible se spoustou textů a grafů. 

 měkká  vazba 
195 × 265 mm | 32 stran | kat. č. 4865
Cena: 29 Kč
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Knihy pro děti
„pro kluky a holky“

BIBLE PRO KLUKY A HOLKY
Lois Rocková, ilustrace Kay Widdowsonová
Mile ilustrovanou knížku ocení dospělí pro předčítání nejmenším stejně ja-
ko začínající školáci, kterým se větší písmenka a jednoduchý text dobře čte. 

 pevná vazba 
168 × 180 mm | 128 stran | kat. č. 1842
Cena: 198 Kč

VERŠOVANÉ MODLITBY PRO KLUKY A HOLKY
Lois Rocková, ilustrace Kay Widdowsonová
Sbírka jednoduchých veršovaných modliteb pro různé příležitosti. Kluci 
a  holky mohou sami nebo společně s  rodiči přivítat nový den, poděkovat 
za své blízké, radovat se z Božího stvoření a večer před usnutím si přeříkat 
modlitbu na dobrou noc.

 pevná vazba 
168 × 180 mm | 64 stran | kat. č. 1852
Cena: 198 Kč

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH PRO KLUKY A HOLKY
Lois Rocková, ilustrace Kay Widdowsonová
Děti mají rády Vánoce, ne vždy však vědí, jak to všechno začalo. Vánoční pří-
běh pro kluky a holky je seznámí se vším podstatným z příběhu o Ježíšově 
narození.

 pevná vazba 
168 × 180 mm | 32 stran | kat. č. 1858
Cena: 148 Kč

VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH PRO KLUKY A HOLKY
Lois Rocková, ilustrace Kay Widdowsonová
Vysvětlit dětem smutný a zároveň nadějný význam Velikonoc bývá pro do-
spělé někdy obtížné. Tato kniha jim pomůže společně sdílet zvěst, že Bůh je 
přítelem i v těžkých časech a že může vše změnit k dobrému.

 pevná vazba 
168 × 180 mm | 32 stran | kat. č. 1851
Cena: 98 Kč

46 www.bibleshop.cz



Knihy pro děti
mladší školní věk

DĚTSKÁ BIBLE – ČTI A POZNÁVEJ
Sophie Piperová, ilustrace Anthony Lewis
Velká ilustrovaná Bible pro děti, které se chtějí dozvědět něco víc o  době, 
do  které patří biblické příběhy. Kromě převyprávěných biblických příběhů 
a mnoha ilustrací mohou děti vidět, jak vypadal Šalomounův chrám, jak ži-
li kočovníci v Abrahamově době, co obnášela práce tesaře za časů Ježíše, jak 
vypadala synagoga uvnitř, co se jedlo na hostině, jak se stolovalo a jiné za-
jímavosti.

 pevná vazba 
180 × 225 mm | 384 stran | kat. č. 1843
Cena: 478 Kč

BIBLICKÁ PODOBENSTVÍ PRO DĚTI
Bob Hartman & Krisztina Kállai Nagyová
Když Ježíš hovořil v podobenstvích, sbíhali se k němu lidé z širokého okolí. 
V každém jeho příběhu můžeme objevit poselství, co to znamená být součás-
tí Božího království. Příběhy převyprávěné Bobem Hartmanem se dobře hodí 
jak k předčítání dětem, tak i k jejich prvnímu samostatnému čtení. 

 pevná vazba 
220 × 265 mm | 64 stran | kat. č. 1854
Cena: 198 Kč

KOMPLET PRO KLUKY A HOLKY

 4 tituly | kat. č. 9912
Cena: 390 Kč (původní cena 642 Kč, ušetříte 252 Kč)
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Knihy pro děti
pro školáky

BIBLE – PŘÍBĚHY NA KAŽDÝ DEN
Mary Joslinová, ilustrace Amanda Hallová
365 biblických příběhů provázejících celým Starým i Novým zákonem 
365 krátkých modliteb, které vedou k rozjímání nad biblickým textem  
365 dní pravidelného setkávání s Biblí pro děti i dospělé

 pevná vazba 
185 × 240 mm | 384 stran | kat. č. 1847
Cena: 548 Kč

EXPEDICE BIBLE – 100 dobrodružných výprav
Expedice Bible je rozdělena do dvaceti kapitol – expedicí. V každé z nich je 
pět výprav inspirovaných biblickými příběhy, zajímavé úkoly, náměty k pře-
mýšlení i k modlitbě. Kniha je vhodná jak pro zvídavé jednotlivce, tak pro 
skupinové studium základů Bible.

 pevná vazba 
190 × 256 mm | 128 stran | kat. č. 1805
Cena: 298 Kč

SVĚTEM BIBLE – obrazový průvodce
Lois Rocková, ilustrace Steve Noon
V  knize ožívá starověký svět díky celostránkovým ilustracím, fotografiím 
a přehledným mapkám. Poutavý text přibližuje dobu, prostředí a širší sou-
vislosti vybraných biblických událostí.

 pevná vazba 
215 × 260 mm | 64 stran | kat. č. 1807
Cena: 198 Kč

(NE)ZNÁMÉ PŘÍBĚHY BIBLE
Margaret McAllisterová, ilustrace Alida Massariová
Poutavě převyprávěné příběhy méně známých biblických postav nabízejí no-
vý pohled na okolnosti a vztahy, které jsou v Bibli zmíněné jen letmo, takže 
se na velké i malé příhody můžeme podívat novýma očima.
� Bileám � Hagar � Mefíbošet � Nábot � Vdova � Malá služebnice � Ebedmelek   
� Alžběta � Setník � Noční setkání � Dorkas � Euniké � Filemon

 pevná vazba 
215 × 260 mm | 48 stran | kat. č. 1814
Cena: 198 Kč
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Populárně naučné knihy

PRŮVODCE BIBLÍ
Průvodce Biblí (The Lion Handbook to the Bible) si získal díky třem
milionům prodaných výtisků v téměř 30 jazycích a opakovaným revi-
dovaným vydáním výjimečnou pověst jedné z nejlepších a nejsrozumitelněj-
ších příruček pro studium největšího bestseleru všech dob – Bible.

 měkká vazba s chlopněmi 
150 × 215 mm | 816 stran | kat. č. 4873
Cena: 690 Kč

RODINNÁ ENCYKLOPEDIE BIBLE
Peter Atkinson
Chronologicky uspořádané a bohatě ilustrované kapitoly obsahují přehledné 
mapy, srovnávací tabulky a popisky.

 pevná vazba 
215 × 260 mm | 128 stran | kat. č. 4872
Cena: 148 Kč

MISTR JAN HUS – člověk, teolog, mučedník
Martin Chadima
Jan Hus zásadním způsobem přispěl k formování našich dějin. Byl 
bludařem, kacířem, heretikem, nebo obětí zlovolného jednání koncilu? Autor, 
teolog, pedagog a duchovní CČSH, se pokouší na tuto otázku dát odpověď.

 pevná vazba 
148 × 210 mm | 248 stran | kat. č. 7109
Cena: 248 Kč

ČÍST BIBLI ZASE JAKO BIBLI
Úvod do teologické interpretace Písma 
Jaroslav Vokoun
Kniha pro všechny, kdo chtějí číst Bibli v duchovní tradici křesťanské církve, 
současně s využitím poznatků moderní biblické hermeneutiky.

 pevná vazba, barevná příloha 
145 × 210 mm | 240 stran | kat. č. 1929
Cena: 148 Kč

POSLEDNÍPOSLEDNÍ
KUSYKUSY

POSLEDNÍPOSLEDNÍ
KUSYKUSY

POSLEDNÍPOSLEDNÍ
KUSYKUSY
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Populárně naučné knihy
encyklopedie

ABC BIBLE
Mike Beaumont
Bohatě ilustrovaný průvod ce Biblí a je jím historickým pozadím. Každá ze se-
dmdesáti chronologicky uspořádaných dvojstran obsahuje krátké výkladové 
a informativní bloky textu, časové osy, množství fotografií, map a tabulek.

 pevná vazba 
195 × 240 mm | 128 stran | kat. č. 4867
Cena: 392 Kč

ABC KŘESŤANSTVÍ
David Winter
Další titul z  řady ABC přehledně zpracovává témata o  původu křesťanství 
a popisuje základy křesťanské víry a její prožívání. Stručně nahlíží do dějin 
křesťanství a podává přehled o křesťanských církvích současnosti.

 pevná vazba 
195 × 240 mm | 128 stran | kat. č. 4869
Cena: 198 Kč

ABC BIBLICKÝ ATLAS
Nick Page
Nový typ biblického atlasu, který obsahuje více než 170 nově zpracovaných 
barevných map, fotografií a  ilustrací. Shrnuje významné události zmíněné 
v Bibli a předkládá jejich přehledné grafické zpracování.

 pevná vazba 
195 × 240 mm | 128 stran | kat. č. 4870
Cena: 392 Kč

ABC JEŽÍŠOVA ŽIVOTA
Mike Beaumont
Kniha je uspořádaná do tematických kapitol podle hlavních událostí Ježíšo-
va života. Atrak tivní grafické zpracování, barevné mapy, fotografie, ilustra-
ce a přehledné tabulky.

 pevná vazba 
195 × 240 mm | 128 stran | kat. č. 4871
Cena: 198 Kč
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Populárně naučné knihy
encyklopedie

ABC SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ
Hugh P. Kemp
Pátý díl oblíbené řady. Provádí starověkými náboženskými systémy, věnu-
je se současným velkým náboženstvím a zahrnuje i nové náboženské směry. 
Obsahuje množství fotografií, ilustrací a map.

 pevná vazba 
195 × 240 mm | 128 stran | kat. č. 4876
Cena: 148 Kč

ATLAS EVROPSKÉ REFORMACE
Tim Dowley
Atlas evropské reforma ce přibližuje příčiny, dobové souvislosti, počátky i roz-
mach protestantské reformace a sleduje vliv tohoto hnutí na Evropu a další 
části světa. Se stejnou hloubkou a šíří rozebírá také katolickou reformu a pro-
tireformaci i politické a vojenské konflikty, které vznikaly v důsledku teolo-
gických i církevních změn. Součástí knihy je podrobná chronologie a užiteč-
ný přehled všech hlavních událostí.
Tento atlas není konfesijně zaměřen a má populárně-naučný charakter. Vě-
říme, že bude užitečnou pomůckou nejen pro zájemce o samotnou reforma-
ci, ale i pro ty, kdo chtějí porozumět evropským i světovým kulturním a ná-
boženským dějinám.

 pevná vazba 
190 × 240 mm | 176 stran | kat. č. 4880
Cena: 198 Kč

KOMPLET ENCYKLOPEDIE

 6 titulů | kat. č. 9904
Cena: 860 Kč (původní cena 1720 Kč, sleva 50 % – ušetříte 860 Kč)
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Český ekumenický komentář
ke Starému zákonu

Český ekumenický komentář ke Starému zákonu vychází sou-
běžně s novozákonní řadou. České veřejnosti se tak nabízí ucelená řada komentářů, které k jednot-
livým biblickým knihám zpracovali současní domácí autoři. Východiskem komentářů je kritická exe-
geze původního znění biblického textu. Výklady i způsob jejich zpracování přitom usilují o obecnou 
srozumitelnost, protože chtějí sloužit nejen odborníkům, nýbrž každému zájemci o porozumění  Bibli. 
Podstatným rysem je také ekumenická orientace celé edice, která se projevuje spoluprací autorů 
z různých křesťanských tradic, a zejména konfesijní nepředpojatostí jednotlivých výkladů.

GENESIS I (1. svazek; Gn 1,1 – 6,8)
Když na počátku Bůh řekl do tmy…  
Martin Prudký

 pevná  vazba 
148 × 225 mm | 396 stran | kat. č. 1971
Cena: 348 Kč

EXODUS I (2. svazek; Ex 1–15) 
Jak jsem zatočil s Egyptem 
Petr Sláma 
Druhá kniha Bible (Exodus) vypráví o vzniku Izraele jakožto společenství, 
které Hospodin prostřednictvím Mojžíše vyvedl z egyptského otroctví. Ten-
to příběh se stal inspirací všem, kdo jsou vystaveni útlaku. Kniha Exodus ale 
nezůstává jen u platonické touhy po svobodě. Vypráví o konfliktu, který se 
rozpoutá, když se začne měnit systém dosavadních loajalit. Komentář přiná-
ší literární a historický úvod ke knize Exodus a podrobně vykládá prvních 15 
kapitol této knihy.

Doc. Petr Sláma, Ph.D., učitel Starého zákona na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. 
Studia teologie, zejména starozákonní biblistiky a judaistiky v Praze, Jeruzalémě, Oxfordu, Tübingen 
a v Atlantě. Badatelsky se soustředí na rabínský výklad Písma a na způsob, jak starozákonní biblis-
tika pracuje s dějinami. Je kazatelem Českobratrské církve evangelické.

 pevná vazba 
148 × 225 mm | 416 stran | kat. č. 1972
Cena: 348  Kč

NOVINKANOVINKA
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Český ekumenický komentář
ke Starému zákonu

PRVNÍ SAMUELOVA (9. svazek)
Tragická postava na královském trůnu 
Petr Chalupa

 pevná  vazba 
148 × 225 mm | 380 stran | kat. č. 1979
Cena: 298 Kč

DRUHÁ SAMUELOVA (10. svazek)
Lesk a bída královské moci 
Petr Chalupa

 pevná  vazba 
148 × 225 mm | 248 stran | kat. č. 1980
Cena: 248 Kč

ESTER (17. svazek) 
Skrytý Bůh a statečná židovská dívka 
Petr Chalupa

 pevná  vazba 
148 × 225 mm | 200 stran | kat. č. 1987
Cena: 198 Kč
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Český ekumenický komentář
ke Starému zákonu

KAZATEL (21. svazek)
Zneklidňující kniha pro neklidnou dobu 
Filip Čapek

 pevná  vazba 
148 × 225 mm | 382 stran | kat. č. 1967
Cena: 298 Kč

IZAJÁŠ I (23. svazek; Iz 1–12) 
S námi je Bůh? 
Gabriela Ivana Vlková 

 pevná  vazba 
148 × 225 mm | 432 stran | kat. č. 1921
Cena: 348  Kč

JEREMJÁŠ I (24. svazek; Jr 1–5) 
Co uděláte, až přijde konec Jeruzaléma? 
Stanislav Pacner

 pevná  vazba 
148 × 225 mm | 480 stran | kat. č. 1922

Cena: 348 Kč

Jeremjáš I
1 – 5
Co uděláte, až přijde  
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Český ekumenický komentář
ke Starému zákonu

ÁMOS (30. svazek) 
Když Bůh musí řvát jako lev 
Adam Mackerle

 pevná  vazba 
148 × 225 mm | 288 stran | kat. č. 1938
Cena: 248 Kč

AGEUS (37. svazek)    
Budování chrámu v Judsku perské doby  
Jan Rückl

 pevná  vazba 
148 × 225 mm | 256 stran | kat. č. 1937
Cena: 248 Kč

KOMPLET ČEK SZ (dosud vydané díly)

 10 dílů | kat. č. 9950
Cena: 1990 Kč (původní cena 2930 Kč, ušetříte 940 Kč)

Jeremjáš I
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Český ekumenický komentář
k Novému zákonu

Český ekumenický komentář k Novému zákonu navazuje na plá-
ny překladatelských skupin předložit českému čtenáři ucelené řady komentářů k Písmu, které by by-
ly původním dílem domácích autorů. Jde o komentáře vycházející z kritické exegeze v rozhovoru se 
současnou biblistikou, které usilují o obecnější srozumitelnost výkladu, tak aby byly pomůckou nejen 
pro teologické odborníky, kazatele a studenty, nýbrž pro každého, kdo se zajímá o soustředěné poro-
zumění biblickému textu. Pro celou výkladovou řadu je též důležitá ekumenická orientace.

EVANGELIUM PODLE MATOUŠE (1. svazek)
Jiří Mrázek 

 měkká  vazba 
148 × 225 mm | 512 stran | kat. č. 1961
Cena: 298 Kč

EVANGELIUM PODLE MARKA (2. svazek)
Petr Pokorný 

.

 měkká  vazba 
148 × 225 mm | 346 stran | kat. č. 1969
Cena: 248 Kč

EVANGELIUM PODLE LUKÁŠE (3. svazek)
Petr Mareček

 měkká  vazba 
148 × 225 mm | 768 stran | kat. č. 1970
Cena: 398 Kč
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EVANGELIUM PODLE JANA (4. svazek) 
Jan Roskovec 
Čtvrté z novozákonních evangelií má v tomto souboru spisů zachycujících ve-
řejné působení Ježíše Krista zvláštní místo. Klement z Alexandrie je na počát-
ku 3. stol. charakterizoval jako „duchovní evangelium“, čímž zdůraznil, že Jan 
ve svém svědectví o Kristu věnuje více místa promýšlení jeho významu. Ze-
jména v novější době však došla větší pozornosti badatelů také řada historic-
kých údajů, jimiž toto Jan doplňuje a někdy i koriguje podání literárně star-
ších evangelií synoptických. Janův portrét Ježíše je tak tvořen originálním 
propojením meditativních výkladů s důrazem na historickou konkrétnost Je-

žíšovy životní cesty. Ukazuje, že v Ježíšově životě se Boží „slovo stalo tělem“, jak to evangelista pro-
vokativní zkratkou vyjádřil hned v úvodu.

Jan Roskovec, Ph.D., vystudoval teologii na tehdejší Komenského evangelické bohoslovecké fakultě 
v Praze (nyní UK ETF), další studijní pobyty strávil na univerzitách v Cambridge a Erlangen. Působil 
jako evangelický farář, od roku 2005 vyučuje novozákonní biblistiku na Evangelické teologické fa-
kultě UK, od roku 2011 je ředitelem Centra biblických studií UK a AVČR. Badatelsky se zaměřuje na 
spisy apoštola Pavla a Janovo evangelium.

 měkká vazba 
148 × 225 mm | 876 stran | kat. č. 1965
Cena: 438  Kč

KOMPLET ČEK EVANGELIA

 4 díly | kat. č. 9952
Cena: 940 Kč (původní cena 1382 Kč, ušetříte 442 Kč)

NOVINKANOVINKA
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PRVNÍ LIST KORINTSKÝM (7. svazek)
Ladislav Tichý 

 měkká  vazba 
148 × 225 mm | 248 stran | kat. č. 1950
Cena: 198 Kč

LIST GALATSKÝM (9. svazek)
Ladislav Tichý 

 měkká  vazba 
148 × 225 mm | 132 stran | kat. č. 1968
Cena: 128 Kč

LIST EFEZSKÝM (10. svazek)
Petr Pokorný 

 měkká  vazba 
148 × 225 mm | 112 stran | kat. č. 1958
Cena: 98 Kč

90 III. Tělo listu: 2,1 – 3,15

(paragge,lw) je pavlovské (srov. 1Te 4,11), zde však má jeho užití 
mnohem větší důraznost, jak plyne i z v. 6.

Ve v. 5 je znát ozvuk 1Te 3,11 v použití slovesa kateuqu,nw (smě-
řovat, řídit). V 1Te 3,11 jde ovšem o to, aby Bůh upravil, umožnil 
Pavlovu cestu do Tesaloniky, zde jde o vedení (řízení) srdcí. Ob-
rat řídit srdce vychází ze Septuaginty (v  Novém zákoně se jinak 
nevyskytuje) a znamená hledat upřímně Boha (viz 1Pa 29,18; 2Pa 
12,14; 19,3; Sír 49,3).106 Autor byl nepochybně zakotven v heléni-
sticko-židovské tradici. Věta má i jinak zajímavou konstrukci, ne-
boť podmětem je Pán (není zcela jasné, podobně jako v předcho-
zím textu, kdo je vlastně míněn: Bůh nebo Ježíš Kristus),107 který 
má řídit srdce adresátů k Boží lásce a trpělivosti Kristově. Mnohem 
více než u Pavla samotného zde dochází k „zaměnitelnosti“ Boha 
a Krista, resp. k jejich ztotožnění, což svědčí také spíše o pozděj-
ší době vzniku listu. Ani cíl není jednoznačně určen: jde o lásku 
k Bohu nebo lásku Boží, o trpělivost v očekávání Krista (jeho dru-
hého příchodu) nebo trpělivost Kristovu? Genitivní vazby dovolují 
obé chápání. Autor tedy vyjadřuje přání, aby adresáti byli naplněni 
Boží láskou (což je možné jen tehdy, když sami Boha milují) a měli 
trpělivost v očekávání Krista a snášení útrap, tak jako Ježíš Kristus 
byl trpělivý v poslušnosti vůči Bohu.

Autorovo zaměření je v zásadě jednosměrné, řeší jedinou otáz-
ku, a to je správné chování ve vztahu k paruzii, která ještě nemůže 
nastat, jak ji někteří mylně bezprostředně očekávají a tím pádem 
z toho vyvozují nesprávné závěry pro život, aktuální situaci v obci. 
Autor se projevuje jako realista, který odmítá všelijaké blouznění 
a využívá k tomu Pavlovy autority, protože o ni se tito blouznivci 
neprávem opírají.

III. téma: Odmítnutí zahálčivého života: 3,6–12
6 Přikazujeme vám, bratří, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se 
stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije pod-
le naučení, která jste od nás převzali. 7 Sami přece víte, jak máte 
žít podle našeho příkladu. My jsme u vás nezaháleli 8 ani jsme ni-
koho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, aby-
chom nikomu z vás nebyli na obtíž. 9 Ne že bychom k tomu ne-
měli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste 
se jím řídili. 10 Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo 

106 Furnish, s. 172.
107 Ve vv. 1–5 se absolutní Pán (bez další specifikace) vyskytuje čtyřikrát.

CEK-svazek-14-2-list-Tesalonickym-zlom.indd   90 29.4.2015   18:04:52
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LIST KOLOSKÝM (12. svazek)
Mireia Ryšková 

 měkká  vazba 
148 × 225 mm | 232 stran | kat. č. 1953
Cena: 198 Kč

PRVNÍ LIST TESALONICKÝM (13. svazek)
Mireia Ryšková 

 měkká  vazba 
148 × 225 mm | 150 stran | kat. č. 1959
Cena: 128 Kč

DRUHÝ LIST TESALONICKÝM (14. svazek)
Mireia Ryšková 

 měkká  vazba 
148 × 225 mm | 112 stran | kat. č. 1963
Cena: 128 Kč

dy a teď odpověděli na Boží milosrdenství, jež se klene přes celé 
dějiny našeho někdejšího selhávání (1,14.18) i nám přislíbené na-
děje (1,13.25) – opět tedy od přítomnosti přes minulost k bu-
doucnosti.
Předěl mezi ujištěními a výzvami je současně třetím prvkem, 

který nám usnadňuje orientovat se v epištole. „Bůh učinil to a to, 
a vy proto nyní jednejte tak a tak…“ – podobný postup můžeme 
pozorovat i v jiných epištolách, a to i opakovaně.4
Bližší obsahová analýza nám uvnitř pasáže 1,3–12 ukáže čtyři 

výpovědi v rámcové struktuře: první (1,3–5) a čtvrtá (1,10–12) 
nás ujišťují o znovuzrození, živé naději a odedávna připravené 
spáse; mezi nimi se pak nacházejí dva výroky o radosti navzdory 
překážkám: můžete a budete se radovat,5 i když procházíte utrpe-
ním (1,6–7) a nevidíte Ježíše (1,8–9).

Znovuzrození z Boží milosti: 1,3–5
3 Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze 
svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se 
narodit k živé naději. 4 Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a ne-
vadnoucí je připraveno pro vás v nebesích 5 a Boží moc vás skrze 
víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase.

Požehnán buď Bůh a otec Pána našeho Ježíše Krista, který nám ze 
svého velikého milosrdenství dal… Chvalořeč je uvozena specificky 
biblickým adjektivem požehnaný (εὐλογητός), které se v NZ užívá 
výhradně o Bohu, adresátu lidské chvály a vděčnosti. Děkovný 

4 Vlivný anglický komentář z poloviny 20. století počítá dokonce s tím, že 
cyklus „doctrinal section / hortatory section“ se v 1Pt odvine třikrát: 
(1) 1,3–12 / 1,13 – 2,3; (2) 2,4–10 / 2,11 – 3,12; (3) 3,13 – 4,19 / 5,1–11. 
Selwyn, str. 4–6. Z podobného konstatování učinil jiný závěr Souček, 
str. 119: „Vlastně celá epištola je jednou velkou parenesí, souborem výzev 
a napomenutí; není tu zřetelného rozdělení na výrazně zvěstnou, ,věro-
učnou‘, a vybízecí, ,ethickou‘ část.“

5 V obou verších 1,6.8 se nachází stejný slovesný tvar ἀγαλλιᾶσθε, který je 
morfologicky sám o sobě nejednoznačný a lze jej přeložit jak impera-
tivně, tak indikativně. Oproti hybridnímu řešení ČEP (6. „radujte se“, 
8. „jásáte“) volíme jen jeden český ekvivalent, a to jen v jednom způsobu, 
tj. v indikativu ve smyslu futurálního zaslíbení (viz níže výklad 1,6).

3a

26 Chvála milosrdenství Božího: 1,3–12
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PASTORÁLNÍ LISTY (15. svazek)
Dominik Opatrný 

 měkká  vazba 
148 × 225 mm | 196 stran | kat. č. 1954
Cena: 148 Kč

LIST ŽIDŮM (16. svazek)
Jaroslav Brož 

 měkká  vazba 
148 × 225 mm | 260 stran | kat. č. 1964
Cena: 148 Kč

LIST JAKUBŮV (17. svazek) 
Petr Mareček
List Jakubův, který byl v dějinách církve všeobecně přehlížen, je z mnoha hle-
disek unikátním spisem v rámci Nového zákona. Obsahuje celou řadu vyjád-
ření, která připomínají Ježíšova slova. Nenalezneme v něm sice výslovné úva-
hy o utrpení, smrti a vzkříšení Ježíše Krista, tj. výpovědi o zvěsti spásy, avšak 
z hlediska projednávání sociálně etické nauky jej můžeme považovat za velmi 
významné a naprosto aktuální dílo. Jakubův list poskytuje instrukce k prak-
tickému uchování víry, moudrému životu a solidární etice.

Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D., studoval v Římě a v Jeruzalémě, je docentem na 
Katedře biblických věd Cyrilometodějské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a zabývá se exe-
gezí novozákonních textů, zejména okolnostmi vzniku kanonických evangelií, jejich literárním a te-
ologickým charakterem a jejich interpretací.

 měkká vazba 
148 × 225 mm | asi 320 stran | kat. č. 1955
Cena: 248  Kč

NOVINKANOVINKA

60 www.bibleshop.cz

Obálka se  
připravuje



PRVNÍ LIST PETRŮV (18. svazek)
Jan Amos Dus  

 měkká  vazba 
148 × 225 mm | 316 stran | kat. č. 1956
Cena: 248 Kč

ZJEVENÍ JANOVO (21. svazek)
Jiří Mrázek 

 měkká  vazba 
148 × 225 mm | 256 stran | kat. č. 1960
Cena: 198 Kč

KOMPLET ČEK NZ (dosud vydané díly)

 14 dílů | kat. č. 9920
Cena: 1990 Kč (původní cena 3002 Kč, ušetříte 1012 Kč)

Český ekumenický komentář
k Novému zákonu
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KOMPLET ČEK SZ+NZ (dosud vydané díly)

 24 dílů | kat. č. 9951
Cena: 3980 Kč (původní cena 5932 Kč, ušetříte 1952 Kč)

Jeremjáš I
1 – 5
Co uděláte, až přijde  
konec Jeruzaléma ?
Stanislav Pacner
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Izaiáš – revidovaný překlad s výkladovými poznámkami 
Překlad knihy Izaiáš s podrobným komentářem Josefa Hřebíka (s přispěním Jaroslava Brože a Pavla 
Jartyma) navazuje na  knižně vydaný překlad Václava Bognera (1986), používaný v  římskokatolické 
liturgii. Toto vydání Bognerovu práci reviduje a spolu s bohatými komentáři chce být studijní pomůc-
kou vycházející z aktuálního stavu biblického bádání. Svým původem navazuje na projekt tzv. Českého 
katolického překladu, zahájeného vydáním podobně rozsáhle komentovaného Pentateuchu (2006), 
a měl by se postupně stát součástí revidovaného znění českého překladu Písma používaného v řím-
skokatolických liturgických knihách.

IZAIÁŠ – revidovaný překlad s výkladovými 
poznámkami
 pevná vazba  

145 × 205 mm 
422 stran 
Katalogové č. 1920
Cena: 298 Kč

Komentované biblické texty
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63,19a / Ani smysl první poloviny tohoto verše není jednoznačný. Pravděpodobně vyjad-
řuje stesk nad tím, že Boží lid je už po dlouhý čas postaven naroveň pohanským národům. 
A Hospodin, zdá se, nejedná jako jeho svrchovaný vládce: je daleko a mlčí.

63,19b–64,4a / Není jisté, kde je hlavní předěl mezi dvěma odstavci, zvlášť proto, že 
v 64,4a je text nejasný. Když lid vyznal svoji vinu a slíbil nápravu, očekává spásu. Proto 
prosí, aby Bůh přišel se svým kosmickým doprovodem a podrobil si nepřátele, kteří si 
podmanili jeho lid (srov. Žl 68,2–3; Mich 1,3–4). V liturgii adventu vyjadřuje církev veršem 
19b touhu po příchodu vtěleného Slova na zem. Protržené nebe je sugestivní obraz, obje-
vující se v souvislosti s Božím zjevením ve slávě, v Novém zákoně např. při Ježíšově křtu 
v Jordáně (Mt 3,16). Třesoucí se hory (jinak symbol nepohnutelné stability) jsou reakcí 
přírody na majestát Hospodina, který přichází k soudu (srov. Sd 5,5; Žl 97,5; Mich 1,4).

64,1 / Dvě přirovnání (k ohni spalujícímu chrastí a přivádějícímu do varu vodu) vykreslují 
účinek Hospodinova jména, tj. jeho zjevující se podstaty, na nepřátele, které přichází 
soudit. * Jako oheň … do varu vodu: LXX „Jako vosk taje před ohněm, tak ať oheň spálí 
protivníky“.

64,2 / Verš odkazuje na mocné a bázeň vyvolávající Hospodinovy činy, které jsou spjaté 
s vysvobozením z Egypta a s teofanií na Sinaji. * roztřásly: Vg „rozplynuly“ (stejně jako 
v 63,19). 

64,3 / Spásný Boží zásah svou ohromující velkolepostí vždy přesahuje lidské očekává-
ní; zároveň ale vychází plně vstříc úpěnlivým prosbám těch, kdo v Boha pevně doufají 
a kdo jednají spravedlivě (srov. v. 4). Ti jsou přesvědčeni, že nejde jen o slavnou minulost, 
nýbrž o událost, která v dějinách nepřetržitě pokračuje. Volně cituje tento verš sv. Pavel 
v 1 Kor 2,9 v souvislosti s Božím zjevením v Kristu. 

64,4a / Text je porušený; překlad podle NVg. * s radostí: LXX — x.

64,4b / Vzhledem ke značnému porušení textu je překlad jen pravděpodobný. Někteří 
opravují hebr. text a místo „v nich stále — budeme zachráněni?“ navrhují číst „když se 
skryješ, budeme zachráněni“ (místo báhem ‘ólám čtou behé‘álemká, což ale nemá oporu 
v žádném rukopise). LXX místo „budeme zachráněni“ čte „proto jsme bloudili“. V každém 
případě je tento verš upřímným vyznáním hříchů, které byly příčinou Božího hněvu. 

64,5 / Hřích je špinavá skvrna, která znesvěcuje a vyvolává odpor (hebr. výraz, které-
ho je tu použito, označuje rituální nečistotu, zamezující přístup k Bohu v oblasti kultu: 
srov. Lv 15,19–24). Lid setrvávající v hříších se tu přirovnává dokonce k poskvrněnému 
předmětu, který se své nečistoty nemůže zbavit a který musí být odstraněn, aby se obno-
vila čistota. Je to nákaza, která vysušuje člověka a jako eschatologický vítr ho odnáší pryč. 
* spravedlivé skutky: LXX „spravedlnost“.

19Stali jsme se odedávna těmi,
jimž nepanuješ
a nad nimiž není vzýváno tvé jméno.

Lid prosí, aby se Bůh ukázal

Kéž bys protrhl nebe a sestoupil!
Před tvou tváří by se roztřásly hory.19 

64 1Jako když oheň zapaluje chrastí,
jako když oheň přivádí do varu vodu,

tak dej poznat své jméno svým nepřátelům,
ať se před tebou třesou národy.1

2Když jsi konal hrozivé skutky,
které jsme nečekali,
sestoupil jsi a před tvou tváří se roztřásly hory.2

3Od věků nikdo neslyšel,
k sluchu nikomu neproniklo,
oko nespatřilo, že by bůh, mimo tebe,
tak jednal s těmi, kdo v něho doufají.3

4Jdeš vstříc tomu, kdo s radostí jedná spravedlivě,
těm, kdo na tvých cestách pamatují na tebe.

Vyznání viny a prosba

Hle, ty ses rozhněval, protože jsme zhřešili,
byli jsme v hříších stále. Budeme zachráněni?4

5Byli jsme všichni jak poskvrnění,
jako nečistý šat byly všechny naše spravedlivé skutky.
Zvadli jsme všichni jak listí,
nepravosti nás unášely jak vítr.5 

19  Žl 18,10; 97,5; 144,5;  
Zj 19,11

1  Žl 18,8

2  Ex 15,11; Dt 10,21

3  Žl 31,20; Iz 30,18;  
1 Kor 2,9

4  Sof 3,8

5  Lv 15,19–24; Est 4,17v; 
Job 30,22; Iz 17,13
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v 64,4a je text nejasný. Když lid vyznal svoji vinu a slíbil nápravu, očekává spásu. Proto 
prosí, aby Bůh přišel se svým kosmickým doprovodem a podrobil si nepřátele, kteří si 
podmanili jeho lid (srov. Žl 68,2–3; Mich 1,3–4). V liturgii adventu vyjadřuje církev veršem 
19b touhu po příchodu vtěleného Slova na zem. Protržené nebe je sugestivní obraz, obje-
vující se v souvislosti s Božím zjevením ve slávě, v Novém zákoně např. při Ježíšově křtu 
v Jordáně (Mt 3,16). Třesoucí se hory (jinak symbol nepohnutelné stability) jsou reakcí 
přírody na majestát Hospodina, který přichází k soudu (srov. Sd 5,5; Žl 97,5; Mich 1,4).

64,1 / Dvě přirovnání (k ohni spalujícímu chrastí a přivádějícímu do varu vodu) vykreslují 
účinek Hospodinova jména, tj. jeho zjevující se podstaty, na nepřátele, které přichází 
soudit. * Jako oheň … do varu vodu: LXX „Jako vosk taje před ohněm, tak ať oheň spálí 
protivníky“.

64,2 / Verš odkazuje na mocné a bázeň vyvolávající Hospodinovy činy, které jsou spjaté 
s vysvobozením z Egypta a s teofanií na Sinaji. * roztřásly: Vg „rozplynuly“ (stejně jako 
v 63,19). 

64,3 / Spásný Boží zásah svou ohromující velkolepostí vždy přesahuje lidské očekává-
ní; zároveň ale vychází plně vstříc úpěnlivým prosbám těch, kdo v Boha pevně doufají 
a kdo jednají spravedlivě (srov. v. 4). Ti jsou přesvědčeni, že nejde jen o slavnou minulost, 
nýbrž o událost, která v dějinách nepřetržitě pokračuje. Volně cituje tento verš sv. Pavel 
v 1 Kor 2,9 v souvislosti s Božím zjevením v Kristu. 

64,4a / Text je porušený; překlad podle NVg. * s radostí: LXX — x.

64,4b / Vzhledem ke značnému porušení textu je překlad jen pravděpodobný. Někteří 
opravují hebr. text a místo „v nich stále — budeme zachráněni?“ navrhují číst „když se 
skryješ, budeme zachráněni“ (místo báhem ‘ólám čtou behé‘álemká, což ale nemá oporu 
v žádném rukopise). LXX místo „budeme zachráněni“ čte „proto jsme bloudili“. V každém 
případě je tento verš upřímným vyznáním hříchů, které byly příčinou Božího hněvu. 

64,5 / Hřích je špinavá skvrna, která znesvěcuje a vyvolává odpor (hebr. výraz, které-
ho je tu použito, označuje rituální nečistotu, zamezující přístup k Bohu v oblasti kultu: 
srov. Lv 15,19–24). Lid setrvávající v hříších se tu přirovnává dokonce k poskvrněnému 
předmětu, který se své nečistoty nemůže zbavit a který musí být odstraněn, aby se obno-
vila čistota. Je to nákaza, která vysušuje člověka a jako eschatologický vítr ho odnáší pryč. 
* spravedlivé skutky: LXX „spravedlnost“.

19Stali jsme se odedávna těmi,
jimž nepanuješ
a nad nimiž není vzýváno tvé jméno.

Lid prosí, aby se Bůh ukázal

Kéž bys protrhl nebe a sestoupil!
Před tvou tváří by se roztřásly hory.19 

64 1Jako když oheň zapaluje chrastí,
jako když oheň přivádí do varu vodu,

tak dej poznat své jméno svým nepřátelům,
ať se před tebou třesou národy.1

2Když jsi konal hrozivé skutky,
které jsme nečekali,
sestoupil jsi a před tvou tváří se roztřásly hory.2

3Od věků nikdo neslyšel,
k sluchu nikomu neproniklo,
oko nespatřilo, že by bůh, mimo tebe,
tak jednal s těmi, kdo v něho doufají.3

4Jdeš vstříc tomu, kdo s radostí jedná spravedlivě,
těm, kdo na tvých cestách pamatují na tebe.

Vyznání viny a prosba

Hle, ty ses rozhněval, protože jsme zhřešili,
byli jsme v hříších stále. Budeme zachráněni?4

5Byli jsme všichni jak poskvrnění,
jako nečistý šat byly všechny naše spravedlivé skutky.
Zvadli jsme všichni jak listí,
nepravosti nás unášely jak vítr.5 

19  Žl 18,10; 97,5; 144,5;  
Zj 19,11

1  Žl 18,8

2  Ex 15,11; Dt 10,21

3  Žl 31,20; Iz 30,18;  
1 Kor 2,9

4  Sof 3,8

5  Lv 15,19–24; Est 4,17v; 
Job 30,22; Iz 17,13
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Studijní texty

Studijní texty ČBS jsou ediční řadou určenou jak pro studenty, pedagogy i duchovní, tak 
pro zájemce z odborné i široké veřejnosti. Cílem je přispět k rozvoji moderní české biblistiky. Eku-
menická otevřenost, vysoká odborná úroveň publikovaných textů i snaha o srozumitelnost a čtivost 
jsou hlavními rysy celé řady.

PĚT ČESKÝCH NOVOZÁKONNÍCH PŘEKLADŮ
Nové zákony od Českého ekumenického překladu  
do roku 1989 
Josef Bartoň
Cílem monografie PhDr. Josefa Bartoně, Th.D., je zevrubně představit české 
novozákonní překlady, které byly vytvořeny a poprvé publikovány od počát-
ku 60. let 20. st. do roku 1989: Český ekumenický překlad, Nový zákon Ond-
řeje M. Petrů, překlad Václava Bognera a Slovo na cestu. Kniha shromažďuje 
důležitá bibliografická data, podává charakteristiky jednotlivých překlado-
vých textů, postihuje vztahy mezi tlumočeními a určuje jejich místo v širším 
kontextu české biblické překladové tradice.

 měkká vazba s chlopněmi 
172 × 244 mm | 306 stran | kat. č. 4144
Cena: 148 Kč

MODERNÍ ČESKÝ NOVOZÁKONNÍ PŘEKLAD
Nové zákony dvacátého století  
před Českým ekumenickým překladem 
Josef Bartoň
Tato kniha uznávaného klasického filologa, bohemisty a  teologa se ve  své 
hlavní části zabývá šesti českými překlady kompletního Nového zákona 
vzniklými po roce 1900 a před zahájením prací na Českém ekumenickém pře-
kladu. Tyto české Nové zákony (výsledky práce J. L. Sýkory, J. Hejčla, R. Cola, 
F. Žilky, P. V. Škrabala a O. M. Petrů) sehrály zásadní roli na cestě od tradič-
ních překladových typů k novému pojetí biblického překládání.

 měkká vazba s chlopněmi 
172 × 244 mm | 232 stran | kat. č. 4140
Cena: 48 Kč
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Studijní texty

HOSPODIN JE KRÁL
Starozákonní metafora ve světle kognitivní lingvistiky 
Ivana Procházková
Bible je plná symbolů a metafor. Co vše může být v biblickém textu metafo-
rou a jak odkrýt její význam se dozvíte v knize Ivany Procházkové.
Autorka představuje některé teorie kognitivní a kulturně orientované lin-
gvistiky a dále je pak využívá k popisu významu metafory HOSPODIN JE 
KRÁL v žalmech a k interpretaci a překladu Žalmu 44, Žalmu 76 a oddílu 
Pláč 3,1–24.

 měkká vazba s chlopněmi 
172 × 244 mm | 304 stran | kat. č. 4142
Cena: 48 Kč

STAROVĚKÉ A ANGLICKÉ PŘEKLADY BIBLE
Bruce Metzger
Tato kniha podrobně popisuje historii vzniku více než padesáti biblických 
překladů, v první části starověkých, v druhé anglických.
Bruce Metzger, jeden z nejuznávanějších biblistů poslední doby, začíná svůj 
poutavý přehled nejstaršími překlady Starého a Nového zákona (včetně verze 
staroslověnské), které jsou cenné nejen coby svědectví o šíření křesťanství, 
ale také tím, jak ovlivnily novější převody do moderních jazyků.

 měkká vazba s chlopněmi 
172 × 244 mm | 174 stran | kat. č. 4141
Cena: 48 Kč

KOMPLET STUDIJNÍ TEXTY

 4 díly | kat. č. 9917
Cena: 98 Kč (původní cena 292 Kč, ušetříte 194 Kč)
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Pro volný čas

PŘÍSLOVÍ   
KRÁLE ŠALOMOUNA

Ivan Steiger 
Podle svých slov autor nalezl smysl svého života až v okamžiku, kdy 
v exilu ztratil schopnost ho vyjadřovat slovy. O svých obrázcích proto 
říká, že je nekreslí, ale „píše“. Nemají se tedy prohlížet, ale – jako tako-
vé malé karikatury – číst a promýšlet. Byla to Bible, zejména pak kniha 
Přísloví, která se mu stala ideálním zdrojem pro vlastní tvorbu, neboť 
i přísloví jsou vlastně takové malé slovní karikatury. Se 416 originál-
ními autorovými kreslenými esejemi k jeho oblíbené biblické knize se 
tak český čtenář může seznámit až v této publikaci. 
Ivan Steiger je světově známým karikaturistou, je-
hož kresby vycházely v  mnoha západoevropských 
a amerických novinách a časopisech. Jen ve Frank-
furter Allgemeine Zeitung mu za 42  let vyšlo více 
než 9300 kreseb. Jeho kresba pařízku, z něhož raší 
křehká květina, se po roce 1968 stala ve světě sym-
bolem pro okupované Československo.

 pevná vazba  
205 × 235 mm | 244 stran | kat. č. 1940
Cena: 498 Kč

ČTENÍ Z BIBLE
Jan Sokol, ilustrace Václav Sokol
Biblické oddíly ze Starého a Nového zákona vybral a poznámkami opatřil Jan 
Sokol, který se podílel na vzniku Českého ekumenického překladu a je také 
autorem stručných a praktických výkladů na konci knihy. Knihu jako učeb-
nici doporučilo MŠMT ČR a Ekumenická rada církví v ČR.

 pevná vazba  
165 × 235 mm | 320 stran | kat. č. 1811
Cena: 348 Kč
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Pro volný čas

ZEMĚ IZRAEL – DĚJINAMI A KRAJINOU
Peter Walker
Čtivá příručka svižným a odborně podloženým autorským textem přehled-
ně popisuje čtyři tisíce let dějin Izraele od biblických dob do roku 1948. Kni-
ha je bohatě ilustrována netypickými leteckými záběry i původními snímky 
z 19. a 20. století pořízenými na jeruzalémské École Biblique. 

 pevná vazba 
215 × 260 mm | 176 stran | kat. č. 4848
Cena: 492 Kč

FENOMÉN J. R. R. TOLKIEN:  
ŽIVOTOPIS PÁNA PŘÍBĚHŮ

Colin Duriez
Bohatá fantazie J. R. R. Tolkiena upoutala pozornost milionů čtenářů dáv-
no před tím, než byla do kin po celém světě uvedena úspěšná filmová podo-
ba Pána prstenů. Tolkien ovlivnil nejen celé generace autorů fantasy litera-
tury, ale měl mimořádný vliv i na svého celoživotního přítele a významného 
křesťanského autora C. S. Lewise, na jehož cestě k znovunalezení křesťanství 
hrál významnou roli.

 pevná vazba | 135 × 205 mm 
244 stran + 12 stran barevné přílohy 
kat. č. 7108
Cena: 192 Kč

FENOMÉN C. S. LEWIS:  
ŽIVOTOPIS ZKUŠENÉHO 
LETOPISCE

Colin Duriez
Tato kniha vypráví Lewisův životní příběh prostřednictvím několika pev-
ných přátelství, která navázal. Můžeme jej tak spatřit nejen jako upjatého 
oxfordského pedagoga, ale i  jako člověka, jehož brilantní myšlení se tříbi-
lo a projasňovalo v nespočetných rozhovorech, dopisech i prostých mezilid-
ských vztazích. 

 pevná vazba | 135 × 205 mm 
256 stran + 8 stran barevné přílohy 
kat. č. 7107
Cena: 192 Kč
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Audio Bible

BIBLE – NOVÝ ZÁKON
Čte Jiří Hurta
Audio nahrávka Nového zákona v Českém ekumenickém překladu pořízená 
v roce 1988 v podání Jiřího Hurty na jednom CD ve formátu MP3.

 audio CD MP3 | kat. č. 6600
Cena: 98 Kč

VIDÍM TVÁ NEBESA…
Výběr starozákonních žalmů v  Českém ekumenickém překladu. Nahrávka 
je výsledkem spolupráce ČBS a Katedry autorské tvorby DAMU. Absolventi 
a studenti DAMU se pokusili přečíst 25 žalmů tak, aby vynikl především je-
jich obsah, totiž bez patosu a hereckých manýr. 

 audio CD | kat. č. 6632
Cena: 49 Kč

BIBLE – NOVÝ ZÁKON
Dramatizovaná audionahrávka Nového zákona v Českém ekumenickém 
překladu na jednom CD ve formátu MP3.

 audio CD MP3 | kat. č. 6502
Cena: 98 Kč

ŽIVOT A DÍLO APOŠTOLA PAVLA
2 audio CD
Dvoudiskový komplet vydaný k roku apoštola Pavla. První CD disk 
obsahuje průřez životem apoštola Pavla, druhý CD disk je sestaven z částí 
Pavlových listů k deseti stěžejním tématům Pavlovy teologie. Výběr pořídil 
Dr. Jaroslav Brož z Katolické teologické fakulty UK v Praze. Komplet je dopl-
něn barevnou brožurou s mapkami Pavlových misijních cest.

 2 audio CD | kat. č. 6605
Cena: 39 Kč
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Cizojazyčné Bible
původní a starověké jazyky

ŘECKO–ČESKÝ NOVÝ ZÁKON
Nestle–Aland
Unikátní dvoujazyčné řecko-české vydání Nového zákona, které obsahu-
je kompletní kritický aparát a odkazy na paralelní místa z 27. Nestleho vydání 
na straně řecké a Český ekumenický překlad včetně poznámek pod čarou a bib-
lických odkazů na straně druhé. Kniha obsahuje rovněž překlad původních před-
mluv a  vysvětlivek ke  kritickému aparátu z  pera předního českého bohemisty 
dr. Josefa Šimandla.

 pevná šitá vazba 
133 × 187 mm | 1760 stran | kat. č. 4126

Cena: 490 Kč

BIBLIA HEBRAICA STUTTGARTENSIA
Hebrejský text vychází z Leningradského kodexu (B19a). Obsahuje kritický aparát, 
masoretské poznámky a odkazy na masoru magnu (edice G. E. Weila), úvodní text, 
klíč k latinským výrazům, zkratkám a dalším symbolům vyskytujícím se v kritic-
kém aparátu (anglicky, německy).

 pevná vazba 
135 × 190 mm | 1574 stran | kat. č. 4311
Cena: 1550 Kč

NOVUM TESTAMENTUM GRAECE 28
Dvacáté osmé vydání řeckého Nového zákona Nestle–Aland. Toto vydání předsta-
vuje novou koncepci, zapracovává nové vědecké poznatky.
 pevná vazba 
130 × 185 mm | 895 stran | kat. č. 4129
Cena: 890 Kč

BIBLIA SACRA VULGATA
Biblia Sacra Vulgata je latinským překladem celé Bible. Původní text překladu po-
chází ze 4. – 5. století, inicioval jej a velkou část přeložil Jeroným. Základem tohoto 
vydání je text „Jeronýmova překladu“, který je několikrát upravený a revidovaný.

 pevná šitá vazba 
135 × 190 mm | 1980 stran | kat. č. 4211
Cena: 1800 Kč

POSLEDNÍPOSLEDNÍ
KUSYKUSY
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Cizojazyčné Bible
Bible v angličtině

INTO THE LIGHT – CONTEMPORARY ENGLISH VERSION
Současný překlad Bible s podrobnými poznámkami, mapami a malými slovníčky, 
které mají pomoci čtenářům propojit si zvěst Bible se současným životem.

 pevná vazba 
145 × 220 mm | 1552 stran | kat. č. 3110
Cena: 690 Kč

HOLY BIBLE – KING JAMES VERSION
Klasický anglický překlad pořízený v letech 1601–1611 na doporučení krále  Jakuba I. 
V anglicky mluvícím světě slouží jako standardní referenční zdroj biblických citací.

 pevná vazba 
118 × 166 mm | 1520 stran | kat. č. 3406
Cena: 650 Kč

GOOD NEWS BIBLE with Concordance
Páté vydání oblíbeného biblického překladu v moderní srozumitelné angličtině ob-
sahuje stručné informace o Bibli, krátké úvodní texty ke každé biblické knize, kon-
kordanci, mapky a vysvětlivky.

 pevná vazba 
135 × 250 mm | 1424 stran | kat. č. 3106
Cena: 690 Kč

HOLY BIBLE – REVISED STANDARD VERSION
Úsporné kapesní vydání. 

 pevná vazba 
110 × 155 mm | 490 stran | kat. č. 3203
Cena: 490 Kč

HOLY BIBLE – NEW REVISED STANDARD VERSION
Široce uznávaná moderní revize Revidovaného standardního překladu (RSV) za-
chovávající styl tradiční Bible krále Jakuba (KJV).

 pevná vazba 
125 × 187 mm | 1410 stran | kat. č. 3207
Cena: 690 Kč
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Cizojazyčné Bible
Bible v angličtině

HOLY BIBLE – NIV
Velkorysé vydání s širšími okraji vedle textu, které poskytují dostatek prostoru pro 
vlastní poznámky.

 pevná vazba 
170 × 190 mm | 1294 stran | kat. č. 3127
Cena: 1180 Kč

NEW TESTAMENT IN ONE YEAR – NIV
Přehledné členění novozákonního textu do 365 oddílů (od 1. září do 31. srpna) 
usnadňuje pravidelné čtení během školního či univerzitního roku.

 měkká vazba 
127 × 197 mm | 328 stran | kat. č. 3131
Cena: 340 Kč

LIFE APPLICATION STUDY BIBLE – NIV
Kromě biblického textu obsahuje křížové odkazy, bohaté poznámky ve spodní čás-
ti stránek, přehledné tabulky, vysvětlivky, konkordanci a přílohu se 14 barevnými 
mapkami.

 pevná vazba 
155 × 230 mm | 2368 stran | kat. č. 3129
Cena: 1280 Kč

HOLY BIBLE – NIV
Kromě biblického textu obsahuje křížové odkazy, tabulku měr a vah, stručnou kon-
kordanci a čtyři barevné mapky.

 pevná vazba 
120 × 180 mm | 2194 stran | kat. č. 3133
Cena: 680 Kč

HOLY BIBLE – NIV
Velkorysé vydání s širšími okraji vedle textu, které poskytují dostatek prostoru pro 
vlastní poznámky.

 měkká vazba s magnetickou klopou 
160 × 185 mm | 942 stran | kat. č. 3126
Cena: 1180 Kč
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Cizojazyčné Bible

DIE BIBEL – GUTE NACHRICHT
Oblíbený čtivý překlad v současné němčině. 

 pevná vazba 
140 × 214 mm | 1344 stran | kat. č. 2105
Cena: 650 Kč

DIE BIBEL – LUTHER
Nejrozšířenější překlad Bible v německy mluvících zemích.  
Nové revidované vydání z roku 2017.

 pevná vazba 
120 × 180 mm | 1536 stran | kat. č. 2204
Cena: 490 Kč

NEUES TESTAMENT UND PSALMEN – BASISBIBEL 
Moderní misijní překlad do velmi srozumitelného jazyka s mnoha vysvětlujícími 
poznámkami.

 měkká vazba 
130 × 190 mm | 1220 stran | kat. č. 2223
Cena: 590 Kč

NEUES TESTAMENT, PSALMEN, SPRÜCHE  
Kapesní vydání Neue Genfer Übersetzung spojuje věcnou přesnost s moderním 
jazykem.

 měkká vazba 
75 × 117 mm | 762 stran | kat. č. 2111
Cena: 190 Kč

Aktuální kompletní nabídku cizojazyčných knih najdete  
v internetovém obchodě www.bibleshop.cz

Bible v němčině
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BIBLE STAROSLOVĚNSKÁ
Reprint Bible v církevně slovanském jazyce z roku 1900.  

 pevná vazba 
175 × 250 mm | 1410 stran | kat. č. 5188
Cena: 1180 Kč

BIBLE RUSKÁ
Synodální překlad
Vydání včetně deuterokanonických knih. Obsahuje rozpis čtení na jednotlivé neděle. 

 pevná vazba 
172 × 240 mm | 1342 stran | kat. č. 5120
Cena: 650 Kč

BIBLE FRANCOUZSKÁ
Revidované vydání překladu Bible do současné francouzštiny s poznámkami.  

 pevná vazba 
125 × 186 mm | 1586 stran | kat. č. 5213
Cena: 690 Kč

NOVÝ ZÁKON KOREJSKÝ
Kapesní vydání v kůži, se zlatou ořízkou a praktickým značením pro snadné vyhle-
dávání jednotlivých knih.

 měkká vazba 
80 × 110 mm | 952 stran | kat. č. 5444
Cena: 290 Kč

BIBLE ARABSKÁ
Tradiční překlad Van Dyke
Kromě biblického textu obsahuje barevnou přílohu s mapkami.

 pevná vazba 
150 × 218 mm | 1350 stran | kat. č. 5453
Cena: 960 Kč

ostatní jazyky
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Dům Bible, Praha
Náhorní 12, 182 00 Praha 8–Kobylisy 
Telefon: 284 693 926  
E-mail: obchod@dumbible.cz 
Internet: www.dumbible.cz 
Internetový obchod: www.bibleshop.cz 
Prodejní doba v Domě Bible:  
Po–Čt 9–17 hodin, Pá 9–14 hodin

  www.facebook.com/dumbible.cbs

Jak můžete zakoupit  
naše zboží
 v prodejně Dům Bible, Praha
 v prodejnách Biblepoint – Pavel Nebojsa, Brno a České Budějovice
 objednat v internetovém obchodě www.bibleshop.cz
 objednat e-mailem na adrese obchod@dumbible.cz
 objednat telefonicky na čísle 284 693 926
 ve všech dobrých knihkupectvích

Informace pro knihkupce
Celoplošnou distribuci našich knih zajišťují tyto distribuční firmy:
Karmelitánské nakladatelství, s. r. o., PEMIC Books, a. s., Pavel Nebojsa

Biblepoint Brno
Josefská 1 (OD Klášter), 602 00 Brno   
Telefon: 602 789 568  |  E-mail: josefska@doron.cz 
Prodejní doba: Po–Pá 9–17 hodin

Biblepoint České Budějovice
U Černé věže 71/43, 370 01 České Budějovice 
Telefon: 386 321 951  |  E-mail: ceskebudejovice@doron.cz 
Prodejní doba: Po–Pá 8–17 hodin

Kromě nabídky českých, cizojazyčných a dětských Biblí zaujme široká nabídka klášterních  
a fairtradových produktů, mešních a košer vín, bio čajů či keramiky.

Na nákup v Biblepointu se nevztahují měsíční akce a speciální nabídky ČBS. 


