svédá v čas svój.
Ne tak nemilostiví,
země. (6) Proto ne.
(7) Nebo zná
bezboŽnýclr
neopadá; prospěiI
smÍtá-7 chod.cest.a

milosrdenstvie
tvého
i. (4)Viec obmý mě ot
imújá znaju a hřiech
Isema zlé přěd tobú
!š'kdyŽ súditi budeš.
lpočalamě mátě má.
ili múdrostitvé zjěvil
tyješmě, a nad snieh
lujúsěkosti poníŽené.
r zlostiméshlad. (12)
v u mémŽivotě. (13)
rého
neotnosote mne.
lrvnÍmstvrď mě. (15)
obrátiesě. (16) Zprost,
mój pravdy tvé. (17)
vú.
abg sě zprauil abys byl
>i-9 gzopem:svázanými
oilou a krví na znamenÍ
sttponí'žené
člověk ponÍtluchpravý ducha spra.
šej,neoclnÍmel- 14 nairÍíué
nespravedlivé; neitu za prolitÍ krve (libera
t); pravdg spravedlnosti

miluje. (a) Tys učinil opravidla; súd a právo v Jakubovi tys učinil. (5)
Vyšte hospodina boha našeho a modlte se podnoŽi noh jeho, neboti svatá
jest. (6) Mojses a Árón mezi kněŽÍjeho a Samuel mezi těmi, již vzývají jmě
jeho. (7) Vzýváchu hospodina a on slyšiešeje; a z slúpa oblačnéhomluvieše
k nim. Chováchu svědečstvie jeho a kázanie, jiŽ dal jim. (8) Hospodine
boŽe náš, ty slyšiešejich' ty si lítostiv byl jim a mstě ke všem nalezením
jich. (9) Vyšte hospodina boha našeho a modlte se na hoř'e svatéj jeho, nebo
svatý hospodin buoh náš.
7 na cherubLnnad cherubíny' tj. nad anděly nesoucími trůn hospodinův
- 2 o Siónu:Sión, posvátrráhora v Jeruzalémě,
národa _ 3 zpovíesymbol izraelského
- 4 oprauidlapravidla' předpisy;
d'ajtese aÍ vyznávajÍ,ať'oslavují(conÍlteantur)
u Jakuboui:v izraelskénr
nároclě,jehoŽpraotcembyl Jákob - 5 vgštevyvyšujte'osla(adorate)_ 6 Moises a Árón: MojŽíša Árón, bratřÍ,kteřÍ
se
klanějte
se
vujte;modlte
podle bibl. knihy Exodus vyvedli izraelský lid z Egypta; mezi kněžtmezi kněžími;
Samuel:posledníz tzv. soudců,kteří stáli v čeleizraelskéholidu před doboukrálovskou - 7 z sltlpaoblačného:
oblačnýsloupvedl Izraelity z Egypta; kdzaniepřikázání
- 8 ÍgsÍlítostivbUIjim ty sesslitovával nad nimi; msÍáke ašemnalezenÍ'm
trestajeza
všechnyrrálezk1r,výmysly - 9 no hoře suatéjna Siónu (v. výše)

Žet-u tzs
(1) Z hluboka křičal sem k tobě, hospodine;hospodine,uslyšhlas mój !
(2) Buďte uši tvoji slyšieciek hlasu modlitvy mél (3) Ač ducholovství
chovati budeš,hospodine,hospodine,kto sdrŽí?(4) Nebo u tebe slitovánie
jest a pro zákon pro tvój oŽídalsem tebe' hospodine.(5) ožÍdalajest dušě
má v slově v jeho, náději jměla dušěmá v hospodinu.(6) ot strážějitřnie aŽ
do noci náději jměj Izrahel v hospodinut (7) Nebo u hospodina milosrdie
a obižnéu ňeho vykúpenie.(8) A on vykúpíIzraheleze všěchducholovství
z jeho.
3ducholoustvÍnepravosti, Špatnosti (iniquitates); eč,.. chovati budeš jest|iŽe
budeš šetřiti; sdržívydrží' snese - 4 ožtdalsern očekával jsem s nadějí, doufal jsem
- 6 oÚ strdžějitřníe od časnéhorána (podle pův. dělení noční doby podle stráží);
Izrahe| Izraelité -7 obižnéhojné, oplývajícÍ

CTVEROEVANGELIUM

išna cherubín,hni se
rmilidmi. (3) Zpoviest' a čestkrálova súd

Čtveroevangeliemnazýváme soubor všechčtyř hlavních novozákonníclrknih,
tj. evangelia Matoušova,Markova' Lukášova a Janova. Zatimco překlady evangeliáře a žaltáře byly vyvolány přímo potřebami bohoslužebnépraxe, je překlad
čtveroevangeliadiktován již potřebou obecně kulturní - úsilÍmvytvořit soustav.
jazyce,
ným překladem základních biblických knih jejich úplnéznění v českém
který od 14. století zaéinápostupně pronikat do všech kulturních oblastí, dosud
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rem svým, bud
uviňen v súdě
Proto kdyŽ of
jmá něco proti
dřévea smiř si
povolen svémt
protivník k sú
Jistě tobě pra.
(27) Slyšě
Všeliký, ktož
(29) Pakli tě p
hodné,aby zh
bylo uvrŽeno.
sebe. Neb jest
všeckotělo šlo
od sebe svúž
ktoŽ pustíod s
A ktoŽ tak prt

vyhrazených latině. Soustavný překlad všech čtyř evangelil ve 14. století je tak
významným meznÍkemna cestěk zlidověníliteratury a středověkékultury vůbec,
na cestě, která vrcholí v husitství. Českéčtveroevangeliumvzniklo nejpozději
v době Karlově.
(KÁZÁNÍ NA HoŘE)
Kázáni horskéneboli kázáni na hoře přestavuje v podstatě souhrn společenskoučení,častopostavenýchvýslovně nad
etických předpisůpůvodníhokřest'anského
starozákonníetiku židovskou,čerpanouze zákona MojŽíšova.Z celku tohoto Ježí.
šova kázání' který zaujímá 5.-7. kapitolu Matoušovaevangelia, uvádíme jako
ukázku 5. kapitolu, obsahujícízačátekkázáni, v němŽ tzv. osmero blahoslavenství
tvoří programový úvod celéhodalšíhovýkladu.
(Mat.5)
(1) Pak uzřěv Ježíšzástupy vzjide na huoru. A když sěde, přistúpichu
lr ňemu jeho učedlníci.(2) A otevřěv usta svá učiešeje a ř'ka: (3) ,,Blaženi
jsú chudí duchem, neb jest jich královstvie nebeské.(4) Blaženi jsú tiší,
neb oni obdrŽie zemi. (5) Blaženi jsú' ješto Žalostie, neb sě ti utěšie. (6)
Blaženi jsú' ješto lákají i Žiez|ivi jsú pravedlnosti, neb ti budú nasyceni.
(7) Blaženi jsú milosrdní, neb ti dojdú milosrdenstvie. (8) Blaženi jsú čistého
srdcě, neb ti buoha uzřie. (9) Blaženi jsú pokorní, neb ti synové buoŽí budú
slúti. (10) BlaŽeni jsú,ješto násilé trpie pro pravdu, neb jest těch královstvie
nebeské. (11) Blaženi jste, když vám vzlají a násilé vám učinie a povědie
všecko z|é,lžiceproti vám pro mě. (12) Radujte sě i veselte sě, ževašě mzda
hojná jest v nebesiech. TakeŽ jsú sě protivili prorokóm, ješto jsú byli přěd
vámi.
(13) vy ste suol zemská; pakli suol zhyne, čímsě bude soliti? NičemuŽ
sě nehodí viece, jediné aby bylo ven vyvrženo a ot lidí odlúčeno.(1a) Vy ste
světlost tohoto světa; nemóŽ sě město skrýti na huořě položené.(15) Ani
zažhac svietedlnicě vložie ji pod kbelec, ale na sviecen, aby všěm svietila'
ktoŽ jsú v domu. (16) TakeŽ svěť světlost vašě přěd lidmi' aby vidúce vašě
dobré skutky oslavili otcě vašeho,1enžjest v nebesiech.
(17) Neroďte mnieti, bych já přišel chtě zrušiti zákon nebo proroky;
nepřišel sem chtě rušiti, ale doplniti. (1B) Věrně jistě pravi vám: Poňaž
nepřěmine nebe i Země, jeclno slovce neb jediné písemce nesejde ot zákona,
až sě všecko stane. (19) Proto ktož kuoli zruší jedno z tohoto přikázanie
najmenšieho a tak bude učiti lidi, bude slúti najmenšív království nebeském. Ale kto učinítak a bude učiti, ten bude slúti veliký v nebeskémkrálovství. (20) Nebot vám pravi: Nebude-li obihati vašě spravedlnost viece neŽ
mudrákóv i duchovníkóv židovských, nevejdete do nebeskéhokráIovsLvie.
(21) Slyšěli ste, Že jest pověděno starým: Nezabíjej! Pakli kto zabie,
bude povinen k súdu. (22) Ale já vám pravi, že kažclý' kto sě hněvá s brat-
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rem svým' bude povinen k súdu.Pakli kto die svému bratru ,šielenče.,
bude
uviňen v súdě. A kto die ,blázne., vinen bude plamenem ohněvým. (23)
Proto kdyŽ ofěruješ svuoj dar na oltář, a tu vzpoměneš, že tvuoj bratr
jmá něco proti tobě nelibého, (24) nechaj tu svého daru přěd oltářem' jdiŽ
dřéve a smiř sě s svým bratrem, a tepruv přída ofěrujž clar svuoj. (25) Buď
povolen svému protivníku, kdyŽ jsi s ním na cěstě, at snad tebe nezradí
protivník k súdci, a súdcě podá tebe biřicovi, i budeš vržen v žalář. (26)
Jistě tobě pravi: Nevyjdeš odtud, pokudž nevrátíš poslednieho šarta.
(27) Slyšěli ste, Že jest řečenostarým: Necizoložl (2B) Ale já vám pravi:
Všeliký' ktož uzii Ženu cizi a jiej požádá' juŽ s nÍ cizoloži srdcem svým.
(29) Pakli tě pohoršije tvé pravé oko, vylup je a vrz od sebe. Neb jest tobě
hodné, aby zhynul jeden z tvých úduov, nežli by tvé všecko tělo u plamen
bylo uvrženo. (30) Pakli tvá pravá ruka pohoršije tebe, utna ju vrziž od
sebe. Neb jest tobě hodné, aby jeden zhynul z tvých úduov, než by tvé
všecko tělo šlo do plamene. (31) Řečerrojest také starým: Ktož kuoli pustí
od sebe svú ženu, daj jiej list rozvuodný. (32) Ale já vám pravi, Že každý,
ktož pustí od sebe svú Ženu kromě jejiej viny v smilství, činí,žeona cizoloží.
A ktoŽ tak propuščenúpojme, cizo|oži.
(33) opět jste slyšěli, Že jest řečeno starým: Nepřisahaj křivě, ale
navrať hospodinu přÍsahy tvé! (34) Ale já vám pravi ovšem nepřisahati, ani
na nebi, neb jest stolicě buožie,(35) ani na zemi, neb jest podnož noh jeho,
ani na Jeruzalémi, neb jest město velikého krále, (36) ani na svéj hlavě
budešpi.isahati, neb nemóžešjedinéhovlasa učiniti biela nebo črna. (37) Ale
buď vašě řěč: Jest, jest, ne, ne. A jest-li co toho viece, ote zlého jest.
(38) Slyšěli ste. Že jest řečeno:oko za oko, zub za zlb. (39) Ale já vám
pravi: Neprotivujte sě zlému! Pakli tě kto udeří po pravém líci, poskyt jemu
i druhého. (40) A tomu, kto sě s tobú v súdě korčí,chtě tvú sukni vysúditi,
přidaj jemu i plášč.(41) A ktoŽ kuoli tě přinuzí k tisíci kročějí,jdi s ním jiná
dva tisícě. (42) ^ kto u tebe prosí, daj jemu. A kto u tebe čeho zajímá,
neodvracij sě od něho.
(43) Slyšěli ste, že jest řečeno:Budeš milovati svého bližnieho a nenáviděti nepřietele svého. (aa) Ale já vám pravi: Milujte nepřátele své a těm
dobřě čiňte,kto vás nenávidieo a proste za svénásilníky, kto sě vám protivie!
(45) A tak budete synové vašeho otcě, jenŽ jest v nebesiech, jenž jest káza|
slunci vzníti na dobré i na zlé a dává déščnad spravedlné i ne na pravé.
(46) Nebo když milujete ty, jižto vás milují, kterú odplatu budete jmieti?
Neb to obecní hřiešníci činie. (47) Pakli budete pozciravovati své bratřie
tolikož, coŽ viece činíte?Však to i pohané činie. (4B) ProLož budte svrchovaní, jako oLec váš nebeský svrchovarrý jest...
I uziide(aor.)vystoupil - 6ltikttií jsou dychtiví'lačnějÍ
(esuriurrt);žiezIiui
Žizniví_ 17 ozlaiízačnoulát, budou |áL; Ižicelhouce_ 1'2takežstejnětak
13 zhgne bucle zničena - 15 zažhúc suietedlnicě zaŽ..'iltrouce svítilnu, sr'íci

17 nerodte mníeti nedomnívejte se; zakon nebo prorokg..ustanovenÍ a zaslÍbení
obsaŽenáv pěti knihách MojŽíšovj.ch
a v historických knihách Staré]rozákona,včetnč
knih prorockých - 18 oěrně iislě věru zajisté (amen quippe); poňažnepřěmine dokud
nepomine; jedno slottceneb iedinépÍsmence:nepřesný překlad lat. iota unum, aut
unus apex; srov. výklad připisovaný Husovi v Ribli litonrěř'iclro-třeboňské
(sv. III'
fol. 114b): Iota. l.u věz, Že Iota řecky nebo Iot Židovsky jest čtena (: písmena)l
jež my řiekáme i, a ztrameniemaličkénad i slóve vršelr(v. téŽvarianty na s. 499) 20 nebude-Iiobihati... viece nežnebude-]i hojnějšínež;mudrdkdp zákonÍků(scribarum)' tj. ustarrovených znalců a vykladačů Písma, nadaných i soudcovskou pravomocl; duchoontkóuÍarizejů(phariseor'um)'tj. příslušníků
vlivné ŽidovskérráboŽenské
strany' jejichŽ přísnost byla někdy jen předstíraná
21 starým předkům _ 22 bude uuiňen v súděbude shledán vinným před soudem,
před
tj.
veleradou; uinen bude plamencm ohněuýmbude hoden pekelnéhoohně - 23
o|ěruješobětuješ _ 25 buď pouolenbuď po vůli' měj dobrou vťtl.i;aťnezradíaťnevyclá
_ 26 šarta (z něm.): drobný peníz' haléř (quadrantem)
28 ošelikýkaždý _ 29 vrz hoď' odhod; lrodnévhodné' prospěšné- 31 pus/Ípropusti; lisÍ rozvuodný lístek zapuzení; podle zákona MojŽíšova(srov. Deut. 24'1) měl
muŽ právo zapudit manŽelku t1m, Že jí vydal tento lístek (častopronepatrnýpřestupek)
33 nauraťsplň - 34 opšemne- vůbec ne-; no neÓi při nebi (pod. dále: při zemi'
při Jeruzalému); sťolícd
sto]ec,trůn - 35 městooelikéhokrdle město boŽí,reminiscence
na Ž.47,3, kde však míněno město krále Davicla - 36 ani.' . budešani... nebudeš3? iest,7esÍano, ano
39 poskyťposkytni, rrastav _ 40 sě v súděkorčísoudíse, vede při _ ,17přinuzí ptinutí';jind dua (duál) dalšídva - 42 zajímd vypůjčujesi
44 za sué ndsilnikg za ty, kclo vám činínásilí _ 45 vzníti vzejíti, rlyjíti; ne na
prauéna ncspravedlivé _ 46 obccttíhřiešnÍcipublikáni' lj. rrájemci dani a cel, oznacYoyani za veřejné hříšníkypro korupci a pro sluŽbrrŘimanrim, ale i etymologizováním
lat. názvu publicani _ 48 svrchovanídokona]Í

(NARozENÍ

a uĚTSTYÍ .lBŽ ÍŠovo)

Ježíšovornládí, a předevšímjeho narozeni je z nejoblÍbenějších
biblických
motivů, zpracovávaných jak literárně (r,'izrrapř. překlacl latinské skladby Jaua
z Jenštejna v našemVýboru I, 439n.), tak ve qýtvarném umění středověku.
Stručnostbiblickéhovyprávění způsobila,že bylo i doplňováno rlalšímipodrobnostmi a domysly, jak je patrno např. ze staročeské
veršované
legendyo Ježíšově
dětstvÍi z prozaickéhoZivota Krista pána (viz o něm nášVýbor I, s. 535n.).
(Luk.2)
(1) I stalo sě jest v těch dnech, vyjide zápověd ot ciesařě Augusta, aby
byl popsán vešken svět. (2) A to prvnie popsánie stalo sě jest ot vládařě
syrského Cyrina. (3) I jdiechu všickni chtiece sě osvědčiti,každý do svého
města. (4) I vzjide ozěp z Nazareta, z měSta galilejského, do Židovstvieo
do města Davidova, ješto slóve Betlém, protože bieše z domu i z čeledi
Davidovy, (5) chtě sě osvědčiti s Marijí, sobě otdanú ženútěžkú.(6) I stalo
456
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sě jest, když tu biešta,doplnichu sě dnové,aby porodila. (7) I urodi svého
syna prvorozenéhoa plénkamijeho obinu i vloŽi v jesli, neb jiej nebieše
miesta v hostinnici.
(8) A pastuchy biechu v témŽkraji bdiece i střěhúcechvílenocnie nad
svým stádem. (9) A tehdy anděl hospodinóv sta podléjich a jasno božie
prosvieti je, i leku sě velikým strachem.(10) I vecě jim anděl: ,,Neroďte sě
báti, nebotvám zvěstuji velikúradostnještobude všemulidu' (11)žesě jest
narodil nám dnes spasitel,jenŽ jest Kristus hospodin, v Davidově městě.
(12) A to vám znamenie: naleznete dětátko plénkami obinutéa položeno
v jeslech...(13) A náhle sta sě s andělem množstvieříšěnebeskéchváléce
boha a řkúce: (14) ''Sláva na výsosti bohu a na zemi mír lidem dobré
vuolet"
(15) I stalo sě jest' když otjidu ot nich andělovédo nebeopastuchy
vzmluvichu mezi sobú:,,Pójděmaž do Betlémaa vidime toho slova, ješto
sě jest stalo, cožjest hospodinnám ukázal... (16) I přijidu pospiechajíce
i nalezu Mariji i ozěpa i pacholátko poloŽenév jeslech. (17) A uzřěvše
poznachuto slovo, ještojim bylo pověděno o tom děťátku.(18) A všickni,
kto to slyšiechu,diviechu sě tomu, ještojim pastuchy rozpráviechu.(19)Ale
Maria chovášetěch všěch slov nesúcije v srdci svém.(20) I vrátichu sě
pastuchy slaviecei chváléceboha vevšem,cožbiechu slyšělii viděli, jakož
jest pověděnok nim.
(21)A kdyŽ sě dokona osm dníoaby bylo obřězováno dietě, nazváno
jeho
jmě JeŽíš,ještojemu bylo vzděno ot anděla, dřieve neŽ sě v Životě
by
počal.(22)^ pak' kdyŽ jsú sě dokonali dnovéjejie očiščenie
podlézákona
Mojžiešěvan
vzěchu jeho do Jeruzalémachtiece jeho obětovati hospodinu.
(23) Jakož jest psáno v zákoně hospodinově' že všeliký samec otvieraje
životsvatý hospodinubude slúti.(24)L aby dali lrospodinuobět' jakoŽ jest
pověděnov zákoně hospodinově,dvéhrdlíčatanebo dvě ptáčětěholubiej.
(25)A tehdy biešečlověkv Jeruzalémi,jemužtojmě Simeón. A ten
člověkspravedlný i báznivý' čakajeutěšenieisralrelského,a duch svatý
biešev ňem. (26) I bieševzal otpověd ot svatéhoducha, že neuzřísmrti,
jeliž dřieve uzti mazancě hospodinova. (27) T přijide v dušě v chrám.
A když uvodiechu dietě Ježíšě
otec i mátě jeho, aby učinili podléobyčěje
zákonovéhozařt,(2B)a on vzě jej v svá náručiei poblaha bohu řka: (2g),'Jíž
propust svéhosluhu, hospodine,podlétvéhoslova v pokoji. (30)Nebo jsta
viděle moji očispasenietvé' (31) ještojsi připravil přěd obličějemvšeho
lidu: (32)světlo k zěvenínároduor'a slávu tvéjosadě Israheli...(33) I biešta
otec jeho i mátě divna nad tiem, coŽ o ňem praviechu. (34) I požehnaji
Simeón a vecě k Mariji, mateři jeho: ,,Toéjest uloŽentento na spadeniei na
povstánie mnohých z Lztahe|ei na znamenie, jemuž bude otpoviedáno.
(35) A tvú vlastní duši projde meč,aby byla ohlášenaze mnohých srdcÍ
myšlenie...
45?

(36) A bieše Anna prorokyni, dcera Fanuelova, z pokolenie Asserova;
ta bieše přěběhla mnoho dnóv a byla jest Živa s svým mužem sedm let ot
svého děvstvie. (37) A ta bieševdovú až do čtyř a osmdcát let a nevychodieše
z chrámu, postem a modlitbami slúžieciv noci i ve dne. (38) A ta v túž
hodinu přišedši zpoviedáše sě hospodinu a mluvieše o ňem všěm, ktož
ožídáchu vykúpenie. (39) A když dokonachu všecko podlé zákona hospodinova, navrátichu sě do Galilee v svéměsto Nazaret. (40) Pak dietě rostieše
i posileváše sě, plno jsa múdrosti, a milost božie biešev ňem.
(41) I chodiešejeho otec i mátě na každéléto do Jeruzaléma na den
slavný Veliky noci. (42) A když jest byl JeŽíšve dvúnádste let, jdiechu s ním
do Jeruzaléma podlé obyčěje slavného. (43) A dokonavše dni' kdyŽ sě
vrátichu, osta dietě Ježíšv Jeruzalémi, i nevzvěděli jsú toho otec jeho
i mátě; (44) domniece sě, by byl on v tovařiství svých súsěduov,jidu cěstu
jednoho dne i hledáchu jeho mezi rodinú i známými. (45) A nenalezše
navrátichu sě do Jeruzaléma ptajíce jeho. (46) I stalo sě jest, že po třech
dnech nalezu jej v chrámě sediece mezi mistry, slyšiece je i tieŽíce. (47)
I diviechu sě všickni, ktož jeho slyšěchu, múdrosti jeho i otpoviedaní.
(48) A uzřěvše otec a mátě podivišta sě; i vecě mátě jeho k ňemu: ,,Synáčku,
cos nám tak učinil? Toť otec tvuoj i já bolejícejsme tebe hledali... (49) I vecě
k nim: ,,Co jest, že ste mne hledali? Nevěděli jste, žemezi těmi' ješto jsú
otcě mého, já musím býti?.. (50) A oni neurozuměchu slovu, ješto jest
promluvil k nim. (51) I jide s nimi i přijide do Nazareta i biešepoddán jim.
A mátě jeho chováše těch všěch slov nosieci je v svém srdci. (52) A JeŽíš
prospieváše v múdrosti i u věku i milosti přěd bohem i lidmi.
.': : J
1 ugiide (aol) ztipouědbylo vyďáno nařízenÍ;ot ciesařě Augusta:prvnt římský
suáÍ..
soupis ob;rvatelstvav Judeji' provedecísař (t 14 n. l.); abg bgl popsdnaešken
rrý r. 6 n. 1.,kdyžse stala římskouprovincií_ 2 Cgtina: Cyrenius(Quirinius)'římský
místodržitel
v provirrcii Syria' vyslaný do Judeje, aby provedl soupisobyvatelstva
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_ 4 uziide (aor.)vyšel'
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odešel;ozěp Josef.;do Ží.doastuíe
do Judska; do městaDauidoaa:z Betlémapocházel
druhý izraelskýkrá] David (vládl asi 1013-973př. n. l.) - 5 těžkú
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kého, zástupy andělů (multitudo militiae caelestis)
15 otjidu (aor.) odešli;uzmluaíchuzačali mluvit; póiďěm... uidime pojďme.'.
vizme - 79 choudše(impert.) uchovávala v paměti
27 abg bglo obřězoutinodietě: obřízka (odstranění předkoŽky) byla u Izraelitů
symbolem přijetí do náboŽenskéobce; bglo uzclěnoot anděIabylo dáno od anděla' tj.
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pak přicházela do chrámu k očištění-23 u ztikoněhospodinooé..
podle zákona MojŽí.
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ním darem; otuíeraježivotvycházeje z lůna matčina (při prvním porodtr); suaÍý hospo.
dinu bude slúti bude zasvěcen bohu - 24 dvélvdlíčat anebo doě ptáčětěřroluDÍei(duál)
dvě hrdliččtmláďata anebo dvě holoubátka
25 bdzniuýbohabojný; utěšenieisrahelskéhoútěchu pro lzrael, tj. slíbenéhospasitele (srov' Iz. 79,20 aj.) - 26 biešeuzal otpouěddostal slíb1'jeliž dřÍeuedokud ne;
mazancě pomazaného - 27 o dušá naplněn duchem svatým; uoodiechu uváděli (do
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4t na den slauný Yelikg noci ve svátek velikonočnÍ (Židovský) _ 42 slauného
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dajÍce ho - 46 mezi mistrg rr.ezi zátkonLky'tj.vykladači, učiteli zákona Mojžíšova;
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BIBLE
První úplný text sbaročeskébible nevznikl soustavným překladjm jako čtveroevangelium, nýbrž svodem hotových překladů jednotlivých knih. Slo tedy o práci
několika překladatelů. ProtoŽe tento svod' který nazýváme první redakcí staročeskéhobiblického překladu, byl pořízen v 2. polovině 14. století, nechybímeouvedeme-li jej v souvislost s rozvojem biblických studií po za|oženípražské university.
Také reformní hnutí, připravující ideologické předpoklady pro vznik pozdějšíhohusitství, utíkalo se k bibli jako ke zdroji obrodných myšlenek, a protože bylo
hnutím zasahujícím širokéliďové vrstvy, jevila se zde potřeba českéhoznění bible
tím naléhavěji. Požadavek, aby text bible v národním jazyce došelobecnéznámosti,
bylo ovšem třeba probojovávat. Je to patrno z vystoupeni Štítnéhona obhajobu
četby českébible. Pozdějšísvědectví o znalosti bible i v prostém lidu a veliké množ'
ství zachovanýclr rukopisných biblí z 15. století však dokazují, že se požadavek
vyslovený Stítným plně uskutečnil'
Touto naléhavou a trvalou potřebou českéhoznění bible si vysvětlíme, proč
nezůstalonadlouho při znění první redalrce, proč byly biblické texty znovu a znovu
překládány' takžev průběhu jediného století došlo k vytvoření celkem čtyř redakcí
biblického překladu. o vážnosti, jaká se českémubiblickému znění připisovala,
svědčíúvaha o překládání bible' dochovaná v některých biblických rukopisech (viz
zde na s. 523).
(PROLOG

KE

GENEST)

Prolog ke Genesi se zachoval pouze ve třech biblích první redakce, a je tedy
jeji zvláštností. Prolog je zřejmě původním výtvorern některého z pořadatelů této
redakce: soudíme tak proto, že jeho předloha nebyla nalezena v žádnélatinské ani
jiné bibli. Některé jazylrové prvky prologu připomínají práce Stítného.
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