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Filemonovi
1 Pavel, vězeň Krista Ježíše, a Timoteus bratr,

Filemonovi milému, a pomocníku našemu, 2 A
Apfie sestře milé, a Archippovi spolurytíři
našemu, i vší církvi, kteráž jest v domě tvém:
3Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána
Jezukrista. 4 Díky činím Bohu svému, vždycky
zmínku o tobě čině na svých modlitbách, 5 Slyše
o lásce tvé a víře, kterouž máš ku Pánu Ježíšovi,
i ke všechněm svatým, 6 Aby společnost víry tvé
mocná byla a tudy poznáno býti mohlo, cožkoli
dobrého jest v vás skrze Krista Ježíše. 7 Radost
zajisté máme velikou, a potěšení z lásky tvé,
že srdce svatých občerstvena jsou skrze tebe,
bratře. 8 Protož ačkoli mnohou smělost mám
v Kristu rozkázati tobě, což by náleželo, 9 Však
pro lásku raději tebe prosím, jsa již takový,
totiž Pavel starý, a nyní i vězeň Ježíše Krista.
10 Prosímť pak tebe za syna svého, kteréhož
jsem zplodil v vězení svém, Onezima, 11 Kterýž
byl někdy tobě neužitečný, ale nyní tobě i mně
velmi užitečný, jehožť jsem odeslal. 12 Protož
ty jej, (totiž srdce mé,) přijmi. 13 Kteréhožto
já chtěl jsem byl při sobě zanechati, aby mi
posluhoval místo tebe v vězení, kteréž trpím
pro evangelium; 14Ale bez vědomí tvého nechtěl
jsem nic učiniti, aby dobrý skutek tvůj nebyl
jako bezděky, ale z dobré vůle. 15 Ano snad
proto byl odšel na chvíli, abys jej potom věčného
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měl, 16 Již ne jako služebníka, ale více než
služebníka, totiž bratra milého, zvláště mně, a
čím víc tobě, i podle těla, i v Pánu. 17 Protož
máš-li mne za tovaryše, přijmiž jej, jako mne.
18 Jestližeť pak v čem ublížil, anebo jest-liť co
dlužen, to mně přičti. 19 Já Pavel psal jsem
svou rukou, jáť zaplatím; ať nedím tobě, že ty
i sám sebe jsi mi dlužen. 20 Tak, bratře, ať já
uživu tebe v Pánu; očerstviž srdce mé v Pánu.
21 Jist jsa tvým poslušenstvím, tak jsem tobě
napsal, věda, že i více, nežli pravím, učiníš.
22 A mezi tím připraviž mi také hospodu; neboť
naději mám, že k modlitbám vašim budu vám
navrácen. 23 Pozdravují tě Epafras, (spoluvězeň
můj pro Krista Ježíše,) 24 Marek, Aristarchus,
Démas a Lukáš, pomocníci moji. 25 Milost Pána
našeho Jezukrista budiž s duchem vaším. Amen.
List tento k Filemonovi psán byl z Říma po
Onezimovi služebníku.



iii

Bible Kralická 1613
The Holy Bible in the Czech language from the last

Kralická edition of 1613.
Public Domain

Language: český (Czech)

Translation by: Jan Blahoslav et al

Bible Kralická: Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona
podle posledního vydání Kralického z roku 1613. První český překlad z
originálních jazyků kladoucí důraz na liturgické užití a vroucí zbožnost.
NZ přeložil Jan Blahoslav 1564. Pro překlad SZ byla vytvořena zvláštní
rada nejvzdělanějších odborníků, vzdělaných na předních evropských
evangelických universitách, které tehdy Jednota bratrská měla. Jejich
překlad vyšel v pěti dílech v letech 1579-1593 (6. díl byl Blahoslavův
překlad NZ). V r. 1613 vyšlo souhrnné vydání v jednom. Bratři vytvořili
mistrné dílo, vrchol překladatelského úsilí slovanských národů. Bible
Kralická měla navíc nemalý podíl na zachování českého jazyka v době
pobělohorské a po staletí též tvořila most mezi Čechy a Slováky.

This PUBLIC DOMAIN (not copyrighted) Bible translation is brought to
you courtesy of eBible.org.

2020-04-11

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source
files dated 30 Nov 2021
d45ad03c-27cb-54be-b262-104c0dae0900

http://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
http://www.ethnologue.org/language/ces
https://eBible.org

	Filemonovi

