
 

Daniel 9, 24-26 (ČEP) 
 

Sedmdesát týdnů let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než 

bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde 

k zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění 

a proroctví, k pomazání svatyně svatých. Věz a pochop! Od vyjití slova 

o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi 

uplyne sedm týdnů. Za šedesát dva týdny bude opět vybudováno 

prostranství a příkop. Ale budou to svízelné doby. Po uplynutí šedesáti 

dvou týdnů bude pomazaný zahlazen a nebude již. Město a svatyni 

uvrhne do zkázy lid vévody, který přijde. Sám skončí v povodni, ale až do 

konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení. 



 

Daniel 9, 24-26 (BK) 
 

Sedmdesáte téhodnů odečteno jest lidu tvému a městu svatému tvému 

k zabránění převrácenosti a k zapečetění hříchů, i vyčištění nepravosti 

a k přivedení spravedlnosti věčné, a k zapečetění vidění i proroctví, a ku 

pomazání Svatého svatých. Věziž tedy a rozuměj, že od vyjití výpovědi 

o navrácení a o vystavení Jeruzaléma až do Mesiáše vývody bude 

téhodnů sedm, potom téhodnů šedesáte dva, když již zase vzdělána bude 

ulice a příkopa, a ti časové budou přenesnadní. Po téhodnech pak těch 

šedesáti a dvou zabit bude Mesiáš, však jemu to nic neuškodí; nýbrž to 

město i tu svatyni zkazí, i lid ten svůj budoucí, tak že skončení jeho bude 

hrozné, ano i do vykonání boje bude boj stálý všelijak do vyplénění. 



 

Lukáš 4, 4-6 (ČSP) 
Ježíš mu odpověděl: „Je napsáno: ‚Člověk nebude živ jen chlebem, 

ale každým Božím slovem.‘ “ 5 Ďábel ho vyvedl vzhůru, v jediném 

okamžiku mu ukázal všechna království světa 6 a řekl mu: „Všechnu 

tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mně je dána, a 

komukoli chci, tomu ji dám. 

Lukáš 4, 4-6 (ČEP) 
 Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem.“ 

5  Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal 

všechna království země 6  a řekl: „Tobě dám všechnu moc i slávu 

těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám:  



 

Skutky 2, 4 (ČEP) 

 všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení 

mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. 

Skutky 2, 4 (BK) 

I naplněni jsou všickni Duchem svatým, a počali mluviti 

jinými jazyky, jakž ten Duch dával jim vymlouvati. 


