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A
Abaddon.

Zjev. 9,11. anděl propasti, jemuž jméno A.

Abagta.
Est 1,10. (A., komorník krále Asvera)

Abakuk.
Ab. 1, 1. A. prorok; 3, 1.

Abana.
2 Kr. 5,12. zdali nejsou lepši A. a Farfar 

Abarim.
4 M. 21,11. při pahrbcích hor A.; 33, 44. 47. 48.
—  27,12. vstup na horu A.; 5 M. 32, 49.

Abba*
Mk. 14,36. Ježi* řekl: A., Otče 
ftím. 8,15. v němž voláme: A., Otče 
Gal. 4, 6. Ducha volajícího: A., Otče

Abda.
1 Kr. 4, 6. Adoniram, syn A-y
Neh. 11,17. A., syn Sammua (z Levitů)

Abdenago.
Dan. 1, 7. Azariáše A-em; 2, 49. 3, 12. atd.

Abdi.
2 Par. 29,12. Cis, syn Abdi (posvětil se)
Ezd. 10,26. A. (zapudil ženu cizozemku)

Abdiáš*
1 Kr. 18, 3. povolal Achab A-e, kt. představen
—  3. A. bál se Hospodina velmi
—  4. vzal A. 100 proroků a skryl je 

Abd. 1. viděni A-ovo

Abdiel.
1 Par. 5,15. Ahi, syn A-e, kniže

Abdon.
Joz. 21,30. A. a podměsti; 1 Par. 6, 74.
Soud. 12,13. soudil Izraele A., syn Hellelův; 15.
2 Par. 34,20. rozkázal A-ovi, synu Michovu

Abel (syn Adamův).
1 M. 4, 2. porodila A-e. I byl A. pastýř.
—  4. A. obětoval z prvorozených stáda
— vzhlédl R. nia A-e
—  8. mluvil Kain k A-ovi
—  povstav proti A-ovi, zabil jej 

Mat. 23,35. krve A-e spravedlivého; L. 11, 51. 
žid. 11, 4. věrou lepší obět obětoval A.
—  12,24. (krev) lépe mluvicí než A-ova

Abel (mišto).
Soud. 11,33. pobil je až do A. vinic

Abelbetmaacha (Abel, dům Maachy).
2 Sam.20,14. (Seba přišel) do A.; 15.
1 Kr. 15,20. dobyl A-y; 2 Kr. 15, 29.

Abelmaim ( totéž).
2 Par. 16, 4. dobyli A.

Abelmehula.
Soud. 7,22. až ku pomezi A. 1 Kr. 4, 12. 19, 16.

Abel Mizraim.
1 M. 50,11. nazváno j. jméno A. M.

Abelsetim.
4M. 33,49. až do A. na rovinách M.

Abelský.
2 Sam.20,18. žeť se ptáti budu A-ých

Abesam.
Soud. 12, 8. soudil Izraele A. z Betléma; 10.

Abia. Abi.
2K r. 18, 2. A. dcera Zachariášova; 2 Par. 29, 1. 
1 Sam. 8, 2. A. (syn Samuelův); 1 Par. 6, 28.
1 Par. 2,24. manželka Ezronova A.

Ahialbon.
2 Sam.23,31. A. Arbatský (jeden z 30 silných)

Abiam. Abiáš ( král).
1 Kr. 14,31. kraloval A.; 15, 1. 7. 1 Par. 3, 10.

2 Par. 11, 22. 12, 16. 13, 1.
~Mat. 1, 7. Roboám zplodil A-e., A. Azu

Abiáš.
1 Kr. 14, 1. roznemohl se A., syn Jeroboámův
1 Par. 7, 8. synové Becherovi: A.
—  24,10. na A-e padl los osmý

2 Par. 11,22. ustanovil Roboám A-e 
Neh. 10, 7. kt. potvrzovali: A.
—  12, 1. 4. navrátili se Zorobábelem: A.
—  17. z (čeledi) A-ovy Zichri

Luk. 1, 5. kněz Zachariáš, z třídy A-ovy 
Ábiatar.

1 Sam.22,20. A. utekl k Davidovi; 23, 6.
2 Sam. 8,17. Achimelech, syn A-úv (kněz)
—  15,24. šel i  A. a stál
—  20,25. Sádoch a A., kněžími; 1 Kr. 4, 4 

lK r .  1, 7. (Adoniáš) mluvíval s A-em
—  2,22. má po sobě A-a kněze
—  27. svrhl Šalomoun A-a

1 Par. 18,16. Abimelech, syn A-úv kněz; 24, 6. 
Mk. 2,26. všel do domu B. za A-a nejv. kněze

Abib.
2 M. 13, 4. měsíce A.; 23, 15. 34, 18. 5 M. 16, 1.



2 Abida —  Abram, Abraham.

Abida.
1 M. 25, 4. A., syn Madiánův; 1 Par. 1, 33. 

Abidan.
4 M. 1,11. z Beniamina A.; 2,22. 7, 60. 65.10,24. 

Abiel.
1 Par. 11, 32. A. Arbatský (udatný rytíř)

Abiezer.
Jo z. 17, 2. (los) synům A.
Soud. 8, 2. lepší než vinobraní A-ovo? 
2Sam.23,27. A. Anatotský; 1 Par. 11, 28.

Abiezeritský.
Soud. 6,11. Ofra Joasa A-ého

— 34. Gedeon svolal A-é k sobě

Abigail.
1 Sam.25, 3. 14. 42. A. jela za posly
—  27, 3. A. Nábalova; 30, 5. 2 Sam. 2, 2.

2 Sam. 3, 3. Cheleab (syn Davidův) z A.
1 Par. 2,16. (Iza i zplodil) Sarvii a A.
—  17. A. porodila Amazu
—  3, 1. Daniel (Davidův) z A. Karmelské

Abichail.
2 Par. 11,18. A., dceru Eliaba, syna Izai 
Est. 2,15. Ester, dcera A-ova; 9, 29.

Abilín&ký.
Luk. 3, 1. Lyzaniáš (byl) čtvrtákem A-ým

Abimelech.
1 M. 20, 2. A., král Gerarský, vzal Sáru
—  3. přišed Bůh k A-ovi ve snách
—  14. A. ovce a voly dal Abrahamovi
—  21,22. mluvil A. a Fikol k Abrahamovi
—  25. domlouval se Abraham na A-a
—  26, 1. odebral se Izák k A-ovi; 11.
— 8. vyhlédal A. král z okna; 16, 26. 

Soud. 8, 31. A. (Gedeonův); 9, 4. 6. 53. 55. 56.
—  9, 1. odšed A., Jerobálův, do Sichem
—  22. panoval A. nad Izraelem 3 léta
—  23. poslal B. ducha zlého mezi A-a 

2Sam .ll.21. kdo zabil A-a?
2. 34, 1. proměnil obličej svůj před A-em

Abinadab.
1 Sam. 7, 1. vnesli truhlu H. do domu A-ova;

1 Sam. 17,13. 2 Sam. 6,3. 1 Par. 13,7.
—  16, 8. povolal Izai A-a
—  31. 2. zabili Filistýnští A-a; 1 Par. 10, 2.

1 Kr. 4,11. syn A-ův měl dceru Šalomounovu
1 Par. 2,13. Izai zplodil A-a
—  8,33. Saul zplodil Jonatu, A-a; 9, 39.

Abinoem v. Barák.
Soud. 4, 6. Barák, syn A-ův; 5, 1. 12.

Abiram.
lK r .  16,34. v  A-ovi založil je

Abiron.
4 M. 16, 1. 2. Dátan a A. povstali; 26, 9. 5 M.

11, 6. Ž. 106, 17.
—  12. poslal Mojžíš, aby zavolali A-a

Abisua.
1 Par. 6, 4. Fines zplodil A.; 5.

Abiu.
2 M. 6,23. A. syn Aronův; 4 M. 3, 2. 26, 60.

1 Par. 6, 3. 24, 1.
—  24, 1. vstup k H. ty a Aron a A.; 9.
—  28, 1. aby úřad kněžský konali: A.

3 M. 10, 1. Nádab a A. obětovali oheň cizí
4 M. 3, 4. umřel A. před H; 26, 61.1 Par. 24,2.

Abiud.
Mat. 1,13. Zorobábel zplodil A-a 

Abizag.
1 Kr. 1, 3. A. Sunamitskou přivedli ku králi
—  15. A. Sunamitská přisluhovala králi
— 2,17. ať mi dá A. Sunamitskou; 21, 22.

Abizai.
1 Sam.26, 6. A., syn Sarvie; 7 atd. 2 Sam. 16,11.

19, 21. 20, 6.
2 Sam. 2,18. Joáb, A. a Azael; 1 Par. 2, 16.
—  24. Joáb a A. honili Abnera; 3, 30.
—  10,10. ostatek pod správu Á.; 1 Par. 19,11.
—  16, 9. řekl A.: Proč zlořečí tento pes?
—  18, 2. uvedl třetinu lidu v zprávu A.
—  5. přikázal král A.; 12.
—  20,10. honili Joáb a A. Sébu
—  21,17. retoval (Davida) A.
—  23,18. A., bratr Joábův, byl přední;

lP a r .  11, 20.
1 Par. 18,12. A. porazil Idumejské

Abner.
lSam.14, 50. A. hejtman; 17, 57. 26, 5. 2 Sam.

2, 8—31. 3, 6—37. 4, 1. 1 Kr. 2, 32.
—  26,15. řekl David A-ovi: Nejsi muž? 5. 14.

1 Par. 27,21. Jaasihel, syn A-ův

Abram, Abraham.
1 M. 11,26. Tare zplodil A-a; 27.
—  29. zpojímali ženy A. a Náchor
—  12, 4. vyšel A., jakž mu mluvil H.
—  4. byl A. v 75 letech
—  7. ukázal se H. A-ovi; Sk. 7, 2.
—  10. sstoupil do Egypta; 13, 1.
—  13, 2. byl A. bohatý velmi
—  5. Lot, který s Abrahamem chodil
—  7. nesnáz mezi pastýři stáda A-ova; 8.
—  12. A. bydlil v zemi Kananejské; 18.
—  14. řekl H. A-ovi, když se oddělil Lot;

15, 1.
—  14,12. vzali Lota, syna bratra A-ova; 14.
—  19. požehnaný A. Bohu silnému
—  20. dal (Melchisedechovi) A. desátky
—  15, 1. neboj se, A-el
—  6. (A .) uvěřil H. a počteno mu to
—  18. učinil H. smlouvu s A-em
—  16,15. porodila Agar A-ovi Izmaele
—- 16. A. byl v  86 letech, když porodila
—  17, 1. když A. byl v  99 L; 24.
—  3. padl A. na tvář svou; 17.
—  5. bude jméno tvé Abraham
—  9. řekl Bůh A-ovi; 15. (22, 1.)
—  23. A. Izmaele obřezal
—  26. obřezáni jsou A. a Izmael



Abram,, Abraham —  Absolon. 3

1 M. 18,17. zatajím před A-em, což dělati budu?
— 22. A. ještě stál před H.
—  20, 1. bral se A. do země polední
—  9. povolav Abimelech A-a; 11
— 14. Abimelech ovce a voly dal A-ovi
— 17. modlil se A. Bohu
—  21, 2. porodila Sára A-ovi syna
— 3. nazval A. syna svého Izák
— 5. byl A. ve 100 letech, když
—  7. kdo by byl řekl A-ovi
—  9. syn Agar, kt. porodila A-ovi
—  21,10. řekla A-ovi: Vyvrž děvku; 11.
— 14. vstál A. velmi ráno; 22, 3.
—  22, 1. zkusil Bůh A-a, a řekl: A-e!
— 14. nazval A. jméno místa toho
—  23, 2. A. kvílil nad Sárou
—  14. odpovídaje Efron A-ovi, řekl
— 24, 1. A. byl starý a H. požehnal mu
— 2. řekl A. služebníku staršímu
— 9. vložil ruku pod bedro A-a
— 25, 1. A. pojal ženu Ceturu
— 7. života A-ova 175 let
—  10. na poli, kt. koupil A., pochován
— 26, 3. utvrdím přísahu A-ovi, otci tvému
— 24. já jsem B. A-a, otce tvého; 28, 13.
— 28, 4. (Bůh) dejž tobě požehnání A-ovo
— 31,42. kdy by Bůh A-ův nebyl se mnou
— 32, 9. Bože otce mého A-a a Izáka
— 50,24. do země, kt. přisáhl A-ovi; 2 M.

33, 1. 5 M. 1, 8. 6, 10. 30, 20.
2 M. 2,23. rozpomenul se na smlouvu s A-em
—  3, 6. já jsem Bůh A-ův; Mat. 22, 32.

Mk. 12, 26. Sk. 7, 32.
— 15. Bůh A-ův poslal mne k vám; 16.
—  4, 5. že se ukázal tobě H., Bůh A-ův

6, 3. ukázalť jsem se A-ovi
—  8. ji dám A-ovi; 4 M. 32, 11. 5 M. 34, 4.
—  32,13. rozpomeň se na A-a; 5 M. 9, 27. 

Joz. 24, 3. vzal jsem A-a z místa
1 Par. 1,27. Abram, ten j. Abraham
—  16,16. na smlouvu, kt. učinil s A-em

2 Par. 20, 7. semeni A-a, milovníka svého 
Ž. 105, 6. símě A-ovo, služebníka jeho 
Izai. 29,22. H., kt. vykoupil A-a
—  41, 8. símě A-a, přítele mého; Jak. 2, 23.
—  51, 2. pohleďte na A-a, otce vašeho
—  63,16. A. nic neví o nás

Jer. 33,26. panovati nad semenem A-ovým 
Mich. 7,20. milosrdným (se ukážeš) A-ovi
Mat. 1, 1. Ježíše Krista, syna A-ova
— 3, 9. říkati: Otce máme A-a
—  z kameni syny A-ovi; Luk. 3, 8.
—  8,11. stoliti budou s A-em

Luk. 1,55. jakož mluvil A-ovi a semeni jeho
—  73. na přísahu, kt. A-ovi
—  13,16. dcera A-ova, kt. svázal satan
— 28. uzříte A-a v království Božím
—  16,22. nesou do lůna A-ova
— 23. uzřel A-a z daleka
— 24. bohatec řekl: Otče A-e! 30.
— 25. řekl A.: Synu; 29.
—  19, 9. i  on j. syn A-ův
—  20,37. nazývá Pána Bohem A-ovým

Jan 8, 33. símě A-ovo jsme; 37.
— 39. otec náš j. A.
— kdy byste synové A-ovi byli
— 40. tohoť A. nečinil
— 52. A. umřel i proroci
— 53. jsi ty větší otce našeho A-a?
— 56. A., otec váš, veselil se
— 57. 50 let nemáš a A-a jsi viděl?
— 58. prvé nežli A. byl, já jsem

Skut. 3,13. B. A-ův oslavil syna svého Ježíše
— 25. A-ovi: V semeni tvém požehnány 

film. 4, 1. což dime, že došel A. podlé těla?
— 2. byl-liť A. ze skutků spravedliv

3. uvěřil A.; Jak. 2, 23. Gal. 3, 6.
— 9. A-ovi víra počtena za spravedlnost

12. Šlepějemi v íry A-a
— 13. zaslíbení A-ovi; Gal. 3, 16.
— 16. (símě), kt. j. z víry A-ovy
— 9, 7. aniž že jsou símě A-ovo, jsou
— 11, 1. ze semene A-ova; 2 Kor. 11, 22.

Gal. 3, 29. žid. 2, 16.
Gal. 3, 6. jako A. uvěřil Bohu

— 7. kt. z víry, jsou synové A-ovi
— 8. písmo předpovědělo A-ovi
— 9. požehnání s věrným A-em
— 4,22. A. měl 2 syny; z děvky a 

Žid. 6,13. Bůh, zaslíbení čině A-ovi
7, 1. Melchisedech vyšel v cestu A-ovi

— 2. kterémuž A. desátek dal; 4. 6. 9.
— 5. od bratří, pošlých z bedr A-ových
— 11, 8. věrou A. uposlechl Boha
— 17. věrou obětoval A. Izáka

Jak. 2,21. A. ne ze skutků ospravedlněn j.?
— 23. A. přítelem Božím nazván j.

Absolon.
2 Sam. 3, 3. A., (Davidův) z Máchy; 1 Par. 3, 2.

— 13,20. řekl jí A., bratr je jí (Támar)
— 20, Támar opuštěna v domě A-a
— 28. přikázal A. služebníkům svým

34. A. utekl; 37. 38.
— 14,23. přivedl A-a do Jeruzaléma (Joáb)
— 25. nebylo touže tak krásného jako A.
— 27. zrodili se A-ovi 3 synové
— 28. byl A. v Jeruzalémě 2 létě

29. poslal A. k Joábovi; 30, 31. 32.
33. povolal (král) A-a. I  políbil A-a

— 15, 1. najednal sobě A. vozů a koní
— 2. A. stával při bráně; 2—6.
— 7. řekl A.: Nechť jdu (do Hebronu)
— 10. poslal A. špehéře
— kralujeť A. v Hebronu; 11. 12.
— 13. srdce Izraelských po A-ovi
— 16,21. odpověděl Achitofel A-ovi; 17, 1.
— 22. všel A. k ženinám otce svého
— 17,24. A. se přepravil přes Jordán
— 18, 5. zacházejtež mi pěkně s A-em
— 9. potka] se A. se služebníky David.

A. jel na mezku a uvázl za hlavu
— 10. viděl jsem A-a, an visí na dubě
— 14. Joáb 3 kopí vrazil do A-a
— 17. A-a uvrhli do jámy veliké.
— 18. A. vyzdvihl sobě sloup
— 29. dobře-li se má syn můj A.? 32.



4 Absolon —  Afek.

2 Sam.18,33. král plakal: Synu můj A-e, ó kdy 
bych byl umřel za tebe, A-e 

2 Par. 11,20. pojal Máchu, dceru A-ovu; 21.
2. 3, 1. Ž. Davidův, když utíkal před ' A-em

Ačkoli.
2 Sam.22,18. a. silnější mne byli
Ezd. 3, 3. a. se obávali národů jiných zemí
— 6. a. chrám H. ještě nebyl založen

Ada.
1 M. 4,19. A. (žena Lámechova); 20. 23.
— 36, 2. Ezau pojal sobě A-u, dceru Elona;

4. 10. 12.
Adad.

1 Kr. 11,14. protivníka, A-a Idumejského
— 11,21. řekl A. k Faraonovi: Propusť mne

Adadrimon.
Zach. 12,11. jako kvílení v A.

Adam (první člověk)•
l  M. 2,19. H. přivedl je k A-ovi
— 20. dal A. jména všechněm hovadům
— 25. byli obadva nazí, A. i žena
— 3, 8. skryl se A. a žena jeho
— 9. povolal H. Bůh A-a
— 12. řekl A.: žena, kt. jsi mi dal
— 20. dal A. jméno ženě své Eva
— 5, 2. nazval jméno jejich A.
— 3. byl A. ve 130 1., když zplodil (Seta) 

5M. 32, 8. když rozsadil syny A-ovy
1 Par. 1, 1. A., Set, Enos
Luk. 3,38. (Set) byl A-ův, kt. byl Boží
ftím. 5,14. kralovala smrt od A-a
— 14. ku podobenství přestoupení A-ova

1 Kor. 15,22. jakož v A-ovi vŠickni umírají
— 45. první A. v duši živou, ale ten po

slední A.
1 Tim. 2,13. A prvé j. stvořen, potom Eva
— 14. A. nebyl sveden, ale žena

Juda 14. prorokoval sedmý od A-a Enoch
Adam (město).

Joz. 3,16. od A. města k straně Sartan
Adama.

1 M. 10,19. pomezi Kananejských A., Seboim 
Joz. Í9 ,36. m £ sta  hrazená: A.
Oz. í l ,  8. bych tě položil jako A-u? 5 M. 29,23.

Adamatský.
1 M. 14, 2. proti Senábovi, králi A-ému
— 8. vytáhl král A.

Adar.
Ezd. 6,15. měsíce A.; Est. 3, 7. 13. 8, 12.

9, 1. 15. 17.
Addan.

Ezd. 2,59. tito také šli z A.
Addi.

Luk. 3,28. (Melchi) kt. byl A-ův 
Adna.

2 Par. 17,14. A. kníže, a s ním udatných 
Ezd. 10,30. ze synů Pachatmoabových: A.

Neh. 12, 15.

Adnach.
1 Par. 12,20. z pokolení Manassesova: A.

Adoniáš.
2 Sam. 3, 4. A., syn Haggit
1 Kr. 1, 5. A., syn Haggity pozdvihoval se
— 7. (Joáb a Abiatar) napomáhali A-ov
— 8. jini přednější nebyli s A-em
— 9. nabil A. ovcí a volů
— 11. že kraluje A.; 18.
— 24. 25. živ buď král A.!
— 50. A. boje se, chytil se rohů
— 2,13. přišel A. k Betsabé
— 19. aby mluvila s ním o A-e
— 21. nechť j. dána Abizag A-ovi
— 24. dnes umříti musí A.

2 Par. 17, 8. poslal Levity: A-e 
Neh. 10,16. kt. potvrzovali, byli: A.

Adonibezek.
Soud. 1, 5. nalezše A-a v Bezeku, bojovali
— 6. když utíkal A., honili ho
— 7. řekl A.: 70 králů s uťatými palci

Adonikam.
Ezd. 2,13. synů A-ových 666; Neh. 7, 18. 

Adoniram.
1 Kr. 4, 6. A. nad vybraným lidem; 5, 14.

Adonisedech.
Joz. 10, 1. A., král Jeruzalémský; 3. (23—27.) 

Adoraim.
2 Par. 11, 9. (vzdělal Roboám) A.

Adoráxn.
1 M. 10,27. Jektán A-a; 1 Par. 1, 21. 18, 10.
1 Par. 18,10. poslal (Tohu) A-a, syna svého

Adramelech.
2 Kr. 17, 31. pálili syny své ohněm A-ovi

— 19, 37. A. zabil (Senacheriba); Iz. 37, 38.
Adramyttenský.

Sk. 27, 2. všedše na lodí A-ou
Adriatický.

Sk. 27,27. my se plavili po moři A-ém 
Adriel.

1 Sam. 18,19. Merob dána j. A-ovi za manželku
— 21, 8. synů sestry Mikol, kt. A-ovi

Adulam.
Joz. 12,15. král Lebna jeden, král A. jeden
— 15, 35. dědictví synů Juda: A.

1 Sam.22, 1. David skryl se v jeskyni A. 2 Sam.
23, 13. 1 Par. 11, 15.

2 Par. 11, 7. města hrazená v Judstvu: A.
Neh. 11,30. z synů Judových bydlili v A.
Mich. 1,15. až do A. přijde, k slávě Izraelské

Aduram.
2Sam.20,24. A. byl nad platy; 1 Kr. 12, 18.
2 Par. 10,18. poslal král Roboám A-a

Afek.
Joz. 12,18. král A. jeden, král Sáron jeden
— 13, 4. všecka země až do A-á
— 19, 30. 31. A., dědictví synů Asser
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1 Sam. 4, 1. Filistinští položili se v A-u; 29, 1.
1 Kr. 20,26. Benadad vytáhl do A-u; 30.
2 Kr. 13,17. porazíš Syrské v A-u

Agabus.
Skut. 11,28. A. oznamoval, že bude hlad
— 21,10. prorok z Judstva, A., vzal pás

Agag.
4 M. 24, 7. vyvýšen bude více než A.; 1 Sam. 

15, 8. 9. 20. 32. 33.
Agagský. Viz: Aman.

Est. 3, 1. atd. 8, 3. atd. Aman A.

Agar.
1 M. 16, 1. děvku Egyptskou, jménem A.
— 3. vzavši A., dala ji Abramovi; 4.
— 8. A., děvko Sarai, odkud jdeš?
— 16,15. kt. porodila A. (Izmaele); 16.
— 21, 9. že syn A. Egyptské j. posměvač
— 14. Abraham vzav chléb, dal A.

17. anděl Boží zavolal na A.
— 25,12. rodové Izmaele, jehož porodila A. 

Gal. 4,24. tenť jest jako A.
— 25. A. j. hora Sinai v Arábii

Agaren. Agarenský. Agarejský.
1 Par. 5,10. 19. 20. 27, 31. Ž. 83, 7.

Ezd. 5, 1. A. prorok; 6, 14. Ag. 1, 1. 3. 12.
13. 2, 2. 11. 14. 15. 21.

Agrippa.
Skut. 25,13. král A. a Bernice přijeli do Cezaree
—r 22. A. řekl: Chtělť bych i já slyšeti
— 23. když přišel A. a Bernice
— 26, 1. A. řekl Pavlovi; 28.
— 7. pro tuť naději, ó králi A-o!
— 27. věříš-li, králi A-o, prorokům?

Agur.
Přís. 30, 1. slova A-a, syna Jáke 

Aha.
Iz. 44,16. a., zhřel jsem se, viděl jsem oheň

Ezd. 8,15. řeka A. 21. .31*
Ahiezer

4 M. 1,12. z pokolení Dan! A.; 2, 25. 7, 66.
71. 10, 25.

Ahiman.
Soud. 1,10. Juda pobil A-a

Ahira.
4M. 1,15. z Neftalímova: A.; 2, 29.
— 7,78. (obětoval) A.; 7, 83.
— 10,27. nad vojskem synů Neftalim A.

Ahod.
Soud. 3,15. vzbudil jim H. vysvoboditele A-a
— 4, 1. po smrti A-a činil opět

1 Par. 7,10. synové Bilanovi: A.
Ahola.

Ez. 23, 4. větší A., Samaří A.; 5. 36. 44.

Aholiab.
2M. 31, 6. přidal jsem A-a; 35, 34. 36, 1. 2.

38, 23.
Aholiba.

Ez. 23, 4. sestry její A.; 11. 22. 36. 44.
Ach!

Izai. 1, 4. a., národe hříšný!
Mal. 1,13. říkáte také: A. větší práce!
Mk. 1,24. a., což j. tobě do nás, Ježíši

Achab.
1 Kr. 16,28. kraloval A.; 29. 30. 18, 42. 46.

20, 13. 21, 25. 22, 20.
— 33. udělal A. i háj
— 17, 1. Eliáš mluvil k A-ovi; 18, 41.
— .18, 1. jdi, ukaž se A-ovi; 2.
— 3. povolal A. Abdiáše
— 6. A. šel jednou cestou sám
— 9. že vydati chceš v ruku A-ovu?
— 17. když uzřel A. Eliáše, řekl A.; 21,20
— 20. obeslal A. všecky syny Izraelské 

lK r. 20, 2. Benadad poslal posly k A-ovi
— 21, 4. přišel A. do domu svého smutný
— 16. uslyšev A., že by umřel Nábot
— 18. vyjdi vstříc A-ovi
— 21. vypléním z domu A-ova močícího
— 29. jak se ponížil A. před tváři mou?
— 22, 40. usnul A. s otci svými 

2Kr. 1, 1. po smrti A-ově
— 8,18. měl dceru A-ovu za manželku
— 9, 7. zmorduješ dům A-a, pána svého
— 8. tak zahyne všecken dům A-ův
— 25. když jsme jeli za A-em
— 10, 1. měl A. 70 synů v -Samaří
— 11. z domu A-ova; 21, 13.
— 21, 3. jako byl učinil A.; 2 Par. 21, 13. 

Jer. 29,21. praví H. o A-ovi, synu Kolaiášovu 
Mich. 6,16. ostřihá každého skutku A-ova

Achad.
1 M. 10,10. počátek jeho království byl A.

Achaia.
Skut. 18,12. Gallio vládařem byl v A-i
— 27. když chtěl jiti do A-e (Apollo)
— 19,21. projda A-i, šel do Jeruzaléma 

Řím. 16, 5. prvotiny A-e v Kristu; 1 Kor. 16,15.
2 Kor. 1, 1. v A-i; 11, 10. 1 Tes. 1, 7. 8.
— 9, 2. A. hotova j.

Achaikus.
1 Kor. 16,17. těším se z příchodu A-a. 

Achaiský.
Řím. 15,26. za dobré se vidělo A-ým, sbírku

Achán (Achar).
Joz. 7, 1. A. vzal něco z věcí proklatých
— 18. postižen j. A., syn Charmi
— 24. vzav Jozue A-a, vyvedli je
— 22,20. zdali A. nedopustil se

1 Par. 2, 7. A., kt. zkormoutil Izraele
Achas.

2 Kr. 15,38. kraloval A., syn Jotamův; 2 Kr. 16,
1. 2 Par. 27, 9.
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2 Kr. 16, 2. ve 20 letech byl A.; 2 Par. 28, 1.
—  5. Rezin a Pekach oblehli A-a
—  7. poslal A. posly k Tiglatfalazarovi
—  8. pobrav A. stříbro a zlato
—  20. usnul A. s otci svými; 2 Par. 28,27.
—  20,11. na hodinách slunečných A-ových;

Iz. 38, 8.
2 Par. 28,19. pro A-a, krále Izraelského
Izai. 1, 1. za dnů A-a; Oz. 1, 1. Mich. 1, 1.
—  7, 1. stalo se za dnů A-a
—  3. vy jd i vstříc A-ovi
—  10. mluvil ještě H. k A-ovi
—  14,28. léta, kteréhož umřel král A.

Mat. 1, 9. Joátam zplodil A-a; A. EzechiáŠe

Achates.
2M. 28,19. linkurius, a. a ametyst; 39, 12. 

Acl^az.
1 Par. 8,35. synové Míchovi: A.; 36. 9, 41. 42. 

Achbor.
2Kr. 22,12. A., syn Michaia
—  14. šli A. a Safan k Chuldě prorokyni 

Jer. 26,22. poslal krále Elnatana, syna A-ova;
36, 12.

Achia.
1 Par. 2,25. synové Jerachmeele: Ozem s A.

Achiáš.
1 Sam.14, 3. A., syn Achitobův
—  18. Saul k A-ovi: Postav sem truhlu

1 Kr. 4, 3. A. písař
—  11,29. našel je j prorok A. Silonský
—  30. ujav A. roucho nové, kt. měl
—  12,15. řeč, kt. mluvil skrze A-e
—  14, 2. tam j. A. prorok
—  4. žena’ Jeroboámova přišla do domu

A-ova. A. nemohl již viděti
—  5. řekl A-ovi: A j, žena Jeroboámova
—  6. uslyšev A. šust noh jejích
—  18. kt. mluvil skrze A-e; 15, 29.

2 Par. 10, 15.
—  15,27. činil úklady Báza, syn A-ův

1 Par. 11,36. udatní rytíři: A. Pelonský
—  26,20. A. byl nad poklady domu Božího

2 Par. 9,29. v  proroctví A-e Silonského 
Neh. 10,26. kt. toho potvrzovali, byli tito: A.

Achikam.
2 Kr. 22,12. rozkázal král A-ovi, synu Safano- 

vu; 2 Par. 34, 20. Jer. 40, 6.
—  14. šli Helkiáš kněz a A.
—  25,22. představil Godoliáše syna A-a 

Jer. 26,24. ruka A-ova byla při Jeremiášovi
—  40, 5. ku Godoliášovi, synu A-ovu

Achim.
Mat. 1,14. Sádqch zplodil A-a, A. Eliuda

Achiman.
1 Par. 9,17. vrátní: A.

Achimaas.
1 Sam.14,50. Achinoam (Saulova), dcera A-ova
2 Sam.15,27. A., syn tvůj, a Jonata
—  36. A. Sádochův a Jonata Abiatarův

—  17,17. Jonata a A. stáli u studnice Rogel
—  20. kde j. A., a Jonata
—  18,23. běžel A. cestou přímější
—  27. běh jako A-a, syna Sádochova
—  28. A. řekl králi: Pokoj tobě!
—  29. odpověděl A.: Viděl jsem hluk 

1 Kr. 4,15. A. (vládař) v Neftalím
1 Par. 6, 8. Sádoch zplodil A-a; 53.
—  9. A. zplodil Azariáše

Achimelech.
1 Sám.21, 1. přišel David k A-ovi knězi
—  ulek se A., vyšel vstříc Davidovi
—  22,11. poslal král, aby zavolali A-a
—  14. A. řekl: Kdo j. tak věrný jako
—  16. (Saul) řekl: Smrti umřeš, A-u
—  20. jediný syn A-ův, Abiatar, ušel
—  23, 6. když utíkal Abiatar, syn A-ův 

26, 6. David řekl A-ovi Hétejskému
—  30, 7. David Abiatarovi, synu A-ovu

2 Sam. 8,17. A., í»yn Abiatarův (byl knězem);
1 Par. 18, 16.

1 Par. 24, 3. A. z synů Itamarových
—  6. před A-em, synem Abiatarovým
— 31. před Sádochem a A-em

2. 52, 2. že David všel do domu A-ova

Achinoam.
1 Sam.25, 43. A. pojal David z Jezreel
—  30, 5. také zajaty jsou: A. Jezreelská

2 Sam. 2, 2. David i obě manželky jeho, A.
—  3, 2. Amnon z A. Jezreelské; 1 Par. 3, 1.

Achinoem.
1 Sam.14, 50. jméno manželky Saulovy A.

Achio.
2 Sam. 6, 3. Uza a A. spravovali vůz; 1 Par. 13, 7.

Achis.
1 Sam.21,10. David přišel k A-ovi, králi Gát
—  12. David bál se velmi A-a
—  27, 2. David odebral se k A-ovi
—  16. dal mu A. Sicelech
—  28, 1. A. Davidovi: Potáhneš se mnou
—  29, 2. táhli nazad s A-em atd.

1 Kr. 2, 40. Semei jel do Gát k A-ovi
Achisamech.

2 M. 35, 34. Aholiab, syn A-ův

Achitob. Viz: Achimelech.
1 Sam.14, 3. Achiáš, syn A-ův, kt. nosil efod
—  22,12. slyš nyní, synu A-ův!

2 Sam. 8,17. Sádoch, syn A-ův (byl knězem)
1 Par. 6, 7. Amariáš zplodil A-a
—  8. A. Sádocha; 12. 1 Par. 18, 16.

Achitofel.
2 Sam.15,12. poslal Absolon pro A-e

—  15,31. A. s těmi, kt. se spikli; 16, 15.
—  16,23. rada A-ova, jako by se doptával
—  17, 7. rada, kt. dal A.; 15.
—  23. A. vida, že se nestalo vedlé rady
—  23,34. Eliam, syn A-ův, Gilonský

1 Par. 27,33. A. též rada králova
Achmeta.

Ezd. 6, 2. nalezena j. v A. kniha
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Acho.
Soud. 1,31. Asser nevyhnal obyvatelů A. 

Achobor.
1 M. 36, 38. 39. Bálanan, syn A-ův; 1 Par. 1,49. 

Achor.
Joz. 7,24. vyvedli je do údolí A.; 26. 15, 7. 
Izai. 65,10. údolí A. za odpočívadlo skotům 
Oz. 2,15. dám ji vinice i údolé A.

Achzaf.
Joz. 11, 1. Jabín poslal ku králi A.
— 12,20. pobil Jozue: král A. jeden

Achzib, Achziba.
Joz. 19,29. meze skonává se v A.
Mich. 1,14. domové A. zklamají krále

Aialon.
Joz. 10,12. slunce zastav se v  údolí A.
—  19, 42. meze dědictví synů Dan: A.
—  21,24. Levitům dali též A.

Soud. 1,35. počal Amorejský bydliti v A.
— 12,12. Elon pochován j. v  A.

1 Sam.14,31. bili Filistýnské až do A.
2 Par. 11,10. A. a Hebron města hrazená
— 28,18. Filistinští vzali A.

1 Par. 8,13. knížata v A. zahnali obyvatele Gát

Aiat.
Iz. 10,28. přitáhne do A.

Ain.
4 M. 34,11. pomezí od východu maje A.
Joz. 19, 7. A., Remmon; 1 Par. 4, 32.
— 21,16. synům Arona kněze dali A.

1 Par. 4, 32. vsi při Etam, A.

Aion.
2Kr. 15,29. Tiglatfalazar vzal A.

Aj.
1 M. 6,12. a a., porušena byla (země)
1 Sam.12,13. a., král, kt. jste zvolili 
Luk. 17,23. dějíť vám: A. zde, aneb tamto!
Jan 1,29. a. beránek Boži
— 19, 5. řekl Pilát: A., člověk 

Skut. 7,56. a., vidím nebesa otevřená

Akaron.
1 Par. 2,17. Abigail porodila A-u
Joz. 13, 3. pomezi A.; 15, 11. Soud. 1, 18.
— 15,45. A. a městečka jeho; 46.

1 Sam. 5,10. truhlu Boži do A.; 6, 16. 17.
— 17, 52. padali FilistýnŠtí až do A.

2 Kr. 1, 2. Belzebuba, boha A.; 3. 6. 16.
Jer. 25,20. krále země Filistinské, i A.
Am. 1, 8. (proroctví) proti A.; Sof. 2, 4.

Zach. 9, 5.
Sof. 2, 4. A. vykořeněn bude 
Zach. 9, 7. aby byl A. jako Jebuzejský

Akaronitský.
Joz. 13, 3. patero kníž. Filistinských: A-é

Akeldama.
Skut, 1,19: A., t. j., pole krve

Akkub.
1 Par. 3,24. synové Elioenai: A.
—  9,17. vrátní: Sallum a A.

Ezd. 2,42. synů A-ových; Neh. 7, 45.
—  45. Netinejských: synův A.

Neh. 8, 7. A., Sabettai vyučovali lid zákonu

Akvila.
Skut. 18, 2. (Pavel) nalez Žida, jménem A-u
—  18. Pavel plavil se, a s ním A.
—  26. Priscilla a A. přijali ho k sobě 

ftim. 16, 3. Priscilly a A-y; 2 Tim. 4, 19.
1 Kor. 16,19. pozdravují vás A. a Priscilla

Alabastrový.
Mat. 26, 7. nádobu a-ou; Mk. 14, 3.
Mk. 14, 3. rozbivši a-ou nádobu, vylila 
Luk. 7, 37. přinesla nádobu a-ou masti 

Alamót.
2. 46, 1. píseň na a.

Alexander.
Mk. 15,21. Šimon Cyrenenský byl otec A-a 
Skut. 4, 6. že se sešla knížata Jan a A.
— 19,33. ze zástupu A-a nějakého táhli

A. chtěl zprávu dáti lidu
1 Tim. 1,20. zhynuli u víře Hymeneus a A.
2 Tim. 4,14. A. kotlář mnoho mi zlého způsobil

Alexandria.
Skut. 18,24. Apollo, rodem z A.

Alexandrinský.
Skut. 27, 6. našed setník bárku A-ou
— 28,11. plavili jsme se na bárce A-é
—  6, 9. povstali někteří ze školy A-ých

Alfa.
Zjev. 1, 8. A. i Omega; 11. 21, 6. 22, 13.

Alfeus.
Mat. 10, 3. Jakub A-ův
Mk. 2,14. uzřel Léví Alfeova, sedícího na cle
—  3,18. (Ježíš ustanovil) Jakuba A-ova 

Luk. 6,15. (Ježíš vyvolil) Jakuba A-ova 
Skut. 1,13. kdež přebývali: Jakub A-ův

Algumin.
1 Kr. 10,11. lodí přivezla z Ofir dřiví a.
—  12. z dřiví a. zábradel k domu H.

2 Par. 2, 8. pošli mi a. z Líbánu; 9, 10.
—  9,11. nadělal král z dřiví a. stupňů

Alian.
1 Par. 1,40. synové Sobálovi: A.

Alja.
1 Par. 1,51. vývodové IdumejŠtí: A.

Allon Bachuth*
1 M. 35, 8. nazval jméno jeho (dubu) A. B. 

Almugim Viz: Algumim.
AI mutlabben.

2. 9, 1. přednímu zpěváku na al m. žalm 
Almužna.

Mat. 6, 1. abyste a-y nedávali před lidmi 
—■■ 2. když dáváš a-u, netrub před sebou
—  4. aby a. tvá byla v skrytě
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Luk. 11,41. i z toho, což máte, dávejte a-u
— 12,33. prodávejte statky a dávejte a-u 
Skut. 3, 2. kt. sázeli u dveří, aby prosil za a-u
— 10. že j. ten, kt. na a-ě sedával
— 9,36. Tabita byla plná almužen
— 10, 2. Kornelius čině a-y mnohé lidu
— 4. a-y tvé vstoupily na paměť
— 31. a-y tvé jsouť v paměti
— 24,17. přišel jsem, a-y nesa

Aloe. Aloes.
4 M. 24, 6. jako stromoví a., kt. Štípil H. 2. 45, 

9. Př. 7, 17. Pis. 4, 14. Jan 19, 39.
Alžběta.

2 M. 6,23. pojal Aron A-u za manželku 
Luk. 1, 5. Zachariáš a A.; 7. atd.

Amalech.
1 M. 36,12. Tamna porodila Elifazovi A-a
— 16. kníže A. v zemi Idumejské 

2M. 17, 8. A. bojoval s Izraelem; 9. 10.
— 11. jakž opouštěl ruku, přemáhal A.;

13. 14. 16. 4 M. 13, 30. Soud. 3, 
13. 6, 3. 1 Sam. 14, 48. 15, 3.

4 M. 24,20. jakož počátek národů A.
5 M. 25,17. coť učinil A.; 19.
1 Sam.15, 5. přitáhl Saul k městu A-ovu
— 28,18. nevykonals hněvu nad A-em

Amalechitský.
1 M. 14, 7. 4 M. 14, 25.
Soud. 5,14. kořen jejich bojoval proti A-ým
— 10,12. 1 Sam. 15, 8.18. 27, 8. 30, 1. 2 Sam. 8,

12. 1 Par. 4, 43. 18, 11. 2. 83, 8.
Aman. Viz: Agagský.

Est. 3, 1. zvelebil Asverus A-a; 2. 4.
— 5. vida A., že se Mardocheus neklaní
— 8. řekl A. králi Asverovi
— 5, 4. nechať přijde král s A-em
— 9. vyšel A. dne toho, vesel jsa
— 6, 6. takž všel A. Jemuž řekl král
— 7, 1. přišel král i A., aby hodovali
— 10. oběsili A-a na té šibenici
— 8, 1. dal Ester dům A-a
— 9,12. 13.14. vyhladili 10 synů A-ových

Amana.
Pis. 4, 8. pohledíš s vrchu hory A. 

Amariáš.
1 Par. 6, 7. zplodil A-e, A. Achitoba; 6, 11.

Ezd. 7, 3.
— 11. zplodil pak Azariáš A-e
— 52. A. syn Maraiotův
— 23,19. synové Hebronovi: A.; 24, 23.

2 Par. 19,11. A., kněz nejvyšší, mezi vámi bude
— 31,15. (Chóre) ku pomoci byli: A.

Ezd. 10,42. zapudili cizozemky: A.
Neh. 10, 3. kt. toho potvrzovali, byli: A.
— 12, 2. tito kněži se navrátili: A.

Sof. 1, 1. syna Godoliášova, syna A-ova
Amasai. Viz: Amazai.

1 Par. 6,25. synové Elkánovi: A.
35. syna Machatova, syna A.

Amassai.
Neh. 11,13. A., syn Azarele (z kněži)

Amateus.
1 Par. 1,13. 16. Kanaan zplodil A-a

Amaza.
2Sam.l7,25. ustanovil Absolon A-u
— 19,13. A-ovi rcete: zdaliž nejsi kost má?
— 20, 4. řekl král A-ovi: Svolej Judské
— 8. A. potkal se s nimi
— 9. řekl Joáb A-ovi: Dobře-li se máš?
— 9. ujal Joáb A-u za bradu
— 10. A. nešetřil se meče
— 12. A. válel se v krvi; 1 Král. 2, 32.
— odvlékl A-u s cesty do pole

1 Kr. 2, 5. víš, co učinil Joáb A-ovi
— otec A-ův byl Jeter
— 12,18. duch posilnil A-u předního

2 Par. 28,12. povstal A., syn Chadlaiův
Amazai.

1 Par. 15,24. A. a Eliezer kněži, troubili
2 Par. 29,12. Machat, syn A.

A  Y % | g n i  q o

2 Kr. 12,21. kraloval A.; 14, *1. 1 Par. 3, 12.
2 Par. 24, 27.

— 13,12. bojoval proti A-ovi
— 14, 8. A. poslal posly k Joasovi
— 9. poslal Joas k A-ovi; 11. 13. 15.
— 11. A. neuposlechl; 2 Par. 25, 20.
— 17. živ byl A. po smrti Joasa 15 let
— 18. o jiných věcech A-ových
— 21. 15, 1. kraloval Azariáš, syn A-e
— 23. léta 15. A-e, kraloval Jeroboám
— 15, 3. vedlé všech věcí, kt činil A.

1 Par. 6,45. A., syn Helkiášův
2 Par. 17,16. A. se dobrovolně- oddal H.
— 25, 1. v 25 letech králová ti počal A.
— 5. shromáždil A. lid Judský
— 27. jakž se spustil A. Hospodina

2 Par. 26, 4. což Činil A., otec jeho
Am. 7,10. A., kněz Bételský; 12.

Amen.
4M. 5,22. i odpoví žena ta: A., a.
5 M. 27,15. odpoví všecken lid a řekne: A.;

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
25. 26. 1 Par. 16, 36. 1 Kr. 1, 36. 
Neh.* 5, 13. 8, 6. 2. 41, 14. 72, 19. 
89, 53. 106, 48. Jer. 28, 6.

Jer. 11, 5. řekl jsem: A., Hospodine
Mat. 6, 2. a. pravím vám, majiť odplatu svou
— 13. moc i sláva na věky, a.
— 26,21. a. pravím vám, jeden mne zradí 

ÍUm. 1,25. kt. j. požehnaný na věky, a.
— 9, 5. Kristus, požehnaný na věky, a.
— 11,36. jemuž sláva ha věky, a.
— 15,33. Bůh pokoje se všemi vámi, a.
— 16,24. milost P. našeho J. Kr. se všemi

vámi, a. Fil. 4. 23. 1 Tes. 5, 28.
2 Tes. 3, 18. Zj. 22, 21.

— 27. samému Bohu sláva na věky. A. 
1 Kor. 14,16. kterakž prostý člověk řekne a.?
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2Kor. 1,20. zaslíbeni Boži jsou: Jest a a.
— 13,13. láska Boží se všechněmi vámi. A. 

Gal. 1, 5. jemuž sláva na věky věků, a. Ef. 3,
21. 2 Tim. 4, 18. žid. 13, 21. Zj. 7,12.

— 6,18. s duchem vaším, a.; Filem. 25.
Ef. 6,24. milost B. se všechněmi milujícími A. 
Fil. 4,20. Bohu sláva na věky věků. A. 1 Tim.

1, 17. 1 Petr 4, 11. 5, 11.
Kol. 4,18. milost Boži s vámi. A. 2 Tim. 4,22.
1 Tim. 6,16. čest a síla věčná, a.
— 21. milost Boži s tebou, a

Tit. 3,15. se všechněmi vámi, a.; Žid. 13, 25.
1 Petr 4,11. kt. má slávu na věky věků. A.
— 5,14. pokoj vám všechněm. A.

2 Petr 3,18. sláva nyní i na časy věčné. A. 
Juda 25. sláva nyní i po všecky věky. A. 
Zjev. 1, 6. (Kristu) buď sláva a moc na v. A.
— 7. budou plakati, jistě, a.
— 3,14. toto praví A., svědek ten věrný
— 5,14. čtvero těch zvířat řeklo: A. 7,

12. 19, 4.
— 7,12. řkouce: A.! Požehnáni a sláva
— 22,20. jistěť přijdu brzo, a.

Ametyst.
2 M. 28,19. 39, 12. Zj. 21, 20.

Amfipolis.
Skut. 17, 1. prošedše A-im, přišli do Tess.

Amiel.
4 M. 13,13. A., syn Gemalův 
2 Sam. 9, 4. v domě Machiry, syna A-ova; 5.
— 17,27. Machir, syn A-ův z Lodebar

1 Par. 3, 5. čtyři z Betsabé, dcery A-ovy
— 26, 4. 5. z Obededomových A. šestý

Aminadab.
2 M. 6,23. pojal Aron Alžbětu, dceru A-ovu
4 M. 1, 7. 2, 3. Názon, syn A-ův; 7, 12.

17. 10, 14.
Rut 4,19. Aram A-a, A. Názona; 20. 1 Par.

2, 10. Mat. 1, 4.
1 Par. 6,22. synové Kahat: A., Chóre
— 15,10. ze synů Uzielových: A. kníže

Amma.
2 Sam. 2,24. ku pahrbku A.

Ammon. (Ben Ammon.)
1 M. 19,38. mladší porodila syna: Ben A.
5 M. 2,19. synové A.; Soud. 3, 13. 1 Sam. 14,

47. 2 Sam. 8, 12.
2 Kr. 23,13. Melchomovi, ohavnosti synů A.
2 Par. 20,10. aj, synové A. a Moáb
— 27, 5. bojoval s králem synů A.

Iz. 11,14. synové A. poslouchati jich budou
Jer. 25,21. (napájel jsem) i syny A.
Ez. 21,28. takto praví H. o synech A.
— 25, 5. města A. za odpočívadlo stádům 

Am. 1,13. pro trojí nešlechetnost synů A.
Ammonitský.

1 M. 19,38. 5 M. 23, 3. Soud. 11, 4. 5. 1 Par.
19, 3. Ž. 83, 8.

Soud. 10, 7. vydal je v ruku A-ých

1 Sam.11, 1. přitáhl Náhas A. proti Jábes
— 11,11. bili A-é

2 Sam. 10, 6. vidouce A-ští, že se zošklivili
— 10,14. A-ští vidouce, že utíkají Syrští

1 Kr. 11, 1. Šalomoun zamiloval ženy A-é
— 14,21. Naama A-á; 31. 2 Par. 12, 13.

2 Par. 24,26. Zabad, syn Simaty A-ého
— 26, 8. dávali A-ští dary Uriášovi 

Ezd. 9, 1. podlé ohavností A-ých 
Neh. 2,10. Tobiáš, služebník A.; 19.
— 13, 1. nemá vjíti A. do shromáždění
— 13,23. kt. byli pojali ženy A-é 

Jer. 49, 1. proti A-ým
Amnon.

2 Sam. 3, 2. prvorozený A.; 1 Par. 3, 1.
— 13, 1. zamiloval ji A., syn Davidův
— 2. A. v nemoc upadl pro Támar
— 15. potom vzal ji A. v nenávist
— 20. nébyl-liž A., bratr tvůj, s tebou?
— 22. Absolon nemluvil s A-em
— 28. když se rozveselí srdce A-ovo
— 29. učinili A-ovi služebníci Absolon.
— 32. ale A. toliko zabit
— 39. David oželel smrti A-ovy

Amon.
1 Kr. 22,26. doveď Micheáše k A-ovi
2 Kr. 21,18. kraloval A.; 19. 1 Par. 3, 14.

2 Par. 33, 20. 21.
— 23. spuntovali se služebnici A-ovi
— 24. pobil, kt. proti A-ovi; 2 Par. 33,25.
— 25. o jiných činech A-ových zapsáno

2 Par. 18,25. A., hejtman města
— 33, 22. všechněm rytinám obětoval A.
— 23. A. mnohem více hřešil

Neh. 7,59. synů A. (služeb. Šalomounových) 
Jer. 1, 2. za Joziáše, syna A-ova; Sof. 1, 1.
— 25, 3. od 13. léta Joziáše, syna A-ova 

Mat. 1,10. Manasses zplodil A-a, A. Joziáše
Amoreus.

1 M. 10,15. 16. Kanaan zplodil A-a; 1 Par. 1,
13. 14.

2 M. 33, 2. vyženu A-a; 34, 11. 5 M. 7, 1. 20,17.
5 M. 20,17. vyhladíš A-a

Amorejský.
1 M. 14, 7. pohubili krajinu A-ého
— 13. bydlil v rovinách Mamre A-ého
— 15,16. není doplněna nepravost A-ých
— 18,21. semeni tvému dám: A-é
— 48,22. kt. jsem dosáhl z ruky A-ého 

2M. 3, 8. abych vyvedl jej na místa A-ého
— 13, 5. když uvede tě H. do země A-ých;

23, 23.
4 M. 13,30. Jebuzejský a A. bydli na horách
— 21,21. poslal lid Izraelský k Seonovi, králi

A-ému; Soud. 11, 19.
— 25. přebýval ve městech A-ých; 31.
— 32,39. synové Machir vyhnali A-ého 

Joz. 2,10. co jste učinili dvěma král. A-ým
— 3,10. vyžene od tváři vaší A-ého
— 5, 1. když uslyšeli králové A-šti
— 10, 5. vytáhlo 5 králův A-ých
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Joz. 10, 6. sebrali se králové A-ští
—  12. dal H. A-ého v moc Izraelským
—  13,10. Seona, krále A-ého; 2. 135, 11.12.
— 15. 21. dal království krále A-ého
—  24,15. vyvolte si; buď bohy A-ých
—  18. vypudil H. zvláště A-ého 

Soud. 1,35. počal A. svobodně bydliti
—  3, 5. bydlili uprostřed A-ých
— 11,23. H. vyhladil A-ého

1 Sam. 7,14. byl pokoj mezi Izraelem a A-ými
2 Sam.21, 2. Gabaonitšti byli z ostatků A-ých 
1 Kr. 9,20. 21. lid, který pozůstal z A-ých;

2 Par. 8, 7. 8.
Ez. 16, 3. otec tvůj j. A.; 45.
Am. 2, 9. ježto jsem já vyhladil A-ého

Amos.
2Kr. 19, 2. 20. Izaiáš, syn A-ův; 20, 1. 2 Par.

26, 22. 32, 20. 32. Iz. 1, 1. 2, 1.
13, 1. 20, 2. 37, 2. 21. 38, 1.

Am. 1, 1. slova A-ova, kt. byl mezi pastýři 
z Tekoa; 7, 8. 10. 11. 12. 14. 8, 2. 

Luk. 3,25. Matatiáš byl syn A-ův

Amplias.
ftím. 16, 8. pozdravte A-a mně v Pánu milého

Amrafel.
1 M. 14, 1. A., král Sinearský; 9.

Amram.
2 M. 6,18. synové Kahat: A.; 4 M. 3, 19.

26, 58. 1 Par. 6, 2. 18.
—  20. pojal A. ženu Jochebed; 4 M. 26, 59.
—  20. let života A-ova bylo 137

4M. 26,59. Jochebed porodila A-ovi Arona 
1 Par. 6, 3. synové A-ovi: Aron, Mojžíš 
Ezd. 10,34. zapudili ženy cizozemky: A.

Amri.
1 Kr. 16,16. ustanovili sobě krále A.

21. druhá polovice postoupila po A.
23. kraloval A. nad Izraelem 12 let

—  25. činil A. to, což jest zlého
—  27. jiné věci A. zapsány jsou
—  28. usnul A. s otci svými
—  29. Achab, syn A., kraloval
—  30. Achab, syn A., horši

2Kr. 8,26. Atalia, dcera A.; 2 Par. 22, 2. 
iP a r .  7, 8. synové Becherovi: A.
1 Par. 9, 4. syn Amiuda, syna A.
— 27,18. (vývoda) A., syn Michaelův 

Mich. 6,16. snažně ostřihá ustanoveni A.

Ana.
1 M. 36, 2. 14. 18. 24. 25. 29. 1 Par. 1, 40. 41.
2 Kr. 18,34. kde jsou bohové A. i Ava?
—  19,13. kde jest král A. i Ava?

Anamelech.
2Kr. 17,31. ke cti A-ovi, bohu Sefarvaim.

Anamin.
1 Par. 1,11. Mizraim zplodil Ludim, A. 

Ananiái.
Skut. 5, 1. muž, jménem A., prodal statek 
—- 3. A-i, proč naplnil satan srdce tvé

—  5. uslyšev A. ta slova, zdechl
—• 9,10. učedlník v  Damašku, jménem A.
—  řekl jemu Pán u viděni: A-i
—  22,12. A., muž pobožný, svědectví maje
—  23, 2. nejv. kněz A. kázal, aby jej bili
—  24, 1. nejv. kněz A. s staršími

Anatot.
Joz. 21,18. z pokolení Beniaminova A.
1 Kr. 2,26. jd i do A. k roli své 
1 Par. 7, 8. synové Becherovi: A.
Neh. 10,19. kt. potvrzovali, byli: A.
—  11,31. 32. synové Beniaminovi v A.

Iz. 10,30. ach ubohá A.
Jer. 1, 1. Jeremiáše, z kněži, kt. byli v A.
—  32, 7. kup sobě dvůr můj, kt. j. v A.; 8. 9.

Anatotský,
Ezd. 2,23. synů A-ých 128
Jer. 11,21. takto praví H. o A-ých
—  23. uvedu zlé na A-é
—  29,27. jsi neokřikl Jeremiáše A-ého

Andronikus. 
ftím. 16, 7. pozdravte A-a a Junia 

Anděl.
1 M. 16, 7. 9. 11. našel ji a. Hospodinův
—  19, 1. přišli dva a-é do Sodomy; 15.
—  21,17. a. Boži zavolal na Agar
—  22,11. zvolal a. H. na Abrahama; 15.
—  24, 7. pošle a-a svého před tebou; 40.
—  28,12. a-é vstupovali a sestupovali
—  31,11. řekl mi a. Boží ve snách
—  32, 1. potkali se s ním a-é Boží
—  48,16. a., kt. vytrhl mne ze zlého 

2M. 3, 2. ukázal se mu a. H.; Sk. 7, 30.
—  14,19. bral se a. Boží, kt. předcházel voj

sko Izr.; 23,20. 23. 32, 34. 4 M. 20,16. 
2M. 33, 2. pošli před tebou a-a 
4 M. 22,22. postavil se a. H. na cestě 
Soud. 2, 1. vstoupil a. H. z Galgala; 4.
—  6,11. přišel a. H. a posadil se
—  12. ukázal se Gedeonovi a. H.
—  22. proto-liž jsem viděl a-a H.

Soud. 13, 3. ukázal se a. H. ženě té
—  20. vznesl se a. H. v  plameni

1 Sam.29, 9. vzácný jako a.
2 Sam.14,17. jako a. B. j. pán můj; 20. 19, 27.
—  24,16. vztáhl a. ruku na Jeruzalém

1 Kr. 13,18. mluvil ke mně a. slovem H.
—  19, 5. a. dotekl se ho; 7.

2 Kr. 1, 3. a. H. řekl Eliášovi; 15.
—  19,35. té noci vyšel a. H. a zbil; Iz. 37,36.

1 Par. 21,12. aneb a. H., aby hubil
—  16. David uzřel a-a Hospodinova

2 Par. 32,21. poslal H. a-a, kt. vyhladil 
Joh 4,18. při a-ich zanechal nedostatku
—  33,23. bude-li miti a-a vykladače

2. 8, 6. učinil jsi ho málo menšího a-ů
—  34, 8. vojensky se klade a. H.
—  35, 5. a. H. rozptylujž je
—  6. a. H. stihej je ...
—  78,49. dopustiv na ně a-y zlé
—  91,11. a-ům přikázal o tobě; Mat. 4, 6.

Luk. 4, 10.



Anděl — Andělský. 11

Z. 103,20. dobrořečte H. a-é jeho
— 148, 2. chvalte jej všickni a-é jeho 

Kaz. 5, 6. aniž řikej před a-em, že to j.
Iz. 63, 9. a. přístojici jemu vysvobozoval je
Dan. 3,28. poslal a-a svého a vytrhl; 6, 22.
Oz. 12, 4. knižetsky potýkal se s a-em 
Zach. 1, 9. řekl mi a.; 12—14. 2, 3. 4, 1. 5.

5, 5. 6, 5.
3, 1. mi ukázal Jozue, stojícího před a-em

— 4, 4. řekl jsem a-u tomu; 5, 10. 6, 4.
1, 11. 19.

— 12, 8. dům Davidův podobný a-u H.
Mal. 3, 1. posílám a-a svého; Mat. 11, 10.

Mk. 1, 2. Luk. 7, 27.
— 1. a. smlouvy, v němž libost máte 

Mat. 1,20. a. P. ve snách ukázal se; 2, 13.19.
— 24. učinil, jakož mu přikázal a. Páně
— 4,11. a-é sloužili jemu; Mk. 1, 13.
— 13,39. ženci jsou a-é
— 41. pošle a-y své; 24, 31. Mk. 13, 27.
— 49. vyjdou a-é a oddělí zlé

16,27. přijde s a-y svými; Mk. 8, 38.
— 18,10. a-é jejich hledí na tvář Otce
— 22, 30. budou jako a-é Boží; Mk. 12, 25.
— 24,36. o tom dni neví ani a-é; Mk. 13, 32.
— 25, 31. všickni svati a-é s ním
— 41. připraven ďáblu i a-ům jeho
— 26, 53. dvanácte houfův a-ů
— 28, 2. a. Páně sestoupiv s nebe, odvalil
— 5. a. řekl: Nebojte se vy 

Luk. 1,11. ukázal se jemu a. Páně
— 26. poslán j. a. Gabriel od Boha
— 2, 9. a. Páně postavil se podlé nich
— 10. řekl jim a.: Nebojtež se
— 13. s a-em zjevilo se množství
— 15. jakž odešli od nich a-é do nebe
— 21. kt. bylo nazváno od a-a
— 9,26. přijde v slávě své i svátých a-ů
— 12, 8. vyzná jej před a-y Božími
— 9. zapřinť bude před a-y Božími
— 15,10. radost před a-y Božími
— 16,22. nesen od a-ů do lůna Abrahamova
— 20,36. a-ům rovni budou

Luk. 22,43. ukázal se jemu a. s nebe
Jan 1,52. uzříte a-y Boží vstupující
— 5, 4. a. jistým Časem sestupoval
— 12,29. pravili: A. k němu mluvil
— 20,12. uzřela dva a-y v bílém rouše 

Skut. 5,19. a. Páně otevřev dvéře u žaláře
— 6,15. viděli tvář jeho jako tvář a-a
— 7,30. ukázal se jemu a. Páně
— 35. toho poslal skrze ruku a-a
— 38. kt. byl na poušti s a-em
— 8,26. a. Páně mluvil k Filipovi
— 10, 3. viděl a-a B., an všel k němu; 7. 22.
— 11,13. kterak viděl a-a v domě svém
— 12, 7. a. Páně postavil se v žaláři
— 10. hned odešel a. od něho
— 11. nyní vím, že poslal Pán a-a svého
— 15. řekli: A. jeho j.
— 23. ihned ranil jej a. Páně

—  23, 8. že není vzkříšení, ani a-a

— 9. buď že mluvil jemu duch neb a.
— 27,23. této noci ukázal mi se a. Boha 

Řím. 8, 38. ani a-é, ani knižatstvo
1 Kor. 4, 9. divadlo a-ům i lidem
— 6, 3. že a-y souditi budeme?
— 11,10. obestřeni na hlavě pro a-y

2 Kor. 11,14. satan proměňuje se v a-a světlosti
— 12, 7. a. satan, aby mne zašijkovál

Gal. 1, 8. by a. s nebe kázal vám, mimo to
— 3,19. zákon spůsobený skrze a-y
— 4,14. jako a-a Božího přijali jste mne

2 Tes. 1, 7. s a-y moci jeho
1 Tim. 3,16. ukázal se a-ům, kázán pohanům
— 5,21. před obličejem vyvolených a-ů 

Žid. 1, 4. důstojnější nad a-y učiněn
— 5. kterému kdy z a-ů řekl; 13.
— 6. klanějte se jemu všickni a-é Boži
— 7. o a-ích dí: Kt. činí a-y své duchy
— 2, 2. skrze a-y mluvené slovo
— 5. nepoddal á-ům okršlku země
— 7. maličkos menšího než a-y učinil
— 9. maličko nižší byl nežli a-é
—  16. nepřijal a-ů, ale símě Abrahamovo
— 12,22. k nesčíslnému zástupu a-ů
— 13, 2. nevěděvše, a-y za hostě přijímali

1 Petr 1,12. žádostiví jsou a-é patřiti
— 3,22. podmaniv sobě a-y

2 Petr 2, 4. poněvadž B. a-ům neodpustil
— 11. a-é, jsouce větší v síle

Juda 6. a-y, kt. neostříhali knižetstvi 
Zjev. 1, 1. poslav je skrze a-a služebníku
— 20. 7 hvězd jsou a-é sedmi sborů
— 2, 1. a-u Efezské církve piš; 8. 12.

18. 3, 1. 7. 14.
— 3, 5. před obličejem Otce i před a-y
— 5, 2. viděl jsem a-a silného, volajícího
— 11. slyšel jsem hlas a-ů mnohých*
— 7, 1. potom viděl jsem čtyři a-y
— 2. viděl jsem a-a vystupujícího
— 7,11. všickni a-é stáli okolo trůnu
— 8, 2. viděl jsem 7 a-ů, jimž dáno 7 trub
— 9,11. a-a propasti, jemuž jméno Abaddon
— 10, 1. viděl jsem jiného a-a silného
— 12, 7. stal se boj: Michal a a-é jeho bo

jovali
drak bojoval i a-é jeho 

Zjev. 14, 6. a-a, majícího evangelium věčné
— 19. spustil a. srp svůj na zem
— 15, 1. 7 a-ů majících 7 ran posledních;

6. 7. 8. 16, 1. atd. 17, 1. atd. 21, 9.
— 17, 7. řekl mi a.: Co se divíš?
— 18, 1. a-a, majícího moc velikou
— 21. zdvihl jeden silný a. kámen
— 19,17. viděl jsem a-a, an stojí v slunci
— 20, 1. a-a, majícího klíč od propasti
— 21,12. na těch branách 12 a-ů
— 17. měrou člověka, kt. j. míra a-a
— 22, 6. Pán B. poslal a-a svého, aby ukázal
— 8. klaněti se chtěje před nohama a-a
— 16. já, Ježíš, poslal jsem a-a svého

Andělský.
Luk. 24,23. že viděni a-é viděly
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Skut. 7, 53. zákon působením a-ým (Gal. 3, 19. 
Žid. 2, 2.)

1 Koř. 13, 1. bych jazyky lidskými i a-ými 
Kol. 2,18. pokorou a náboženstvím a-ým

Aner.
1 M. 14,24. A., Eškol a Mamre 
1 Par. 6,70. A. a předměstí jeho

Anna.
1 Sam. 1, 2. jméno jedné A.; 5. atd. 2, 1. 21. 
Luk. 2, 36. A. prorokyně, dcera Fanuelova

Annáš.
Luk. 3, 2. za nejv. kněze A-e a K.; Jan 18, 13.

24. Sk. 4, 6.

Antikrist.
1 Jan 2,18. že a. přijíti má, i nyníť a-ové

mnozí povstali
—  2,22. tenť j. a., kdož zapírá
—  4, 3. toť j. ten duch a-ův

2 Jan 7, takový každý j. bludař a a.

Antiochenský.
Skut. 6, 5. vyvolili Mikuláše A-ého

Antiochie.
— 11,19. přišli až do A.; 20.

22. poslali Barnabáše, aby šel do A.
—  25. Barnabáš přivedl (Saule) do A.
—  26. v A-i učedlníci nazváni křesťané
— 27. z Jeruzaléma proroci do A.
—  13,14. přišli do A. Pisidické
—  15,22. vybrané muže poslali do A.; 30. 

Gal. 2,11. když byl přišel Petr do A.
2 Tim. 3,11. utrpení, kt. na mne přišla v A-i

Antipas.
Zjev. 2,13. A., svědek můj věrný zamordován

Antipatris.
Skut. 23,31. přivedli Pavla v noci do A-dy

Apatekář.
Neh. 3, 8. opravoval Chananiáš, syn a-ův

Apatykářský. Apatekářský.
2 M. 30,25. dílem a-ým; 35. 37,29. 2 Par. 16,14. 
Pis. 3, 6. kadidlem, dražším nad prach a. 

Apelles.
IŘím. 16,10. pozdravte A-a zkušeného v Kristu 

Apfie. Apfia.
Filem. 2. Pavel — A-i milé 

Apollyon.
Zjev. 9,11. anděla propasti, jemuž jméno A. 

Apollo.
Skut. 18,24. žid, jménem A., přišel do Efezu 
Skut. 19, 1. když A. byl v Korintu
1 Kor. 1,12. já jsem Pavlův, já A-ův; 3, 4.
—  5. kdo j. Pavel? kdo A.?
—  6. já ť jsem štípil, A. zaléval
—  22. buď Pavel, buď A., všecko j. vaše
—  4, 6. obrátil jsem na sebe a na A.
—  16,12. o A-ovi bratru vězte, že jsem ho

prosil
Tit. 3,13. A. s pilnosti vyprovoď

Apollonia.
Skut. 17, 1. prošedše Amfipolim a A-ii

Apoštol.
Mat. 10, 2. 12 a-ů jména jsou tato
Luk. 6,13. vyvolil z nich 12, kt. i a-y nazval
Skut. 1,26. (Matěj) připojen j. k 11 a-ům
—  2, 43. mnozí divové dáli se skrze a-y
— 5,18. vztáhli ruce na a-y
—  29. a-é řekli: Více sluší poslouchati
—  8, 1. všickni se rozprchli, kromě a-ů
—  9,27. Barnabáš vedl (Pavla ) k a-ům
—  14,14. to když uslyšeli a-é, Barnabáš a
—  15,23. bratřím a-é a starší pozdraveni 

Řím. 1, 1. Pavel, povolaný a.; 1 Kor. 1, 1.
—  11,13. jelikož jsem já a. pohanský
—  16, 7. kt. jsou vzácní u a-ů

1 Kor. 4, 9. že nás Bůh a-y poslední okázal
—  9, 2. bychť jiným nebyl a-em, vám
—  12,28. některé postavil Bůh a-y

29. zdaliž jsou všickni a-é?
—  15, 7. vidin j. potom ode všech a-ů
—  9. já jsem nejmenší z a-ů
—  kt. nejsem hoden slouti a.

2 Kor. 1, 1. Pavel a. Ježíše Krista; Ef. 1, 1.
Kol. 1, 1. 1 Tim. 1/1. 2 Tim. 1, 1. 
Tit. 1, 1.

—  11, 5. nic menší, nežli ti velicí a-é; 12, 11.
13. falešní a-é jsou dělníci lstiví 

Gal. 1, 1. Pavel a. ne od lidi 
Ef. 3, 5. nyní zjeveno j. svátým a-ům jeho
—  4,11. onť dal některé a-y 

Fil. 2,25. Epafrodita, vašeho a-a
Žid. 3, 1. a-a a nejv. kněze vyznáni našeho
1 Petr 1, 1. Petr, a. Ježíše Krista
2 Petr 3, 2. na přikázáni od nás a-ů 
Juda 17. na slova předpověděná od a-ů 
Zjev. 2, 2. kt. se praví býti a-é, ale nejsou
—  18,20. raduj se nad ním nebe i svati a-é
—  21,14. jména 12 a-ů Beránkových

Apoštolský.
Skut. 2, 42. zůstávali v učení a-ém
Efes. 2,20. vzdělaní na základ a. a prorocký

Apoštolství.
Skut. 1,25. aby přijal los a.
Řím. 1, 5. skrze něhož jsme přijali a.
1 Kor. 9, 2. pečeť mého a. vy jste v  Pánu
2 Kor. 12,12. znamení a. prokázána jsou
Gal. 2, 8. kt. mocný skrze Petra se strany a. 

mezi židy

Appaim.
1 Par. 2,31. synové A-ovi: Jesi 

Appiův.
Skut. 28,15. vyšli proti nám až na rynk A. 

Ar.
4 M. 21,28. A. Moábských; 5 M. 2, 9. Iz. 15, 1. 

Arab.
Joz. 15,52. (města synů Juda:) A.

Aráb.
Iz. 13,20. aniž rozbije tam stanu svého A. 
Jer. 3, 2. usazovals se jako A. na poušti
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Arábie.
Iz. 21,13. břímě na A-i
—  21,13. po lesích v A-i nocleh mivati 

Gal. 1,17. ale šel jsem do A.
—  4,25. .Agar j. hora Sinai v A-i

Arabim.
Iz. 15, 7. zboží odnesou ku potoku A. 

Arabský.
1 Kr. 10,15. co přicházelo ode všech kr. A-ých
2 Par. 9,14. králové A-Ští přinášeli
—  17,11. A-ští přiháněli jemu dobytky
— 21,16. vzbudil H. ducha A-ých
—  26, 7. Bůh pomáhal jemu proti A-ým 

Neh. 2,19. Gesem A.
Ž. 72,15. dávati mu budou zlato A-é 
Jer. 25,24. (napájet jsem) všecky krále A-é 
Ez. 27,21. A-ští kupčívali tobě k ruce 
Skut. 2,11. Kretští i A-ští, slyšíme je

Araceus.
1 Par. 1,15. Hevea, A-a a Sinea 

Arad.
4M. 21, 1. Kananejský král v A.
Joz. 12,14. král A. jeden

Aradius.
1 Par. 1,16. Kanaan zplodil A-a

Aralot.
Joz. 5, 3. obřezal syny Izr. na pahrbku A.

Aram (Ram).
1 M. 10,22. synové Semovi: A.
—  22,21. Chamuele, otce A-ova 

4M. 23, 7. z A. přivedl mne Balák
Rut 4,19. Ezrom zplodil A-a; Mat. 1, 3.
—  4,19. A. Aminadaba; (1 Par. 2, 10.)

Mat. 1, 4.
1 Par. 1,17. synové Semovi: Lud, A.
Luk. 3,33. kt. (Abinadab) byl A-ův

Aram Naharaiin.
1 M. 24, 10.

Ararat.
1 M. 8, 4. odpočinul koráb na horách A.
2 Kr. 19,37. utekli do země A.; Iz. 37, 38.
Jer. 51,27. svolejte proti němu království A.

Aravna. Viz: Ornan.
2 Sam.24,16. anděl H. u humna A-y; atd.

— 18. vzdělej oltář na humně A-y

Arbe.
1 M. 23, 2. (Sára) umřela v  městě A.
Joz. 14,15. Hebron prvé A.; 20, 7. 21, 11.
—  A. člověk veliký mezi Enakim

Arbes.
3M. 11,22. jisti budete: a. vedlé pokolení

Areopág.
Skut. 17, 19. 22. 
Areopagitský.

Skut. 17,34. Dionyzius A.
Arétas.

2 Kor. 11,32. hejtman v Damašku A-y krále

Arfad.
2 Kr. 18, 34. bohové A.; Iz. 36, 19.
—  19,13. král A.; Iz. 37, 13.

Iz. 10, 9. zdaliž není jako A. Emat?
Jer. 49,23. zastydí se Emat i A.

Arfaxad.
1 M. 10,22. synové Semovi: A.; 1 Par. 1, 17.

18. 24. Luk. 3, 36.
—  11,10. Sem zplodil A-a

Argob.
5 M. 3, 4. A., království Oga; 13.14.1 Kr. 4,13.

Archanděl.
1 Tes. 4,16. s hlasem a-a sestoupí s nebe 
Juda 9. Michal a.

Archelaus.
Mat. 2,22. uslyšev, že by A. kral. v  Judstvu

Archippus.
Kol. 4,17. rcete A-ovi: Viz, abys služebnost 
Filem. 2. A-ovi, spolurytíři našemu

Ariel.
Ezd. 8,16. poslal jsem Eliezera, A-e 
Iz. 29, 1. běda A-i, A-i městu; 2.

Arimatia.
Mat. 27,57. člověk z A-e, jménem Jozef; Mk.

15, 43. Luk. 23, 51. Jan 19, 38.

Arioch.
1 M. 14, 1. A., král Elasarský
Dan. 2,14. Daniel odpověděl A-ovi; 15. 24. 25.

Aristarchus.
Skut. 19,29. pochopivše Gaia a A-a
— 20, 4. šel s nim z Tessalonicenských A.
—  27, 2. byl s námi A. Macedonský

Kol. 4,10. pozdravuje vás A., spoluvězeň můj 
Filem. 24. Marek, A., pomocnici moji 

Aristobolus.
Řím. 16,10. pozdravte domácích A-ových

Arktur, Arktura.
Job 9, 9. on učinil A-a, Oriona, kuřátka

—  27,18. vystaví-li jako a. dům svůj
—  38, 32. A-a se syny jeho povedeš-li?

Armageddon.
Zj. 16, 16.
Arnon.

4 M. 21,13. položili se u brodu potoka A.
—  14. bojoval proti potokům A.
—  26. Seon vzal všecku zemi až po A.
—  22,36. do města při řece A.

5M. 2,24. přejděte potok A.
—  3, 8. od potoku A. až k hoře Hermon;

Joz. 12, 1.
—  16. od Galád až ku potoku A.

Soud. 11,26. při pomezi A.
Iz. 16, 2. dcery Moabské při brodech A.
Jer. 48,20. oznamte u A., že hubí Moába 

Aroer.
4 M. 32,34. vzdělali synové Gad A.
5M. 2,36. od A., na břehu potoka Arnon;
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5 M. 3,12. 4, 48. Joz. 12, 2. 13. 9. 16. (Soud.
11, 26. 2 Sam. 24, 5. Jer. 48, 19.)

Joz. 13,25. A. kt. j. naproti Rabba
1 Sam.30,28. kt. v A., kt. v Seíama
Iz. 17, 2. zpuštěná města A. pro stáda

Aron.
2 M. 4,14. A., bratr Mojžíšův, z pokolení Léví
—  16. bude tobě on (A .) za ústa
—  6,20. porodila A-a; 4 M. 26, 59.
—  23. pojal A. Alžbětu za manželku
—  26. to jest ten A. a Mojžíš; 27.
—  7, 1. A. bude prorokem tvým
—  7. A. v  83 letech, když s Faraónem
—  9. tedy díš A-ovi: Vezmi hůl svou
— 10. všel Mojžíš s A-em k Faraonovi
—  povrhl A. hůl svou před Faraónem
—  11,10. Mojžíš a A. činili zázraky
—  16, 2. reptalo shromáždění proti A-ovi;

4 M. 14, 2.
—  17,12. A. a Hur podpírali ruce M.; 24,14.
—  19,24. vstup ty a A. s tebou; 24, 1. 9.
—  28, 1. aby úřad kněžský konali: A.
—  12. nositi bude A. jména jejich; 29. 30.
—  30,10. očištění vykoná A. jednou v roce
— 32, 1. sebrali se proti A-ovi
—  2. řekl A.: Odejměte náušnice zlaté
—  22. odpověděl A.: Nehněvej se
—  35. tele, kt. by udělal A.

3M. 8, 2. vezmi A-a a syny jeho
—  9, 7. k A-ovi řekl M.: Přistup k oltáři

16, 6. 17. (žid. 7, 27.)
—  23. všel M. s A-em do stánku úmluvy;

4 M. 6, 23.
—  10, 1. synové A-ovi Nádab a Abiu
—  16, 2. A-ovi, ať nevchází každého času 

4M. 3, 1. tito jsou příběhové A-ovi; 26, 60.
—  10. A-a a syny jeho (5 M. 18, 5.)
—  6,23. mluv k A-ovi: Takto požehnání
—  12,10. pohleděl A. na Marii, ana malo

mocná
—  14, 5. padli Mojžíš a A. na tváři své
— 16,11. A. co j., že jste reptali proti němu
— 47. vzav A. kadidlnici, běžel
—  48. (A .) stál mezi mrtvými a živými
—  17, 3. jméno A-ovo na prutu Lévi
—  8. vyrostl průt A-ův a zkvetl
—  10. dones prut A-úv před svědectví
—  20, 6. M. s A-em od tváři shromáždění
—  28. umřel A.; 29. 33, 38.“ 39. 5 M.

10, 6. 32, 50.
1 Par. 6, 3. synové Amramovi: A., Mojžíš
— 50. synové A-ovi: Eleazar
—  12,27. vývoda synů A-ových; 27,17.
—  24, 1. synů A-ových spořádání

Ž. 77,21. vedl jsi skrze Mojžíše a A-a
—  99, 6. Mojžíš a A. volávali k H.
—  105,26. poslal A-a, kteréhož vyvolil
—  106,16. horlili proti A-ovi, svátému H.
—  115,10. dome A-úv, doufej v H.
— 12. H. požehná domu A-ovu
—  118, 3. rciž, dome A-ův, že na věky
—  135,19. dome A-ův, dobrořečte H.

Luk. 1, 5. byla z dcer A-ových (Alžběta)
Skut. 7,40. řkouce A-ovi: Učiň nám bohy
Žid. 5, 4. povolán od Boha, jako i A.
Žid. 7,11. aby nebyl podlé řádu A-ova
—  9, 4. hůl A-ova, kteráž byla zkvetla

Artaxerxes.
Ezd. 4, 7. za dnův A-a psal Bislam
—  23. připiš listu A-a krále čten byl
—  6,14. z rozkázání A-a, krále Perského
—  7, 1. za kralování A-a; 7. 11. 12. 21. 8, 1. 

Neh. 2, 1. léta 20. A-a krále (5, 14. 13, 6.)

Artemas.
Tit. 3,12. když pošli k tobě A-ana

Arvadský.
Ezd. 27, 8. obyvatelé A-ští bývali plavci

Asa.
1 Par. 9,16. Berechiáš, syn Asy 

Asaiáš.
1 Par. 4, 36.
Ascenez.

1 M. 10, 3. Gomerovi: A., Rifat. 1 Par. 1, 6. 
Jer. 51,27. svolejte proti němu království A. 

Asenat.
1 M. 41, 45. dal Jozefovi A. za manželku
—  50. Jozefovi synové, kt. porodila A.
—  46,20. z A. Manasses a Efraim

Ashur.
1 Par. 2,24. A., otec Tekoa; 4, 5.

Asima.
2 Kr. 17, 30. muži Ematští udělali A-a

Asnapar. Viz: Esarchaddon.
Ezd. 4,10. kt. byl převedl A. veliký 

Aspoň.
1 M. 16, 2. zda bych a. z ní mohla míti syny
2 M. 10,17. odpusť hřích můj a. tento 
Ž. 139,11. a. tmy přikryjí mne
Jer. 26̂  3. zdali by a. uposlechli
—  36, 3. zdali a. dům Judský navrátí se 

Ezd. 12, 3. zda by a. viděli
Luk. 19, 42. a to a. v takový tento den tvůj 

Asser.
1 M. 30,13. Lía nazvala jméno jeho A.
—  35,26. synové Zilfy: Gád a A.
—  46,17. synové A.: Jemná, Jesua
—  49,20. A., tučný bude pokrm jeho

2 M. 1, 4. Dan, Neftalím, Gád, A.; 1 Par. 2,2.
4 M. 1,41. pokolení A.; 2, 27. 13, 14. 34, 27.
—  10, 26. nad vojskem pokolení A. Fegiel
—  26, 44. synové A. po čeledech svých

5 M. 27,13. zlořečili: Ruben, Gád, A.
—  33,24. o A-ovi: A. požehnaný nad jiné 

Joz. 19,24. padl los pátý pokolení synů A.
—  31. dědictví pokolení synů A.
—  21, 6. 30. (města Levítská) z pokolení A-

ova; 1 Par. 6, 62. 74.
Soud. 1,31. A. nevyhnal obyvatelův Acho
—  5,17. A. seděl na břehu mořském
—  6, 35. poslal též posly k A-ovi (Gedeon)
—  7, 23. muži z A. honili Madianské
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1 Par. 7,30. synové A.: Jemná
— 12,36. z pokolení A-ova spůsobní k boji

2 Par. 30,11. někteří z A. přišli do Jeruzaléma 
Ez. 48, 2. při pomezí Dan (pokolení) A.
Luk. 2, 36. Anna prorokyně z pokolení A.
Zjev. 7, 6. z pokolení A. 12.000 znamenaných

Asserot.
Soud. 3, 7. sloužili Bálům a A-ům.

Assos.
Skut. 20,13. plavili jsme se do Asson 

Assur.
1 M. 10,11. ze země té vyšel (N im rod) do A.
— 22. synové Semovi: Elam a A.

4 M. 24,22. A. zajatého jej povede
2 Sam. 2, 9. králem nad Galád a nad A.
1 Par. 1,17. synové Semovi: A.
Iz. 10, 5. běda A-ovi, metle hněvu mého
— 11,11. což jich zanecháno bude od A-a
— 19,25. dílo rukou mých A.

Ez. 27,23. A. i Kilmad kupčíval v tobě
— 31, 3. A. byl jako cedr na Libánu
— 32,22. tam j. A. i zběř jeho 

Oz. 8, 9. k A-ovi, oslu divokému
— 14, 3. A. nemůže zachovati nás 

Mich. 5, 6. a tak vytrhne od A-a

Assyrie.
1 M. 25,18. když jdeš do A.
2 Kr. 15,29. přenesl do A.; 17, 6. 18, 11.
Iz. 19,23. bude silnice z Egypta do A.
Oz. 9, 3. v A-i věci nečisté jisti budou
— 10, 6. do A. zaveden bude v dar 

Sof. 2,13. zhubí A-i (H ).
Zach. 10,11. budeť snížena i pýcha A.

Assyrský.
1 M. 2,14. k vých. straně A-é země
4 M. 24,24. bárky z Citim ssouží A-é
2 Kr. 15,19. vytáhl Ful, král A., proti zemi té
— 20. dávali králi A-ému po 50 lotech
—  20. obrátiv se král A., nemeškal se
— 29. Tiglatfalazar, král A., vzal Aion
— 16, 7. k Tiglatfalazorovi, kr. A-ému
— 8. Achas poslal králi A-ému dar
— 17. 3. přitáhl Salmanazar, král A.
— 6. vzal král A. Samaří
— 24. král A. přivedl lid i z Babylona
— 18, 9. vytáhl Salmanazar, král A.
— 11. zavedl král A. Izraele
— 13. přitáhl Senacherib, král A.
— 19,35. anděl ve vojště A-ém; Iz. 37, 36.

2 Par. 28, 20. přitáhl Tiglatfalazar, král A.
— 21. ačkoli Achas dal králi A-ému
— 33,11. přivedl H. hejtmany krále A-ého 

Ezd. 4, 2. ode dnů Esarchaddona, kr. A-ého 
Ž. 83, 9. A-ští spojili se (s nepřátely)
Iz. 7,17. skrze krále A-ého; 20. 8, 4.
— 18. včelám, kt. jsou v zemi A-é
— 8, 7. uvede vody; totiž krále A-ého
— 10,24. neboj se A-ého, lide můj
— 11,16. kt. zanechán bude od A-ých
—  19,23. budou choditi A-ští do Egypta
— sloužiti budou Egyptští s A-ými H.

—  24. Izrael Egyptským a A-ým třetí
—  27,13. přijdou, kt. zahynuli v zemi A-é 

Jer. 2,18. ca tobě do cesty A-é?
—  36. jakož jsi zahanbena od A-ých 

Ez. 23, 7. vydala se v smilství s syny A-ými 
Oz. 7,11. k A-ému se utíkají
—  11,11. jako holubice ze země A-e 

Mich. 5, 6. spasou zemi A-ou mečem
—  7,12. k tobě přicházeti i z A-é země 

Zach. 10,10. i z země A-é shromáždím je

Astarot.
1 M. 14, 5. pobili Refaimské v A-u
5 M. 1, 4. Oga, který bydlil v A.; Joz. 9,

10. 12, 4. 13, 12.
Joz. 13,31. A. a Edrei, synům Machirovým 
Soud. 2,13. A-ům; 3, 7. 10, 6. 1 Kr. 11, 33.
1 Sam. 7, 3. odejměte bohy cizí i A-a
—  4. zavrhli Bálim i A.
—  12,10. sloužili jsme Bálim a A.
—  31,10. složili odění (Saulovo) v chrámě A.

1 Kr. 11, 5. obrátil se Šalomoun k A.; 33.
2 Kr. 23,13. výsosti, jichž nadělal A-ovi
1 Par. 6,71. A. i předměstí jeho

A&verus.
Ezd. 4, 6. když kraloval A.
Est. 1, 1. za času krále A-a, to j. ten A.
— 9. hody ženám v domu krále A-a
— 17. král A. rozkázal přivésti Vasti
—  2, 1. když se upokojila prchlivost A-a
—  21. aby vztáhli ruce na A-a; 6, 2.
—  3, 1. zvelebil král A. Amana
—  12. jménem krále A-a psáno
—  8, 1. dal král A. Ester dům Amana
—  10, 1. uložil král A. daň na zemi
—  3. Mardocheus Žid druhý po A-ovi 

Dan. 9, 1. léta 1. Daria, syna A-ova

Asynkrit.
Řím. 16,14. pozdravte A-a 

Askalon.
Soud. 1,18. dobyl Juda i- A-u
—  14,19. (Samson) šel do A.

1 Sam. 6,17. za A. jeden (zadek)
2 Sam. 1,20. ani ohlašujte na ulicích A.
Jer. 25,20. krále země Filistýnské i A.
—  47, 5. vypléněn bude A.
—  7. proti A-u postavil jej

Am. 1, 8. vypléním toho, kt. drží berlu, z A. 
Sof. 2, 4. A. zpustne
—  7. v domich A-u léhati budou 

Zach. 9, 5. A. báti se bude

Ašpenaz.
Dan. 1, 3. rozkázal král A-ovi

Atád.
1 M. 50,10. přišli až k A. a kvílili; 11.

Atalia.
2K r. 8,26. jméno matky jeho A.; 2 Par. 22,2.
—  11, 1. A. pomordovala símě královo;

2 Par. 22, 10.
—  2. skryli (Joasa) před A-i
—  3. 6 let A. kralovala; Par. 22, 12.
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2 Kr. 11,13. A. vešla k lidu do domu H.;
2 Par. 23, 12.

—  14. roztrhla A. roucho a zkřikla
—  20. A-i zabili mečem

2 Par. 22,11. skryla (Joasa) Jozabat před A-i
—  23,21. město se upokojilo, jakž A-i
—  24, 7. A. bezbožná a synové vlámali se

Ataliáš.
1 Par. 8,26. A. (ze synů Beniaminových)
Ezd. 8,' 7. Izaiáš, syn A-ův 

Atarot.
4 M. 32, 3. A. a Dibon

Atarotský.
1 Par. 2,54. synové Salmy: Betlémští, A-šti 

Aténský.
Skut. 17,21. A-šti k ničemu tak hotovi
—  22. A-šti, vidím vás příliš nábožné

Atény.
Skut 17,15. dovedli (Pavla) až do Atén
—  16. když Pavel čekal jich v A-ách
—  18, 1. Pavel z Atén přišel do Korintu

1 Tes. 3, 1. abychom v A-ách pozůstali
Attalia.

Skut 14,25. šli do A-e  ̂ (Pavel a Barnabáš)
Ať.

Mk. 10,51. co chceš, ať učiním? Luk. 18, 41. 
Luk. 18,41. on di: Pane, ať vidím 

ÁUgU8tU8.
Luk. 2, 1. vyšlo poručení od císaře A-a 
Skut 25,21. odvolal se k soudu A-ovu; 25.
—  27, 1. nad houfem A-ovým

Ava.
2Kr. 18,34. kde jsou bohové A.?

—* 19,13. kde j. král A.? Iz. 37,13.
Aven.

Oz. 10, 8. výsosti A-u 
Am. 1, 5. údolí A.

Axa.
Joz. 15,16. A-u za manželku; 17. Soud. 1,

12. 13. 1 Par. 2, 49. 
lP a r . 2,49. dcera Kálefova A.

Axaf.
Joz. 19,25. meze (synův Asser): A.

Aza.
1 Kr. 15, 8. kraloval A.; 9.
—  11. činil A., což dobrého; 2 Par. 14, 2.
—  13. podťal A. modlu ohyzdnou
—  14. srdce A-ovo celé; 2 Par. 15, 17.
—  16. válka mezi A-ou a Bázou

2 Par. 14, 8. měl A. vojsko, k t nosili štíty
—  10. vytáhl též i A. proti (Zerachovi)
—  11. volal A. k H.
—  12. ranil H. mouřeníny před A-ou
—  13. honil je A. až do Gerar
—  15, 2. Azariáš A-ovi: Slyšte mne, A-o
—  8. když slyšel A. slova ta, posílil se
—  10. 15. léta kralování A-ova
—  16. Maachu, matku ssadil A.
—  19. nebylo války až dč L 35. A-ova
—  16, 1. léta 36. A-ova vytáhl Báza

—  1. nedal vyjiti ani jiti k A-ovi
—  2. vzav A. stříbro i zlato z domu
— 4. uposlechl Benadad krále A-y
— 6. A. pobral kameni z Ráma
—  7. přišel Chanani prorok k A-ovi
—  10. rozhněvav se A. na proroka
—  10. utiskal A. některé z lidu
—  11. o jiných věcech A-ových zapsáno
—  12. nemocen byl A. na nohy
— 13. usnul A. s otci svými
— 17, 2. v  městech, kt. zdobýval A., otec
—  20,32. (Jozafat) chodil po cestě A-y, otce 

Mat. 1, 7. Abiáš zplodil A-u
—  8. A. zplodil Jozafata

AzaeL
2 Sam. 2,18. synové Sarvie: Joáb, Abizai a A.;

1 Par. 2, 16.
—  18. A. byl Čerstvý na nohy
—  19. honil A. Abnera
—  20. Abner řekl: Ty-li jsi A.
—  21. nechtěl A. uchýliti se od něho
—  23. padl A. a umřel
—  30. nedostávalo se 19 mužů a A-e
—  3,27. umřel pro krev A-e, bratra jeho
—  30. proto že zabil A-e, bratra jejich
—  23,24. A. mezi 30 těmito; 1 Par. 11, 26.

2 Par. 17, 8. Levity: A-e, Semiramota
—  31,13. Nachat a A., přizvati za úředníky

Azaf.
2 Kr. 18,18. Joach, syn A-ův, kancléř; 37.
1 Par. 6,39. A., syn Barachiáše; 15, 17.
—  9,15. Zichri, syna A-ova
—  16, 5. A. přední k chváleni H.
—  7. aby slaven byl H. od A-a
—  37. nechal před truhlou smlouvy A-a
—  25, 1. oddělil syny A-ovy; 2. 26, 1. —

2 Par. 20, 14. 29, 13. 35, 15. Ezd. 2, 
41. 3, 10. Neh. 7, 44. 11, 17. 22.
12, 35.

2 Par. 5,12. zpěváci, kt. byli při A-ovi
—  29,30. chválili H. slovy Davidovými a A-a 

Neh. 2, 8. psaní k A-ovi, vládaři lesu
ž. 50, 1. žalm A-ovi; 73, 1.77,1.79, 1. 80, 1.
—  74, 1. vyučující A-úv; 78, 1. 82, 1.
—  75, 1. žalm A-úv a píseň; 76, 1. 83, 1.
—  81, 1. přednímu z kantorů na gitit, A-ovi 

Iz. 36, 3“. Joach, syn A-ův; 22.
A • f  VAzaias.

1 Par. 6,30. A., syn Merari
—  9, 5. z čeledi Silonový: A.

2 Par. 34,20. rozkázal král (Joziáš) A-ovi
Azariáš.

1 Kr. 4, 2. A., syn Sádochúv, knížetem 
—v  4, 5. A., syn Nátanův, nad úředníky

2 Kr. 14,21. vzali A-e, a ustanovili za krále
—  15, 1. A. (též: Uziáš a Oziáš); 2 Par. 26,1.

Mat. 1, 9.
—  7. usnul A. s otci svými

1 Par. 2, 8. synové Etanovi: A.
—  38. Jéhu zplodil A-e
—  6, 9. Achimas A-e, A. Jochanana
—  10. Jochanan A-e; 2 Par. 28, 12.
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1 Par. 6,13. Helkiáš zplodil A-e
2 Par. 15, 1. na A-e, s. Odedova sestoupil duch
— 21, 2. měl bratří: A-e, Zachariáše, A-e
—  23, 1. A-e Jerochamova a A-e Obědová;

2 Pár. 26, 17. A. kněz; 20.
Neh. 8, 7. A. a Levitové vyučovali lid 
Jer. 43, 2. A. syn Hosaiášův 
Dan. 1, 6. ze synů Juda: A.
—  7. nazval A-e Abdenágem
—  2,17. Daniel oznámil tu věc A-ovi

Azazel
3 M. 16, 8. los druhý A.; 10. 26.

Azdot.
Iz. 20, 1. přitáhl Tartan do A-u
—  1. bojoval proti A-u

Azeka.
Joz. 10,10. Izrael bil je až do A.
—  11. H. metal na ně kamení až k A-u
—  15, 35. dědictví Judovo: A.

1 Sam. 17, 1. položili se mezi Sócho a A.
2 Par. 11, 9. Roboám vzdělal: Lachis a A.
Jer. 34, 7. krále Babylonského proti A-u

Azel.
1 Par. 8,38. A. měl šest synů 

Azia. Azie.
Skut. 2, 9. kt. přebýváme v Pontu a v A-i
— 6, 9. těch, kteříž byli z Cilicie a A-e
— 16, 6. aby nemluvili slova v A-i
—  19,10. kt. přebývali v A-i, poslouchali
— 27. kterouž ctí všecka A. i světa
—  21,27. Židé z A-e zbouřili lid
—  24,18. mne nalezli židé z A-e

1 Kor. 16,19. sborové, kt. jsou v  A-i
2 Kor. 1, 8. ssoužení, kteréž jsme měli v A-i
2 Tim. 1,15. odvrátili se, kt. jsou v A-i
1 Petr 1, 1. rozptýleným v A -i 
Zjev. 1, 4. sborům, kteříž jsou v A-i
— 11. pošli 7 sborům, kt. jsou v  A-i

Aziongaber,
1 Kr. 9,26. nadělal lodí v  A.
2 Par. 8,17. je l Šalomoun do A.

Azor.
Joz. 11,10. potom Jozue dobyl A.
—  10. A. bylo prvé nejznamenitější
—  12,19. král A. jeden

Soud. 4, 2. Jabína, kt. kraloval v A.
Jer. 49,28. proti královstvím A.
—  30. skrejte se, obyvatelé A.
—  33. bude A. příbytkem draků

Azot.
Joz. 11,22. nezůstal z Enaků; toliko v  A-u
—  15,46. všecka města, kt. se chýlí k A-u

1 Sam. 5, 1. truhlu Boži zanesli do A-u
—  5. nešlapají na práh Dágonův v  A-u
—  6. ruka H. ranila A.

2 Par. 26, 6. (Uriáš) pobořil zeď A-u
—  a vystavěl města okolo A-u 

Jer. 25,20. napájel ostatek A-u
Am. 1, 8. vypléním obyvatele z A-u
—  3, 9. rozhlaste po palácích v  A-u 

Soí. 2, 4. A. o polednách zaženou 
Zach. 9, 6. bude bydliti pankhart v A-u 
Skut. 8, 40. F ilip  nalezen jest v  A-u

Azotsky.
Neh. 13,24. mluvili odpolu a.

Azotský.
1 Sam. 5, 3. když A-Ští vstali, Dágon
—  6. ztížena j. ruka H. nad A-mi 

Neh. 13,23. kt. byli pojali ženy A-é

Azuba.
1 Par. 2,18. Kálef zplodil s A-ou
2 Par. 20, 31. jméno matky jeho A.

Až.
Ez. 28,15. byl jsi dokonalý, a. se našla nepr. 
Skut. 22,22. poslouchali ho a. do toho slova

B.
Baalat.

1 Kr. 9,18. vystavěl Šalomoun B.; 2 Par. 8, 6;
Jer. 19, 44.

Baalis.
Jer. 40,14. B., král Ammonitský 

Baana.
2 Sam. 4, 6. ranili ho Rechab a B.
2 Sam.23,29. Cheleb, syn B-y; 1 Par. 11, 30.
1 Kr. 4,16. B., syn Chusai (v ládař)
Ezd. 2, 2. přišli s B-ou; Neh. 7, 7. 10, 27.

Baba.
1 M. 35,17. řekla j í  b.: Neboj se
— 38,28. b. uvázala na ni nitku

2 M. 1,15. poručil král b-ám Hebrejským
— 17. bály se ty b-y Boha
— 20. učinil dobře Bůh těm b-ám 

Zach. 8, 4. ještěť sedati budou starci i b-y

Bába.
2 Tim. 1, 5. (v íra ) kt. byla v  b-ě tvé Loidě

Bábel.
1 M. 11, 9. nazváno jest jméno jeho B. 

Babský.
1 Tim. 4, 7. světské a b-é básně zavrz 

Babylon.
1 M. 10,10. počátek jeho království byl B.
2 Kr. 17,24. král Ass. přivedl lidi z B-a
—  20,14. ze země daleké přišli, z B-a
—  17. odneseno bude do B-a
—  24,15. zavedl i Joachina do B-a
—  25, 7. Sedechiáše zavedli do B-a

1 Par. 9, 1. Izraelští přeneseni jsou do B-a
2 Par. 33,11. kt. ja li Manassesa a dovedli do B-a
—  36,10. Nab. dal (Joachina) zavésti do B-a
—  18. všecko zavezl do B-a
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Ezd. 5,12. Nabuchodonozor, král v B-ě 
Ž. 87, 4. připomínati budu Egypt a B.
Iz. 13, 1. břímě B-a, kt. viděl Izaiáš
— 19. B. podobný podvrácené Sodomě
— 14,22. zahladím jméno B-a
— 21, 9. padl B., a všecky rytiny
— 48,14. onť vykoná vůli jeho proti B-u
—  20. vyjděte z B-a, utecte od Kald.

Jer. 50, 1. slovo, kt. mluvil H. proti B-u; 2.
atd. 52, 17. 32.

— 51, 1. vzbudím proti B-u vítr hubící; 2. 
Dan. 4, 26. procházeje se po paláců v B-ě
—  27. zdaliž toto není ten B. veliký? 

Mich. 4,10. přijdeš až do B-a
Zach. 6,10. kteříž jdou z B-a 
Sk. 7, 43. přestěhuji vás za B.
1 Petr 5,13. ta církev, kt. j. v B-ě
Zj. 14, 8. padl B., to město veliké; 18, 2.
—  16,19. B. veliký přišel na pamět
— 17, 5. B. veliký, mátě smilstva
— 18,10. běda, běda, veliké město B.
— 21. tak prudce uvržen bude B.

Babylonský.
Joz. 7,21. mezi loupeží plášť jeden B.
2 Kr. 17, 30. muži B-ští udělali Sukkot

—  20,12. poslal Berodach, král B., list
—  18. komorníci při dvoru kr. B-ého
— 24, 1. Nabuchodonozor, král B.; 10. atd.

25, 1. 8. 22. 2 Par. 36, 6. Neh. 7, 6. 
Est. 2, 6. Jer. 21, 2. 7. —  22, 25.
24, 1. 25, 1. 9. 11. 27, 6. 8. 20. 28,3.
11. 14. — 29, 3. 21. 32, 2. 28. 34, 1. 
35, 11. 37, 1. 39, 1. 5. 11. —  43, 10. 
44, 30. 46, 13. 26. 49, 28. 30. 50, 17. 
51, 34. — 52, 4. 12. Ez. 26, 7. 29, 18.
19. 30, 10.

—  25, 6. přivedli (Sedechiáše) ke kr. B-ému
— 8. Nebuzardan, služebník kr. B-ého
—  27. Evilmerodach, kr. B.; Jer. 52, 31. 

Ezd. 4, 9. Rechum kancléř a B-ští
—  5,13. léta 1. Cýra, krále B-ého 

Neh. 13, 6. léta 32. Artaxerxa, kr. B-ého
Ž. 137, 1. při řekách B-ých jsme sedávali
—  8. ó dcero B-á, zkažena býti máš 

Iz. 14, 4. uživeŠ přísloví tohoto o kr. B-ém
— 47, 1. seď v prachu, panno dcero B-á 

Jer. 25,12. trestá ti b. na kr. B-ém nepravost
—  50,18. aj, já navštívím krále B-ého;

28. atd.
Ez. 23,15. 17. vešli k ní B-ští
Zach. 2, 7. Sióne, kt. přebýváš u dcery B-é
Mat. 1,11. v zajetí B-ém; 12. 17.

Badaker.
2Kr. 9,25. řekl Jéhu B-ovi, hejtmanu 

Bahno.
Job 8,11. zdali roste třtí bez b-a?
—  40,16. léhá mezi třtím a b-em

Ž. 69, 3. pohřížen jsem v hlubokém b-ě 
Jer. 38, 22. uvázlyť v b-ě nohy tvé 
Ez. 47,11. b-a a louže jeho soli oddány 

Bahnivý.
Ž. 40, 3. vytáhl mne . . .  z bláta b.

Bahurim.
2 Sam. 3,16. Šel s ní muž je jí až do B.
—  16, 5. bral se král David do B.
—  17,18. vešli do domu muže v B.
—  19,16. Semei, s. Jemini z B.; 1 Kr. 2, 8.

Bait.
Iz. 15, 2. vstoupí do B. s pláčem

Bál.
4 M. 22, 41. výsosti modly B.
Soud. 2,13. opustivše H., sloužili B-ovi
—  3, 7. synové Izr. sloužili B-ům; 10, 6.

10. 1 Kr. 18, 18. 2 Par. 33, 3. 
Jer. 9, 14. Oz. 11, 2.

—  6,25. zboříš oltář B-ův; 28. 30. 31. 32.
1 Sam. 7, 4. zavrhli B-e i Astaroty
1 Kr. 16, 31. (Achab) odšed, sloužil B-ovi
—  32. vzdělal oltář B-ovi

1 Kr. 18,21. pakli jest B., jdětež za ním
—  22. proroků B-ových jest 450 mužů
—  26. vzývali jméno B-ovo od jitra, říka

jíce: ó  B-i, uslyš nás
—  40. zjímejte ty proroky B-ovy
—  19,18. j. kolena neskl. se B-ovi; ftím. 11, 4.
—  22, 54. (Ochoziáš) sloužil B-ovi

2 Kr. 3, 2. (Joram) od jal modly B.
—  10,18. Achab málo sloužil B-ovi, Jéhu
—  19. obět budu obětovati B-ovi; 20. atd.
—  28. vyplénil Jéhu B-e
—  11,18. šel do domu B-ova, a zbořili jej,

Matana, kněze B-ova, zabili
—  17,16. sloužili také B-ovi
—  21, 3. vystavěl oltáře B-ovi
—  23, 4. nádoby, kt. udělány B-ovi
—  5. složil kněži, kt. kadívali B-ovi

2 Par. 34, 4. rozbořili oltáře B-ů
Jer. 2, 8. prorokovali skrze B-e; 23,13, 27.
—  23. za B-i jsem nechodila?
—  7, 9. kadíce B-ovi; 11, 13. 17. 32, 29.
—  12,16. učívali přisahati skrze B-e
—  19, 5. vzdělali výsosti B-ovi

Oz. 2, 8. zlato, kt. vynakládají na B-e
—  13. budu na ní vyhledávati dnů B-ů
—  16. nebudeš vola ti více: B-i můj!
—  13, 1. Efraim prohřešiv při B-ovi 

Sof. 1, 4. zahladím ostatek B-e

Bála.
1 M. 29,29. dal Ráchel B-u za služebnici
—  30, 3. hle, děvka má B.
—  4. dala mu B-u, děvku svou
—  5. B. porodila Jákobovi syna
— 7. opět počavši B., děvka Ráchel

Baladan, viz Merodach. 
Bála (město).

Joz. 15, 9. odtud jde ta meze do B.; 10. 11. 29.
1 Par. 13, 6. vstoupil David do B.; 1 Par. 4, 29. 

Balák.
4 M. 22, 2. B., syn Seforův; 10. 14. 16. 23, 18.
—  4. byl B. toho času kr. Moábským
—  7. vypravovali mu slova B-ova
—  23, 2. obětoval B. a Balám
—  7. z Aram přivedl mne B. atd.
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4 M. 24,10. zapáliv se B. proti Balámovi
—  13. byť mi dal B. plný dům zlata 

Joz. 24, 9. povstal B. a bojoval s Izraelem 
Soud. 11,25. zdali jsi ty lepší B-a?
Mich. 6, 5. jakou radu skládal B.
Zj. 2,14. učil B-a pohoršeni klásti 

Balám.
4 M. 22, 5. poslal posly k B-ovi, s. Beorovu
—  23, 1. řekl B. Balákovi; 24, 3.
—  4. potkal se Bůh s B-em; 16.
— 30. učinil Balák, jakž řekl B.
— 24, 1. vida B., že by se líbilo H.
—  25. potom B. odšel
— 31, 8. B-a, syna Beorova, zabili
—  16. podlé rady B-ovy daly příčinu

5 M. 23, 4. najal proti tobé B-a; Neh. 13, 2.
Joz. 13,22. B-a, věštce, zabili mečem
— 24, 9. Balák povolal B-a, aby zlořečil 

Mich. 6, 5. co jemu odpovídal B.
2 Petr 2,15. následujíce cesty B-ovy 
Juda 11. poblouzením B-ovy mzdy 
Zj. 2,14. drží učeni B-ovo

Bál Berit.
Soud. 8, 33. vzali sobě B-e B. za boha
—  9, 4. 70 lotů stříbra z domu B-e B.

Balgad.
Joz. 11,17. až k B. na rovině Libánské

Balhamon.
Pis. 8,11. vinici měl Šalomoun v B.

Balhermon.
1 Par. 5,23. od Bázanu až do B.

Balmeonský.
Ez. 25, 9. rozkošnou zemi B-ých 

Balperazim.
2 Sam. 5,20. přitáhl David do B.; 1 Par. 14, 11.

nazval jméno místa B.; 1 Par. 14, 11. 
Balsalisa.

2Kr. 4,42. v tom muž přišel z B.
Balsam.

2M. 30,34. vezmi sobě vonných věcí, b-u 
Balsazar.

Dan. 5, 1. atd. 7, 1. B., král Babylonský
—  30. v touž noc zabit j. B.
—  8, 1. léta 3. kralování B-a

Baltamar.
Soud. 20,33. sšikovali se v B.

Baltazar.
Dan. 7, 7. nazval Daniele B-em
—  2,26. Daniel, j. jméno B.; 4,5.5,12.10,1.

Bamot.
4 M. 21,19. z Nahaliel do B.
Iz. 15, 2. vstoupí do B. s pláčem

Banaiás, Benaiáš.
2 Sam. 8,18. B. byl nad Cheret. a Pal.; 20, 23.
— 23,20. B. porazil reky Moabské;

1 Par. 11,22.
— 22. B., kt. slovutný byl
—  30. B. Faratonský; 1 Par. 11, 31. 27,14.

1 Kr. 1, 8. syn Joiadův; 10. 26. 32. 36. 38.

—  2,25. poslal Šalomoun B-e;
29. 30. 34. 35. 46.

1 Par. 4, 36. B. atd. ustanoveni za knížata; 27, 5.
—  11,24. B., mezi třemi silnými; 27, 6.
—  15,18. 20. B. (hrál na loutnu); 16, 5.
—  24. B. a Eliezer troubili na trouby; 16,6.
—  18,17. B. byl nad Cheretejskými
— 27,34. Joiada syn B.

2 Par. 20,14. Zachariáš syn B.
— 31,13. a B. přivzati za úředníky

Ezd. 10,25. 30. 35. 43. B. atd. pojali ženy cizo- 
zemk}'

Ez. 11, 1. Pelatiáš, syn B-ův, kníže; 13.

Báně.
4M. 7,13. dar Názona b. stříbrná, 70 lotů

—  84. b-í stříbrných 12 
Soud. 7,16. dal každému b. prázdné
—  19. roztřískali b. 20.

lK r .  7,48. 50. nadělal také Šalomoun: b.
Neh. 7,70. Tirsata dal b-i 50 
Jer. 19, 1. zjednej b-i hliněnou; 10.
Am. 6, 6. kt. p ijí z b-í yinných 
Zj. 5, 8. b. zlaté plné vůně 

Barabáš.
Mat. 27,16. vězně, kt. sloul* B.; 17. 20. 21. 26.

Mk. 15, 7. 11. 15. Luk. 23, 18.
Jan 18,40. zkřikli: Ne toho, ale B-e.

Byl pak ten B. lotr 
Barachiáš.

Mat. 23,35. až do krve Zachariáše, s. B-ova 
Barák.

Soud. 4, 6. atd. Soud. 5, 1. atd.
—  22. B. honil Zizaru

Žid. 11,32. nepostačiť mi čas o B-ovi 
Barevný.

Ez. 23,15. klobouky b-é na hlavách jejich 
Bar jezus.

Sk. 13, 6. falešného proroka, j. jméno B. 
Bárka.

Ž. 104,26. tuť b-y přecházejí i velryb 
Iz. 33,21. aniž b. veliká přechážeti bude 

Barnabáš.
Sk. 4,36. Jozes, kt. přijmi měl B.
— 9,27. B. vedl (Saule) k apoštolům
—  11,22. poslali B-e do Antiochie
— 25. odšel B. do Tarsu hledati Saule
— 30. poslavše skrze ruce B-e a Saule
—  12,25. B. a Saul navrátili se z Jeruz.
—  13. 1. byli v církvi učitelé, jako B.
— 2. oddělte mi B-e a Saule
—  7. ten povolav B-e a Saule
—  43. šlo mnoho židů zá Pavlem a B-em
—  46. tedy svobodně Pavel a B. řekli
—  50. protivenství proti P. a B-ovi
—  14,12. nazvali B-e Jupiterem
—  14. apoštolé B. a Pavel, roztrhše
— 20. (Pavel) odšel s B-em do Derben
— 15, 2. různici Pavel a B. s nimi měl

Pavel a B. Šli do Jer.; Gal. 2, 1. 9.
—  12. poslouchali B-e a Pavla
—  22. vybrané poslali s B-em
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Sk. 15,25. poslali k vám s B-em a Pavlem
— 35. Pavel i B. pobyli v Antiochii
— 36. řekl B-ovi: Navštěvme bratří
— 37. B. radil, aby pojali i Jana 

39. B. pojav s sebou Marka
1 Kor. 9, 6. já a B. moci díla zanechati?
Gal. 2,13. i B. uveden v to pokrytství 
Kol. 4,10. Marek, sestřenec B-ův

Barsabáš.
Sk. 1,23. Jozef, kt. sloul B.
— 15,22. Juda, kt. sloul B., znamenitý

Bartimeus.
Mk. 10,46. Timeův syn, B. slepý

Bartoloměj.
Mat. 10, 3. Filip a B.; Mk. 3, 18. Luk. 6, 14. 

Sk. 1, 13.
Bárucb.

Neh. 3,20. rozhorliv se, opravoval B.
— 10, 6. kt. potvrzovali, byli tito: B.
— 11, 5. též Maaseiáš, syn B-a

Jer. 32,12. dal jsem ceduli té koupě B-ovi
— 13. přikázal B-ovi: Vezmi cedule; 14.
— 16. B-ovi, s. NeriáŠovu
— 36, 4. zavolal B-a; 5. 8. 14. atd.
— 27. spálil král knihu, kt. sepsal B.
— 32. vzal knihu jinou, a dal B-ovi
— 43, 3. B. ponouká tě proti nám
— 6. ostatek s Jeremiášem a B-em 

Jer. 45, 1. slovo, kt. Jeremiáš k B-ovi
— 2. takto praví H. o tobě, ó B-u

Barva.
Ez. 1,16. byla kola jako b. tarsis; 10, 9. 

Barvený, viz: Červec.
Barzillai.

2Sam .l7 ,27. B. Galádský z Rogelim
— 19, 31. B. Galádský vyšel z Rogelim; 32.
— 21, 8. porodila Adrielovi, synu B.

1 Kr. 2, 7. se syny B. milosrdenství 
Ezd. 2,61. synové B.; Neh. 7, 63.

Báseň.
1 Tim. 1, 4. ani oblibovati b-í
— 4, 7. světské a babské b-ě zavrz

2 Tim. 4, 4. od pravdy k b-ěm se obrátí 
Tit. 1,14. nešetříce židovských b-i
2 Petr 1,16. ne nějakých vtipně složených b-í 

Bašta.
Ž. 89, 41. b-y jsi rozválel 
Jer. 6,27. dal jsem tě za b-u 
Mich. 4, 8. b-o dcery Siónské 
Ab. 2, 1. postavím se na b.

Bát (míra).
Ez. 45,10. b. spravedlivý míti budete

— 11. efi i b. v jednu míru
chomer bral v se 10 b-ů

— 14. b. j. míra oleje
10. díl b-u z míry chomeru 

Bathuel.
1 M. 22,22. Melcha porodila B-e; 24, 24. 47.
— 23. B. Rebeku; 24, 15. 25, 20. 28, 2. 5.

Báti se.
1 M. 3,10. bál jsem se, že jsem nahý;
— 15, 1. neboj se, Abrame!
— 20, 8. báli se ti muži velmi
— 21,17. coť j. Agar? Neboj se!
— 22,12. jsem poznal, že se Boha bojíš
— 26,24. neboj se, nebo s tebou já jsem
— 31, 31. ušel jsem tajně; nebo jsem se bál
— 32, 7. Jákob bál se velmi
— ,35,17. neboj se, nebo také tohoto syna
— 42,18. já se bojím Boha
— 35. oni i otec jejich báli se
— 43,18. báli se muži ti
— 23. mějte o to pokoj, nebojte se
— 46, 3. neboj se sstoupiti do Egypta
— 50,19. nebojte se; zdaliž jsem vám za B.?21.

2 M. 1,17. bály se ty baby Boha; 21.
— 3, 6. Mojžíš se bál, aby nepatřil na B.
— 14,13. nebojte se, stůjte a vizte spaseni
— 31. bál se lid H., a věřili

3 M. 19, 3. matky a otce b. se budete
— 14. b. se B. svého; 32. 25, 17. 36. 43.
— 30. svatyně mé b. se budete; 26, 2.

4 M. 14, 9. ani se bojte lidu země té
— nebojtež se jich. 5 M. 1, 29.
— 21, 34. neboj se ho; 5 M. 3, 2.

5 M. 1,17. nebudete se b. žádného
— 21. neboj se, aniž se strachuj; 29.
— 6, 2. abys se bál H., Boha svého; 10, 12.
— 13. Boha svého b. se budeš; 10, 20.
— 8, 6. chodě po cestách j. a boje se jeho
— 13, 4. H. následujte, a jeho se bojte
— 28,58. abys se bál veleslavného jména
— 31, 6. nebojte se, ani se lekejte; Iz. 35,4. 

Joz. 1, 9. neboj se, ani lekej
— 10, 8. neboj se jich, v ruce tvé dal jsem
— 24,14. bojte se H., a služte; 1 Sam. 12, 24. 

Soud. 6,10. nebojte se bohů Amorejských
— 23. neboj se, neumřeš

1 Sam. 4,20. neboj se, však jsi porodila syna
— 12,20. řekl Samuel lidu: Nebojte se
— 15,24. nebo jsem se bál lidu
— 18,12. bál se Saul Davida; 15.
— 21,12. David bál se velmi Achisa
— 23, 3. my zde v Judstvu bojíme se

2 Sam. 6, 9. boje se David H.; 1 Par. 13, 12.
2 Kr. 1,15. sstup s ním, neboj se tváři

— 6,16. neboj se, nebo mnohem více jich
— 16,18. boje se krále Assyrského
— 17,39. ale H., Boha vašeho, se bojte

1 Par. 16,30. bojte se obličeje j. obyvatelé země
— 22,13. neboj se, ani lekej

2 Par. 20,15. takto praví H.: Nebojte se vy 
Neh. 1,11. kt. žádají b. se jména tvého
— 4,14. nebojte se jich!

Job 1, 1. Job byl upřímný, boje se Boha
— 9. zdaliž se Job darmo bojí Boha?
— 9, 35. tehdáž bych mluvil, a nebál se
— 22, 4. že by se tebe bál, tresce tě?
— 24,22. bojí se o život svůj
— 32,15. bojí se, neodpovídají
— 37,23. protož bojí se ho lidé
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Job 41,16. vyskýtání j. bojí se nejsilnější
Ž. 3, 7. nebuduť se b. mnoha tisíců
— 22,24. kt. se bojíte H., chvalte jej
— boj se ho všecka rodino Izr.
— 23, 4. nebuduť se b. zlého
— 25,12. kt. j. Člověk, ješto se bojí H.?
— 14. zjevné těm, kt. se jeho boji
— 28, 1. kohož se budu b.?
— 31,20. odložil těm, jenž se bojí tebe
— 33, 8. boj se H. všecka země
— 18. oči H. na ty, kt. se ho bojí
— 34, 8. se klade okolo těch, kt. se ho boji
—  10. bojtež se H. svati jeho

nedostatku, kdož se ho bojí
— 40, 4. b. se, i doufání skládati
—  46, 3. nebudeme se b., byť se i země
— 49, 6. proč se b. mám ve dnech zlých
—  17. neboj se, když by někdo zbohatl
—  52, 8. spravedliví budou se b.
— 55,20. aniž se bojí Boha
— 56, 5. aniž se budu b.; 12.
— 65, 9. že se b. musejí zázraků tvých
— 67. 8. bojtež se jeho končiny země
— 72, 5. b. se budu tebe, dokudž slunce
— 76, 9. země se bojí a tichne
—  85,10. blízké těm, kt. se ho bojí, spasení
— 91, 5. nebudeš se b. přístrachu nočního
—  96, 9. boj se obličeje jeho všecka země
— 103,11. nad těmi, kt. se ho bojí; 13. 17.
— 111, 5. pokrm dal těm, kt. se ho bojí
—  112, 1. blahoslavený, kt. se bojí H.
— 7. slyše zlé noviny, nebojí se
— 8. utvrzené srdce jeho nebojí se
— 115,11. kt. se bojíte Hospodina
— 118, 6. H. se mnou, nebudu se b.
— 119,63. účastník všech, kt. se bojí tebe
— 120. soudů tvých bojím se
— 128, 1. blahoslavený, kdo se bojí H.
— 135,20. dobrořečte H., kt. se bojíte H.
— 145,19. vůli těch, kt. se ho bojí, činí
— 147,11. libost má v těch, kt. se ho bojí 

Př. 1,26. když přijde to, čehož se bojíte
— 3, 7. boj se H., a odstup od zlého
—  10,24. čeho se bojí bezbožný, přichází
— 14, 2. chodí v upřímnosti, bojí se H.
— 16. moudrý bojí se
— 24,21. boj se Hospodina i krále
— 31. 30. žena, kt. se boji H., chválena 

Kaz. 3,14. aby se báli obličeje jeho
—  5, 7. ale ty Boha se boj
— 7,18. kdo se bojí Boha, ujde všeho toho
— 12,13. Boha se boj, a přikázaní j. ostříhej 

Iz. 10,24. neboj se Assyrského, lide můj
—  29,13. bázeň jejich, již se mne bojí
—  41,10. nebojž se, nebo jsem já.s tebou
—  13. neboj se, já tobě pomáhá ti budu
— 14. neboj se, červíčku Jákobův
— 43, 1. neboj se, nebo vykoupil jsem tě
— 5. nebojž se, nebo já s tebou jsem
—  44, 2. neboj se, služ. můj; Jer. 30,10. 46,27.
— 8. nebojtež se, ani lekejte
—  50,10. kdo j. mezi vámi, ješto se boji H.?
— 51, 7. nebojte se útržky lidi bídných

—  12. že se bojíš člověka smrtelného?
—  54, 4. nebojž se, nebo nebudeš zahanben
— 57,11. zdali proto nebojíš se mne?
—  59,19. budou se b. jména H.

Jer. 1, 8. neboj se jich, neboť jsem s tebou
— 5,22. což se mne nebudete b.? dí H.
— 24. bojme se již H., Boha našeho
— 10, 5. nebojtež se jich, nebo zle učiniti
— 7. kdož by se nebál tebe, králi
— 38,19. velmi se bojím židů
— 51, 46. aniž se bojte pověsti 

Pláč 3, 57. říkávals: Neboj se
Ez. 2, 6. neboj se jich, aniž slov jejich
— 3, 9. nebojž se jich, aniž se strachuj 

Oz. 10, 3. nemáme krále, aniž se bojíme H. 
Joel 2,21. neboj se země, plésej
Jon. 1, 5. bojíce se plavci, volali
Sof. 3, 7. jistotně b. se mne budeš
—  15. nebudeš se b. více zlého

Zach. 8,13. nebojtež se, posilňte se ruce; 15.
Mal. 3,16. kt. se boji H., mluvili
— kniha pro ty, kt. se bojí H.
— 4, 2. vám, kt. se bojíte jména mého 

Mat. 1,20. neboj se přijíti Marie
— 8,26. proč se boj., ó malé víry? Mk. 4, 40.
— 10,26. protož nebojte se jich
—  28. nebojte se těch, kt. mordují tělo,

raději se bojte toho; Luk. 12, 5.
— 14,27. já ť jsem, nebojte se; Mk. 6, 50.

Jan 6, 20.
— 30. (Petr) bál se a zkřikl
—  17, 6. padli na tváři své, a báli se
— 7. vstaňte a nebojte se
— 21,26. pakli díme: Z lidí, bojíme se
— 25,25. boje se, skryl jsem hřivnu
— 27,54. vidouce, co se dálo, báli se
— 28, 5. nebojte se vy, neboť vím

Mk. 5,36. neboj se, toliko věř; Luk. 8, 50.
— 16, 6. nebojte se! Ježíše hledáte
—  8. aniž komu co řekly, nebo se bály 

Luk. 1,13. neboj se, Zachariáši
—  30. neboj se, Maria
—  2, 9. i báli se bázní velikou
—  10. nebojtež se; nebo aj, zvěstuji
—  5,10. dí Šimonovi Ježíš: Nebojž se
— 9, 34. báli se, když onino vcházeli
—  12, 5. ukážiť vám, koho se máte b.

7. protož nebojtež se
— 32. neboj se, ó maličké stádce

18, 4. ač se Boha nebojím
—  23, 40. ani ty se Boha nebojíš?
—  24, 5. když se ony bály, a sklonily 

Jan 12,15. neboj se, dcero Siónská
Sk. 9, 6. on třesa se a boje se
—  10,35. v každém národu, kdož se ho boji
—  18, 9. neboj se, ale mluv
—  22,29. i hejtman bál se
—  27,24. neboj se, Pavle, před císařem máš 

Řím. 11,20. nebudiž vysokomyslný, ale boj se
—  13, 3. chceš-li se neb. vrchnosti
—  4. pakli bys zle činil, boj se 

Ef. 5,33. žena ať se bojí muže 
Kol. 3,22. sloužíce, bojíce se Boha
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žid. 4, 1. bojmež se, aby neopozdil se někdo
—- 11, 7. Noé, boje se, připravoval koráb
— 27. neboje se hněvu královského
— 13, 6. spomocník můj, aniž se budu b.

1 Petr 2,17. Boha se bojte
—  3,14. strachu jejich nebojte se

1 Jan 4,18. kdož se bojí, není dokonalý v lásce 
Zj. 1,17. neboj se. Já jsem ten první i
—  2,10. nebojž se nic toho, co trpěti máš
—  14. 7. bojte se Boha, a vzdejte chválu
—  15̂  4. kdož by se nebál tebe, Pane?
—  19, 5. chvalte Boha, kt. se bojíte jeho

Batrabbim.
Pis. 7, 4. oči tvé rybníci podlé brány B.

Báza.
1 Kr. 15,16. byla válka mezi Azou a B-ou
— 17. B. vytáhl; 2 Par. 16, 1.
—  19. zruš smlouvu s B-ou; 2 Par. 16, 3.
—  27. činil mu úklady B., syn AchiáŠův
—  33. kraloval B. nade vším Izraelem
—  16, 1. řeč H. proti B-ovi; 7.
—  4. kdož z rodiny B-ovy umře
—  6. když usnul B., pochován j. v Tersa
—  8. kraloval Ela, syn B-ův
—  11. (Zamři) pobil dům B-ův; 12.
—  13. pro všecky hříchy B-ovy
—  21,22. učiním jako s dom. B-y; 2 Kr. 9,9. 

Jer. 41, 9. Aza, boje se B-y, krále Izr.

Bazališkový.
Iz. 59, 5. vejce b-á vyseděli

Bazališek.
Ž. 91,13. po lvu a b-u choditi budeš 
Iz. 11, 8. sáhne do díry b-ovy

14,29. z plemene hadího vyjde b.

Bázan.
4 M. 21,33. táhli cestou k B.
—  vytáhl Og, král B., proti nim 

5M. 1, 4. zabil Oga, krále B. 3, 1. 3. 11. 4, 43.
47. Joz. 9, 10. 12, 4. 5. 13, 11. 12. 30, 
31. 17, 1. 5. 20, 8. 21, 6, 27. 22, 7.
1 Kr. 4, 13. 19. Ž. 135. 11. 136, 20. 

2 K r. 10,32. 33. porazil Hazael Galád jako B.
1 Par. 5,11. synové Gádovi bydlili v  zemi B.
—  23. bydlili v  té zemi od B-u 

Neh. 9,22. obdrželi zemi Oga krále B. 
ž. 22.13. volové z B. obstupuji mne
—  68.15. 16. na hoře Salmon, v B.
—  23. zaseť vyvedu své, jako z B.

Iz. 33, 9. B. a Karmel oklácen
Jer. 22,20. na hoře B. vydej hlas svůj
—  50,19. aby se pásl na Karmeli a B.

Mich. 7,14. ať spasou B. a Galád
Nah. 1, 4. chřadne B. i Karmel

Bázanský.
4 M. 32,33. království Oga, krále B-ého 
Iz. 2,13. na všecky duby B.
Ez. 39,18. volků, všecko tučných B-ých
—  27, 6. z dubů B. dělávali vesla 

Am. 4, 1. slyšte, ó krávy B-é 
Zach. 11, 2. kvělte, dubové B-ští

Bazemat.
1 M. 26,34. Ezau pojal B-u, dceru Elona Het.
— 36, 3. Ezau pojal B-u, dceru Izmaelovu
—  4. B. porodila Rahuele
—  10. Rahuel, syn B-y, ženy Ezau
—  17. synové B-y, ženy Ezau

1 Kr. 4,15. pojal B. dceru Šalomounovu

Bázeň.
1 M. 20,11. není b-ě Boži na místě tomto 
2M. 20,20. aby b. jeho byla mezi vámi
5 M. 11,25. b. vás pustí H. na tvář vší země
Joz. 22,25. i odvrátí syny naše od b-ě H.
2 Sam.23, 3. budeť panující v b-i Boží
2 Par. 19, 7. budiž b. Hospodinova při vás; 9.
Neh. 5, 9. v b-i Boha našeho nemáte choditi?
Job 6,14. kt. by Všemohoucího opustil?
—  15, 4. vyprazdňuješ i b. Boží
—  28,28. b. Páně j. moudrost 

Ž. 2,11. služte Hospodinu v b-i
—  5, 8. klaněti se budu v b-i tvé
— 19,10. b. Hospodinova čistá
—  34,12. b-i H. vyučovati vás budu
—  36, 2. není žádné b-ě Boží; Řím. 3, 18.
—  55, 6. b. a strach přišel na mne
—  86,11. ustav srdce mé v b-i jm. svého
—  111,10. počátek moudrosti j. b. H.

Př. 1, 7. b. H. j. počátek uměni
—  1,29. b-ě Hospodinovy nevyvolili
—  2, 5. porozumíš b-i Hospodinově
— 8,13. b. H. j. v nenávisti míti zlé
—  10,27. b. H. přidává dnů
— 14,26. v b-i H. jestiť doufání silné
— 27. b. H. j. pramen života
—  15,16. lepší j. maličko s b-í H.
—  33. b. H. j. cvičení se v moudrosti
—  16, 6. v b-i H. uchází se zlého
—  19,23. b. H. k životu
— 22, 4. b-ě H. odplata j. bohatství
—  23,17. raději choď v b-i H. celý den 

Kaz. 8,13. že j. bez b-ě před obličejem Božím 
Iz. 8,13. on budiž b. vaše i strach váš
Iz. 11, 2. Duch uměni a b-ě H.
—  3. bude stižitelný v b-i H.
—  29,23. k b-i Boha Izraelského sloužiti
—  33, 6. b. H. poklad tvůj (bude)

Jer. 2,19. není b-ě mé při tobě
—  32, 40. b. svou dám v srdce jejich 

Mal. 1, 6. jestliže jsem pán, kde j. b. má?
—  2, 5. dal jsem jemu to pro b.

Mat. 28, 8. vyšedše z hrobu s b-í a s radosti
Mk. 5,33. ta žena s b-í přistoupila
Luk. 1,12. b. připadla na (Zachariáše)

—  65. přišla b. na všecky sousedy
—  7,16. podjala všecky b., i velebili Boha 

Jan 7,13. žádný nemluvil zjevně pro b. Židů 
Sk. 2,43. přišla na všelikou duši b.
—  5, 5. spadla b. veliká na všecky
—  11. byla b. veliká po vší církvi
—  9,31. chodíce v b-i Páně (sborové)

Řím. 3,18. není b-ě Boží před očima jejich
—  8,15. Ducha služby opět k b-i
—  13, 7. komu b., tomu b.
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1 Koř. 2, 3. byl jsem já u vás v b-i
2 Koř. 7, 1. konajíce posvěcení v b-i Boží

— 11. nýbrž b., nýbrž žádost vroucí 
Ef. 5,21. poddáni jsouce v b-i Boží
— 6, 5. buďte poslušní s b-í 

Fil. 2,12. s b-í a třesením spasení
1 Tim. 5,20. aby i jiní b. měli
2 Tim. 1, 7. nedal nám Bůh ducha b-ě 
Žid. 2,15. b-í smrti podrobeni v službu 
1 Petr 1,17. v b-i čas svého zde putování
— 2,18. poddáni buďte ve vší b-i pánům
— 3, 2. v b-i svaté vaše obcování
—  15. k vydání počtu s tichostí a s b-í 

1 Jan 4,18. b-ěť není v lásce
— 18. láska ven vyhání b. nebo b. trápení 

Zj. 18,10. zdaleka stojíce, pro b. muk jeho
Bázlivý.

5M. 20, 8. kdo j. b., odejdi 
Iz. 35, 4. rcete těm, kt. jsou b-ého srdce 

Bdelium.
1 M. 2,12. tam jest i b.
4 M. 11, 7. barva (manny) jako barva b.

Bdění.
2M. 14,24. stalo se v b. jitřním 
Soud. 7,19. při začátku b. prostředního
1 Sam.ll, 11. vskočili v čas jitřního b.
ž. 63, 7. každého b. nočního přemýšlím
—  90, 4. jako den včerejší a b. noční
—  119,148. předstihají oči mé b.

Pláč 2,19. křič v  noci, při počátku b.
Mat. 14,25. při čtvrtém b. nočním; Mk. 6, 48.
— 24, 43. v kt. by b. zloděj měl přijíti 

Luk. 12,38. přiŠel-liť by v druhé b. a pakliť by
v třetí b. přišel

2 Kor. 6, 5. v b-ích, v postech
— 11,27. v b-ích často

Bdící.
Mal. 2,12. vypléní H. b-iho i odpovídajícího

Bdíti.
ž. 77, 5. zdržoval jsi oči mé, aby bděly
— 102, 8. bdím, a jsem jako vrabec osamělý
— 127, 1. nadarmo bdí strážný 

Pis. 5, 2. srdce mé bdí
Jer. 44,27. b. budu nad nimi k zlému 
Oz. 7, 4. přestává b., až by těsto zkynulo 
Mat. 24,42. bdětež, poněvadž nevíte; 25, 13.
— 43. kdy by věděl hospodář, bděl by
— 26, 40. hodiny b. se mnou? Mk. 14, 37.
— 41. bdětež a modlte se; Mk. 13, 33.

14, 38.
Mk. 13,37. vŠechněmť pravím: Bděte!
Luk. 12,37. k t  nalezl by a oni bdí
— 12,39. bděl by a nedal by podkopati domu
— 21,36. bděte všelikého času; Sk. 20, 31.

1 Kor. 16,13. bděte, stůjte u víře
Kol. 4, 2. bdíce v tom s díků činěním
1 Tes. 5, 6. bděme, a střízliví buďme
— 10. buď že bdíme, buď že spíme 

Žid. 13,17. oniť bdě jí nad dušemi vašimi
1 Petr 5, 8. střízliví buďte, bděte
Zj. 3, 3. pakli b. nebudeš
— 16,15. blahoslavený, Jsdož bdí

Bečení.
1 Sam.15,14. jaké j. to b. ovci?

Bedan.
1 Sam.12,11. poslal H. Jerobále a B-a
1 Par. 7,17. synové Ulamovi: B.

Bedliv.
Kaz. 7,14. v den zlý buď b.
Ef. 6,18. b-i jsouce se vši ustavičnosti
2 Tim. 4, 5. ale ty ve všem buď b.

Bedlivý.
Př. 12,27. člověk b. statku nabude
—  21, 5. myšlení b-ého ku prospěchu 

1 Tim. 3, 2. musíť biskup býti b.
1 Petr 4, 8. středmí a b-i k modlitbám 
Zj. 3, 2. budiž b., a utvrzuji jiné

Bedro.
1 M. 24, 2. vlož ruku svou pod b. mé; 47, 29.
— 9. vložil služebník ruku pod b.

Bedra.
1 M. 35,11. králové z bedr tvých vyjdou
— 37,34. Jákob vloživ žíni na b. svá
—  46,26. duší, což jich pošlo z bedr jeho;

2. M. 1, 5.
2M. 12,11. b. svá přepásaná míti budete
Soud. 8,30. 70 synů, kt. pošli z bedr jeho
—  15, 8. zbil je na hnátích i na b-ách

2 Sam.20, 8. měl přepásaný meč k b-ám
1 Kr. 2, 5. zmazal meč, kterýž měl na b.
—  8,19. syn tvůj, kterýž vyjde z b.; 2 Pár.

6, 9.
1 Kr. 12,10. tlustší b. otce mého; 2 Par. 10, 10.
—  18,46. (Eliáš) přepásav b. svá, běžel
—  20,31. 32. přepásali pytli b. svá

2Kr. 1, 8. pasem koženým přepásán na b.
—  4,29. řekl k Gézi: Přepaš b.; 9, 1.

Job 12,18. pasem přepasuje b. jejich
—  31,20. nedobrořečila-li mi b. jeho?
— 38, 3. přepaš jako muž b. svá; 40, 2.
—  40,11. moc jeho v b-ách jeho 

ž. 45, 4. připaš meč svůj na b.
— 66,11. krůtě jsi b. naše ssoužil
—  69,24. b. jejich přiveď k zemdleni 

Př. 31,17. přepasuje silou b. svá
Iz. 5,27. aniž se rozepne pás b.
— 11, 5. spravedlnost pasem bedr jeho
— 20, 2. slož žíni s bedr svých
—  21, 3. naplněna jsou b. má bolestí
—  32,11. přepašte se po b-ách
—  45, 1. b. králů rozpáši

Jer. 1,17. přepaš b. svá; 13, 1. 2. 4. 11.
Jer. 30, 6. každý muž drží se za b. svá
—  31,19. udeřím se v b.
—  48,37. na b. žíně

Ez. 1,27. od b. vzhůru; 8, 2.
—  21, 6. jako bys zlámaná měl b.
— 23,15. přepásaná pasem po b.
— 29, 7. nastavuješ jim všech bedr
—  44,18. košilky lněné ať mají na b.

Dan. 2,32. břicho jeho i b. z mědi
—  5, 6. pasové bedr jeho rozpásali se
— 10, 5. b. jeho přepásaná zlatém
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Am. 8,10. na každých b-ách žíně 
Nah. 2, 1. vyhlídej na cestu, posilň b.
— 2,10. bolest na všech b-ách bude 

Mat. 3, 4. pás kožený okolo bedr svých;
Mk. 1. 6.

Luk. 12,36. bucTtež b. vaše přepásaná 
Ef. 6,14. podpásaná b. svá pravdou 
Žid. 7, 5. od bratří pošlých z bedr Abr.
—  10. ještě v b-ách otce byl

1 Petr 1,13. přepášíce b. mysli své 
Zj. 19,16. na b-ách napsané jméno

Beer.
4 M. 21,16. a odtud táhli do B.; Soud. 9, 21. 

Beer-Elim.
Iz. 15, 8. až do B. Elim kvílení jeho

Becher.
1 M. 46,21. synové Beniaminovi: B.
4 M. 26, 35. synové Efraimovi: B.
1 Par. 7, 8. synové B-ovi: Zemira

Bél.
Iz. 46, 1. Jer. 50, 2. 51, 44.

Béla.
1 M. 36, 32. kraloval v Edom B.; 33.
—  46,21. synové Beniaminovi: B.; 4. M. 26,

38. 40.
1 Par. 1, 43. B., syn Beorův 
' —  7, 7. synové B-ovi: Ezbon, tJzi
—  8, 3. B. měl syny: Addara, Géru

Bélamský.
1 M. 14, 2. vyzdvihli válku proti králi B.; 8.

Belfegor.
4 M. 25, 3. připojil se lid Izr. k modle B.; 5 M. 

4, 3. Ž. 106, 28. Oz. 9, 10.

Beliál.
2 Kor. 6,15. jaké srovnání Krista s B-em?

Bélsefon.
2M. 14, 2. proti B. při moři
— 9. když se položili při moři před B. 

4M. 33, 7. Fiarot, jenž j. před B.

Belzebub.
2 Kr. 1, 2. ptejte se B-a, boha Akaron; 3. 6.16. 
Mat. 10,25. hospodáře B-em nazývali
— 12,24. skrze B-a; 27. Mk. 3, 22. Luk. 11,15.

Ben Ammon. Viz: Ammon. 
Benadad.

1 Kr. 15,18. poslal je k B-ovi, synu Tabremon
—  20. uposlechl B. Azy; 2 Par. 16, 4.
—  20, 1. B. oblehl Samaří; 2 Kr. 6, 24.

2 Kr. 8, 7. král Syrský B. stonal
—  9. syn tvůj B. poslal mne k tobě
—  13, 3. vydal je v ruku B-a
— 24. umřel Hazael, a kraloval B., syn jeho
—  25. pobral města z ruky B-a 

Jer., 49,27. zkazí paláce B-ovy; Am. 1, 4.

Benaiáš viz Banaiáš. 
Benhinnom. Viz: Hinnom.

2 Par. 28, 3. kadival v údolí B.
—  33, 6. Jer. 19, 2. 6. 32, 35.

Benchail.
2 Par. 17, 7. poslal B-e, aby učili

Beniamin.
1 M. 35,18. otec jeho nazval ho B-em
— 24. synové Ráchel: Jozef a B.
— 42, 4. B-a neposlal Jákob s bratřími
— 36. Jozefa není, a B-a vezmete
— 43,14. ať propustí i tohoto B-a
— 15. vzali muži ti dar ten, a B-a
— 16. vida Jozef B-a s nimi; 29.
— 34. B-ovi dostalo se pětkrát více
—  45,22. B-ovi dal 300 stříbrných
— 46,21. synové B-ovi; 1 Par. 7, 6.
— 49,27. B., vlk dravý, ráno b. jisti loupež

2 M. 1, 3. (synové Izraelovi): B.
4 M. 1, 36. ze synů B-ových načteno; 26, 38. 41.
— 13,10. z pokolení B. Falti

5 M. 27,12. stanou na hoře Garizim: B.
— 33,12. o B-ovi řekl: Milý jest H.

Joz. 18,11. padl los pok. synů B-ových
— 20. dědictví synů B-ových; 28.
— 21. města pokolení synů B-ových 

Soud. 1,21. Jebuzejského nevyhnali synové B.
— 5,14. B. s lidem svým
— 10, 9. Ammonitští bojovali proti B.
—  20, 3. uslyšeli synové B., že sešli se
—  14. shromáždili se synové B.

48. navrátili se k synům B.
— 21, 6. litujíce* synové Izraelští B-a
— 15. lidu líto bylo B-a; atd.

1 Sam. 9, 1. muž z pokolení B. jménem Cis
—  16. pošli k tobě muže ze země B.
— 21. nejchatrnější z pokolení B-ova
— 10,20. přišlo na pokolení B.; 21.
— 13, 2. Gabaa B.; 15. 16. 14, 16. 1 Kr. 15,22.

2 Sam. 2, 9. ustavil ho králem nad B-em
—  15. vyšli v rovném počtu 12 z B-a
— 25. sešli se synové B. za Abnerem
— 3,19. 4, 2. 19, 17. 21, 14. 23, 29.

1 Kr. 12,21. shromáždil dům Judský a pok. B.
— 23. pověz domu Judovu i  B-ovu

1 Par. 8, 1. B. zplodil Bélu, prvorozeného
— 40. ti byli ze synů B-ových
—  9, 3. 7. (v Jeruzalémě) z synů B-ých

2 Par. 14, 8. z pokolení B-ova střelců 280.000 
Ezd. 4, 1. nepřátelé Judovi a B-ovi
—  10, 9. Judšti i  pokolení B-ovo; Neh. 11, 4. 

Est. 2, 5. Mardocheus, z pokolení B.
Ž. 68,28. tu ať jest B. maličký; 80, 2.
Jer. 6, 1. shromažďte se, synové B-ovi
Ez. 18,23. osadí se pokolení B.; 24. 32.
Oz. 5, 8. křičte v  Betaven: Po  tobě, ó B.
Sk. 13,21. dal jim Saule, z pokolení B-ova
Řím. 11, 1. Izraelský jsem, z pokolení B-ova
Zj. 7, 8. z pok. B. 12.000 znamenaných

Beniaminský.
Soud. 3,15. Ahoda, syna Jeři B*ého
—  19,14. Gabaa, v pok. B-ých
—  20,35. zbili z B-ých 25.100 mužů
—  21, 1. nedá dcery své B-ým

1 Sam. 4,12. běžel jeden B. z bitvy
2 Sam. 2, 31. zbili z B-ých 360 mužů



Beniaininský —  Berně. 25

1 Kr. 2, 8. Semei, syna Jeři B-ého; 4, 18.
1 Par. 27,12. Abiezer Anatotský z B-ých 

Ben Oni.
1 M. 35,18. nazvala jméno jeho B. O.

Beon.
4 M. 32, 3. 4. Nobe a B., příhodná ku pastvě 

Beor.
1 M. 36, 32. Béla, syn B-ův
4M. 22, 5. Balám, syn B-ův; 24, 3. 31, 8. 5 M.

23, 4. Joz. 13, 22. 24, 9. Mich. 6, 5.

Béra.
1 M. 14, 2. vyzdvihli válku proti B.

Beracha.
1 Par. 12, 3. (přišli k Davidovi): B.
2 Par. 20,26. shromáždili se do údolí B.

Beran.
1 M. 31,10. b-i scházející se s ovcemi; 12.
2Kr. 3, 4. dával králi Izr. 100.000 b-ů
1 Par. 29,21. obětovali Hospodinu b-ů 1000 
Ž. 37,20. jako tuk b-ů s' dýmem mizí
— 66,15. zápaly tučných b-ů 

Iz. 34, 6. umastí se tukem b-ů
Jer. 33, 4. zkaženi býti b-y válečnými
—  51,40. povedu je jako b-y k zabití 

Ez. 4, 2. b-y válečné; 21, 22.
Am. 6, 4. jídají b-y ze stáda
Luk. 10, 3. posílám vás, jako b-y mezi vlky

Beránek.
2 M. 12, 3. vezmete sobě jedenkaždý b-a
— 29, 38. b-y roční; 3 M. 23, 19. 20.

3 M. 3, 7. jestli by obětoval b-a
— 14,10. dva b-y bez poškvrny

4 M. 6,12. b-a ročního; 14. 7, 15. 28, 3.
Ez. 46, 13.

1 Sam. 7, 9. vzav b-a, který ještě ssal
2 Par. 29, 32. obětí zápalných b-ů 200
— 30,18. jedli b-a velikonočního jinak 

Ezd. 6,20. obětovali b-a velikonočního
ž. 118,27. važte b-y až k rohům oltáře
Př. 27,26. b-ové budou k oděvu tvému
Iz. 1,11. krve b-ů nejsem žádostiv
— 5,17. pásti se budou b-ové
— 11, 6. bude bydliti vlk s b-ém
— 16, 1. pošlete b-y panovníku země
— 29, 1. nechať zářezu jí b-y
— 53, 7. jako b. k zabiti veden byl
— 65,25. vlk s b-em budou se pásti 

Jer. 11,19. když jsem já byl jako b.
Oz. 4,16. jižť je pásti bude H. jako b-a
Mat. 26,17. kde připravíme, abys jedl b-a?
— 18. u tebeť jisti budu b-a
— 19. připravili b-a: Mk. 14, 16.

Mk. 14,12. když b. zabijin býval; Luk. 22, 7.
—  14. v němž bych jedl b-a? Luk. 22, 11. 

Luk. 22, 8. jdouce, připravte nám b-a
— 15. žádosti žádal jsem tohoto b-a 

Jan 1,29. b. Boží, kt. snímá hřích světa; 36.
— 18,28. aby se nepoškvrnili, ale jedli b-a
— 21,15. pasiž b-y mé

Šk. 8, 32. jako b. němý, neotevřel úst svých

1 Kor. 5, 7. b. náš velikonoční za nás obětován
1 Petr 1,19. drahou krví, jakožto b-a nevinného
Zj. 5, 6. aj, B. stojí jako zabitý
—  8. 24 starců padlo před tím B-em
—  12. hodenť j. ten B. zabitý
— 13. sedícímu na trůnu a B-ovi
— 6, 1. otevřel ten B. jednu z těch pečetí
—  16. skrejte nás před hněvem toho B-a
— 7, 9. stojí před obličejem B-a
—  10. spasení j. od Boha a od B-a
—  14. zbílili je ve krvi B-ově
— 17. B., uprostřed trůnu, pásti je bude
—  12,11. sví těžili skrze krev B-a
—  13, 8. nejsou v knize života B-a
—  11. měla 2 rohy, podobné B-ovým
—  14, 1. a aj, B. stál na hoře Sión
—  4. T iť  jsou, kt. následují B-a
— tiť jsou prvotiny Bohu a B-ovi
— 15, 3. zpívají píseň B-ovu
—  17,14. T iť  bojovati budou s B-em
— B. svítězí nad nimi
—  19, 7. přišla svadba B-ova
— 9. k večeři svadby B-ovy povoláni
—  21, 9. ukážiť nevěstu, manželku B-ovu
— 14. jména 12 apoštolů B-ových
— 22. Pán Bůh chrám jeho a B.
— 23. svíce jeho j. B.
— 27. napsáni v knize života B-ova
— 22, 1. tekoucí z trůnu Božího a B-ova; 3.

Beraní.
Joz. 6, 4. trub z rohu b-ích; 6. 8.
—  5. když troubiti budou na roh b.

Beria.
1 M. 46,17. synové Asser: B.; 4 M. 26, 44. 45.
1 Par. 7,23. nazval jméno jeho B.
— 31. synové B-ovi: Heber
— 8,13. synové Elpálovi: B.
—  23,10. synové Semei: B.; 11.

Berie.
Sk. 17,10. 13. vyslali Pavla do B.

Bqrienský.
Sk. 20, 4. Sópater B.

Berit, Bal Berit.
Soud. 8, 33. vzali sobě Bále B. za boha
—  9, 46. vešli do hradu, chrámu boha B.; 4.

Beril. Viz: Beryl. 
Berla.

1 M. 49,10. nebude od jata b. od Judy
4 M. 24,17. povstane b. z Izraele, kt. poláme 
Est. 5, 2. vztáhl král k Ester b-u zlatou 
Z. 45, 7. b. král. tvého j. b. nejupřímnější
—  110, 2. b-u moci tvé vyšle H. ze Siona 

Ez. 19,11. měl pruty mocné k b-ám panovníků 
Am. 1, 8. vypléním toho, kt. drží b-u 
Mich. 7,14. pasiž lid svůj b-ou svou
Zach. 10,11. b. Egypta odjata bude
Žid. 1, 8. b. pravosti j. b. království tvého

Berně.
2 Par. 17,11. Filistýnšti přinášeli b-i uloženou
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Bernice.
Sk. 25, 13. 23. 26, 30. Agrippa a B.

Berodach.
2 Kr. 20,12. poslal B. Baladan, král Babylonský; 

Iz. 39, 1.
Beroucí v se.

2 Par. 4, 5. (moře) 3000 tun v se b.
Bersabé.

1 M. 21,14. Agar chodila po poušti B.
—  31. nazváno B.; 32. 22, 19. 26, 23. 33.

28, 10. 46, 1. 5.
Joz. 19, 2. přišlo jim v  dědictví B.
Soud. 20, 1. od Dan až do B.; 1 Sam. 3, 20.

2 Sam. 3, 10. 17, 11. 24, 2. 15. 1 Kr.
4, 25. 2 Par. 30, 5.

1 Sam. 8, 2. Joel a Abia soudcové v B. 
l i t r .  19, 3. (Eliáš) přišel do B. v Judstvu 
2K r. 12, 1. Sebia z B.; 2 Par. 24, 1.

— 23, 8. poškvrnil výsosti od Gabaa do B.
1 Par. 4,28. bydlili v B.
—  21, 2. sečtěte lid Izraelský od B.

2 Par. 19, 4. od B. až k hoře Efraim 
Neh. 11,27. v B. i v vesnicích jeho; 30.
Am. 5, 5. do B. se nesmýkejte
—  8,14. živa jest cesta B.

Beryl. Beryllus.
2 M. 28,20. 39, 13. Ez. 28, 13.
Zj. 21,20. osmý (základ) b.

Betabara.
Soud. 7,24. zastupte jim vody až k B.
Jan 1,28. toto v B-ře stalo se 

Betany. Betanie.
Mat. 21,17. Šel do B,. a tu zůstal
— 26, 6. když byl Ježíš v B.; Mk. 14, 3.

Mk. 11, 1. když se přiblížili k B.
—  11. vyšel do B. se dvanácti; 12.

Luk. 19,29. když se přiblížil k B.
—  24,50. vyvedl je ven až do B.

Jan 11, 1. byl nemocen nějaký Lazar z B.
— 18. byla blízko od Jeruzaléma
— 12, 1. před velikonocí přišel do B.

Betaven.
Joz. 7, 2. Hai, blízko B. —  Joz. 18, 12.
1 Sam.13, 5. 14, 23. Oz. 4, 15. 5, 8.

Betavenský.
Oz. 10, 5. z příčiny jalovic B-ých

Betdiblataim.
Jer. 48,22. (soud přišel) na B.

Beteked.
2 Kr. 10,14. u cisterny v B-u; 12.

Betel. Viz: Bethel, Bethelský, 
Beter.

Pis. 2,17. na horách B.

Betezel.
Mich. 1,11. pro kvílení v B.

Betfage.
Mat. 21, 1. do B. k hoře Olivetské
Mk. 11, 1. přiblížili se k B-i; Luk. 19, 29.

Betfegor.
5 M. 3,29. v údolí naproti B.; 4, 46. 34, 6. Joz.

13, 20.
Betgaderský.

1 Par. 2,51. Charef, otec čeledi B-ých 
Betgamul.

Jer. 48,23. (soud přišel) na B.
Bethel. (Bétel).

1 M. 12, 8. na východ od B.
—  13, 3. šel až do B., mezi B. a Hai
— 28,19. nazval jméno místa toho B.
—  31,13. kt. jsem se ukázal tobě v B.
—  35, 1. vstana, vstup do B.
—  3. vstanouce, vstupme do B.
— 6. Lůz již slově B.; Joz. 18, 13.
—  7. nazval to místo Bůh silný B.
—  8. umřela Debora a pochována j. pod B.

15. nazval Jákob jméno místa toho B.
—  16. brali se z B.

Joz. 7, 2. k východní straně B.; 8, 9. 12.
—  8,17. nezůstal žádný z obyvatelů B.
— 12, 9. Hai, kt. bylo na straně B.
— 16. král B.
—  16, 1. od Jericha přes hory B.; 2. 18, 13.

1 Sam. 13, 2.
—  18,22. města synů Beniaminových: B. 

Soud. 1,22. vytáhla čeleď Jozefóva do B.; 23.
—  4, 5. bydlila Debora mezi Ráma a B.
— 20,31. jedna Šla k B., druhá do Gabaa

1 Sam. 7,16. každého roku odcházel B. a Galgala
—  10, 3. muži vstupující k Bohu do B.
—  30, 27. poslal těm, kt. byli v B.

1 Kr. 12,29. postavil jedno tele v B . ;2  Kr. 10,29.
—  32. takž učinil i v  B., obětuje telatům

také i v  B. ustanovil kněži výsostí
—  33. na oltáři, kt. byl udělal v B.
—  13, 1. muž Boží přišel z Judstva do B.; 11.
—  4. zvolal proti oltáři v B.: 32.
—  10. cestou, kt. byl přišel do B.
—  11. prorok starý bydlil v B.

2Kr. 2, 2. H. poslal mne až do B.
— 3. synové proročtí, kt. byli v B.
—  23. (Elizeus) šel do B., a pacholata
— 17,28. jeden z kněži bydlil v B.
—  23, 4. vnesl prach jejich do B.
—  15. oltář, jenž byl v B., zkazil
—  17. věci, kt. učinil při oltáři v B.; 19.

1 Par. 7,28. bydlení jejich v B. s vesnicemi;
Neh. 11, 31.

2 Par. 13,19. Abiáš vzal mu města: B.
Ezd. 2,28. mužů z B. a Hai; Neh. 7, 32.
Jer. 48,13. zahanbeni jsou od B., naděje své 
Oz. 10,15. toť vám způsobí B.
—  12, 4* v B. jej nalezl (Jákob Hospodina) 

Am. 3,14. navštívím oltáře v B.
—  4, 4. jdětež do B., a buďtež poběhlci
—  5, 5. nehledejte B.; B. přijde na nic
—  7,13. v B. již více neprorokuj

Bethelský. 
lK r .  16,34. Hiel B. vystavěl Jericho 
Am. 5, 6. nebylo by, kdo by uhasil B-é
—  7,10. Amaziáš, kněz B.
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Bethesda.
Jan 5, 2. rybník, kt. slově židovsky B.

Betie.
1 Par. 4,18. synové B.f dcery Faraonovy

Betkarem.
Neh. 3,14. Malkiáš, hejtman kraje B.
Jer. 6, 1. nad B. vyzdvihněte korouhev

Betlém.
1M. 35,19. na cestě k Efratě, jenž j. B.; 48,7. 
Joz. 19, 15. táž meze dochází k B.
Soud. 12, 8. soudil Izraele Abesam z B.; 10.
— 17, 7. z B-a Judova; 8, 9. 19, 1. 2. 18.

But 1, 1. odšel člověk z B-a Judova; 2.
—  2, 4. přišel Bóz z B-a; 4, 11.

1 Sam.16, 4. Samuel přišel do B.
— 17,12. David z B. Judova
— 15. pásl stádo otce v  B.
— 20, 6. sběhl do B. města; 28.

2 Sam. 2,32. pohřbili Azaele v  hrobě, kt. j. v  B.
— 23,14. lid Filistinský byl u B.; 1 Par. 11,16.

2 Par. 11, 6. vzdělal (Roboám) B.
Jer. 41,17. v hospodě, kt. j. u B-a
Mich. 5, 2. ale ty, B-e Efrata
Mat. 2, 1. když se narodil Ježíš v B-ě J.
—  5. řekli jemu: V B-ě Judově
— 6. ty B-e, země Judská
— 8. když je propouštěl do B-a
—  16. zmordoval dítky v  B-ě

Luk. 2, 4. do města Davidova, kt. slově B.
—  15. pojďme až do B-a

Jan 7,42. z B-a městečka přijití má Kristus

Betlémský.
1 Sam. 16, 1. 1. Izai B.; 18. 1 Sam. 17, 58. 
2Sam.21,19. Elchánan B. zabil bratra Goliáše
— 23,15. piti vody z čisterny B-é; 1 Par. 11,

17. 18.
— 16. navážili vody z čisterny B-é 

1 Par. 2,51. Salma, otec Brých; 54.
—  4, 4. Eíraty, otce B-ých 

Ezd. 2,21. synů B-ých 123

Betmillo.
2Kr. 12,20. zabili Joasa v B.

Betoron.
Joz. 10,10. honil je, kudy se jde k B.
— 11. utíkali, sestupujíce do B.
— 16, 3. ku pomezi B. dolního; 18, 13. 14.
—  5. do B. vrchního.— 21,22.1 Par. 6,68.

1 Sam.13,18. houf druhý obrátil se na cestu B.
1 Kr. 9,17. vystavěl Šalomoun B. dolní
1 Par. 7,24. (Seera) vystavěla B.
2 Par. 8, 5. vystavěl B. hořejší, i B. dolejší
— 25,13. od Samaří až do B.

Betsabé.
2Sam .ll, 3. není-liž to B., dcera Eliamova?
—  12,24. David potěšiv B., manželky své

1 Kr. 1,11. atd. k B., matce Šalomounově
2,13. přišel Adoniáš k B.; 18. 19.

Ž. 51, 2. ž Davidův po jeho v jití k B.

Betsaida.
M at 11,21. běda tobě, B-o! Luk. 10, 13. —  Mk.

6, 45. 8, 22. Luk. 9, 10.
Jan 1, 45. byl Filip z B-y; 12, 21.

Betsan.
Joz. 17,11. Manassesovo j. B. i městečka jeho 
Soud. 1,27. Manasses nevyhnal obyvatelů B.
1 Sam.31,10. tělo jeho přibili na zdi B.; 12.
2 Sam.21,12. ukradli na ulici B.

Betsemes.
Joz. 15,10. meze sestupuje do B.; 19, 22.
— 19,38. města hrazená: B.; 21, 16.

Soud. 1,33. nevyhnal obyvatelů B.
1 Sam. 6, 9. cestou k cíli svému do B.; 12.
2Kr. 14,11. pohleděli sobě v oči u B. Judova
—  13. Amaziáše jal Joas u B.; 2 Par. 25, 23.

2 Par. 28,18. Filistýnští vzali B.
Jer. 43,13. B., kt. j. v zemi Egyptské

Betsemský.
1 Sam. 6,15. muži B-ští dodávali obětí
—  19. pobil H. z mužů B-ých; 20.

Betseta.
Soud. 7,22. utíkalo vojsko až k B.

Betsur.
2 Par. 11, 7. (vzdělal Roboám) B.; Joz. 15, 58.;

Neh. 3, 16.
Betsurský.

1 Par. 2, 45. Maon byl otec B-ých

Betul, Betuel.
Joz. 19, 4. přišlo jim v dědictví B.
1 Par. 4,30. bydlili v B-i

Bez.
3 M. 20,20. b. dětí zemrou; 21.
2 Sam. 2,26. b. přestáni sžírati bude meč?
2Kr. 18,25. b. Hospodina přitáhl jsi? Iz. 36,10. 
Job 2/3. b. příčiny; 9, 17. 22, 6. Ž. 7, 5.

35, 7. 19. 69, 5. 109, 3.
—  33, 9. čist jsem, bl přestoupení 

Př. 10,22. a to b-é všeho trápení 
Iz. 52, 3. b. peněz; 55, 1.
Pláč 5, 3. sirotci jsme a b. otce 
Oz. 3, 4. budou Izraelští b. krále, b. knížete,

b. oběti, b. modly, b. efodu
—  8, 4. ustanovují krále, ale b-e mne 

Luk. 1, 74. abychom b-e strachu sloužili jemu
—  22,35. b. pytlíka, b. mošny, a b. obuvi 

Jan 1, 3. b. něho nic není učiněno
—  15, 5. b-e mne iiic nemůžete učiniti 

Řím. 2,12. b. zákona; 7, 9. 1 Kor. 9, 21.
—  3,28. věrou b. skutků zákona
— 10,14. kterak uslyší b. kazatele?

1 Kor. 4, 8. b. nás kralujete
Ef. 2,12. onoho času b. Krista, b. Boha 
Fil. 2,15. b. úhony; Kol. 1, 22.
Žid. 9, 7. ne b. krve, kt. obětuje za sebe; 18.
—  22. b. krve vylití nebývá odpuštění
— 28. b. hříchu ukáže se těm, kt. ho ček.
— 10,28. b. lítosti umírá
—  11, 6. b. v íry nemožné j. libiti se jemu
—  12, 8. pakli jste b. bázně, tedy 

Jak. 2,20. víra b. skutků jest mrtvá; 26.
—  26. jakož t&o b. duše j. mrtvé

1 Petr 1,17. kt. b. přijímání osob soudí
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Juda 12. oblakové b. vody
—  24. kt. mocen j. zachovati vás b. úrazu

Bezaleel. Viz: Bezeleel. 
Bezbožně.

Př. 10, 2. neprospívají pokladové b. nabytí

Bezbožník.
Job 27, 7. bude jako b. nepřítel můj
Ž. 3, 8. zuby b-ů zvyrážel
—  9, 6. zatratils b-a
—  18. obráceni buďte b-ci do pekla
—  10, 3. honosí se b. v libostech
—  4. b. pro pýchu nedbá na nic
—  13. proč má b. Boha popouzeti?
—  11, 2. b-ci napínají lučiště; 37, 14.
—  5. b-a nenávidí duše jeho
— 6. dštíti bude na b-y
—  17,13. vytrhni duši mou od b-a
—  31,18. nechať jsou zahanbeni b-ci
—  32,10. mnohé bolesti jsou b-a
—  34,22. b-a zahubí zlost
—  36, 2. převrácenost b-a pojišťuje
—  37,10. po malé chvíli b-a nebude
— 12. zle myslí b. o spravedlivém
—  16. lepší než bohatství b-ů
—  20. b-ci zahynou
—  21. vypůjčuje b., a nemá
—  28. símč b-ů bude vypléněno
—  32. špehujeť b. po spravedlivém
—  50,16. b-u praví Bůh: Což tobě do toho
—  58, 4. uchýlili se b-ci hned od narozeni
—  11. nohy své umyje ve krvi b-a
—  71, 4. vytrhni mne z ruky b-a
—  75, 9. kvasnice jeho vypijí b-ci země
—  11. všecky rohy b-ů srážím
—  84,11. nežli přebývati v Stáncích b-ů
—  97,10. z ruky b-ů je vytrhuje
—  106,18. plamen spálil b-y
—  109, 6. postav nad ním b-a 

Ž. 112,10. žádost b-ů zahyne
—  119, 61. rota b-ů zloupila mne
—  119. jako trůsku odmítáš b-y
—  125, 3. nebude stá ti sceptrum b-ů
—  139,19. zabil-li bys, ó Bože, b-a
—  140, 5. os'tříhej mne od rukou b-a 

Př. 3,25. nelekneš se ani zpuštění b-ů
—  33. zlořečení j. v domě b-a
—  10,25. pomíjí vichřice, tak nestane b-a
—  13, 5. b-a ošklivost uvodí
—  24,15. nečiniž úkladů, ó b-če!
—  16. b-ci padají ve zlém
—  29, 2. když panuje b., vzdychá lid
— 7. b. nemá s to rozumnosti ani umění 

Jer. 12, 1. proč se cestě b-ů šťastně vede?
2 Tes. 2, 8. tehdážť zjeven bude ten b.
2 Petr 2, 5. když potopu na svět b-ů uvedl
—  6. příklad budoucím b-ům ukázav

Bezbožnost.
5 M. 9, 4. pro b. národů těch vyhnal je
—  27. nepatřiž na b. jeho a na hříchy

1 Sam.24,14. od bezbožných vychází b.
Job 35, 8. každémuť člověku b. jeho uškodí
ž. 5, 5. ty, ó Bože silný, neoblibuješ b-i

—  45, 8. nenávidíš b-i 
Př. 4,17. že jedí chléb b-i
—  8, 7. ohavnosti j. rtům mým b.
—  11, 5. pro b. svou padá bezbožný
—  12, 3. nebývá trvanlivý člověk v b-i
—  13, 6. b. vyvrací hříšníka 

Kaz. 3,16. na místě soudu b.
— 8, 8. aniž vysvobodí b. bezbožného 

Iz. 58, 6. rozvázati svazky b-i
Ez. 5, 6. změnil soudy mé v b.
—  18, 20. b. bezbožného na něj připadne
— 27. když by se odvrátil od b-i své 

Dan. 12,10. bezbožní b. páchati budou
Oz. 10,13. orali jste b., žali jste nepravost
Zach. 5, 8. toto j. ta b.
Mal. 1, 4. budou je nazývati pomezím b-i
— 3,15. kt. páší b., vzdělávají se
—  4, 1. všickni pášíci b. jako strniště 

Řím. 1,18. hněv Boží proti každé b-i
—  11,26. odvrátit b-i od Jákoba

2 Tim. 2,16. velmi rozmnožují b.
Tit. 2,12. odřeknouce se b-i

Bezbožný.
1 M. 18,23. zahladíš spravedlivého s b-ým? 25.
— 25. takť by byl spravedlivý jako b.

2 M. 9,27. já a lid můj b-í jsme
—  23, 7. já neospravedlním b-ého

4 M. 16,26. odstupte od stanů b-ých těchto
1 Sam. 1,16. nepřirovnávejž k ženě b-é

2, 9. b-í ve tmě umlknou
— 12. synové Eli byli b-í
—  24,14. od b-ých vychází bezbožnost
—  25,25. nechť se neobrací za tím b-ým
— 30,22. což jich koli bylo b-ých

2 Sam. 4,11. čím více lidí b-é, kt. zamordovali
—  22, 5. proudové b-ých předěsili mne
—  23, 6. b-í všickni vypléněni budou

1 Kr. 8, 32. mstě nad b-ým; 2 Par. 6, 23.
2 Par. 13, 7. sebrali se k němu lidé b-í
2 Par. 19, 2. zdaližs b-ému měl pomáhati?
Job 3,17. tamť b-í přestávají bouřiti
—  8,22. stánku lidí b-ých nebude
— 9,22. že upřímného jako b-ého zahlazuje
— 24. země dána bývá v  ruku b-ého
—  10, 7. ty víš, žeť nejsem b.
—  15. jestliže jsem b., běda mně!
—  11,20. oči b-ých zkaženy budou
—  15,20. po všecky dny b. sám se trápí
— 18, 5. světlo b-ých uhašeno bude
— 20, 5. plésáni b-ých krátké j.

29. podíl člověka b-ého; 27, 13.
—  21, 7. proč b-í živi jsou?
— 16. rada b-ých vzdálena; 22, 18.
—  17. často-liž svíce J>ých hasne?
— 30. že ochranu mívá b.
—  34, 26. jakožto b-é rozráží je
—  38,13. b-í aby z ni vymítáni byli?
—  15. aby b-ým zbraňováno bylo světla
— 40, 7. setři b-é na místě jejich 

ž. 1, 1. kt. nechodí po radě b-ých
— 4. ne takť budou b-í
—  5. neostojí b-í na soudu
—  6. cesta b-ých zahyne



Bezbožný—  Bezděky. 29

7,10. ó by k skončení přišla nešl. b-ých
10,15. potři rámě b-ého 
12, 9. vůkol a vůkol b-í se protulují 
26, 5. s b-ými se neusazuji
37,17. ramena b-ých polámána budou
68, 3. b-í zahynou před tváří Boží
73,12. b-í mají pokoj v světě
75, 5. dím b-ým: Nevyzdvihujte rohů
91, 8. odplatě b-ýeh se podíváš
92, 8. vyrostají b-í jako bylina
94, 3. až dokud b-í budou plésáti?

104,35. b-ých aby již nebylo!
112,10. b. vida to, zlobiti se bude 
119,53. děsím se nad b-ými

110. polékli jsou mi b-í osidlo 
155. dalekoť j. od b-ých spasení 

129, 4. zpřetínal prostranky b-ých
140, 9. nedávej b-ému, čehož žádostiv
141, 4. uchýliti se k činění skutků b-ých 

10. nechť padnou do sítek svých b-í
145,20. všecky b-é zatratí
146, 9. cestu b-ých podvrací
147. 6. b-é snižuje až k zemi

2,22. b-í ze země vyťati budou
4,19. cesta b-ých jako mrákota
9, 7. kdo přimlouvá b-ému, pohanění

10, 7. jméno b-ých smrdí
16. nábytek b-ých j. k hříchu
20. srdce b-ých za nic nestojí
24. čeho se bojí b., to přichází na něj
27. léta b-ých ukrácena bývají
28. naděje b-ých zahyne
32. ústa b-ých převrácené věci

11, 5. pro bezbožnost svou padá b.
7. když umírá b., hyne naděje
8. b. přichází na místo jeho

10. když hynou b-í, prozpěvování 
18. b. dělá dílo falešné
23. očekávání b-ých hněv
31. čím více b-ému a hříšníku?

12, 5. rady b-ých lstivé
7. vyvráceni bývají b-í 

10. srdce b-ých ukrutné j.
12. žádostiv j. b. obrany proti zlému
21. b-í naplněni budou zlým

13, 9. svíce b-ých zhasne
17. posel b. upadá v neštěstí
25. břicho b-ých nedostatek trpí

14,11. dům b-ých vyhlazen bude
32. pro zlost svou odstrčen bývá b.

15, 6. v úrodě b-ého zmatek
8. obět b-ých ohavností j. H.

29. vzdálen j. H. od b-ých
16, 4. učinil i b-ého ke dni zlému
17,23. b. tajně béře dar
18, 3. když přijde b., přichází pohrdání 

5. přijímati osobu b-ého není dobré
21, 4. oráni b-ých j. hříchem 

10. duše b-ého žádá zlého
12. vyučuje spravedlivého na domě 1> 

ého, kterýž vyvrací b-é pro zlost
18. výplatou za spravedlivého bude b. 
29. muž b. zatvrzuje tvář svou

— 24,19. aniž následuj b-ých
— 24. říká b-ému: Spravedlivý jsi
— 25, 5. odejmeš b-ého od obličeje králova
— 28, 1. utíkají b-í, ač jich žádný nehoní
— 4. kt. opouštějí zákon, chválí b-ého
— 12. když povstávají b-í, vyhledáván
—  15. lev řvoucí j. panovník b.
—  28. když povstávají b-í, skrývá se čl.
— 29, 6. výstupek b-ého j. jemu osidlem
— 12. všickni služebníci jsou b-í
—  27. ohavností b-ému, kdož upřímě 

Kaz. 7,15. b., kt. dlouho živ j. v zlosti své
—  8, 8. aniž vysvobodí bezbožnost b-ého
— 13. s b-ým nedobře bude
— 14. spravedliví, jako by činili skutky

b-ých; zase bývají b-í, jako by
— 9, 2. táž případnost sprav, jako b-ého 

Iz. 3,11. běda b-ému, zle bude jemu
— 11, 4. duchem rtů svých zabije b-ého
— 13,11. navštívím na b-ých nepravost
— 14, 5. potřiskal H. hůl b-ých
— 26,10. když se milost činí b-ému
— 19. b-é zemi zporážíš
— 48,22. nemajíť pokoje b-í; 57, 21.
— 53, 9. vydal b-ým hrob jeho
— 55, 7. opusť b. cestu svou
— 57,20. b-í budou jako moře zbouřené 

Ez. 3,18. když bych já řekl b-ému: Smrtí
umřeš; 19. 33, 8. 9. 14.

— 19. pakli bys ty napomenul b-ého
— 13, 22. posilujete rukou b-ého
— 18, 20. bezbožnost b-ého na něj připadne
— 21. pakli by se b. odvrátil ode hříchů;

33, 19.
— 23. zdaliž libost mám, když umírá b.,

dí H.? 24. 27. 33, 11. 12.
— 21, 3. vypléním spravedlivého i b-ého
— 33,11. žeť nemám libosti v smrti b-ého,

ale aby se odvrátil b. od cesty své
— 12. aniž b. v své bezbožnosti padne
— 15. což v zástavě j., navrátí-li b.

Dan. 12,10. b-í bezbožnost páchati budou 
Ab. 1, 4. b. obkličuje spravedlivého
Mal. 3,18. rozdíl mezi spravedlivým a b-ým
— 4, 3. pošlapáte b-é jako popel 

Řím. 5, 6. Kristus za b-é umřel
1 Kor. 10, 30. proč za b-éhó jmín býti mám?
1 Tim. 1, 9. spravedliv. není zákon, ale b-ým
2 Tim. 3, 2. nastanou lidé nevděční, b-í
1 Petr 4,18. b. a hříšník kde se ukáže?
Juda 4. podešli někteří lidé b-í
— 15. aby trestal, kt. by byli b-í
— 18. podlé svých b-ých žádosti chodící

Bezcestný.
Job 12,24. v blud je uvodí na poušti b-é

Bezděčný.
2 Kor. 9, 5. dobrovolná zbírka, a ne jako b-á 
Filem. 14. aby dobrý skutek tvůj nebyl b.

Bezděk.
1 Kor. 9,17. pakli b., úřad j. mi svěřen 

Bezděky.
1 Petr 5, 2. paste stádo Boží, ne b.
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Bezdušný.
1 Koř. 14, 7. i b-é véci, vydávající zvuk 

Bezek.
Soud. 1, 4. porazili v B-u 10.000 m.; 5.
1 Sam.ll, 8. sečti je v B-u; a bylo 300.000

BezeleeL (Bezaleel.)
2M. 31, 2. povolal jsem B-e; 35,30, 36, 1. 2.

37, 1. 38, 22. 1 Par. 2, 20. 2 Par.
1, 5. Ezd. 10, 30.

Bezhrdlí.
1 Sam.25,29. člověk, aby hledal b. tvého 

Bezor.
1 Sam.30, 9. přišli až ku potoku B.; 10. 21.

Bezpečen.
2. 59, 2. před těmi b-a mne učiň
Př. 11,15. kdož nenávidí rukojemstvi, b. j.
Mat. 28,14. myť vás b-ý učiníme

Bezpečně.
3 M. 25,18. bydliti b.; 19. 26, 5. 5 M. 12, 10.
5 M. 33,12. milý j. H-u, b. bydliti bude
—  28. aby sám b. bydlil Izrael; Jer. 23,6. 

Soud. 8,11. vojsko sobě počínalo b.
Job 11,18. b. spáti budeš
— 24,23. na čemž by b. spolehnouti mohl 

Př. 1,33. kdož mne poslouchá, byd. bude b. 
Iz. 14, 30. nuzní b. odpočívati budou
—  32, 9. dcery b. sobě počínající
—  11. pohněte se, b. sobě počínající
—  47, 8. ó rozkošná, kteráž sedíš b.

Jer. 33,16. Jeruzalém bydliti b.; Zach. 14, 11.
— 49,31. proti národu, kt. sedí b.

Ez. 39,26. když bydlili v zemi své b.
Dan. 11,24. b. do té krajiny vpadne 
ZacK. 1,11. a aj, všecka země b. bydlí
-— 14,11. Jeruzalém b. seděti bude

1 Kor. 16,10. hleďtež, aby b. byl u vás

Bezpečnější.
Př. 27, 6. b. rány od přítele, než líbáni 

Bezpečno.
2 Par. 15, 5. časů těchto není b. vycházeti

Bezpečnost.
Soud. 18, 7. lid bydlící v zahálce a b-i 
Ž. 12, 6. v b-i postavím, na nějž poléčeno
—  16, 9. tělo mé v b-i přebývá ti bude
— 78,53. vodil je v b-i, tak že se nestrašili 

Iz. 32,10. ó vy v b-i bydlící
—  17. ovoce spravedlnosti, pokoj a b.

1 Tes. 5, 3. když ději: Pokoj a b., přijde

Bezpečný.
1 Sam.23,14. byl David v místech b-ých; 24, 1. 
Job 21,23. tento umírá všelijak b.
Ž. 4, 9. způsobíš mi bydleni b-é
— 69,30. na místě b-ém postaví mne

Fil. 3, 1. mně se neslyšte, vám pak b-é j. 
Žid. 6,19. jako kotvu duše b-ou

Bezpráví.
Job 16,17. nějaké b. v rukou mých
Ž. 55,10. b. a rozbroj v městě
Iz. 60,18. nebude více slyšáno o b. v zemi

Ab. 1, 3. abych rausil na b. se dívati?
Luk. 6, 28. modlte se za ty, kt. vám b. činí 
Sk. 7,24. uzřev jednoho, an b. trpí
— pomstil toho, kt. b. trpěl

2 Kor. 12,13. odpusťlež mi to b.
Bezprávně.

Ž. 35,19. b. ke mně se nepřátelsky mají

Bezruký.
Mat. 18, 8. lépe do života vjíti b-ému; Mk. 9, 43.

Bezstoudně.
Juda 12. s vámi hodujíce b. sami se pasou

Bezživotí.
2M. 4,19. zemřeli, kt. hledali b. tvého
1 Sam.22,23. kdož hledati b. mého, b. tvého
1 Kr. 3,11. aniž jsi žádal b. nepřátel 
Ž. 38,13. ti, kt. stojí o b. mé 
Př. 7,23. nevěda, že ono b. jeho j.

Běda!
1 Sam. 4, 8. b. nám! Kdo nás vysvobodí 
Job 10,15. jestliže jsem bezbožný, b. mně!
Ž. 120, 5. b. mně, že pohostinu býti musím 
Př. 23, 29. komu b.? komu ouvech?
Kaz. 4,10. b. samotnému, když by padl!
—  10,16. b. tobě, země, když král dítě j.

Iz. 3, 9. b. duši jejich!
—  11. b. bezbožnému!
—  5, 8. b. vám, kt. dům k domu
— 11. b. těm, kt. chodí po opilství
— 18. b. těm, kt. táhnou nepravost
—  20. b. těm, kt. říkají zlému dobré
—  21. b. těm, kt. jsou moudří sami u sebe
—  22. b. těm, kt. jsou silní ku pití vína
—  6, 5. b. mně, jižť zahynu
— 10, 1. b. těm, k. ustanovují práva nepr.
—  28, 1. b. koruně pýchy, ožralcům
—  45, 9. b. tomu, kdož se v odpory dává
— 10. b. tomu, kt. říká otci:

Jer. 10,19. b. mně pro setření mé
— 13, 27. b. tobě, Jeruzaléme!
— 22,13. b. tomu, kdož staví dům s útiskem
— 23, 1. b. pastýřům hubícím stádce
—  45, 3. řekls: Jižtě mi b.

Jer. 50,27. b. jim, když přijde den jejich 
Pláč 5,16. b. nám již, že jsme zhřešili 
Ez. 13, 3.-b. prorokům bláznivým
—  18. b. těm, kteréž šijí polštáříky 

Oz. 7,13. b. jim, že jsou poběhli mne
—  9,12. b., když já se od nich odvrátím 

Mich. 2, 1. b. těm, kt. vymýšlejí nepravost 
Ab. 2, 6. b. t., kt. rozmnožuje věci ne své
—  9. b. t., kdož lakomě hledá zisku
—  12. b. t., kt. staví město krvi 

Mat. 11,21. b. tobě Korozaim
b. tobě Betsaido! Luk. 10, 13.

—  18, 7. b. světu pro pohoršení; b. člověku,
skrze něhož; Luk. 17, 1.

— 23,13. b. vám, zákonníci a farizeové;
Luk. 11, 44. atd.

— 16. b. vám, vůdcové slepí
—  24,19. b. těhotným a kt. kojí; Mk. 13, 17.

Luk. 21, 23.
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Mat. 26,24. b. člověku, skrze něhož Syn člověka 
zrazen bude; Mk. 14, 21. Luk. 22, 22. 

Luk. 6,24. b. vám bohatým
— 25. b. vám, kt. jste nasyceni

b. vám, kt. se nyní smějete
— 26. b. vám, když by dobře o vás mluv.
— 11, 42. b. vám farizeům! 43. atd.

1 Kor. 9,16. b. by mně bylo, kdybych nekázal 
Juda 11. b. jim; cestou Kainovou odešli 
Zj. 8,13. b., b„b těm, kt. přebývají na zemi! 

12, 12.
— 18,10. b., b.! veliké město Babylon

Bědovati.
ž. 94, 3. 5. až dokud budou dědictví tvé b.? 
Kaz. 1,13. zaměstknání, aby se jím b-ali

Běh.
1 M. 31, 35. vedle b-u ženského mi se přihodilo
2 Sam.18, 27. řekl strážný: Vidím b. prvního 
Kaz. 9,11. že nezáleží b. na rychlých 
Jer. 8, 6. každý obrácen j. k b-u svému 
Sk. 13,25. když Jan b. dokonával
—  16,11. přímým b-em připlavili; 21, 1.
— 20,24. abych b. svůj s radostí vykonal

2 Tim. 4, 8. b. jsem dokonal, víru zachoval 
Žid. 12, 1. skrze trpělivost konejme b. boje

Běhati.
1 Sam. 8,11. b. budou před vozem jeho
2 Sam.15, 1. 50 mužů, kt. by b-ali před ním 
Ž. 59, 7. b-ají okolo města převrácenci 
Oz. 2, 7, b. bude za frejíři svými
Am. 8,12. od půlnoci až na východ b.
1 Petr 4, 4. když s nimi neb-áte 

Běhoun.
1 M. 4,12. tulákem a b-em budeš na zemi; 14. 
Ž. 109,10. buďtež b-i synové jeho

Běl.
2 M. 29, 2. z b-i pšeničné naděláš toho 
1 Par. 9,29. postaveni byli nad b-í
—  23,29. při b-i k obětem suchým 

Ž. 147,14. b-í pšeničnou nasycuje tě 
Ez. 16,13. b. a med a olej jídala jsi 
Zj. 18,13. nebude kupovati více b-í

Bělejší.
1 M. 49,12. bude zubů b-ích nad mléko 
Ž. 51, 9. umej mne, a nad sníh b. budu 
Pláč 4, 7. Nazareové jeji b. než mléko 

Běleti se.
Jan 4, 35. krajiny, žeť se již b-ejí ke žni

Bělič.
Mal. 3, 2. on jest jako mýdlo b-ů 
Mk. 9, 3. tak bílého b. učiniti nemůže 

Bělmo.
3M. 21,20. kt. má b. na oku svém 

Bělost.
1 M. 30, 37. poobloupil kůru až do b-i
3 M. 13,13. ta rána v b. se změnila

Bělostkvoucí.
Zj. 14,14. a aj, oblak b.
— 15, 6. oblečeni rouchem b-ím

Běžeti.
1 M. 18, 2. b-el jim vstříc (Abraham)
— 24,17. b-el služebník ten proti (Rebece)
—  20. (Rebeka) b-ela ještě k studnici
— 33, 4. b-el Ezau proti (Jákobovi)

1 Sam.20, 36. běž a shledej střely
2 Sam.18, 21. pokloniv se Chůzi Joábovi, b-el
1 Kr. 18, 46. Eliáš b-el před Achabem
2 Kr. 4,26. běž jí (Sunamitské) v cestu
— 5,20. poběhnu za ním, a vezmu něco
— 21. b-el Gézi za Námanem

ž. 19, 6. jako rek, cestou b. maje.
—  50,18. vidíš-li zloděje, hned s ním b-íš
—  119, 32. cestou rozkazů tvých poběhnu
— 147,15. rychle k vykonání b-í sl&vo jeho 

Př. 1,16. nohy jejich ke zlému b-í; Iz. 59, 7.
— 4,12. poběhneš-li, neustrčíš se

Pis. 1, 4. táhniž mne, a póběhneme za tebou
Iz. 40, 31. b-í, avšak neumdlévají
Jer. 8, 6. jako kůň, kt. prudce „b-i k boji
— 23,21. neposílal proroků, ale sami b-eli
— 46, 9. b-te s hřmotem, ó vozové
— 49, 3. plačte, a b-te přes ploty

Oz. 3, 5. poběhnou k H. a k dobrotě jeho
— 11,11. se strachem poběhnou 

Joel 2, 4. jako jízdní, tak poběhnou
Am. 6,12. zdaliž koni b. mohou po skále? 
Mat. 28, 8. b-ely, aby učedlníkům zvěstovaly 
Mk. 5, 6. b-el a poklonil se jemu
— 13. b-elo stádo s vrchu dolů do moře 

Luk. 24,12. Pétr vstav, b-el k hrobu
ftím. 9,16. není na tom, kdož b-í 
IKor. 9,24. kteříž v závod b-í, všickni b-í
—  tak b-te, abyste dosáhli
— 26. já tak b-ím, ne jako v nejistotu 

Gal. 2, 2. abych snad nadarmo neb-el;
Fíl. 2, 16.

—  5, 7. b-eli jste dobře, kdo vám překazil 
Fií. 3,12. snažně b-ím, zda bych i uchvátiti
— 14. k cíli b-ím, k odplatě

Běžeti se.
1 M. 31,10. když se dobytek b-el

Běžící.
Jer. 18,14. pohrdají vodami odjinud b-ími?

Běžný.
1 M. 23,16. lotů stříbrných, b-ých mezi kupci

Bibliotéka.
Ezd. 6, 1. hledali v b-ce v Babylóně

Bič.
Joz. 23,13. budou b-em na bocích vašich 
1 Kr. 12,11. trestá ti b-i uzlovatými; 14. 2 Par.

10, 11. 14.
Job 9, 23. jestliže b-em náhle usmrcuje 
Př. 26, 3. b. na koně, uzda na osla 
Iz. 10,26. vzbudí na něj b.
Nah. 3, 2. praskání b-ů a hřmot kol 
Jan 2,15. udělav b. z provázků

Bičík.
1 Kr. 12,11. trestal vás b-y; 14. 2 Par. 10, 11. 14.
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Bičovati.
Mat. 10,17. budou vás b.
—  23, 34. některý z nich b. budete

Bída.
Job 5, 6. aniž se ze země pučí b.
—  7. člověk rodí se k b-ě
— 6, 2. b. má iia váze, aby vyzdvižena
—  18,12. b. pohotově při boku jeho
—  21,17. přichází-liž na ně b. jejich
—  23, 2. b. má těžší jest nežli lkáni mé
—  30,13. k b-ě ifcé přidali

Ž. 25,18. viz trápeni mé a b-u mou
—  31,11. zemdlela b-ou mou sila má
—  38,18. k snášeni bíd hotov jsem
—  90,10. což nejzdárnějšího, práce a b.
—  107,10. sevřini jsouce b-ou i železy
— 39. někdy Sníženi bývají b-ou 

Př. 1,26. v b-ě v&ši smáti se budu
— 27. b. jako bouře nastane
—  6,15. v náhle přijde b. jeho
— 24,22. v náhle nastane b. jejich
—  27,10. v čas b*y své

Iz. 47,11. připadne na tě b.
Jer. 5,28. umějí se vyhýbati b-ám
—  19, 3. já uvedu b-u na místo toto
—  25,32. aj, b. půjde z národu na národ
—  45, 5. uvedu bwU na všeliké tělo
—  46,21. den b-y jejich přijde na ně 

Pláč 1,21. slyšíce c> mých b-ách
Ez. 7, 5. b. jedna, aj hle, přichází b.
—  26. b. za b-ou přijde

Sk. 14,15. lidé jsme, týmž b-ám poddáni
Hím. 3,16. setření ^ b. na cestách jejich
Jak. 5, 1. kvílíce nad b-ami svými
—  17. člověk týmž b-ám poddaný 

Zj. 9,12. b. jedna pominula,
přijdou ještě dvě b-y

—  11,14. b. druhá pominula,
třetí b. přijde rychle

Bídný.
Neh. 4, 2. co ti b-í židé berou před sebe? 
Ž. 72,13. smiluje s*e nad b-ým
—  74,21. nechaž h-í neodcházejí s hanbou
—  82, 3. zastávejte b-ého a sirotka
—  4. vytrhněte b-ého a nuzného 

Kaz. 1,13. takové bwé zaměstknání
—  6, 2. toť j. marnost a b-á věc

ftím. 7,24. b. já čloyěk! Kdo mne vysvobodí 
Gal. 4, 9. se zase obracíte k b-ým živlům
1 Tim. 5,10. jestliže h-ým posluhovala 
Zj. 3,17. nevíš, že jsi b. a mizerný

Bigtan.
Est. 2,21. B. a Teres, komorníci; 6, 2.

Bigyaj, Bigvai.
Ezd. 2, 2. kt. přišli s B-em, Bechumem; 

Neh. 7, 7.
—  2,14. synů B. &)56; Neh. 7, 19. 10, 16.

Bichri.
2Sam.20, 1. Séba, syn B-y; 2. 6. 22.

Bijící.
Iz. 50, 6. těla svého nastavuji b-ím

Bilan.
1 Par. 7,10. synové B-ovi: Jeus

Bildad.
Job 2,11. B. Suchský; 8, 1. 18, 1. 25, 1. 42, 9. 

Bílen.
Dan. 11,35. aby pruhováni a b-i byli
—  12,10. b-i a pruhováni budou mnozí

Bilsan.
Ezd. 2, 2. kt přišli s Mardocheem, B-em

Bílý.
2 M. 16,31. jako símě koliandrové a b.

25, 4. b-é hedvábí; 26, 1. 31.
Kaž. 9, 8. každého času ať j. roucho tvé b-é 
Pis. 5,10. milý můj j. b. a Červený 
Zach. 1, 8. za ním pak koně ryzí a b-é
—  6, 3. ve voze třetím koni b-í

Mat. 5,36. vlasu učiniti b-ého neb černého
— 17, 2. roucho jeho b-é jako světlo
—  28, 3. roucho jeho b-é jako sníh;

Mk. 9, 3. uč. j. roucho jeho stkvoucí a b-é 
tak b-ého bělič učiniti nemůže

—  16, 5. mládence oděného rouchem b-ým 
Luk. 9,29. učiněn oděv jeho b. a stkvoucí 
Jan 20,12. uzřela dva anděly v b-ém rouše 
Sk. 1,10. aj, dva muži v rouše b-ém
Zj. 1,14. hlava a vlasové b-í jako b-á vlna
—  2,17. dám jemu kamének b.
—  3, 4. budouť se procházeti v b-ém rouše
—  6, 2. a aj, kůň b.; 19, 11.
—  7,13. kdo jsou tito oblečení v b-é roucho?
—  19,14. rytířstvo nebeské na b-ých koních

odíni kmentem b-ým a čistým
—  20,11. viděl jsem trůn veliký b.

Birét.
Iz. 3,20. odejme Pán b-y a zápony 

Biřic.
1 Kr. 22, 36. volal b. po vojště
Dan. 3, 4. b. volal ze vší síly
Luk. 12,58. soudce dal by tebe b-i a b.

Biskup (dozorce ve sboru).
Viz též: Starší.

Sk. 20,28. Duch sv. ustanovil vás b-y 
Fil. 1, 1. všechněm svátým s b-y a s jáhny
1 Tim. 3, 2. musíť b. býti bez úhony 
Tit. 1, 7. b. má býti bez úhony
1 Petr 2,25. obráceni jste ku pastýři a b-u

Biskup ( Kraličtí) , 
viz: Kněz nejvyšší, knězi přední. 

Biskupství ( služba v církvi).
Sk. 1,20. b. jeho vezmi jiný
1 Tim. 3, 1. žádá-li kdo b., výborné práce

Bislam.
Ezd. 4, 7. psal B. k Aartaxerxovi králi

Bit.
2 Par. 25,16. přestaniž, nechceš-li b. býti
Iz. 1, 5. čím více b-i býváte, tím více se 
Mk. 13, 9. budete b-i pro mne 
Luk. 12, 47. b. bude velmi
—  48. b. bude méně
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Bitec.
1 M. 35,21. smrtí umře b. ten 
1 Tim. 3, 3. ne piján vína, ne b.; Tit. 1, 7.

Bití.
Př. 18, 6. ústa jeho b. se domluví
— 20,30. b. (j. lékařství) vnitřnostem života 

Jer. 6, 7. slyšeti v něm bolest i b.

Biti. Biti se.
1 M. 8,21. aniž více b. všeho, což živo j.
2 M. 3,20. b. budu Egypt divnými věcmi
—  12,12. budu b. všecko prvorozené; 29.
—  23. půjde Hospodin, aby bil Egypt
— 27. když bil Egypt, domy naše vysvob.
—  21,15. kdo by otce svého neb matku bil
—  32, 35, bil H. lid, že učinili tele

4 M. 22,23. bil ji Balám, aby ji na cestu 
Joz. 8,21. obrátili se, a bili muže Hai
2 Sam.24,17. když uzřel anděla, an bije lid
2 Kr. 15,10. Sallum bil ho před lidem 
Ž. 121, 6. nebudeť b. na tě slunce 
- -  141, 5. nechť mne bije spravedlivý 

Iz. 9,13. nenavrací k tomu, kt. jej bije
— 11, 4. b. bude zemi holí úst svých
— 19,22. b. bude H. Egypt
— 22,13. a aj, radost vaše b. ovce
— 49,10. nebude na ně b. horko
— 58, 4. abyste bili pěstí nemilostivě 

Jer. 2,30. nadarmo jsem bil syny vaše
— 5, 3. biješ je, ale necítí bolesti
—  14,19. proč nás biješ?

Ez. 21,12. protož bí se v bedra svá
Dan. 5,19. které koli chtěl, bil
Am. 4, 9. bil jsem vás suchem a rzí
Jon. 4, 8. bilo slunce na hlavu Jonášovu
Zach. 13, 7. bí pastýře; Mat, 26, 31. Mk. 14, 27.
Mat. 24, 49. b. spoluslužebníky; Luk. 12, 45.
—  26, 67. hůlkami jej bili; Jan 19, 3.
— 27,30. bili jej v hlavu jeho

Luk. 18,13. publikán bil se v prsy své
— 22, 49. budeme-liž b. mečem?

Sk. 10,13. vstaň Petře, bí a jez
— 22,19. bil jsem ty, kt. věřili v tebe
— 23, 2. aby jej bili v ústa
— 3. budeť tebe b. Bůh, stěno zbílená

proti zákonu velíš mne b.
2 Kor. 11,20. by vás kdo v tvář bil 
Zj. 11, 6. bili zemi všelikou ranou
— 19,15. meč ostrý, aby jím bil národy

Bitva.
5 M. 3, 1. vytáhl Og proti nám k b-ě do Edrei
1 Sam. 4,16. z b-y utekl jsem dnes
— 30,24. jakýž díl toho, kt. vyšel k b-ě
— 31, 3. když se zesílila b.; 1 Par. 10, 3.

2 Sam.18, 6. byla b. v lese Efraim 
1 Kr. 20,14. kdo svede tu b-u?
Ž, 144, 1. kt. učí prsty mé b-ě
Př. 24, 6. skrze rady opatrné svedeš b-u

Bitynia.
Sk. 16, 7. pokoušeli se jiti do B-e 
1 Petr 1, 1. Petr rozptýleným v B-i

B lah os laven ě ji.
Sk. 20,35. b. j. dáti nežli bráti 

B la h  o slavené js i.
1 Kor. 7,40. b. j., zústala-li by tak 

B lah oslavenstv í.
Zach. 9,17. aj, jaké b. jeho!
ÍUm. 4, 6. David vypravuje b. člověka
—  b. toto k obřízcerli přináleží?

Gal. 4,15. jaké tehdy bylo b. vaše?
B lah os laven ý .

1 Kr. 10, 8. b-i muži tvoji; 2 Par. 9, 7.
Job 5,17. b. j. člověk, kteréhož tresce Bůh 
ž. 1, 1, b. ten muž, kt. nechodí po Tadě
— 2,12. b-i všickni, kt. doufají v něho
— 32, 1. b. j., jemuž odpuštěno přestoupení
—  2. b., jemuž nepočítá H. nepravosti
—  33,12. b. národ, kt. H. Bohem; 144, 15.
—  34, 9. b. Člověk, kt. doufá v něho
—  40, 5. b. člověk, kt. skládá v H. naději
—  41, 2. b., kdož prozřetedlný soud činí
—  84, 5. b-í, kt. přebývají v domě tvém
—  84, 6. b. člověk, jehož síla j. H.
—  13. b. člověk, kt. naději skládá v tobě
— 94,12. b. j. ten muž, kt. ty cvičíš, H.
—  106, 3. b-í, kt. ostříhají soudu
— 112, 1. b. muž, kt. se bojí H.; 128, 1.
—  119, 1. b-i ti, kt. jsou ctného obcováni
—  2. b-í, kt. stříhají svědectví jeho
—  127, 5. b. muž, kt. by jimi naplnil toul
—  137, 8. b. ten, kdož odplatí tobě za to
—  9. b., kdož pochytí dítky tvé
—  146, 5. b. ten, jehož spomocník j. Bůh 

Př. 3,13. b. člověk nalézající moudrost
—  14,21. kdož se slitovává nad chudými, b. j. 
—- 28,14. b. čl., kterýž se strachuje vždycky

Kaz. 10, Í7. b-á jsi ty země, když král tvůj 
Iz. 30,18. b-í všickni, kt. očekávají na něj
—  56, 2. b. člověk, kt. činí to 

Mat. 5, 3. b-í chudí duchem
—  4. b-í lkající
—  5. b-i tiší
—  6. b-í, kt. lačněji a žízně jí spravedl.
—  7. b-i milosrdní
— 8. b-í čistého srdce
—  9. b-í pokojní
—  10. b-í, k t protivenství trpí pro spr.
—  11. b-i budete, když vám zlořečiti bu

dou; Líik. 6, 22, 1 Petr 4, 14.
—  11, 6. b. j., kdož se nehorši na mně;

Luk. 7 23.
—  13,16. oči vaše b^é, že vidi; Luk. IQ, 23.
—  16,17. b. jsi, Šimone, synu Jonášův
—  24,46. b. služebník, kt. přijda pán;

Luk. 12, 43.
Luk. 1, 45. b-á, kteráž uvěřila
—  6,20. b-i chudí, nebo vaše j. království
—  21. b-i, k t nyní lačníte
—  b-í, kt. nyní pláčete
—  11,27. b. život, kt. tebe nosil
—  28. b-í, kt. slyší slovo Boži, a ostřihají
—  14,14. povolej chudých a b. budeš
—  15. b., kdož jí chléb v král* Božim
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Luk. 23,29. b-é neplodné
Jan 13,17. b-i jste, budete-li je činiti
— 20,29. b-i, kt. neviděli, a uvěřili 

lUm. 4, 7. b-i, jichž odpuštěny nepravosti
— 8. b. muž, k t Pán nepočítá hříchu
— 14,22. b., kdož nesoudí sebe v tom 

1 Tím. 1,11. evangelium b-ého Boha
— 6,15. časem svým ukáže ten b.

Tit. 2,13. očekávajíce té b-é naděje 
Jak. 1,12. b. muž, kt. snáší pokušení

— 25. b. bude v skutku svém
1 Petr 3,14. byste i trpěli pro spr., b-i jste 
Zj. 1, 3. b., kdož čte, i ti, kt. slyší

— 14,13. b-í jsou od této chvíle mrtvi
— 16,15. b., kdož bdí a ostříhá roucha
— 19, 9. b-í, k t jsou k večeři povoláni
— 20, 6. b., kdož má díl v prvním vzkříšení
— 22, 7. b., kdož ostříhá slov proroctví
— 14. b-í, kt. zachovávají přikázáni jeho

Blahoslavit!.
Job. 29,11. ucho slyše, b-ilo mne 
2. 72,17. všickni národové budou ho b.
Př. 31,28. synové její b-í ji 
Pis. 6, 8. spatřivše ji, b-ily ji 
Mal. 3,15. nyní b-ime pyšné 
Luk. 1,48. b. mne budou všickni národové 
Jak. 5,11. aj, b-íme ty trpělivé 

Blastus.
Sk, 12,20. namluvivše B-a, komorníka kr. 

Bláto.
2 Sam.22,43. jako b. na ulicích; 2. 18, 43.
Job 13,12. podobná hromadám b-a vyvýšeni

— 27,16. jako b-a najedná-li šatů
— 30,19. uvrhl mne do b-a
— 33, 6. z b-a sformován jsem

2. 40, 3. vytáhl mne z b-a bahnivého
— 69,15. vytrhni mne z b-a

Iz. 41,25. oboří se na knížata jako na b.
— 57,20. vymítají nečistotu a b.

Jer. 38, 6. v té jámě nebylo vody, ale b.
— Jeremiáš tonul v tom b-ě 

Nah. 3,14, vejdi do b-a a šlapej hlínu 
Zach. 9, 3. zlata jako b-a na ulicích

— 10, 5. pošlapávajíce do b-a v boji 
Jan 9, 6. (Ježíš) učinil b. ze sliny,

pomazal tim b-em oči slepého
— 11. člověk ten b. učinil
— 12. byla sobota, když Ježíš učinil b.
— 15. b. položil na oči mé

2 Petr 2,22. svině umytá do kaliště b-a 
Blaze.

Iz. 32,20. k. vám, k t sejete na m. úrodných 
Blázen.

1 Sam.21,13. b-em se dělal (David)
— 14. viděvŠe člověka b-a

2K r. 9,11. proč přišel ten b. k tobě?
Job 5, 2. pakli k b-u, zahubí ho rozhněváni
— 3. viděl jsem b-a, an se vkořenil
— 12,17. ze soudců b-y činí

2. 14, 1. říká b. v srdci svém: Neni B.; 53,2.
— 39, 9. za posměch b-u nevystavuj mne
—  49,11. moudří (i) b. zároveň hynou

— 75, 5. dím b-ům: Neblázněte
— 92, 7. aniž b. rozumí tomu
— 94, 8. vy b-i, kdy srozumíte?
— 107,17. b-i trápeni bývají 

Př. 1, 7. cvičením pohrdají b-i
— 22. dokud b-i nenáviděti uměni?

32. štěstí b-ů zahubí je
— 3,35. b-y hubí pohaněni
— 6,32. cizoložici s ženou b. jest
— 7,22. jako b. v pouta, jimiž by trestán
— 8, 5. b-i, srozumějte srdcem
— 10, 8. b. od rtů svých padne
— 13. kyj na hřbet b-a; 26,3.
— 18. kdož uvodí v lehkost, b. jest
— 21. b-i pro bláznovství umírají
— 23. za žert j. b-u činiti nešlechetnost
— 11,29. b. sloužiti musí moudrému
— 12,15. cesta b-a přímá se zdá jemu
— 16. hněv b-a v tentýž den poznán bývá 

23. srdce b-ú vyvolává bláznovství
— 13,16. b. rozprostírá bláznovství
— 19. ohavnost j. b-ům odstoupiti od zlého
— 20. kdo tovaryší s b-y, setřín bude
— 14, 3. v ústech b-a jest hůl pýchy
— 9. b. přikrývá hřích
— 16. b. dotře se a smělý jest
— 15, 2. ústa b-ů vylévají bláznovství
— 5. b. pohrdá cvičením otce svého
— 21. bláznovství j. veselím b-u
— 17, 7. nesluší na b-a řeči znamenité
— 16. k čemu jest zboží v ruce b-a?
— 21. kdo zplodil b-a, k zámutku svému
— 24. oči b-a těkají až na konec země
— 25. k žalosti jest otci svému syn b.
— 28. b. mlče, za moudrého jmín bývá
— 18, 2. nezalibuje sobě b. v rozumnosti
— 7. ústa b-a k setřeni jemu
— 19, 1. převrácený ve rtech svých, kt. j. b.

10. nesluší na b-a rozkoš
— 20, 3. kdož se do nich zaplétá,' b. jest
— 23, 9. před b-em nemluv
— 24, 7. vysoké jsou b-u moudrosti
— 9. zlé myšlení b-a jest hřích
— 26, 1. tak nepřipadá na b-a čest
— 4. neodpovídej b-u podlé bláznovs. j.
— 7. tak řeč v ústech b-ú
— 8. tak jest, kdo cti b-a
— 10. veliký pán dává odplatu b-u
— 12. naděje o b-u lepši jest; 29, 20.
— 27, 3. hněv b-a těžší jest nad to obé
— 28,26. kdo doufá v srdce své, b. jest
— 29,11. všecken duch svůj vypouští b.
— 30,22. pod b-em, když se nasytí chleba 

Kaz. 2,15. má-liť mi se tak diti, jako b-u
— 16. jakož umírá moudrý, tak i b.
— 4, 5. b. skládá ruce své
— 5, 3. tak hlas b-a z množství slov
— 7, 6. jako praštění trní, tak smích b-a
— 9. hněv v lůnu b-ů odpočívá
— 17. aniž bývej b-em
— 10, 2. srdce b-a po levici jeho
— 3. i tehdáž, když b. cestou jde
— 6. b. postaven v důstojnosti
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Kaz. 10,14. b. mnoho mluví
—  15. práce b-ú ku stání je přivodí 

Iz. 32, 4. srdce b-ů nabude uměni
—  44,25. z hadačů b-y dělám 

Jer. 10, 8. zhlupěli a b-i jsou
— 17,11. naposledy bude b-em 

Oz. 9, 7. ten prorok jest b. Sílený 
Mat 5,22. kdož by řekl: B-e
— 7,20. připodobněn bude muži b-u
— 23,17. b-i a slepci, což jest většího? 19. 

Luk. 11,40. b-i, zdaliž ten, kt. učinil, což zevnitř
—  12,20. ó b-e, této noci požádají duše tvé 

ftim. 1,22. měvše se za moudré, b-i učiněni
1 Kor. 3,18. budiž b-em, abys byl moudrým
—  4‘, 10. my b-i pro Krista

Bláznice.
Př. 14, 1. b. rukama svýma boří jej 

Blázniti.
1 Sam.21,15. uvedli tohoto, aby b-il přede mnou
Př. 30,32. b-il, vynášeje se
Kaz. 2, 2. smíchu jsem řekl: B-iš!
Jer. 25,16. aby b-ili příčinou meče 
Jan 10,20. ďábelství má a b-i 
Sk. 12,15. oni řekli ji: B-íŠ!
—  26,24. Festus řekl: B-íš, Pavle!

Sk. 26,25. neb-im, ale slova pravdy mluvím 
IKor. 14,23. zdaliž neřeknou, že b-ite?

Bláznívati.
Jer. 50, 38. při modlách b-ají 

Bláznivě.
1 Sam. 13,13. b. jsi učinil; 2 Par. 16, 9.
— 26,21. b. jsem dělal

2 Sam.24,10. velmi b. jsem učinil; 1 Par. 21, 8.

Bláznivý.
5M. 36, 6. lide b. a nemoudrý
— 21. skrze národ b. k hněvu popudím 

Job 2,10. jako jedna z b-ých mluvívá
ž. 5, 6. neostojí b-í před očima tvýma
— 73, 3. když jsem horlil proti b-ým
— 74,18. lid b. jak se rouhal

Př. 7, 7. spatřil jsem mládence b-ého
— 10, 1. syn b. zámutkem j. matce své
— 10. kdož j. b-ých rtů, padne
— 14, 7. odejdi od muže b-ého
— 24. bláznovství b-ých bláznovstvím
—  15,20. b. člověk pohrdá matkou
— 17,18. člověk b. činí slib před přítelem
— 19,13. trápeni otci svému jest syn b.
—  21,20. b. člověk sžírá jej
—  29, 9. kt. se nesnadni s mužem b-ým 

Jer. 4,22. b. lid můj nezná mne
— 5,21. slyštež, lide b. a nesmyslný 

Ez. 13, 3. běda prorokům b-ým 
Zach. 11,15. vezmi oruží pastýře b-ého 
Mat. 25, 2. 5 bylo opatrných a 5 b-ých
— 3. b-é vzavše lampy své, nevzaly
— 8. b-é opatrným řekly: Udělte nám

1 Kor. 1,27. což b-ého j. u světa, vyvolil
2 Tim. 2,23. b-ých otázek varuj se

Bláznovství.
1 Sam.25,25. Nábal jméno j. a b. jest při něm

Job 42, 8. s vámi podlé b. vašeho
2. 38, 6. kyší rány mé pro b. mé
—  49,14. taková snažnost j. b-ím při nich
—  85, 9. aby se nenavracovali k b.

Př. 5,23. ve množství b. bloudit! bude
—  10,21. blázni pro b. umírají
—  12,23. srdce bláznů vyvolává b.
— 13,16. blázen rozprostírá b.
—  14, 8. bláznů ke lsti
—  17. náhlý se dopouští b.
—  18. dědičně vládnou hlupci b-ím
—  24. b. bláznivých (j.) b-ím
—  29. náhlý pronáší b.
—  15, 2. ústa bláznů vylévají b.

14. ústa bláznů pasou se b-ím
—  21. b. j. veselím bláznu
— 16,22. uměni bláznů jest b.
—  17,12. nežli s bláznem v b. jeho
—  18,13. počítá se to za b.
—  19, 3. člověka převrací cestu jeho
—  22,15. b. přivázáno j. k srdci mladého
—  26,11. blázen opětuje b. jeho
—  27,22. neodejde od něho b. jeho 

Kaz. 2,13. užitečnější moudrost než b.
—  10, 1. slávu maličko b. zohyzďuje
—  13. ostatek mluvení jeho pouhé b.

Iz. 44,25. obracím uměni jejich v b.
Mk. 7,22. že srdce pocházejí pýcha, b.
Luk. 24,11. měli za b. slova jejich
Sk. 26,24. mnohé umění k b. tebe přivodí
1 Kor. 1,18. slovo kříže těm, k t hynou, b-ím
—  20. moudrosti tohoto světa v b.
—  23. Krista, fiekům b.
—  25. b. Boží j. moudřejší
—  2,14. nebo jsoii jemu b.
—  3,19. moudrost světa b. j. u Boha

Bláznový.
Job 5,13. rada převrácených b-á bývá 
IKor. 1,21. skrze b-é kázáni spasiti 
Ef. 5, 4. mrzkost, ani b-é mluvení

Blažený.
2. 41, 3. b. bude na zemi 
Př. 20, 7. b-í synové jeho po něm

Blažiti.
Mal. 3,12. budou vás b. všickni národové 

Blecha.
1 Sam.24,15. koho to honíš? B-u jednu
—  26,20. vytáhl hledati b-y jedné

Blesk.
2 Sam.22,13. od b-u obličeje jeho
2. 18,13. od b-u oblakové rozehnáni 
Iz. 4, 5. stvoří b. plápolajícího ohně
—  59, 9. čekáme-li na b., v mrákotách chod.
—  60, 3. budou choditi králové y b-u
—  19. b. měsíce nebude tě osvěcovali
—  62, 1. dokudž nevyjde jako b. spravedl.
—  66,11. rozkoš míti v b-u slávy jeho 

Ez. 1, 4. okolo něha byl b.; 27. 28.
—  13. ten oheň měl b.

8, 2. ód bedr jeho jako b.
—  10, 4. síň naplněna b-em slávy H.
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Dan. 2,31. b. (jeho obrazu) byl náramný
—  10, 6. obličej jeho jako b.
—  12, 3. stkviti se budou jako b. oblohy 

Joel 2,10. hvězdy potratí b. svůj; 3, 15.
Am. 5,20. den Hospodinův, v němž není b-u
Abk. 3, 4. b. byl jako světlo
Zach. 9,14. vynikne jako b. střela jeho
Mat 24,27. jakož b. vychází od výcho4u
—  28, 3. byl obličej jeho jako b.

Luk. 10,18. satana, jako b. padajícího
—  11,36. že tě jako svíce b-em osvítí
—  17,24. b. osvěcující se z jedné krajiny 

Sk. 22,11. nevidomý od b-u světla toho
—  26,13. světlo jasnější nad b. slunečný 

2id. 1, 3. jsa b. slávy a obraz osoby jeho
Blíkati.

Job 15,12. tak-liž b-a ji oči tvé?
Iz. 32, 3. oči vidoucích nebudou b.

Blikavý.
5M. 28,65. dá H. tobě oči b-é 

Blízek
Job 33,22. b-a hrobu duše jeho 

Blízko.
4 M. 17,13. kdož b. přistoupá k příbytku H
—  24,17. pohledimť naň, ale ne z b-a 

5M. 30,14. velmi b. tebe jest slovo
—  32,35. b. jest den zahynuti jejich 

IK r. 8,59. ať jsou má slova b. Hospodina
—  21, 2. b. podlé dqmu mého

2. 34,19. b. j. H. těm, kt. jsou srdce skrouš.
Iz. 13, 6. b. j. den Hospodinův; Ez. 30, 3. 

(Joel 1, 15. Sof. 1, 14.)
—  50, 8. b-t jest ten, kterýž ospravedlňuje
—  51, 5. b. j. spravedlnost má
—  55, 6. vzývejte ho, pokudž b. jest 

Jer. 12, 2. jejichžto úst b. jsi
—  23,23. zdaliž jsem já Bůh jen z b-a?

Ez. 6,12. kdo b., mečem padne
—  7,12. přicháziť ten čas, b. j. ten den
—  11, 3. nestavějme domft b.
—  30, 3. b. j. den, b. j. den Hospodinův 

Mat. 24,32. b. j. léto; Mk. 13, 28. Luk. 21, 30.
—  33. b. j. a ve dveřích; Mk. 13, 29.
—  26,18. vzkázalť Mistr: čas můj b. j.

Mk. 14,42. k t mne zrazuje, b-ť jest
Luk. 21,31. b. j. království Boží
Jan 2,13. b. byla velikanoc; 6, 4. 11, 55.
—  7, 2. byl b. svátek židovský, stánkft

19,20. b. města bylo to místo
ftim. 10, 8. b. tebe j. slovo
Fil. 4, 5. Pán b.
Zj. 1, 3. čas b. j.; 22, 10.

Blízký.
5 M. 4, 7. k t by měl bohy sobě tak b-é 
Job 17, 1. hrobu b. jsem
ž. 22,12. ssouženi b-é jest
—  75, 2. že j. b-é jméno tvé vypravují
—  85,10. b-é těm, kt se ho boji, spaseni
—  145,18. b. j. H. všechněm, kt ho vzývají 

Př. 27,10. lepšit soused b., než bratr daleký 
Iz. 33,13. poznejte b-i silu mou
—  57,19. pokoj dalekému jako b-ému

—  58, 2. b-í Boha býti chtějí
Jer. 25,26. krále půlnoční, b-é i daleké
Ez. 22, 5, b-é i daleké budou se posmivati 
Joel 1,15. b. j. den Hospodinův; Sof. 1, 14.

(Iz. 13, 6. Ez. 30, 3.)
Ef. 2,13. b-cí učiněni jste skrze krev
—  17. zvěstoval pokoj, dalekým i b-ým 

Žid. 6, 8. zavržena jest a b-á zlořečeni
—  8,13. což vetší, b-é j. zahynuti

Blíže.
1 Sam.20,21. střely za tebou b. sem, přines je 
ž. 119,151. ty b. jsi, Hospodine 
ftim. 13,11. nyníť b. nás j. spaseni

Blíženci.
1 M. 25,24. b. byli v životě jejím; 38, 27.
Pis. 4, 5. jako dvé telátek b-ů srních

Blížiti se.
5M. 15, 9. b-í se rok odpuštění 
Luk. 21, 8. já jsem, a čas se b-i 

Bližní.
2 M. 2,12. proě tepeš b-iho svého?
—  11, 2. ať vypůjči od b. své klínotů
—  20,16. nepromluvíš pr. b-ímu; 5 M. 5, 20.
—  17. nepožádáš domu b-ího svého
—  aniž požádáš manželky b-iho;
—  ani cožkoli j. b-ího; 5 M. 5, 21.
—  21,14. pyšně proti b-ímu svému
—  22, 7. by dal schovati b-ímu peníze
—  26. v základu vezmeš roucho b-iho

3 M. 6, 2. by oklamal b-ího ve věci svěřené
—  18,20. s manželkou b-iho nebudeš obco-

vati; 20, 10. 5 M. 22, 24. Př. 6, 29. 
Ez. 18, 6. 11. 15.

—  19,13. neutiskneš moci b-iho svého
—  15. spravedlivě souditi budeš b-iho
—  16. aniž státi budeš na hrdlo b-imu
—  17. svobodně potresceš b-ího svého
—  18. milovati b-ího svého, jako sebe sa-

mého; Mat 5, 43.
—  24,19. kdož by zohavil b-ího svého 

5M. 19,11. maje v nenávisti b-ího svého
—  14. nepřeneseš meze b-iho; 27, 17.
—  24,10. půjčil-li bys b-ímu něčeho
—  27,17. přenáší mezník b-ího; (19, 14.)
—  24. kdož by zbil b-ího tajně 

Rut 3,14. nežli by poznati mohl b-iho
1 Sam.15,28. dal je b-imu tvému; 28, 17.
Job 6,14. jehož litostivost k b-ímu mizí 
Ž. 15, 3. kdož b-ímu svému nečiní zlého
—  28, 3. mluvívají pokoj s b-imi; Jer. 9, 8.
—  101, 5. škodícího jazykem b-imu svému 

Př. 3,29. neukládej proti b-ímu zlého
—  11, 9. pokrytec ústy kazí b-iho svého 
-r- 12. pohrdá b-im svým blázen
—  14,21. pohrdá b-im svým hříšník
—  24,28. svědkem všetečným proti b-imu
—  25,18. falešné svědectví proti b-imu 

Jer. 5, 8. každý k ženě b-iho svého řehce
—  9, 4. každý střež se b-ího svého

každý b. jako utrhač chodí
—  5. jedenkaždý b-iho svého oklamává
—  8. pokojně s b-im svým mluví



Bližní —  Bodlák.

Jer. 22,13. b-ího v službu podrobuje 
iach, 7, 9. lítost dokazujte k b-ímu
—  10. zlého b-ímu neobmýšlejte
— 8,17. aniž kdo b-mu zlého obmýšlej
—  13, 7. prociť na muže b-iho mého

Mat. 5,43. milovati b-ího sv.; 19, 19. 22, 39.
Mk. 12, 31. Luk. 10, 27. Řím. 13,
9. Gal. 5, 14. Jak. 2, 8.

Luk. 10,29. kdo jest můj b.?
Sk. 7,27. ten, k t činil křivdu b-ímu 
fUm. 13, 8. kdož miluje b-iho, zákon naplnil
—  10. láska b-imu zle neučiní
—  15, 2. jedenkaždý z nás b-imu se lib

1 Kor. 10,24. nehledej věcí svých, ale b-ího 
Ef. 4,25. pravdu jedenkaždý s b-im 
Žid. 8,11. učiti jedenkaždý b-iho svého

Bližší.
2 M. 13,17. ačkoli b, byla (cesta)

Bloudící.
Př. 21,16. člověk b. z cesty rozumnosti 
Iz. 29,24. aby b. duchem nabyli rozumnosti 
Tit. 3, 3. byliť jsme i my někdy b.
Žid. 5, 2. by mohl lítost miti nad b-imi
1 Petr 2,25. nebo jste byli jako ovce b.

Blouditi.
1 M. 37,15. an b-í po poli (Jozef)
2M. 23, 4. trefil-li bys na vola, an b-í 
5 M. 22, 1. bys uzřel dobytče, ani b-í
—  27,18. kdož zavodí slepého, aby b-il

1 Sam.26,21. b-il (jsem) přenáramně
2 Par. 29,11. synové moji, neb-tež již
Job 12,16. jeho j. ten, kt b-í, i kt v blud
—  25. činí, aby b-ili jako opilý
—  15, 31. v marnosti j. ten, jenž b.

Ž. 95,10. lid tento b- srdcem
— 107, 4. b-ili po poušti
—  40. dopouštěje, aby b-ili
—  U 9 ,10. nedopouštějž mi b.
—  21. bloudí od přikázáni tvých
—  67. než jsem snížen byl, b-il jsem
—  176. b-ím jako ovce ztracená

Př. 10,17. kdož pohrdá domlouváním, b-i
—  14,22. b-í, kt. ukládají zlé

Iz. 19,14. jako b-i ožralec při vývratku
—  28, 7. i ti od vína b-í

kníže i prorok b-i 
b-í u viděni 

Jer. 50, 6. pastýři působi, aby (ovce) b-ily 
Ez. 34, 6. b-i stádo mé po všech horách
—  44,10. vzdalovali se, když b-il Izrael 

Mat 22,29. b-ite, neznajíce Písem; Mk. 12,
24. 27.

2id. 3,10. tito vždycky b-í srdcem
—  11,38. po pustinách b-íce

Jak. 1,16. nebluďtež, bratři moji milí

Blud.
2 Par. 33, 9. Manasses uvedl v b. Judské 
Job 12,16. kt bloudi, i kt. v b. uvodí
—  24. v b. je uvodí na poušti
—  19, 4. při mně zůstane b. můj 

Oz. 4,12. duch smilství je v b. uvodí 
Mat. 27,64. búdeť poslední b. horši

iUm. 1,27. mzdu, kt. na jejich b. slušela
2 Tim. 3,13. ti, kt v b. uvodí

i ti, kt. jsou b-em pojati
2 Petr 2,18. utekli od těch, jenž b-u obcují
—  3,17. abyste b-em nešl. nebyli pojati

1 Jan 4, 6. po tomť poznáváme ducha b-u 
Zj. 18,23. tráveními tvými v b. uvedeni

Bludař.
2 Jan 7. mnozí b-i vyšli na svět

takový každý j. b.
Bludný.

Ž. 119,104. všeliké cesty b-é nenávidím
2 Kor. 6, 8. jako b-i a jsouce pravdomluvní
1 Tim. 4, 1. poslouchajíce duchů b-ých 
Jak. 5, 20. odvrátil hříšníka od b-é cesty 
Juda 13. hvězdy b-é

Blýskající se,
1 M. 3,24. s mečem plamenným, b-ím se 
Nah. 3, 3. jezdec vyzdvihne b. se kopí

Blýskání.
2 M. 19,16. bylo hřímání s b-ím
—  20,18. lid viděl hřímání to a b.

2 Sam.22,15. vystřelil b., jímž je porazil 
Job 28,26. vyměřuje i cestu b. hromů
—  38,25. rozdělil cestu b. hromovému
—  35. ty-Iiž vypustíš b.?

ž. 18,15. b-ím častým porazil je
—  77,19. b. osvěcovalo okršlek; 97, 4.
—  135, 7. b. s deštěm; Jer. 10, 13. 51, 16. 

Ez. 1,13. z téhož ohně vycházelo b.
Zj. 4, 5. z trůnu pocházelo b.
—  8, 5. b. i země třeseni
—  11,19. b., a hlasové, a hromobití
—  16,18. zvukové a b.

Blystiti se.
Job 18, 5. aniž se b. bude jiskra
—  39,23. ač b-i se dřevce

Ez. 21,10. (meč) aby se b-ěl; 28.
Boanerges.

Mk. 3,17. dal jim jméno B.
Boaz.

1 Kr. 7,21. 2 Par. 3, 17. sloup B.
Bob.

2Sam.l7,28. b-u přinesl Davidovi 
Ez. 4, 9. vezmi sobě též b-u 

Boden.
2. 73,21. ledví má b-a byla 

Bodení.
Jan 20,25. leč uzřím b. hřebů 

Bodláčí.
1 M. 3,18. trní a b. ploditi bude 
Soud. 8, 7. zrmskám těla vaše b-ím; 16. 
Iz. 5, 6. vzroste na ni b. a trní
—  10,17. sžíře trní i b. jeho
— 34,13. kopřivy a b. na hradich 

Oz. 9, 6. b. v domich jejich 
Mat 7,16. zdaliž sbírají z b. fíky?

Bodlák.
Soud. 9,14. řeklo všecko dříví b-u
—  15. odpověděl b.: Vyjdi oheň z b-u



3a Bodlák — Bohatší.

2Kr. 14, 9. b. na Líbánu; 2 Par. 25, 18.
2. 58,10. než lidé pocítí b-u 
Iz. 27, 4. kdož mi dá b. a trn 
Ez. 28,24. nebude miti b-u bodouciho 
Mích. 7, 4. riejlepší z nieh j. jako b.
Žid. 6, 8. vydávající b-y, zavržena j.

Bodnouti.
Zach. 12,10. ke mně, kt. jsou b-li 
Jan 19,37. uzřiť, v koho jsou b-li 
Zj. 1, 7. uzříť jej i ti, kt. ho b-li 

Bodnouti se.
1 Kr. 18,28. b-li se vedlé obyčeje svého 

Viz: Boden.
Bodoucí.

Ez. 28,24. nebude míti bodláku b-ího 
Bohabojící.

Sk. 10,22. Komelius setník, b.
— 16,14. Lydia, b., poslouchala

Bohabojný. Bohobojný.
2M. 18,21. vyhledej muže b-é 
Neh. 7, 2. (Chananiáš) b. nad jiné 
Sk. 10* 2. (Kornelius) nábožný a b.

Boháč.
Job 22, 8. muži b-i přál jsi země 
Jak. 5, 1. b-i, plačte

Bohatec.
Luk. 16,22. umřel i b. a pohřben j.

Bohatě.
Kol. 3,16. slovo Kristovo přebývejž b.

Bohatnouti.
Job 21, 7. bezbožní i b-nou
1 Tim. 6,18. ať b-nou v dobrých skutcích

Bohatství.
1 M. 31,16. b., kt. odjal Bůh otci našemu
1 Kr. 3,11. aniž jsi žádal b.; 2 Par. 1, 11.
— 13. dal jsem tobě b. a slávu
— 10,23. zveleben j. král Šalomoun v b.

1 Par. 29,12. b. i sláva od tebe jest
— 28. umřel pln jsa dnů, b. a slávy 

Est. 1, 4. ukazuje b., slávu království 
Job 36,19. zdaliž by sobě vážil b. tvého?
2. 37,16. lepši než veliká b. bezbožníků
— 49, 7. množstvím b. svého se chlubí
— 52, 9. doufaje ve množství b. svých
— 112, 3. zboži a b. v domě jeho 

Př. 3,16. v levici její b. a sláva
— 8,18. b. a sláva při mně j.
— 11, 4. neprospiváť b. v den hněvu
— 28. kdo doufá v b. své, spadne
— 13, 8. výplata života j. b. jeho
— 14,24. koruna moudrých j. b. jejich
— 22, 1. vzácnější j. jméno dobré než b.
— 4. odplata j. b. a sláva i život
— 27,24. ne na věky trvá b.
— 30, 8. chudoby neb b. nedávej mi 

Kaz. 4, 8. oči nemohou se nasytiti b.
— 5,13. b. nachované t., kdož je má k zlému
— 14. hyne b. pro zlou správu
— 6, 2. kterému člověku dal Bůh b.

Jer. 9,23. aniž se chlub bohatý v b. svém

Ez. 22,25. b. a věci drahé berou
Řím. 2, 4. b-ím dobrotivosti jeho pohrdáš?
— 9,23. známé učiniti b. slávy své
— 11,12. jejich pád j. b. světa
— zmenšení jejich j. b. pohanů
— 33. ó hlubokosti b., i moudrosti 

Ef. 1, 7. odpuštění hř. podlé b. milosti
— 18. b. slávy dědictví jeho v svátých
— 2, 7. nepřevýšené b. milosti své
— 3, 8. nestihlá b. Kristova
— 16. aby vám dal, podlé b. slávy své 

Fil. 4,19. potřebu vaši podlé b. svého 
Kol. 1,27; b. slavného tajemství
— 2, 2. ke všemu b. přejistého smyslu 

Zj. 5,12. hodenť j. vzíti moc a b.
— 18,16. zahynula tak veliká b.

Bohatý.
1 M. 13, 2. byl Abram b. velmi
2 M. 30,15. b. nedá více, a chudý nedá méně
3 M. 19,15. aniž šanovati budeš osoby b-ého 
Rut 3,10. nehledala mládenců b-ých
2 Sam.12, 4. přišel pocestný k tomu b-ému
— 19, 32. Barzillai byl člověk b. velmi 

Job 27,19. b. když umře, nebude pochován 
Ž. 45,13. kořiti se budou b-í národové
— 49, 3. slyšte to, tak b. jako chudý!

Př. 10,15. zboží b-ého město pevné; 18, 11.
— 13, 7. b-ým se dělaje, nemá nic
— 14,20. milovníci b-ého mnozí jsou
— 18,23. b. odpovídá tvrdě
— 22, 2. b. a chudý potkávají se
— 16. kdo dává b-ému, bude v nouzi
— 28, 6. lepší neě převrácený, ačkoli j. b.
— 11. moudrý j. u sebe sám muž b. 

Kaz. 5,12. sytost b-ému nedopouští spáti 
Iz. 53, 9. b-ému, aby byl usmrcen
Jer. 9,23. aniž se chlub b. v bohatství svém
Mat. 19,23. b. nesnadně vejde do kr. neb.; 24.
— 27,57. člověk b, z Arimatie 

Mk. 12,41. mnozí b-í metali mnoho 
Luk. 1,53. b-é pustil prázdné
— 6,24. běda vám b-ým
— 12,16. člověka b-ého hojné úrody pole
— 21. kdož není v Bohu*b.
— 14,12. nezov ani sousedů b-ých
— 16, 1. člověk jeden b., kt. měl šafáře
— 19. člověk jeden b., a obláčel se
— 18,23. byl zajisté b. velmi (kníže)
— 19, 2. Zacheus, hejtman nad celnými, b. 

Řím. 10,12. Pán všech b. j. ke všechněm 
2Kor. 8, 9. učiněn j. chudý, jsa b.
Ef. 2, 4. Bůh, b. jsa v milosrdenství 
1 Tim. 6,17. b-ým tohoto světa přikazuj 
Jak. 1,9.10. chlubiž se b. v ponižování se
— 1,11. b. v svých cestách usvadne
— 2, 5. b-í u víře a dědicové
— 6. zdaliž b-í mocí neutiskují 

Zj. 2, 9. ale b. jsi
— 3,17. b. jsem a zbohatl jsem
— 18. abys koupil zlata, abys byl b.

Bohatší.
Př. 11,25. člověk štědrý bývá b.



Bohdá —  Bojovník. 39

Bohdá.
ňím. 15, 32. abych k vám b. s radostí přišel 

Bohyně.
Sk. 19,27. b. Diána; 35. 37.

Bochim.
Soud. 2, 1. vstoupil anjel H. do B.
— 5. nazvali jméno místa toho B.

Boj.
4 M. 1,3.  jiti k b-i v Izr.; 4, 3. 23. 25, 2.
5 M. 20, 3. vy jdete dnes k b-i
— 24, 5. když by pojal ženu, nevyjde k b-i
— 29, 7. vytáhl Seon a Og k b-i

1 Sam. 17, 47. Hospodinův jest b.
— 18,17. veď b-e Hospodinovy
— 25,28. b-e H. pán můj vede

2 Sam. 1, 25. padli udatní u prostřed b-e!
— 21,17. nepůjdeš více s námi do b-e

2 Par. 20,15. ne váš bude b., ale Boží
— 25, 8. posilň se k b-i

Job 5,20. vykoupil by tě v b-i
— 38,23. kt. chovám ke dni bitvy a b-e
— 39, 25. (kůň) z daleka cítí b.

Ž. 18, 35. učí ruce mé b-i
— 46,10. přítrž činí b-ům
— 55,22. máslo slova úst jeho, ale v srdci b.
— 56, 2. každého dne b. veda
— 78, 9. v čas b-e zpět se obrátili
— 110, 3. lid tvůj dobr. v den b-e tvého
— 120, 7. já ku pokoji; ale oni k b-i
— 140, 8. přikrýváš hlavu mou v čas b-e
— 144, 1. kt. učí ruce mé b-i 

Př. 20,18. opatrnou radou veď b.
Kaz. 3, 8. čas b-e a čas pokoje
— 9,11. nezáleží ani b. na udatných 

Iz. 2, 4. nebudou se více učiti b-i
— 3,25. silní tvoji v b-i (padnou)
— 42, 25. vylil na něj násilé b-e

Jer. 6,23. sŠikovaní jako muž k b-i; 50, 42.
— 48,14. jsme muži stateční k b-i
— 49,14. vstaňte k b-i
—  50,22. hluk b-e v té zemi

Ez. 7,14. nebude, kdo by šel k b-i 
Zach. 14, 2. shromáždím národy k b-i 
Mat. 24, 6. b-e a pověsti b-ů 
Mk. 13, 7. když uslyšíte o b-i 
Luk. 14,31. bera se k b-i proti jinému
— 22,44. jsa v b-i, horlivěji se modlil

2 Kor. 7, 5. zevnitř b-e, vnitř strachy 
Fil. 1,30. týž b. majíce, jakýž při mně
1 Tim. 1,18. abys bojoval v tom dobrý b.
— 6,12. bojuj ten dobrý b. víry

2 Tim. 4, 7. b. výborný bojoval jsem 
Žid. 10, 32. mnohý b. utrpení
— 11,34. silní učiněni v b-i
— 12, 1. běh uloženého sobě b-e

Jak. 4, 1. odkud jdou b-ové mezi vámi?
Zj. 9, 7. podobný koňům připr. k b-i
— 9. množství koní běží k b-i
— 12, 7. stal se b. na nebi
— 16,14. aby je shromáždili k b-i; 20, 8.

Bojící se.
Jol* 1, 8. b. se Boha; 2, 3.

Ž. 15, 4. v poctivosti b. se Hospodina
— 61, 6. svědectví b-ím se jména tvého
—  115, 13. požehná b-ím se H.
—  118, 4. rcetež b. se H., že na věky
—  119, 74. b. se tebe radovali se
— 128, 4. bude míti požehnání muž b. se H. 

Kaz. 8,12. dobře bude b-ím se Boha
Luk. 1, 50. jehož milosrdenství b-ím se jeho

Bojování.
2 Par. 32, 8. s námi j. Bůh náš, k b. za nás 
Ef. 6,12. není b. naše proti tělu a krvi

Bojovati.
2 M. 14,14. H. b. bude za vás; 25. 5 M. 1, 30.

3, 22. Joz. 10, 14. 23, 3.
— 17, 8. Amalech b-al s Izraelem

4 M. 21, 23. Seon b-al proti Izraelovi
5 M. 1, 42. nevstupujte a neb-ujte 
Joz. 10, 34. b-ali proti (Eglonu)
—  24, 9. Balák b-al s Izraelem 

Soud. 5,19. b-ali králové Kananejští
—  20. s nebe b-áno, hvězdy b-aly
—  10,18. kdo koli počne b., bude vůdce 

1 Sam. 4, 9. buďtež tedy muži a b-ujte!
— 8, 20. král náš b. bude za nás
— 15, 5. přitáhl Saul, aby b-al

1 Kr. 12,24. neb-ujte proti bratřím svým
2 Kr. 10, 3̂  b-ujte za dům pána svého
2 Par. 13,12. neb-ujte s Hospodinem 
Neh. 4,14. b-ujte za bratří své
— 4,20. Bůh náš bude b. za nás 

Job 6, 4. hrůzy Boží b-ují proti mně
Ž. 35, 1. b-uj proti těm, kt. proti mně b-u ji 
Iz. 19, 2. b. jedenkaždý proti bratru svému 
Jer. 1,19. b. budou, ale neodolají 
Dan. 7, 2. čtyři větrové b-ali na moři 
Zach. 14, 3. H. bude b. proti těm národům 
Sk. 23, 9. neb-ujme s Bohem
1 Kor. 9,25. kdož b-uje, ve všem j. zdrželivý
—  26. tak b-uji, ne jako vítr rozrážeje
—  15,32. jestližeť jsem b-al s šelmami 

Kol. 1,29. o čež i pracuji, b-uje
1 Tim. 1,18. abys b-al v tom dobrý boj
—  6,12. b-uj ten dobrý boj víry

2 Tim. 2, 5. by kdo i b-al, nebude korunován,
leč by řádně b-al

— 4, 7. boj výborný b-al jsem 
žid. 12, 4. proti hříchu b-ujíce 
Jak. 4, 2. b-ujete a válčíte
Juda 3. abyste statečně b-ali o víru 
Zj. 2,16. b. budu s nimi mečem úst svých
— 12, 7. Michal a andělé b-ali s drakem
—  13, 4. kdo bude moci b. s ní?
—  7. dáno jí i b. se svátými
—  17,14. tiť b. budou s Beránkem
—  19.11. spravedlivě soudí i b-uje
—  19. ani se sjeli, aby b-ali

Bojovník.
1 M. 14* 24. kromě toho, což snědli b-ci
2 M. 15, 3. Hospodin jest udatný b.
1 Sam.17, 4. muž b. z vojska Filist.; 23.
2 Sam.11,15. Uriáše proti b-ům nejsilnějším
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Iz. 9, 5. všickni b-ci předěšeni 
Nah* 2, 3. b-ci červcem oděni 

Bojovný.
Joz. 8, 1. lid b.; 3. 10, 7.
Jer. 51,32. muži b-i předěšeni
— 52, 7. muži b-i utekli

Bojující.
Iz. 29, 7. národů b-ich proti Arieli 

Bok.
2M. 32,27. připaš meč svůj k b-u 
Soud. 3,21. vzal meč u pravého b-u svého 
2. 91, 7. padne jich po b-u tvém tisíc 
Pis. 3, 8. jedenkaždý má meč při b-u svém 
Iz. 60, 4. dcery tvé při b-u tvém chovány b. 
Ez. 4, 4. lehni na levý b. svůj
— 9. dnů, v nichž ležeti budeš na b-u
— 25, 9. já otevru b. Moabských
— 40,40. po b-u při dveřích brány 

Jan 19,34. b. jeho kopím otevřel
■— 20,20. ukázal jim ruce i b. svůj
— 25. leč ruku svou vložím v b. jeho
— 27. ruku svou vpusť v b. inůj 

Sk. 12, 7. udeřiv Petra v b., zbudil ho
Bolest.

1 M. 3,16. velice rozmnožím b-i tvé
— s b-i roditi budeš děti
— 17. s b-i jisti budeš z ní
— 6, 6. litoval H. a "b. měl v srdci svém
— 34,25. dne třetího, když největši b. měli
— 42,38. uvedli byste s b-í do hrobu

2 M. 3, 7. nebo znám i b-i jeho (lidu mého) 
3M. 26,16. což b-í naplní duši
1 Sam. 2,33. abych b-i sužoval duši tvou
2 Sam.22, 6. b-i smrtelné obstoupily mne;

ž. 18, 6.
1 Par. 4, 9. nebo jsem ho porodila s b-i
2 Par. 6,29. když by poznájíce b. svou
— 21,19. umřel na hrozné b-i (Jehoram)

Jol 2,13. že se velmi rozmohla b. jeho
— 6, 7. ty jsou již b-i těla mého
— 9,28. lekám se všech b-i svých
— 16, 6. neumenšuje se b-i mé
— 21,17. poděluje-liž je b-mi Bůh
— 33,19. tresce i b-í na lůži jeho
— 34, 6. přeplněna j. b-í rána má 

2. 7,15. počav těžkou b., urodí lež
— 10,14. ty nátisk a b. spatřuješ
— 16, 4. rozmnožují b-i své ti
— 18, 5. obklíčilyť mne b-i smrti; 116, 3.
— 29, 8. hlas H. k b-i přivodí poušť
— 32,10. mnohé bolesti jsou bezbožníka
— 38,18* b. má vždycky j. přede mnou
— 39, 3. b. má vice zbouřenajest
— 48, 7, (popadla je) b. jako ženu rodící
— 69,30. ztrápený jsem a b-í sevřený
— 78,40. (Boha) k b-i přivodili
— 127, 2. jistí chléb b-i
— 147, 3. uvazuje b-i jejich

Kaz. 1,18. rozmnožuje uměni, rozmn. b.
Iz. 13, 8. svíráni a b-i je zachvátí
— 21* 3l naplněna jsou bedra má h-i
— 50,11. Se v b-i ležeti budete

— 53, 3. muž b-í, a kt. zkusil nemoci
— 4. b-i naše vlastní on nesl
— 65,14. křičeti pro b. srdce
— 66, 7. než přišla na ni b., porodila 

Jer. 4,19. b. trpím, ó osrdí mé!
— 6, 7. v něm ustavičně b. i bití
— 13,21. zdaliž b-i tebe nezachvátí?
— 15,18. proč má býti h. má věčná?
— 17,16. dne b-i nebylť jsem žádostiv
— 30,15. proč křičíš nad těžkou b-í
— 50,43. zachvátí jej b. jako rodičku
— 51, 8. nabeřte masti pro b-i jeho 

Pláč 1,12, vizte, jestli b. podobná b-i mé
— 18. slyšte lidé, a vizte b. mou

Ez. 30, 4. bude přetěžká b. v Mouř. zemi
— 16. velikou b. bude míti Sin 

Dan. 10,16. obrátily se b-i mé na mne 
Am. 6, 6. aniž jsou čitelní b-i
Nah. 2,10. b. na všech bedrách bude
— 3,19. b. rány tvé rozmohla se 

Mat. 24, 8. tyto věci jsou počátkové b-í 
Mk. 13, 9. a toť počátkové b-i
Luk. 2,48. s b-i hledali jsme tebe
Sk. 2,24. zprostiv b-í smrti
Řím. 9, 2. mám ustavičnou b. v srdci
2 Kor. 2> 4. z b-i srdce psal jsem
1 Tes. 5, 3. jako b. ženě těhotné
1 Tim. 6,10. sami se naplnili b-mi mnohými
Zj. 16,10. kousali jazyky své pro b.
— 11. rouhali se Bohu pro b-i své
— 21, 4. ani křiku, ani b-i nebude více

Bolestiti.
1 Sam.20,34. (Jonata) b-il pro Davida 
ž. 55, 5. srdce mé b-í ve mně

Boleti.
Př. 14,13. i v smíchu b-í srdce 

Boroví.
Pis. 1 ,17, pavlače naše z b.

Borový.
Neh. 8,15. přineste ratolesti dříví b-ého 

Boření.
Kaz. 3, 3. čas b. a čas staveni 
Iz. 22, 5. den b. zdi a křiku 

Bořiti.
Job 12,14. jestliže on b-í, nemůže zase st.
Př. 14, 1. bláznice rukama svýma b-í (dům) 
Kaz. 10, 8. kdo b-i plot, uštkne jej had 
Iz. 49,17. kt. tě b-ili, odejdou od tebe 
Jer. 1,10. ustanovuji tě, abys hubil a b-il
— 9,19. že b-i příbytky naše
— 45, 4. což jsem vystavěl, já b-ím 

Pláč 2,17. H. b-il bez lítosti
Ez. 7,22. vejdou do ní, b-íce
MaL 1, 4. oni nechť stavějí, a já budu b.

Bos.
2 Sam.J5,30. David šel b.

Bosý.
Iz. 20, 2. (Izaiáš) chodil nahý a b.
— 3. jakož chodí Izaiáš nahý a b.
— 4. povede král jaté a b-é

5 M. 25,10. bude nazváno jm. jeho: Dům b-ého
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Bouda.
Job 27,18. bude jako b., kt udělal strážný 
Jon. 4, 5. udělav sobě tu b-u, seděl v stínu 

Boudka.
Iz. 1, 8. dcera Siónská jako b. na vinici 

Bouře.
2. 83,16. b-i svou ohrom je
—  107,29. proměňuje b-i v utišeni

Iz. 29, 6. navštíveno bude vichřici a b-i 
Jer. 11,16, se zvukem b. veliké zapálí ji 
Ez. 38, 9. v tom přijdeš jako b.
Jon. h  4. stala se b. veliká na moři
—  12. příčinou mou b. tato veliká j. 

Nah. 1, 3. u vichru a b-i j. cesta H.
Mat 8,24. b. veliká stala se na moři 
Mk. 4,37. stala se b. veliká od větrů 
Sk. 27,18. když b. vichrová námi zmítala
—  20. b. vždy větší nastávala 

Žid. 12,18. nepřistoupili jste k b-i

Bouření.
2. 65, 8. skrocuješ b. se národů 

Bouřiti.
Job 3,17. tamť bezbožní přestávají b.
Jer. 48,45. vrch hlavy těch, kt. jen b-i 
Luk. 23, 5. b-lť lid, uče po všem Judstvu 
Sk. 16,20. tito lidé b-i město naše
—  17, 6. tito všecken svět b-i
— 13. přišli tam, b-íce zástupy*

Bouřiti 86.
2 M. 15,14. uslyší lidé, b. se budou 
2. 2, 1. proč se b-i národové?
—  83, 3. nepřátelé tvoji se b-í

Jon. 1,11. nebo moře vždy více b-ilo se; 13.
—  15. přestalo moře b. se 

Mk. 5,39. co se b-ite a pláčete?
Sk. 4,25. proč se b-ili národové?
—  21,31. že se b-i všecken Jeruzalém

Bouřka,
Mk. 13, 8. budou hladové i b-y
Luk. 23,19. pro b-u vsazen do žaláře; 25.
Sk. 19,23. stala se nemalá b.
— 40. nesnáze pro tu b-u dnešní
—  20, 1. když přestala ta b.
—  21,38. nejsi-liž ty, kt. jsi byl b-u učinil?
—  24,18. nalezli mne v chrámě, ne s b-ou

Bouřlivý (vítr).
Ž. 107,25. hned se strhne viti* b.
— 148, 8. chvalte H. oheň i vítr b.

Ez. 13,11. vítr b.: Luk. 8, 23. Sk. 27, 14. 
Bóz.

Rut 2, 1. atd. 3, 2. 8. 4, 1. 5.
—  4,21. Salmon zplodil B-a, B. Obéda;

1 Par. 2,11. 12. Mat 1, 5. Luk. 3,32.
Bozor.

5M. 4,43. B. na poušti, na rovinách 
Joz. 21,36. z pokolení Rubenova: B.; 20, 8.
1 Par. 6,78. v pokol. Rubenovu B. na poušti 

Bozra.
Iz. 34, 6. obět bude miti H. v B.
—  63, 1. v ubroceném rouše z B.?

Jer. 48,21. 24. soud přišel na B-u
—  49,13. poušti a prokletím bude B.
—  22. roztáhne křídla svá na B-u 

Am. 1,12. pošli oheň, kt sžiře paláce v B. 
Mich. 2,12. seženu je jako ovce v B.

Boží.
1 M. 20,11. není bázně B. na místě tomto
— 28,17. není jiného, jediné dům B.
—  22. kámen tento bude domem B-ím
—  35, 5. byl strach B. na městech
—  40, 8. zdaliž B. nejsou výkladové?

2 M. 3, 1. přišel až k hoře B. Oréb
—  8,19. prst B. j. toto
- -  31,18. dsky psané prstem B-im 

5M. 1,17. nebo B. soud j.
Soud. 16,17. nazarejský B. jsem
1 Par. 12,22. vojsko veliké, jako vojsko B.
Job 11, 7. zdaliž stižitelnosti B. dosáhneš?
—  15, 8. zdaliž jsi tajemství B. slyšel?

Ž. 36, 2. není bázně B. př. oč. y, ftim. 3, 18.
—  46, 5. pramenové obveseluji město B.
—  51,19. oběti B., duch skroušený
—  62,12. že B. j. moc
—  64,10. budou ohlašovat! skutek B.
—  65,10. potok B. naplňován bývá vodami
— 68, 9. rozplývala se před tváří B.
—  hora Sinai před přítomnosti B.
—  82, 1. Bůh stoji v shromáždění B-ím 

Ez. 8, 3. do Jeruzaléma u viděních -B-ích
— 40, 2. u viděních B-ích do země Izr. 

Dan. 3,25. čtvrtý podobný synu B-imu 
Mat. 4, 4. vycházejícím skrze ústa B.
Mat 12, 4. kterak všel do domu B-iho
—  16,23. nechápáš těch věci, kt. jsou B.
—  22,21. co B-ho Bohu; Mk. 12,17. Luk. 20,25. 

Mk. 8, 33. nechápáš, co j. B-iho
Luk. 16,16. království B. zvěstuje se
—  23,35. Kristus, ten B. zvolený 

Jan 1,29. aj, beránek B.; 36:
—  6,33. chléb B. ten j., kt. sestupuje s nebe
— 8,47. kdo z Boha j., slova B. slyší
— 9,31. kdo by ctitel B. byl, slyší 

Sk. 2,11. jazyky našimi veliké věci B.
—  17,29. rodina B. jsouce
—  18, 7. do domu Justa, ctitele B-iho
—  20,28. abyste pásli církev B.

Řím. 2, 4. dobrotivost B. ku pokání vede?
—  3,26. v shovíváni B-im
—  8,33. kdo b. žalovati na vyvolené B.?
—  11, 4. co jemu di odpověď B.?
—  15,17. mám se čím chlubiti v B-ích věcech

1 Kor. 1,24. Krista, B. moc a B. moudrost
—  25. bláznovství B. j. moudřejší

mdloba B. j. silnější než lidé
— 2, 1. zvěstuje vám svědectví B.
—  11. B-ích věcí nezná jediné Duch B.
— 3,16. nevíte, že chrám B. jste a Duch

B. ve vás přebývá
—  17. kdo chrámu B-iho poškvrňuje

chrám B. svátý j., jenž jste vy
—  23. vy Kristovi a Kristus B.

2 Kor. 1,12. v upřímnosti B. obcovali jsme
—  11, 2. miluji vás B-im milováním
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Fil. 2, 6. kt. jsa v spůsobu B-im 
Kol. 2,19. roste B-im zrůstem
1 Tes. 2,13. přijavše slovo B. jako slovo B.
2 Tes. 2, 4. že se v chrámě B-ím posadí
1 Tim. 2, 5. jeden prostředník B. a lidský
—  4, 4. všeliké stvoření B. dobré j.
—  6,11. ty, ó člověče B., takových utíkej 

Žid. 5,12. počátkům výmluvností B-ích
1 Petr 5, 2. paste stádo B.
1 Jan 4, 9. v tomť zjevena j. láska B. k nám
— 15. vyznával, že Ježíš j. Syn B.
—  5, 3. toť j. láska B.

10. kdož věří v Syna B-ího
— 20. vímeť, že Syn B. přišel

Zj. 9, 4. kt. nemají znamení B-iho na čelích
— 21, 3. aj, stánek B. s lidmi
—  22, 1. 3. trůn B. a Beránkův

Před obličejem Božím.
2. 42, 3. skoro-liž ukáži se p. o. B.
Luk. 1, 6. oba spravedliví p. o. B.
Sk, 4,19. jest-li to spravedlivé p. o. B.
2 Kor. 12,19. p. o. B. v Kristu mluvíme
1 Petr 3, 4. který p. o. B. velmi drahý j.

Božský.
1 Par. 25, 5. proroka v slovích b-ých
—  26,32. ve věcech b-ých i královských 

IKor. 2,10. Duch zpytuje i hlubokosti b-é
2 Tes. 2, 4. čemuž se děje b-á čest
2 Petr 1, 3. nám od jeho b-é moci darováno

—  4. b-ého přirození účastni
Božství.

film. 1,20. t. ta jeho věčná moc a B.
Kol. 2, 9. v něm přebývá plnost B. tělesně

Brada.
3M. 13,29. rána na hlavě neb na b-ě
—  30. malomocenství na b-ě j.
—- 14, 9. sholí vlasy své, hlavu i b-u
—  19,27. aniž zohaví kdo b-y své
—  21, 5. b-y své nebudou holiíi

1 Sam.21,13. pouštěl sliny po b-ě své
2 Sam. 10, 4. oholil každému půl b-y

—  5. dokudž neobrostou b-y; 1 Par. 19,5.
—  19,24. ani b-y nezpravoval
—  20, 9. ujal Amazu za b-u 

Ezd. 9, 3. vlasy z hlavy i z b-y
2. 133, 2. mast sestupující na b-u, b-u Ar.
Iz. 7,20. Pán i b-u do čista sholí
—  15, 2. každá b. oholena; Jer. 48, 37.

Jer. 41, 5. přišli ze Sichem, oholivše b-u 
Ez. 5, 1. ohol nim hlavu i b-u
—  24,22. b-y nezastřete

Brána.
1M. 19, 1. Lot seděl v b-ě Sodomské
—  22,17, vládnouti b-ami nepřátel; 24, 60.
—  28,17. tu jest b. nebeská

2 M. 20,10. příchozí v b-ách; 5 M. 5, 14. 16, 14.
24, 14.

—  40,33. zastřeni b-y síně
5M. 11,20. napíšeš je i na b-ách svých
—  12,18. i Levita v b-ách tvých; 16,14.
—  14,29. i vdova v b-ách tvých; 16, 14.

Joz. 2, 5. když b-u zavirati měli
—  7. zavřina j. b. (v Jerichu)
—  6,26. v nejmenším postaví b-y jeho 

Soud. 16, 3. pochytiv vrata b-y městské 
Rut 4, 1. Bóz všed do b-y, posadil se
1 Sam. 4,18. spadl s stolice při úhlu b-y
2 Sam.15, 2. Absolon stával u cesty při b-ě
—  18,24. David seděl mezi dvěma b-ami

vyšel strážný na vrch b-y
—  19, 8. král posadil se v b-ě
—  23,16. z čisterny u b-y; 1 Par. 11, 18.

1 Kr. 17,10. Šel do Sarepty a přišel k b-ě 
2Kr. 7, 3. byli u vrat b-y 4 malomocni
—  17. král ustanovil to kníže u b-y

kt. pošlapal lid v b-ě; 20.
—  14,13. až k b-ě úhlu; 2 Par. 25, 23.

Jer. 31, 38.
—  15,35. vystavěl b-u hořejší domu H.

2 Par. 4,22. i b-u domu, dvéře vnitřní
—  23, 5. třetí díl u h*y přední
— 15. kudy se chodí k b-ě koňské

26, 9. věže u b-y úhlové; Zach. 14, 10.
—  a u  b-y údolí
—  31, 2. chválili H. v b-ách vojska jeho
—  33,14. kudy se chodí k b-ě rybné

Neh. 1, 3. b-y jeho ohněm zkaženy; 2,3.13. 17.
—  2,13. b-ou při údolí; 15.
—  k b-ě hnojné; 3, 13. 12, 31.
—  2,14. jsem jel k b-ě studničné
—  3, 1. stavěli b-u bravnou; 32. 12, 39.
—  3. b-u rybnou stavěli
—  6. b-u starou opravovali
—  13. b-u při údolí opravil Chanun
— 26. naproti b-ě vodné 8, 1. 3. 16. 12,37.
—  15. b-u studnice opravoval
—  28. od b-y koňské; Jer. 31, 40.
—  3,31. naproti b-ě Mifkad
—  8,16. v ulici b-y Efraim
—  12,37. potom (šli) k b-ě u studnice
—  39. od brány Efraim k b-ě rybné
—  zastavili se v b-ě stráže

Est. 5, 9. Mardochea v b-ě královské; 13. 
Job 5, 4. potříni budou v b-ě
—  29, 7. když jsem vycházel k b-ě
—  31,21. když jsem v b-ě viděl pomoc
—  38,17. jsou-li tobě zjeveny b-y smrti?

b-y stínu smrti viděl-lis?
2. 9,14. kt. mne vyzdvihuješ z bran smrti
—  15. v b-ách dcery Siónské
—  24, 7. pozdvihnětež, ó b-y, svrchků; 9.
—  69,13. pomlouvali mne, sedíce v b-ě.
—  87, 2. milujeť H. b-y Siónské
—  100, 4. vcházejte do bran jeho s díkč.
—  107,16. poněvadž láme b-y měděné
—  18. až se i k b-ám smrti přibližuji
—  118,19. otevřetež mi b-y spravedlnosti
—  20. tať j. b. Hospodinova
—  122, 2. postavuji nohy naše ▼ b-ách tvých
—  127, 5. když v rozepři budou v b-ách
—  147,13. utvrzuje závory bran tvých 

Př. 1,21. (moudrost) volá u vrat b-y
—  22,22. chudého v b-ě; (Am. 5, 12.)
—  24, 7. v b-ě neotevře úst svých
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Př. 31,23. patrný j. v b-ách manžel její
—  31. ji chválí v b-ách skutkové 

Iz. 3,26. budou kviliti b-y jeho
— 14,31. kvěl, ó b-ol křič, mčstot
—  22, 7. vojáci silně položili se u b-y
—  24,12. b-y zbořeny budou
—  26, 2. otevřete b-y, ať vejde národ
— 28, 6. zapuzuji válku až k b-ě
— 29,21. na toho, kt. je tresce, v b-ě léčejí
— 60,11. otevříny b-y tvé ustavičně
—  18. hlásati v b-ách svých chválu
— 62,10. vejdětež, vejdětež b-ami

Jer. 7, 2. postav se v b-ě domu H.; 17, 19. 
kt. vcházíte do bran těchto

— 14, 2. b^y její zemdleji
—  17,21. vnášeli v den sobotní skrze b-y
—  19, 2. Benhinnom, u vrat b-y východní
—  20, 2. v b-ě Beniaminově hořejší
— 26,10. u dveří b-y H. nové; 36, 10.
— 39, 3. posadila se v b-ě prostřední 

Pláč 1, 4. všecky b-y jeho zpustly
— 2, 9. poraženy jsou na zem b-y její
— 5,14. starci sedati v b-ách přestali 

Ez. 8, 5. u b-y oltářová modla
—  9, 2. cestou k b-ě hořejší
— 26, 2. že j. potříno město bran lidných

—  40, 3. muž jako měď stál v b-ě
—  6. změřil práh b-y
—  28. b-ou polední
—  44, 2. b. tato zavřená bude
— 48,31. b-y města podlé jmen pokolení 

Am. 5,10. nenávidí trescícího v b-ě
— 12. nuzných při v b-ě převracíte
— 15. ustanovte v b-ě soud 

Mich. 2,13. prolomí a projdou b-u 
Sof. 1,10. hlas křiku od b-y rybné 
Zach. 8,16. pravý soud vynášejte v b-ách 
Mat. 7,13. vcházejte těsnou b-ou
—  prostranná b-a a široká cesta j.
—  14. těsná j. b., kt. vede k životu
—  16,18. b-y pekelné nepřemohou jí 

Luk. 7,12. když se přiblížil k b-ě města
— 13,24. snažujte se vcházeti těsnou b-ou 

Sk. 9,24. ostříhali bran ve dne i v noci
—  12,10. přišli k b-ě železné
— 14,13. přivedl býky s věnci před b-u 

Žid. 13,12. Ježíš vně za b-ou trpěl
Zj. 21,12. Jeruzalém mající 12 bran 

na těch b-ách 12 andělů
— 13. od východlu b-y 3, od půlnoci b-y
— 15. aby změřil město i b-y jeho
— 21. 12 bran 12 perel j.

jednakaždá b. z jedné perly
—  25. b-y jeho nebudou zavírány.
— 22,14. aby b-ami vešli do města

Bránice (s jater).
2 M. 29,13. 22. 3 M. 3, 4. 10. 7, 4. 8, 16. 25.

9, 10. 19.

Brániti.
Mat. 19,14. neb-te jim jiti ke mně
Mk. 9,38. b-ili jsme mu
— 39. neb-tež mu!

Luk. 9,49. ďábly vymítá, i b-ili jsme
—  50. i dí Ježíš: Neb-tež!

*— 23, 2. b-i daně dávati císaři
Jan 18,36. služebnici moji b-ili by

Branný.
2 Kr. 7,10. volali na b-é města

Brány.
2 Sam.12, 31. lid dal pod b. železné; 1 Par. 20, 3.

Braň.
1 Sam. 17, 7. ten, kt. nosil b. jeho
— 20,40. dal b. svou pacholeti

2Kr. 11, 8. majíce b. v rukou; 2 Par. 23, 7. 
Neh. 4,17. v druhé (ruce) držel b.
Kaz. 8, 8. nemá ani b-ě v tom boji

Bráti.
1 M. 34,16. budeme dcery vaše b. sobě
3 M. 19,10. ostatků vinice nebudeš b.
5M. 24, 6. bral by duši v základu
1 Sam.16,23. David bera harfu, hrával
—  17,34. když bral dobytče ze stáda

Ezd. 9,12. dcer jejich nebeřte; Neh. 10, 30.
13, 25.

Neh. 5,11. díl peněz, kt. od nich béřete 
Job 2,10. dobré-liž jen věci b. budeme?
Ž. 50,16. béřeš smlouvu mou v ústa svá
—  102, 25. nebeř mne u prostřed dnů

Př. 30, 9. abych nebral naprázdno jména H. 
Iz. 51,22. beru z ruky tvé kalich hrůzy 
Pláč 5,13. mládence k žernovu berou 
Ez. 18,17. lichvy a úroku by neb-al
—  22,12. lichvu a úrok béřeš s útiskem 

Am. 5,12. trápíte, berouce poctu
Mat. 7, 8. kdož prosí, béře; Luk. 11, 10.
—  10,38. kdož nebéře kříže svého; Luk. 9,23.
—  17,25. králové, od kterých berou daň?
— 26,52. kt. meč berou, od meče zahynou 

Mk. 16,18. hady b., a nikoliť jim neuškodí 
Luk. 6,30. od toho, kt. béře tvé věci, nežádej
—  9, 3. nic nebeřte na tu cestu; Mk. 6, 8.
—  19,21. béřeš, čeho jsi nepoložil; 22.
—  23,41. pomstu za skutky své béřeme 

Jan 10,18. nižádnýť ji nebéře ode mne 
Sk. 20,35. blahoslavené ji j. dáti nežli b.
1 Kor. 9,24. jeden béře základ
2 Kor. 1,23. Boha za svědka beru na svou duši
—  6, 1. abyste milosti B. nadarmo nebrali
—  11,20. snášíte i to, by kdo bral 

žid. 7, 5. přikázaní mají desátky b.
Jak. 4, 3. prosíte a nebéřete
1 Jan 3,22. zač bychom ho prosili, béřeme 

od něho
Bráti. Viz: Dar, lokty, naučení, požehnáni, rada, 

úrok.
Bráti se.

1 M. 11, 2. když se b-li od východu
—  12, 5. b-li se do země Kananejské
—  13,11. Lot bral se k východu
—  24,10. vzal 10 velbloudů, aby se bral
—  45,25. b-li se z Egypta
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2 M. 14,19. b-1 se anděl Boži
4 M. 10,13. takto brali se z rozkazu H.
—  10,29. my se béřeme k místu, o kt. řek>
—  33. brali se od hory H.
— 14,25. beřte se na poušť k moři

Soud. 5, 4. když jsi se bral z pole Edomského 
1 Sam. 17,41. bral se také i Filistýnský
1 Par. 16,33. nebť se béře, aby soudil zemi 
Neh. 2,15. bral jsem se zhůru podlé potoka 
Job 16,22. cestou, kt. se nenavrátím, se beru 
Ž. 50, 3. béřeť se Bůh náš
— 84, 8. berou se houf za houfem
— 96,13. béře se, aby soudil zemi; 98, 9.
—  118,26. jenž se béře ve jménu H.

Kaz. 12, 5. béře se člověk do domu věčného 
Iz. 19, l: béře se na oblaku lehkém
—  26,21. H. béře se z místa svého
—  60, 4. shromáždíce se, k tobě se poberou
—  62,11. aj, spasitel tvůj béře se

Zach. 9,14. pobéře se s vichřicemi poledními 
Mat. 11, 1. Ježíš bral se odtud; 15, 21. 19, 1.
—  21, 5. aj, král tvůj béře se tobě
— 9. kt. se béře ve jménu P.; 23, 39.

Mk. 11, 9. Luk. 13, 35. Jan 12, 13.
—  24, 1. vyšed Ježíš, bral se z chrámu 

Luk. 4,30. bera se prostředkem jich, ušel
— 42. bral se na pusté místo
— 14, 31. kt. král, bera se k boji proti jinému
— 17,11. když se bral do Jeruzaléma
— 24,51. když jim žehnal, bral se od nich 

Sk. 20,22. beru se do Jeruzaléma; Řim. 15, 25
2 Kor. 5, 9. buď z těla se berouce 
Juda 14. Pán se béře se svátými tisíci 
Zj. 1, 7. aj* béře se s oblaky

Bratr.
1 M. 4, 8. povstav proti Ábelovi, b-u svému
— 9. kdež j. Abel, b. tvůj?

zdaliž jsem já strážným b-a svého? 
—» 10. hlas krve b-a tvého volá
—  9, 5. z ruky každého b-a jeho
— 13, 8. muži b-í jsme
—  14,14. že by zajat byl b. jeho
—  16,12. před tváří b-ří svých bydliti bude
—  19, 7. b-í moji, nečiňte zlého
— 24,27. mne vedl k domu b-í pána mého
—  27,11. Ezau, b. můj, j. člověk chlupatý
—  29. budiž pánem b-i svých
— 29,15. zdali proto, že jsi b. můj, darmo
— 31,23. Lában vzav b-i své, honil ho
—  37, 9. měl sen a vypravoval b-ím svým
— 27. nebo b. náš, tělo naše j.
—  42,15. až přijde sem b. váš mladší; 44,23.
—  16. ať přivede b-a vašeho
— 21. provinili jsme proti b-u svému
—  43,29. viděl Beniamma, b-a svého

tento j. b. váš mladší?
—  47,12. opatroval Jozef b-í své

2 M. 2,11, Mojžíš vyšel k b-ím svým; Sk. 7,23.
—  4,18. nechť navrátím se k b-ím svým
—  7, 1. Aron, b. tvůj, bude prorokem tvým 

3M. 19,17. nebudeš nenáviděti b-a svého
—  25,25. jestliže by ochudí b. tvůj; 35. 39.

— příbuzný vyplatí prodanou věc od 
b-a svého

4M. 20, 3. když zemřeli b-í naši před H.
—  27,10. dáte dědictví b-ím otce jeho

5 M. 2, 4. půjdete přes pomezí b-i svých
—  8. šli jsme od b-í našich, synů Ezau
— 13, 6. jestliže by tě tajně nabádal b. tvůj
—  18,15. proroka z b-í tvých vzbudí tobě H.
—  25, 5. když by b-í spolu bydlili
—  b. jeho vejde k ní, a vezme ji 

Soud. 9,56. (Abimelech) zmordovav 70 b-í sv.
2 Sam. 1,26. po tobě teskliv, b-e můj, Jonato
—  13, 20. řekl k ní Absolon, b. její (Támar)

1 Kr. 1, 9. Adoniáš pozval všech b-í
—  9,13. jakáž města, kt. mi dáváš, b-e můj?
—  13, 30. plakali ho: Ach b-e můj!
—  20, 32. což j. ještě živ? B-tě můj

1 Par. 28, 2. slyšte mne b-í moji a lide můj
Job 1,13. v domě b-a svého pirvorozeného
—  6,15. b-í moji zmýlili mne
— 19,13. b-i mé ode mne vzdálil
—  22, 6. nebo jsi brával základ od b-í
—  30, 29. b-em učiněn jsem draků

1. 22, 23. vypravovati b-ím svým; Žid. 2,11.12.
—  35,14. jako k b-u vlastnímu jsem chodíval
—  49, 8. žádný b-a svého vykoupiti nemůže
—  50, 20. mluvíš proti b-u svému
—  69, 9. cizí učiněn jsem b-ím svým
— 122, 8. pro b-í své žádati budu pokoje
—  133, 1. když b-í v jednomyslnosti přebýv. 

Př 17, 2. mezi b-ími děliti bude dědictví
—  17. b. v ssoužení ukáže se
—  18. 9. nedbalý b. j. mrhače
—  19. b. uražený tvrdší j. než město
—  24. přítel bývá vlastnější než b.
—  19, 7. b-i chudého v nenávisti mají
—  27,10. do domu b-a svého v čas bídy
—  lepší soused blízký než b. daleký 

Iz. 19, 2. bojovati budou proti b-u svému
— 66,20. přivedou všecky b-í * vaše 

Jer. 9, 4. ne každému b-u se dověřuj
každý b. hledí podtrhnouti

—  12, 6. i b-í tvoji zpronevěřili se
—  22,18. nebudouť ho kvíliti: Ach b-e můj 

Oz. 2, 1. rcete b-ím vašim: Ó lide můj 
Abd. 12. nedívejž se na den b-a svého 
Mat. 5,22. kdož se hněvá na b-a bez příčiny
—  kdož by řekl b-u svému: Ráchá
—  23. že b. tvůj má něco proti tobě
—  24. prvé smiř se s b-em svým
—  47. pozdravovati toliko b-í svých
— 7, 3. vidíš .mrvu v oku b-a; Luk. 6, 41. 42.
—  10, 2. Petr a Ondřej, b. jeho
—  21. vydáť b, b-a na smrt; Mk. 13, 12.
—  12,46. b-i jeho stáli vně; Mk. 3, 31.

Luk. 8, 20.
—  48. kdo jsou b-í moji? Mk. 3, 33.
—  49. aj, matka má, i b-í moji; Mk. 3, 34. 
—- 50. ten j. b. můj; Mk. 3, 35.
—  13,55. b-í jeho Jakub a Jozef a Šimon
—  14, 3. pro manželku Filipa, b-a svého;

Mk. 6, 17. Luk. 3, 19.
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Mat. 18,15. zhřešil-li by proti tobě b. tvůj; 
Luk. 17, 3.

— uposlechl-li by, získal jsi b-a
—  21. kolikrát zhřeší proti mně b. můj
—  35. jestliže neodpustíte b-u svému
— 19,29. opustil by domy, neb b-y; Mk* 10,29.
— 20,24. rozhněvali se na ty 2 b-y
—  22,24. aby b. jeho pojal ženu jeho a vzbu

dil símě b-u svému; Mk. 12, 19. 
Luk. 20, 28.

— 23, 8. vy všickni b-í jste
— 25,40. jednomu z b-í těchto mých ne jmen. 

Mk. 3,17. Jana, b-a Jakubova; 5, 37.
— 6,18. nesluší tobě míti manželky b-a

svého; 3 M. 18, 16.
Luk. 8,19. přišli k němu b^í jeho
— 12,13. rci b-u mému, ať rozdělí
— 14,26. nemá-li v nenávisti i b-í
— 15,32. b. tvůj tento byl umřel
— 16,28. mám 5 b-ův, ať jim svědčí
— 22,32. obrátě se, potvrzuj b-í svých 

Jan 2,12. sestoupil do Kafarnaum i b-í jeho
— 7, 3. řekli jemu b-í jeho: Vyjdi odsud
— 5. ani b-í jeho nevěřili v něho
— 11,21. b. můj byl by neumřel; 32.
— 23. vstaneť b. tvůj
—  20,17. jdiž k b-ím mým a pověz jim
— 21,23. vyšla řeč ta mezi b-í

Sk. 3,22. proroka vám vzbudí z b-i vašich
— 7,13. poznán j. Jozef od b-í svých
— 26. řka: Muži b-í jste

9,17. Sauli bre, Pán J. poslal mne
— 11,29. poslati ku pomoci b-ím
— 16,40. uzřevše b-í, potěšili jich
— 22, 1. b-í a otcové, poslechněte: 23, 1. 6.

28, 17.
ftím. 8,12. b-í, dlužníciť jsme ne tělu
— 29. prvorozený mezi b-imi
— 9, 3. žádal bych zavrženým býti místo b-í
— 14,10. proč potupuješ b-a svého?
— proč za. nic pokládáš b-a svého?
— 13. abyste nekladli pohoršeni b-u
— 15. bývá-liť rmoucen b. tvůj
—  14,21. na čem se koli uráží b. tvůj

1 Kor. 6, 5. kt by mohl rozsouditi mezi b-ími
—  6. b. s b-em soudí se
— 7,12. má-li b. jnanželku nevěřící
—  8,11. zahyne pro to tvé vědění b. mdlý?
— 12. hřešíce proti b-ím, proti Kristu
— 13. jestliže pohoršuje pokrm b-a mého
— 9, 5. ženy míti, jako i b-í Páně?
— 15, 6. vidin více než od 500 b-í spolu

2 Kor. 11,26. v nebezpeč. mezi falešnými b-ími 
Gal. 1,19. jsem neviděl, než Jakuba, b-a Páně 
Ef. 6,23. pokoj b-ím a láska s věrou
Fil. 1,14. mnozí z b-i v Pánu smělost mají 
Kol. 1, 2. věrným b-ím v Kristu Ježíši 
1 Tes. 4, 6. ani oklamával v jednání b-a svého
— 5,26. pozdravte všech b-i políbením svat.

1 Tim. 5, 1. mladších jako b-í (napomínej) 
Žid. 2,11. nestydí se jich nazývati b-ími
—  17. připodobněn býti měl b-im
—  7, 5. desátky bráti od b-í svých

Jak. 2,15. kdyby b. neb sestra neoděni byli
— 4,11. neutrhejtež jedni druhým, b-i

kdož utrhá b-u a potupuje b-a 
1 Jan 2, 9. kdo b-a svého nenávidí
—  10. kdož miluje b-a svého; 3, 14. 4, 20.
—  11. kdož nenávidí b-a svého; 3,15. 4,20.
—  3,10. kdož nemiluje b-a svého; 14. 4, 20.
—  12. jako (Kain) zamordoval b-a svého

že skutkové b-a jeho (byli) sprav.
—  13. nedivtež se, b-i moji
—  14. nebo milujeme b-í
— 16. máme za b-i duše klásti
— 17. viděl by b-a svého, an nouzi trpi
—  4,21. aby miloval i b-á svého

3 Jan 10. sám b-i nepřijímá, i nedopouští 
Zj. 1, 9. já Jan i b. váš i spoluúčastník
—  6,11. až by se naplnil počet b-i jejich
— 19,10. spoluslužebník tvůj i b-í; 22, 9.

Bratrský.
Arn. 1, 9. nepamatovali na smlouvu b-ou 
Řím. 12,10. b-á láska; 1 Tes. -4, 9. Žid. 13, 1.

Bratrství.
Zach. 11,14. zrušiv b. mezi Judou a Izraelem

Bratrstvo.
1 Petr 1,22. milování b-a; 2 Petr 1, 7.
— 2,17. b. milujte, Boha se bojte
—  3, 8. všickni buďte b-a milovnici
— 5, 9. tatáž utrpení b. vaše obkličuji

Brav.
5M. 16, 2. obětovati fáze z b-ů i skotů
—  28, 4. požehnaný plod stád b-ů tvých
—  18. zlořečený plod stáda b-ů tvých

1 Par. 27,31. nad b-y Jazím Agarejský
2 Par. 35, 8. k obětem velikonočním 2600 b-ů
—  9. k obětem velikonočním 5000 b-ů 

Ez. 24, 5. přivezmi i nejlepšich b-ů
—  45,15. dobytče jedno ze 200 b-ů

Oz. 5, 6. se stády b-ů půjdou hledati H. 
Joel 1,18. ano i stáda b-ů hynou 

Bravná.
Mich. 4, 8. věže b., bašto dcery Siónské 

Bravný.
Jan 5, 2. byl v Jeruzalémě rybník b.

(V iz: Brána.)
Brázda.

Job 39,10. bude-liž vláčeti b-y za tebou?
Ž. 65,11. b-y její snižuješ
—  129, 3. po hřbetě mém proháněli b-y 

Iz. 28,24. zdaliž každého dne prohání b-y?
Brk.

Ž. 68,14. holubice, mající b-y z ryzího zlata
—  91, 4. b-ý svými přikryje tě

Jer. 48, 9. dejte b-y Moábovi, ať uletí 
Ez. 17, 3. orlice dlouhých b-ů 

Brněný.
1 Sam.17, 5. (Goliáš) v pancíř b. byl oblečen 

Brod.
1 M. 32,22. přešel přes b. Jábok 
Joz. 2, 7. honili je až k b-ům 
Soud. 3,28. b-y Jordánské; 12, 5. 6. 1 M. 50, 10.
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Neh. 2,14. kdež nebylo b-u hovádku
Jer. 22,20. křič také přes b-y

— 51, 32. že b-ové vzati
Brouk.

1 Kr. 8, 37. hlad na zemi, a b-i byli-li by
Jer. 51,14. naplním tě lidmi jako b-y

— 27. přiveďte koní jako b-ů
Joel 1, 4. co pozůstalo, snědli b-i; 2, 25.
Nah. 3,15. sžíře tě jako b-y

— 16. b-i připadnou i zaletují
Brunátný.

Mat. 27,28. přioděli ho pláštěm b-ým 
Zj. 17, 3. ženu sedící na šelmě b-é

— 4. žena odína byla b-ým rouchem
Brzce.

Iz. 48, 3. což jsem ohlašoval, b. jsem činíval 
Brzo.

Iz. 56, 1. b. spasení mé přijde 
Luk. 18, 8. žeť jich b. pomstí 
Řím. 16, 20. Bůh .potře satana b.
1 Kor. 4,19. přijduť k vám b.
Zj. 1, 1. které věci měly by se díti b.

- -  22, 6. aby ukázal, co se díti musí b.
— 12. a aj, přijduť b.
— 20. jistěť přijdu b., amen.

Brzy.
Zj. 2,16. přijdu na tebe b.

— 3,11. aj, přijduť b.
Břečtan.

Jon. 4, 6. radoval se z toho b-u; 7. 9. 10. 
Břeh.

1 M. 41,17. že jsem stál na b-u potoka
— 49,13. na b-u mořském; Soud. 5, 17.

2 M. 2, 3. vyložila do rákosí u b-u řeky 
Joz. 3,15. Jordán Vystupuje z b-ů v čas žně 
Soud. 7,12. jako písek na b-u mořském;

1 Sam. 13, 5. Žid. 11, 12.
Ž. 107, 30. přivodí je k b-u žádostivému 
Jer. 47, 7. proti b-u mořskému postavil (meč) 
Mat. 13, 48. (vrš) vytáhše na b.
Jan 21, 4. ráno stál Ježíš na b-u 
Sk. 21, 5. poklekše na kolena na b-u

— 27, 8. na místo kt. slově Pěkný b.
— 40. zdvihše plachtu, táhli se k b-u

Břemeno. Viz: Břímě. 
Břevno.

Mat. 7, 3. v oku svém b-a neznamenáš?
Luk. 6, 41.

— 5. vyjmi b. z oka svého; Luk. 6, 42.
Březí.

1 M. 33,13. mám s sebou ovce i krávy b.
Ž. 78, 71. když chodil za ovcemi b-ími 
Iz. 40,11. b. pak poznenáhlu povede

Břicho.
1 M. 3,14. po b-še svém plaziti se budeš

— 41, 21. ač dostaly se do b-a jejich 
Job 15, 2. naplňovati vých. větrem b. své?

— 35. b. jejich strojí jinou lest
— 20,15. z b-a jeho Bůh silný je vyžene
— 23. by měl čím naplniti b. své

— 31,15. kt. mne v b-še učinil
— 32,19. h. mé j. jako mest nemající průd.
— 40,11. síla jeho v pupku b-a jeho

Ž. 17,14. jejichž b. ze špižírny své naplňuješ
— 71, 6. z b-a matky mé jsi mne vyvedl 

P ř. 13, 25. b. bezbožných nedostatek trpí 
Ez. 3, 3. synu člověčí, nakrm b. své 
Jon. 2, 3. z b-a hrobu křičel jsem
Ab. 3,16. slyšel jsem a zatřáslo se b. mé
Mat. 15,17. což v ústa vchází, do b-a jde?

Mk. 7, 19.
Luk. 15,16. žádal nasytiti b. své mlátem
Jan 7, 38. řeky z b-a jeho poplynou
Řím. 16,18. Pánu neslouží, ale svému b-u
1 Kor. 6,13. pokrmové b-u a b. pokrmům

— Bůh i b. i pokrmy zkazí 
Fil. 3,19. jejichž Bůh j. b.
Tit. 1,12. Kretenští jsou b-a lenivá
Zj. 10, 9. učiníť hořkost v b-še tvém

— 10. hořko mi bylo v b-še mém
Břímě. (Břemeno.)

1 M. 49,14. osel silný, ležící mezi dvěma b-eny
2 M. 1,11. aby je trápili b-eny svými

— 18, 22. když jiní ponesou b. s tebou
— 23, 5. an osel leží pod b-enem

4 M. 11,11. že jsi vložil b. všeho lidu na mne
— 17. ponesou s tebou b. lidu

5 M. 1,12. kterak bych nesl sám b. vaše? 
Soud. 19,10. 2 oslové s b-eny i ženina jeho
1 Sam. 17, 22. David zanechav b-ene u strážného
2 Sam.15, 33. půjdeš-li se mnou, budeš mi b-enem 

:— 19, 35. proč by býti měl b-enem králi?
1 Kr. 12, 4. polehč b-a těžkého; 9. 2 Par. 10, 4.
2 Kr. 5 ,17. nechť j. dáno b. země

— 8, 9. vzav s sebou b-ena na 40 velbloudů 
Job 7, 20. abych sám sobě byl b-enem?
Ž. 38, 5. jako b. těžké nemožné jsou mi

— 55,23. uvrz na H. b. své
Iz. 1,14. (vaše slavnosti) jsou mi b-enem

— 9, 4. když jho b-ene jeho polámeš
— 13, 1. b. Babylóna, kt. viděl Izaiáš
— 14, 25. b. jeho s ramene jejich sňato bude
— 15, 1. b. Moábských
— 17, 1. b. Damašku
— 19, 1. b. Egyptských
— 21, 1. b. Pustého moře
— 11. b. Dumy •
— 13. b. na Arábii
— 22, 1. b. údolí vidění
— 23, 1. b. Týru
— 30, 6. b. hovad poledních
— 46, 2. aniž budou moci retovati b-ene 

Jer. 17, 21. b-en v den sobotní; 22. 24. 27.
— 23, 33. jaké j. b. Hospodinovo?

Ez. 12,10. na kníže v Jer. vztahuje se b.
Nah. 1, 1. b. Ninive
Sof. 3,18. b. pohanění, vložené na tebe
Zach. 12, 1. b. slova H.; Mal. 1, 1.
Mat. 11,30. jho mé j. rozkošné, a b. mé lehké

— 20,12. kt. jsme nesli b. dne i horko
— 23, 4. svazujíť b-ena těžká

Luk. 11, 46. obtěžujete b-eny nesnesitedlnými
Sk. 15, 28. žádného více b-ene nevzkládati
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2 Kor. 4,17. převelmi veliké věčné slávy b.
Gal. 6, 2. jedni druhých b-ena neste
— 5. jedenkaždý své b. ponese 

žid. 12, 1. odvrhouce všeliké b. i hřích
Zj. 2,24. nevzložimť na vás jiného b-ene

Břísti.
Iz. 47, 2. břeď přes řeky 

Břitva.
4 M. 6, 5. b. na hlavu jeho; 1 Sam. 1, 11. 
Soud. 13, 5. b. ať nevchází na hlavu jeho
— 16,17. b. nevešla nikdy na hlavu mou 

Ž. 52, 4. jako b. nabroušená lest provodí 
Iz. 7,20. oholí Pán tou b-ou najatou hlavu 
Ez. 5, 1. vezmi sobě nůž ostrý, totiž b-u

Bubastský.
Ez. 30,17. B-ští mečem padnou 

Buben.
1 M. 31,27. ježto bych tě byl sprovodil s b-em
2 M. 15,20. vzala Maria b.
Soud. 11,34. dcera j. vyšla jemu vstříc s b-y
1 Sam. 10, 5. před nimi loutna, b. i píšťalka
2 Sam. 6, 5. hráli před H. na harfy i b-y 
Jol) 21,12. povyšují hlasu při b-u a harfě 
ž. 81, 3. vezměte žaltář, přidejte b.
— 149, 3. na b. a na citaru prozpěvujte
— 150, 4. chvalte jej na b. a píšťalu

Iz. 5,12. loutna a b. bývá na hodech jejich
— 24, 8. odpočine radost b-ů
— 30,32. s b-y a harfami bojovati bude 

Jer. 31, 4. ještě se obveselovati budeš b-y
Bubnující.

Ž. 68,26. u prostřed pak děvečky b.
Buditi.

Pis. 2, 7. abyste neb-ily milého mého; 3, 5. 
8, 4.

Budoucí.
5 M. 32, 35. b. věci zlé rychle připadnou na ně 
Kaz. 2,16. ve dnech b-ích všecko v zapomeň. 
Iz, 41,22. co j. b-ího, povězte nám
— 45,11. b-liž věci na mně vyzvídati chcete? 

Mat. 12,32. ani v tomto věku ani v b-ím
Luk. 3, 7. kterak byste utekli b-ího hněvu 
Sk. 24, 25. když vypravoval o b-ím soudu 
Řím. 5,14. figura toho b-ího Adama
— 8,38. ani nastávající věci, ani b.

1 Kor. 3,22. buď přítomné, buďto b.
Ef. 1,21. netoliko ve věku tomto, ale i v b-ím 
Kol. 2,17. kt. jsou stín věcí b-ích 
1 Tes. 1,10. vysvobodil nás od hněvu b-ího 
1 Tim. 4, 8. má i b-ího života zaslíbení
— 6,19. základ dobrý k času b-ímu 

žid. 2, 5. anjelům okršlku země b-ího
— 6, 5. okusili moci věka b-ího
— 9,11. Kristus, nej v. kněz b-ího dobrého
— 13,14. onoho b-ího (města) hledáme

Viz: Bjti.
Bůh. (Pravý Bůh.)

1 M. 1, 1. na počátku stvořil B. nebe a zemi
— 22. požehnal jim B.; 28.
— 27. stvořil B. člověka k obrazu svému;
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— 31. viděl B. vše, což učinil, a aj
— 2, 2. dokonal B. dne sedmého dílo své
— 3, 1. tak-liž j., že vám B. řekl
— 5, ví B., že v kt. den z něho jisti
— 4,25. dal mi B. jiné símě místo Ábele
— 5, 1. v ten den, v kt. stvořil B. člověka
— 22. chodil Enoch stále s B-em; 24.
— 24. nebyl více vidin; vzal ho B.
— 6, 9. s B-em ustavičně chodil Noé
— 11. země byla porušena před B-em
— 8, 1. rozpomenul se B. na Noé
— 9, 1. požehnal B. Noé i synům jeho
— 26. požehnaný H., B. Semův
— 17, 7. abych byl B-em tvým (Abrah.)
— 8. a budu jejich B-em
— 22. B. vstoupil od Abrahama
— 21, 6. řekla Sára: Radost mi učinil B.
— 22. B. s tebou j. ve všech věcech
— 24, 3. skrze H., B-a nebe a B-a země
— 26,24. B. Abrahama; 31, 53. 2 M. 3, 6.

Mat. 22, 32.
— 28,20. jestliže B. bude se mnou
— 21. bude mi H. za B-a
— 30, 2. zdali já jsem za B-a
— 20. obdařil mne B. darem dobrým
— 23. odjal B. pohanění mé
— 31, 5. B. otce mého byl se mnou
— 50. B. j. svědek mezi mnou a tebou
— 53. B. otců jejich nechť soudí mezi námi
— 32,28. statečně zacházel s B-em i lidmi
— 30. nebo jsem viděl B-a tváři v tvář
— 33,11. štědře obdařil mne B.
— 35, 1. mluvil B. k Jákobovi
— 39, 9. jak bych hřešil proti B-u?
— 41, 51. spůsobil to B., abych zapomenul
— 42,18. neboť já se bojím B-a
— 28. což nám to učinil B.?
— 43,23. B. váš a B. otce vašeho dal vám
— 29. učiniž B. milost s tebou, synu můj
— 44,16. B-ť j. našel nepravost služebníků
— 45, 5. poslal mne B. před vámi; 7.
— 8. B., kt. mne dal za otce Faraonovi
— 9. učinil mne B. pánem Egypta
— 48,15. B., kt. mne zpravoval po vŠ. život
— 20. učiniž tobě B. jako Efraimovi
— 48, 21. já umírám; a budeť B. s vámi
— 50,19. zdaliž jsem já vám za B-a?
— 20. B. obrátil to v dobré
— 24. B. jistotně navštíví vás

2 M. 2,22. vstoupil k B-u křik jejich
— 23. uslyšel B. naříkání jejich
— 3, 6. já jsem B. otce tvého, B. Abraha

mův, B. Izákův a B. Jákobův; Mat.
22, 32.

— 14. řekl B.: Jsem, kterýž jsem
— 15. B. otců vašich, B. Abrah.; 16. 4, 5.
— 5, 3. B. Hebrejský potkal se s námi
— 6, 7. budu vám za B-a; 3 M. 11, 45.
— 20, 1. mluvil B. všecka slova tato, řka
— 19. nechť nemluví s námi B.
— 20. pro zkušeni vás sám B. přišel
— 24,10. viděli B-a Izraelského
— 11. ačkoli viděli B-a, jedli i pili
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3M. 11, 45. abych vám byl za B-a; 4 M. 15, 41.
— 19,14. báti se budeš B-a svého; 25, 36. 43.
—  21,22. chléb B-a svého jisti bude
—  24,15. kdož by koli zlořečil B-u svému
— 25,17. boj se každý B-a svého
—  26,12. budu B-em vašim a vy lidem mým

4 M. 23, 4. potkal se B. s Balámem
5 M. 4, 35. H. j. B. a že není jiného
— 39. II. j. B. na nebi svrchu; Joz. 2, 11.
— 5,24. že B. mluvil s člověkem
— 10,21. onť j. chvála tvá a onť j. B. tvůj
— 19,16. aby svědčil, že odstoupil od B-a
—  21,23. zlořečený j. před B-em pověšený
— 32, 3. vzdejtež velebnost B-u našemu
— 39. pohleďtež, že není B-a kromě mne 

Soud. 9, 9. kterouž ctěn bývá Bůh i lidé
— 13,22. zemřeme, nebo jsme B-a viděli 

Rut 1,16. B. tvůj, B. můj
1 Sam. 2, 2. žádný tak silný jako B. náš
— 3,17. toto učiň B. a toto přidej; 14, 44.

2 Sam. 3, 35. 19, 13. 1 Kr. 2, 23.
2 Kr. 6, 31.

—  4, 7. přišel B. do vojska jejich
— 17,36. nebo z-haněl vojska B-a živého
—  45. ve jménu B-a vojsk Izraelských
— 28,15. B. odstoupil ode mne

2 Sam. 7,22. H. Bože, není žádného B-a kromě
—  12,16. modlil se David B-u za to dítě
—  22, 3. B. skála má, Štít, roh spaseni
—  33. B. j. síla má

1 Kr. 8,27. zdali bydliti bude B. na zemi?
—  18,21. jestližeť j. H. B-em, následujtež ho
—  24. B., kt. se ohlásí, tenť j. B»
— 36. H., Bože Abrahamův, nechť pozna

jí, že jsi ty B. v Izraeli; 37.
—  39. H. j. B-em, H. j. B-em!
—  21,10. zlořečil jsi B-u a králi; 13.

2Kr. 1, 3. zdali není B-a v Izraeli? 6.
—  5, 7. zdali jsem já B-em, abych mohl ob-

živiti?
—  15. není B-a na zemi, jediné v Izraeli
—  17,26. neznají obyčeje B-a země té

1 Par. 12,18. toběť pomáhá B. tvůj
—  15,26. B. pomáhal Levitům nesoucím
—  17, 2. B. s tebou j.
—  17. i to jsi za málo položil, ó Bože

2 Par. 2, 5. B. náš větší j. nade všecky bohy
— 15, 3. Izrael j. bez pravého B-a
—  25, 8. jinak porazí tě B. před nepřátely

může B. i pomoci i poraziti 
Joli 1> 1. upřímný, boje se B-a; 8. 2, 3.
—  9. zdaliž se Job darmo bojí B-a?
—  2, 9. zlořeč B-u a umři!
—  10. dobré-liž jen bráti od B-a?
—  4,17. spravedlivějším býti než B.?
—  5,17. blahoslavený člověk, kt. tresce B.!
—  6, 8. ó by, čehož očekávám, dal B.!
—  9,13. nezdržel-li by B. hněvu svého
—  16,20. k B-uť slzí oko mé
—  19,26. v těle svém uzřím B-a
—  22,12. zdaž B. neni na výsosti nebeské?
—  23,16. B. zemdlil srdce mé
—  24,12. B. přítrže tomu nečiní

—  31, 2. jaký j. díl od B-a s hůry?
— 23. aby mne B. nesetřel
— 33,12. větší j. B. nežli člověk
— 34, 9. neprospívá líbiti se B-u 

ž. 3, 3. nemáť žádné moči v B-u
— 8. povstaniž, H., zachovej mne, Bože
— 4, 2. vyslyš, Bože, spravedlnosti mé
—  5, 3. králi můj a Bože můj
— 7,10. zkušuješ ledví, Bože spravedlivý
— 11. B. j. štít můj
— 12. B. j. soudce spravedlivý
—  10. 4. myšlení jeho jsou, že není B-a
— 14, 1. říká blázen: Není B-a; 53, 2.
—  5. B. j. v rodině spravedlivého
— 18, 30. v B-u svém přeskočil jsem i zeď
— 32. kdo j. B-em kromě Hospodina?

kdo skálou kromě B-a našeho?
— 22, 2. Bože můj, pročež jsi mne opustil?

Mat. 27, 46. Mk. 15, 34.
—  11. od života matky B. můj ty jsi
—  25, 2. Bože můj, v toběť naději skládám
—  5. ty jsi B. spasitel můj
— 27, 9. aniž se mne zhošťuj, Bože spasení
—  31,15. řekl jsem: B. můj jsi ty; 63, 2.

143, 10.
—  33,12. národ, kt. H. j. B-em; 144, 15.
—  38,16. ty za mne odpovíš, Pane Bože můj
— 40, 9. abych činil vůli tvou, Bože můj
— 42, 2. duše má řve k tobě, ó Bože
—  3. žízní duše má B-a, B-a živého
— 4. říkají: Kdež j. B. tvůj? 11.
—  6. duše má, posečkej na B-a
— 9. modlitba má k B-u života mého
—  43, 2. ty jsi B. mé síly
— 44, 5. ty jsi sám král můj, ó Bože
— 45, 7. trůn tvůj, ó Bože, j. věčný
—  8. pomazal tě, Bože, B. tvůj olejem
—  46, 2. B. j. naše útočiště i síla
— 6. B. j. u prostřed něho

přispějeť jemu B. na pomoc
—  8. hradem j. nám B. Jákobův; 12.
— 47, 2. trubte B-u s hlasitým prozpěv.
—  6. vstoupil B. s troubením
— 48,11. jakož jméno tvé, Bože, tak i chvála
—  15. tento B. j. B. náš na věčné věky
— 49, 8. ani B-u dáti mzdy vyplacení
—  50, 2. ze Siona v kráse B. zastkvěl se
—  3. béřeť se B. náš a nebude mlčeti
—  50, 6. sáhl B. soudce j.; 75, 8.
—  7. já zajisté B., B. tvůj jsem
— 51, 3. smiluj se nade mnou, Bože; 57, 2.

67, 2.
—  12. srdce čisté stvoř mi, ó Bože!
—  16. ó Bože, Bože, spasiteli můj
— 19. srdcem potřeným, Bože, nezhrziš
—  52, 9. aj, kt neskládal v B-u síly
—  53, 3. B. s nebe popatřil
—  7. když B. zase přivede zajaté
—  54, 5. nepředstavujíce sobě B-a před obl.
—  6. aj, B. j. spomocník můj
—  56, 5. B-a chváliti budu ze slova jeho

v B-a doufati budu
—  10. toť vím, že B. při mně stojí
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2. 56,12. v B-a doufám, nebudu se báti
— 57, 3. volati budu k B-u nejvyššímu
— 58,12. jistě, žeť j. B. soudce na zemi
— 59,10. ty, Bože, jsi hrad můj vysoký
— 11. B. mně milosrdný předejdeť mne

B. dá mi viděli pomstu
— 18. nebo jsi B., vysoký hrad můj,

B. mně milosrdný
— 60,14. v B-u udatně sobě počínati budeme
— 62, 2. k B-u má se mlčelivě duše má; 6.
— 8. v B*u j. spaseni mé a sláva má,

doufáni mé v B-u j.
— 12. jednou mluvil B.
— 63,12. král veseliti se bude v B-u
— 66, 1. plésej B-u všecka země
— 67, 4. b. tě oslavovati národové, ó Bože
— 7. požehnání uděliž nám B., B. náš
— 8. požehnej nás B.
— 68, 9, před přítomností Boží, B-a Izr.
— 10. skropoval jsi, Bože, dědictví
— 11. kt. nastrojil pro chudého, ó Bože
— 29. obdařil tě B. tvůj silou

potvrdiž, Bože, co jsi vzdělal
— 35. dejte čest síly B-u
— 36. přehrozný jsi, ó Bože, z příbytků

B. silný Izr. dává moc lidu svému; 
B. požehnaný

— 69, 2. vysvoboď mne, ó Bože
— 33. radova ti se budou, hledajíce B-a
— 70, 6. ó Bože, pospěšiž ke mně
— 71,12. Bože, nevzdaluji se ode mne

Bože můj, přispěj mi na pomoc
— 17. Bože, učil jsi mne od mladosti
— 18. i do šedin, Bože, neopouštěj mne
— 19. spravedlnost tvá, Bože, vyvýšená j.

Bože, kdo j. podobný tobě?
— 22. Bože můj, žalmy tobě žpivati budu
— 72, 1. Bože, soudy své králi dej
— 73, 1. jistě, žeť j. B. dobrý Izraelovi
— 74,12. Bože, král můj od starodávna jsi
— 22. ó Bože, veď při svou
— 75, 8. B. soudce jednoho ponižuje
— 76, 2. znám j. B. v Judstvu
— 77,14. Bože, svátá j. cesta tvá

kdo j. silný, veliký jako B.?
— 15. ty jsi ten B., jenž činíš divné věci
— 17. vidělyť jsou tě vody, Bože
— 79,10. kdež j. B. jejich? 115, 2. Joel 2, 17.
— 80, 4. Bože, ať nám sviti obličej tvůj
— 80, 8. ó Bože zástupů, navrať nás; 20.
— 15. ó Bože zástupů, obrať se již
— 82, 1. B. stojí v shromážděni Božím
— 84, 3. tělo mé pléše k B-u živému
— 4. králi můj a Bože můj
— 8. ukazuji se před B-em na Siónu
— 9. Bože zástupů, vyslyš modlitbu mou

pozoruj, ó Bože Jákobův
— 86, 2. zachovej služebníka sv., Bože můj
— 10. činíš divné věci; ty jsi B. sám
— 89, 8. B. i v shromážděni svátých strašlivý
— 9. H., Bože zástupů, kdo j. jako ty?
— 94,22. B. můj skalou útočiště
— 95, 3. H. j. B. veliký a král veliký

— 7. onť j. B. náš a my lid pastvy jeho
— 98, 3. končiny vidi spaseni B-a našeho
— 100, 3. vězte, že H. j. Bůh
— 102,25. můj Bože, nebeř mne u prostřed
— 104, 1. H., Bože můj, velmi jsi veliký
— 33. žalmy B-u svému zpívati budu
— 115, 3. B. náš j. na nebi, čině všecko
— 116, 5. B. náš lítostivý
— 146, 5. jehož spomocník j. B. Jákobův 

Kaz. 3,11. aby nestihal díla, kt. dělá B.
— 14. cožkoli činí B., to trvá na věky 
-i— 15. B. obnovuje to, což pominulo
— 5, 2. B. jest na nebi a ty na zemi
— 7,18. kdo se bojí B-a, ujde toho
— 26. kdož se líbí B-u, zachován bývá
— 29. učinil B. člověka dobrého
— 9, 7. nebo oblibuje B. skutky tvé
— 11, 9. že tě s tím přivede B. na soud
— 12, 7. duch navrátí se k B-u
— 13. B-a se boj, a přikázaní jeho
— 14. vš. skutek B. přivede na soud 

Iz. 1,10. pozorujte zákona B-a našeho
— 8,19. na B-u svém se dotazovati
— 25, 1. H., ty jsi B. můj
— 9. aj, B. náš tento j.
— 30,18. H. j. B. spravedlivý
— 35, 4. aj, B. váš s pomstou přijde

s odplatou B. sám přijde a spasí vás
37,16. H. zástupů, Bože Izraelský

ty jsi sám B. všech království
— 40, 3. přímou učiňte stezku B-a našeho
— 9. řci Judským: Aj, B. váš
— 41,10. nestrachujž se, já jsem B. tvůj
— 43,10. přede mnou nebyl sformován B.
— 44, 6. kromě mne žádného B-a; 45,5.14.21.
— 8. zdaliž j. B. kromě mne?
— 46, 9. není B-a mně podobného
— 49, 5. B. můj j. sila má
— 52, 7. kralujeť B. tvůj!
— 10. aby viděli spaseni B-a našeho
— 53, 4. ubit od B-a i strápen
— 54, 5. B-em vši země slouti bude
— 60,19. budeť B. tvůj okrasou tvou
— 61,10. plésati duše má v B-u mém
— 64, 4. oko nevidalo B-a kromě tebe
— 65,16. požehnáni dávati v B-u pravém

přísaha ti bude skrze B-a pravého
Jer. 10,10. H. j. B. pravý

j. B. živý a král věčný
— 14,22. zdaliž ty nejsi sám, H., B. náš?
— 15,16. ty jsi mne povolal sám, H. Bože
— 23,23. zdaliž jsem já B. jen z blízka?

nejsem B. i z daleka?
— 24, 7. a já jejich B-em; 31, 33. 32, 38.

Ez. 11, 20.
— 30,22. a já vašim B-em; Ez. 36, 28.
— 32,18. B. veliký, silný, mocný

Dan. 2,28. však j. B. na nebi, kt. zjevuje
— 44. vzbudi B. nebeský království
— 45. B. veliký oznámil králi
— 47. v pravdě že B. váš j. B. bohů
— 3,15. který B., ježto by vás vytrhl
— 17. B., jehož my ctíme, vytrhne nás
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— 29. není B-a, kt. by mohl vytrhovati
— 5,18. B. královstvím obdařil Nabuch.
— 6,16. B. tvůj, on vysvobodí tebe
— 23. věřil v B-a svého
— 26. on j. B. živý a zůstávající
— 11,36. proti B-u nade všemi bohy mluviti 

Oz. 9, 1. smilníš, odcházeje od B-a svého
— 17. pohrdne jimi B. můj
— 12, 6. k B-u svému se obrať

Joel 2,27. že já H. jsem B-em vaším; 3, 17. 
Am. 4,12. připraviž se vstříc B-u svému 
Mich. 7, 7. očekávati budu na B-a spaseni 

vyslyšíť mne B. můj 
Nah. 1, 2. H. j. B. horlivý a mstitel 
Ab. 3, 3. když se B. bral od poledne 
Mal. 2,17. říkáte: Kde je B. soudu?
Mat. 1,23. Emanuel, kt. se vykládá: s námi B.
— 4, 7. pokoušeti P. B-a svého; Luk. 4, 12.
— 10. Pánu B-u svému klaněti se budeš;

Luk. 4, 8.
— 6,24. nemůžte B-u sloužiti i mamoně
— 19, 6. což B. spojil, čl. nerozi.; Mk. 10, 9.
— 17. žádný není dobrý, než jediný B.;

Mk. 10, 18. Luk. 18, 19.
— 26. u B-a všecko j. možné; Mk. 10, 27.
— 22,21. co Božího, B-u; Mk. 12, 17. Luk.

20, 25.
— 22,32. B. Abrahamův atd.; Mk. 12, 26. Luk.

20, 37. Sk. 7, 32.
— B-ť není B. mrtvých; Mk. 12, 27. 

Luk. 20, 38.
— 37. milovati budeš Pána B-a svého;

Mk. 12, 30. Luk. 10, 27.
Mk. 2, 7. kdo můž odpustiti hříchy, jediné 

sám B.? Luk. 5, 21.
— 10,27. u lidiť j. nemožné, ale ne u B-a
— 12,29. 32. Pán B. náš Pán jeden j.
— jeden j. B. a není jiného 

Luk. 1,30. nebo jsi nalezla milost u B-a
— 32. dáť jemu Pán B. stolici Davida
— 37. nemožné u B-a žádné slovo
— 47. veselí se duch můj v B-u
— 2,14. sláva na výsostech B-u
— 12, 6. není v zapomenutí před B-em
— 16,15. ale B. zná srdce vaše

ohavnost j. před B-em
— 17,18. aby vrátíce se, chválu B-u vzdali
— 18, 7. což by B. nepomstil vyvolených
— 23, 40. ani ty se B-a nebojíš?

Jan 1, 1. to Slovo bylo u B-a
.to Slovo byl B.

— 2. to bylo na počátku *u B-a
— 1, 6. byl člověk poslaný od B-a
— 18. B-a žádný nikdy neviděl; 1 Jan 4,12. 
—- 3, 2. víme, že jsi od B-a přišel
— 16. tak B. miloval svět
— 21. že v B-u učiněni jsou
— 33. B. pravdomluvný j.
— 4.24. B. duch j.
— 5,18. že Otce svého pravil býti B-a
— 6,45. budou všickni učeni od B-a
— 7,17. jest-li to učeni z B-a
— 8, 41. jednohoť Otce máme, B-a

— 47. kdo z B-a j., slova Boží slyší
vy neslyšíte, že z B-a nejste

— 9,16. ten člověk neni z B-a
— 24. vzdej chválu B-u!
— 31. že B. hříšníků neslyší
— 14, 1. věříte v B-a, i ve mne věřte
— 16, 2. domnívali se, že tím B-u slouží
— 17, 3. aby tebe samého pravého B-a
— 20,17. vstupuji k B-u svému a k B-u vaš.

28. Pán můj a B. můj!
Sk. 4,19. abychom více poslouchali než B-a
— 21. velebili B-a z toho, co se stalo
— 5, 4. neselhal jsi lidem, ale B-u
— 29. více sluší poslouchati B-a
— 39. pakliť z B-a, nebudete moci zkaziti
— 7, 9. ale B. byl s nim; 10, 38.
— 8,22. pros B-a, zda by odpuštěno bylo
— 11,17. abych mohl zabrániti B-u?
— 17,23. neznámému B-u
— 29. že by B. zlatu neb stříbru podoben
— 24,16. svědomí bez úrazu před B-em i 

Řím. 1,19. což poznáno býti může o B-u
B. zajisté zjevil jim

— 1,21. poznavše B-a, nectili jako B-a
— 23. slávu neporuŠitedlného B-a
— 24. B. vydal je v žádosti; 26. 28.
— 28. sobě nevážili známosti B-a
— 30. B-a nenávidící
— 3, 4. budiž B. pravdomluvný
— 11. neni, kdo by hledal B-a
— 29. zdaliž j. toliko B. židů?
— 30. poněvadž jeden j. B.
— 5, 8. dokazujeť B. lásky své k nám
— 6,10. že pak j. živ, živ j. B-u
— 11. živi jste B-u
— 8, 3. seč nemohl zákon, B. potupil
— 27. podlé B-a prosí za svaté
— 31. když j. B. s námi, kdo proti nám?
— 33. B. j., kt* ospravedlňuje
— 9, 5. Kristus nade všecky, B. požehnaný
— 14. zdali nespravedlnost j. u B-a?
— 11, 32. zavřel B. všecky v nevěře
— 15, 5. B. snášelivosti a potěšeni
— 13. B. naděje naplňujž vás radosti
— 33. B. pokoje se všemi vámi
— 16,20: B. pokoje potře satana brzo
— 27. samému moudrému B-u sláva

1 Kor. 1, 9. věmýť j. B.; 10, 13.
— 2,10. nám B. zjevil skrze Ducha svého
— 3,17. tohoť zatratí B.
— 6,19. kteréhož máte od B-a
— 8, 4. není jiného žádného B-a
— 8, 6. máme jediného B-a Otce
— 11,12. všecky věd z B-a; Řím. 11, 36.
— 12, 6. tentýž j. B., k t  působí všecko
— 14,25. že jistě B. j. mezi vámi
— 33. B. neni původ neřádil, ale pokoje
— 15,28, aby byl B. všecko ve všech
— 34. někteří neznají B-a
— 57. B-u dika, kt. dal nám vítězství

2 Kor. 1, 3. B. a Otce; Ef. 1, 3. 1 Petr 1, 3.
— 3. B. všelikého potěšeni
— 21. kt. pomazal nás, B. j.
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2 Kor. 2,17. jako z B-a v Kristu mluvíme
—  5,11. B-u známi jsme
—  5,13. buď že nesmyslní jsme, B-u
—  19. B. byl v Kristu
—  6,16. budu jejich B-em; žid. 8, 10.
—  7, 9. zarmoutili jste se podlé B-a; 11.
—  10. zármutek, kt. j. podlé B.
— 13,11. B. lásky a pokoje budeť s vámi 

GaL 1,20. před B-em, žeť neklamám
—  4, 8. neznavše B-a, sloužili jste
—  9. nyní, znajíce B-a
—  6, 7. B-ť nebude oklamán

EP. 2, 4. B., bohatý v milosrdenství
—  12.- vy jste byli bez B-a na světě
—  4, 6. jeden B. a Otec všech

Fil. 2, 6. nepoložil za loupež, rovný b. B-u
—  13. B. j., kt. působí ve vás chtění
—  3, 3. duchem sloužíme B-u
—  4, 9. B. pokoje budeť s vámi

Kol. 1,15. kt. j. obraz B-a neviditelného
— 25. jakž mi to svěřil B.
—: 3,22. sloužíce, bojíce se B-a

1 Tes. 4, 9. nebo jste vy od B-a naučeni
2 Tes. 2, 4. nade všecko, což slově B.
1 Tim. 1,17. králi věků nesmrtedlnému, B-u
—  2, 3. dobré a vzácné před B-em
—  5. jedenť j. B., jeden i prostředník
—  3,16. B. zjeven j. v těle

2 Tim. 3,16. všelikéť pismo od B-a j. vdechnuté 
Tit. 2,13. příští slávy velikého B-a
Žid. 1, 1. mluvíval někdy B. otcům
—  8. stolice tvá, ó Bože, na věky
—  9. pomazal tebe, ó Bože, B. tvůj
—  3, 4. kdož všecky věci ustavěl, B. j.
—  6,18. nemožné j., aby B. klamal
—  8, 5. Mojžíšovi od B-a řečeno
— 11, 6. přistupující k B-u věřiti, že j. B.
—  7. napomenut jsa od B-a Noé
—  16. B. nestydí se slouti jejich B-em
—  40. B. něco lepšího obmýšlel
—  12. 7. B. se vám podává jako synům
—  13,20. B. pokoje, kt. vskřísil z mrtvých 

Jak. 1, 5. žádejž jí od B-a, kt. ochotně
1 Petr 2,17. B-a se bojte!
—  5,10. B. všeliké milosti, kt. povolal nás

1 Jan 1, 5. Že B. j. světlo a tmy v něm není
—  3,20. B., kt. j. větší, nežli srdce naše
—  4, 4. vy z B-a jste, synáčkové
—  6. my z B-a jsme

kdo zná B-á, posloucháť nás
—  7. láska z B-a j.; kdož miluje,

z B-a se narodil a znáť B-a
—  8. kdo nemiluje, nezná B-a;

nebo B. láska j.; 16.
—  9. Syna svého jednorozeného poslal B.
—  4,12. B-a žádný nikdy nespatřil

milujeme-liť, B. v nás přebývá
—  15. B. v něm přebývá a on v B-u
—  16. o lásce, kt. B. má k nám

v B-u přebývá a B. v něm
—  5,10. kdo nevěří B-u, lhářem jej

svědectví, kt. vysvědčil B. o Synu
—  20. onť j. ten pravý B. a život věčný

2 Jan 9. kdož přestupuje, nemá B-a
3 Jan 11. kdo dobře činí, z B-a j.

kdo ž zle činí, nevidí B-a
Juda 25. samému moudrému B-u
Zj. 4, 8. svátý, svátý, svátý Pán B. všemoh.
—  7,10. spasení j. od B-a našeho
—  11,17. díky činíme, Pane B-e všemohoucí
— 12, 5. vytržen j. syn její k B-u
—  10. nyní stalo se spasení B-a našeho
—  17,17. dal B. v srdce jejich, aby činili
—  19,10. B-u se klaněj!
—  21, 3. B. s nimi bude, jsa B. jejich
—  4. setřeť B. všelikou slzu s očí
—  7. buduť jemu B-em

Viz: Hospodin Bůh.

Bůh silný.
1 M. 14,19. požehnaný Abram B-u s-ému
— 20. požehnaný B. s. nejvyšší
—  16,13. ty jsi s. B. vidění
—  17, 1. já jsem B. s. všemohoucí; 35, 11.
—  21, 33. vzýval tam jméno H. B-a s-ého
—  28, 3. B. s. všemohoucí požehnejž tobě
—  31,13. já jsem ten s. B. v Bethel
—  33, 20. oltář, kt. dal jméno B. s., B. Izrael.
—  35, 3. udělám oltář s-émti B-u
—  43,14. B. s. všemohoucí dej vám najiti

milost
2 M. 6, 3. že jsem B. s. všemohoucí, ale
—  15, 2. onť j. B. můj s.
—  20, 5. já jsem B. s., horlivý; 34, 14.

5 M. 5, 9.
—  34, 6. H., H., B. s., lítostivý a milostivý

4 M. 12,13. ó Bože s., prosím, uzdraviž ji
—  16,22. Bože s., Bože duchův i vŠel. těla
—  23, 8. proč bych zlořečil, komu B. s. nezl.
—  19. B. s. není jako člověk, aby klamal
—  24, 4. slyšící výmluvnosti B-a s-ého; 16.
—  23. kdo bude živ, když toto učiní B. s.?

5 M. 3,24. kdo j. B. s. na nebi, by činiti mohl
—  10,17. B. s., veliký, mocný a hrozný
—  32, 4. B. s., pravdomluvný
—  33,26. neníť žádného jako B. s.

Joz. 3,10. že B. s. živý j. u prostřed vás
2 Sam.22,31. B-a s-ého cesta j. dokonalá; Ž.18,31.
Job 5, 8. jistě bych hledal B-a s-ého
—  8, 3. což by B. s. neprávě soudil?
—  20. B. s. nepohrdá upřímným
—  9, 2. člověk spravedliv býti před B-em

s-ým? 25, 4.
—  13, 3. s B-em s-ým o svou při jednati
—  7. zastávajíce B-a s-ého
—  8. o B-a s-ého se zasazovati?
—  15,11. malá tobě potěšováni B-a s-ého?
—  21,22. B-a s-ého kdo učiti bude uměni?
—  22, 2. B-u s-ému co prospěšný býti člověk
— 22,13. pravíš: Jak by věděl B. s.?
—  33,14. jednou mluví B. s. i dvakrát
— 29. to dělá B. s. dvakrát i třikrát
—  34,10. odstup od B-a s-ého nešlechetnost
—  12. B. s. nečiní nic nešlechetně
—  36,26. B. s. tak j. veliký, že
—  40, 4. máš rámě jako B. s.?
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Job 40,14. onť j. přední z účinků B-a s-ého
ž. 5, 5. ty, ó Bože s., neoblibuješ bezbož.
—  7,12. B. s. hněvá se na bezbožného
— 10,11. říká: Zapomenulť j. B. s.
—  16, 1. Bože s., v tebe doufám
— 19, 2. nebesa vypravuji slávu B-a s-ého
—  31, 6. jsi mne vykoupil, H., Bože s. a věrný
—  50, 1. B. s., B. Hospodin mluvil
—  57, 3. k B-u s-ému, kt. dokonává za mne
—  63, 2. Bože, B. s. můj jsi ty (31, 15.)
—  68, 20. nás osýpá dary svými B. s.
—  21. onť j. B. s. náš, B. s. k hojnému

spasení
—  78,34. k B-u s-ému na úsvitě se navraceli
—  35. B. s. nejvyšší vykupitel jejich
—  85, 9. poslechnu, co říká B. ten s., H.
—  89,27. ty jsi otec taiůj, B. s. můj
—  90, 2. od věků až na věky, ty jsi B. s.
—  106,14. pokoušeli B-a s-ého na pustinách
—  118,28. B. s. můj ty jsi, slaviti tě budu
—  139,23. vyzpytuj mne, Bože s.

Iz. 8,10. neostojíť; nebo s námi j. B. s.
—  9, 6. nazváno jméno jeho: B. s.
—  12, 2. aj, B. s. spasení mé
—  40,18. ke komu připodobníte B-a s-éhó?
—  42, 5. B. s. H., kt. stvořil nebesa
—  45,14. toliko u tebe j. B. s.
—  15. ty jsi B. s., skrývající se
—  21. není B-a s-ého spravedlivého, kro

mě mne
—  22. já jsem B. s. a žádného více; 46, 9. 

Jer 51, 56. B. s. odplatí vrchovatě
Ez. 28, 2. říkáš: B. s. jsem
Mich. 7,18. kdo j. B. s. podobný tobě?

Bůh (modla).
2 M. 34,14. nebudeš se klaněti b-u jinému
5 M. 4, 34. zdali se kdy který b. pokusil
1 Kr. 18,27. křičte, poněvadž b. j.
Ž. 44, 21. pozdvihli rukou k b-u cizímu
—  81,10. nebude-li mezi vámi b-a jiného

nebudeš-li se klaněti b-u cizímu 
Iz. 44,15. udělá sobě b-a a klaní se jemu
—  45,20. modlí se b-u, kt. nemůže vysvob.
—  46, 6. aby udělal z něho b-a

Dan. 6, 7. kdož by žádost na kt. koli b-a
—  11,36. pozdvihne se nad každého b-a
—  38. na místě Boha ctíti bude b-a 

Am. 5, 26. hvězdu b-a vašeho; Sk. 7, 43.
Jon. 1, 5. volali jedenkaždý k b-u svému
Ab. 1,11. mysle, že ta moc jeho b-a jeho j.
Sk. 7, 43. hvězdu b-a svého Remfan
— 28, 6. pravili, že j. on (Pavel) b.

2 Kor. 4, 4. v nichž b. světa tohoto oslepil mysli 
Fil. 3,19. jejichž b. j. břicho
2 Tes. 2, 4. počínaje sobě, jako by byl b.

Bůh (čestné jméno Mojžíšovo).
2 M. 4,16. ty budeš jemu (Aronovi) za Boha
— 7, 1. ustanovil jsem tě za B-a Faraonovi

Bohové (falešný Bůh).
1 M. 3, 5. budete jako bohové

Bohové (modly).
1 M. 31,30. proč jsi ukradl b-y mé?
—  35, 2. odvržte b-y cizí; Joz. 24, 23.

2 M. 12,12. nade všemi b-y Egyptskými soud
—  18,11. větší j. H. nade všecky b-y
—  20, 3. b-ů jiných přede mnou; 5 M. 5, 7.
—  23. b-ů stříbrných a b-ů zlatých
—  22,20. kdo by obětoval b-ům, proklatý
—  23,13. b-ů cizích ani připominati
—  33. když by ctil b-y jejich
—  32, 1. udělej nám b-y; 23.
—  4. b. tvoji; 8. 1 Kr. 12, 28. Neh. 9, 18.
—  34,17. b-ů slitých neuděláš; 3 M. 19, 4.

4 M. 25, 2. pozvaly lidu k obětem b-ů svých
klaněly se b-ům jejich

5M. 4, 7. kt. by měl b-y tak blízké
—  28. sloužiti tam budete b-úm, dílu
—  7,16. aniž sloužiti budeš b-ům jejich
—  10,17. H. j. Bůh b-ú
—  13, 2. následujme b-ů cizích
—  13. služme b-ům cizím
—  31,16. smilniti, následuje b-ů cizozemců
—  32, 37. kde jsou b. jejich?

Joz. 23, 7. jména b-ů jejich nepřipomínejte
—  24, 2. otcové vaši sloužili b-ům cizím 

Soud. 2,17. smilnili, odcházejíce za b-y cizími
—  5, 8. když sobě zvoloval b-y nové
—  10, 6. sloužili b-ům Syrským atd.
—  13. sloužili jste b-ům cizím
—  14. volejte k b-ům, kt. jste zvolili
—  18,24. b-y mé vzali jste i kněze 

Rut. 1,15. navrátila se k b-úm svým
1 Sam. 4, 8. kdo nás vysvobodí z ruky těch b-ů 

tiť jsou b., kteří zbili Egypt
—  6, 5. pozlehčí ruky nad b-y vašimi
—  7, 3. odejměte b-y cizí z prostředku sebe
—  26,19. jdi, služ b-ům cizími
—  28,13. b-y jsem viděla vystupující ze země

1 Kr. 11, 4. naklonily srdce jeho k b-ům cizím
—  18,24. vzývejte jméno b-ů vašich; 25.
—  20,23. b. hor jsouť b. jejich

2 Kr. 5,17. nebude více obětovati b-ům cizím
—  17,35. nebudete ctíti b-ů cizích
—  18,33. mohli vysvoboditi b. národů?

Iz. 36, 18.
—  34. kdež jsou b. Emat a Arfad?

Iz. 36, 19.
—  19,18. b-y do ohně; nebo nebyli b. Iz.37,19.

1 Par. 14,12. nechali tam b-ů svých
—  16,26. b. národů jsou modly; 2. 96, 5.

2 Par. 13, 8. kt. nadělal Jeroboám za b-y
—  9. knězem těch, jenž nejsou b.
—  25,14. přivezl s sebou b-y synů Seir
—  28,23. b. králů Syrských pomáhají
—  32,15. ovšem b. vaši nevytrhnou vás 

2. 82, 1. Bůh u prostřed b-ů soud čině
— 6. řeklť jsem: B. jste; Jan 10, 34.
—  86, 8. není tobě podobného mezi b-y
— 95, 3. nade všecky b-y; 96, 4. 97, 9. 135, 5.
—  97, 7. sklánějte se všickni b.
—  136, 2. oslavujte Boha B-ů 

Iz. 41,23. a poznáme, že b. jste
—  42,17. říkají slitinám: Vy jste b. naši
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Jer. 2,11. zdali změnil kt. národ b-y, 
ačkoli nejsou b.?

—  28. kdež jsou b. tvoji, ó Judo?
—  podlé počtu měst máš b-y své
—  16,13. sloužiti budete tam b-ům cizím
—  20. zdaliž udělá sobě člověk b-y?

Dan. 2,11. kromě b-ů, kt. bydleni 3 lidmi ne
mají

—  3,14. zoumyslně-li b-ů mých nectíte?
—  5, 4. chválili b-y zlaté a

Sof. 2,11. aby zhubeněli všickni b. země 
Zach. 12, 8. a dům Davidův podobný bohům 
Jan 10,35. ty nazval b-y k nimž řeč Boží 
Sk. 7,40. učiň nám b-y (2 M. 32, 1.)
—  14,11. b. připodobnivše se lidem
—  17,18. cizích b-ů zvěstovatel
—  19,26. to nejsou b., kt. jsou rukama

1 Kor. 8, 5. jsou, ježto šlovou b.
jakož jsou b. a páni 

Gal. 4, 8. sloužili jste těm, kt. nejsou b.

Bohové ukydarú.
2 Kr. 21,11. k hřešení skrze u-é b-y
—  23,24. u-é b-y vyplénil Joziáš

Ez. 6, 6. potroskotáni budou u. b-ové vaš.
—  9. smilnice chodily za u-ými b-y

18, 6.
—  8,10. všech u-ých b-ů domu Izrael
—  14, 3. složití u-é b-y své v srdci
—  4. kdo by složil u-é b-y v srdci; 5, 6. 7,
—  20, 7. u-ými b-y Egyptskými; 18, 31. 22,

4. 23, 7. 30. 36, 18.
—  8. u-ých b-ů Egypt, nezanechali
—  16. za u-ými b-y srdce jejich chodí
—  39. služte každý u-ým b-ům svým 
—- 22, 3. dělá u-é b-y proti sobě
—  23, 37. s u-ými b-y svými cizoložily
—  39. obětovavše syny své u-ým b-ům
—  49. ponesete hříchy u-ých b-ů svých
—  30,13. zkazím i u-é b-y
—  36,25. ode všech u-ých b-ův očistím
—  44,10. zbloudili ode mne za u-ými b-y

Bujný.
2. 68,31. zahub sebráni lidu b-ého 
Tit. 1, 6. že by byli b-í aneb nepoddaní 

Bukač.
3 M. 11, 17.

Iz. 14,23. obrátím jej v dědictví b-ů 
Bukki.

1 Par. 6, 5. Abisua zplodil B.
Bul.

1 Kr. 6,38. měsíce B.
Buřič.

4 M. 17,10. chován na znamení proti b-ům 
Bůvol.

5M. 14, 5. tato hovada jisti budete: b-a 
1 Kr. 4, 23. kromě jelenů, srn, b-ů 
Iz. 51,20. jako b. v leči 

Buz.
1 M. 22,21. (porodila Melcha) B-a
1 Par. 5,14. ti byli synové B-ovi 
Jer. 25, 23. napájel jsem Tému a B-u

Buzitský.
Job 32, 2. 6. Elihu, syn Barachele B-ého 

Bydlení.
1 M. 27,39. v tučnostech země bude b. tvé
3 M. 25,29. kdo prodal dům k b. v městě 
1 Par. 17, 4. ne ty stavěti mi budeš dům k b. 
Ez. 34,13. pásti je na místech b. příhodných 
Dan. 2,11. kromě bohů, kt. b. s lidmi nemají

Bydleno.
Iz. 44,26. dím o Jeruzalému: B. bude v něm 
Jer. 46,26. b. bude v něm, jako za dnů starod.
—  50,13. pro prchlivost H. nebude v ní b.
—  39. nebude (v Babylóně) b. na věky 

Ez. 26,20. aby nebylo b. v tobě; 17.

Bydlící.
Iz. 9, 2. b-ím v zemi stínu smrti 

Bydlitel.
3 M. 25, 45. od synů b-ů, kt. u vás pohostinu 
Zj. 17, 8. diviti se budou b-é země

Bydliti.
1 M. 4,16. Kain b-il v zemi Nod
—  13, 6. nemohli spolu b. (Abram a Lot)
—  19,30. nesměl b. v Ségor (Lot)

i b-il v jeskyni
—  21,34. b-il Abraham v zemi Filistýnské
— 25,11. b-il Izák u studnice Živého
—  30,20. již nyní b. bude se mnou muž můj
— 34,10. mluvil Emor: B-ete s námi
—  22. aby b-ili s námi; 23.

2 M. 2,14. Mojžíš b-il v zemi Madiaaské
— • 25, 8. abych b-il u prostřed nich
—  29, 45. b. budu u prostřed synů Izr.

3 M. 13, 46. sám b. bude, vně za stany 
4M. 23, 9. aj, lid ten sám b-í
—  35, 34. nepoškvrňujte země, v kt. b-íte 

5M. 20, 5. ještě nepočal b. v domě
— 25, 5. když by bratří spolu b-ili
—  33,20. Gád jakožto lev b. bude

Joz. 9, 7. snad u prostřed nás vy b-íte
— 15, 63. b-il Jebuzejský v Jeruzalémě
—  16,10. b-il Kananejský u prostřed Efraima 

Soud. 1,35. počal Amorejský svobodně b.
—  5,10. kt. b-íte při Middin, vypravujte 

Rul 1,16. kdekoli b. budeš, i já b. budu
1 Sam.23,14. David b-il na hoře na poušti
1 Kr. 4,25. b-il Juda a Izrael bezpečně
—  6,13. budu b. u prostřed synů Izr.

2 Kr. 4,13. u prostřed lidu svého b-ím
1 Par. 17, 5. poněvadž jsem neb-il v domě
—  23,25. H. b. bude v Jeruzalémě na věky 

Neh. 8,14. aby b-ili v Stáncích
Job 4,19. kt. b-e jí v domích hliněných 
ž. 15, 1. kdo b. bude na hoře svaté tvé?
—  61, 5. buduť b. v stánku tvém
—  8. ať b-í na věky před tváří Boží
— 68, 7. zpurní b. musejí v zemi vyprahlé
—  101, 7. nebude b. v domě mém činící lest
— 102,29. synové služebníků tvých b. budou
—  113, 5. kdo j. rovný H., kt. vysoko b-í?
—  120, 6. dlouho b-í duše má mezi těmi 

Př. 1, 33. b. bude bezpečně
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Př. 2, 21. upřímí b. budou v zemi
— 10, 30. bezbožní nebudou b. v zemi
— 21, 9. lépe j. b. v koutě na střeše 

Iz. 11, 6. bude b. vlk s beránkem
—  32,18. b. bude lid můj v obydlí pokojném
—  54,15. budouť ne jedni b. s tebou
—  kdož by b-eje s tebou byl proti tobě
—  57,15. na výsosti a v místě svátém b-ím
—  65,21. nastavějí domů a b. budou v nich 

Jer. 7, 3. způsobím, abyste b-ili na místě
tomto

—  44,13. navštívím ty, kt. b-í v zemi Egypt.
—  49,18. aniž b. bude v ní; 33. 50, 40.
—  51,13. ty, kt. b-íš při vodách velikých 

Ez. 12, 20. města, v nichž b-ejí, zpustnou
— 37, 25. b. v té zemi, v níž b-ili otcové
— 43, 9. budu b. u prostřed nich na věky 

Am. 9,14. města zpuštěná, aby v nich b-ili 
Sof. 1,11. kvělte vy, kt. b-íte u vnitřku 
Zach. 2, 4. po všech b. budou Jeruzalémští
—  2,10. já budu b. u prostřed tebe 

Mat. 2,23. b-il v městě, kt. slově Nazarét
—  4,16. lid, kt. b-il v temnostech 

Mk. 5, 3. kt. b-il v hrobich
Jan 1, 39. Rabbi, kde b-íš?
—  11, 54. tu b-il s učedlníky svými

Sk. 7, 48. neb-í v chrámích rukou uděl.; 17, 24.
—  9,28. (Saul) b-il s nimi v Jeruzalémě
—  18, 3. (Pavel) b-il u nich a dělal 

Tit. 3, 3. v zlosti a v závisti b-íce 
Žid. 11, 9. věrou b-il v zemi zaslíbené
1 Petr 3, 7. muži spolu s nimi b-íce podlé umění
Zj. 14, 6. těm, kt. b-í na zemi
—  21, 3. b-ť bude s nimi (Bůh)

Viz: Bydleno, bydlící.

Býk.
Sk. 14, 13. kněz Jupiterův přivedl b-y
Žid. 9,13. krev b-ů; 10, 4.

Bylina.
1 M. 1,11. zploď země trávu a b-u
— 20. dal jsem vám všelikou b-u; 30.
— 3,18. budeš jisti b-y polní
— 9, 3. b-u zelenou dal jsem vám

2 M. 12, 8. s b-ami hořkými jisti je j budou
5 M. 32, 2. jako příval na odrostlou b-u 
Job 5, 25. potomci tvoji jako b. zemská
Ž. 37, 2. jako zelená b. uvadnou
— 72,16. kvésti měšťané jako b-y země
—  90, 5. jako b. hned v jitře pom íjející
— 92, 8. vyrostají bezbožní jako b.
—  102, 5. poraženo j. jako b. srdce mé
— 104,14. b. bu potřebě člověku
—  105, 35. sežrali všelikou b-u v krajině 

Př. 19,12. ochotnost jeho jako rosa na b-u
— 27, 25. když zroste tráva a ukazuje se b. 

Iz. 15, 6. že uschne b.; usvadne tráva
—  26,19. rosa tvá jako rosa na b-ách

42,15. všelikou b-u jejich usuším
— 44, 4. porostou jako mezi b-ami 

Dan. 4, 22. b-u tobě jisti dávati budou
—  30. b-u jako vůl jedl; 5, 21.

Mích. 5, 7. jako tiší dešťové skrápějící b-u

Mat. 13,26. a když zrostla b.
— 32. větší j. nežli jiné b-y; Mk. 4, 32. 

Mk. 4,28. země plodí nejprv b-u, potom klas 
Luk. 11, 42. desátky dáváte ze všeliké b-y
Žid. 6, 7. země rodí b-u příhodnou 
Jak. 1,10. jako květ b-y pomine
— 11. slunce s horkostí usušilo b-u

Bylinka.
Iz. 66,14. kosti vaše jako b. zkvetnou 

Bystřejší.
2 Sam. 1,23. nad orlice b. byli 

Byt.
2 Kr. 2,19. b. v městě j. výborný, ale vody zlé

Býti.
Kaz. 1, 9. což bylo, j. to, což b. má 
Sk. 5, 36. pravě se b. něčím; 8, 9.
1 Kor. 7,12. ta povoluje b. s ním,
— 13. a on chce b. s ní

Fil. 1,23. žádost maje umříti a b. s Kristem 
Jak. 3, 10. netakť b. má, bratří moji
2 Petr 3,11. jací b. máte v pobožnostech

Jsem9 jsi, jest, jsme, jste, jsou.
1 M. 23,15. mezi mnou a tebou co j. o to?
— 26, 24. neboj se, s tebou já jsem; 28, 15.

2 M. 3,14. Jsem kterýž Jsem
Jsem poslal mne k vám

—  32,26. kdo j. H-ův, přistup ke mně 
Soud. 18,24. a ještě se ptáte: Coť j.?
Rut. 1,13. ruka H. j. proti mně
2 Sam. 7,18. kdo jsem já, Panovníče H.
2 Par. 13,10. my jsme H. Boha našeho 
ž. 42, 4. kdež j. Bůh tvůj?
— 77,11. toť j. má smrt
— 83, 5. ať nejsou národem
— 102,28. ty jsi tentýž a léta tvá nepřestanou
— 119,94. tvůjť jsem já, zachovávejž mne 

Př. 10,16. práce spravedlivého j. k životu 
Iz. 42,22. aniž jest, kdo by je vytrhl
— 43, 1. můj jsi ty
— 13. já jsem, a není žádného
— 44, 5. tento dí: Hospodinův já jsem 

Jer. 23, 28. co j. té plevě do pšenice?
Ez. 33,10. hříchové naši jsou na nás
— 36, 9. aj, já jsem s vámi
— 37,11. jižť j. po nás

Ag. 1, 4. jest-liž vám čas, abyšte seděli 
Zach. 1, 9. kdo jsou tito, Pane můj? 10.
— 4, 1. co ty věci jsou, Pane můj?

Mat. 8, 27. kteraký j. tento?
— 14,27. jáť jsem, nebojte se; Mk. 6, 50.

Jan 6, 20.
—  24, 5. já ť jsem Kristus; Mk. 13, 6.
— 26, 22. zdali já jsem, Pane? 25. Mk. 14, 19. 

Mk. 14, 62. Ježíš řekl: Jáť jsem
Luk. 22,58. i ty z nich jsi
—  Petr řekl: Nejsem! Jan 18, 17.
— 24, 39. já zajisté jsem ten

Jan 1, 20. vyznal, že já nejsem Kristus
—  21. Eliáš jsi ty? I řekl: Nejsem
—  6, 9. coť j. to mezi tak mnohé?

7,27. o tomto víme, odkud j.
— 8,16. nejsem sám, ale jsem já a ten; 16,32.
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Jan 8,23. vy zdůlu jste, já shůry jsem
— 47. vy neslyšíte, že z Boha nejste
—  17,22. jako my jedno jsme
—  24. kdež jsem já, aby i oni byli
—  18, 6. jakž řekl: Já jsem, postoupili nazp.
—  8. pověděl jsem vám, že já jsem

Sk. 9, 5. já jsem Ježíš, jemuž ty se protivíš
10,21. jáť jsem ten, kt. hledáte

1 Koř. 1,28. kt. nejsou,
aby ty, kt. jsou, zahladil

—  30. vy jste z něho v Kristu Ježíši
—  12,15. nejsem rukou, nejsem z těla

2 Kor. 1,17. aby bylo při mně: J., j.; není
— 18. řeč naše k vám nebyla: J. a není
—  19. Ježíš Kristus nebyl: J. a není

ale bylo v něm: J.
—- 20. zaslíbení Boží v němž jsou: J.
— 12,11. ačkoli nic nejsem
—  16. ale nechť j. tak

1 Petr 5,14. kt. jste v Kristu Ježíši; 1 Jan 2, 5. 
1 Jan 4, 2. kt. vyznává J. K., z Boha j.; 3Jan 11.
—  4. vy z Boha jste, synáčkové
— 6. my z Boha jsme; 5, 19.

Zj. 1, 8. kt. j., a kt. byl; 4, 8. 11* 17. 16, 5.
—  19. věci, kt. jsou a kt. se mají díti
—  17,10. jeden j., jiný ještě nepřišel

Není.
1 M. 37, 30. pacholete n.
—  41,16. n. to má věc
—  42,13. a jednoho n.; 36.

3 M. 13, 32. n. vlasu žlutého na ní
5 M. 4,35. n. (Boha) kromě něho; 39. 32, 39.

33, 26. 1 Sam. 2, 2. 2 Sam. 7, 22.
1 Kr. 8, 60. Iz. 45, 5. 18. 21. 22. 
Joel 2, 27.

1 Sam.20, 2. jak by tajil to? N -ť toho
— 21, 9. n-ť přes ten (meč), dejž mi jej
—  24,17. n-liž to hlas tvůj; 26, 17.

1 Kr. 3,26. nechť n. ani mně ani tobě
Job 3,21. očekávají smrti a n. jí
—  28,14. propast praví: Není ve mně atd.

2. 10, 4. myšlení jeho jsou, že n. Boha
—  14, 1, říká blázen: N. Boha; 53, 2.

n., kdo by činil dobré; 3. 53, 2. 4.
—  37,10. anť ho již n.; 103, 16. Iz. 17, 14.
—  74, 9. n. proroka
—  86, 8. n-ť žádného tobě podobného 

Iz. 30, 1. skládajícím radu, kt. n. ze mne
—  37, 3. n. síly ku porodu
—  44,19. n. uměni, n. rozumu
—  47, 8. já jsem, a n. kromě mne žádné 

Jer. 8, 6. n. kdo by želel zlosti své
—  22. což n. žádného lékařství v Gálád?
—  což n. žádného lékaře tam?
—  proč n. zhojena dcera lidu mého?
—  10,20. n. žádného, kdo by rozbíjel stan
— 23. n. v moci člověka cesta jeho
—  30, 5. n. žádného pokoje
—  51,17. n. ducha v nich (v rytinách)

Pláč 5, 7. otcové hřešili, n. jich
Mat 2,18. proto že jich n.
—  12, 30. kdož n. se mnou; Luk. 11, 23.

—  22,23. že n. z mrtvých vstáni; Mk. 12, 18. 
Mk. 9,40. kdož n. proti nám; Luk. 9, 50.
—  12,32. n. jiného kromě něho (Boha)

Luk. 24, 6. n-ť ho tuto, ale vstalť j.
Sk. 1, 7. n-ť vaše věc, znáti časy
— 4,12. n. jiného jména pod nebem 

ftím. 9,16. n. na tom, kdož chce
2 Kor. 1,17. bylo při mně: Jest, jest; n., n.
—  18. řeč naše k vám nebyla: Jest a n.
—  19. Syn Boží nebyl: Jest a n.

1 Jan 4, 3. kt. nevyznává J. K., n. z Boha

Byl, byla, bylo, byv atd.
2 M. 39, 1. roucho svaté, kt. by bylo Aronovi
5 M. 19,10. aby nebyla na tobě krev
Job 6,21. i vy byvše, nejste
— 10,19. jako by mne nikdy nebylo 

Ž. 37, 36. pominul, a aj, nebylo ho
—  139,16. ještě žádného z nich nebylo 

Př. 1,24. a nebyl, kdo by pozoroval 
Kaz. 3,15. což bylo, jest a což bude, bylo 
Ez. 21,13. když jsem je trestával, co bylo? 
Jan 3, 2. leč by Bůh byl s ním
— 14, 2. byť nebylo tak, pověděl bych vám
— 3. abyste, kde jsem já, i vy bylj 

1 Jan 2,19. byť byli z nás, byliť by s námi 
Zj. 4, 8. kt. byl a jest; 11, 17. 16, 5.
—  17, 8. Šelma, kt. viděl, byla a není

Budu, budeš, bude.
1 M. 26, 3. budu s tebou; 2 M. 3, 12.
Joz. 7,12. nebuduť více s vámi
1 Sam.14, 6. snad bude H. s námi 
Job 7, 8. a mne již nebude
— 16. nebuduť déle živ

Př- 6,29. nebudeť bez viny, kdož by se ji 
Kaz. 10,14. co bude po něm, kdo mu oznámí? 
Iz. 34,12. nebude tam žádného 
Jer. 2,20. řeklas: nebuduť sloužiti modlám
— 50,20. nebude nepravosti žádné 

Oz. 1, 9. já také nebudu váš 
Mich. 3, 7. nebude odpovědi Boží 
Zach. 14, 6. nebude světla drahého
Mat. 17,17. dokud budu s vámi? Mk. 9, 19.

Luk. 9, 41.
—  19,27. což pak nám bude?
— 20,26. ne tak bude mezi vámi; Mk. 10, 43u
— 24, 3. kdy to bude? Mk. 13, 4.

Luk. 21, 7. kdy to bude?
Sk. 2,12. i což toto bude?
—« 27,10. s mnohou škodou plavení bude 

Zj. 21,25. noci tam nebude; 22, 5.

Buď! Buďme! Buďte!
1 M. 24,60. sestro naše, ty buď v tisíce
Dan. 2, 4. na věky buď živ!
Mat. 2,13. buď tam, dokudž nepovím tobě
— 6,10. buď vůle tvá jako v nebi. Luk. 11,2.
— 18,17. budiž tobě jako pohan a publikán 

Gal. 4,12. buďte jako já; nebo i já jsem jako vy
1 Tim. 4,15. o tom přemyšluj, v tom buď
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Bytnost.
Job. 12,16. (u Boha) j. síla a b.

Bývati.
1M. 29,26. neb-á toho v kraji našem

2. 27, 9. spomoženi mé b-al jsi
Dan. 2,34. kámen, kt. neb-al ▼ rukou; 45.
Luk. 8,27. ani v domě neb-al, ale v hrobích
Sk. 1,21. kt. s námi b-ali po všecken čas
žid. 9,22. bez krve vyliti neb-á odpuštěni

C.
Cedar.

Iz. 21,16. přestane všecka sláva C.
—  17. počet synů C. zmenšen bude
—  42,11. města i vsi, v nichž bydli C.

Jer. 2,10. i do C. pošlete a pošetřte pilně
—  49,28. Proti C. Táhněte proti C.

Cedarský.
2. 120, 5. musím přebývati v salaších C-ých 
Pis. 1, 5. jsemť černá jako stanové C-ští 
Iz. 60, 7. stáda C-á shromáždí se k tobě 
Ez. 27,21. knížata C-á kupčívali 

Cediti.
Mat. 23,24. c-íte komára, velblouda požíráte 

Cedr.
4M. 24, 6. jako c-ové podlé vod 
Soud. 9,15. oheň z bodláku spal c-y Lib. 
lK r . 4,33. od c-u, kt. j. na Líbánu
—  5, 6. ať mi nasekají c-ů na Líbánu
—  6,18. všecko z c-u bylo

2Kr. 14, 9. bodlák poslal k c-u Lib.; 2 Par.
25, 18.

—  19,23. zpodtínám c-y jeho; Iz. 37, 24.
Job 40,12. (slon) jest jako c.
2. 29, 5. hlas Hospodinův láme c-y
—  80,11. réví jeho jako nejvyšší c-ové
—  92,13. spravedlivý jako c. na Libánu
—  148, 9. (chvalte Hospodina) všickni c-ové 

Pis. 1,17. trámové domů vašich jsou z c-ů
—  5,15. obličej jeho výborný jako c-ové 

Iz. 2,13. den H. zástupů na c-y Libánské
—  9,10. a my to v c-y směníme
—  41,19. nasadím na poušti c-ů výborných 

Jer. 22, 7. zpodtinají nejvýbornější c-y tvé 
Ez. 17, 3. orlice veliká vzala vrch c-u
—  31, 3. Assur byl jako c. na Libánu 

Am. 2, 9. Amorejského vysokost jako c-ů 
Zach. 11, 1. Libáne, ať sžíře oheň c-y tvé
—  2. kvěl jedle, nebo padl c.

Cedron.
2Sam.l5,23. přešel král potok C.
1 Kr. 2,37. v kt. koli den přejdeš přes potok C.
—  15,13. modlu tu spálil při potoku C.

2 Kr. 23, 4. popáliv je na poli C.; 6. 12.
Jan 18, 1. Ježíš vyšel přes potok C.

Cedroví.
1 Kr. 7, 3. přikryt byl c-ím
Iz. 14, 8. veselí se nad tebou c. Libánské
Jer. 22,14. tafluje c-ím a maluje
—  23. jenž se hnizdiš na c.

Sof. 2,14. c. jeho obnaží

Cedrový.
3 M. 14, 4. dřevo c-é; 49. 51. 52. 4 M. 19, 6.
2 Sam. 5,11. poslal Hiram dříví c-ého
—  7, 2. bydlím v domě c-ém; 7.

1 Kr. 5,10. dával Chiram dřiví c-ého; 9, 11.
2 Par. 2, 3.

—  6,10. trámy c-é; 1 Par. 14, 1.
dříví c-é 22, 4. Ezd. 3, 7.

—  15. prkna c-á; 16.
—  7, 2. trámové c-í byli na těch sloupích
—  12. jedním řadem dříví c-é
—  10,27. dřiví c-ého jako fíkoví; 2 Par. 1,

15. 9, 27.
1 Par. 17, 1. aj, já přebývám v domě c-ém
2 Par. 2, 8. pošli mi dříví c-ého
Jer. 22,15. že se pleteš v to c-é staveni?

Cedule.
Jer. 32,11. vzal jsem c. té koupě; 12. 14. 16.
—  44. pole budou zápisová ti do c-í

Céfas. (Kéfos.)
Jan 1,43. ty slouti budeš C.

Ceila.
Joz. 15,44. dědictví synů Juda: C.
1 Sam.23, 1. aj, Filistýnšti dobývají C-y 
Neh. 3,17. hejtman kraje C-y; 18.

Cejchovaný.
1 Tim. 4, 2. c-é majících svědomí své

Cele.
4 M. 14,24. (Kálef) c. následoval mne
—  32,11. nebo ne c. následovali mne

Joz. 14, 8. já pak c. kráčel jsem za H.; 14.
1 Kr. 11, 6. nenásledoval c. H., jako David 
2. 73, 4. ale zůstává v c. sila jejich
Př. 1,12. sehltime je za živa, a v e .
2 Kor. 4, 8. ale nebýváme c. potlačeni

Čelný.
Mat. 9,10. mnozi c-i přišedše, stolili
—  11. proč s c-ými jí mistr váš?
—  10, 3. Matouš, k t býval c.

Luk. 3,12. přišli i c-i křtiti se
—  5,27. uzřel c-ého, jménem Lévi
—  19, 2. Zacheus byl hejtman nad c-ými

Celost.
Tit. 2, 7. maje v učeni c., vážnost 

Celý.
5M. 4,29. budeŠ-li ho hledat! z c-ého srdce
—  6, 5. milovati budeš H. z c-ého srdce

10,12.11,13.13, 3. 30, 6. Mat 22, 37.
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5M. 10,12. abys sloužil H. v c-ém srdci
—  13, 3. milujete-li H. z c-é duše své
—  25,15. váhu c-ou mí ti budeš
—  26,16. čiň je z c-ého srdce svého
—  27, 6. z kameni c-ého vzděláš oltář 

Joz. 8,31. oltář z kameni c-ého
1 Sam.12,20. služte H. c-ým srdcem svým
2 Sam.13,23. stalo se po c-ých dvou letech 
1 Kr. 8,61. budiž srdce vaše c-é k H.
—  15,14. srdce Azovo bylo c-é při Bohu 

2. 38, 4. nic není c-ého v těle mém; 8.
—  51,21. páleni c-ých oběti
—  119,145. z c-ého srdce volám

Př. 3, 5. doufej v H. c-ým srdcem svým
—  23,17. choď v bázni H. c. den 

Iz. 1, 6. neni na něm mista c-ého
Jer. 29,13. když mne hledati b. c-ým srdcem 
Ez. 15, 5. když byl c., nic nemohlo býti z něho 
Luk. 5, 5. přes c-ou noc pracovavše, nic 
1 Tes. 5,23. c. váš duch i duše i tělo 
Jak. 1, 4. abyste byli dokonali a c-i
—  3, 6. jazyk nanečišťujici c-é tělo

Cena.
3M. 27, 3. tato pak bude c. tvá
—  17. vedlé c-y tvé zůstane
— 25. c. tvá bude vedlé lotu svatyně
—  27. vyplatí je vedlé c-y tvé

1 Kr. 21, 2. dámť stříbra c-u jeji
2 Kr. 12, 4. peníze c-y za osobu 
Př. 31,10. daleko nad perly c. jeji

Ceneret.
4 M. 34,11. k straně moře C. k východu 
5M. 3,17. Jordán od C. až k moři Pustému 
Joz. 11, 2. na rovinách ku poledni C.
—  19,35. města hrazená: C.

1 Kr. 15,20. Benadad dobyl všeho C-u 
Cenez.

Soud. 1,13. Otoniel, syn C.
1 Par. 4,13. synové C-ovi: Otoniel 

Cenezejaký.
1 M. 15,19. Cinejské, C-é

Ceněn.
Job 28,16. moudrost nemůže býti c-a 
Pláč 4, 2. kt. c-i býti měli za zlato 

Ceněný.
Mat 27, 9. vzali 30 stříbrných, mzdu c-ého 

Cenchreis.
Sk. 18,18. oholiv hlavu v C.

Cenchrenský. 
ftím. 16, 1. Fében, služebnici církve C-é

Ceniti.
3 M. 27,12. jakž je kněz c-í, tak buď
—  16. budeš je c., jakž se osívá

Centnéř.
2 M. 25,39. svícen z c-e zlata čistého; 37, 24.

—  38,24. zlata na dílo svatyně 29 c-ú atd.
2 Sam.12,30. koruna vážila c. zlata
1 Kr. 9,14. poslal Chiram 120 c-ů zlata
—  28. nabrali zlata 420 c-ů; 2 Par. 8, 18.
—  10,14. zlata přich. Šalomounovi 666 c-ú
-— 10,10. dala králi 120 c-ů zlata; 2 Par. 9, 9.

2Kr. 5,23. řekl Náman: Raději vezmi 2 c-e
18,14. uložil 300 c-ú stříbra a 30 c-ů zlata 

Zj. 16,21. kroupy veliké jako c-ové 
Centurio.

Mat. 27,54. c. a ti, k t s nim ostříhali Ježíše; 
Mk. 15, 39. 44. 45. Luk. 23, 47. 

Cep.
Am. 1, 3. mlátili c-ami okovanými 

Ceremonie.
Kol. 2,20. těmi c-emi se obtěžovati?

Ceretejský. Sr.: Cheretejstí.
1 Sam.30,14. k straně poledni C-ého
Ez. 25,16. vypléním C-é
Sof. 2, 5. běda národu C-ých 

Cesta.
1 M. 3,24. ostříhali c-y k stromu života
—  6,12. porušilo všeliké tělo c-u svou
— 18,19. aby ostříhali c-y H.
—  19, 1. Lot šel v c-u jim
—  2. ráno půjdete c-ou svou
—  24,27. mne také na c-ě vedl H.; 48.
—  40. H. šťastnou spůsobí c-u tvou
—  56. H. šťastnou spůsobil c-u mou
— 28,20. jestliže ostřlhati mne bude na c-ě
— 45,24. nevaďtež se na c-ě
—  48, 7. umřela mi Ráchel na c-ě

2 M. 3,18. nechť jdeme c-ou tří dnů; 5, 3.8,27.
— 4,14. sám vyjde v c-u tobě (Aron)
—  24. když byl Mojžíš na c-ě
— 13,17. nevedl jich Bůh c-ou země Fil.
—  18. ale obvedl lid c-ou přes poušť
—  23,20. aby ostřihal tebe na c-ě
—  32, 8. sešli brzo s c-y
—  33, 3. abych nezahubil tebe na c-ě
—  13. oznam mi c-u svou 

3M. 26,22. zpustnou c-y vaše
4 M. 9,13. nebyl na c-ě, avšak by zanedbal
—  10,33. brali se od hory H. c-ou tří dnů

truhla předcházela je c-ou tří dnů
— 20,17. c-ou královskou půjdeme; 21, 22.
—  18. v c-u Izraelovi
—  22, 22. postavil se anděl H. na c-ě; 23.
—  23. oslice uhnula se s c-y

5 M. 6, 7. mluviti o nich, když půjdeš c-ou
—  9,12. sešli brzy s c-y
—  10,12. abys chodil po všech c-ách jeho
—  17,16. nevracujte se zase c-ou touto
—  19, 3. spravíš sobě c-y; 2 M. 32, 8.
—  27,18. slepého, aby bloudil po c-ě

28, 7. jednou c-ou vytáhnou
sedmi c-ami utíkati budou

—  68. c-ou, o niž řekl: Neb. ji viděti
—  31,29. vím, že po mé smrti vystoupíte z c-y
—  32, 4. všecky c-y jeho jsou spravedlivé 

Joz. 9,13. pro přílišnou c-y dalekost
—  24,17. H. choval nás na vší c-ě 

Soud. 4, 9. nebudeť se slávou tvou c.
—  5, 6. zacházeli c-ami křivými

1 Sam. 4,13. Eli seděl na stolici při c-ě
—  8, 5. synové tvoji nechodí po c-ách tvých
—  15,18. poslal tě H. na c-u a řekl
—  18,14. David ve všech c-ách opatrně
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1 Sam.24,20. nepřítele propustí po c-ě dobré?
—  25,32. že tě poslal mně v c-u (Davidovi)

2 Sam.ll, 10. však jsi z c-y přišel, pročež
—  22,23. onť působí volnou c-u mou 

lK r . 1,49. odešli jedenkaždý c-ou svou
—  11,38. jestliže choditi budeš po c-ách mých
—  18,16. Šel Achab v c-u Eliášovi
—  27. snad j. na c-ě, anebť spí
—  19, 4. šel po poušti c-ou dne jednoho
—  7. dlouhou máš c-u před sebou

2 Kr. 4,26. běž jí v c-u (Sunamitské)
—  6,19. neniť to ta c., ani to město
—  19,33. c-ou, kt. přitáhl, navrátí se

2 Par. 11,17. po 3 léta chodili po c-ě Davidově
—  17, 6. nabyv udatného srdce k c-ám H. 

Ezd. 8,21. abychom hledali c-y přímé sobě 
Nfeh. 2, 6. dlouho-li budeš na té c-ě?
Job 13,15. c-y své před obličej jeho předložím
—  16,22. c-ou, kt. se nenavrátím, se beru
—  19, 8. c-u mou zapletl tak
—  12. učinili sobě ke mně c-u
—  21,14. známosti cest tvých neoblibujeme
—  29. což jste se netázali jdoucích c-ou?
—  22,28. na c-ách tvých svititi bude světlo 
-í- 23,10. zná c-u, kt. j. při mně
—  24,23. oči jeho Šetří cest jejich
—  26,14. toť jsou jen částky cest jeho 

31, 4. zdaliž on nevidí cest mých
—  34,11. podlé toho, jaká j. či c., působí
—  21. oči jeho hledí na c-y člověka
— 38,19. kt. j. c. k obydlí světla?

2. 1, 1. na c-ě hříšníků nestojí
—  6. zná H. c-u spravedlivých

c. bezbožných zahyne
—  5, 9. spravuj přede mnou c-u svou
—  10, 5. dobře se mu daří na c-ách jeho
—  16,11. známou učiníš mi c-u života
—  17, 5. zdržuj kroky mé na c-ách svých
— 18,31. Boha silného c. j. dokonalá
—  19, 6. veselí se jako rek, c-ou běžeti maje
—  25, 4. c-y své, H., uveď mi v známost
—  12. vyučuje, kt. by c-u vyvoliti měl?
—  27,11. vyuč mne, H., c-ě své; 86, 11.
—  35, 6. c. jejich budiž temná

37, 5. uval na H. c-u svou
—  7. jemuž se daří na c-ě jeho
—  23. c-u jeho libuje
—  34. ostříhej c-y jeho
— 50,23. tomu, kdož napravuje c-u svou
—  51,15. vyučovati přestupníky c-ám tvým
—  67, 3. aby poznali na zemi c-u tvou
— 68, 5. vyrovnejte c-u tomu, kt. na oblacích
—  77,14. Bože, svátá j. c. tvá
—  20. skrze moře byla c. tvá
—  85,14. když obrátí k c-ě nohy své
—  91,11. aby tě ostříhali na všech c-ách
—  101, 2. opatrně se míti budu na c. přímé
— 102,24. ztrápilť j. na c-ě sílu mou
— 103, 7. známé učinil c-y své (2 M. 33, 13.)
—  119, 5. ó by spraveny byly c-y mé!
—  14. z c-y svědectví tvých raduji se
—  26. c-y své předložilť jsem
— 27. c-ě rozkazů tvých ať vyrozumívám

—  32. c-ou rozkazů tvých poběhnu
—  35. ať chodím c-ou přikázaní tvých
—  168. všecky c-y mé jsou před tebou
—  128, 1. kdo chodí po c-ách jeho
—  139, 3. všech mých cest svědom jsi
—  24. chodím-liť c-ou odpornou tobě

veď mne c-ou věčnou
2. 143, 8. oznam mi c-u, po kt. bych
—  145,17. spravedlivý je H. ve všech c-ách 

Př. 2, 8. on c-y svátých svých ostříhá
—  15. zmotáni jsou na c-ách svých
—  3, 6. na všech c-ách snažuj se jej poznáv.
—  17. c-y její c-y utěšené
—  5, 6. vrtkéť jsou c-y její
—  21. před očima H. jsou c-y člověka
— 6, 6. jdi k mravenci, shlédni c-y jeho
—  7,19. odšel na c-u dalekou
—  8, 2. u c-y, na rozcestí stoji
—  13. c-y zlé nenávidím
—  22. H. měl mne při počátku c-y své
—  11, 5. spravedlnost spravuje c-u jeho
—  12,15. c. blázna přímá se zdá jemu
— 26. c. bezbožných svodi je
—  28. c. stezky její nesmrtelná j.
—  13,15. c. převrácených j. tvrdá
— 14,12. c. zdá se přímá; 16, 25. 21, 2.

dokonáni její j. c. k smrti; 16, 25.
—  14. c-ami svými nasytí se
— 15,24. c. života vysoko j. rozumnému
—  16, 7. když se libí H. c-y člověka
—  9. srdce člověka přemýšlí o c-ě své
—  23, 26. oči tvé c. mých ať ostříhají
—  28,18. převrácený na kt. koli c-ě padne
—  30,19. c-y orlice, hada, lodi 

Kaz. 11, 9. choď po c-ách srdce svého 
Iz. 30,21. toť j. ta c., choďte po ni
—  33, 8. přestali choditi c-ou
—  35, 8. c., kt. c-ou svátou slouti bude
— 37,34. c-ou, kt. přitáhl, navrátí se

40, 3. připravtež na poušti c-u H. Mat. 3,
3. Mk. 1, 3. Luk. 3, 4.

— 27. skrytať j. c. má před H.
—  42,16. povedu slepé po c-ě, kt. neznali
—  43,16. způsobuje na moři c-u
—  48,15. Šťastnou bude míti c-u svou
—  17. vodím tě po c-ě, po kt. bys chodil
— 49,11. způsobím na všech horách c-y
— 53, 6. každý na c-u svou obrátili jsme se
—  55, 7. opusť bezbožný c-u svou
— 8. nejsou c-y vaše jako c-y mé
— 9. tak převyšují c-y mé c-y vaše
—  56,11. všickni k c-ám svým patří
—  57,14. spravte c-u, překážky z c-y
— 58,13. tak, abys nečinil cest svých
— 59, 8. c-y pokoje neznají; ftím. 3, 17.
— 65, 2. kt. chodí c-ou nedobrou 

Jer. 6,16. zastavte se na c-ách
vyptejte se, kt. j. c. dobrá

— 2,33. i jiné učíš c-ám svým
— 7, 3. polepšte cest svých; 18, 11. 26, 13.
—  10, 2. c-ě pohanů neučte se
—  23. není v moci člověka c. jeho
—  16,17. hledím na všecky c-y jejich
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Jer. 17,10. abych odplatil podlé c-y jeho; 32,19.
—  18,1 i. navraťtež se od c-y své zlé; 35, 15.
—  15. chodíce stezkami c-y neprotřené
—  21, 8. před vás c-u života i c-u smrti
—  26, 3. od c-y své zlé; 36, 3. 7. Ez. 33, 11.
—  40, 5. dal jemu hejtman na c-u a dar
—  42, 3. ať nám oznámí H. c-u, co činiti
—  50, 5. na c-u k Siónu ptáti se budou 

Pláč 1, 4. c-y Siona kvílí
— 3, 9. ohradil c-y mé tesaným kamenem
— 40. raději ohledujme cest našich 

Ez. 7, 4. c-y tvé na tebe uvrhu
— 27. podlé c-y jejich učiním; 24, 14.
— 9,10. c-u na hlavu obrátím; 11. 21. 16, 43.
—  18,23. když se odvrací od c. svých; 33, 11.
—  25. říkáte: Není pravá c. Páně
— zdali nejsou c-y vaše nepravé?
— 24,14. podlé cest tvých budou tě souditi
—  28,15. byl jsi dokonalý na c-ách svých
— 33, 8. vystřihá je bezbož. od c-y jeho
—  17. není pravá c. Páně! 20.

Oz. 2, 6. opletu č-u její trním
—  4, 9. vyhledávati na něm cest jeho 
~  14, 9. přímé jsou c-y H.

Joel 2, 7. jeden každý c. svou půjde
Jon. 3, 3. bylo Ninive c-y tři dnů
Nah. 1, 3. u vichru a bouři j. c. H-ova
Ab. 3, 6. c-y jeho jsou věčné

— 19. na vysokých místech c-u mi způsob. 
Ag. 1, 5. přiložte srdce své k c-ám svým 
Zach. 1, 4. navraťte se od cest svých zlých 
Mal. 3, 1. připraví c-u před tváři mou
Mat. 2,12. jinou c-ou navrátili se
—  5,25. dokudž jsi s nim na c-ě
—  7,13. široká c. j., kt. k zahynutí
—  14. úzká c., kt. vede k životu
—  8,28. žádný nemohl tou c-ou choditi
—  34. v c-u Ježíšovi; Jan 12, 18.
—  10, 5. na c-u pohanů nechoďte
—  10. nebeřte ani mošny na c-u
—  11,10. připraví c-u tvou; Luk. 7, 27.
—  13, 4. padla podlé c-y; Mk. 4,4. Luk. 8,5.12.
—  19. to j. ten, kt podlé c-y vsát j.
—  15,32. aby nezhynuli na c-ě; Mk. 8, 3.

20,30. dva slepí, sedící u c-y
—  21, 8. roucha na c-ě; Mk. 11, 8. Luk. 19,36,
—  22,10. i vyšedše služebníci ti na c-y
—  16. c-ě Boži učíš; Mk. 12,14. Luk. 20,21. 

Mk. 9,33. co jste na c-ě rozjímali?
Luk. 1, 79. k spravení noh na c-u pokoje
—  2, 44. ušli den c-y; i hledali ho
—  3, 5. ostré c-y budou hladké
— 10, 4. žádného na c-ě nepozdravujte
— 31. kněz jeden Šel touž c-ou
— 14,23. vyjdiž na c-y a mezi ploty 

Jan 1,23. spravte c-u Páně
—  4, 6. ustav na c-ě Ježíš, posadil se
—  14, 4. kam jdu, víte, i c-u víte
—  5. kterak můžeme c-u věděti?
—  6. já jsem ta c. i pravda

Sk. 8,36. když jeli c-ou, přijeli k vodě
—  39. jel c-ou raduje se
—  9, 2. nalezl-li by tam té c-y které

—  27, kterak na c-ě viděl Pána
—  14,16. aby chodili po c-ách svých
—  16,17. kt. zvěstuji nám c-u spasení
—  18,26. vypravovali jemu o c-ě Boží
—  22, 4. kt. jsem se této c-ě protivil
—  24,14. podlé té c-y, kt. kacířstvím
— 25, 3. aby ho zabili na c-ě

Řím. 3 ,16. setřeni a bída na c-ách jejich
—  17. c-y pokoje nepoznali; Iz. 59, 8.
—  11,33. nevystižitelné c-y jeho

1 Kor. 4,17. kt jsou c-y mé v Kristu
—  12,31. ještěť vyšší c-u vám ukáži

2 Kor. 11,26. na c-ách často
1 Tes. 3,11. sám Bůh spraviž c-u naši k vám 
žid. 3,10. nepoznávají cest mých
—  9, 8. ještě nebyla zjevena c. k §vatyni
—  10,20. tou c-u novou a živou 

Jak. 1, 8. neustavičný ve všech c-ách
—  11. i bohatý v svých c-ách usvadne
—  5,20. kdož by odvrátil od bludné c-y

2 Petr 2, 2. c. pravdy v porouháni
—  15. opustivše c-u přímou,

zbloudili, následujíce c-y Balámovy
—  21. lépe nepoznávati c-y spravedlnosti 

Juda 11. c-ou Kainovou odešli
Zj. 15, 3. pravé jsou c-y tvé, ó Králi

Cetim.
1 M. 10, 4. synové Javanovi: C.; 1 Par. 1, 7. 

Cethmonský.
1 M. 15,19. C-é

Cetura. Ketura.
1M. 25, 1. 4. 1 Par. 1, 32.

Cezarea.
Mat. 16,13. do krajin C-e Filipovy; Mk. 8, 27. 
Sk. 8,40. Cezarea; 9, 30. 10, 1. 24. 11, 11. 12,

19. 18, 22. 21, 16. 23, 23. 33. 25, 1.
4. 6. 13.

—  21, 8. přišli jsme do C-e, do domu Filipa
Cibule.

4 M. 11, 5. ’
Cihelna.

Jer. 43, 9. schovej je v hlíně v c-i 
Nah. 3,14. šlapej hlinu, oprav c-u

Cihla.
1 M. 11, 3. nadělejme cihel a vypalme je
2 M. 1,14. robotami těžkými v hlíně a c-ách

— 5, 7. nedávejte slámy k děláni cihel 
Iz. 9,10. padly c-y, ale my tesaným kam.
— 65, 3. kadíce na c-ách

Ez. 4, 1. vezmi c-u, a vyrej na ni Jeruzalém
ca.

1 Sam. 6, 9. jestližeť k c-i svému půjde
—  20,20. vystřelím, směřuje sobě k c-i 

Job 7,20. proč jsi mne položil za c. sobě?
—  14, 5. c-es jemu položil
—  13. skryl mne, ulože mi c.
—  16,12. vystavil mne za c.; Pláč 3, 12.
—  18, 21. takový c. toho, k t nezná Boha
— 26,10. c. vyměřil rozléváni se vodám
—  28, 3. c. ukládá temnostem

ž. 21,13. protož je vystavíš za c.
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ž. 148, 6. uložil c-e, by nevykračovaly 
Př. 8,29. když ukládal moři c. jeho
—  14,13. c. veselí j. zámutek

Jer. 51,13. přišelť c. lakomství tvého 
Dan. 11,27. c. uložený odložen 
Sk. 17,26. vyměřiv jim c-e přebývání 
Him. 6,22. c. pak život věčný
2 Kor. 3,13. k c-i té věci pomíjející 
Fil. 3,14. úsilně chvátaje k c-i běžím
1 Tim. 1, 6. jako od c-e pobloudivše
—  6,21. z strany viry pobloudil od c-e 

Žid. 13, 7. obcování jaký byl c. spatřujíce
Cilicie.

Sk. 6, 9. 15, 23. 41. 21, 39. 23, 34.
Cilický.

Sk. 22, 3. 27, 5. Gal. 1, 21.
Cimbál.

2 Sam. 6, 5. 1 Par. 13, 8. 15, 16. 19. 28. 16, 5.
42. 25, 1. 6. 2 Par. 5, 12. 13. 29, 25. 
Ezd. 3, 10. Neh. 12, 27.

Ž. 150, 5. chvalte jej na c-y hlasité

Cín.
4M. 31,22. c. ohněm přepálíte 
Iz. 1, 25. odejmu všecken c. tvůj 
Ez. 27,12. kupci tvoji v c-u kupčili

Cinejský.
1 M. 15,19. semeni tvému dám C-é
Soud. 1,16. synové C-ého, tchána Mojžíšova
—  4,11. Heber C. oddělil se od Kaina 

1 Sam.15, 6. řekl Saul C-ým: Oddělte se
—  27,10. k straně polední C-ého 

1 Par. 2,55. ti jsou C-ští příchozí
Cineus.

1 M. 10,17. Kanaan zplodil C-a
4 M. 24,21. (Balám) uzřev C-a, řekl

Církev.
Mat. 16,18. na téť skále vzdělám c. svou
—  18,17. pověz c-i, jestliže i c-e neuposl.

Sk. 2,47. Pán přidával c-i na každý den
—  8, 1. přišlo veliké protivenství na c.
—  3. Saul hubil c.; Gal. 1, 13.
—  12, 1. Heródes ssužoval některé z c-e
—  14,23. zřídivše starší po c-ech
—  27. když shromáždili c., vypravovali
—  15, 3. jsouce vyprovozeni od c-e
—  20, 28. abyste pásli c. Boží 

ftím. 16, 4. i všecky c-e pohanské
— 16. pozdravujíť vás c-e Kristovy

1 Kor. 1, 2. c-i Boží, kt. v Korintu; 2 Koř. 1, 1.
—  4,17. jakž všudy v každé c-i učím
—  6, 4. kt. nejzadnější v c-i, soud osaďte
—  7,17. a takť ve všech c-ech řidim
—  10, 32. bez úrazu buďte c-i Boži
—  11,16. takového obyčeje nemáme, ani c.
—  12,28. postavil Bůh v c-i apoštoly
—  14, 4. kdož prorokuje, c. vzdělává; 5.12.
—  23. když by se sešla všecka c. spolu
— 15, 9. že jsem se protivil c-i Boži
—  16,19. s c-í tou, kt. j. v domě jejich

2 Kor. 8,19. losem vyvolen j. od c-i
—  11, 8. jiné jsem c-e loupil, bera žold

—  12,13. čeho byste méně nežli jiné c-e
Ef. 1,22. jej dal hlavu c-i; 5, 23. Kol. 1, 18.
—  3,10. oznámená skrze c. moudrost Boži
—  21. tomu buď sláva v c-i skrze Kr. J.
—  5,23. jako i Kristus hlava c-e
— 25. jako i Kristus miloval c.
—  27. aby ji sobě postavil slavnou c.
— 29. krmí a chová, jakožto i Pán c.
—  32. tajemství toto o Kristu a o c-i 

Fil. 3, 6. se strany horlivosti protivník c-e 
Kol. 1,24. za jeho tělo, jenž j. c.
—  4,15. Nymfy, i té c-e, kt. jest v domě jeho 

1 Tim. 3, 5. kterak o c. Páně pečovati bude?
—  3,15. kt. j. c. Boha živého 

Filem. 2. i c-i, kt. j. v domě tvém
Žid. 12,23. přistoupili jste k c-i prvorozených 
1 Petr 5,13. ta c., kt. j. v Babylóně
3 Jan 6. svědectví o lásce tvé před c-í
Zj. 2, 1. andělu Efezské c-e piš
—  7. co Duch praví c-ím; 11. 17. 29.

3, 6. 13. 22.
— 8. andělu Smyrnenské c-e piš
— 12. andělu Pergamenské c-e piš
—  18. andělu Tyatirské c-e piš
— 23. zvědíť všecky c-e
—  ,3, 1. andělu Sardinské c-e piš
—  7. andělu Filadelíitské c-e piš
— 14. andělu c-e Laodicenské piš
—  22,16. aby svědčil o těchto věcech v c-ích

Cis.
1 Sam: 9, 1. muž z pokol. Benjamin jménem C.
— 3. oslice G., otce Saulova
—  10,11. což se to stalo synu C.?
—  21. přišlo na Saule, syna C.
—  14, 51. C. byl otec Saulův

2 Sam.21,14. pochovali je v hrobě C., otce jeho
1 Par. 8,33. Ner zplodil C-a a C. Saule
Sk. 13,21. dal jim Bůh Saule, syna C.

Císař.
Mat. 22,17. daň dáti c-i? Mk. 12,14. Luk. 20,22.
—  21. co j. císařova, c-i; Mk. 12, 17. Luk.

20, 25.
Luk. 2, 1. poručení od c-e Augusta
— 3, 1. léta 15. císařství Tiberia c-e
— 23, 2. bráni daně dávati c-i

Jan 19,12. králem činí, protiví se c-i
— 15. nemámeť krále, než c-e 

Sk. 11,28. hlad stal se za c-e Klaudia
—  25, 8. ani proti c-i nic neprovinil
—  11. k c-i se odvolávám
—  12. k c-is se odvolal? 26, 32. 28, 19.

k c-i půjdeš; 27, 24.
Císařský.

Sk. 17, 7. proti ustanovení c-ému činí 
Císařství.

Luk. 3, 1. c. Tiberia císaře
1 Petr 4,11. kt. má slávu a c.; Juda 25.
—  5,11. jemuž sláva a c. na věky-

Císařův.
Mat. 22,21. řekli mu: C.; Mk. 12,16. Luk. 20,24.

co j. c-ova, císaři; Mk. 12, 17. Luk.
20, 25.
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Jan 19,12. propustiš-li tohoto, nejsi přítel c.
Sk. 25,10. před stolicí c-ovou chci státi
Fil. 4,22. pozdravujíť vás z domu c-ova 

Císon.
Soud. 4, 7. potok C.; 13. 5, 21.
1 Kr. 18,40. kt. svedl Eliáš ku potoku G.
Ž. 83,10. jako Jabínovi při potoku C. 

Citara.
ž. 98, 5. žalmy H. na c-e; 147, 7. 149, 3. 150,3.
—  137, 2. na vrbí zavěšovali jsme c-y 

Ez. 26,13. citar tvých aby nebylo slýcháno

Cítiti.
Job 39,25. zdaleka c-í boj, hluk knížat
Jer. 5, 3. biješ je, ale nec-í bolesti
—  17, 6. nec-í, když co přichází dobrého 

Fil. 2, 5. to c-te při sobě, co i při Kristu

Citim.
4 M. 24,24. Iz. 23, 1. 12. Jer. 2, 10.

Citejský.
Ez. 27, 6. Dan. 11, 30.

Cizí.
1 M. 15,13. pohostinu bude v zemi c.; Sk. 7, 6.
—  31,15. nejsme počteny před ním za c.?
—  35, 2. odvržte bohy c.; 1 Sam. 7, 3.
—  42, 7. Jozef ukázal se k nim jako c.

2M. 2,21. příchozí jsem byl v zemi c.; 18, 3.
—  21, 8. lidu c-ímu prodati ji
—  29,33. c. pak nebude jisti
—  30, 9. kadidla c-ího

3 M. 10, 1. obětovali oheň c.; 4 M. 3, 4. 26, 61.
—  22,10. c. nebude jisti z posvěcených 

4M. 1,51. kdož by c. přistoupil, umře
—  18, 4. c. nepřistupuj k vám 

5M. 22,22. že obýval s manželkou c.
—  23, 20. c-ímu půjčíš na lichvu
— 32,16. k horleni popudili ho c-ími bohy 

Soud. 10,16. vyvrhše bohy c., sloužili H.
1 Kr. 11, 4. naklonily srdce k bohům c-ím
—  8. vzdělal ženám z c-ího národu

2 Kr. 17, 7. a ctili bohy c.
—  19, 24. pil jsem vody c.

2 Par. 14, 3. zbořil oltáře bohů c-ích
—  33,15. (Manasses) vymetal bohy c.

Job 15,19. aniž přejiti mohl c. prostředkem
—  19,15. děvky mé za c-ího mne mají
— 24, 6. na c-im poli žnou

Ž. 16, 4. kt. k c-ímu bohu chvátají
—  54, 5. c. povstali proti mně
—  69, 9. c. učiněn jsem bratřím svým
—  81,10. se klaněti bohu c-ímu 

Př. 5, 3. rtové c. ženy strdi tekou
— 10. práce nezůstala v domě c-ím
— 17. měj je sám sobě a ne c. s tebou
—  20. proč bys se kochal v c.?
—  6, 24. od úlisnosti jazyka ženy c.; 7, 5.
—  14,10. k veselí jeho nepřimisí se c.
- -  20,16. roucho toho, kt. slíbil za c-ího
—  23,27. studnice těsná žena c.

Iz. 33,19. lidu jazyku c-ího (neuhlédáŠ)
Jer. 2,21. plané révi c-iho kmene
—  25. nebo jsem zamilovala c.

Pláč 5, 2. dědictví naše obráceno j. k c-ím 
Oz. 8,12. neváží sobě jako c. věci 
Mat. 17,25. plat, od synů-li, čili od c-ích? 26. 
Luk. 16,12. když jste v c-ím věrni nebyli 
Jan 10, 5. c-ího následovati nebudou 

nebo neznají hlasů c-ích 
ftim. 6,20. c. jste byli od spravedlnosti
—  14, 4. abys tupil c-ího služebníka?
—  15, 20. abych na c. základ nestavěl

2 Kor. 10,15. nechlubíme se c-ími pracemi 
Eř. 2,12. c. od úmluv zaslíbeni
1 Tim. 5,22. neobcuj hříchům c-ím
žid. 9,25. vcházel do svatyně s krví c.
—  13, 9. učením c-ím nedejte se točiti 

Juda 7. odešli po těle c-ím

Ciziti se.
Job. 19,13. známí moji se mne c-í

Cizoložící.
Př. 6, 32. c. s ženou blázen j.
2 Kor. 2,17. nejsme c. slovo Boží

Cizoložiti.
Ž. 73,27. kt. c-í odcházením od tebe
Jer. 3, 2. pohleď, kdes nec-ila
—  8. poněvadž c-ila zpurná dcera Izr.
—  9. c-ila s kamenem i dřevem
—  5, 7. jakž jsem nasytil je, hned c-í
— 7, 9. zdali mordujíce a c-íce
—  23,14. c-íce a se lží obcházejíce
—  29, 23. c-íce s ženami bližních svých 

Ez. 23, 37. oznam jim, že c-ily
s ukydanými bohy c-ily

— 45. proto že c-ily 
Oz. 4,13. nevěsty vaše c-i
—  7, 4. všickni napořád c-í

Mat. 5,27. nezc-íš! 19, 18. Mk. 10, 19.
Luk. 18, 20.

—  32. kdo propuštěnou pojme, c-i; 19, 9. 
Mk. 10,11. kdo by jinou pojal, c-í; Luk. 16,18.
—  12. a za jiného se vdala, c-í 

Jan 8, 4. při skutku, když c-ila 
Zj. 2,22. kt. c-í s ní (s Jezábel)

Cizoložně.
Žid. 12, 8. pakli jste bez kázně, jste c-ata

Cizoložnice.
3 M. 20,10. smrti umře i c.
Ez. 16, 38. budu tě souditi soudem c-ic 
iíím. 7, 3. slouti bude c.; již nebude c.
Jak. 4, 4. c.! což nevíte, že přízeň světa

Cizoložník.
3 M. 20,10. smrti umře c. ten 
Job 24,15. oko c-a šetří soumraku 
Ž. 50,18. s c-y díl svůj máš 
Iz. 57, 3. símě c-a a smilnice 
Jer. 9, 2. všickni jsou c-ci
—  23,10. c-ů plná j. tato země 

Mal. 3, 5. budu svědkem proti c-úm 
Luk. 18,11. že nejsem jako jiní lidé, c-ci
1 Kor. 6, 9. 10. c-ci království B. nedůjdou
žid. 13, 4. c-y souditi bude Bůh
Jak. 4, 4. c-ci! nevíte, že přízeň světa
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Cizoložný.
Př. 6, 26. příčinou ženy c-é zchudl bys 

žena c-á drahou duši ulovuje
— 30, 20. takováž j. cesta ženy c-é 

Ez. 16, 32. žena c-á povoluje cizím
— 23, 45. souditi je budou soudem c-ých 

Oz. 3, 1. zamiluj ženu c-ou
Mat. 12,39. pokolení zlé a c-é
— 16, 4. národ zlý a c.

Mk. 8, 38. v tomto pokolení c-ém a hříšném

Cizoložství.
3 M. 20,10. kt. by se c. dopustil s ženou něčí
Jer. 13,27. c. tvá viděl jsem
Ez. 23, 43. c. té lotryně
Oz. 2, 2. leč odvaruje c. svých
— 4, 2. c. na vrch vzrostlo 

ÍUm. 2,22. c. pácháš

Cizoložstvo.
Mat. 5, 32. kromě příčiny c-a 

uvodí je v c.
— 15,19. ze srdce vycházejí c-a; Mk. 7, 21. 

Jan 8, 3. ženu v c-u popadenou
Gal. 5,19. skutkové těla: c.
2 Petr 2,14. oči majíce plné c-a

Cizozemec.
1 M. 17,12. obřezán, z kt. by koli c-ů byl
— 27. i od c-e koupení obřezáni jsou

2 M. 12, 43. žádný c. nebude jisti z něho
— 48. jestliže by c. bydlil s tebou

3 M. 22, 25. z ruky c-e nebudete obětovati 
5M. 14,21. prodáš c-i, nebo lid svátý jsi
— 15, 3. c-e upomínati budeš
— 17,15. ustanoviti nad sebou c-e
— 28, 43. c. vzroste nad tebe
— 31,16. následuje bohů c-ů

Joz. 24,20. 23. odvrztež tedy bohy c-ů 
Soud. 19,12. neobrátíme se do města c-ů
2 Sam.15,19. zůstaň při králi, nebo c. jsi
— 22,45. c-i lhali mi: Ž. 18, 45.
— 46. c-i svadli; Ž. 18, 46.

1 Kr. 8,43. o čež volati bude k tobě c. ten
1 Par. 22, 2. aby shromáždili c-e v zemi Izr.
2 Far. 2,17. sečti Šalomoun všecky c-e 
Neh. 9, 2. oddělilo se símě Izr. od c-ů
— 13,30. protož jsem je vyčistil od c-e 

Job 19,15. c. jsem před očima jejich
Ž. 69, 9. jsem c. synům matky své
— 137, 4. kterakž zpívati v zemi c-ů?
— 144, 7. vytrhni mne z ruky c-ů; 11.

Iz. 1, 7. zemi vaši c-i sžírají
— 14, 1. připojí se k nim c.
— 25, 5. hlučení c-ů jsi přetrhl
— 56, 6. c-e, kt. by se připojili k H.
— 60,10. vystavějí c-i zdi tvé
— 61, 5. c-i pásti budou stáda vaše

synové c-ú oráči vaši budou
— 62, 8. aniž piti budou c-i vína tvého 

Jer. 5,19. jakož jste sloužili bohům c-ů
tak sloužiti budete c-úm 

Pláč 5, 2. domové naši obráceni jsou k c-ům 
Ez. 28, 7. přivedu na tě c-e

—  44, 7. že jste uvodili c-e
—  9. ze všech c-ů, kt. mezi syny Izr.

Oz. 7, 9. c-i sžírají sílu jeho; 8, 7.
Abd. 11. když c-i vcházeli do bran jeho 
Sof. 1, 8. kt. se obláčejí v roucho c-ů 
Luk. 17,18. nenalezli se, jediné c. tento
1 Kor. 14,11. budu tomu, kt. mluví, c.

a kdož mluví, bude mi c.
Kol. 3,11. kdežto není Řek a Žid, c.

Cizozemka.
Rut 2,10. se známil ke mně, kt. jsem c.
1 Kr. 11, 1. Šalomoun zamiloval ženy c-y;

Neh. 13, 26. 27.
Ezd. 10, 2. jsme pojímali ženy c-y; 10. 18. 44.
—  11. oddělte se od žen c-ek; 14. 17.

Ckání.
Jer. 51, 37. bude Babylon v hromady a c.

Ckáti.
1 Kr. 9, 8. kdo koli mimo něj půjde, c. bude
Job 27,23. c. bude z místa svého
Jer. 19, 8. každý c. bude pro rány jeho
Ez. 27, 36. kupci c. budou nad tebou
Sof. 2,15. kdož koli půjde skrze ně, c. bude

Clo.
Ezd. 4,13. cla a úroku dávati nebudou; 20. 
Mat. 9, 9. sedícího na cle; Mk. 2,14. Luk. 5, 27. 
Řím. 13, 7. komu c., tomu c.

Co. Což.
1 M. 4,10. řekl Bůh (Kainovi): C. jsi učinil?
—  21,17. Coť jest Agar?
—  27, 46. k čemu mi život?

2 M. 14,11. c. jsi nám to učinil, vyvedl nás
4 M. 23,19. c. by řekl, zdaliž neučiní?
Joz. 15,18. řekl jí Kálef: C. tě?
—  22,24. c. vám do H., Boha Izraelského? 

Soud. 6,15. čím já vysvobodím Izraele?
—  11,12. c. máš ke mně, že jsi vytáhl
—  18, 8. řekli jim bratří jejich: C. vy?

1 Sam.29, 3. k čemu jsou Židé tito?
2 Sam. 16,10. c. vám do toho, synové Sarvie?
1 Kr. 21,20. řekl Achab: C. jsi mne našel 
2K r. 9,18. odpověděl Jéhu: C. tobě do po

koje? 19.
Ž. 50,16. c. tobě do toho, že vypravuješ 
Iz. 1,11. k čemu j. mi množství obětí vašich? 
Zach. 4, 2. i řekl mi: c. vidíš? 5, 2.
—  4. c. ty věci jsou, pane můj?

Mal. 3,13. c. jsme mluvili proti tobě?
Mat. 19,16. mistře dobrý, c. dobrého budu či- 

niti, abych
—  17. c. mne nazýváš dobrým?
—  27. c. pak nám bude?
—  27, 4. c. nám do toho? ty viz

Mk. 1, 24. c. j. tobě do nás, Ježíši. Luk. 4, 34.
—  5, 7. c. j. tobě do mne, Ježíši?

Luk. 3,10. c. tedy činiti budeme?
—  13,23. c. nemnozí spaseni býti mají?

Jan 6,28. c. budeme činiti, abychom dílo Boží
—  21,22. chci-li ho nechati, c. tobě po

tom? 23.
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Sk. 2, 37. c. máme činiti, muži bratří?
— 16,30. c. já mám činiti, abych spasen byl? 

Řím. 3, 3. c. j. do toho, jestliže byli někteří

Což koli.
2M. 19, 8. c. mluvil H., budeme činiti; 24, 7.
2 Kr. 18,14. c. na mne vložíš, ponesu 
2. 135, 6. c. chce H., to činí na nebi 
Mat. 16,19. což bys. koli svázal, —  rozvázal
—  23, 3. což by koli vám rozkázali

Ctitel.
2 Kr. 10,21. sešli se všickni c-é Bálovi
— 23. ať není někdo ze c-ů H.,

kromě samých c-ů Bálových 
Jan 9,31. kdo by c. Boží byl, tohoť slyší 
Sk. 18, 7. do domu Justa, c-e Božího

Ctíti.
2 M. 20, 5. klančti, ani jich c.; 23, 33.
— 12. cti otce svého i matku svou; 5 M.

5, 16. Mat. 15, 4. 19, 19. Mk. 7, 10.
10,19. Luk. 18, 20. Ef. 6, 2.

3M. 19,32. cti osobu starého 
4M 22,17. velikou ctí tě c. chci; 24, 11.
1 Sam. 2,29. víces ctil syny své nežli mne
—  30. kt. mne ctí, poctím
—  15,30. vždy mne cti před staršími

Est 6, 6. kteréhož by chtěl král c.; 7. 9. 11.
kohož by chtěl více c., než mne? 

2. 22,24. všecko símě Jákobovo ctěte jej
—  86, 9. všickni národové ctí jméno tvé
—  12. budu c. jméno tvé na věky 

Př. 3, 9. cti H-a ze statku svého
— 14,31. ctí jej, kdož se slitovává
—  26, 8. tak jest, kdo ctí blázna 

Iz. 25, 3. c. tě budou lid silný
— 29,13. rty ctí mne; Mat. 15, 8. Mk. 7, 6. 

Dan. 3,12. bohů tvých necti; 14. 17. 18.
—  11,38. na místě Boha c. bude boha 

Mal. 1, 6. syn ctí otce
Mat. 15, 9. nadarmoť mne cti; Mk. 7, 7.
Jan 5,23. aby ctili Syna, jakž Otce cti

kdož necti Syna, necti ani Otce
— 8,49. ctím Otce svého

Sk. 17,23. kt. ctíte neznajíce, já zvěstuji
—  25. aniž bývá ctěn lidskýma rukama
— 18,13. aby proti zákonu ctili Boha
— 19,27. kt. ctí všecka Azia
—  28,10. ctili nás velice

Řím. 1,21. poznavše Boha, nectili jako Boha
— 25. ctili a sloužili stvoření raději než 

lP e tr  2,17. všecky ctěte

Ctnost.
1 Sam.26,25. tak čině, dokážeš c-i 
Fil. 4, 8. jest-li která c.
1 Petr 2, 9. abyste zvěstovali c-í toho, kt.
2 Petr 1, 3. kt. povolal nás k slávě a k c-i
—  5. k víře své c. a k c-i uměni

Ctný.
2. 119, 1. blahoslavení, c-ého obcování 
Př. 11,20. oého obcováni libi se jemu

Luk. 8,15. v srdci c-ém slovo zachovávají
2 Tim. 2, 3. snášej protivenství jako c. rytíř
1 Petr 3,16. hanějí vaše c-é v Kr. obcováni

Cvičení.
Př. 1, 7. c-ím pohrdají blázni
—  8. poslouchej c. otce svého
— 5,12. jak jsem nenáviděl c.
—  23. umře, proto že nepřijímal c.
—  8,10. přijmětež c. mé raději
—  33. poslouchejte c.

12, 1. kdo miluje c., miluje uměni
— 13, 1. syn moudrý přijímá c. otcovo
— 15,15. blázen pohrdá c-im otce svého
— 32. kdo se vyhýbá c.
—  33. bázeň H. je c. se moudrosti 

Ef. 6, 4. vychovávejte je v c.
1 Tim. 4, 8. tělesné c. malého j. užitku

Cvičiti.
5 M. 8, 5. jakož c-í člověk syna svého 

tak H. Bůh tvůj c-i tebe
2 Sam.22, 35. c-i ruce mé k boji
2. 94,12. blahoslavený, kt. ty c-íš, H.

Cvičiti se.
1 Tim. 4, 7. cvič se v pobožnosti

Cypr (ostrov).
Sk. 4, 36. Barnabáš, z C-u rodem
—  11,19. 20. 13, 4. 15, 39. 21, 3. 16. 27, 4.

Cypr (strom).
Pis. 4,13. s ovocem rozkošným c-u

Cyprový.
Pis. 1,14. milý můj j. mi hrozen c.

Cypřiš.
Iz. 44,14.

Cyrén.
Sk. 2,10. 11, 20.

Cyíenenský.
Mat. 27,32. člověka C-ého Šimona, přinutili;

Mk, 15, 21. Luk. 23, 26.
Sk. 6, 9. povstali někteří ze školy C-ých
—  13, 1. Lucius C.

Cyrenius.
Luk. 2, 2. když vladařem Syrským byl C.

Cýrus.
2 Par. 36,22. léta prvního C-a, krále Perského

vzbudil H. ducha C-ova; Ezd. 1,1.
—  23. toto praví C. král Perský; Ezd. 1,2. 

Ezd. 1, 7. C. vydal nádoby domu H.; 5, 14.
—  3, 7. podlé povoleni C-a; 4, 3. 5, 13.

Iz. 44,28. dim o C-ovi: Pastýř můj
—  45, 1. pomazanému svému C-ovi 

Dan. 1,21. až do léta 1. C-a krále
—  6,28. v království C-a Perského
—  10, 1. léta třetího C-a
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c.
Čáka.

Jer. 31,17. j. č., žeť se potom navrátí 
Ez. 37,11. zhynula č. naše, jižť j. po nás 

Čaloun.
2 M. 26, 1. příbytek uděláš z 10 č-ů; 36, 8.
— 36, 9. dlouhost č-u jednoho 28 loktů 

Est. 1, 6. též č-y bílé, zelené
Iz. 54, 2. č-ů roztáhnouti nezbraňuj 

Čáp.
3M. 11,19. ohavnost jsou: č.; 5 M. 14, 18.
Job. 39,13. ty-lis dal péro č-u?
2. 104,17. č. příbytek má na jedli 
Jer. 8, 7. č. zná nařízené časy své 

Čarodějnice.
2 M. 22,18. č-i nedáš živu býti

Čarodějnictví.
1 Sam. 15,23. zpoura j. hřích jako č.

Čarodějník*
2M. 7,11. povolal Farao č-ů

učinili ti č-ci tolikéž; 8, 7.
— 8,19. řekli č-ci: Prst Boží toto jest
— 9,11. aniž mohli č-ci státi před Mojž.

byli vředové na č-cich 
5M. 18,10. nebude nalezen v tobě č.
2K r. 21, 6. Manasses č-y zřídil; 2 Par. 33, 6.
2. 58, 6. aby neslyšel hlasu č-a 
Sk. 13, 6. č-a, jemuž jméno Bar jezus

— 8. protivil se jim Elimas, ten č.
Zj. 21, 8. č-ům díl jejich v jezeře

— 22,15. vně budou psi a č-ci
Čarodějný.

3 M. 20,27. muž neb žena ducha č-ého
Čarování.

Gal. 5,20. (skutkové těla:) č.
Čáry.

2 M. 7,11. skrze č. své tolikéž; 22. 8, 7. 18.
2. 58, 6. v čářích vycvičeného
Iz. 47, 9. na velikou moc č-ů tvých

— 12. postav se nyní s č. svými 
Sk. 8, 9. Šimon před tím č. provodil

11. že je za mnohý čas mámil č.
Čas.

1 M. 1,14. aby byla na rozměřeni č-ů, dnů
— 17,21. porodí Sára, při tomto č-u
— 18,14. k č-u určitému navrátím se;

(ftim. 9, 9.)
— 27,40. přijde č., že budeš panovati 

3M. 15,20. (žena) v č. odděleni svého
— 25. krvotok kromě č-u nemoci
— 16, 2. ať nevchází každého č-u za oponu
— 19,26. aniž na č-ích zakládati budete 

4M. 9,13. neobětoval v jistý č. její 
5M. 32,35. č-em svým klesne noha jejich
1 Sam.13,22. v č. boje nenalézalo se meče
2 Kr. 5,26. zdaliž č. byl bráti stříbro
1 Par. 12,32. z rozumějících č-ům

2 Par. 15, 5. č-ů těchto není bezpečno vycházeti 
Est. 1,13. řekl král mudrcům znajícím č-y

— 2,12. když přišel č. jedné každé panny 
Job 6,17. v č. horka vysychají (potokové)

— 7, 1. zdaliž nemá vyměřeného č-u
— 15,32. před č-em vyťat bude
— 22,16. vypleněni jsou před č-em
— 24, 1. proč by neměli býti skryti č-ové?
— 29, 2. ó bych byl jako za č-ů předešlých

2. 1, 3. ovoce své vydává č-em svým
— 10,14. díváš se do č-u
— 22, 1. přednímu zpěváku k č-u jitřnímu
— 31,16. v rukou tvých jsou č-ové moji
— 34, 2. dobrořečiti budu H-u každého č-u
— 37,19. nebudouť zahanbeni v č. zlý 
~  62, 9. naději skládejte všelikého č-u
— 69,14. č-ť dobré líbeznosti tvé
— 75, 3. když přijde č. uložený
— 78, 9. v č. boje zpět se obrátili
— 102,14. č. j. učiniti milost jemu

a č. uložený přišel
— 104,19. učinil měsic k jistým č-ům
— 119,126. č-ť j., abys se přičinil, H-e 

Kaz. 3, 1. všeliká věc má jistý č.
— 3,11. všecko činí ušlechtilé č-em svým

17. tam bude č. každému předsevzetí
— 7,17. proč máš umirati dříve č-u svého?
— 8, 6. všeliké předsevzetí má č.
— 9,11. podlé č-u a příhody přiházi se
— 12. tak nezná člověk č-u svého

tak zlapáni bývají v č. zlý 
Iz. 13,22. přijde č. jeho
— • 33, 6. bude upevněním č-Ú tvých
— 38,17. aj v č. pokoje hořkost nejhořčejši 
—- 49, 8. v č. milostí vyslyším tě

Jer. 2,27. v č. trápeni říkají: Vysvoboď nás
— 8, 7. čáp zná nařízené č-y své

vlaštovice šetři č-u příletu svého
— 10,15. v č., v němž je navštívím, zahynou
— 30, 7. jakť koli č. j. ssouŽení Jakobova
— 46,17. jižť pominul volný jeho č.
— 21. č. navštívení jejich; 50, 27. 31.

Ez. 7, 7. přicházíť ten č.; 12.
—- 30, 3. č. národů bude
— 35, 5. rozptyluješ Izr. v č. bídy jejich

v č. dokonáni nepravosti 
Dan. 2, 9. až by se č. proměnil 

—- 16. aby jemu prodlel č-u
— 21. on proměňuje č-y i chvíle 
—- 7,12. dlouhost života až do č-u,

a to uloženého č-u
— 25. aby proměnil č-y i práva

až do č-u a č-ú i do částky č-ů
— 8,17. v Čtu uloženém se naplní
— 19. v uloženém č-u konec bude
— 11,35. aby bíleni byli až do č-u jistého

to potrvá do č-u uloženého
— 40. při dokonáni toho č-u
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Dan. 12, 1. toho č-u postaví se Michal
bude č. ssoužení, jakéhož nebylo

— 4. zapečeť knihu až do č-u
— 7. po uloženém č-u a uložených

č-ích i půl č-u dokonají se
— 9. zapečetěna slova ta do č-u jistého 

Oz. 10,12. č. j. k hledáni Hospodina
Am. 5,13. rozumný v ten č. mlčeti musí 

nebo č. ten zlý j.
Mich. 2, 3. nebo č. zlý bude

4, 3. trestá ti národy za dlouhé č-y
Ag. 1, 2. praví, že nepřišel č., č.
— 4. jest-liž vám č., abyste seděli
— 2, 7. po malém č-u pohnu nebem 

Mat. 2, 7. kt-ho by se č-u hvězda ukázala
— 13,30. v č. žně dím žencům
— 14,15. č. již pominul; propusť zástupy
— 21,34. když se přiblížil č. ovoce
— 24,45. jim dával pokrm v č. Luk. 12, 42.
— 25,19. po mnohém č-u přišel pán
— 26,18. vzkázalť Mistr: C. můj blízko
— 64. od tohoto č-u uzříte Syna čl.

Mk. 1,15. pravě, že se naplnil č.
— 13,33. nevíte, kdy bude ten č.

Luk. 1,57. Alžbětě naplnil se č.
— 4,13. odšel (ďábel) od něho až do č-u
—  5,10. od tohoto č-u lidi budeš loviti
— 8,13. ti na č. věří a v č. pokušení
— 12,56. tohoto č-u nesoudíte?
— 19,44. nepoznalo č-u navštíveni svého
— 20, 9. odšel přes pole na dlouhé č-y
— 21, 8. já jsem a č. se blíží
— 24. dokudž se nenaplní č-ové pohanů
— 36. bděte všelikého č-u
— 22,14. když přišel č., posadil se

Jan 5,35. chtěli jste se na č. poradovati
— 7, 6. č. můj ještě nepřišel

č. váš vždycky j. hotov
— 33. ještě maličký č. jsem s vámi
— 12,35. ještě na malý č. světlo s vámi j. 

Sk. 1, 6. v tomto li č-u napravíš království
— 7. znáti č-y aneb příhodnosti č-ů
— 21. kt. s námi bývali po všecken č.
— 3,19. když by přišli č-ové rozvlažení
— 7,17. když se přibližoval č. zaslíbeni
— 13,11. nevida slunce až do č-u
— 14,17. dávaje nám déšť a č-y úrodné
— 17,26. vyměřiv uložené č-y a cíle
— 30. č-y této neznámosti přehlídaje
— 24,25. v č. příhodný povolám tě 

Řím. 5, 6. v č. příhodný za bezbožné umřel
— 9, 9. v týž č. přijdu a Sára
— 13,11. j. se nám již č. ze sna probuditi

1 Kor. 4,11. až do tohoto č-u i lačníme
— 7,29. č. ostatní j. ukrácený

2 Kor. 6, 2. v č. příhodný uslyšel jsem tě
aj, nyníť j. č. příhodný

Gal. 4, 2. až do č-u uloženého od Otce
— 4. když přišla plnost č-u
— 10. dnů Šetříte a č-ů i let
— 6, 9. č-em svým žiti neustávajíce
— 10. dokudž Č. máme, čiňme dobře 

Ef. 5,16. vykupujíce č.

Kol. 4, 5. č. kupujíce
1 Tes. 5, 1. o č-ích a chvilech aby psáno bylo 
1 Tím. 4, 1. v posledních č-ich odvrátí se někt 
2Tim. 3, 1. nastanou č-ové nebezpečni
— 4, 2. ponoukej v č. neb ne v č.
— 3. přijde č., že zdravého učeni
— 6. č. rozdělení mého nastává

Tit. 1, 2. života, kt. zaslíbil před č-y věků
— 3. zjevil č-y svými to slovo své

žid. 4,16. abychom mil. nalezli v č. příhodný
— 11,11, Sára mimo č. věku porodila
— 15. měli dosti č-u, zase se navrátit!
— 32. nepostačiť č. k vypravováni

1 Petr 1, 5. aby zjeveno bylo v č-u posledním
— 17. č. svého zde putování
— 4, 2. po ten č., což ho ještě zůstává
— 3. dostiť j. na tom přeběhlém Č-u
— 17. j. č., aby se začal soud
— 5, 6. aby vás povýšil č-em svým 

Juda 18. v posledním č-u budou posměvači 
Zj. 2,21. dalť jsem ji č., aby pokání činila
— 6,11. aby odpočívali ještě za malý č.
— 10, 6. již více č-u nebude
— 11,18. přišel č. mrtvých, aby souzeni byli
— 12,12. věda, že krátký č. má (ďábel)
— 14. ji živili do č-u a č-ů a půl č-u
— 20, 3. musí býti propuštěn na malý č.
— 22,10. neboť j. blízko č.

Časný.
Ž. 85,13. dáť také H. i č-é dobré 
Mat. 13,21. nemá kořene, ale j. č.
Mk. 4,17. nemají kořene, ale jsou č-i 
lKor. 6, 3. co pak tyto č-é věci?
— 4. míti soud o tyto č-é věci
— 9,11. kdybychom my vaše č-é věci žali

2 Kor. 4,18. věci, kt. se vidí, jsou č-é
Žid. 11,25. raději nežli č-é a hříšné pohodil

Částka.
Job 26,14. toť jsou jen č-y cest jeho 
Ž. 16, 5. H, jest č. dílu mého 
Kaz. 11, 2. dej č-u sedmi aneb i osmi 
Iz. 44,16. č-u jeho pálí ohněm

při druhé č-ce jeho maso ji 
Jer. 51,19. on j. č. dědictví jeho 
Dan. 7,25. až do č-y časů 
Zach. 13, 8. dvě č-y vyhlazený budou 
Luk. 11,36. nemaje žádné č-y tmavé 
Řím. 11,25. zatvrdilost z č-y přihodila se
1 Kor. 13, 9. z č-y poznáváme a z č-y prorok.
— 10. což j. z č-y, vyhlazeno bude
— 12. nyní poznávám z č-y

2 Kor. 3,10. aniž oslaveno bylo v té č-ce
1 Petr 4,16. oslavuj Boha v té č-ce

Často.
5M. 6, 7. budeš je č. opětovati synům svým 
Mat. 17,15. č. zajisté padá do ohně 
Žid. 10,11. jednostejné č. obětuje obiti 

Častokrát.
Ž. 78,38. č. odvracel hněv svůj
Kaz. 7,22. že jsi i ty č. zlořečil
Jer. 11, 7. č. osvědčoval jsem se otcům vašim
2 Kor. 11,23. v smrtech č.

5
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Žid. 1, 1. č. a rozličnými způsoby
— 9,25. ne aby č. obětoval sebe samého
— 26. jinak byl by musil č. trpěti

ČechL
Soud. 14,12. dám vám 30 č-ů; 13.

Čechlík.
Iz. 3,23. odejme Pán č-y, věnce 

Čekati.
1M. 8,12. č-al ještě sedm dní jiných; (10)
1 Sam.10, 8. za 7 dní č. budeš, až přijdu
2 Kr. 6,33. což mám déle č. na něj?
— 7, 9. budeme-li č. až do svitání 

Job 29,21. poslouchajíce č-ali na mne
— 30, 26. když jsem dobrého č-al 

2. 71,14. já ustavičně č. budu
— 106,13. neč-ali na radu jeho
— 130, 6. duše má č-á Pána

Iz. 8,17. na něj, pravím, č. budu
— 51, 5. na mneť ostrovové č-ají; 60, 9.

59, 9. č-áme-li na světlo, aj, tma
Jer. 13,16. č-ali byste světla, ale
— 14,19. č-áme-li pokoje, a aj, nic dobrého 

Mat 11, 3. či-li jiného č. máme?
Luk. 7, 19. 20.

Luk, 24,49. vy č-ejte v městě Jeruzalémě 
Sk. 24,15. jehož i oni č-ají, vzkříšeni
1 Kor. 13, 7. (láska) všeho trpělivě č-á 
Žid. 9,28. kt. ho č-aji k spaseni
2 Petr 3,13. nového nebe a nové země č-áme
— 14. takových věcí č-ajice

Čekávati.
1 Kor. 11,33. jedni na druhé č-ejte

Čeládka.
1 M. 45,18. vezmouce otce svého a č-y své 

Čeleď.
1 M. 7, 1. vejdiž ty i č. tvá do korábu 
—• 12, 3. požehnány všecky č-i země; 28,14.
— 26,14. měl ovcí, volů a č-i mnoho 

2M. 12, 3. vezměte sobě beránka po č-ech 
3M. 25,10. k č-i své zase přijde; 41.
4M. 36, 6. v č-i otce svého ať se vdávají 
5 M. 11, 6. pozřela je i č-i jejich 
í  Sam. 9,21. č. má nejchatrnějši ze všech č-i 
—• 18,18. jaký rod můj a č. otce mého? 

lK r. 5̂  9. dodávaje potravy č-i mé
1 Par. 10, 6. umřel Saul a všecka č. jeho 
Job 1, 3. č-i služebné velmi mnoho 
2. 22,28. skláněti se před nim č-i národů
— 96, 7. vzdejte H., č-i národů, čest 

Př. 31,21. nebojí se za č. svou v čas sněhu 
Kaz. 2, 7. měl jsem č. v domě svém
Jer. 31, 1. budu Bohem všech č-i Izraelových 
Mích. 2, 3. já myslím proti č-i té věc zlou 
Mat 24,45. ustanovil je nad č-í; Luk. 12, 42. 
Luk. 24 4. že byl z domu a z č-i Davidovy 
Sk. 3,25. požehnány všecky č-i země 
ÍKor. 1,16. křtil jsem také Štěpánovu č.
— 16,15. č. Štěpánova j. prvotiny Achaie

Čeledín.
$ M. 25,53. jako s č-em b. nakládáno s nim 
Luk. 16,13. č. nemůž 2 pánům sloužiti

Čelist.
Soud. 15,15. 16. č. osličí
— 17. (Samson) povrhl č. z ruky své

1 Sam.17,35. ujma ho za č., bil jsem jej
Job 40,21. zdali hákem probodneš č. jeho?
Iz. 30,28. uzdou svíral č-i národů 
Ez. 29, 4. dám udici do č-i tvých; 38,4.
Dan. 3,26. přistoupiv k č-i peci ohnivé 

Čelo.
2 M. 28,38. bude nad č-em Aronovým

bude nad č-em jeho vždycky
1 Sam.17, 49. David udeřil Filistinského v č.

tak že kámen uvázl v č-e jeho 
Iz. 48, 4. č. tvé ocelivé 
Ez. 3, 8. č. tvé tvrdé proti č-u jejich
— 9. pevnější než skálu učinil jsem č. tvé
— 9, 4. znamenej znamením na č-ich

muže ty
Zj. 7, 3. dokudž neznamenáme služebníků 

Boha svého na č-ich jejich
— 9, 4. kt. nemají znamení B. na č-ich
— 13,16. aby měli znamení na č-ích svých
— 14, 1. jméno Otce napsané na č-ich
— 9. vezme-li znamení (šelmy) na č. své
— 17, 5. na č-e (ženy) napsané jméno
— 20, 4. aniž přijali znameni (šelmy) na č-a
— 22, 4. jméno jeho bude na č-ich jejich

Čep.
2 M. 26,17. 19. 36, 22.

Čepec.
Iz. 3,19. odejme Pán č-e 

Čepice.
2 M. 28,39. uděláš i č-i z hedvábí bílého
— 29, 6. korunu svatosti vstavíš na č-i 

3M. 8, 9. vstavil č-i na hlavu jeho
— 16, 4. č-i lněnou vstaví na hlavu 

Ez. 21,26. sejmi tu č-i
čepička.

2M. 29, 9. vstavíš jim č-y na hlavu 
Černidlo.

Jer. 36,18. psal jsem na knihách č-em
2 Kor. 3, 3. list napsaný ne č-em, ale Duchem
2 Jan 12. nechtěl jsem se svěřiti č-u;

3 Jan 13.
Černokněžník.

5 M. 18,11. nebude nalezen v tobě č.
Černost.

Pláč 4, 8. vzezřeni jejich temnější j. než č.
Černý.

3 M. 13,31. 37. poškvrna č-á
Pis. 1, 5. jsemť č-á, ale milostná
— 5,11. vlasy j. kadeřavé, č-é jako havran 

Mat 5,36. vlasu učiniti bílého neb č-ého
Sk. 13, 1. Šimon, kt měl přijmi C.

Čerstvost.
Př. 5,11. když bys zhubil tělo své a č. svou

Čerstvý.
2 Sam. 2,18. Azael byl č. na nohy 
Jer. 18,14. zdaliž kdo pohrdá č-ou vodou Li- 

bánskou?
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Jer. 46, 6. aby neutekl č. a neušel silný 
Am. 2,15. č. na nohy své neuteče 

Červ,
2 M. 16,24. ani v něm č-ů nebylo 
5M. 28,39. č. sžiře je
Job 7, 5. tělo mé odino j. č-y
— 17,14. nazovu matkou a sestrou svou č-y
— 19,26. ač by kůži mou i tělo č-i zvrtali
— 24,20. sladne č-ům
— 25, 6. smrtelný člověk, jsa jako č,

2. 22, 7. já č. jsem a ne člověk
Iz. 14,11. č-i tě přikrývají
— 51, 8. jako vlnu sžtfe je č.
— 66,24. č. jejich neumře 

Jon. 4, 7. nastrojil Bůh č-a
Mk. 9,44. č. jejich neumirá; 46. 48.
Sk. 12,23. rozlez se č-y, umřel

Červec, Č. dvakrát barvený.
2M. 25, 3. 4. obět pozdviženi: č. d. b.
— 26,31. uděláš oponu z č-e d. b-ého
— 36. zastřeni dveři stánku z č-e d. b-ého
— 28, 5. vezmou šarlat a č. d. b.

3 M. 14, 4. atd. č. d. b.; 6. 51. 52.
4M. 4, 8. roucho z č-e d. b-ého
— 19, 6. vezma kněz č-e d. b-ého

2 Sam. 1,24. kt. vás odíval č-em d. b-ým 
2 Par. 3,14. udělal oponu z č-e a kmentu 
Iz. 1,18. hříchové vaši jako č. d. b.
Nah. 2, 3. bojovnici č-em oděni 

Červenati se.
Mat. 16, 2. jasno bude, nebo se č-á nebe; 3. 

Červeno.
2 M. 25, 5. kůže skopcové na č. barvené 

Červenost.
Př. 23,29. komu č. očí?

Červený.
1 M. 25,30. dej mi jisti krmě té č-é 
—- 38,28. baba uvázala na ni č-ou nitku
— 30. bratr jeho, kt. měl na ruce nitku č-ou 

Joz. 2,18. neuvážeš provázku z hedvábí č-ého
— 21. uvázala provázek z hedvábí č-ého 

Pis. 4, 3. z hedvábí č-ého dvakrát barv.
— 5,10. milý můj j. bilý a č.

Iz. 63, 2. proč j. č-é roucho tvé?
Nah. 2, 3. pavéza udatných jeho č-á 
Sk. 7r36. čině zázraky na moři č-ém
•žid. 9,19. s vodou a s vlnou Č-ou a s izopem

— 11,29. věrou přešli moře č-é jako po suchu
Červenější

1 M. 49,12. č-ch oči bude nad vino 
Červí cek.

Iz. 41,14. neboj se, č-u Jákobův
Česávati.

Am. 7,14. č-al jsem plané fíky 
Česnek.

4 M. 11, 5. rozpomínáme se na cibuli, č.
Čest.

4 M. 24,11. H. zbavil tě cti
1 Par. 29,11, tváť j.» ó Hospodine, velebnost i č.
2 Par. 26,18, aniž to bude tobě ke cti

2 8, 6. slávou a cti korunoval jsi jej
— 29, 1. vzdejte H-u č. a silu; 96, 7. 8.
— 49,21. člověk jsa ve cti, neusrozumi-li sobě
— 115, 1. ale jménu svému dej č.

Př. 11,16. žena Šlechetná má £.
— 19,11. Č. jeho j. prominouti proviněni
— 26, 1. tak nepřipadá na blázna č.

Jer. 13,16. dejte H-u, Bohu svému, č.
Mal. 1, 6. kdež j. 6. má?
Mat 13,57. neniť prorok beze cti, než v své 

vlasti; Mk, 6, 4.
Řím. 2, 7. slávy a cti hledají
— 10. č. každému, kdo čini dobré
— 9,21. jednu nádobu ke cti
— 13, 7. komu č., tomu č.

2 Tes. 2, 4. čemuž se děje Božská č.
1 Tim. 1,17. Bohu budiž č. i sláva na věky
— 5,17. dvoji cti hodni jmini buďte
— 6,16. kterémužto č. a sila věčná

2 Tim. 2,20. některé ke cti, některé ku potupě
— 21. nádobou ke cti posvěcenou

žid. 2, 7. slávou a cti korunoval jsi ho; 9.
— 3, 3. čim větší má č. stavitel
— 5, 4. aniž kdo sobě sám té cti osobuje
— 5. Kristus ne sám sobě té cti osobil

1 Petr 3, 7. mdlejšímu osudí žen. udělujíce cti
2 Petr 1,17. přijal od Boha Otce č. a slávu 
Zj. 4, 9. zvířata vzdávala slávu a č.
— 11. přijití slávu a č. i moc; 5, 12. 13.
— 19, 1. č. i moc Pánu Bohu našemu
— 21,26. snesou do něho slávu a č. národů

čí?
1 M. 24,23* a řekl: čí jsi dcera?
1 Sam.30,13. či jsi ty? A odkud jsi?
Mat. 22,20. či jest tento obraz a nápis?
Luk. 12,20. což’s připravil, či bude?

Č íhající.
Pláč 3,10. j. nedvěd č. na mne

Čihařský.
Oz 9, 8. prorok j. osidlem č-ým

Číhati.
1 Sam.24,12. ty pak č-áš na duši mou 
Job 38,40. ustavičně ze skrýši č-ajice 
2. 10, 9. č-á v skrytě jako lev

č-á, aby pochytil chudého 
Jer. 20,10. č-aji na poklesnuti mé

Čím.
Kaz. 7,10. č. }. to, že dnové prvni lepši 
Mal. 1, 7. č-ž jsme tě poŠkvmili?

Čin.
2 Sam.23,20. syn muže udatného velikých č-ů 
Est 10, 2. všickni č-ové sily jeho a moci 
2. 78,11. zapomenuli se na č-y jeho
— 104,13. aby ovocem č-ů tvých sytila se země
— 106,39. a smilnili č-y svými 

Př. 16, 3. uval na H. č-y své
Ez. 21, 24. patrni hříchové vaši ve všech č-ech

Činěn.
Iz. 5, 4. což ještě č-o býti mělo vinici mé
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Mat 11,21. kdyby v Týru a Sidónn byli č-i di- 
vové ti, kt. č-i; Luk. 10, 13.

ITim. 2, 1. aby přede vším č-y bývaly modlit 
Činěni.

2. 141, 4. uchýliti se k č. skutků bezbožných 
Kaz. 9,10. což by před se vzala ruka tvá k č. 
Mk. 16,20. slov jejich potvrzoval č-ím divů 
Fil. 2,13. pftsobi chtěni i skutečné č.

Viz: Dík, útržka.
Činěný.

Joel 3,19. pro násili synům Izr. č-é; Abd. 10. 
Činící.

5 M. 5,10. č. milosrdenství nad tisici těch 
2. 101, 7. nebude bydliti v domě mém č. lest
— 141, 9. od sitek č-ích nepravost

ftim. 1,32. netoliko čini, ale i č-ím nakládají
— 13, 3. nejsou k strachu dobře č-im, ale

zle č-ím
1 Petr 2,14. ku pomstě zle č-ich

Viz: Div, dobře, lest, úklad, zle, zlé. 
Činitel.

Iz. 45,16. odejdou s hanbou č-é obrazů 
ftim. 2,13. ale č-é zákona spravedliví budou 
Jak. 1,22. buďtež č-é slova
— 23. byl-li by kdo posluchač, a ne č.
— 25. posluchač zapomínatelný, ale č.

Činitel nepravosti.
Job. 31, 3. pomsta zázračná č-ům n.
— 34, 8. v tovaryšství s č-i n.
— 22. kdež by se skryli Č-é n.

2. 5, 6. v nenávisti máš č-e n.
— 6, 9. odstuptež ode mne č-é n.
— 14, 4. nevědí č-é n., že sžírají; 53, 5.
— 36,13. kdež padají č-é n.
— 92, 8. kvetou všickni č-é n.
— 10. rozptýleni budou č-é n.
— 94, 4. honosíce se všickni č-é n.

Př. 21,15. hrůzou č-ům n.
Oz. 6, 8. Galád, město č-ů n.
Mat 7,23. odejděte ode mne č-é n. Luk. 13,27. 

Činiti.
1 M. 19, 8. čiňte s nimi, jak se vám líbí

toliko mužům těmto nic nečiňte
— 21,22. Bůh š tebou ve všech věcech, kt. č-iŠ
— 24,49. č-íte-li milosrdenství a pravdu s pá

nem mým
— 39, 3. všecko, což č-il, H. k prospěchu při

vedl; 23.
— 22. cožkoli č. měli, on to spravoval
— 41,25. což Bůh č. bude, to ukázal Far.

2 M. 18,16. když mají o nějakou věc Č. přicház.
— 19, 8. cožkoli mluvil H., budeme č.
— 34, 7. milosrdenství č-ě tisícům
— 35, 1. slova, kt. přikázal H., abyste je č-ili 

3M. 18, 5. člověk, kterýž by je činil, živ bude.
— 20,22. ostříhejtež soudů mých a č-te je.

25, 18. Ez. 11, 20. 20, 19. 21. 36, 27. 
22,31. přikázáni a č-te je. 5 M. 4, 14. 5, 31. 

7, 11. 12. 11, 22. 15, 5. 26, 16.
4 M. 14,18. z vinného neč-i nevinného
5 M. 3,24. č. mohl skutky podobné

— 12, 8. nebudete dělati, jakž nyní Č-íme

— 13,11. aby neč-ili více něco podobného
— 27,26. zlořečený, kdož by neč-il jich
— 29, 9. aby se šťastně vedlo, což byste č-ili 

Soud. 1, 7. jakž jsem č-il, tak odplatil mi B.
— 17, 6. což se mu za dobré vidělo, to č-il
— 19,23. bratři moji, neč-te zlého
— 24. neč-te věci té hanebné

1 Sam. 2,22. Eli slyšel věci, k t č-ili synové j.
— 12,25. jestliže přece zle č. budete
— 25,17. pomysl a viz, co bys měla č. 

2Sam .22,34. č-i nohy mé jako lani
1 Kr. 2, 3. šťastně vedlo, což bys koli č-il 
2K r. 17,11. č-ili věci nejhorši
1 Par. 12,32. věděli, co by měl č. lid Izraelský
— 18,14. David č-il soud a spravedlnost

2 Par. 9, 8. abys č-il soud a spravedlnost
— 35,21. já nic nemám s tebou č.

Neh. 9,29. č-il-li by je člověk, byl by živ.
Job 5, 9. č-í věci veliké; 9, 10. 37, 4. 2.106,21.

— 9,12. kdo dí jemu: Co č-íš?
— 13,20. té dvojí věci, ó Bože, nečiň mi
— 32, 8. nadšeni Všemohoucího č-í lidi roz

umné
— 34,12. Bůh neč-i nic nešlechetně

2. 1, 3. cožkoli č. bude, šťastně se povede
— 7, 5. č-il jsem zle tomu
— 10, 2. bezbožník protivenství č-i chudému
— 15, 5. kdož tyto věci č-í, nepohneť se
— 31,25. zmužile sobě čiňte
— 40, 6. mnohé věci č-íš ty, H.
— 41, 2. kdož prozřetelný soud č-í
— 79,12. za pohaněni, kt. jsou tobě č-ili
— 103, 6. č-í což spravedlivého j. H.
— 18. na přikázáni, aby je č-ili
— 20. andělé, k t č-íte slovo jeho
— 21. služebnici, kt. č-íte vůli jeho
— 104, 4. kt. č-í posly své duchy
— 111,10. rozumu nabývají, kt. Č-i ty věci
— 115, 3. č-ě všecko, což se mu líbí
— 119, 3. neč-í nepravosti
— 121. č-ím soud a spravedlnost
— 135, 6. cožkoli chce H., to č-í
— 143,10. nauč mne č. vůle tvé
— 145,19. vůli těch, k t se ho bojí, č-í

Př. 6,32. kdož hubí duši svou, tenť to č-i
— 10,29. strachem těm, kt. č-í nepravost
— 11,17. účinný dobře č-í životu svému
— 20, 1. víno č-í posměvače
— 31,12. dobře č-i jemu a ne zle 

Kaz. 2, 4. veliké jsem skutky č-il
— 3,11. sám všecko č-i ušlechtile
— 3,14. cožkoli č-í Bůh, to trvá

č-í to Bůh, aby se báli 
Iz. 26,10. když se milost č-í bezbožnému
— 33, 1. když přestaneš nevěrně č.
— 44,24. já H. č-ím všecko; 45, 7.
— 46,10. což mi se libí, Č-ím
— 52, 5. nyní což mám č.? praví H.
— 64, 5. kdož ochotně č-i spravedlnost 

Jer. 5,19. proč nám Č-i H. Bůh všecko toto?
— 7,13. že č-íte všecky skutky tyto
— 26. hůře č-ili nežli otcové jejich
— 9,24. kt. č-im milosrdenství



Činiti —  Činiti se.
\

69

Jer. 11, 6. slyšte slova smlouvy a č-te je
— 51,24. bezpráví, k t  č-ili Siónu 

Pláč 4,16. starcům milosti neč-i
Ez. 17,15. zdaž pomsty ujde, kdož tak č-í?

— 18. všecko toto č-i; neujdeť pomsty
— 18, 9. č-ě, což pravého j.
— 24. č-ě podlé všech ohavnosti
— 20,11. č-il-li by Je kdo, jistě živ
— 22,29. lid této země č-i nátisk
— 33,32. slyšit slova, ale žádný neč-i
— 37,24. ustanoveni ostřihali i č-ili 

Dan. 4, 32. podlé vůle své č-i (Nejvyšší)
— 11, 3. král, k t bude č. podlé vůle své
— 27. těch králů srdce bude č. zlé

Oz. 6, 4. což mám č. s tebou, ó Efraime? 
Am. 3, 6. zdaž H. toho známa neč-i?
Abd. 15. jakž jsi č-il, tak se stane tobě 
Sof. 1,12. říkají: Neč-iť dobře H. ani zle č-i 
Mal. 2, 8. aby č-ili proti zákonu

— 3, 5. příchozímu křivdu č-ice
Mat 3, 2. pokání č-te; 4, 17. Mk. 1, 15. Sk. 2,

38. Zj. 2, 5.
— 3, 3. přímé č-te stezky jeho; Mk. 1, 3.

Luk. 3, 4.
— 5,19. kdož by koli č-il i učil, ten veliký
— 46. zdaliž i publikáni téhož neč-i? 47.
— 7,12. aby vám č-ili, tak i vy č-te jim
— 21. kdož č-i vůli Otce mého; 12, 50.
— 12,33. č-tež aneb strom dobrý, i ovoce
— 50. kdož by koU č-il vůli Otce mého
— 21,23. jakou moci tyto věci č-iš?

Mk. 11, 28. Luk. 20, 2.
— 24. jakou moci č-im; Mk. 11,29. Luk.

20, 8.
— 23, 3. zachovávejte a č-te

podlé skutků jejich neč-te 
praví, ale neč-i

— 23. tyto č. a oněch neopouštěti; Luk.
11, 42.

— 25,40. č-ili jednomu z nejmenších
— 45. neč-ili jednomu ani mně jste neč-ili
— 27,19. nic neměj č. se spravedlivým tímto 

Mk. 4,32. č-í ratolesti veliké
— 6,20. Herodes slýchaje jej, mnoho i č-il 

Luk. *6, 2. proč č-ite, Čehož nesluší č. v sobotu
— 31. i vy jim též podobně č-te
— 10,25. co Č-e život věčný dědičně obdržím?

18, 18.
— 28. to čiň a živ budeš
— 16, 9. č-te sobě přátely z mammony
— 20,20. špehéře, k t by se spravedlivými č-ili
— 22,19. to č-te na mou památku; 1 Kor.

11, 24. 25.
— 23,34. nevědí, co č-i

Jan 3, 2. těch divů č., k t ty č-iš
— 4,29. pověděl mi všecko, což jsem č-ila
— 5,18. rovného se č-e Bohu; 10, 33. 19, 7.
— 19. nemůžeť Syn sám od sebe nic č.

což vidi, an Otec č-i 
cožkoli on č-i, toť i Syn č-i

— 30. nemohuť sám od sebe nic č.
— 6,28. co budeme č., abychom dělali dílo B.
— 8,53. kým ty se č-iš?

— 13, 7. co já č-ím, to nevíš nyni
— 15. jakož jsem já učinil vám, i vy č-ili
— 17. blahoslaveni jste, budete-li je č.
— 27. co č-íš, čiň spěšně
— 14,12. skutky, kt. já č-im, i on č. bude

a větší nad ty č. bude
— 15,24. bych byl skutků neč-il

jichž žádný jiný neč-il 
Sk. 2,37. což máme č.?
— 5,35. pilně se rozmyslte, co máte č.
— 9, 6. Pane, co chceš, abych č-il?

14,15. což to č-ite? I my Udé jsme
— 16,28. nečiň sobě nic zléhol
— 30. co já mám č., abych spasen byl?
— 17, 7. ti proti ustanoveni císařskému č-i
— 19,11. divy veliké č-il Bůh skrze ruce
— 36. abyste nic kvapně neč-ili
— 21,13. co č-ite plačíce a trápíce srdce mé?
— 22,10. Pane, což mám č.?
— 26,20. skutky hodné č-ice pokáni 

ňím. 1,32. kt. takové věci č-i, hodni smrti
— 2, 1. poněvadž totéž č-iš, kt. soudíš
— 2, 3. soudíš ty, kdož takové věci č-i, a

sám totéž č-ě, že ujdeš soudu
— 14. od přirození č-i, což přikazuje zák.
— 4, 4. kdož skutky č-i, tomuť odplata
— 7,15. toho, což č-im, neoblibuji

ne což chci, to č-im
což v nenávisti mám, to č-im

— 19. neč-im dobrého, kt. dici
ale č-ím to zlé, jehož nechci

— 12, 8. kdo milosrdenství č-i
1 Kor. 9,17. jestliže dobrovolně to č-ím
— 10,31. cožkoli č-ite, k slávě Boži Č-te
— 11,25. to č-te, kolikrát koli piti budete

2 Kor. 1,17. zdali jsem co lehkomyslně Č-il?
— 8,10. kt. jste netoliko č. začali

Gal. 5,17. abyste ne což byste chtěli to č-ili
— 21. k t  kdo koU č-i, království B. dědi

cové nebudou
— 6, 9. č-ice dobře neoblevujme; 10.

Fil. 2,14. všecko č-te bez reptáni
Kol. 3,17. což koli č-ite v slovu neb ▼ skutku 

všecko č-te ve jménu Pána Ježíše
— 23. což byste koli č-ili

z té duše č-te, jako Pánu
2 Tes. 3,14. nemČjte s nim nic č.
T it 3, 5. ne ze skutků, k t  bychom my č-ili 
žid. 11,33. skrze viru č-ili spravedlnost
— 13,17. s radosti č-ili a ne se stýskáním

1 Petr 4,19. a t poroučeji duše své, dobře č-ice
1 Jan 1,10. 2e jsme nehřešili, č-ime je} lhářem 
Zj. 2, 5. čiň pokáni a první skutky

pohnut svícnem, nebude£»li po
káni č.

— 19,10. hleď, abys toho neč-il; 22, 9.
— 21, 5. aj, nové č-im všecko
— 22,15. vně, kdož miluje a č-i lei

Činiti se.
1 Sam.10,27. on (Saul) č-il se neslyše 
lK r. 14, 5. když přijde, č. se bude jinou 
2. 83, 2. nečiň se neslyše
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Činívati.
2. 31,20. veliká j. dobrotivost, kt. jsi č-al 
Iz. 48, 3. což jsem ohlašoval, brzce jsem č-al 
Ez. 23,39. takť jsou č-aly uprostřed mého 

domu
Čist.

2 Sam. 3,28. č. jsem já od krve Abnera
2 Kr. 5,10. umej se v Jordáně a č. budeš

— 13. umej se, a budeš č.
Job 11, 4. č. jsem před očima tvýma

— 25, 4. jakž by č. býti mohl naroz. z ženy?
— 33, 9. řekl jsi: č . jsem, bez přestoupeni 

Př. 20, 9. č. jsem od hříchu svého
Ez. 36,-25. pokropím vás a č-i budete 
Mat 8, 3. chci,- buď č.; Mk. 1, 41. Luk. 5, 13.

— 23,26. i to, což jest zevnitř, bylo č-o
— 27,24. č. Jsem od krve spravedlivého t. 

Jan 13,10. nebo č. jest vŠecken
i vy č-i jste, ale ne všickni

— 15, 3. již vy č-i jste pro řeč
Sk. 18, 6. já č. jsa, hned půjdu k pohanům
— • 20,26. žeť jsem č. od krve všech

Čisterna.
1 M, 37,20. uvržeme ho do č-y; 22.
— 28. vyvedli Jozeía z té č-y

3 M. 11,36. č. i shromážděni vod čistá budou
1 Sam.19,22. přišel až k č-i veliké v Socho
2 SanL23,15. z č-y Betlémské; 16.1 Par. 11,17.18. 
2. 40, 3. vytáhl mne z č-y hlučící
Př. 5,15. pí vodu z č-y své 
Jer. 2,13. vykopali č-y, č-y děravé
— 14, 3. přijdouce k č-ám navrátí se

Čistě.
2. 49,19. když sobě č. povoluje 
Mk. 7, 9. č. vy rušíte přikázaní Boží

Čisti.
5 M. 31,11. č. budeš zákon přede vším Izr. 
Joz. 8,34. potom četl všecka slova zákona 
2K r. 23, 2. četl, aby všickni slyšeli 
Neh. 8, 8. čtU v té knize v zákoně; 18.
Kaz. 12,12. č. mnoho j. zemdleni těla 
Iz. 34,16. hledejte v knize H. a čtěte 
M at 12, 3. co jste nečtli, co učinil David?

Mk. 2, 25. Luk. 6, 3.
— 5. zdali jste nečtli v zákoně?
— 19, 4. což jste nečtli, že ten, k t stvořil
— 21,16. nikdá liž jste nečtli, že z úst nemluv.
— 42. ňik.dy-li jste nečtli vPismich: Kámen
— 22,31. o vzkříšeni mrtvých zdaliž jste

nečtti?
— 24,15. kdo čte, rozuměj; Mk. 13, 14.

Mk* 12,10. jste Piána toho nečtli: Kámen 
Luk. 4,16. (Ježíš) vstal, aby četl

— 10,26. v zákoně co j. psáno, kterak čteš? 
Sk. 8,28. Četl Izaiáše proroka
— 30. rozumiš-liž medle, co čteš?
— 32. místo toho Písma, k t četl, bylo 

Zj. 1, 3. blahoslavený, kdož čte, i k t  slyší
— 5, 4. hoden, otevřití a č. tu knihu

Viz: čten.

Čistiti.
Mat 10, 8. malomocné č-te

— 23,25. č-íte po vrchu konvice; Luk. 11, 39. 
Mk. 7,19. čistěci všeliké pokrmy
Jan 15, 2. ratolest, k t nese ovoce, č-i 

Čistiti se.
3 M. 14,28. kdož se č-i 
Mat 11, 5. malomocní se č-i

Čistota.
2 Sam.22,2- podlé č-y rukou mých; 25. 2. 18, 

21. 25.
Job 22, 30. vysvobodí č-ou rukou tvých 
2. 73,13. nadarmo v č-ě chovám srdce 
Am. 4, 6. dal jsem vám č-u zubů
2 Kor. 6, 6. jako Boži služebnici v č-ě 
FU. 1,16. navzdoru Krista zvěstuji, ne v č-ě
1 Tim. 4,12. buď přikladem věrných v č-ě
— 5, 1. 2. napomínej mladic ve vši č-ě
— 22. sebe samého ostříhej v č-ě

Čistotný.
Jer. 2,21. jsem tě vysadil semenem č-ým 
Tit. 2, 5. ženy aby byly šlechetné, č-é 
Jak. 3,17. moudrost s hůry j. č-á

Čistý.
1 M. 7, 2. ze všech hovad č-ých vezmeš; 8.

8, 20.
2 M. 25,31. svícen ze zlata Č-ého; 36.37,17.22.

— 27,20. ať nanesou oleje oUvového č-ého
— 39,37. svícen č., lampy spořádané 

3M. 6,11. vynese popel ven na místo č-é
— 13, 6. za č-ého vyhlásí jej kněz

zpéře roucha svá a č. bude
— 14, 8. umyje se vodou, a č. bude; 9.
— 53. očisti dům ten, i budeť č.

4 M. 5,19. č-á od vody této zlořečené
— 18,11. č. v domě tvém bude je jisti
— 19,19. pokropí tedy č. nečistého

a č. bude u večer
5M. 14,11. ptactvo č-é jisti budete
Job 8, 6. kdybys ty byl č. a upřímý
— 14, 4. kdo dokáže, aby č. z neč-ého pošel
— 15,15. nebesa nejsou č-á před očima jeho
— 16,17. i modlitba má č-á jest
— 17, 9. ten, jenž j. č-ýčh rukou, posilni se
— 25, 5. hvězdy nebyly by č-é před očima j.
— 28,19. aniž za č-é zlato ceněna 

2. 12, 7. výmluvnosti H. jsou č-é
— 19, 9. přikázaní H. jest č-é
— 51,12. srdce č-é stvoř mi, ó Bože
— 73, 1. dobrý těm, kt. jsou č-ého srdce 

Př. 15,26. ale č-ých řeči vzácné
— 16, 2. cesty člověka č-é se jemu zdají
— 21, 8. č-ého dílo přímé j.
— 25, 4. ukáže se slevači nádoba č-á
— 30,12. j. pokolení č-é samo u sebe 

Pis. 6, 9. k t  j. to, č-á jako slunce
Iz. 66,20. v nádobě č-é do domu H.
Ez. 36,25. pokropím vás vodou č-ou
Ab. 1,13. č-éť jsou tvé oči 
Sol. 3, 9. způsobím národům rty č-é 
Mat. 5, 8. blahoslaveni č-ého srdce

— 27,59. obvinul je v plátno č-é
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Luk. 11,41. všecky věci vaše č-é budou 
ftím. 14, 20. všecko č-é j., ale zlé j. člověku
2 Kor. 11, 2. zasnoubil jsem vás č-ou pannu 
Fil. 4, 8. kterékoli č-é, o těch věcech
1 Tim. 1, 5. láska ze srdce č-ého
— 2, 8. pozdvihujicé č-ých rukou
— 3, 9. tajemství víry v svědomí č-ém

2 Tim. 1, 3. Bohu sloužím v svědomí č-ém
— 2,22. vzývají Pána ze srdce č-ého 

TiL 1,15. všecko zajisté č-é j. č-ým
nevěřícím nic není č-ého 

2id. 10,23. umyté tělo vodou č-ou 
Jak. 1,27. náboženství č-é a nepoškvrněné 
1 Petr 1,22. z č-ého srdce jedni druhé milujte
1 Jan 3, 3. očišťuje se, jakož i on č. j.
Zj. 15, 6. oblečeni jsouce rouchem č-ým
— 19, 8. aby se oblékla v kment č.
— 14. jsouce odini kmentem bílým a č-ým
— 21,18. zlato č-é, podobné sklu č-ému
— 22, 1. ukázal mi potok č-ě vody živé

Čistší.
Joh 4,17. býti č-im nad toho, kt. ho učinil 
Pláč 4, 7. č. byli Nazareové její než sníh 

Číše.
1 Sam.26,11. vezmi kopí a č-i vodnou
2 Sam.12, 3. chléb jeho jedla a z č. jeho pila 
lK r. 19, 6. u hlavy jeho chléb a č. vody
2 Kr. 12,13. do domu H. č-i stříbrných
2 Par. 4, 8. k tomu č-í zlatých 100 
Kaz. 12, 6. než se rozrazí č. zlatá 
Jer. 16, 7. aniž jich napojí z č. potěšeni 
Zach. 9,15. naplní č-i i rohy oltáře
— 12, 2. Jeruzalém jako č-i ku potáceni
— 14,20. hrnců jako č-í před oltářem 

Mat. 10,42. kdož by dal č-i vody studené 
Mk. 9,41. kdož by dal vám piti č-i vody

Čítání.
1 Tim. 4,13. buď pilen č., napomínání

Čitedlen.
Job 6,30. neměl-liž bych č. býti bid?
2 Tim. 1, 8. č. buď úzkosti pro evangelium 
2id. 4,15. kt. by nemohl č. býti mdlob našich

Čitelnost.
2K r. 4,31. nebylo lilasu, ani č-i 

Čitelný.
2id. 10,34. vězení mého č-i jste byli
1 Petr 3, 8. jedni druhých bíd č-í

Čiti.
5M. 4,28. nevidí, ani čiji; 2. 115, 6.
2. 115, 6. nos mají a nečiji
Př. 23,35. tloukli mne, a nečil jsem

Př. 6* 5. vydři se jako pták z ruky č-a
Jer. 5,26. střeže jako č-ci 

Člověk.
1 M. 1,26. učiňme č-a k obrazu našemu
— 27. stvořil Bůh č-a; 2, 7. 9, 6.
— 2, 7. byl č. v duši živou
■— 15. Bůh Č-a postavil v ráji; 16.
— 18. není dobře č-u samótnému
— 3,22. č. učiněn j. jako jeden z nás.

— 24. vyhnal č-a (ze zahrady Eden)
— 6, 3. nesnadniti duch můj s č-em
— 6. litoval H., že učinil č-a
— 7. vyhladím ze země č-a; 7, 21, 23.
— 9, 5. budu vyhledává ti duše č-a
— 6. kdo by koli vylil krev č-a

skrze č-a vylita bude krev jeho 
k obrazu svému učinil Bůh č-a

— 31,50. žádného č-a není s námi 
2M. 4,11. kdo dal ústa č-u?

— 13,13. prvorozeného č-a vyplatíš
— 21,12. kdo by ubil č-a; 3 M. 24, 17.
— 33,11. jako mluví č. s přítelem svým
— 20. neuzří mne č., aby živ zůstal

3 M. 7,25. vyhlazen bude č. ten; 4 M. 15, 30.
— 24,20. jakouž by ohavu učinil na těle č-a 

4M. 19,22. č., k t by se dotkl toho
— 23,19. Bůh silný neni jako č.; 1 Sam. 15»

29. Oz. 11, 9.
5 M. 8, 3. ne samým chlebem živ bude č.; 

Mat. 4, 4. Luk. 4, 4.
— 24, 7. postižen, že ukradl č-a
—  27,25. by vzal dary, aby zabil č-a

1 Sam. 2,25. zhřeší-li č. proti č-u
— 16, 7. nepatřím, nač patří č.

č. hledí na to, což j. před očima
1 Kr. 8,46. neni č-a, kt. by nehřešil; Kaz. 7, 20.
2 Kr. 9,11. vy znáte č-a i řeč jéhó
1 Par. 17,17. na mne, jako na osobu č-a vzácného
— 29, 1. ne č-u palác ten, ale H. Bohu

2 Par. 6,18. zdali bydliti bude Bůh s č-em
— 14,11. nechť nemá moci bídný č.
— 32, 8. s nímť j. rámě č-a

Neh. 1,11. nakloně k němu lítostí č-a toho
— 9,29. činil-li by je č., byl by živ 

Job 2, 4. všecko, což má č., dá za sebe
— 4,17. může č. spravedlivějším b. než Bůh?
— 5, 7. č. rodí se k bídě
— 17. jak blahoslavený j. č., kt. tresce B.

. — 7, 1. zdaliž nemá vyměřeného času č.
— 17. co j. č., že ho sobě tak vážíš?
— 9, 2. jak by mohl č. spravedliv býti? 25,4.
— 32. Bůh neni č-em jako já
— 11,12. č. j. jako hřebec ž divokého osla
— 13, 9. jakož č. oklamán bývá
— 14, 1. Č. jest krátkého věku
— 19. naději č-a v nic obracíš
— 15,14. což j. č., aby se mohl očistiti?
— 20,29. tenť j. podíl č-a bezbožného

21, 4. zdaliž já před č-em naříkám?
— 22, 2. zdaliž Bohu prospěšný býti může č.
— 25, 6. smrtelný č., jsa jako červ
— 32, 8. vidím, že Duch Boží v č-u
— 21. k č-u bez proměňováni jmé. mluvit!
— 33,12. větší j. Bůh nežli č.
— 34,11. on podlé skutků č-a odplácí
— 15. tak by č. do prachu se navrátil
— 37, 6. zavírá ruku všelikého č-a

2. 9,20. povstaniž, H., ať se nesilí č.
— 10,18. aby jich nessužoval více č. bídný
— 22, 7. já Červ jsem a ne č.
— 25,12. který jest č., ježto se boji H-a
— 32, 2. blahoslavený Č* jemuž nepočítá H.



72 Člověk.

2. 37,23. krokové č-a spravedlivého od H.
— 39, 6. pouhá marnost každý č.; 12. 62, 10.
— 43, 1. od č-a lstivého vytrhni mne
— 49,21. č. jsa ve cti, neusrozumi-li sobě
— 52, 9. toť j. ten č., k t neskládal v Bohu sily
— 55,14. ale ty, č-če mně rovný
— 56, 2. nebo mne sehltiti chce č.
— 12. aby mi co učiniti mohl č.; 118, 6.
— 76,11. i hněv č-a chváliti tě musi
— 84, 6. blahoslavený Č., jehož sila j. H.
— 13. blahoslavený č., kt. naději skládá

v tobě
— 88, 5. připodobněn č-u beze vší sily
— 90, 3. přivodíš č-a na to, aby setřin byl
— 103,15. dnové č-a jsou jako tráva
— 104,14. aby rostla bylina ku potřebě č-u
— 15. vino, jenž obveseluje srdce č-a
— 23. č. vychází ku práci své
— 109,16. protivenství činil č-u chudému
— 116,11. všeliký č. jest lhář
— 118, 8. lépe než naději skládati v č-u
— 140, 2. vysvoboď mne, H. od č-a zlého
— 12. č. utrhač nebude upevněn na zemi
— 144, 3. co j. č., že se znáš k němu?
— 4. č. marnosti podobný jest

Př. 3,13. blahoslavený č. naléz. moudrost
blahoslavený č. vynášející opatrn.

—----- 5,21. před očima H. jsou cesty č-a 
----- 6,12. č. nešlechetný chodí v převrácen.
— 8, 34. blahoslavený č., k t mne slýchá
—  11, 7. když umírá č. bezbožný, hyne na

děje
— 25. č. štědrý bývá bohatší
— 12, 3. nebývá trvanlivý č. v bezbožnosti
— 14. odplatu za skutky Č-a dá jemu
— 14,12. cesta zdá se přímá č-u; 16, 25.
— 16, 1. při č-u bývá spořádáni myšlení
— 2. všecky cesty č-a čisté se zdají
— 9. srdce č-a přemýšlí o cestě své
— 26. č. pracovitý pracuje sobě
— 19, 22. žádaná věc č-u j., dobře činití
— 21, 2. všeliká cesta č-a přímá se zdá
— 16. č. bloudící z cesty rozumnosti
— 27,19. tak srdce č-a č-u
— 28,12. vyhledáván bývá č.
— 17. č-a, kt. násilí činí krví
— 23. kdo domlouvá č-u, milost
— 28. když povstávají bezbožní, skrývá

se č.
— 29,25. strašlivý č. klade sobě osidlo 

Kaz. 1, 3. jaký užitek má č. z práce své
— 6, 7* všecka práce č-a j. pro ústa
— 10. známé bylo, že č. býti měl
— 7, 2. pro dokonání každého č-a
— 20. není č-a spravedlivého; 1 Kr. 8, 46.
— 29. učinil Bůh č-a dobrého, ale oni
— 8, 9. časem panuje č. nad č-em
— 9,12. nezná č. času svého
— 12, 5. béře se č. do domu věčného
— 13. na tom všecko č-u záleží 

Iz. 2,17. sehnuta bude pýcha č-a
— 22. přestaňte! doufati v č-u
— 6,11. aby nebylo žádného č-a

— 13,12. dražší bude č. nad zlato čisté
— 33, 8. za nic položil sobě č-a
— 38,11. nebudu vidati č-a více
— 45,12. já jsem č-a stvořil; Jer. 27, 5.
— 51,12. jakáž jsi ty, že se bojifi č-a?
— 55, 7. opusť č. nepravý myšleni svá
— 58, 5. v němž by trápil Č. duši svou 

Jer. 10,14. tak zhlupěl každý č.
— 23. není v moci č-a cesta jeho
— 16,20. zdaliž udělá sobě č. bohy?
— 17, 5. zlořečený ten, kt. doufá v č-a 

Pláč 3,39. proč by sobě stýskal č. živý?
Ez. 28, 2. ježto jsi č. a ne Bůh silný
Dan. 2,10. není č-a, kt. by oznámiti mohl

— 6, 7. žádost ná kt. koli č-a
— 7, 4. na nohách jako č. státi musila 

Oz. 9, 7. ten prorok j. blázen a č. ničemný 
Mich. 6, 8. oznámiltě tobě, ó č-e, co j. dobrého 
Zach. 9, 1. k H. zřetel č-a

— 13, 5. mne učil tomu č. od dětinství 
Mat 3, 8. loupiti-liž má č. Boha?
Mat 4, 4. ne samým chlebem živ bude č.;

(5 M. 8, 3.) Luk. 4, 4.
— 8, 9. jsem č. pod moci; Luk. 7, 8.
— 10,35. abych rozdělil č. proti otci jeho
— 11, 8. č-a-li měkkým rouchem oděného?

Luk. 7 25.
— 11,19. přišel Syn č-a; Mat 18,11. Luk. 19,10.
— 12,12. čím lepší jest č. než ovce?
— 35. dobrý č. vynáší dobré
— zlý č. vynáší zlé
— 13,24. podobno č-u, rozsívajícímu
— 15,11. ne to poškvrňuje č-a

což z úst, poškvrňuje č-a; 18. 20.
— 16,26. co j. plátno č-u, by všecken svět
— kt. dá č. odměnu za duši svou; 

Mk. 8, 37.
— 18, 7. běda č-u, skrze něhož pohoršení;

26,24. Mk. 14,21.
— 19, 3. sluší-li č-u propustiti manželku
— 6. což Bůh spojil, č. nerozlučuj; Mk.

10, 9.
— 20,18. a Syn č-a vydán bude
— 21,28. č. jeden měl dva syny
— 24,22. nebyl by zachován žádný č.
— 26,24. běda č-u tomu; Mk. 14,21. Luk. 22^2.
— 72. neznám toho č-a; 74. Mk. 14, 71.
— 27,32. nalezli č-a Cyrenenského 

Mk. 2,27. sobota pro č-a učiněna j.
a ne č. pro sobotu

— 5, 2. se s nim potkal č. z hrobů
— 13,26. a tehdážť uzří Syna č-a
— 15,39. jistě č. tento Syn Boží byl 

Luk. 5, 8. neboť jsem č. hříšný
— 20. č-e, odpuštěniť jsou tobě hříchové
— 6,48. podoben j. č-u stavějícímu dům; 49.
— 10,30. č. jeden šel z Jeruz. do Jericha
— 12,14. č-če, kdo mne ustavil soudcim
— 16. č-a bohatého hojné úrody pole
— 14,16. č. nějaký učinil večeři velikou
— 30. tento č. počal stavětí
— 15,11. č. jeden měl dva syny
— 16, 1. č. jeden byl bohatý, k t  mil šafáře
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Luk. 19. byl č. jeden bohatý a obláčel se
— 19,12. č. jeden rodu znamenitého
— 21. ježto jsi č. přísný; 22.
— 22,58. Petr řekl: ó  č-e, nejsem
— 60. č-e, nevím, eo pravíš
— 23, 4. žádné viny na tomto č-u 

Jan 1, 6. byl č. poslaný od Boha
— 2,10. každý Č. nejprvé dobré víno
— 25. aby kdo svědectví vydával o č-u

on včděl, co by bylo v č-u
— 3, 4. kterak můž č. naroditi se
— 27. nemůžť č. vzíti ničeho
— 5, 5. byl tu č. jeden 38 let nemocen
— 6,27. pokrm, k t Syn č-a dá vám
— 62. co pak kdy byste uzřeli Syna č-a
— 8,17. dvou č-ů svědectví pravé j.
— 9,16. ten č. není z Boha

kterak může č. hříšný takové divy
— 24. zavolali č-a toho, kt. býval slepý

my víme, že č. ten hříšník j.
— 30. odpověděl ten č.: Toť j. divná věc
— 10,33. ty, č. jsa, děláš se Bohem
— 11,47. tento č. divy mnohé činí
— 50. aby jeden č. umřel za lid; 18, 14.
— 16,21. protože se narodil č. na svět
— 17, 2. dal jemu moc nad každým č-em
— 18,29. jakou žalobu proti č-u tomuto_ 5> ajf gj

Sk. 10,26. i jáť také č. jsem; (14, 15.)
— 28. abych žádného č-a nepravil obec.
— 21,39. já jsem č. Žid Tarsenský; (22, 3.)
— 22,26. č. tento jest ftiman
— 23, 9. nic jsme zlého nenalezli na tomto č-u
— 26,32. mohl propuštěn býti č. tento
— 28, 4. jistě č. tento jest vražedlník 

ftim. 1,23. v podobenství porušitelného č-a
— 2, 1. nemůžeš se vymluviti, ó č-e
— 3. zdali se domníváš, ó č-e
— 3, 4. B. pravdomluvný, ale každý &lhář
— 20. nebude ospravedlněn žádný č.; Gal.

2, 16.
— 28. č. bývá spravedliv věrou
— 5,12. skrze jednoho č-a hřích na svět
— 15. z milosti jednoho č-a Jezukrista
— 6, 6. starý č. náš s ním ukřižován
— 7,22. podlé vnitřního č-a; Ef. 3, 16.
— 24. bídný já č., kdo mne vysvobodí
— 9, 20. ó č-če, kdo jsi ty, že odmlouváš?

1 Kor. 2,11. kdo z lidi ví, co j. v č-u
jediné duch č-a, k t  jest v něm?

— 14. tělesný č. nechápá těch věcí
— 3, 3. zdaž ještě podlé č-a nechodíte?
— 4, 1. tak o nás smýšlej Č.
— 6,18. hřích, kt. koli učinil by č.
— 7, 1. dobréť by bylo č-u, se nedotýkati
— 9, 8. zdali podlé Č-a to pravím?
— 11,28. zkusiž sám sebe č.
— 15,21. poněvadž skrze č-a smrt

skrze č-a i vzkříšení z mrtvých
— 45. první č. Adam v duši živou
— 47. první č. ze země zemský

druhý č. sám Pán s nebe
2 Kor. 4,16. ten zevnitřní č. náš ruší se

— 12, 2. znám č-a v Kristu
— 4. kterýchž nesluší č-u mluviti 

Gal. 1,11. evangelium to není podlé č-a
— 12. aniž jsem ho přijal od č-a
— 6, 1. zachvácen č. v nějakém pádu
— 7. cožkoli rozsíval by č.

Eí. 4,22. obcováni podlé toho starého Č-a; 
Kol. 3, 9.

— 24. obléci toho nového č-a 
Fil. 2, 8. v způsobu nalezen jako č.
1 Tes. 4, 8. ne č-em pohrdá, ale Bohem
2 Tes. 2, 3. zjeven bude ten č. hřícha
1 Tim. 2, 5. prostředník č. Kristus Ježíš
— 6,11. ó č-če Boží, takových utíkej

2 Tim. 3,17. aby byl dokonalý č. Boží 
Tit. 3,10. č-a kacíře vyvrž
žid. 2, 6. co jest č., že naň pomníš? (2. 8, 5.)

— 13, 6. by mi co učiniti mohl č.
Jak. 1,19. každý č. rychlý k slyšeni 
lP e tr  1,24. sláva č-a jako květ trávy
— 3, 4. ten skrytý srdce č.

Zj. 13,18. nebo jest po2et č-a
Člun*

Sk. 27,16. sotva jsme mohli obdržeti č.
— 30. když chtěli pustiti č. do moře
— 32. žoldnéři utínali provazy u č-u

Člunek.
Job 7, 6. rychlejší nežli č. tkadlce 

Čten.
Neh. 13, 1. v ten den č-o j. v knize Moji.

Čtenář.
Ab. 2, 2. aby je přeběhl č.

Čtrnácte*
Mat. 1,17. až do Davida rodů č-e
1 Kr. 8,65. držel Sal. slavnost. . .  za sedm dní

a opět za 7 dní, t. j. za 14 dní.
Čtrnáctý.

2 M. 12,18. prvního měsíce, č-ého dne 
Sk. 27,33. již jest tomu dnes č. den

Čtverhraný.
2 M. 28,16. náprsnik soudu č. bude 
Ez. 40, 47. síň Č-ou; 48, 20. obět č-ou
— 41,21. chrámu veřeje byly č-é 

Zj. 21,16. položeni města toho č-é j.
Čtverhranatý.

2 M. 27, 1. č. bude oltář.
Čtvermo.

1 Sam.14,13. lezl č. Jonata a oděnec jeho
Čtvernásob.

Luk. 19, 8. navracuji to č.
Čtvemásobně.

2 Sam.12, 6. ovečku tu zaplatí č.; 2 M. 22, 1.
Čtvernohý.

Sk. 10,12. hovada č-á; 11, 6. ftim. 1, 23.
Čtvero.

Jer. 15, 3. představím jim to č.: meč 
Čtvrták.

Mat 14, 1  Luk. 3, 1. 19. 9, 7. Heródes č.
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Čtvrtý.
1 M. 1,19. a bylo jitro, den č.

Čtvrtý díl.
4M. 28, 7. č. d. míry hin na beránka 

Čtyřhlavý.
Dan. 7, 6. č-á byla Šelma ta

Čtyřhranatý. Čtyřhraný.
Ez. 43,16. č. oltář; 45, 2. č-é misto 

Čtyři. Čtyry.
1 M. 2,10. byla ve č. hlavní řeky
— 14, 9. č. králové proti pěti

1 Kr. 7, 2. na č-ech řadích sloupů cedrových 
Př. 30,15. č., kt. nikdy neřeknou dosti
— 18. tři tyto věci, nýbrž č.; 21. 29.
— 24. č. tyto věci jsou malé, avšak 

Dan. 3,25. aj, vidím č. muže rozvázané
— 8, 8. zrostli znamenití č. (rohové)

Ez. 10,14. č. tváři mělo každé (zviře)
— 42,20. č. strany; 43, 16.

Zach. 6, 1. č. vozové z prostředku dvou hor
— 5. to jsou č. větrové nebeští

Mat. 24,31. vyvolené ode č-ř větrů; Mk. 13, 27. 
Jan 11,17. a nalezl ho č. dni pochovaného 

Čtyřidceti.
1 M. 7,12. byl příval na zemi č. dni a č. noci

— 17. potopa za č. dnů
— 8, 6. po č. dnech otevřev Noé okno
— 18,29. snad nalezeno bude tam č.?
— 50, 3. vyplnilo se při něm č. dní

2 M. 16,35. jedli mannu za č. let
4M. 14,34. podlé počtu č. dnů
Joz. 5, 6. č. let chodili po poušti
1 Kr. 19, 8. v síle pokrmu toho č. dni a č. nocí 
2. 95,10. za č. let měl jsem nesnáz
Ez. 29,13. po skonáni č. let shromáždím
Am. 2,10. vedl jsem vás po poušti č. let
Jon. 3, 4. po č. dnech Ninive vyvráceno bude
Mat. 4, 2. postiv se č. dnů a č. nocí
Mk. 1,13. byl tam na poušti č. dnů
Luk. 4, 2. za č. dni pokoušín byl
Sk. 1, 3. za č. dnů ukazuje se jim
— 7,42. zdaliž jste mi obětovali za č. let
— 13,18. za čas č. let snášel jejich obyčeje

2 Kor. 11,24. pětkrát č. ran trpěl jsem 
Žid. 3, 9. viděli skutky mé po č. let
— 17. na kt. se hněval č. let?

Čtyřidcetikrát.
5 M. 25, 3. č. káže ho mrštiti

Čtyřmecítma (dvacet čtyři).
Zjev. 4, 4. č. trůnů
— 4,10. č. starců; 5, 8. 14. 11, 16.

Daberet.
Joz. 19,12. (meze) táhne se k D. 21, 28.
1 Par. 6,72. D. a předměstí jeho

Dabir.
Joz. 10,38. přišli do D. a (Jozue) dobýval ho
— 12,13. král D. jeden
— 15,49. město Sanna, jenž j. D.

Soud. 1,11. D. prvé bylo Kariatsefer
Dágon.

Soud. 16,23. 1 Sam. 5, 2 atd. 1 Par. 10, 10. 
DaktyL

1 M. 43,11. doneste muži tomu d-ů
Dále.

1 Sam.20,22. střely jsou před tebou d.; 37.
1 Kor. 4, 2. d. vyhledáváš se při šafářích 
1 Tes. 4, 1. d. pak, bratři, pros. vás. 2 Tes. 3,1.

Daleko.
1 M. 29, 7. však ještě d. do večera 
Ž. 55, 8. aj, d. bych se vzdálil
— 88, 9. d. jsi vzdálil mé známé ode mne
— 103,12. jak d. j. východ od západu, tak d.
— 119,155. d-ť j. od bezbožných spaseni 

Př. 31,10. d. nad perly cena její
Iz. 57, 9. posíláš posly své d. a ponižuješ se 
Jer. 51,50. zpominejte d. jsouce na H.
Ez. 6,12. kdož d. bude, morem umře
— 11,16. ačkoli d. zahnal jsem je

Am. 6, 3. kt. smyslíte, žé jest d. den bídy

Mat. 15, 8. srdce jejich d. j. ode mne; Mk. 7, 6.
Mk. 12,34. nejsi d. od království Božího
Sk. 2,39. zaslíbeni to i všechněm, kt. d. jsou
— 17, 27. není d. od jednoho každého z nás
— 22,21. ku pohanům d. pošli tebe

Dalekost,
Joz. 9,13. zvetŠela, pro přílišnou cesty d. 

Daleký.
5M. 14,24. jestliže by pak d-á byla cesta 
Joz. 9, 9. ze země velmi d-ě přišli. 2 Kr. 20,14. 
lK r. 8,46. že by je jaté vedli do země d-é 
Př. 27,10. lepšit j. soused blízký, než bratr d. 
Iz. 5, 26. vyzdvihne korouhev národu d-mu
— 33,13. slyšte d-ci; 46, 12.
— 17. spatři i zemi d-ou
— 49, 1. pozorujte národové d-cí
— 57,19. hojný pokoj d-ému jako blízkému
— 59,11. vysvobození, ale d-é j. od nás 

Ez. 22, 5. blízké i d-é se tobě posmívati 
Zach. 6,15. nebo d-cí přijdou
Luk. 15,13. odšel do d-é krajiny; 19, 12.
Ef. 2,13. kt jste někdy byli d-cí; 17.

Dalila.
Soud. 16, 4. 6. 10. 12. 13. 18.

Dalmacie.
2 Tim. 4,10. Titus (šel) do D.

Dalmanuteký.
Mk. 8,10. přeplavil se do krajin D-ch

D.
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Damana.
Sk. 17,34. uvěřili Dionyzius i D. a jiní 

Damašek.
1 M. 14,15. k t leží na levo D-u
2 Sam. 8, 5. přitáhli Syrští od D-u
lK r. 11,24. odšedše do D-u, kralovali v D-u

— 15,18. k Benadadovi, k t v D-u; 2 Par. 16,2.
2 Kr. 8, 7. přišel Elizeus do D-u

— 14,28. jak zase dobyl D-u (Jerohoám)
— 16,11. poslal král Achas z D-u
— 12. když se navrátil král z D-u

2 Par. 28, 5. množství veliké přivedli do D-u 
Iz. 7, 8. hlava Syrské země j. D., D-u Rezin
— 10, 9. zdali neni jako D. Samaří?
— 17, 1. Břímě D-u. D. "přestane býti
— 3. bude odjato království od D-u 

Jer. 49,23. proti D-u. 24. oslábne D.
Am. 1, 3. pro troji nešlechetnost D-u 
Zach. 9, 1. D. bude odpočinuti jeho
Sk. 9, 2. vyžádal listy do D-u; 8.
— 3. přibližoval se k D-u; 22, 6.
— 10. v Du; 19. 22. 27. 26, 20. do D-u

22,10.11.26,12.
2 Kor. 11,32. hejtman v D-u, ostřihal D-u 
Gal. 1,17. přišel jsem zase do D-u

Damasský.
1M. 15, 2. D. Eliezer
2 Sam. 8, 6. osadil David Sýrii D-ou 
lK r. 19,15. navrať se cestou k D-é poušti
2 Kr. 5,12. zdali nejsou lepši řeky D-é

— 8, 9. všeliké věci výborné D-é
1 Par. 18, 6. osadil David Sýrii D-ou 
2 P a r .28,23. obětoval bohům D-ým 
Iz. 8, 4. odejme zboží D-é
Jer. 49,27. zanítím oheň ve zdi D-é 
Ez. 27,18. D-šti kupci tvoji kupčili 
Am. 5,27. přestěhuji vás dále než D-é

Dammim.
1 Sam.17, 1. na pomezi D.

Dan.
1 M. 14,14. Abram honil je až k D.
— 30, 6. nazvala jméno jeho D.
— 35,25. synové Bály: D. a Neftalím
— 46,23. syn D-ův: Chusim
— 49,16. D. souditi bude lid svůj
— 17. D. jako had podlé cesty 

2M. 38,23. Aholiab, z pokolení D.
4M. 1,38. ze synů D.; 39. 4 M. 26, 42. (1, 12)
— 2,25. korouhev vojska D. k straně; 10,25.
— 13,13. z pokolení D. Amiel

5 M. 27,13. zlořečili na hoře Hébal: D.
— 33,22. o D-ovi řekl: D. jako lvíče
— 34, 1. ukázal jemu H. všecku zemi až do D. 

Joz. 19,40. na pokolení synů D. los sedmý
— 47. přišlo pomezi synům D. malé
— přezděÚ Lesenu D. Soud. 18, 29.. 

Soud. 5,17. D. proč zůstal při lodéch?
— 13,25. počal ho Duch H. ponoukat! v D.
— 18, 2. poslali synové D. pět mužů; 11. atd.
— 29. jméno města D. od jména otce
— d0. postavili synové D. rytinu

— 20, 1. od D. až do Bersabé, 1 Sam. 3, 20.
2 Sam. 17, 11. 1 Kr. 4, 25.

1 Kr. 12,29. druhé tele postavil v D.
— 30. k jedn. z telat až do D. 2 Kr. 10,29.
— 15,20. dobyl Jon. a D. (2 Par. 16, 4.)

1 Par. 12,35. z pokolení D. způsobných k boji 
Jer. 4,15. hlas oznamujícího přichází od D. 
Ez. 27,19. D. i Jávan chodíce na jarmarky tvé
— 48, 1. podlé Emat pokolení D.

Dán, dáno.
4M. 3, 9. vlastně d-i jsou Levité; 8, 16.
E st 5, 6. jaká j. žádost tvá? a budeť d-o 
2. 14, 7. ó by ze Siona d-o bylo spaseni 
Iz. 9, 6. syn d. j. nám 
Jer. 13,20. kdež j. to stádo, kt. d-o bylo 
Mat. 7', 7. proste, a d-oť bude vám; Luk. 11,9.
— 10,19. d-oť bude vám v tu hodinu
— 13,11. vám d-o j. znáti tajemství; Mk. 4,

11. Luk. 8, 10.
— ale jim neni d-o
— 12. kdož má, d-o bude jemu; 25, 29. 

Mk. 4, 25. Luk. 8, 18. 19, 26.
— 19,11. chápaji ti, jimž j. d-o
— 26, 9. (mohlo) d-o býti chudým; Jan 12,5.
— 28,18. d-a j. mi všeliká moc na nebi i 

Mk. 9,31. Syn čL d. bude v ruce lidské
— 13,11. což vám bude d-o v tu hodinu 

Luk. 1,77. aby d-o bylo uměni spasitelné
— 4, 6. nebo mně d-a j. (moc i sláva)
— 17. d-a jemu kniha Iz. proroka
— 6,38. dávejte, a budeť vám d-o
— 10,22. všecky věci d-y jsou mi
— 12,48. komuž j. mnoho d-o

Jan 3,27. leč by jemu d-o bylo s nebe
— 6,65. leč by jemu bylo d-o od Otce 

7,39. ještě nebyl d. Duch svátý
Sk. 3,14. za vražedlníka, aby vám byl d.
— 5,31. aby bylo d-o lidu Izr. pokání

1 Kor. 12, 7. d-o bývá zjevení Ducha k užitku
2 Kor. 12, 7. d. mi jest osten do těla
Fil. 1,29. vám j. to z milosti d-o pro Kr.
Jak. 1, 5. i budeť d-a jemu (moudrost)
1 Petr. 1,13. doufejte v té milosti, kt. vám d-a
Juda 3. o viru, kt. j. d-a svátým
Zj. 6,11. d-o každému z nich roucho bílé

— 9, 1. d. j. ji klič od studnice propasti
Dání.

Fil. 4,15. neudělil mi se strany d. a vzetí 
Jak. 1,17. všeliké d. dobré shůry j.

Daniel.
1 Par. 3, 1. synové Davidovi: D. z Abigail
Ezd. 8, 2. ze synů Itamarových D.
Neh. 10, 6. k t potvrzovali, byli: D.
Ez. 14,14. byli uprostřed ni Noé, D. a Job; 20.
— 28, 3. moudřejší jsi nad D-e

Dan. 1, 6. byli mezi nimi ze synů Juda: D.
— 7. nazval D-e Baltazarem; 2, 26.
— 8. D. uložil v srdci svém
— 9. způsobil Bůh D-ovi milost
— 11. řekl D. služebníku, kt. ustanovil
— 17. D-ovi dal, aby rozuměl snům
— 19. neni naležen mezi všemi, jako D;
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Dan. 2,13. atd. hledali i D-e
— 14. D. odpověděl moudře Ariochovi
— 19. D. dobrořečil Bohu nebeskému
— 48. král zvelebil D-e
— 49. D. vyžádal na kr.; D. býval v bráně
— 4, 5. až předstoupil přede mne D.
— 16. D. předěšený stál
— 5,12. nechať zavolán jest D.
— 29. oblékli D-e v šarlat
— 6, 2. hejtmany tři, z nichžto D. přední
— 3. D. převyšoval ty hejtmany
— 4. hledali příčiny proti D-ovi; 5.
— 10. D., když se dověděl, že mandát
— 16. přivedli D-e a uvrhli
— 20. král hlasem žalostným zavolal na

D-e: D-e, služebníče B. živého.
— 24. muži, kt. osočili D-e
— 26. báli se před Bohem D-ovým
— 27. kt. vysvobodil D-e z moci lvů
— 28. D-ovi šťastně se vedlo
— 7, 1. D. měl sen a viděni i napsal
— 8, 1. ukázalo mi se vidění, mně D-ovi
— 9, 2. já Ď. porozuměl jsem z knih počtu

let
— 22. D-i! nyní jsem vyšel, abych tě na

učil
— 10, 1. zjeveno bylo slovo D-ovj
— 2. v těch dnech já D. kvílil jsem
— 11. Dri, muži velmi milý
— 12, 4. D-i, zavři slova tato a zapečeť
— 5. zatím viděl jsem já D., a aj,
— 9. řekl: Odejdi, Ď-i! nebo zavřína 

Mat. 24,15. ohavnost zpuštěni, předpověděnou
od D-e proroka; Mk. 13, 14. 

Danneh
5M. 14, 5. tato hovada jisti budete: d-e 

Daný.
Sk. 4,12. není jiného jména d-ého lidem 

Daň.
1 M. 49,15. dávati bude d-ě
2K r. 15,20. uložil Manahem d. na Izraele
2 Par. 24,27. o veliké d-i od něho uložené 
Est. 10, 1. uložil Asverus d. na zemi
Mat 17,25. králové, od kt. berou d. aneb plat?

— 22,17. sluší-li d. dáti císaři; Mk. 12, 14.
— 19. ukažte mi peníz d-ě

Luk. 20,22. sluši-li nám d. dávati císaři?
— 23, 2. bráni d-ě dávati císaři 

ftim. 13, 6. proto i d. dáváte
— 7. komu d., tomu d.

Dar.
1 M. 24,53. drahé d-y bratru a matce její
— 32,18. d. tento j. poslán Ezau; 20.21. 33,10.
— 33, il. přijmi d. můj obětovaný tobě
— 34,12. jmenujte mi d-y jak chcete veliké
— 43,11. doneste muži tomu d.; 15. 25. 26.

2 M. 23, 8. aniž bráti budeš d-ú; 5 M. 16, 19.
d. oslepuje i prozřetelné 5 M. 16,19.

—  28,38. při všech d-ích posvěcených věcí 
36, 3. vzali od Mojžíše všecky d-y

— přinášeli každého jitra d-y dobrov.
3 M. 23,38. kromě d-ú vašich

4 M. 7,10. knížata obětovali d. svůj
— 8,19. dal jsem Levity d-em Aronovi
— 18, 6. Levity za d. dané H.
— 7. úřad kněžství d-em jsem vám dal

5 M. 10,17. kt. nepřijímá osoby, ani béře d-ů;
2 Par. 19, 7.

— 16,17. každý podlé d-u sobě daného
— 27,25. zlořečený, kdož by vzal d-y 

Soud. 3,17. přinesl d. Englonovi králi Moáb.
1 Sam. 8, X  berouce d-y, převraceli soud
— 9, 7. ani d-u nemáme muži Božímu
— 30,26. teď máte d. z loupeží nepřátel H.

2 Sam.ll, 8. poslán za nim d. královský
— 19, 42. zdaliž nám jaké d-y dal?
— 24,24. aniž budu obětovati oběti d-em

dané; 1 Par. 21, 24.
1 Kr. 13, 7. pojď se mnou a dámf d.
2K r.. 5,15. vezmi d-y tyto od služebníka
1 Par. 16,29. přineste d-y H.; 2. 96, 8.
2 Par. 17, 5. dal lid Judský d-y Jozafatovi

— 21, 3. kt. dal otec jejich d-ů mnoho 
Est. 9,22. posílajíce i d-y chudým
Job 6,22. udělte d-ů pro mne?
— 15,34. oheň spálí stany oslepených d-y 

2. 15, 5. d-u proti nevinnému nebéře
— 40, 7. oběti a d-u neoblibils
— 45,13. tuť i TýrŠtí s d-y
— 68,19. vzal jsi d-y pro lidi
— 20. každého dne nás osýpá d-ý svými
— 30. tobě přinášeti budou králové d-y
— 72,10. králové d-y obětovati búdoU
— 76,12. přinášejte d-y přehroznému 

Př. 15,27. kdož nenávidí d-ú, živ bude
— 17, 8. tak bývá vzácný d. př. očima toho
— 23. bezbožný tajně béře d.
— 18,16, d. člověka uprostraňuje jemu
— 21,14. d. skrytý ukrocuje prchlivost
— 29, 4. muž, kt. béře d-y, boří ji (zemi) 

Kaz. 3,13. i to, když člověk ji a pije, j. d. B.
— 5,19. veselil se z práce své; to j. d. B.
— 7, 7. d. oslepuje srdce

Iz. 1,23. jedenkaždý z nich miluje d-y
— 5,23. ospravedlňuji bezbožného pro d-y
— 33,15. otřásá ruce, aby d-ů nepřijímal
— 45,13. zajaté mé propusti ne pro d.
— 66,20. přivedou ze všech národů za d. H-u 

Jer. 40, 5. dal jemu hejtman d.
Ez. 16,34. ty dáváš d-y a ne tobě d. dáván; 41.
— 20,26. poškvrnil jsem jich s jejich d-y
— 28. tu dávali popouzející d-y své
— 31. přinášejíce d-y své, vodíce syny
— 22,12. d. berou v tobě, aby krev prolili
— 46,16. dá-li kníže d. někomu z synů sv. 

Dan. 5,17. d-ové tvoji nechť zůstávají tobě 
Oz. 8,10. že posílali d-y mezi pohany

— 13. \ oběti d-ů mých obětuji maso 
Mich. 3,11. jehož přední podlé d-ů soudí 
Sof. 3,10. koříce se mi, d-y mi přinesou 
Mal. 2,13. nepatří již více k d-u
Mat 2,11. obětovali jemu d-y
— 5,23. obětoval-li bys d. svůj na *ltář
— 24. nechejž tu d-u svého picu oltářem;

potom při jda obětuj d. svůj
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Mat 7,11. umíte dobré d-y dávati dětem 
svým; Luk. 11, 13.

— 8, 4. obětuj d. ten, k t  přikázal Mojžíš
— 15, 5. d. j. to, čímž by tobě pomoženo

býti mohlo; Mk. 7, 11.
— 23,18. kdo by přisáhi skrze ten d.
— 19. co j. většího, d-U, či oltář?
— či oltář, k t posvěcuje d-u?

Luk. 21, 1. metali d-y své do pokladnice
— 4. z toho, což jim zbývalo, dali d-y B. 

Jan 4,10. kdybys znala ten d. Boži
Sk. 2,38. přijmete d. Ducha svátého
— 8,20. že by d. Boži mohl býti zjednán
— 10,45. i na pohany d. Ducha sv. j. vylit
— 11,17. jednostejný d. dal jim Bůh 

ftim. 5,15. d. z. milosti na mnohé rozlit j.
— 17. kt, d. spravedlnosti přijímají
— 11,29. d-ů svých Bůh nelituje

IKor. 1, 7. nemáte nedostatku v žádném d-u
— 7, 7. jedenkaždý svůj vlastní d. od B.
— 12, 1. o duchovních d-ích nechci, abyste
— 4. rozdilníť d-ové jsou, ale tentýž Duch
— 31. snažujte se dojiti d-ů lepších

2 Kor. 9,15. dika B. z nevýmluvného d-u jeho 
Ef. 2, 8. milosti spaseni jste — d-ť j. to Boži
— 3, 7. slouha z d-u milosti Boži
— 4, 8. dal d-y lidem
— 5, 2. vydal sebe samého za nás, d.

FiL 4,17. ne proto, Že bych hledal d-ů 
ITim. 4,14. nezanedbávej d-u, kt. j. v tobě
2 Tim. 1, 6. abys rozněcoval v sobě ď. Boží 
žid. 5, 1. aby obětoval i d-y i obětím
— 6, 4. k t Zakusili d-u nebeského
— 8, 3. k obětováni d-ů a oběti
— 4. kt. obětují d-y podlé zákona 
—- 10, 5. oběti a d-u nechtěl jsi; 8.
— 11, 4. Bůh d-ům jeho svědectví vydal 

Jak. 1,17. každý d. dokonaiý shůry j.
1 Petr 4,10. jedenkaždý jakž vzal d., tak sobě 
Zj. 11,10. d-y budou posila ti jedni druhým

Dárce.
Sk. 3,15. d. života zamordovali jst^
2 Kor. 9, 7. ochotného d. miluje Bůh

Daremně.
Iz. 49, 4. d. silu svou jsem strávil

Daremní.
Iz. 41,29. d. věc jsou slitiny jejich
ITim. 6,20. utíkaje d-ich křiků; 2 Tim. 2, 16.

Daremný.
5M. 32,47. neni d-é slovo, ale j. život váš 
2. 2, 1. proč lidé d-é věd přemyšluji?
— 127, 2. d-éť j. vám ráno vstávati 

Iz. 59, 4. mluví d-é věci
Mal. 3,14. d-á j. věc sloužiti Bohu
1 Kor. 15,10. milost jeho ve mně d-á nebyla
— 14. tedyť j. d-é kázaní naše, d-áť j.

i víra vaše
— 58. práce vaše neni d-á v Pánu

1 Tes. 2, 1. příchod náš k vám nebyl d.
—  3, 5. byla -by d-á práce naše

Darina.
Ezd. 4, 5. do králování D-a; 24. Néh. 12, 22.
— 5, 5. dokudž věc nepřišla před D-a
— 6. k t  byli za řekou, k D-ovi 
—- 7. D-ovi králi pokoji
— 6, 1. král P . rozkázal; 12 atd.

Dan. 5,31. D. Médský ujal království
— 6, 1. líbilo se D-ovi
— 6. D-e králi! na věky buď živ!
— 9. král D. vydal mandát
— 25. D. napsal vŠechněm lidem
— 28. Danielovi Šťastně v král. D-ovu
— 9, 1. léta prvního D-a
— 11, 1. léta prvního D*a Médského

Ág. 1, 1. léta druhého D-a stalo še slovo
H. 2, 1. 11. Zach. 1, 1. 7. 7, 1. 

Darmo.
1 M. 29,15. zdali proto d. mi sloužiti budeš?
2 M. 21, 2. sedmého (léta) odejde svobodný d.
—  11. vyjde d. bez stříbra

Job 1, 9. zdaliž se Job d. boji Boha?
Př. 23, 29. komu rány d.?
Iz. 52, 3. d. jste sebe prodali
— 5. lid můj zajat d.

Jer. 4,30. d. se okrašluješ; pohrdají tebou
— 22,13. bližního v službu podrobuje d.

MaL 1,10. aby zapálil na oltáři mém d.
Mat. 10, 8. d. jste vZali, d. dejte
Jan 15,25. v nenávisti měli mne d. 
ftim. 3,24. spravedliví učiněni bývají d;
2 Kor. 11, 7. že jsem d. evangel. kázal vám?
2 Tes. 3, 8. aniž jsme d. chleba jedlí 
Zj. 21, 6. dám ze studnice vody živé u.
— 22,17. nabeř vody živo*' ’

Darován.
1 Kor. 2,12. k t  věci od Boha d-y jsou nám
2 Petr 1, 3. nám od jeho B. moci všecko d-o j.

DarovatL
l Kr. 9,11. král Tyrský d-1 Šalomounovi 
Est. 2,18. d-í je jakž slušelo na krále 
Mal. 1, 8. d-uj je knížeti, zalibiŠ-li mu se 
Gal. 3, liS. Abrahamovi skrze zaslíbeni B. d-1

Dařiti se.
Job 22,28. cožkoli začneš, budeť se d.
2. 10, 5. dobře mu se d-i na cestách jeho
— 37, 7. jemuž se d-i na cestě jeho

Dáseň.
Job 12,11. tak jako d-ě pokrmu okoušejí

— 29,10. jazyk jejich lnul k d-im
2. 22,16. jazyk přilnul k d-im; Pláč 4, 4. 

Ez. 3, 26.
— 137, 6. přilniž jazyk můj k d-ím mým 

Ez. 3,26. učiním, aby jazyk tvůj přilnul k d-ím
Dátan.

4M. 16, 1. atd. 26, 9.; 5 M. 11, 6.; 2. 106, 17.
Dáti.

1M. 1,29. dal jsem vám všelikou bylinu
— 3, 6. (Eva) dala také i muži svému
— 12. žena, kt. jsi mi dal, mi dala
—- 4,25. dal mi B. jiné símě místo Ábele
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1 M. 12, 7. semeni tvému dám zemi tuto; 13,
15. 17. 15, 18. 17, 8. 24, 7. 26, 3. 4. 
5 M. 34, 4.; Joz. 21, 43.; Neh. 9, 8.; 
Sk. 7, 5.

— 14,20. kt. dal nepřátely tvé v ruce tvé
— dal mu Abram desátky
— 21. dej mi lid a zboži vezmi sobě
— 15, 2. Panovníče H., což mi dáš
— 17,16. požehnám jí a dámť z ni syna
— 20, 6. nedalť jsem se jí dotknouti
— 23, 4. dejte mi místo ku pohřbu
— 27,28. dejž tobě Bůh z rosy nebeské
— 30, 1. dej mi syny; pakli nedáš, umru
— 2. kt-ť nedal plodu života
— 33, 5. dítky, kt. B. dal služebníku tvému
— 20. (oltáři) dal jméno Bůh silný
— 40,15. pročež by mne do vězení dali
— 47,15. dej nám chleba; proč mříti máme
— 16. dejte dobytky své a dám vám 

2M. 17, 2. dejte nám vody, abychom pili
— 26,33. dáš oponu na háky
— 28,25. dáš na vrchní kraje náramenníka
— 26. dáš na dva kraje náprsníka
— 30,15. bohatý nedá více, chudý nedá méně
— 32, 4. dal je do formy a udělal tele

3 M. 8, 7. dal náramenník (na Arona)
4 M. 3, 9. dáš Levity Aronovi i synům jeho

— 4, 7* dají na něj mísy
— 6,19. dá v ruce nazarejského
— 11,17. z ducha, kt. j. na tobě, dám jim
— 25. vzav z ducha, dal 70 starším
— 25,12. aj, já dám jemu smlouvu pokoje

5 M. 16,10. seč budeš moci býti, dáš; (17.)
— 24, 1. lístek zapuzení dal v ruku její;

Jer. 3, 8.; Mat. 5, 31.
— 29, 4. nedal-vám H. srdce k srozumění 

Joz. 1,15. do země, kt. dal vám Mojžíš
— 6,16. křičtež již; dalť j. H. vám město
— 14, 3. Levitům nedal dědictví

1 Sam. 1,11. jestliže dáš služebnici své plod
— 15,28. království dal bližnímu svému
— 18,27. z úplná je (obřízky) dali králi
— 25,11. dám je těm lidem, kt. neznám
— 26, 8. dalť B. nepřítele tvého V ruku
— 11. nedej H. vztáhnouti ruku; 1 Kr. 21, 3.

2 Sam. 6,19. (David) dal jednomu každ. 1 pecník
— 12,20. David rozkázal sobě d. jisti
— 12,31. dal jej pod pily a pod brány
— 19,42. zdaliž nám‘král jaké dary dal?

1 Kr. 3, 5. žádej, a dám tobě; 12.13. 2 Par. 1, 7.
— 26. dejte jí nemluvňátko to živé
— 9,11. dal také král šalom. Chiramovi
— 21, 6. nedám tobě své vinice
— 22,27. dejte tohoto do žaláře 

2K r. 4,43. dej lidu, ať pojedí
— 6,22. dej jim chleba a vody
— 28. dej syna svého, abychom ho; 29.

1 Par. 29,14. z ruky tvé dali jsme tobě
2 Par. 20,11. kt. jsi právem dědičným dal nám

— 25, 9. kt. jsem dal vojsku Izraelskému 
Ezd. 7,20. což by bylo potřebí, d., dáš
— 27. kt. dal to v srdce královo
— 8,36. dali výpovědi královy vladařům

Neh. 2,12. co mi dal Bůh v srdce
Job 1,21. H. dal, H. též odjaj

— 2, 4. všecko člověk dá za sebe samého
— 5, 1. zavolejž tedy, dá-liť kdo odpověď?
— 6, 8. aby to, čehož očekávám, dal Bůh!
— 9,18. aniž mi dá oddechnouti
— 23, 6. nýbrž on sám dal by mi sílu
— 40,21. zdali dáš kroužek na chřípě jeho? 

2. 2, 8. dámť národy v dědictví tvé
— 20, 5. dejž tobě vše podlé srdce tvého
— 21, 3. žádost srdce jeho dal jsi jemu
— 28, 4. dejž jim podlé skutků jejich
— 37, 4. dá tobě žádosti srdce tvého
— 68,12. Pán dal slovo své i těch, kt.
— 35. dejte čest síly Bohu
— 72, 1. Bože! sondy své králi dej
— 78,29. dal jim to, čehož žádali
— 62. dal pod meč lid svůj
— 80, 4. dejž, ať nám svítí obličej; 8. 20.
— 106,15. dal jim, čehož se jim chtělo
— 119,29. zákon svůj z milosti dej mi 

Př. 3,28. neříkej: Zítrať dám
— 23,26. dej mi, synu můj, srdce své
— 30,15. má dvě dcery říkající: Dej! dej! 

Kaz. 12, 7. duch navrátí se k B., kt. je j dal 
Pis. 8, 7. d. chtěl všecken statek domu svého 
Iz. 3, 4. dám jim děti za knížata
— 41,27. zvěstovatele potěšených věcí dám
— 42, 1. Ducha svého dám jemu

6. dám tě v smlouvu lidu; 49, 8. 
dám tě za světlo národům

— 8. slávy své jinému nedám; 48,11.
— 45, 3. dám tobě poklady skryté
— 8. rosu dejte, nebesa s hůry
— 49, 6. dal jsem tě za světlo pohanům
— 50, 4. H. dal mi jazyk umělý
— 53,12. dám jemu díl pro mnohé
— 55, 4. za svědka národům dal jsem jej
— 56, 5. dám jim v domě svém místo 

Jer. 3,15. dám vám pastýře podlé srdce svého
— 9, 1. ó kdo mi to dá, aby hlava má
— 13,16. dejte H. Bohu svému čest
— 24, 7. dám jim srdce, aby znali mne
— 27, 2. dej je (jha) na šíji svou
— 29,26. abys dal takového do žaláře
— 31,33. dám zákon svůj do vnitřnosti
— 32, 39. dám jim srdce jedno; Ez. 11, 19.
— 32,39. dám jim cestu jednu
— 40. bázeň svou dám v srdce jejich
— 45, 5. dám tobě život tvůj misto kořisti 

Pláč 3, 65. dej jim zatvrditi srdce
Ez. 3,25. synu člověčí, aj, dadí na tě
— 11,19. ducha nového dám do vnitřností

vašich; 36, 26. 27. 37, 14.
— dám jim srdce masité; 36, 26.
— 16, 36. pro krev synů, kt. jsi dala jim

20,11. dal jsem jim ustanovení svá
— 25. dal jsem jim  ustanovení nedobrá
— 23,28. dám tebe v ruku těch, kt. nenávidíš
— 46. dám je v posmýkání i v loupež
— 29, 4. dám udici do čelistí tvých
— 43,20. nabera krve jeho dáš na 4 rohy 

Oz. 4,18. miluji: Dejte
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Oz. 5,15. navrátím se, až se vinni dadí
— 13,11. dal jsem tobě krále v hněvě svém 

Joel 2,23. nebo vám dá déšť příhodný
Am. 4, 6. dal jsem vám čistotu zubů 
Zach. 3, 7. dámť, abys chodil mezi těmito
— 11,12. nebo jsem řekl jim: Dejte mzdu mou 

Mat. 4, 9. toto všecko tobě dám
— 5,25. ať by nedal tebe protivník soudci,

a soudce dal by tě služebníku
— 42. prosícímu tebe dej; Luk. 6, 30.
— 6,11. chléb náš vezdejší dej nám dnes;

Luk. 11, 3.
— 7, 9. kt. z vás dal by jemu kámen? Luk.

11, 11.
— 10. zdali dá jemu hada? Luk. 11, 11.
— 11. Otec, kt. j. v nebesích, dá dobré

věci těm
— 10, 8. darmo dejte
— 14, 7. zaslíbil jí  d., zač by ho požádala

Mk. 6, 23.
— 8. dej mi na mise hlavu Jana Křt.
— 16. dejte vy jim jisti
— 16,19. tobě dám klíče král. nebeského
— 18, 34. dal je j katům
— 20, 4. co bude spravedlivého, dám vám
— 23. neníť mé d.; Mk. 10, 40.
— 28. aby dal život svůj mzdu na vykou

pení za mnohé; 1 Tim. 2, 6. Mk.
10, 45.

— 22,17. sluší-li daň d. císaři čili nic? Mk.
12,14. Luk. 20,22.

— 24,29. měsíc nedá světla Svého; Mk. 13, 24.
— 25,15. dal jednomu pět hřiven
— 27. měl jsi peníze mé d. penězoměncům
— 26, 48. kt. je j zrazoval, dal jim znamení 

Mk. 6,23. začkoli prošiti budeš, dám tobě
— 10,45. aby dal duši svou na vykoupení
— 12, 9. (pán) dá vinici jiným; Luk. 20, 16.

14. dáme liž (daň císaři), čili nedáme?
— 15,15. dal jim Ježíše ubičovaného 

Luk. 6,38. míru osutou dadiť v lůno vaše
— 7,21. slepým mnohým zrak dal
— 44. vody nohám mým nedal jsi
— 11, 7. nemohuť vstáti a d. tobě
— 13. Otec váš nebeský dá Ducha sv. těm
— 12,32. d. vám království
— 15,12. dej mi díl statku
— 29. nikdy jsi mi nedal kozelce
— 20,25. dejtež, co j. císařovo, císaři
— 22,19. lámal a dal jim, řka

Jan 1,12. dal jim moc syny Božími býti
— 3,16. že Syna svého jednorozeného dal
— 35. všecko dal v ruku jeho
— 4,10. kdo j., kt. praví tobě: Dej mi piti,

dal by tobě vody živé
— 5,22. všecken soud dal Synu
— 6,51. chléb, kt. já dám, tělo mé j.t k t  já

dám za život světa
— 52. kterak může nám d. tělo jisti?
— 10,29. Otec můj, k t  mi je  dal
— 11,22. cožkoli požádal bys, dá tobě Bůh
— 13,15. přiklad dal jsem vám
— 14,16. jiného Utěšitele dá vám

— 16,23. zač byste prosili Otce, dáť vám
— 17, 2. dal jemu moc, aby těm všechněm,

k t jsi dal jemu
— 4. dílo, kt. jsi mi dal, abych činil 

6. lidem, kt. jsi mi dal; 12. 24.
— 7. věci, které jsi mi dal, od tebe jsou
— 8. slova, která jsi mi dal, dal jsem jim
— 9. prosím za ty, kt. jsi mi dal
— 11. ostříhejž jich, kt. jsi mi dal
— 14. já jsem jim dal slovo tvé
— 22. slávu, kt. jsi mi dal, dal jsem jim; 24.
— 24. Otče, kt. jsi mi dal
— 18, 9. z těch, kt. jsi mi dal, neztratil jsem
— 11. nemám piti kalicha, k t mi dal Otec?

35. před. kněži dali mi tebe
— 19, 9. Ježíš nedal jemu odpovědi

Sk. 2,27. aniž dáš viděti sv. svému porušeni; 
13, 35.

— 3, 6. což mám, to tobě dám
— 11,18. i pohanům B. pokání dal k životu
— 13, 34. dám vám svaté věci Davidovy
— 16, 7. ale nedal jim Duch
— 23. množství ran jim davše
— 20, 35. blahoslaveněji j. d. nežli bráti
— 25,11. žádný mne jim nemůže d.
— 27,24. dalť tobě Bůh všecky, k t s tebou 

Řím. 8, 32. kterakž by nám s ním všech věcí
nedal?

— 11, 8. dal jim Bůh ducha zkormouceni
— 35. kdo prvé dal jemu?
— 12,19. ale dejte místo hněvu

1 Kor. 3, 6. ale Bůh dal zrůst
7,25. jemuž Pán dal věrným býti

— 15,57. dal nám vítězství skrze P. n. J.
2 Kor. 5, 5. kt. dal nám závdavek Ducha

— 8, 5. sami sebe nejprvé dali Pánu
— 9,10. dejž i vám chléb k jedeni

Gal. 4,15. oči své vyloupíce byli byste mi dali 
Ef. 1,17. aby Bůh dal vám ducha moudrosti

— 22. jej dal hlavu nade všecko církvi
— 3,16. aby vám dal podlé bohatst. slávy své
— 4, 8. dal dary lidem
— 11. ouť dal některé apoštoly

Fil. 2, 9. dal jemu jméno nad každé jméno
2 Tes. 2,16. dal potěšeni věčné
1 Tim. 2, 6. k t dal sebe samého mzdu na vy

koupeni; Tit. 2. 14.
2 Tim. 1, 7. nedal nám Bůh ducha bázně
— 2,25. zda by někdy dal jim B. pokání
— 4, 8. komuna spravedlnosti, kt. dá mi P. 

Tit. 2,14. k t dal sebe samého za nás
1 Petr 1,21. dal jemu slávu; Jan 17, 22.
1 Jan 3, 1. jakou lásku dal nám Otec
— 24. poznáváme po Duchu, k t dal nám
— 5,11. že život věčný dal nám Bůh 

Zj. 2,10. dámť korunu života
— 21. dalť jsem ji Čas, aby. pokání činila
— 28. dám jemu hvězdu jitřní
— 3,21. kdož svítězi, dám jemu seděti
— 18, 6. dejtež jemu jakož on dával vám
— dejte jemu dvénásob podlé skutků
— 7. tak mnoho dejte jemu muk
— 21, 6. dám Žíznivému ze stud. vody živé
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Dáti se.
Př. 23,35. když procítím, dám se zase v to 
Sk. 12, 1. dal se v to Heródes král

Dav.
Luk. 21,23. bude d. veliký v této zemi 

Dávající.
2. 19, 8. H. svědectví moudrost d. neumělým 

Dávati.
1 M. 23,11. pole to d-ám tobě, i jeskyni
— 30,31. nedej mi nic
— 34,21. dcery své budeme d. jim
— 49,15. (Izachar) d. bude daně

2 M. 5, 7. ned-ejte již více slámy lidu
3 M. 27,26. což právem prvorozenství d-á se H. 
5M. 14,22. ochotně d. budeš desátky
Soud. 17,10. a buduť d. 10 stříbr. na každý rok
2 Par. 31, 3. částka ze statku král. d-ána k obět. 
Job 3,20. proč Bůh d-á světlo zbědovanému
— 13,27. d-áš do klady nohy mé
— 28,25. tak že větru váhu d-á

2. 68,36. d-á moc a sílu lidu svému
— 72,15. d. mu budou zlato Arabské
— 78,24. obilé nebeské d-al jim
— 104,11. aby nápoj d-aly živočichům
— 14. d-áš, aby rostla tráva dobytku
— 27. aby jim d-al pokrm časem svým
— 28. když jim d-áŠ, sbírají
— 127, 2. Bůh d-á milému svému i sen
— 136,25. kt. d-á pokrm všelikému tělu
— 140, 9. ned-ej, H., bezbožnému, čehož
— 146, 7. kt. d-á chléb lačným
— 147, 9. kt. d-á hovadům potravu
— 16. onť d-á sníh jako vlnu 

Př. 2, 6. H. d-á moudrost
— 10,24. čehož žádají spravedliví, d-á Bůh
—  17,18. bláznivý ruku d-aje, činí slib
— 28,27. kdo d-á chudému, nebude mí ti
— 30, 8. chudoby neb bohatství néd-ej mi 

Iz. 40,29. on d-á ustalému sílu
Jer. 5,24. d-á déšť jarní i podzimní

— 27, 5. d-ám zemi, komuž se mi líbí
— 31,35. kt. d-á slunce za světlo ve dne 

Pláč 3,29. d-aje do prachu ústa svá
Ez. 4, 8. a aj, d-ám na tě provazy

— 16,33. d-alas mzdu svou frejířúm svým
— 34. ty d-áš dary a ne tobě; 41.
— 20,28. d-ali popouzející dary své
— 44,30. prvotiny těsta d. budete knězi 

Dan. 5,21. bylinu jako volům d-ali jemu 
Oz. 2, 8. že jsem já d-al ji obilé 
Zach. 8,12. nebesa d-aji rosu svou
Mat. 7, 6. ned-ejte svátého psům
— 11. umíte dob. dary d. dětem; Luk. 11,13.
— 22,21. d-ejtež, co j. císařova, císaři;

Mk. 12, 17. (Luk. 20, 25.)
Mk. 12,14. sluší-li daň d. císaři? Luk. 20, 22. 
Luk. 6,38. d-ejte a budeť vám dáno

— 11,53. k mnohým řečem příčiny d.
— 18,12. desátky d-ám ze všech věcí
— 19, 8. polovici statku svého d-ám chudým
— 22,19. to j. tělo mé, kt. se za vás d-á

Jan 3,34. jemu ne v míru d-á Bůh ducha
— 6,37. všecko, což mi d-á Otec, ke mně

přijde
— 15,28. život věčný d-ám jim
— 13,34. přikázaní nové d-ám vám
— 14,27. pokoj svůj d-ám vám ne jako svět

d-á, já d-ám vám 
Sk. 2* 4. jakž ten Duch d-al jim v y m lo u v a t !
— 8, 3. Saul d-al je do žaláře; 22, 4.
— 14,17. d-aje s nebe déšť a časy úrodné
— 17,25. on d-á vŠechněm život i dýcháni 

ftim. 13, 7. každému, což jste povinni, d-ejte
1 Kor. 3, 7. Bůh, kt. zrúst d-á
— 15,38. Bůh d-á jemu tělo, jakž ráčí

2 Kor. 6, 3. žádného ned-ajice pohoršení
— 9,10. ten, kt. d-á símě rozsívajícím 

Gal. 3, 5. len, kt. vám d-á Ducha
1 Tim. 6,17. d-á nám hojnost všeho 
Jak. 1, 5. kt. vŠechněm d-á ochotně
1 Petr 5, 5. pokorným d-á milost; Jak. 4, 6. 
Zj. 3, 9. d-ámť ze sběři satanovy ty
— 18, 6. dejtež jemu, jakož on d-al vám

Dávati se.
Luk. 22,19. to j. tělo mé, kt. se za vás d-á 
Sk. 19,31. aby se ned-al do toho hluku 

David.
Rut. 4,17. Obéd otec Izai, otce D-ova

— 22. Izai zplodil D-a
1 Sam. 16,13. odpočinul Duch H. na D-ovi

— 19. Saul poslal, řka: pošli mi D-a
— 23. D. bera harfu, hrával
— 17,12. D. syn muže Efratejského
— 14. D. byl nejmladši
— 34. odpověděl D.: Služebník tvůj
— 49. D. vztáh ruku svou k mošničce
— 18, 1. duše Jonatova s duší D-ovou
— 3. učinil Jonata s D-em smlouvu
— 7. porazil D. svých 10.000
— 11. prohodím D-a až do stěny; 19, 10.
— D. uhnul se jemu po dvakrát
— 21. řekl Saul D-ovi: Budeš mi zetěm
— 27. D. zbil z Filistinských 200 mužů
— 19, 1. aby zamordovali D-a
— 2. oznámil to Jonata D-ovi
— 12. spustila Míkol D-a oknem
— 20, 1. utíkaje D. z Náiot
— 4. odpověděl Jonata D-ovi: Pověz
— 16. učinil Jon. smlouvu s dom. D-ovým
— vyhledávejž H. toho z ruky nepřá

tel D-ových
— 41. plakali, až Jonata D-a pozdvihl
— 21, 1. přišel D. do Nobe k Achimelechovi
— 10. D. přišel k Achisovi
— 22, 1. D. skryl se v jeskyni Adulam
— 3. odšel odtud D. do Masfa Moabského
— 20. Abiatar utekl k D-ovi
— 23,14. byl D. na poušti v místech bezpeč.
— 24, 1. D. bydlil v místech Engadi
— 5. D. uřezal kus pláště

—  6. padlo to těžce na srdce D-ovo
— 25, 1. D. Šel na poušť Fárán

4. uslyšev D., že Nábal střihl ovce
— 10. kdo j. D.? a kdo syn Izai?
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1 Sam.25, 40. D. poslal nás k tobě
— 42. Abigail byla manželkou D-ovou
— 43. též i Achinoam pojal D.
— 44. Mikol, manželku D-ovu, dal Faltiovi
— 26, 2. Saul hledal D-a na poušti
— 12. vzal D. kopí a číši
— 27, 2. D. odebral se k Achisovi
— 9. hubil D. krajinu tu
— 29, 2. D. táhl nazad s Achisem
— 30, 1. navrátil se D. do Sicelechu; 26.
— 5. obě manželky D-ovy zajaty jsou
— 6. posilnil se D. v H. Bohu svém
— 17. bil je D. do večera

2 Sam. 1, 1. po smrti Saulově se navrátil D.
— 11. D. uchytiv roucho, roztrhl je
— 17. naříkal D. naříkáním
— 2, 1. D. se tázal H-a: Mám-li jiti
— 4. pomazali D-a za krále
— 3, 2. zrodili se D-ovi synové
— 8. nevydal jsem tě v ruku D-ovu
— 18. skrze ruku D-a vysvobodím lid svůj
— 20. přišel Abner k D-ovi do Hebronu
— 4, 8. přinesli hlavu Izbozetovu k D.
— o, 1. přišla všecka pokolení k D-ovi;

1 Par. 11,1.
— 4. ve třidcíti letech byl D.
— 13. D-ovi ještě více synů
— 6,14. D. poskakoval před H-em
— 16. Mikol viduci D-a plesajícího
— 7,18. D. řekl: Kdo jsem já, Panovníče H.
— 26. dům D-a aby byl stálý
— 8, 1. porazil D. Filistinské
— 6. osadil D. Sýrii
— 9, 6. přišel Mifibozet k D-ovi
— 7. řekl jemu D.: Neboj se
— 10, 4. Chanun vzav služebníky D-ovy
— 11, 1. D. pak zůstal v Jeruzalémě
— 4. poslav D., vzal Betsabé
— 14. napsal D. list Joábovi
— 17. padli někteří z služebníků D-ových
— 27. D. vzal ji do domu svého
— 12, 1. poslal H. Nátana k D-ovi
— 13. řekl D.: Zhřešilť jsem
— 13,39. potom žádal D. vyjiti k Absolonovi
— 16, 6. 7. i kamením házel na D-a
— 10. H. jemu rozkázal: Zlořeč D-ovi
— 11. řekl D.: Aj, syn můj hledá bezživotí
— 18, 9. potkal se Absolon se služebníky

D-ovými
— 24. D. seděl mezi dvěma branami
— 19,16. pospíšil Semei vstříc D-ovi
— 20, 2. muži Izraelští odstoupili od D-a
— 21, 1. byl hlad za dnů D-ových
— 22. kt. padli od ruky D-ovy; 1 Par. 20,8.
— 22, 1. mluvil D. H.-u v ten den
— 23, 1. tato jsou poslední slova D-a
— 24, 1. ponukl Satan D-a na ně: Jdi, sečti

1 Kr. 1, 1. D. sestaral se
— 31. živ buď král D. na věkyl
— 32. řekl D.: Zavolejte ke mně Sádocha
— 43. D. ustanovil Šalomouna
— 2,10. usnul D. a pohřben jest

— 11. kraloval D. 40 let; 2 Sam. 5, 4.
1 Par. 29, 27.

— 12. dosedl Šalomoun na stolici D-a
— 11,12. neučiním toho pro D-a, otce tvého
— 12,16. nyní opatř dům svůj, Dre
— 15, 4. a však pro D-a dal jemu H. B. jeho

2 Kr. 8,19. nechtěl zahladiti Judy pro D-a
1 Par. 3, 1. tito jsou synové D-ovi
— 7, 2. počet jejich ve dnech D-ových
— 12, 1. kt. přišli k D-ovi do Sicelechu
— 14, 2. poznal D., že ho potvrdil H.
— 29,10. dobrořečil D. H-u

Ž. 7, 1. osvědčeni neviny D-ovy
— 34, 1. D-ův, když proměnil obličej svůj
— 52, 2. D. všel do domu Achimelechova
— 54, 2. nevíš-li, že se D. pokrývá u nás?
— 63, 1. Žalm D-ův, když byl na poušti Jud.
— 78,70. a vyvolil D-a služebníka svého
— 89,21. nalezl jsem D-a služebníka svého
— 132, 1. pamětliv buď, H-e, na D-a
— 10. pro D-a služebníka svého
— 11. učinil H. přísahu D-ovi
— 17. způsobím, aby zkvetl roh D-ův 

Pis. 4, 4. hrdlo tvé jako věže D-ova
Iz. 7, 2. oznámeno j. domu D-ovu; 13.
— 9, 7. sedne na stolici D-ově
— 16, 5. seděti bude v stánku D-ovu
— 22, 9. k zbořeninám města D-ova
— 22. vložím klíč domu D-ova na rame

no jeho
— 29, 1. běda městu, v k t bydlil D.
— 55, 3. milosrdenství D-ova přepevná 

Jer. 22, 2. kt. sedíš na stolici D-ově; 30.
— 4. králové, sedící místo D-a
— 23, 5. vzbudím D-ovi výstřelek; 33, 15.
— 30, 9. sloužiti budou H-u a D-ovi, králi
— 33,17. nebude vypléněn muž z rodu D-ova
— 21. smlouva má zrušena s D-em
— 22. rozmnožím símě Davida; 26.
— 36,30. nebude, kdo by na stolici D-ově 

Ez. 34,23. vzbudím nad nimi pastýře, D-a
— 24. D. bude knížetem; 37, 24. 25.

Oz. 3, 5. hledati budou D-a krále svého
Am. 9,11. zdvihnu stánek D-ův, kt. klesá
Zach. 12, 7. ozdoba domu D-ova; 8. 10. 12.
— 8. nejnestateč. podobný D-ovi
— 10. vyleji na dům D-ův Ducha milosti
— 13, 1. studnice otevřená domu D-ovu 

Mat. 1, 1. kniha rodu J-e K-a syna D-ova
— 6. Jesse zplodil D-a krále, D. pak
— 9,27. smiluj se nad námi, synu D-ův;

15, 22. 20, 30. 31. Mk. 10, 47. 48. 
Luk. 18, 38. 39.

— 12, 3. co učinil D.; Mk. 2, 25. Luk. 6, 3.
— 23. neni-liž tento syn D-ův?
— 21, 9. hosanna synu D-ovu; 15.
— 22, 42. čí j. syn? řkou: D-ův; Mk. 12, 35.
— 43. D. v duchu nazývá ho Pánem; 45. 

Mk. 11,10. požehnané království otce našeho
D-a

Luk. 1,27. Jozef z domu D-ova; 2, 4.
— 32. dáť jemu stolici D-a
— 69. roh spaseni v domě D-a
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Luk. 2, 4. do města D-ova, z čeledi D-ovy
— 11. narodil se v městě D-ově
— 3,31. kt. byl D-ův
— 20,41. praví Krista synem D-ovým?

Jan 7, 42. ze semene D-ova přijití Kristus
Sk. 1,16. písmo, kt. předpov. skrze ústa D-ova
— 2,29. mluviti o patriarchovi D-ovi
— 34. D. nevstoupil v nebe
— . 4,25. kt. jsi skrze ústa D-a, služebníka sv.
— 13,22. vzbudil jim D-a krále
— 34. svaté věci D-ovy věrné
— 15,16. vzdělám zase stánek D*ův 

ftim. 1, 3. ze semene D-ova se strany těla
— 4, 6. D. Vypravuje blahoslavenství

2 Tim. 2, 8. Ježíš Kristus ze semene D-ova 
Žid. 11,32. nepostačit čas k vypr. o D-ovi 
Zj. 3, 7. kt. má klíč D-úv
— 5, 5. kořen D-ův
— 22,16. já jsem kořen a rod D-ův

Dáviti.
Jer. 2,30. meč jako lev, kt. d-í 

Dávní.
Ž. 77, 6. přicházela mi na pamět léta d.
Ez. 26,20. sestoupíš do jámy k lidu d-ímu 

Dávno.
Ž. 119,152. jižť to d. vím o svědectvích tvých 
Kaz. 6,10. čímžkoli j., d. j. tím nazván
11. 30,33. připraveno j. již d. peklo 
Mat. 11,21. d. by byli pokání činili; Luk. 10,13. 
Mk. 9,21. d-li se jemu to stalo?
— 15,44. Pilát otázal se ho, d-li je umřel 

Luk. 23, 8. Heródes d. žádal viděti jej
Jan 5, 6. Ježíš poznav, že j. již d. nemocen
2 Petr 2, 3. kterýchž odsouzeni již d. nemešká

— 3, 5. že nebesa již d. byla učiněna
Dbáti.

Ž. 10, 4. bezbožník nedbá na nic 
Mat. 22, 5. ale oni nedbavše odešli

— 16. nedbáš na žádného; Mk. 12, 14.
Mk. 4,38. nedbáš, že hyneme?
Sk. 18,17. Gallio na to nic nedbal 

Dcera.
1M. 5, 4. (Adam) plodil syny a d-y
— 6, 2. vidouce d-y lidské, že krásné jsou
— 19, 8. mám dvě d-y, kt. nepoznaly muže
— 36. počaly obě d-y Lotovy z otce
— 24, 3. manželky ze dcer Kananejských
— 27,46. styště se mi živu býti pro d-y Het,

vezme-li Jákob ženu ze dcer Het, 
jako tyto jsou ze dcer země této

— 28, 1. nepojímej ženy ze dcer Kanan. 6.
— 31,26. odvedls d-y mé jako zjimané
— 34, 1. vyšla Dina, d. Lie, aby se dívala na

d-y té země
— 34, 9. d-y své dávejte nám a naše d-y po

jímejte sobě
— 16. tedy budeme dávati d-y své a d-y

vaše bráti sobě
— 17. vezmeme zase d-u svou
— 36, 2. Ezau pojal sobě Ženy ze dcer Kanan.

2 M. 1,16. pakli d., tedy ať j. živa
— 22. každé d-y nechte živé

— 2, 5. v tom sešla d. Faraonova
— 15. kníže Madianské mělo 7 dcer
— 21, 9. jakž obyčej j. činiti d-ám
— 34,16. aby nebral ze dcer jeho synům svým

3 M. 18, 9. hanby d-y otce svého aneb d-y
matky své neodkryješ

— 19,29. nepoškvrňuj d-y své dopouštěje
smilniti ji

— 21, 9. d. kněze, když by se smilství dopu
stila

— 26,29. budete jisti těla synů a dcer svých;
5 M. 28, 53.

4 M. 25, 1. počal lid smilniti s d-ami Moabsk. 
5M. 7, 3. d-y své nedáš synu jejich, d-y je

jich nevezmeš synu svému
— 12,31. syny a d-y své ohněm pálili
— 18,10. kdož by vedl d-u skrze oheň
— 22,17. nenalezl jsem při d-i tvé panenství,

hle, znamení panenství d-y mé
— 23,17. nebude nevěstka z dcer Izraelských 

Joz. 17, 3. neměl synů, než d-y toliko
— 6. d-y Manassesovy obdržely dědictví 

Soud. 3, 6., brali sobě d-y jejich za manželky
d-y své dávali synům jejich

— 11, 34. d. jeho vyšla jemu vstříc, aniž měl
syna aneb jiné d-y

— 35. ach, d-o má, velices mne ponížila
— 40. scházívaly se d-y Izr., aby plakaly
— 19,24. d-u svou a ženinu jeho vyvedu 

Rut. 2, 8. d-o má, nechoď sbírá ti na jiné pole
1 Sam. 8,13. d-y vaše bráti bude (král)
— 17,25. král d-u svou dá jemu

2 Sam. 1,20. aby neplésaly d-y neobřezaných
— 24. d-y Izraelské, plačte Saule
— 12, 3. a tak byla mu jako za d-u

2 Kr. 9, 34. pochovejte ji; neboť j. d. královská
— 14, 9. dej d-u svou synu mému za manž.

1 Par. 7,24. d-u Seeru, kt. vystavěla Betoron 
Ezd. 9,12. dcer vašich nedávejte synům jej.,

dcer jejich nebeřte synům vašim 
Neh. 3,12. opravoval Sallum se d-ami svými
— 10,30. ani dcer jejich bráti synům 

Job 1,18. synové tvoji a d-y tvé jedli 
Ž. 9,15. v branách d-y Siónské

— 45,10. d-y králů jsou mezi vzácnými tvými 
—■ 14. všecka slavná j. d. královská
— 48,12. plésejte, d-y Judské
— 106,37. obětovali syny a d-y své ďáblům 
—< 137, 8. d-o Babylonská, zkažena býti máš
— 144,12. d-y naše jako úhelní kamenové 

Př. 30,15. pijavice má dvě d-y říkající: Dej! 
Pis. 2, 7. zavazujiť vás přísahou, d-y Jeru

zalémské; 3, 5. 5, 8. 8, 4.
Iz. 23,10. navrať se, ó d-o Tarská!
— 43, 6. přiveď zase d-y mé od končin země
— 47, 1. seď v prachu, panno d-o Babyl.,

seď na zemi, d-o Kaldejská 
60, 4. d-y tvé při boku tvém chovány budou

— 62,11. rcetež d-i Siónské: Aj, spasitel 
Jer. 6,26. ó d-o lidu mého, přepaš se žíní

— 8,22. proč neni zhojena d. lidu mého?
— 16, 2. aniž měj synů neb dcer
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Jer. 31,22. dokudž se toulati budeš, ó d-o 
zpurná?

Pláč 2,10. starší d-y Siónské usadivše se
— 11. potřeni d-y lidu mého; 3, 48.
— 13. koho připodobním k tobě, ó d-o Je

ruzalémská? panno d-o Siónská?
Ez. 13,17. obrať tvář svou k d-ám lidu svého

— 16,44. jakáž matka, takáž d. její
— 45. d. matky své jsi
— 22,11. jiný d-y otce svého ponižuje 

Dan. 11, 6. d. krále poledního dostane se 
Oz. 1, 6. opět porodila d-u

— 4,13. protož smilni d-y vaše
— 14. nevyhledával-liž bych na d-ách va

šich
Joel 2,28. budou prorokovati synové vaši i d-y 

vaše; Sk. 2, 17.
Mich. 7, 6. d. povstává proti mateři své; Mat.

10, 35; Luk. 12, 53.
Sof. 3,14. prozpěvuj, d-o Siónská 

plésej, d-o Jeruzalémská 
Mat. 9,18. d. má nyní umřela

— 22. doufej, d-o, víra tvá tě uzdravila;
Mk. 5, 34; Luk* 8, 48.

— 10, 35. abych rozdělil d-u proti mateři;
Luk. 12, 53.

— 37. kdož miluje d-u více, nežli mne
— 14, 6. tancovala d. Herodiady; Mk. 6, 22.
— 15,22. d-u mou hrozně trápí ďábelství 
—- 28. uzdravena j. d. její v tu hodinu
— 21, 5. povězte d-i Siónské: Aj, král 

Mk. 5,35. d. tvá umřela; Luk. 8, 49.
— 7,29. vyšloť ďábelství z tvé d-y

Luk. 8,42. měl d-u jedinou asi ve 12 letech
— 13,16. tato d. Abrahamova již 18 let
— 23,28. d-y Jeruzalémské, neplačte 

Jan 12,15. neboj se, d-o Siónská
Sk. 2,17. prorokovati budou i d-y vaše
— 7,21. vzala jej d. Faraonova za syna
— 21, 9. ten měl 4 d-y panny, prorokyně

2 Kor. 6,18. budete mi za syny a za d-y
Žid. 11,24. odepřel slouti synem d-y Faraón.

Dcerka.
Rut. 1,11. navraťte se, d-y mé! 12.
Ž. 45,11. slyšiž, d-o, a viz 
Iz. 22, 4. popléněni d-y lidu mého; Jer. 9,1. 
Jer. 9,20. abyste učily d-y své naříkáni 
Zach. 9, 9. plésej velice, d-o Siónská!

prokřikuj, d-o Jeruzalémská!
Mk. 7,25. jejiž d. měla ducha nečistého
1 Petr 3, 6. jejížto vy jste d-y

Debaset.
Joz. 19,11. meze jejich až do D.

Debora.
1 M. 35, 8. umřela D., chovačka Rebeky 
Soud. 4, 4. D., prorokyně, soudila lid

— 10. Šla s nim i D.
— 14. řekla D. Barákovi
— 5, 1. zpívala pak D. a Barák
— 7. já D. matka v Izraeli; 12. 15.

Dedan.
1 M. 10, 7. synové Regmovi: Sába a D.; 1 Par.

1, 9. 32.
25, 3. Jeksan zplodil D-a 

Jer. 25,23. (napájel jsem) D-a a Ternu
— 49, 8. hluboko se schovejte obyvatelé D. 

Ez. 25,13. až do D. mečem padati budou
— 27,15. synové D-ovi kupci tvoji
— 20. D. kupčival v tobě
— 38,13. Sába a D. a kupči mořští

Dedanský.
Iz. 21,13. ó pocestní D-ých!

Dedek.
3 M. 11,19. 5. M. 14, 18.

Dechnouti.
Jan 20, 22. (Ježíš) dechl a řekl jim: Přijměte 

Ducha svátého
Déle.

1 M. 45, 1. Jozef nemoha se d. zdržěti 
Job 7,16. mrzí mne, nebuduť d. živ 
Pláč 4,22. nenechá tě ď. v zajetí tvém 
Sk. 18,20. prosili, aby d. pobyl u nich
1 Tes. 3, 5. nemoha se d. zdržeti, poslal jsem

Delší.
Job 11, 9. d. j. míra je jí, než země 

Démas.
Kol. 4,14. pozdravuje vás LukáŠ a D.
2 Tim. 4,10. D. mne opustil 
Filem. 24. D. a Lukáš, pomocnici

Demetrius.
Sk. 19,24. zlatník, jménem D.
— 38. jestliže D. má jakou při

3 Jan 12. D-ovi svědectví vydáno j.
Den.

1 M. 1, 5. nazval Bůh světlo dnem
byl večer a bylo jitro d. první

— 14. aby oddělovala d. od noci
— 16. světlo větší, aby správu drželo

nade dnem
— 2, 2. odpočinul v d. sedmý
— 3. požehnal Bůh dni sedmému
— 17. v kt. by koli d. z něho jedl
— 8,22. d. také a noc nepřestanou
— 17,12. každý pohlaví mužského 8, dne ob

řezán bude; Luk. 1, 59.
— 27, 2. nevím dne smrti své
— 45. proč mám zbavena býti obou synů

jednoho dne?
— 40, 20. v d. památný narozeni Faraonova

2 M. 12,17. protož zachovávati budete d. ten
— 13, 3. pamatujte na d. tento
— 21. H. předcházel je  ve dne v sloupu
— aby ve dne i v noci jiti mohli
— 16,26. d. pak sedmý sobota j.
— 29. proto vám dává v d. Šestý
— 20,10. dne sedmého odpočinutí j. H-a

Boha tvého; 31, 15. 3 M. 23, 3. 
Den.

— 22, 3. pakli by ve dne to učinil
— 23,12. dne pak sedmého přestaneš (dělati);

3 M. 23, 3. Jer. 17, 24. Luk. 13, 14.
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2 M. 30,10. v d. očišťování; 3 M. 23, 27. 28.
— 31,17. v d. pak sedmý přestal (H. činiti)
— 32, 34. v d. navštívení mého

3 M. 12, 3. dne osmého obřezáno bude tělo ne-
obřízky jeho (1 M. 17, 12.)

— 22,28. dobytčete s mladým jeho nezabi
jete jednoho dne 

4M. 28,25. sedmého dne shromáždění svaté
— 29, 1. to j. d. troubení vašeho

5 M. 4, 20. lid dědičný, jako jste dne tohoto
— 32,35. blízko j. d. zahynutí jejich 

Joz. 1, 8. přemyšlovati budeš o něm dnem
i nocí; ž. 1, 2.

— 10,14. nebylo dne takového prvé ani po
tom; 13.

Soud. 19, 9. již se d. nachýlil k večerou
aj, dokonává se d., pobuď zde

1 Sam. 2, 34. oba jednoho dne umrou
— 6,18. až do tohoto dne
— 24,20. což jsi mi dnešního dne učinil
— 26,10. d. jeho přijde, aby umřel (Saul)

2 Sam.19, 2. obrátilo se vysvobození toho dne
v kvílení

— 25, 8. v den veselý přišli jsme
1 Kr. 8,59. ať jsou má slova blízko H. dnem 

i nocí
2K r. 7, 9. d. tento j. d. dobrých novin

— 19, 3. d. úzkosti a útržek i rouhání j.
d. tento

Neh. 4, 2. za jeden-liž d. to dodělati mají?
— 8, 9. d. tento posvěcený j. H.
— 10. d. tento svátý j. Pánu našemu 

Job 1, 6. jednoho dne, když přišli synové
Boží

— 3, 1. Job zlořečil dni svému
— 3. ó by byl zahynul ten d.
— 14, 6. aby přečkal jako nájemník d. svůj
— 15,23. pro něj nastrojen j. d. temnosti
— 18,20. nade dnem jeho zděsí se potomci
— 19,25. v d. nejposlednější nad prachem

se postaví
— 21, 30. v d. neštěstí ochranu mívá

v d. rozhněvání přistřín bývá
— 24,16. domy, kt. sobě ve dne znamenali
— 38,23. kt. chovám ke dni bitvy

Ž. 1, 2. v zákoně přemýšlí dnem i nocí
— 13, 3. d. ode dne svírati se v srdci
— 19, 3. d. po dni vynáší řeč
— 22, 3. přes celý d. volám a neslyšíš
— 27, 5. v d. zlý schová mne v skrýši
— 32, 4. dnem i nocí obtížena nade mnou
— 37,13. vidí, že se přibližuje d. jeho
— 41, 2. v d. zlý vysvobodí jej H.
— 42, 4. slzy mé jsou mi místo chleba dnem

i nocí
— 9. žeť mi udělí ve dne H. milosrdenství
— 55,11. dnem i nocí ty věci je obkličuji

po zdech
— 71, 8. přes celý d. slavením tebe
— 74,16. tvůjť j. d. i noc
— 77, 3. v d. ssoužení svého Pána hledal

jsem
— 78,14. vedl je ve dne v oblace

— 84,11. lepší j. d. v síncích tvých
— 88, 2. ve dne i v noci k tobě volám
— 90, 4. 1000 let jako d. včerejší
— 91, 5. nebudeš se báti střely létající

ve dne
— 96, 2. zvěstujte d. po dni spasení jeho
— 110, 5. Pán po pravici tvé potře v d. hněvu

svého krále
— 118,24. tentoť j. d., kt. učinil H.
— 121, 6. nebudeť biti na tě slunce ve dne
— 136, 8. slunce, aby panovalo ve dne
— 137, 7. rozpomeň se H. na d. Jeruzaléma
— 138, 3. kt-ého koli dne vzýval jsem tě, vy-

slyšels
— 139,12. noc jako d. tobě svítí

Př. 4,18. ale stezka spravedlivých — a sviti 
až do pravého dne

— 11, 4. neprospíváť bohatství v d. hněvu
— 12,16. hněv blázna v tentýž d. poznán bývá
— 16, 4. H. učinil i bezbožného ke dni zlému
— 21, 31. kůň strojen bývá ke dni boje
— 23,17. choď v bázni H. celý d.
— 27, 1. nechlub se dnem zítřejším

nevíš, coť ten d. přinese 
Kaz. 7, 1. lepší j. d. smrti než d. narozeni
— 14. v d. dobrý užívej dobrých věci

v d. zlý buď bedliv 
Pis. 2,17. až by zavítal ten d.; 4, 6.
— 3,11. v d. oddávání jeho a v d. veselí 

Iz. 2,11. H. sám vyvýšen bude v ten d.; 17.
— 12. d. H. zástupův se blíži
— 3, 7. on přisáhne v ten d. řka
— 4, 1. chopí se sedm žen muže jednoho

v ten d.
— 2. v ten d. bude výstřelek H.
— 10, 3. což učiníte v d. navštívení
— 13, 6. kvělte, nebo blízko j. d. H.
— 9. aj, d. H. přichází přísný
— 13. ve dni rozpáleni hněvu jeho
— 22, 5. nebo j. d. ssoužení a pošlapání
— 43,13. prvé nežli d. byl, já jsem
— 49, 8. ve dni spaseni spomohu tobě;

2 Kor. 6, 2.
— 58, 5. to-liž nazůveš postem a dnem vzác

ným H-u?
— 13. libosti své v d. svátý můj
— 60,11. ve dne ani v noci neb. zavírány
— 61, 2. d. pomsty Boha našeho; 63, 4.
— 62, 6. přes celý d. nebudou mlčeti
— 66, 8. aby země zplodila lid dne jednoho? 

Jer. 17,18. uveď na ně d. trápení
— 20,14. zlořečený ten d., v němžto zplozen

d., v němž porodila mne matka
— 30, 7. veliký jest d. tento; Joel 2, 11.
— 33,20. zrušiti smlouvu mou se dnem
— 46,10. ten d. Panovníka H. bude d. pomsty
— 21. když d. bídy přijde na ně 

Pláč 1,12. v d. prchlivosti hněvu svého
— 21. přivedl d. předohlášený
— 2,16. totoť j. d., jehož jsme očekávali
— 3, 57. v ten d., v němž jsem tě vzýval 

Ez. 4, 6. d. za rok, d. za rok dávám tobě
— 7, 7. přibližuje se ten d. hřmotu
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Ez. 23,39. vcházely do svatyně mé v tentýž 
d., aby ji poškvrnily

— 30, 2. ach, nastojte na tento d.; Joel 1,15.
3. blízko j. d., blízko j. d. H., d. mrá

koty; Joel 1, 15. 2, 1. 2. Sof. 1,14.15. 
Oz. 1,11. veliký bude d. Jezreel

— 7, 5. v d. krále našeho k nemoci jej při
vodí

Joel 2, 2. d. temnosti a mračna; Sof. 1, 15.
d. oblaku a mrákoty; Sof. 1, 15. 

Am. 5,18. běda těm, kt. žádají dne H. 
d. H. j. tmy a ne světla

— 6, 3. smyslíte, že j. daleko d. bídy 
Abd. 13. aniž se dívej trápeni jeho v d.

bídy jeho
Mich. 4, 6. v ten d. seberu zase kulhavou

— 7, 4. přicházíť d. strážných tvých 
Sof. 1,14. blízký j. d. H. veliký

rychlý zvuk dne H.
— 15. d. rozhněvání bude ten d.

d. úzkosti a trápeni 
d. zpuštěni a to hrozného

— 16. d. trouby a troubení
— 18. vytrhnouti v d. rozhněvání H-ova
— 2, 2. a d. jako plevy pomine, prvé než

přijde na vás d. hněvu H-ova
— 3,16. v ten d. bude řečeno Jeruzalému 

Ag. 2,20. od tohoto dne požehnám
Zach. 14, 7. bude d. jeden, kt. j. znám H-u

— aniž bude d. ani noc
Mal. 3, 2. kdo bude moci snésti d. přichodu 

17. tiť budou —, v d., kt. já učiním
— 4, 1. d. ten přichází hořící jako pec

zažhne je ten d., kt. přijití má
5. nežli přijde d. H. veliký a hrozný 

Mat. 6, 34. zítřejší d. pečovati bude o své 
dostiť má d. na svém trápení

— 7,22. množit mi dějí v onen d.
— 10,15. v d. soudný; 11, 22. 24. 12, 36.

Mk. 6, 11.
— 14, 6. d. narození Heródesova; Mk. 6, 21.
— 17,23. třetího dne z mrtvých vstane
— 20, 6. pročež tu stojíte celý den zahálejíce
— 12. kt. jsme nesli břímě dne
— 22,46. aniž směl kdo od toho dne
— 24, 36. o tom dni žádný neví; Mk. 13, 32.
— 38. až do dne, když Noe všel do ko

rábu; Luk. 17, 26. 27.
— 25,13. nevíte dne ani hodiny
— 26,29. až do dne, když jej piti budu nový;

Mk. 14, 25.
Mk. 1,35. přede dnem velmi ráno vstav

— 11,12. a druhého dne zlačněl 
Luk. 1,59. v d. osmý přišli obřezovati

— 2,37. sloužeci Bohu dnem i noci
— 10,12. Sodomským v onen d. lehčeji bude
— 35. druhého dne odjiti maje
— 13,32. třetího dne dokonám
— 17,22. viděti jeden d. Syna člověka
— 19,42. aspoň v takový tento d. tvůj
— 21,34. v náhle přikvačil by vás ten d.
— 23,12. přátelé Pilát s Heródesem v ten d.
— 24,21. tomu všemu třetí d. j. dnes

— 29. se již připozdívá a d. se nachýlil 
Jan 2, 1. třetího dne stala se svadba v Káni
— 7,37. v poslední d. veliký svátku
— 8,56. veselil se, aby viděl d. můj

9, 4. musím dělati, dokudž d. j.
— 11, 9. zdaliž není 12 hodin za d.?
— 53. od toho dne radu drželi
— 12, 1. Ježíš 6. dne před velikonoci
— 7. ke dni pohřbu mého zachovala to
— 14, 20. v ten d. poznáte, že já jsem
— 16,23. v ten d. nebudete se mne tázati
— 26. v ten d. ve jménu mém prošiti 

Sk. 2, 1. když přišel d. padesátý
— 20. než přijde d. Páně veliký
— 10, 40. toho Bůh vzkřísil třetího dne
— 17,31. uložil d., v kt. souditi Řím. 2, 16.
— 20, 31. dnem i nocí napomínati
— 27,29. bojíce se žádali, aby d. byl 

Řím. 2, 5. hněv ke dni hněvu
— 8,36. pro tebe mrtveni býváme celý d.
— 10,21. přes celý d. roztahoval jsem ruce
— 13,12. noc pominula, d. se přiblížil
— 13. jakožto ve dne poctivě choďme
— 14, 5. někdo rozsuzuje mezi dnem a dnem

1 Kor. 1, 8. bez ouhony ke dni Pána našeho Je-
zukrista; 5, 5. 2 Kor. 1, 14. Fil. 1,
6. 10. 2, 16.

— 3,13. d. to okáže
2 Kor. 4,16. vnitřní obnovuje se d. ode dne 
Ef. 4,30. znamenáni ke dni vykoupení
1 Tes. 5, 2. d. Páně jako zloděj; 2 Petr 3, 10.
— 4. aby vás ten d. jako zloděj zachvátil
— 5. vy jste synové dne (Řím. 13, 13.)
— 8. synové dne jsouce, střízliví buďme

1 Tim. 5, 5. modlitbách dnem i nocí (Luk. 2,37.)
2 Tim. 1,12. ostříhati až do onoho dne

— 18. milosrdenství u Pána v onen d.
— 4, 8. koruna, kt. dá mi v onen d. Pán 

Žid. 10,25. že se ten den přibližuje
1 Petr 2,12. aby velebili Boha v d. navštívení
2 Petr 1,19. až by se d. rozednil a dennice vz.
— 2, 9. nepravých ke dni soudu; 3, 7.
— 3, 8. jeden d. u Pána j. jako 1000 let

a 1000 let jako jeden d. (Ž. 90,4.)
1 Jan 4,17. bezpečné doufání v d. soudný 
Juda 6. k soudu velikého toho dne schoval 
Zj. 1,10. byl jsem u vytržení ducha v d. Páně

— 16,14. k velikému dni Boha všemoh.
— 18, 8. v jeden d. přijdou rány jeho
— 20,10. budouť mučeni dnem i nocí

Každý den.
2 M. 16, 4. což by postačilo na k. d.
Ž. 7,12. hněvá se na bezbožného k. d.
— 25, 5. na tebeť očekávám dne k-ého
— 32, 3. prahly kosti v úpění mém k. dne 
—• 35,28. ohlašovati na k. d. chválu tvou
— 44, 9. chválíme tě Boha na k. d.
— 16. na k. d. styděti se musím
— 23. mordováni býváme k-ého dne
— 52, 3. milosrdenství Boha trv& k-ého dne
— 56, 2. k-ého dne boj veda ssužuje mne
— 6. na k. d. slova má převracejí
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2. 68,20. k-ého dne nás osýpá dary svými
— 71,15. vypravovati k-ého dne spaseni tvé
— 72,15. na k. d. jemu dobrořečiti budou
— 73,14. k. d. trestán bývám
— 88,10, na -k. d. vzývám tě
— 89,17. plésati budu k-ého dne
— 102, 9. k. d. utrhají mi nepřátelé 

Iz. 58, 2. k-ého dne mne hledají
— 65, 2. rozprostíral jsem ruce své na k. d.;

ftim. 10, 21.
Dané 1, 5. odměřený pokrm na k. d.
Mat. 26, 55. na k. d. sedával jsem u vás 
Mk. 14,49. na k. d. býval jsem u vás; Luk. 

22 53.
Luk. 9,23. beř svůj kříž na k. d.

19,47. učil na k. d. v chrámě 
Sk. 2,46. na k. d. trvajíce v chrámě

— 47. Pán přidával církvi na k. d.
— 17,11. na k. d. rozvažujíce písma 

ftim. 14, 5. někdo soudí k d.
1 Kor. 15,31. na k. d. umírám
2 Kor. 11,28. vojsko na k. d. povstává proti mně 
žid. 7,27. nepotřeboval na k. d. obětovati
2  Petr 2,13. aby se na k. d. v libostech svých

Dnové.
1 M. 1,14. na rozměřeni času, dnů a let

— 5, 5. bylo všech dnů Adamových 930 let
— 8. bylo všech dnů Setových 912 let
— 11. bylo všech dnů Enosových 905 let
— 14. všech dnů Kainanových 910 let

17. všech dnů Mahalaleelových 895 let
— 20. bylo všech d. Járedových 962 létě
—  23. bylo všech d. Enochových 365 let
—  27. všech d. Matuzalémov. 969 let
— 31. bylo všech d. Lámechových 777 let
— 6, 3. bude dnů jeho 120 let
— ■ 7,17. když byla potopa za dnů
— 24. trvaly vody za 150 dnů
— 9,29. bylo všech dnů Noé 950 let
— 25, 7. d. let života Abrah.: 175 let
— 8. stár jsa a plný dnů; 35, 29. 1 Par.

23, 1.; Job 42, 17.
—> 27,41. přibližíť se d. smutku otce
— 29,20. bylo jako něco málo dnů 
—> 21. vyplněni jsou d. moji
— 38,12. po mnohých dnech umřela
— 40,12. tři révové jsou tři d.
— 18. tři košové jsou tři d.
— 47, 9. dnů let putováni mého 130 let j.

nemnozí a zlí byli d. let života m. 
nedošli dnů let života otců mých

— 2$. bylo dnů Jákobových 147 let
— 49, 1. co se diti b. v potomních dnech
—  50, 3. vyplnilo se při něm 40 dní

plakali ho Egyptští za 70 dni 
2M. 13, 6. za 7 dni jisti budeš chleby přesné 

dne sedmého slavnost bude H.
— 16,26. po 6 dni budete to sbírávati
— 29. chleba na dva dni

20, 9. šest dni pracovati budeš; 23, 12.
31,15. 34, 21. 3 M. 23, 3. 5 M. 5,13.

— 22, 30. sedm dni bude s matkou svou;
3 M. 22, 27.

— 23,12. 6 dní budeš dělati díla svá; 3 M.
23, 3. Jer. 17, 24. Luk. 13, 14.

— 24,18. byl Mojžíš na hoře 40 dní
— 31,17. šest dní činil H. nebe i zemi

4 M. 6, 5. dokavadž by se nevyplnili d.
5 M. 4,32. ptej se na dny staré

— 31,14. již se přiblížili d. tvoji, abys umřel
— 32, 7. rozpomeň se na dny staré
— 33,25. pokudž trvati d. tvoji, slovoutný 

Joz. 1,11. po třech dnech půjdete přes Jordán
— 6,14. tak činili po šest dní

1 Sam.10, 8. za 7 dní čekati budeš, až přijdu
2 Sam. 7,12. když se vyplní d. tvoji
1 Kr. 3,14. prodlím i dnů tvých
— 11,12. a však za dnů tvých neučiním toho
— 16,15. kraloval Zamři sedm dní
— 19, 8. (Eliáš) šel 40 dní á 40 nocí
— . 21,29. neuvedu toho zlého za dnů jeho 

2K r. 20, 6. přidám ke dnům tvým 15 let
— 19. jestliže pokoj bude za dnů mých;

Iz. 39, 8.
1 Par. 29,15. d. naši jsou jako stín; Job 8, 9.
2 Par. 26, 5. po ty dny, v nichž hledal H-a.
Est. 2,12. za tolik dnů ozdobovaly se 
Job 2,13. seděli s ním na zemi sedm dni

— 7, 1. d. jeho jako d. nájemníka
— 6. d. moji rychlejší nežli člunek
— 9,25. d. moji rychlejší nežli posel
— 10, 5. jsou jako d. člověka d. tvoji?
— 20. zdaliž j. mnoho dnů mých?
— 14, 5. vyměřeni jsou d. jeho
— 17, 1. d. moji hynou
— 11. d. moji pomíjejí
— 21,13. tráví v Štěstí dny své
— 24, 1. proč by neměli neviděti dnů jeho
— 29,18. jako písek rozmnožím dny
— 30,16. pochytili mne d. trápení mého; 27. 

2. 21, 5. dal jsi mu prodleni dnů na věky
— 34,13. kt. člověk miluje dny
— 37,18. znáť H. dny upřímných

39, 5. odměření dnů mých jaké j.
— 6. na dlaň odměřil jsi mi dnů
— 44, 2. za dnů jejich, za dnů starodávních
— 49, 6. proč se báti mám ve dnech zlých
— 55,24. nedojdou polovice dnů
— 61, 7. ke dnům krále více dnů přidej
— 77, 6. přicházeli mi na pamět d. předešlí
— 89,46. ukrátil jsi dnů mladosti jeho
— 90, 9. d. naši v náhle přebíhají
— 10. všech dnů let našich j. let 70
— 12. naučiž nás počitati dnů našich
— 15. podlé dnů, v nichž jsi nás sužoval
— 102, 4. mizejí jako dým d. moji
— 12. d. moji jako stín nachýlený
— 24. ukrátil dnů mých
— 25. nebeř mne u prostřed dnů mých
— 103,15. d. člověka jsou jako tráva
— 109, 8. budiž dnů jeho málo
— 116, 2. když jsem ho vzýval ve d. svých
— 119,84. mnoho-liž bude dní. služeb, tvého?
— 139,16. v knihu tvou zapsáni i d.
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Ž. 143, 5. rozpomínaje se na dny předešlé
— 144, 4. d. jeho jako stín pomíjející 

Př. 9,11. skrze mne rozmnoží se d. tvoji
— 10,27. bázeň H. přidává dnů
— 15,15. všickni d. chudého zlí jsou

Kaz. % 16. ve dnech budoucích v zapomenutí
— 7,10. čím to, že d. první lepší byli
— 11, 1. po mnohých dnech najdeš je j
— 12, 1. prvé než nastanou d. zlí

Iz. 2, 2. stane se v posledních dnech
— 7,17. na tebe přivede H. dny, jakýchž
— 13, 22. d. jeho prodlévati nebudou
— 38, 5. přidám ke dnům tvým 15 let
— 58, 4. nepostíte se tak dnů těch, aby
— 60,20. dokonáni budou d. smutku
— 63, 9. (H.) nosil je po všecky dny věků
— 65,20. starce, kt. by dnů svých nevyplnil
— 22. jako d. dřeva budou d. lidu mého 

Jer. 33,15. v těch dnech způsobím to
— 16. v těch dnech spasen bude Juda
— 50,20. v těch dnech nebude (nepravosti) 

Pláč 4,18. doplnili se d. naši
— 5, 21. obnov dny naše, jakž byly 

Ez. 3,16. po dokonání sedmi dnů
— 12,22. prodlí se d.?
— 23. přiblížili se d. ti

Dan. 1,15. po skonání desíti dnů spatříno
— 8, 26. vidění to j. mnohých dnů
— 12,11. od toho času bude dnů 1290
— 12. blahosl., kdož ke dnům 1335
— 13. zůstaneš v losu na skonáni dnů 

Oz. 2,13. budu na ní vyhledává ti dnů Bálů
— 6, 2. obživí nás po dvou dnech
— 9, 7. přijdou d. navštívení, d. odplacení 

Jon. 3, 4. po 40 dnech Ninive vyvráceno bude 
Mích. 4, 1. v posledních dnech utvrzena hora 
Ab. 1, 5. dělám dílo ve dnech vašich
Mat. 4, 2. postiv se 40 dnů a 40 nocí

— 9,15. přijdou d.; Mk. 2, 20. Luk. 5, 35.
17, 22. 21, 6. 23, 29.

— 11,12. ode dnů Jana Křtitele až
— 12, 40. jakož byl Jonáš v břiše velryba

tři dni a tři noci (Jon. 2, 1.)
— takť bude Syn člověka tři dni
— 15, 32. již tři dni trvají se mnou; Mk. 8, 2.
— 23, 30. kdybychom byli za dnů otců našich
— 24,22. byť nebyli ukráceni d. ti
— 37. ale jakož bylo za dnů Noé
— 38. jakož za dnů těch před potopou;

Luk. 17, 26. 27.
— 26, 2. víte, že po 2 dnech velikanoc bude
— 61. mohu ve třech dnech je j (chrám)

ustavěti; 27, 40. Jan 2, 19.
— 27,63. řekl: Po třech dnech vstanu 

Mk. 1,13. byl na poušti 40 dnů (Luk. 4, 2.)
— 13,20. byť nebyl ukrátil těch dnů

pro vyvolené ukrátil těch dnů
Luk. 2, 6. naplnili se d., aby porodila

— 21. když se naplnilo dní osm
— 36. Anna sestarala ve dnech mnohých
— 4, 2. za 40 dní pokoušin a nic nejedl
— 13,14. šest dni j., v nichž náleží dělati
— 19,43. přijdou na tě d.

— 21,22. budou d. pomsty 
Jan 4,40. pobyl tu za dva dni
— 11,17. nalezl ho již 4 dni v hrobě
— 39. nebo čtyři dni v hrobě j.

Sk. 1, 3. za 40 dnů ukazuje se jim
— 3,24. o těchto dnech předzvěstovali
— 13, 41. dílo dělám za dnů vašich

2 Kor. 6, 2. aj, nyní d. spaseni
Gal. 4,10. dnů šetříte, a měsíců, a časů 
Ef. 5,16. nebo d. zlí jsou
2 Tim. 3, 1. v posledních dnech; 2 Petr 3, 3. 
žid. 1, 1. v posledních dnech mluvil nám

— 5, 7. kt. za dnů těla svého modlitby
— 10, 32. rozpomeňtež se na předešlé dny 

Jak. 5, 3. poklad ku posledním dnům
1 Petr 3,10. kdo chce viděti dny dobré;

(Ž. 34, 13.)
Zj. 11, 3. budou prorokovati 1260 dnů

— 12, 6. aby ji tam živili za dnů 1260
Po všecky dny.

1 M. 3,14. prach žráti budeš po v. d.
4 M. 6, 5. po v. d. slibu nazarejstvi
5 M. 4,10. by se učili mne báti po v, d.

— 6,24. aby dobře nám bylo po v* d.; 2.
— 11, 1. milujž H. Boha svého po v. d.; 19,9.
— 14, 23. aby se učil báti H. po v. d.

Soud. 2, 7. sloužil lid H-u po v. d. Jozue
po v. d. starších, kt. dlouho živi byli 
po Jozue

1 Sam.25, 7. po v. d., v nichž byli na Karméli
— 16. místo zdi v noci i ve dne po v. d.
— 28, 2. strážným tě ustanovím po v. d.

Job 14,14. po v. d. očekávati budu
— 15,20. po v. své d. bezbožný se trápi 

ž. 90,14. veseliti se po v. d. naše
Kaz. 5,17. po v. d. své v temnostech jídal 
Mat. 28,20. po v. d. až do skonáni světa

Denní.
1 M. 3, 8. chodícího po ráji k větru d-imu 
Mat 20, 2. smluviv s dělníky z peníze d-iho

Dennice*
2 Petr 1,19. až by d. vzešla v srdcích vašich

Derben.
Sk. 14, 6. 20.; 16, 1.

Derbeus.
Sk. 20, 4. šel s Pavlem Gáius D.

Desatero.
1 Kr. 11,31. dám tobě d. pokolení; 35.

Desaterý.
Iz. 6,13. dokudž v ní nebude d-é zhouby 

Desátky.
1 M. 14,20. dal mu Abram d. ze všech věd; 

Žid. 7, 2. atd.
— 28,22. d. spravedlivě tobě dám

3 M. 27, 30. všickni d-ové Hospodinovi budou 
4M. 18,21. synům Lévi dal jsem všecky d.
5 M. 12,17. nebudeš moci jisti v městě svém d-ů
— 14,22. ochotně dávati budeš d.

1 Sam. 8,15. a z vinic vašich d. bráti bude
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Neh. 10, 37. aby přinášeli d. země naši Levitům 
Levitové d. ty vybírati budou

— 13,12. všecken Juda přinášeli d.
Mal. 3, 8. v čem tě loupíme? V d-ích

— 10. sneste všecky d. do obilnice 
Mat. 23,23. dáváte d. z máty; Luk. 11, 42.
Luk. 18,12. d. dávám ze všech věcí
Žid. 7, 5. přikázaní mají d. bráti od lidu
— 7, 8. tuto d. berou smrtedlní lidé
— 9. Léví, kt. d. béře, v Abrah. d. dal

Desátník.
2 M. 18,21. ustanov z nich d-y
5 M. 1,15. ustanovil jsem je d-y

Desátý.
Jan 1,40. bylo okolo d-é hodiny 
Zj. 11,13. d. díl města padl

Deset.
1 M. 18,32. snad se jich najde tam d.?
— 42, 3. šlo d. bratrů Jozefových

2 M. 34,28. slova té smlouvy totiž d. slov
5 M. 4,13. smlouvu svou d-i slov

— 10, 4. napsal na těch dskách d. slov 
Joz. 15,57. měst d.; 21, 5. (Mat. 4, 25.)
Soud. 20,10. vezmeme d. mužů ze sta
1 Sam. 1, 8. nejsem lepší nežli d. synů?
2 Sam.19,43. d. dílů máme v králi
1 Kr. 11,31. vezmi sobě d. kusů
Iz. 38, 8. navrátilo se slunce o. d. stupňů 
Dan. 1,12. zkus služebníků svých za d. dní

— 7, 7. Šelma čtvrtá měla rohů d.; Zj. 13, 1.
— 24. rohů d. znamená d. králů 

Zach. 8,23. chopí se d. mužů jednoho Žida 
Mat. 4,25. z D-i měst; Mk. 5, 20.
— 20,24. uslyšavše to d. jiných, rozhněvali se
— 25, 1. podobno d-i pannám
— 28. kt. má d. hřiven; Luk. 19, 24.

Mk. 10, 41. uslyšavše to d., počali se hněvati 
Luk. 15, 8. žena mající grošů d.

— 17,17. zdaliž jich d. není očištěno?
— 19,13. povolav d-i služebníků

dal jim d. hřiven
— 17. mějž moc nad d-i městy
— 25. Pane, máť d. hřiven

Zj. 2,10. budete miti úzkost za d. dni
— 17, 3. na šelmě mající 7 hlav a d. rohů

Desetkrát.
1 M. 31, 7. na d. změnil mzdu mou; 41.
4 M. 14,22. pokoušeli mne již d.
Neh. 4,12. pravili nám na d.
Job 19, 3. již na d. zhaněli jste mne 
Dan. 1,20. nalezl je d. zběhlejší

Déšť.
2 M. 9,33. ani d. nelil se na zemi

— 16, 4. já  dám vám chleba s nebe jako d.
3 M. 26, 4. dám vám d-ě vaše časy svými;

5 M. 11, 14. 28, 12. Iz. 30, 23.
Jer. 5, 24.

5 M. 11,11. z d-ě nebeského svlažována bývá
— 17. zavřel by nebe, aby d-ě nedávalo
— 28,12. nebe, aby vydalo d. zemi tvé; 11,14.

24. dá H. zemi tvé misto drě prach

— 32, 2. sestupiž jako d. naučeni mé
— jako tichý d. na mladistvou trávu

2 Sam. 1,21. ani rosa ani d. nespadej na vás
21,10. dokudž nepršel na ně d. s nebe

— 23, 4. mocí tepla a d-e roste bylina
1 Kr. 8,35. když by zavříno bylo nebe, a ne

pršel d.
— 36. odpusť a dej d. na zemi svou
— 17, 1. nebude těchto let rosy ani d-ě
— 7. nebylo žádného d-ě v té zemi
— 18, 1. neboť dám d. na zemi
— 41. aj, zvuk velikého d-ě
— 44. jeď, aby tě nezastihl d.

2 Par. 6,26. když nepršel by d.
— 27. a dej d. na zemi svou, kt.

Ezd. 10, 9. třesouce se pro tu věc i pro d.; 13. 
Job 5,10. dává d. na zemi

— 28,26. on též vyměřuje d-i právo
— 29,23. očekávali mne jako d-ě
— 38,26. d. i na tu zemi, kdež neni lidí
— 28. má-liž d. otce?

ž. 65,11. d-i ji (zemi) obměkčuješ
— 68,10. d-ěm štědrosti hojné skropoval jsi
— 72, 6. jako d. na přisečenou trávu
— jako tiší d-ové skrápějící zemi
— 84, 7. na něž i d. požehnáni přichází
— 105,32. dal místo d-ě krupobití
— 135, 7. blýskání s d-ěm; Jer. 10, 13. 51, 16.
— 147, 8. nastrojuje zemi d. a vyvodí trávu 

Př. 16,15. jako oblak s d-em jarním
— 25,14. jako oblakové a vítr bez d-ě
— 26, 1. jako d. ve žni, tak nepřip. na blázna

čest
Kaz. 11, 3. oblakové d. na zem vydávají 
Iz. 4, 6. skrýši před přívalem a před d-em

— 18, 4. jako teplo vysušující po d-i
— 30,23. dáť i d. na rozsívání tvé
— 55,10. jakož prší d. neb sníh s nebe 

Jer. 14, 4. proto že d-ě nebude na zemi
— 22. zdaliž jsou, kt. by d. dávali?

Ez. 34, 26. sesilati budu d. časem svým
— d-ové požehnání budou bývati 

Oz. 6, 3. přijde nám jako d. jarní 
Joel 2,23. nebo vám dá d. příhodný 
Am. 4, 7. já  zadržel jsem vám d.

jedén díl d-ěm svlažen byl 
Mich. 5, 7. jako tiší d-ové skrápějící bylinu 
Zach. 10, 1. žádejte od H. d-ě v čas příhodný 

a dá vám d. hojný 
Mat. 5, 45. d. dává na spravedlivé i na nespr. 
Sk. 14,17. dávaje nám s nebe d. a časy úrodné
— 28, 2. přijali nás, pro d., kt. byl 

Žid. 6, 7. země, kt. přicházející d. pije 
Jak. 5, 7. až by přijal podzimní i jarní d.

— 17. nepršel d. na zemi za tři léta
— 18. vydalo nebe d. a země zplodila

Zj. 11, 6. aby nepršel d. za dnů proroctví
Deštička.

Luk. 1, 63. požádav d-y, napsal: Jan
Dešťový.

Job 37, 5. B. říká pršce d-é i přívalu 
Iz. 18, 4. jako oblak d. v čas horké žně
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Devadesát.
Mat. 18,12. zdaliž nenechá těch d-i devíti;

13. Luk. 15, 4.
Luk. 15, 7. než nad d-i devíti spravedlivými

Devatero.
4 M. 34, 13. Joz. 13, 7. d. pokolení

Devátý.
Mat. 20, 5. vyšed při šesté a d-é hodině

— 27, 45. tma se stala až do hodiny d-é;
Mk. 15, 33. Luk. 23, 44.

— 46. při hodině d-é zvolal Jež.; Mk. 15, 34. 
Sk. 3, 1. v hodinu modlitebnou d-ou

— 10, 3. jako v hodinu d-ou na den
— 30. v hodinu d-ou modlil jsem se

Devět.
Mat. 18,12. zdaliž nenechá těch devadesáti 

d-íti; 13. Luk. 15, 4.
Luk. 15, 7. než nad devadesáti d-íti sprav.

— 17,17. a kdež jich d.?
Dědic.

1 M. 15, 3. schovanec můj bude mým d-em
— 4. nebudeť ten d-em tvým
— 21,10. nebudeť d-em syn děvky; Gal. 4, 30. 

5M. 21,16. když d-e ustavovati bude
Mich. 1,15. tobě přivedu d-e
Mat. 21, 38. tentoť j. d.; Mk. 12, 7. Luk. 20, 14.
ftím. 4,13. aby byl d-em světa

— 14. jestliže ze zákona d-ové jsou
— 8,17. jestliže synové, tedy i d-ové; d-ové

Boží, spolu d-ové Kristovi; Gal. 4, 7. 
Gal. 3,29. podlé zaslíbení d-ové

— 4, 1. pokudž d. maličký jest
— 7. poněvadž syn, tedy i d. B.
— 5,21. království Božího d-ové nebudou 

Tit. 3, 7. d-ové v naději života věčného 
Žid. 1, 2. kt. ustanovil d-em všeho
— 6,17. Bůh chtěje ukázati d-ům zaslíbení
— 11, 7. spravedlnosti té učiněn j. d-em 

Jak. 2, 5. bohatí u víře a d-ové království
Dědictví.

1 M. 31,14. zdaž máme d. v domě otce našeho?
— 48, 4. dám zemi tuto za d. věčné; 2 M. 6, 8.
— 6. jmenováni budou v d-ích svých

2 M. 15,17. štípíš je na hoře d. svého
— 34, 9. Pane, měj nás za d.

3 M. 14, 34. země, kt. já vám za d. dávám
— 25,28. navrátí se zase k d. svému; 41.
— 34. d. jejich věčné j.
— 27,16. jestli by kdo díl pole d. posvětil H.
— 28. věc posvěcená H. buď z pole d.

1 M. 18,20. v zemi jejich d. nebudeš míti; 24.
já  jsem d. tvé; 21. 23. 24. 26.

— 24. desátky dal jsem Levitům za d.
— 21,24. vzal v d. zemi jeho
— 26, 53. těmto rozdělena země k d.
— 27> 7. dejž jim d. mezi bratřími otce

přenes d. otce jejich na ně
— 8. přenesete d. jeho na dceru
— 32,18. vládnouti budou d-ím svým
— 19. aniž vezmeme d. za Jordánem; 30.
— když dosáhneme d. s této strany

— 22. přijde země tato vám v d.
— 33, 54. těm větší d. dáte, těm menší d. dáte
— 35, 2. ať dadí Levitům z d. města

36, 2. aby dal d. Salfada dcerám jeho
— 8. aby vládli jeden každý d-ím otců

5 M. 3, 20. tedy navrátíte se k d. svému
— 4,21. kt. H. Bůh tvůj dává tobě v d.; 12, 9.

20, 16. 24, 4. 25, 19. 26, 1.
— 9, 26. nezatracujž d. svého; 29.
— 10, 9. nemělo pokolení Lévi dílu a d.; 12,

12. 14, 27. 29. 18, 1.
— H. j. d. jeho; 18, 2.
— 12, 9. dosavad nepřišli jste k d.
— 15, 4. kt. H. Bůh tvůj dá tobě v d.; 19, 10.
— 32, 9. Jákob provazec d. jeho
— 33,23. polední stranu přijmi za d.

Joz. 13, 7. rozděl zemi tu v d. devateru
— 14. pokolení Lévi nedal d.; 33.

oběti ohnivé jsou d. jeho
— 33. H. Bůh Izraelský j. d. jejich
— 18, 7. kněžství H. j. d. jejich
— 19, 1. bylo d. jejich (Sim.) uprostřed d. 

Rut. 4, 5. abys vzbudil jméno mrtvého v d.
jeho

1 Sam.10, 1. teď pomazal tě H. nad d-ím svým
— 26,19. abych nemohl obcovati d. H.

2 Sam.20, 1. nemámeť d. v synu Izai; 1 Kr. 12,
16. 2 Par. 10, 16.

— 19. pročež usiluješ sehltiti d. H.?
1 Kr. 8, 51. jsou lid tvůj a d. tvé; 53.
— 21, 3. abych měl dáti d. otcův mých; 4.

1 Par. 28, 8. abyste v d. je jí uvedli i syny své 
Job. 13,26. v d. nepravosti mladosti mé
— 20,29. d. vyřčené jemu od Boha
— 27,13. to d. ukrutníci přijímají
— 31, 2. d. od Všemohoucího s výsosti 

Ž. 2, 8. dámť národy v d. tvé
— 16, 6. d. rozkošné dostalo se mi 

28, 9. požehnej d. svému a pas je
— 33,12. lid, kt. sobě vyvolil za d.
— 37,18. d. jejich na věky zůstane
— 47, 5. oddělil nám za d. naše slávu
— 61, 6. dal jsi d. bojícím se jména tvého
— 68,10. skropovál jsi d. své
— 74, 2. rozpomeň se na proutek d. svého
— 78, 71. aby pásl Izraele, d. jeho
— 79, 1. vtrhli pohané do d. tvého
— 94, 5. až dokud budou d. tvé bědovati?
— 14. H. d. svého nezanechá
— 106, 5. abych chlubil se spolu s d-ím tvým
— 111, 6. dav jim d. pohanů
— 119,111. za d. věčné ujal jsem svědectví tvá
— 127, 3. d. od H. jsou ditky
— 135,12. dal zemi jejich v d.; 136, 21.;

v d. Izraelovi, lidu svému
— 136,22. v d. Izraelovi, služebníku svému 

Př. 11,29. za d. bude míti vítr
— 13,22. dohrý zanechává d. vnukům
— 17, 2. mezi bratřími děliti bude d.
— 20,21. d. rychle z počátku nabytému 

Iz. 14, 23. obrátím je j v d. bukačů
— 49, 8. abys v d. uvedl d. zpuštěná
— 54,17. toť j. d. služebníků Hosp.



90 Dědictví —  Dělaťi.

Iz. 58,14. abys užíval d. Jákoba, otce svého 
Jer. 2, 7. d. mé zohavili jste

— 10,16. Izrael j. pokolení d. toho, jehož
— 12, 8. d. mé podobné lvu v lese
— 9. což ptákem dravým j. mi d. mé?
— 16,18. ohavnostmi naplnili d. mé
— 17, 4. musíš lhůtu dáti d. svému 

Pláč 5, 2. d. naše obráceno j. k cizím 
Ez. 11,15. nám j. dána země tato v d.

36,12. budeš jim za d.
— 44, 28. d. jejich toto: Já jsem d. jejich 

Joel 2,17. nevydávej d. svého v pohanění
— 3, 2. abych se tam soudil o d. své,

Izraele
Abd. 17. držeti bude dům Jákobův d. svá 
Mich. 7,14. pasiž stádce d. svého
— 18. promíjel ostatkům d. svého 

Mal. 1, 3. d. (Ezauovo) drakům pouště 
Mat. 5, 5. tiší obdrží d. na zemi
— 21,38. uvažme se v d. jeho

Mk. 12, 7. a budeť naše d.; Luk. 20, 14.
Luk. 12,13. ať rozdělí se mnou d.
Sk. 7, 5. nedal jemu d. v ní, ani šlépěje
— 20,32. dáti vám d. mezi posvěcenými

1 Kor. 6, 9. d. království Božího nedosáhnou;
10. 15, 50.

Gal. 3,18. jestližeť ze zákona d.
Ef. 1,14. kt. j. zádavek d. našeho
— 18. bohatství slávy d. jeho v svátých
— 5, 5. smilník nemá d. v království Kr. 

Kol. 3,24. ode Pána vžiti máte odplatu d.
Žid. 6,12. skrze víru obdrželi d. zaslíbené
— 9,15. aby zaslíbeni věčného d. přijali
— 11, 8. na to místo, kt. měl vzíti za d.

1 Petr 1, 4. k d. neporušitelnému a nepoškvr.
— 5, 3. ani jako panujíce nad d-̂ ím Páně

Dědická.
Př. 30,23. když d-ou bývá paní své

Dědičně.
1 M. 24,60. símě tvé d. obdrž brány nepřátel
— 28, 4. abys d. obdržel zemi; 5 M. 19, 14.

2 M. 32,13. d. obdržíte ji na věky; Iz. 60, 21. 
3M. 20,24. abyste ji d. obdrželi
4 M. 14, 24. símě jeho d. obdrží ji (zemi)
— 21,35. uvázali se d. v zemi jeho 

5M. 1, 8. d. vládněte jí
1 Sam. 2, 8. stolici slávy d. jim dal 
Neh. 9,15. aby d. vládli zemí; 22, 24.
Ž. 25,13. símě jeho d. obdrží zemi
— 37, 9. d. zemí vládnouti budou
— 11. tiši d. obdrží zemi; 34.
— 29. spravedliví ujmou zemi d.
— 69,37. símě služebníků d. jí vládnouti
— 82, 8. ty d. vládneš všemi národy
— 83,13. uvažme se d. v příbytky Boží
— 105,44. úsilí národův d. obdrželi 

Př. 3,35. slávu moudři d. obdrží
— 14,18. d. vládnou hlupci bláznovstvím
— 28,10. upřími d. obdrží dobré

Iz. 54, 3. símě tvé národy d. vládnouti bude
— 57,13. d. obdrží horu svátou mou
— 60,21. lid tvůj d. obdrží zemi

— 65, 9. vyvedu z Judy toho, k t  by d. ob
držel hory mé i budou ji d. držeti 

Ez. 33, 24. Abraham d. držel zemi tuto 
Sof. 2, 9. pozůstali z lidu d. je obdrží 
Zach. 2,12. d. ujme H. Judu 
Mat. 19,29. život věčný d. obdrží; Luk. 10, 25.
— 25,34. d. vládněte královstvím

Mk. 10,17. abych života věčného d. došel?
1 Kor. 15, 50. aniž neporušitelnosti d. obdrží 
Žid. 1, 4. nad ně jméno d. obdržel
— 14. jenž mají d. obdržeti spasení
— 12,17. chtěje d. došáhnouti požehnáni 

1 Petr 3, 9. abyste požehnání d. obdrželi 
Zj. 21, 7. kdož zvítězí, obdržíť d. všecko

Dědičný.
1 M. 23, 9. 20. 49, 30. 50, 13. k d-ému pohřbu
5 M. 12,10. aby jí vládl právem d-ým 
Ezd. 9, 12. k d-ému vládařství zanechali ji 
Ez. 46,16. buď k vládařství jejich d-ému 

Dědina.
1 M. 47,18. nezůstávají nám kromě těla a d-y
2 Sam. 14, 30. shlédněte d-u Joábovu a spalte

Děditi.
Soud. 11, 2. nebudeš d. v domu otce našeho 
Ž. 72,17. dokudž slunce trvá, d. bude jméno 

Děkování.
ž. 69,31. budu velebiti je (jméno B.) s d-im 
Sk. 24, 3. to se vším d-ím vyznáváme 
1 Tes. 3, 9. jakým d-ím můžeme se odměniti 

Děkovati.
1 Par. 29,13. Bože náš, d-ujeme tobě 
Luk. 17, 9. zdali d-uje služebníku tomu
— 18,11. Bože, d-u ji tobě, že nejsem 

Jan 11,41. d-uji tobě, že jsi mne slyšel 
Řím. 1,21. nectili jako Boha, ani d-ali

— 7, 25. d-uji Bohu skrze Jezukrista
— 14, 6. Pánu ji; nebo d-uje Bohu;
— Pánu nejí a d-uje Bohu

1 Kor. 1, 4. d-uji Bohu svému; 14, 18. Fil. 1, 3.
— 14. d-uji Bohu, že jsem nekřtil

2 Kor. 1,11. aby od mnohých d-áno bylo
2 Tes. 2,13. povinni jsme d. Bohu vždycky
1 Tim. 1,12. d-uji tomu, kt. mne zmocnil

Dělající.
Gal. 5, 6. víra skrze lásku d.

Dělán.
2 M. 31,15. šest dni d-o bude dílo 
Ez. 36, 9. abyšte d-y a osívány byly
— 34. země pustá bude d-a 

Jan 2,20. 46 let d. j. chrám tento 
žid. 6, 7. bylinu těm, od kt. bývá d-a
1 Petr. 3,20. když d. byl koráb

Dělání.
2 M. 5, 7. nedávejte již slámy k d. cihel

Dělati.
1 M. 2, 5. člověk, ježto by d-al zemi
— 15. člověka v ráji, aby jej d-al
— 3,23. vypustil jej z Eden, aby d-al zemi
— 4,12. když budeš d. zemi, nebude 

9,20. Noé začal d. vinice
— 11, 6. překaziti, což umínili d.
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1 M. 18,17. zdali zatajím, což d. budu?
2M. 5,15. proč tak d-áš služebníkům svým?

— 18. protož nyní jděte, d-ejte
— 18,17. řekl test jeho: nedobře d-áš
— 20. oznamuj jim, co by d. měli
— 20, 9. šest dní budeš d. všeliké dílo své
— 10. nebudeš d. žádného díla
— 23,24. aniž d. budeš tak jako oni d-ají 

3M. 23, 3. šest dní d. budete
5 M. 12, 8. nebudete d. tak, jakž my nyni

— 15,19. nebudeš d. prvorozeným volkem
— 28, 39. vinice štípíš a d. je budeš 

Soud. 7,17. jakž já  tehdáž budu d., tak
— 18, 3. co ty zde d-áš?

1 Sam. 8,13. dcery vaše bráti, aby d-aly masti
1 Kr. 19, 9. co tu d-áš, Eliáši? 13.
2 Kr. 12,15. nebo věrně d-ali; 22, 7.
1 Par. 22,16. snažiž se a d-ej
— 28,10. posilniž se a d-ej

2 Par. 2,14. kt. umí d. na zlatě, na stříbře 
Neh. 5, 9. neni to dobře, což d-áte
— 6, 3. dílo veliké d-ám

2. 135,18. buďtež jim podobni, kt. je d-ají 
Př. 12,11. kdo d-á zemi svou, nasycen bývá 

chlebem; Př. 28, 19.
— 21,24. vše s neochotností a pýchou d-á
— 30,28. pavouk rukama d-á
— 31, 13. (žena statečná) d-á rukama svýma 

Kaz. 3,11. aby nestíhal díla, kt. d-a Bůh
— 8, 4. kdo dí jemu: Co d-áš?

Iz. 26,12. všecko d-al jsi pro dobré naše
— 43,13. když co d-ám, kdo ji odvrátí
— 44,12. kovář pochytě železo d-á při uhlí
— 45, 9. zdaliž hlína hrnčíři: což d-áš?

Jer. 48,10. zlořečený, kdož d-á dílo H. lstivě 
Dan. 4, 32. ješto by mohl říci jemu: Co to d-áš? 
Joel 2,21. mocně d. bude H. dílo své
Ab. 1, 5. d-ám dílo ve dnech vašich 
Mat. 20,12. tito poslední jednu hodinu d-ali
— 21,28. synu, jdi na vinici mou dnes a d-ej
— 23, 5. veliké d-ají podolky pláŠťův svých 

Luk. 12,27. patře na kvítí, ned-ají ani předou 
Jan 5,17. Otec můj až dosavad d-á, i jáť d-ám
— 6,28. abychom d-ali dílo Boži?
— 30. jakéž znamení činíš? co d-áš?
— 9, 4. jáť musím d. dílo toho, kt.

noc, když žádný nebude moci d.
— 10,33. že ty, člověk jsa, d-áš se Bohem 

Sk. 13, 41. já dílo d-ám za dnů vašich
1 Kor. 16,10. dílo Páně d-á, jako i já
Ef. 2, 2. kt. nyní d-á v synech zpoury

— 3,20. podlé moci té, kt. d-á v nás
— 4,28. d-aje rukama, což dobrého j.

Kol. 1,29. kteráž d-á ve mně mocně
2 Tes. 3, 8. s těžkosti ve dne i v noci d-ajice

— 10. kdo nechce d., aby také nejedl
— 11. chodí, nic ned-ajíce

Dělati se.
2 Sam.13, 6. složil se Amnon, d-aje se nemocným 

Dělávati.
1 Sam. 2,19. matka jeho d-ala mu sukničku

Dělící.
Ef. 2,14. zbořiv hradbu d. na různo

Dělič.
Luk. 12,14. kdo mne ustavil d-em nad vámi?

Děliti.
1 M. 1, 6. děl vody od vod
2 M. 15, 9. řekl nepřítel: Budu d. loupeže 
Joz. 14, 2. losem d-íce dědictví jejich
2. 22,19. d-í mezi sebou roucha má

— 68,13. doma hlídající d-ily kořisti 
Př. 16,19. lépe j. než d. kořist pyšnými

17, 2. služebník d. bude dědictví 
Iz. 9, 3. veseliti, jako když d-í kořisti 
Ani. 7,17. země tvá provazcem d-ena bude 
Luk. 22,17. vezměte je j a d-te mezi sebou 
Sk. 2, 45. prodávají statky a d-ili mezi všecky

Děliti se.
1 M. 2,10. řeka z Eden d-ila se ve 4 řeky
1 Sam.30,24. rovně se d. budou
Job 41, 8. jedna druhé se přidrží a ned-i se
1 Kor. 15, 41. hvězda od hvězdy d-í se v slávě

Dělník.
3 M. 19,13. nezůstane mzda d-a u tebe 
Iz. 29,16. zda-li říká dílo o d-u svém 
Mat. 9,37. d-ů málo; Luk. 10, 2.
— 38. ať vypudí d-y na žeň; Luk. 10, 2.
— 10,10. hodenť j. d. pokrmu svého
— 20, 1. aby najal d-y na vinici svou

2. smluviv se s d-y z peníze denního
— 8. zavolej d-ů a zaplať jim
— 21, 42. kámen, kt. zavrhli d-i

Luk. 10, 7. hoden j. d. mzdy své; 1 Tim. 5, 18. 
Sk. 19,25. kt. byli k těm podobných věcí d-i
2 Kor. 11,13. falešní apoštolé jsou d-i lstiví 
Fil. 3, 2. vizte zlé d-y, vizte roztržku
2 Tim. 2,15. vydati sebe Bohu milého d-a
Jak. 5, 4. mzda d-ů, při vás zadržáná, křiči

Děravý.
Jer. 2,13. čisterny d-é, kt. nedrží vody 
Ag. 1, 6. shromažďuje ji  do pytlíka d-ého

Děsiti.
Job 7,14. viděními d-íš mne
— 13, 21. hrůza tvá nechť mne ned-í
— 15,24. d-í je j nátisk a ssoužení
— 18,11. odevšad hrůzy je j d. budou
— 31,34. pohanění rodů d-ilo mne 

Dan. 5,10. nechť tě ned-í myšleni tvá
Děsiti se.

Job 6,21. vidouce potření mé, d-ite se
— 21, 6. když rozv. své bídy, tedy se d-ím

2. 33, 8. d-tež se před ním všickni obyvatelé
— 83,18. nechť se d-í na věčné časy
— 88,16. snáším hrůzy tvé a d-ím 'se
— 97, 4. to viduc d-í se
— 119, 53. d-ím se nad bezbožnými
— 120. d-í se strachem před tebou tělo nié
— 16Í. slova tvého d-í se srdce mé 

Iz. 7, 4. srdce tvé nechať se ned-í
— 8,12. nerci-li, abyste se d. měli
— 19,16. Egypt d. se bude
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Iz. 51, 7. haněni jejich ned-te se
— 13. že se d-íš prchlivosti ssužujiciho
— 57,11. kohož jsi se d-ila a bála?

Jer. 2,12. nebesa, d-te se, chřadněte
10, 2. aniž se znamení nebeských d-te 

neboť se jich d-i pohané
— 33, 9. d-íce se nad tím dobrým 

Dan. 2, 1. d-il se duch jeho
Mat. 12,23. d-ili se zástupové 
Mk. 2,12. d-ili se všickni; Luk. 9, 43; Sk. 2, 

7. 12.
— 6, 2. mnozí slyšíce d-ili se
— 51. sami v sobě se d-ili; Mk. 10, 26. 

Luk. 2,47. d-ili se nad rozumností jeho 
Sk. 8,13. Šimon vida zázraky, d-il se

Děšení.
Sk, 3,10. naplněni jsou strachem a d-im

Děťátko.
4 M. 11,12. jako nosí chůva d.
Mat. 2, 8. vyptejte se pilně na to d.
— 9. stála nad místem, kdež bylo d.
— 11. nalezli d. s Marií matkou
— 13. vezmi d. i matku jeho; 14.

bude Heródes hledati d.
Luk. 2,17. což jim povědíno bylo o tom d-u
— 21. aby obřezáno bylo to d.
— 40. d. pak rostlo a posilovalo se 

Jan 16,21. když porodí d., již nepamatuje
Dětinský.

Iz. 65,20. nebude tam žádného ve věku d-ém
1 Kor. 13,11. opustil jsem d-é věci

Dětinství.
Kaz. 11,10. d. a mladost jest marnost 
Jer. 3,24. práci otců našich od d. našeho
— 22,21. tať j. cesta tvá od d. tvého
— 31,19. snáším útržku d. svého
— 32,30. od d. svého činí, což jest zlého 

Pláč 3,27. kt. by nosil jho od d. svého 
Mk. 9,21. a on řekl: Od d.
2 Tim. 3,15. že od d. svátá Písma znáš

Děvče.
Zach. 8, 5. ulice města plné budou d-at 

Děvečka.
1 M. 24,14. d., kt. bych řekl: Nachyl věderce
— 16. d. velmi krásná; 28. 55. 57. 61.
— 34, 3. zamilovav d-u (Dinu)
— 4. vezmi mi d-u tuto za manželku
— 12. jen mi tu d-u dejte za manželku 

2M. 2, 8. tedy šla d. a zavolala matky 
3M. 12, 5. pakli d-u porodi
— 7. zákon té, kt. porodila d-u

5 M. 22,15. otec d-y a matka přinesou znam. 
Soud. 5,30. d-u jed. nebo dvě na každého muže
— 21,12. nalezli 400 d-ek panen

1 Sam. 9,11. potkali se s d-ami
— 25,42. pět d-ek Abigail šlo za ni

2 Sam.17,17. šla tam d. a pověděla jim
1 Kr. 1, 2. nechť pohledají králi d-y panny 
2Kr. 5, 2. lotříkové zajali d-u malou
— 4. pravila d. ze země Izraelské 

Ž. 68,26. u prostřed pak d-y bubnující 
Př. 9, 3. moudrosť poslavši d-y své, volá

Nah. 2, 7. d-y její poberou se lkajíce 
Mat. 9,24. neumřela d., ale spí; 25. Mk. 5, 39.
— 14,11. hlava jeho dána té d-ce; Mk. 6,

22. 28.
— 26, 69. přistoupila (k Petr. d.); Luk. 22, 56. 

Mk. 7, 30. nalezla d-u, ana leží na loži
Luk. 8, 54. zvolal: D-o, vstaň!
Sk. 12,13. vyšla d., aby poslechla
— 16,16. d. nějaká potkala se s námi

Děvka.
1 M. 16, 2. vejdi, prosím, k d-e mé
— 21,10. vyvrž d-u tuto i syna jejího
— nebudeť dědicem syn d-y té;

Gal. 4, 30.
— 30, 3. hle d. má Bála; vejdi k ní
— 10. porodila Zelfa, d. Lie, syna

2 M. 20,17. nepožádáš ani d-y jeho; 5 M. 5. 21.
5 M. 28,68. tam prodávati se budete za d-y 
Rut 2, 8. přidrž se. d-ek mých
— 3, 9. já jsem Rut, d. tvá
— vztáhni křídlo pláště na d-u svou

1 Sam. 1,11. jestliže vzhlédneš na trápeni d-y své
— 25,28. odpusť proviněni d-e své
— 41. služebnice tvá za d-u bude

2 Sam. 6,22. i u těch d-ek slavnější budu 
Job. 19,15. d-y mé za cizího mne mají 
Ž. 86,16. zachovávej syna d-y své
— 116,16. že jsem služebník tvůj, syn d-y tvé
— 123, 2. jakož oči d-y k rukám paní její 

Př. 27,27. k živnosti d-ek tvých
— 30,23. pod d-ou, když dědičkou bývá
— 31,15. dává podíl náležitý d-ám svým 

Iz. 24, 2. budeť jakož d. tak pani její
Mk. 14,66. přišla jedna z d-ek nejv. kněze;

69. Jan 18, 17.
Luk. 1,38. aj, d. Páně, staniž mi se
— 48. vzezřel na poníženi d-y své
— 12, 45. počal by biti služebníky a d-y 

Gal. 4,22. Abraham měl 2 syny; jednoho z d-y
— 23. ten z d-y podlé těla se narodil
— 30. vyvrž d-u i syna jejího, nebudeť dě

dicem syn d-y 
-r- 31. tak nejsmeť synové d-y

Dchnutí.
1 M. 2, 7. vdechl v chřipě jeho d. života 
Job 4, 9. od d. Božího hynou
— 11,20. naděje jejich bude jako d. člověka 
—- 33, 4. d. Všemohoucího dalo mi život

Ž. 18,16. pro d. větru chřípí tvých
Iz. 57,16. i d., kteréž jsem já učinil
Dan. 10,17. ani d. nepozůstalo ve mně

Diána.
Sk. 19,24. 27. 28. 34. 35.

Diblaimgký.
Oz. 1, 3. pojal Gomeru, dceru D-ou

Dibon.
4M. 21,30. Král. (Amorej.) zahynulo až do D.
— 32, 3. Atarot a D. a Jázer

Joz. 13, 9. všecky roviny Medaba až do D.
Iz. 15, 2. vstoupí do D. s pláčem 
Jer. 48,18. seď v žíni, dcero D-ská
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Dibongad.
4 M. 33,45. položili se v D.; 46.

Didymus.
Jan 11,16. Tomáš, kt. slově D.; 20, 24. 21, 2. 

Difat.
1 Par. 1, 6. synové Gómerovi: D.

Dikla.
1 M. 10,27. a D-a

Dika.
1 Koř. 15,57. Bohu d. ftím. 6, 17. 2 Koř. 8,16.9,15.

Díkčinění.
2. 42, 5. s hlasitým zpíváním a d-ím
— 95, 2. předejděme obličej jeho s d-im
— 100, 4. vcházejte do bran jeho s d-ím
— 147, 7. zpívejte Hospodinu s d-ím

Iz. 51, 3. bude nalezeno v něm d. a hlas 
Jer. 33,11. obětujících d. v domě Hospodinově 
Jon. 2,10. já s hlasem d. obětovati budu
1 Tim. 4, 3. k užívání s d-ím věřícím

Diků činění.
Ž. 100, 1. žalm k d. č.
1 Kor. 10, 30. poněvadž já s d. č-ím poživám
— 14,16. kterak k d. č. řekne amen?

2 Kor. 4,15. milost skrze d. č. od mnohých
— 9,12. rozhojňuje se v mnohé d-ů č.

Ef. 5, 4. ale raději d. č.
Fil. 4, 6. s d. č-ím prosby vaše známy
Kol. 2, 7. rozhojňujíce se v ní (víře) s d. č-im
— 4, 2. bdíce v tom s d. č-ím

1 Tim. 2, 1. d. č. za všelijaké lidi
— 4, 4. což se s d. č-im přijímá 

Zj. 4, 9. vzdávala slávu, čest a d. č.
— 7,12. Amen! požehnáni a d. č.

Díky činiti.
Mat. 15,36. uč-iv d. lámal; Luk. 22, 19. Jan 6,

11. 1 Kor. 11, 24.
— 26,27. vzav kalich a d. č-iv, dal jim

Mk. 14, 23. Luk. 22, 17.
Mk. 8, 6. vzav těch sedm chlebů, d. uč-iv 
Luk. 17,16. padl k nohám jeho, d. č-ě 
Jan 6,23. když d. uč-il Pán 
Řím. 1, 8. nejprvé d. č-ím Bohu svému
1 Kor. 10,30. pro to, z čehož já d. č-ím
— 14,17. ty dobře d. č-íš, ale jiný

2 Kor. 9,11. působí skrze nás, aby d. č-ěny 
Ef. 1,16. nepřestávám d-ů č. z vás
— 5,20. d. Č-íce vždycky ze všeho 

Kol. 1, 3. d. č-ime Bohu a Otci; 3, 17.
— 12. d. č-íce Otci, kt. hodné nás

1 Tes. 1, 2. d. č-ime Bohu vždycky z vás
— 2,13. d. č-ime Bohu bez přestáni
— 5,18. ze všeho d. č-te

2 Tes. 1, 3. povinniť jsme d. č. Bohu
2 Tim. 1, 3. d. č-im Bohu, jemuž sloužím 
Filem. 4. d. č-im Bohu, zmínku čině 
Zj. 11,17. d. č-ime, Pane Bože všemohoucí

Díky vzdávati.
Sk. 27,35. vzav chléb, d. v-1 Bohu

Díl.
1 M. 14,24. oni nechať vezmou d. svůj
— 15,17. pochodně ohnivá Šla mezi d-y těmi
— 31,14. zdaž ještě máme d. jaký
— 47,26. aby dáván byl Faraonovi pátý d.
— 48,22. dal jsem tobě jeden d. výš nad bratří

2 M. 29,26. a budeť na tvůj d.
4M. 18,20. d-u svého mezi nimi nebudeš míti 

já jsem d. tvůj a dědictví
— 23,13. toliko zadní d. jeho vidéti budeš
— 31,27. rozdělíš ty kořisti na dva d-y 

5M. 10, 9. nemělo pokolení Lévi d-u; 18, 1.
— 32, 9. d. Hospodinův lid jeho

Joz. 11,23. dal ji Izraelovi vedlé d-ů jejich
— 13, 8. poněvadž vzali d. svůj
— 17,17. nebudeš míti toliko d-u jednoho
— 18, 7. nemají d-u Levitové u prostřed
— 19, 9. d. synů Jud. byl jim příliš veliký
— 22,27. aby neřekli: Nemáte d-u v H.

Soud. 18, 1. ještě se mu nebylo dostalo d-u
1 Sam.30,24. jakýž bude d. toho, kt. vyšel k bitvě 
2Sam .l9,43. deset d-ů máme v králi

— 20, 1. nemámeť my d-u v Davidovi
1 Kr. 12,16. jakýž máme d. v Davidovi?

2 Par. 10, 16.
2 Kr. 2, 9. nechť j. dvojnásobní d. ducha tv. 
Neh. 2,20. vy nemáte d-u v Jeruzalémě 
Job 31, 2. jaký j. d. od Boha s hůry?
Ž. 16, 5. H. j. částka d-u mého 
—> 50,18. s cizoložníky d. svůj máš
— 73,26. d. můj Bůh j. na věky
— 119,57. d. můj, ostříhati výmluvnosti tvé
— 136,13. kt. rozdělil moře rudé na d-y
— 142, 6. ty jsi d. můj v zemi živých 

Iz. 44,19. d. z něho spálil jsem ohněm
— 53,12. dám jemu d. pro mnohé
— 57, 6. mezi kameny potočními j. d. tvůj 

Jer. 10,16. neniť podobný těmto d. Jákob.
— 13,25. ten bude los tvůj a d.
— 51,19. neniť jim podobný d. Jákobův 

Pláč 3,24. d. můj j. H., říká duše má 
Ez. 45, 1. d. svátý té země
Dan. 4,12. d. jeho se zvěří; 20.
Oz. 10, 2. klade d-y srdce jejich
Am. 7, 4. a spáliv propast velikou, spálil i d.
Zach. 2,12. dědičně ujme H. Judu, d. svůj
— 14, 8. d. jich (vod) k moři východnímu 

Mat. 24,51. d. jeho položí s pokrytci
Luk. 12,46. d. jeho položí s nevěrnými

— 15,12. Otče, dej mi d. statku 
Jan 13, 8. nebudeš míti d-u se mnou
— 19,23. učinili čtyři d-y každému rytíři d. 

Sk. 5, 2. lstivě peněz ujal a přinesa d.
— 8,21. nemáš d-u ani losu v této věci
— 26,18. aby d. s posvěcenými vzali 

IKor. 9,13. s oltářem spolu d. mají
2 Kor. 6,15. jaký d. věrnému s nevěrným?
Zj. 8, 7. třetí d. stromů shořel
— 8. obrácen j. v krev třetí d. moře
— 11. obrátil se třetí d. vod v pelynek
— 12. udeřen j. třetí d. hvězd,

tak že se třetí d. jích zatměl
— 9,15. aby zmordovali třetí d. lidí



Zjev. 11,13. desátý d. města padl
— 20, 6. kdož má d. v prvním vzkříšení
—  21, 8. lhářům d. jejich v jezeře
— 22,19. odejmeť B. d. jeho z knihy života

Dílo.
1 M. 2, 2. dokonal Bůh d. své
— odpočinul v den sedmý ode všeho 

d-a; (Žid. 4, 4.)
— 4,22. řemeslník všelikého d-a od mědi
— 5,29. tento nám odpočinutí způsobí od d-a

2 M. 1,14. ve všelijakém d-e na poli
— 5,11. nic nebude ujato d-a vašeho
— 13. vyplňte d-a svá, úkol denní; 14.
— 12,16. žádného d-a nebude děláno v nich;

3 M. 23, 3. 5 M. 5, 14.
— 20, 9. 6 dní dělati budeš všeliké d.
— 10. nebudeš dělati žádného d-a 

23,12. Šest dní budeš dělati d-a svá
— 24,10. jako d. z kamene zafirového
— 28,11. d-em řemeslníka, kt. řeže; 21.
— 14. řetízky d-em točeným
— 32. okolek její d-em tkaným
— 31,14. kdo by koli dělal (v sobotu) d.; 15.
— 32,16. dsky ty d. Boží byly
— 35,33. v d-e od dřeva řemeslem vtipným
— 35. aby dělali všelijaké d. tesařské
— 40,33. tak dokonal Mojžíš d. to

3 M. 23, 7. žádného d-a robotného nebudete dě-
lati; 8. 21. 4 M. 28, 18. 29, 1.

5 M. 4,28. bohům, d-u rukou lidských; 2 Kr.
19, 18. 2 Par. 32, 19. ž. 115, 4. 
135, 15; Iz. 37, 19.

— 5,13. dělati všeliké d. své
1 Kr. 7,14. Chiram řemeslník d-a z mědi
— 17. mřežování d-em pleteným
— 19. d. květem liliovým
— 29. obruba d-em taženým

1 Par. 23,24. d. v přisluhování domu H.
2 Par. 24,13. spraveno j. d. to skrze ruce jejich 
Ezd. 5, 8. d. to spěšně se staví a daří se 
Neh. 4,11. řekli: Zastavíme to d.
— 19. d. veliké a široké j., a my porůznu 

6, 3. d. veliké dělám, protož nemohu
Job 1,10. d-u rukou jeho požehnal jsi
— 7, 2. jenž očekává skonáni d-a svého
— 34,19. d. rukou jeho jsou vŠickni
— 36,24. abys vyvyšoval d. jeho 

Ž. 8, 4. nebesa d. prstů tvých
— 7. pánem nad d-em rukou svých
— 19, 2. d. rukou jeho obloha zvěstuje
— 33, 4. všeliké d. jeho stálé
— 90,16. budiž zřejmé d. tvé
— 17. d-a rukou našich potvrď
— 102,26. rukou svých nebesa; Žid. 1, 10.
— 104,23. člověk vychází k d-u svému
— 111, 3. slavné a překrásné d. jeho
— 138, 8. aniž d-a rukou svých opustíš 

Př. 11,18. bezbožný dělá d. falešné
— 22,29. vídáš-li, že muž snažný v d-e svém
— 24,27. nastroj vně d. své

Kaz. 4, 4. spatřil jsem každé dobré d.
Iz. 5,12. d-a rukou jeho nespatřuji
— 28,21. aby dělal d. své, neobyčejné d.

— 29,16. zda-li říká d. o dělníku svém
— 41,24. d. vaše tolikéž nic není
— 29. za nic nestojí d. jejich
— 45, 9. d. tvé ničemné j.
— 59, 6. aniž se odějí d-em svým
— 60,21. d. rukou mých, abych oslavován
— 64, 8. jsme všickni d. ruky tvé
— 65, 7. odměřím za d. jejich předešlé 

Jer. 48,10. kdož dělá d. H. lstivě
— 50,25. d. toto j. Panovníka H.
— 51,10. vypravujme na Siónu d. H.

Pláč 3, 64. odplatu podlé d-a rukou jejich
Ez. 6, 6. tak vyhlazena budou d-a vaše
Oz. 13, 2. ježto všecko to není než d. řemesl.
Joel 2,21. mocně dělati bude H. d. své
Ab. 1, 5. že dělám d. ve dnech vašich
— 3, 2. H-e, d. své při životu zachovej 

Jan 4,34. abych dokonal d. jeho
— 6,28. abychom dělali d. Boží?
— 29. totoť j. to d. Boží
— 17, 4. d. jsem vykonal

Sk. 5,38. jestliže j. z lidí d. toto
— 13,41. já d. dělám za dnů vašich, d.
— 15,18. známať jsou Bohu všecka d-a jeho 

Řím. 2,15. d. zákona napsané na srdcích
— 12, 4. nemají všickni oudové jednostejné

ho d-a
— 14,20. nekaziž d-a Božího

1 Kor. 3,13. každého d. zjeveno bude
každého d. oheň zprubuje

— 15, 58. rozhojňujíce se v d-e Páně 
Gal. 6, 4. d-a svého zkus jedehkaždý
Ef. 2,10. jsme jeho d., jsouce stvořeni v Kr.
— 4,12. pro spořádáni svátých k d-u slu

žebnosti
Fil. 1, 6. kt. začal ve vás d. dobré
2 Tes. 2, 9. podlé mocného d-a satanova
2 Tím. 4, 5. d. kazatele konej
Jak. 3,16. tu i roztržka i všeliké d. zlé

Dimon.
Iz. 15, 9. vody D. naplněny budou krví

Dína.
1 M. 30, 21. 34, 1 atd.

Dinaiští.
Ezd. 4, 9. D. napsali list proti Jeruzalému

Dionyzius.
Sk. 17,34. uvěřili; mezi kt. byl i D. 

Diotrefes.
3 Jan 9. ale D. nepřijímá nás

Díra.
2 M. 28, 32. bude na vrchu v prostřed něho d. 
Joz. 10,18. přivalte k d-e té jeskyně; 22. 27.
1 Sam.14,11. Hebrejští lezou z děr
2 Kr. 12, 9. Joiada kněz udělal d-u ve víku 
Job 30, 6. musili bydliti v děrách země 
Iz. 11, 8. lítý had nad děrou pohrávati
— sáhne rukou do d-y bazališkovy
— 60, 8. jako holubice k děrám svým?

Ez. 8, 7. a aj, d. jedna byla v stěně 
Dan. 6,17. kámen položen na d-u té jámy 
Mat. 9,16. a větší by d. byla; Mk. 2, 21.

$4 Díl -— Díra.
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Dírka viz Jehelní. 
Dítě.

1 M. 21,15. (Agar) povrhla d. pod stromem
_ 16. nebudu se dívati na smrt d-te
_ 17. uslyšel Bůh hlas d-te
_ 19. (Agar) napojila d.
_ 22, 5. já a d. půjdeme tamto
__ 12. nevztahuj ruky své na d.

2 M. 2, 6. otevřela (ošitku), uzřela d. 7. 9.
5 M. 28, 50. národ, kt. nad d-tem se neslituje
— 32,25. bude strach na d-ti prsy poživ. 

S o u d . 13, 8. co máme dělati s d-tem
— 12. jaká péče o to d. býti má?

1 Sam. 1,25. přivedli d. k Eli
27. zá toto d. jsem prosila

2 Sam.12,15. H. ranil d., kt. porodila manž. Uriáš.
— 16. modlil se David Bohu za to d.
— 21. pro d., když živo bylo, postils se

a plakal; 22.
1 Kr. 3,25. rozetněte to d. živé na dvé
— 27. dejtež této d. to živé
— 17,21. nechť se navrátí duše d-te tohoto
— 22. navrátila se duše d-te

2 Kr. 4,29. polož hůl mou na tvář d-te; 31.
— 32. d. mrtvé leželo na ložci jeho
— 34. (Elizeus) zpolehl na d.
— 35. otevřelo to d. oči své
— 5,14. učiněno tělo jeho jako d-te malého

2 Par. 13, 7. Roboám byv d. a srdce choulost.
2. 131, 2. jako d. ostavené od matky své 
Př. 29,15. d. sobě volné k hanbě přivodí 
Kaz. 4,13. lepší j. d. chudé a moudré

— 10,16. běda tobě, země, když král tvůj d. j. 
Iz. 3, 5. zpurně se postaví d. proti starci
— 7,16. než bude uměti d. to zavrci zlé
— 8, 4. než bude uměti d. to volatí: Otče
— 9, 6. d. narodilo se nám
— 65,20. d. ve stu letech umře

Jer. 1, 6. neumím mluviti, nebo d. jsem
— 31,20. zdali Efraim j. d. velmi milostné
— 44, 7. i ženu, d. i prsí požívajícího
— 51,22. abych rozrážel starého i d.

Oz. 11, 1. když d-tem byl Izrael 
Mat. 2,20. vezmi d. i matku jeho

zemřeli, kt. hledali bezživotí d-te 
Mk. 10,15. kdož by nepřijal království 

Božího jako d.; Luk. 18, 17.
Luk. 1,59. přišli obřezovati d-te
— 66. jaké d. toto bude?
— 76. ty d. prorokem Nejvyššího slouti
— 80. d. rostlo a posilovalo se

1 Kor. 13,11. dokudž jsem byl d. mluvil jako d.
Děti.

1 M. 3,16. s bolesti roditi budeš d.
— 15, 2. já scházím bez d-í
— 33,13. vi pán můj, že d. jsou outli 

2M. 2, 6. z d-í Hebrejských jest toto
3 M. 20,20. bez d-í zemrou
— 21. bez d-í budou

2 Sam.12, 3. až i odrostla při d-ech jeho 
2Kr. 2,24. dvě nedvědice roztrhaly 42 d-i 
Neh. 12,43. ano i ženy a d. veselily se, tak že

Job 24, 5. poušť j. chléb jejich i d-í jejich
— 40,24. přivážeš jej (velryba) d-em svým? 

2. 109, 9. buďtež d. jeho sirotci
Iz. 3, 4. dám jim d. za knížata
— d. panovati budou nad nimi
— 12. lidu mého knížata jsou d.

Jer. 9,21. aby vyhubila d. z rynků
22,30. že muž tento bez d-i bude 

Pláč 4, 4. d. prosí za chléb 
Mat. 7,11. umíte dobré dary dávati d-em svým
— 11,16. podobno j. d-em na ryncích
— 16, 26. není slušné vzíti chléb d-em;

Mk. 7, 27.
— 22,24. Umřel-li by kdo nemaje d-í 

Mk. 13,12. povstanou d. proti rodičům 
Luk. 7, 32. podobni jsou d-em, kt. na rynku

— 20,28. umřel by bez dětí; 29. 30.
— 23,28. nad sebou plačte a nad svými d-mi 

Sk. 21, 5. a sprovodili nás všickni s ženami
i s d-mi až za město 

1 Kor. 7,14. jinak d. vaše nečisté by byly
— 14,20. nebuďte d. v smyslu, ale zlostí 

Ef. 4,14. abychom již více nebyli d.
1 Tim. 2,15. spasena bude v plození d-í

Dítěcí.
Job 33,25. odmladne tělo jeho nad d.

Díti.
2 M. 12,27. tedy díte: Obět Fáze toto J. H.
2 Sam. 7, 3. dí Nátan králi
Job. 9,12. kdo dí jemu: Co činiš?

— 28,14. moře dí: Není u mne
2. 42,10. dim k Bohu silnému, skále své 
Iz. 45, 9. zdaliž dí hlína hrnčíři svému 
Mat. 7, 4. kterak diš bratru svému: Nechať

— 22. mnoziť mi dějí v onen den: Pane
— 13,30. dím žencům: Vytrhejte koukol
— 17,20. díte hoře této: Přejdi odsud tam
— 21,19. dí (Ježíš) jemu (fíku): Nikdy více
— 25. dímé-li: S tíebe, díť nám
— 25,34. dí Král těm, kt. na pravici jeho 

Luk. 4,23. díte mi toto podobenství: Lékaři
— 12,19. dím duši své: Duše, máš mnoho
— 15,18. dím jemu: Otče, zhřešil jsem 

Jan 12,27. což dím: Otče, vysvoboď mne 
Řím. 6, 1. což tedy dime? 8, 31. 9, 14. 30.
— 7, 7. což tedy dime, že zákon j. hříchem?
— 8, 31. což tedy díme k tomu?
— 9,20. zdaž hrnec dí hrnčíři
— 11, 4. ale co jemu dí odpověď Boži?

1 Kor. 12,15. di-li noha: Poněvadž nejsem rukou
2 Kor. 11,23. (nemoudře dim), nadto já 
Filem. 19. ať nedim tobě, že i sám sebe

Díti se.
1 M. 49, 1. oznámím vám, co se s Vámi d. bude
2 M. 2, 4. aby zvěděla, co se s nim d. bude

— 3,16. co se vám dálo v Egyptě 
2Kr. 5,21. dobře-li se děje?
2. 144,15. blahoslávený lid, jemuf se tak děje 
Kaz. 1, 9. což se nyní děje j. to, což se d. bude
— 9, 2. všecko se děje jednostejně

Iz. 26, 9. když soudové tvoji ději se na zemi
— 29,15. jejichž skutek děje se v temnostech
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Iz. 48,16. od toho řasu, v kt. se to dálo
Jer. 5,30. věc hrozná děje se v zemi
— 51,35. násilé, kt. se mně a mému tělu děje
— 52, 3. nebo se to dálo pro rozhněváni H. 

Pláč 3,59. převrácenost, kt. se mně děje
— 5, 1. rozpomeň se, H., co se nám děje 

Ag. 1, 9. proč se to děje? di H. zástupů 
Mal. 2,11. ohavnost se děje v Izraeli 
Mat. 14, 2. protož se divové dějí; Mk. 6, 14.
— 27,54. vidouce to, co se dálo; Luk. 23, 48. 

Mk. 13,29. když uzříte, ano se tyto věci dějí;
Luk. 21, 31.

Luk. 17,26. jakož se dálo za dnů Noé
— 28. jakž se dálo ve dnech Lotových
— 21,25. národů, nevědoucích se kam d.
— 28. když se toto počne d.
— 23,31. na zeleném dřevě toto se děje 

Sk. 26,26. poněvadž se toto nedálo pokoutně
1 Kor. 10,11. toto u figuře dálo se jim
— 14, 40. slušně a podlé řádu ať se děje

2 Kor. 4,15. to všecko děje se pro vás
Ef. 6,21. co se se mnou děje; Fil. 2, 23.
Kol. 4, 9. tiť oznámí, co se děje u nás

Dítky.
1 M. 30,26. dej mi ženy mé a d. mé
— 33, 5. jsou d., kt. dal Bůh služebníku
— 48,16. anděl ten požehnej d-ek těchto 

2M. 10, 9. s d-ami i se starými půjdeme 
4M 14,31. ale d. vaše malé, ty uvedu 
Job 19,17. prosím pro d. života mého
— 29, 5. všudy vůkol mne d. mé

2. 34,12. pojďtež, d„ poslouchejte mne 
78, 6. aby vypravovali d-ám svým

— 103,13. jako se slitovává otec nad d-ami
— 113, 9. matku veselící se z d-ek
— 127, 3. dědictví od H. jsou d.
— 4. tak jsou d. zdárné
— 128, 3. d. tvé jako mladistvé olivoví
— 137, 9. kdož pochytí d. tvé a o skálu
— 148,12. starci s d-ami (chvalte jrn. H.)

Iz. 8,18. aj, já a d., kt. mi dal H.; Žid. 2, 13.
— 13,16. i d. jejich rozrážiny budou
— 18. ale z luku d. rozrážeti 

Oz. 13,16. d. jejich zrozrážíny budou 
Mat. 2,16. Herodes zmordoval všecky d.
— 10,21. povstanouť d. proti rodičům
— 19,13. přineseny jsou k němu d.; Mk. 10,13.
— 14. nechte d-ek jiti ke mně: Mk. 10, 14.

Luk. 18, 16.
— 29. neb d. pro jméno mé; Mk. 10, 29.

Luk. 18, 29.
— 21,15. d., any volají v chrámě: Hosanna
— 23,37. shromážditi d. tvé; Luk. 13, 34.
— 27,25. krev jeho ria nás i na naše d.

Mk. 10,30. stokrát tolik d-ek, rolí
Luk. 11, 7. d. mé se mnou jsou v pokoji 
Jan 21, 5. d., máte-li jakou krmičku?
Ef. 6, 1. d., poslouchejte rodičů svých;

K ol 3, 20.
— 4. otcové, nepopouzejte k hněvu d-ek

svých; Kol. 3, 21.
1 Tes. 2, 7. jako když matka chová d. své

1 Tim. 3, 4. kt. by d. měl v poddanosti
— 12. k t by d. dobře spravovali
— 5, 4. kt. vdova d. má 

Tit. 1, 6. d. maje věřící
2id. 2,14. d. účastnost mají těla a krve
1 Jan 2,14. píši vám, d., že jste poznali Otce
— 18. d., poslední hodina jest, a jakož

Div.
2M. 15,11. hrozný v chválách, činící d-y 
Soud. 6,13. kde jsou všickni d-ové jeho
1 Par. 16,24. mezi národy d-y jeho. 2. 96, 3.
Job 37,13. podívej se d-ům Boha silného 
2. 88,13. zdaliž v známost přichází ve tmách 

d. tvůj?
— 89, 6. oslavují nebesa d. tvůj
— 136, 4. kt. sám činí d-y veliké 

Dan. 6,27. činí znamení a d-y
Mat. 7,22. zdaliž jsme d-ů mnohých nečinili?
— 11,20. v nichž činěno nejvíce d-ů jeho
— 21. kdyby v Týru byli činěni d-ové ti
— 23. kdyby v Sodomě činěni byli d-ové
— 13,58. neučinil tu mnoho d-ů
— 14, 2. d-ové dějí skrze něho; Mk. 6, 14.
— 24,24. činiti budou d-y a zázraky 

Mk. 6, 5. nemohl tu d-u učiniti
— 9, 39. kt. by d-y činil ve jménu mém
— 16,20. slov jejich potvrzoval činěním d-ů 

Luk. 19,37. chváliti Boha ze všech d-ů, kt.
— 23, 8. že nějaký d. uzří od něho 

Jan 2,11. to učinil Ježíš počátek d-ů
— 23. mnozí uvěřili, vidouce d-y
— 3, 2. žádný nemůže těch d-ů činiti
— 4,48. neuzříte-li d-ů a zázraků
— 54. to opět druhý d. učinil Ježíš
— 6,14. ti lidé, uzřevše ten d.
— 9,16. člověk hříšný takové d-y činiti? 

11,47. tento člověk d-y mnohé činí
— 20,30. i jiné d-y činil Ježíš

Sk. 2,43. mnozí d-ové dáli se; 5, 12.
— 6, 8. Štěpán činil d-y a zázraky
— 7,36. Mojžíš čině d-y a zázraky
— 15,12. d-y a zázraky činil Bůh skrze ně
— 19,11. d-y veliké činil Bůh skrze

1 Kor. 12,10. někomu d-ů činění (dáno bývá)
— 29. zdali všickni d-y činí?
— 14,22. a tak jazykové jsou za d.

2 Kor. 11,14. a není d.; nebo i sám satan
2 Tes. 2, 9. jehož příští j. se vší mocí a d-y 
2id. 2, 4. Bůh svědectví vydával skrze d-y 
Zj. 12, 1. ukázal se d. veliký na nebi; 3.
— 16,14. duchové ďábelští, ježto činí d-y
— 19,20. falešný prorok, kt. činíval d-y

Divadlo.
Job 17, 6. vystavil mne za d. všechněm 
Nah. 3, 6. vystavím tě za d.
1 Kor. 4, 9. učiněni jsme d. tomuto světu 
Žid. 10,33. když jste byli jako d. učiněni

Dívati se.
1 M. 21,16. nebudu se d. na smrt dítěte
— 34, 1. vyšla Dina, aby se d-ala na dcery 

Est. 8, 6. jak bych se mohla d. na to zlé
2. 10,14. d-áš se do času
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2. 22,18. oni hledí na mne a d-a jí se mi
— 35,17. Pane, dlouho-liž se d. budeš?

Iz. 33,15. aby se na zlé ned-al
Pláč 1,10. d. pohanům, an chodí do svatyně
Ez. 28,17. povrhnu tě, aby se d-ali na tebe
Ab. 13. aniž se d-ej trápení jeho v den bídy 
Abak. 1,13. na bezpráví se d. nemůžeš
Mat. 27,55. ženy, z daleka se d-ajíce
Mk. 15,47. d-aly se, kde by byl položen
Luk. 23, 35. stál lid, d-a je se 

Diviti se.
1 M. 43,33. d-ili se muži ti vespolek
Ž. 48, 6. sami to uzřevše velmi se d-ili
— 139,14. že se divným skutkům tvým d-ím 

Kaz. 5, 8. nediv se té věci
Jer. 49,17. d. se bude nade ranami jejími
Pláč 2,15. kt. jdou cestou, d-í se a potřásají
Mat. 7,28. že se převelmi d-ili zástupové;

13, 54. 22, 33. Mk. 1, 22.
— 9, 8. zástupové d-ili se; 33. 15, 31.

Luk. 1, 21. 11, 14.
— 22,22. to uslyšavše d-ili se; 33.

Mk. 6, 51. mnohem více se d-ili
— 7,37. převelmi se d-ili
— 11,18. zástup d-il se učení jeho; Luk. 4,32. 

Luk. 2,18. d-ili se všickni, kt. slyšeli o
— 33. otec a matka jeho d-ili se
— 4,22. d-ili se libým slovům
— 8,56. d-ili se náramně rodičové její
— 20,26. d-íce se odpovědi jeho, umlkli
— 24,12. d-ě se sám v sobě, co se stalo 

Jan 3, 7. ned-iž se, že jsem řekl tobě
— 4,27. d-ili se, že by s ženou mluvil
— 5,20. abyste vy se d-ili
— 28. ned-tež se tomu

Sk. 2, 7. děsili se všickni a d-ili; 12.
— 9,21. d-ili se náramně všickni

Gal. 1, 6. d-ím se, že jste tak rychle uchýlili se
1 Jan 3,13. ned-tež se, bratři moji
Zj. 13, 3. d-ivši se země, šla za šelmou

— 17, 7. řekl mi anděl: Co se d-íš?
Divně.

Job 10,16. d. se mnou zacházíš
Iz. 29,14. aj, já d. zajdu s lidem tímto, d. a

Divný.
2 M. 3, 20. biti budu Egypt d-ými věcmi
— 34,10. učiním d-é věci, kt. nejsou učiněny 

Joz. 3, 5. zítra učiní H. d-é věci mezi vámi 
Soud. 13,18. na jméno mé, kt. j. d-é?
2 Par. 26,15. proto že d-é pomoci měl 
Job 5, 9. činí věci d-é, jimž počtu není 
ž. 9, 2. vypravovati budu d-é skutky tvé
— 31,22. prokázal ke mně d-é milosrdenství
— 40, 6. d-í jsou skutkové tvoji
— 72,18. kt. sám činí d-é věci
— 77,12. připomínati sobě d-é činy tvé
— 15. ty jsi, jenž činíš d-é věci
— 98, 1. neboť j. d-é věci učinil
— 105, 2. rozmlouvejte o d-ých skutcích jeho 
—• 5. rozpomínejte se na d-é skutky jeho
— 118,23. j. d-é před očima našima; Mat. 21,

42. Mk. 12, 11.

— 119,18. d-é věci ze zákona tvého
— 139,14. že se d-ým skutkům tvým divím 

Iz. 28,29. kt. j. d. v radě a veleslavný 
Dan. 11,36. proti Bohu mluviti bude d-é věci 
Luk. 5,26. viděli jsme dnes d-é věci
Jan 9,30. toť j. jistě d̂ á. věc
1 Petr 4,12. d. ten přišlý na vás oheň 

Divnější.
Job 42, 3. d. ty věci nad mou stižitelnost 
ž. 139, 6. d. j. umění tvé nad můj vtip 

Divoký.
ž. 80,14. vepř d. zryl ji 

Díže.
5 M. 28, 5. požehnaný koš tvůj i d. tvá
— 17. zlořečený koš tvůj a d. tvá

Dlaň.
1 Kr. 18, 44. oblak maličký jako d. člověčí 
2Kr. 9,35. nenalezli z ní než nohy a d-ě 
2. 39, 6. na d. odměřil jsi mi dnů
Iz. 48,13. pravice má d-í rozměřila nebesa
— 49,16. aj na d-ích vyryl jsem tě

Dlážení.
2 Kr. 16,17. položil je (moře) na d. kamenné
2 Par 7, 3. padše tváří k zemi na d. klaněli se 

Dlážený.
2 Kr. 18,17. podlé cesty d-é 

Dlouho.
5 M. 17,20. aby d. živ byl v království 
Neh. 2, 6. d-li budeš na té cestě?
2. 35,17. Pane, d-liž se dívati budeš?
— 39, 5. abych věděl, jak d. trvati mám
— 120, 6. d. bydli duše má mezi těmi
— 127, 2. daremnéť j. vám d. sedali 

Iz. 23,16. ó nevěstko! zpívej d.
42,14. mlčel jsem dosti d.

Jer. 29,28. protáhneť se to d.; stavějte domy 
Luk. 18, 4. on d. nechtěl. Ale potom řekl

Dlouhočekající.
2 M. 34, 6. H., H., Bůh silný, d. 4. M. 14, 18.

Joel 2, 13. Nah. 1, 3.
Kaz. 7, 8. lepší j. d., nežli vysokomyslný 
Jon. 4, 2. nebo jsem věděl, že jsi ty Bůh d.

Dlouhočekání.
Řím. 2, 4. čili bohatstvím d. jeho pohrdáš?
2 Kor. 6, 4. 6. jako Boží služebnici v d.
Jak. 5,10. ku příkladu d. vezměte proroky
2 Petr 3,15. Pána našeho d. za spaseni mějte 

Dlouhoshovíva j ící.
Neh. 9,17. ty však, Bože, d.; 2. 103, 8.
Ž. 145, 8. d. a velikého milosrdenství 

Dlouhost.
5 M. 30,20. on j. život tvůj a d. dnů tvých 
Ž. 91,16. d-i dnů jej nasytím 
Pr. 3, 2. d-i dnů přidadi tobě
— 16. d. dnů v pravici její

Ez. 41,22. jehož d. i pobočnice dřevěné 
Ef. 3,18. kteraká by byla širokost a d.
Zj. 21,16. d. jeho i širokost jednostejná j.

Dlouhověkost.
Př. 2, 7. chová upřímným d-i
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Dlouhověký.
Job 12,12. při d-ých jest rozumnost 
2. 72,15. budeť d. a dávati mu budou 
Iz. 53,10. aby viděl símě své, byl d.
Ef. 6, 3. abys byl d. na zemi 

Dlouhý.
5 M. 28, 59. rozmnoží H. tvé nemoci těžké a d-é
1 Sam.28, 20. padl Saul tak, jak d. byl na zem
2 Sam. 7,19. že jsi mluvil o domu služebníka své

ho na d-é časy; 1 Par. 17, 17.
1 Kr. 19, 7. velmi d-ou máš cestu před sebou 
Job 26,13. ruka jeho sformovala hada d-ého 
2. 23, 6. přebývati v domě H. za d-é časy
— 129, 3. d-é proháněli brázdy své

Př. 13,12. očekávání d-é zemdlívá srdce 
Iz. 27, 1. Leviatana, hada d-ého 
Pláč 5,20. opouštíš nás za tak d-é časy 
Mich. 4, 3. trestá ti bude národy za d-é časy 
Mat. 23,14. a to pod zámyslem d-ého modlení 

Mk. 12, 40. Luk. 20, 47.
Luk. 20, 9. a sám odšel na d-é časy 
Jan 14, 9. tak d. čas s vámi jsem
1 Kor. 11,14. míti d-é vlasy; 15.
2id. 5,12. měvše býti v tak d-ém ča%u mistři 

Dluh.
Neh. 5,10. odpusťme jim ten d.
— 10, 31. že necháme 7. léta dobývání d-u 

Př. 22,26. nebývej mezi slibujícími za d-y 
Mat. 18,27. propustil ho a d. jemu odpustil
— 30. dokudž by nezaplatil d-u
— 32. všecken ten d. odpustil jsem tobě 

Řím. 4, 4. podlé milosti, ale podlé d-u
Dlužen.

Mat. 18, 24. kt. byl d. 10.000 hřiven
— 28. kt. mu byl d. sto peněz
— zaplať mi, cos d.; 34.

Luk. 7, 41. jeden d. byl 500 peněz, a druhý 50.
— 16, * 5. jaks mnoho d. pánu mému? 7. 

Řím. 13, 8. žádnému nebývejte nic d-i 
Filem. 18. aneb d-liť co, to mně přičti
— 19. ty i sám sebe jsi mi d.

Dlužník.
Ez. 18, 7. základ d-u svému by navracoval 
Luk. 7, 41. dva d-y měl nějaký věřitel

— 16, 5. zavolav každého d-a pána svého 
Řím. 1,14. moudrých í nemoudrých d. jsem
— 8,12. takž tedy d-ciť jsme ne tělu

Dmouti.
Ž; 107, 25. vítr dme vlny mořské 

Dmýchání.
2 Sam.22,16. pro d. větru chřípí jeho; (2. 18,16.)

Dmýchati.
Ez. 21, 31. ohněm prchlivosti své na tě d. budu 

Dnes.
1 M. 25, 31. prodej mi d. hned prvorozenství své
— 41, 9. na provinění své rozpomínám se d.

2 M. 14,13. vizte spasení H., kt. vám způsobí d.
— 16, 23. což byste vařiti měli, vařte d.
— 25. jeztež to d., poněvadž sobota j. d.

H-u; d. toho nenaleznete na poli
3 M. 9, 4. d. se vám ukáže H.

5 M. 2, 30. jakož se vidí po d.
— 4, 40. přikázaní, kt. já d. přikazuji tobě
— 5, 1. soudy, kt. já d. mluvím v uši vaše

8,19. osvědčuji proti vám d.
— 9, 1. Izraeli, ty přejdeš d. přes Jordán
— 11,26. předkládám vám d. požehnání i
— 20, 3. slyš, Izraeli, vy jdete d. k boji
— 26,17. d. i ty připověděls se k H.

27, 9. d. učiněn jsi lidem H. Boha
29,10. vy všickni d. stojíte před H.

— 15. s tím, jenž tuto d. s námi stojí
i s tím, jehož není d. s námi

— 30,19. osvědčuji proti tobě d. nebem a
— 31, 2. ve 120 letech jsem d.

1 Sam.ll, 13. nebudeť d. žádný zabit
12,17. zdaliž není d. žeň pšeničná?

2 Sam. 3, 38. že kníže veliké padlo d. v Izraeli
— 16,12. odplatí mi H. za zlořečenství jeho d.
— 19, 22. d.-liž má zabit býti někdo?

1 Kr. 2,24. d. umři ti musí Adoniáš
— 3, 6. jakž se to d. vidí
— 18,15. žeť se jemu d. ukáži
— 20,13. hle, já dám je d. v ruku tvou, abys

poznal
2 Kr. 2, 3. že d. H. vezme pána tvého od tebe 
Ž. 2, 7. já d. zplodil jsem tě; 2id. 1, 5. 5, 5.
— 95, 7. d. uslyšíte-li hlas jeho, nezatvrzujte-

srdce; 2id. 3, 7. 15. 4, 7.
Př. 22,19. oznamujiť to d.
Mat. 6,11. chléb náš vezdejší dej nám d.

— 30. trávu polní, ješto d. j.
— 11,23. byliť by zůstali až do d.

Luk. 2,11. narodil se vám d. Spasitel
— 4,21. d. naplnilo se písmo toto
— 13, 32. uzdravuji d. a zítra
— 19, 5. d. v domu tvém musím zůstati
— 9. d. spasení stalo se domu tomuto
— 23, 43. d. budeš se mnou v ráji
— 24, 21. nyní tomu všemu třetí den j. d. 

žid. 1, 5. já d. zplodil jsem tebe; 5, 5.
— 3, 7. d. uslyšeli-li byste hlas jeho; 4, 7.

13. dokudž se d. jmenuje
— 4, 7. d., (jakož řečeno j.) d. uslyšíte-li
— 13, 8. Ježíš Kristus včera i d. tentýž j. 

Jak. 4, 13. d. neb zítra vypravíme se
Dnešní.

5 M. 4, 4. živi jste do d-ho dne všickni 
1 Kr. 8,61. tak jako d-ho dne 
Iz. 56,12. bude rovně zítřejší jako d. den 
Sk. 19, 40. nesnáze pro tu bouřku d.
— 26,22. až do d-ho dne stojím

Dníti.
Sk. 27, 33. když již dnělo, napomínal Pavel 

Dno.
Ž. 69, 3. v bahně, v němž dna není 
Pis. 3,10. d. zlaté

Dobré.
1 M. 2, 9. strom vědění d-ho a zlého
— 18. není d. býti člověku samotnému
— 3, 5. vědouce d. i zlé; 22.
— 44, 4. proč jste se odplatili zlým za d.?
— 50, 20. Bůh obrátil to v d.
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2M. 18, 9. radoval se Jetro ze všeho d-ého
— 33,19. aby šlo před tváří tvou d. mé

4 M. 10,29. H. mnoho d-ého zaslíbil Izraelovi 
  32. to d., jímž dobře učiní nám H.

5 M. 6,18. čiň, což pravého a d-ého j.
— 23, 6. nebudeš hledati d-ho jejich;

Ezd. 9. 12.
— 30,15. předložil jsem tobě dnes život a d. 

Joz. 9,25. cožť se d-ého vidí, to učiň
Soud. 17, 6. každý, což se mu za d. vidělo, činil
1 Sam.24,18. ty jsi mi odplatil se d-ým
— 25,21. nebo mi se odplatil zlým za d.

2 Sam.18,22. nemáš, co by d-ého zvěstoval
1 Kr. 22, 8. d-ého neprorokuje, než zlé; 13. 18. 
Neh. 2,10. kt. by obmýšlel d. synů Izrael.
— 5,19. budiž pamětlív na mne, Bože k mé

mu d-ému; 13, 31.
Job 22,21. skrze to přijde tobě všecko d.
— 30,26. když jsem d-ého čekal, přišlo zlé 

ž. 14, 1. není, kdo by činil d.; 3. 53, 4.
Řím. 3, 12.

— 25,13. duše jeho v d-ém přebývati bude
— 34,11. nemívají nedostatku v d-ém
— 15. odstup od zlého, a čiň d.; 37, 3.

1 Petr 3, 11.
— 35,12. zlým za d. mi se odplacují; 109, 5.
— 52, 5. miluješ zlé více než d.
— 65, 5. nasyceni budeme d-ým domu tvého
— 84,12. aniž odepře čeho d-ého chodícím
— 85,13. dáť také H. i časné d.
— 92, 2. d. j. oslavovati H., žalmy zpiv.;

147, 1.
— 119, 71. k d-émuť j. mi, že v trápení
— 122. zastup služebníka svého k d-ému
— 122, 9. pro dům H-a tvého d-ého hledati 

Př. 11,27. kdo hledá d-ého, nalézá přízeň
— 12,14. z ovoce úst nasycen bude d-ým
— 13,21. spravedlivým odplatí Bůh d-ým
— 14,22. milosrdenství těm, kt. smýšlejí d.
— 16, 20. kdož pozoruje slova, nalézá d.
— 17,13. kdo odplacuje zlým za d.

20. nenalézá, což d-ého
— 18, 5. přijímati osobu bezbožného není d.
— 19, 8. ostříhá opatrnosti, aby nalezl d.

24,23. přijímati osobu v soudu není d.
Př. 28,10. upřímí dědičně obdrží d.
Kaz. 6,12. co by bylo d-ho člověku v životě
— 9,18. nemoudrý jeden kazí mnoho d-ého 

Iz. 5,20. říkají zlému d. a d-ému zlé
— 7,15, až by uměl vyvoliti d.; 16.
— 26,12. dělal jsi pro d. naše
— 52, 7. toho, ježto zvěstuje d.; (Řím, 10,15.)
— 55, 2. jezte to, což j. d-ého

Jer. 5,25. hříchové připravují vás o d.
— 8,15. čekej pokoje, ale nic d-ého; 14, 19.
— 14,11. nemodl se za lid tento k d-ému
— 17, 6. kt. necítí, když co přichází d-ého
— 18,20. má odplacováno býti za d. zlým?
— 24, 6. obrátím oči své k d-ému a přivedu je
— 29, 32. aniž uzří toho d-ého
— 32, 42. tak uvedu na ně všecko to d.
— 42, 6. buď d. aneb zlé, uposlechneme 

Pláč 3,26. d. j. očekávajícímu na spasení

— 27. d. j. muži, kt. by nosil jho od dě
tinství

— 3,38. z úst Nejvyššího zdali nepochází zlé
i d.?

Oz. 8, 3. opustilť j. Izrael d.
— 14, 2. dej to, což d-ého j.

Am. 5,14. hledejte d-ého a ne zlého
— 15. v nenávisti zlé a milujte d.

Mich. 3, 2. nenávidí d-ého a miluji zlé
— 6, 8. oznámiltě tobě, co j. d-ého
— 7, 3. to (zlé) aby za d. počteno bylo 

Mat. 12,35. dobrý člověk vynáší d.; Luk. 6, 45.
— 13,48. vybírali, což d-ého bylo, do nádob
— 17, 4. d. j. nám tuto býti; Mk. 9, 5.
— 19,10. není d. ženiti se
— 16. mistře, co d-ého budu činiti
— 26,24. d. by bylo jemu, by se byl nenaro

dil; Mk. 14, 21.
Jan 1, 47. a může z Nazaréta co d-ého býti? 
Řím. 2,10. pokoj každému, kdo činí d.
— 7,13. skrze to d. zplodil mi smrt

18. nepřebývá ve mně d.
abych vykonati mohl d. nenalézám

— 19. nečiním d-ého, kt. chci
— 21. když chci činiti d., že se mne 

8,28. všecky věci napomáhají d d-ému
— 12, 9. připojeni jsouce k d-ému
— 17. opatřujíce d. přede všemi
— 21. přemáhej v d-ém zlé
— 13, 4. Boží služebník tobě k d-ému
— 14,16. nebudiž v porouhání dáno d. vaše 
—- 21. d. j. nejisti masa a nepiti vína
— 15,26. za d. se vidělo Macedonským
— 16,19. abyste byli moudří k d-ému

1 Kor. 7, 1. d-éť by bylo člověku, ženy se
— 8. d. j. jim, zůstali-li by tak jako já
— 26. že jest d. člověku tak býti
— 35. totoť pak k vašemu d-ému pravím

2 Kor. 5,10. jakž práce či byla, buď v d-ém neb
— 8,21. d. opatřujíce, netoliko před oblíč.
— 12, 1. ale chlubiti mi se není d.

Gal. 4,18. sluŠnéť j., horlivě milovati v d-ém 
Ef. 4,28. dělaje rukama, což d-ho j.
— 6, 8. což by koli učinil d-ého, za to 

1 Tes. 5,21. což d-ého j., toho se držte
1 Tim. 2, 3. toť j. d. a vzácné před Bohem
2 Tim. 3, 3. kterýmž nic d-ého milo není 
Filem. 6. cožkoli d-ého jest v vás skrze Krista 
Žid. 5,14. smysly spůsobné k rozeznání d-ého
— 9,11. Kristus, nejv. kněz budoucího d-ého
— 10, 1. zákon, maje stín budoucího d-ého 

1 Petr 3,11. uchyl se od zlého a čiň d.
— 13. jestliže budete následovníci d-ého

3 Jan 11. nenásledujž zlého, ale d-ého
Dobrodince, 

ž. 116, 7. H. j. d. tvůj 
Luk. 22,25. kt. moc mají, d-ové šlovou

Dobrodiní.
1 M. 20,13. toto mi d. učiníš
ž. 103, 2. nezapomínej se na všecka d. jeho
— 116,12. za všecka d. jeho mně učiněná?
— 141, 5. nechť mne bije, přijmu to za d.
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Př. 3,27. nezadržuj d. potřebujícím 
Jer. 18,10. litoval bych d. toho, kt. bych řekl 
Sk. 4, 9. soudu jsme přivedeni pro d.
1 Tim. 6, 2. d. Božího účastníci 

Dobromyslný.
Př. 15,15. dnové d-ého hody ustavičné

Dobropověstný.
Sk. 6, 3. vybeřte ze sebe 7 mužův d-ých 
Fil. 4, 8. kt. koli d-é, o těch přemyšlujte

Dobrořečení.
5 M. 10, 8. k d. ve jménu jeho 
1 Kor. 10,16. kalich d., kterémuž dobrořečíme 
Jak. 3,10. z týchž úst pochází d. i zlořečení

Dobrořečící.
1 M. 12, 3. požehnám také d-m tobě 
Sk. 3,26. Ježíše, poslal ho d-ho vám

Dobrořečiti.
4 M. 23,11. ty pak ustavičně d-íš jim; 24,10.
— 20. abych d-il, přijal jsem to na sebe
— d-ilť j., a já toho neodvolám
— 25. aniž již zlořeč více, ani d-č

5 M. 8,10. d. budeš H-a za zemi výbornou
— 29,19. d-il by sobě v srdci svém

1 Kr. 8,55. d-il všemu shromáždění Izr.
1 Par. 29, 20. d-te nyní H. Bohu svému!

i d-ilo všecko shromážděni H.
Neh. 9, 5. vstaňte, d-te H. Bohu svému!
— ať d-i slavnému jménu jeho
— 11, 2. d-il lid těm, kt. se dobrovolně podali 

2. 16, 7. d. budu H., kt. mi radí
— 26,12. v. shromážděních d. budu H.
— 34, 2. budu H. každého času
— 62, 5. ústy svými d-í, ale u vnitřnosti
— 63, 5. abych tobě d-il, pokudž jsem živ
— 66, 8. d-te národové Bohu našemu

72,15. na každý den jemu d. budou
— 96, 2. zpívejte H., d-te jménu jeho
— 100, 4. d-te jménu jeho (H-u)
— 103, 1. d-č duše má Hospodinu; 2. 22.

104, 1. 35.
20. d-te Hospodinu andělé jeho

— 21. d-te H. všickni zástupové jeho
— 22. d-te H. všickni skutkové jeho
— 109,28. nechť oni jakkoli zlořečí, ty d-č
— 115,18. ale my d. budeme H-u od tohoto

času až na věky
— 118,26. d-ime vám, z domu Hospodinova
— 129, 8. d-ime vám ve jménu H-ovu
— 134, 1. d-te H. všickni služebnici H.
— 135,19. dome Izraelský, d-te H-u!
— 20. kt. se bojíte H., d-te H.
— 145, 1. d. jménu tvému na věky; 2.

Př. 30,11. otci zlořečí, a matce ned-i 
Mat 5, 44. d-te těm, kt. vás proklínají;

Luk. 6, 28.
— 26,26. vzav chléb a d-iv; Mk. 14, 22.

Luk. 24, 30.
Mk. 6,41. popatřiv do nebe, d-il; Luk. 9, 16. 
ftim. 12,14. d-te protivníkům svým 

d-te a nezlořečte
1 Kor. 4,12. uháněni jsouce d-ime

~  10,16. kalich dobrořečení, kterémuž d-ime
— 14,16. nebo kdy by d-il duchem 

Jak. 3, 9. jím d-íme Bohu Otci
1 Petr 3, 9. ale raději d-íce

Dobrota.
1 Kr. 10, 7. převýšil moudrostí a d-ou pověst 
2. 16, 2. d. má nic tobě neprospěje
— 23, 6. d. a milosrdenství následovati mne
— 25, 7. pamětliv buď na mne pro d-u svou
— 27,13. že uživati budu d-y Hospodinovy
— 145, 7. pamět mnohé d-y tvé hlásati budou 

Jer. 31,12. pohrnou se k d-ě H-ově s obilím
— 14. lid můj d-y mé nasytí se 

Oz. 3, 5. poběhnou k H. a k d-ě jeho
— 6, 4. vaše d. jako oblak ranní 

Jon. 2, 9. d-y Boží se zbavují 
Řím. 11,22. budeš-li trvati v d-ě

— 15,14. jist jsem, že jste plní d-y 
Gal. 5,22. ovoce Ducha jestiť d.; Ef. 5, 9.
Ef. 2, 7. z d-y své k nám v Kristu Ježíši 
Tit. 3, 4. když se zjevila d. spasitele našeho

Boha
Dobrotivě.

2Kr. 25,28. (Evilmerodach) mluvil s ním d.;
Jer. 52, 32.

2. 51,20. d. nakládej se Siónem
— 119,65. d. jsi nakládal se služebníkem svým

Dobrotivost.
2 Sam.22,36. d. jeho zvelebila mne; 2. 18, 36.
Job 37,12. buď k prokazování d-i
2. 31,20. ó jak veliká j. d. tvá
— 65,12. korunuješ rok d-í svou
— 68,11. nastrojil d-i svou pro chudého
— 17. prokaž ke mně znamení d-i 

Př. 31,26. naučeni d-i v jazyku jejím
Jer. 16, 5. odjal jsem od lidu tohoto d. i slitov. 
Dan. 9, 4. Bože silný ostřihá jící smlouvy a d-i 
Oz. 2,19. znasnoubím tě sobě v d-i 
ftím. 2, 4. čili bohatstvím d-i jeho pohrdáš?

že d. Boží ku pokání tebe vede?
— 11,22. viz d. i zůřivost Boží

k tobě d., budeš-li trvati v dobrotě
2 Kor. 6, 4. 6. jako Bo2í služebnici v d-i
— 10, 1. prosím vás skrze d. Kristovu 

Gal. 5,22. ovoce Ducha jestiť d.
Kol. 1,11. zmocněni ke vši d-i s radostí
— 3,12. oblectež se v d.

2 Tes. 1,11. aby vyplnil dobře libou vůli d-i
1 Tim. 1,16. na mně dokázal J. Kr. všeliké d-i

Dobrotivý.
2 Par. 30,18. d. H-e! očistiž toho, kdož 
2. 86, 5. ty jsi, Pane, d. a lítostivý
— 119,68. dobrý jsi ty a d.
— 145, 9. d. H. všechněm 

Jer. 3,12. já d. jsem, dí H.
Luk. 6, 35. on d. j. i k nevděčným
1 Koř. 13, 4. láska trpělivá j., d-á j.
Ef. 4,32. buďte k sobě vespolek d-i;

1 Petr 3, 8.
Tit. 2, 5. (staré ženy) aby byly netoulavé, d-é
1 Petr 2, 3. jestliže okusili jste, kterak d. j. Pán
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Dobrovolně.
2M. 25, 2. obět vzhůru pozdv.; z srdce d.
5M. 23,23. jakž jsi slibil H-u d.
Soud. 5, 2. pro lid, kt. se k tomu d. měl
1 Par. 29, 5. ješto by co chtěl d. obětovati dnes
2 Par. 17,16. Amaziáš se d. byl oddal H.
Ezd. 1, 6. mimo všecko, což d. obětováno bylo
— 2, 68. d. se oddavše, aby stavěli dům Boži

7,13. kdož by d. jiti chtěl do Jeruzaléma
— 15. zlato, k t král a rady jeho d.

Neh. 11, 2. kt. se sami d. podali k bydlení 
2. 54, 8. buduť d. oběti obětovati
Ez. 46,12. obětovati oběti pokojné d. H.
Oz. 14, 4. budu je milovati d.
1 Kor. 9,17. jestliže d. to činím, mámť odplatu 
Žid. 10,26. jestliže bychom d. hřešili 
1 Petr 5, 2. paste stádo Boží d.

Dobrovolný.
2M. 35,21. každý, v němž duch jeho byl d.
1 Par. 29,14. moc k d-ému obětováni 
ž. 51,14. duchem d-ým utvrď mne
— 110, 3. lid tvůj d. v den boje tvého
— 119,108. d-é oběti úst mých

2 Kor. 9, 5. jako d-á zbírka, a ne jako bezděčná 
Filem. 14. aby dobrý skutek tvůj nebyl bezděč

ný, ale d.
Dobrý.

1 M. 1, 4. a viděl Bůh světlo, že bylo d-é
— 10. a viděl Bůh, že to bylo d-é; 12 atd.
— 31. a aj, bylo velmi d-é
— 3, 6. že d. j. strom k jídlu
— 15,15. pohřben budeš v starosti d-é;

Soud. 8, 32. 1 Par. 29, 28.
— 25, 8. umřel Abraham v starosti d-é

2 M. 3, 8. do země d-é; 5 M. 1,' 35. Soud 18,9.
1 Par. 28, 8. Mat. 13, 8. 23. Mk. 4, 8.
20. Luk. 8, 8. 15.

5 M. 1,14. d-áť j. ta věc, kt. učiniti rozkázal 
Joz. 2,45. nepominulo ani jedno ze všelikého 

slova d-ého; 23, 15.
1 Sam. 2,24. není d-á pověst, kt. slyším
— 9,10. d-á j. řeč tvá
— 12,23. navoditi vás budu na cestu d-ou

2 Sam.18,20. nebyl by dnes d-ým poslem
— 25. d-é poselství nese; 27. 1 Kr. 1, 42.
— 27. d-tě to muž, protož s d-m posel

stvím
1 Kr. 18,24. všecken lid, řka: d-áť jest řeč tato 
2Kr. 7, 9. den tento j. den d rý c h  novin

— 20,19. d-éť j. slovo H.; Iz. 39, 8.
1 Par. 16, 34. oslavujte H., nebo d. j.; 2. 100, 5.

106,1. 107,1. 118,1. 29. 135,3. 136,1.
2 Par. 5,13. chválíce H., že d. j.; 7, 3.
— 6,41. svati tvoji ať se veselí v d-ých věcech
— 18,12. medle, mluv d-é věci
— 19, 3. nalezly se věci d-é při tobě
— 11. bude H. s tím, kdož bude d.

Ezd. 3,11. oslavujíce H-a, nebo d. j.
— 9,12. abyste jedli d-é věci země 

Neh. 9,20. Ducha svého d-ého dal jsi 
Job. 2,10. d-é-liž jen věd bráti budeme

— 7, 7. oko mé že více neuzři d-ých věci

— 9,25. aniž viděli d-ých věcí
— 22,18. domy jejich naplnil d-ými věcmi 

2. 4, 7. ó bychom viděti mohli d-é věci
— 25, 8. d. a přímý j. H.
— 34, 9. okuste a vizte, jak d. j. H.
— 13. aby užíval d-ých věcí
— 45, 2. vyneslo srdce mé slovo d-é
— 54, 8. slavili jméno tvé, H., proto že j. d-é
— 69,14. H-e, časť j. d-é líbeznosti tvé
— 17. neboť j. d-é milosrdenství tvé
— 73, 1. jistě, žeť j. Bůh d. Izraelovi
— 104,28. nasyceni bývají d-ými věcmi
— 106, 5. abych užíval d-ých věcí s vyvole

nými
— 107, 9. duši naplňuje d-ými věcmi
— 109,21. d-é j. milosrdenství tvé
— 112, 5. d. člověk slitovává se
— 119,39. soudové tvoji d-ří jsou
— 68. d. jsi ty a dobrotivý
— 128, 5. ty spatřuj d-é věci Jeruzaléma
— 133, 1. aj, jak d-é a jak utěšené, když
— 143,10. Duch tvůj d. vediž mne

Př. 11,23. žádost spravedlivých jest toliko 
d-ých věcí

— 12, 2. d. nalézá lásku u H.
— 25. věc d-á obveseluje ji (ruku)
— 13,15. rozum d. dává milost
— 22. d. zanechává dědictví vnukům
— 14, 9. mezi upřimými d-á vůle
— 14. muž d. Štítí se jeho
— 19. sklánějí se zlí před d-ými
— 15,23. slovo v čas příhodný ó jak j. d-é
— 18,22. kdo nalezl manželku, nalezl věc d-ou 

Kaz. 6, 3. nebyl-li nasycen d-ými věcmi
— 7,14. v den d. užívej d-ých věci
— 29. že učinil Bůh člověka d-ého
— 9, 2. připadnost d-ého a čistého jako ne

čistého, d-ého jako hříšníka
— 12,14. každou věc, buďto d-ou, buďto zlou 

Jer. 24, 2. koš fikův velmi d-ch; 3. 5.
— 33,11. oslavujte H., nebo d. j. H.

Pláč 3,25. d. j. H. těm, jenž očekávají na něj 
Ez. 34,14. na pastvě d-é pásti je budu 
Mich. 2, 7. zdaliž slova má nejsou d-á 
Nah. 1, 7. d-ť j. H., silou j. v den souženi 
Zach. 1,13. odpověděl H. andělu slovy d-ými 
Mat. 3,10. kt. nenese ovoce d-ého; 7,17. 18. 19.

12, 33. Luk. 3, 9. 6, 43.
— 5,16. ať vidí skutky vaše d-é; 1 Petr 2,12.
— 45. slunci velí vzchoditi na d-é i na zlé
— 7,11. umíte d-é dary dávati (Jak. 1, 17.)
— 17. strom d.; 18. 12, 33. Luk. 6, 43.
— 12,34. kterak byste mohli d-é věci mluviti
— 35. d. člověk z d-ého pokladu srdce vy

náší d-é; Luk. 6, 45.
— 13, 8. jiná padla v zemi d-ou; 23.

Mk. 4, 8. 20.
— 24. d-é semeno; 27. 37. 38.
— 19,16. mistře d., co budu činiti; Mk. 10,17.

Luk. 18, 18.
— 17. co mne nazýváš d-ým?

žádný není d. než jediný Bůh;
Mk. 10, 18. Luk. 18, 19.
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Mat 20,15. čili oko tvé nešlech. j., že já d. jsem
— 22,10. shromáždili všecky, zlé i d-é
— 25,21. to dobře služebniče d. a věrný;
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Mk. 9,50. d-áť j. sůl;’Luk. 14, 34.
— 10,49. d-é mysli buď, vstaň, volá tě 

Luk. 1,53. lačné nakrmil d-ými věcmi
— 6,38. miru d-ou dadíť v lůno vaše
— 8,48. d-é mysli buď, dcero, víra tvá
— 10,42. Mariať d-ou stránku vyvolila
— 12,19. jez, pí, měj d-ou vůli!
— 16,25. žes ty vzal d-é věci své v životě
— 23,50. Jozef, muž d. a spravedlivý

Jan* 2,10. každý člověk nejprve d-é víno dává
— 5,29. půjdou ti, k t d-é věci činili
— 7,12. někteří pravili, že d. j., a jiní
— 10,11. já jsem ten pastýř d.; 14.
— 33. pro d. skutek tebe nekamenujeme 

Sk. 11, 24. nebo byl (Barnabáš) muž d.
— 27,22. abyste d-é mysli byli; 25. 

ftím. 3, 8. čiňme zlé věci, aby přišly d-é?
— 5, 7. aě za d-éhoť by snad umříti
— 7,12. přikázání j. d-é; 13.
— 16. zákon j. d.; 1 Tim. 1, 8.
— 10,15. zvěstujicích d-é věci
— 11,24. vštípen v d-ou olivu
— 12, 2. jaká by byla vůle Boží d-á

1 Kor; 5, 6. neniť d-á chlouba vaše
— 15,33. porušujíť d-é obyčeje zlá rozmlouv.

2 Kor. 2,15. jsme Kristova vůně d-á Bohu 
Ef. 4,29. ale jestli jaká d-á k vzděláni 
Fil. 1, 6. kterýž začal ve vás dílo d-é 
Kol. 1,10. v každém skutku d-ém
1 Tes. 5,21. což d-ého, toho se držte
2 Tes. 2,16. dal naději d-ou z milosti
1 Tim. 1,18. abys bojoval v tom d. boj
— 3, 7. musiť svědectví d-é míti
— 13. d-ého stupně sobě dobudou
— 4, 4. všeliké stvoření Boží d-é j.
— 6. budeš d. služebník Jezukristův
— 5,25. skutkové d-ři zjevní jsou 
•— 6,12. vyznals d-é vyznání
— 18. ať bohatnou v d-ých skutcích
— 19. skládajíce sobě základ d.

Tit. 1, 8. (biskup má býti) milovník d-ých
— 16. k všelikému skutku d-ému nehodní
—  2, 7. sebe za přiklad d-ých skutků
— 14. horlivě následovný d-ých skutků
— 3, 8. v d-ých skutcích předčiti; 14. 

Filem. 14. aby d. skutek tvůj nebyl bezděčný 
Žid. 6, 5. kt. okusili také d-ého Božího slova
— 13,18. d-é svědomí máme; 1 Petr 3, 16. 

Jak. 1,17. všeliké dání d-é
3,13. ukažiž d-ým obcováním; 1 Petr 2,12.

— 5,13. kdo mysli d-é, prozpěvuj
1 Petr. 2,12. obcováni majíce d-é
— 18. poddáni buďte pánům d-ým i zlým
— 4,10. jako d-ří šafáři rozličné milosti B.

Dobře.
1 M. 4, 7. nebudeš příjemný, budeš-li d. činiti 

pakli nebudeš d. činiti, hřích
— 12,13. aby mi d. bylo příčinou tvou

— 16. kt. i Abramovi d. učinil pro ni
— 32, 9. d. učiním tobě; 12.

2 M. 10,29. d. jsi řekl; neuzřimť více tváři tvé
4M. 10, 29. pojď s námi a d. učiníme tobě
5 M. 4,40. aby d. bylo tobě i synům tvým
— 5,16. aby tobě d. bylo na zemi; 6, 3.
— 28. cožkoli mluvili, d-ť jsou mluvili
— 6,24. aby nám d. bylo po všecky dny
— 22, 7. pustíš matku, aby tobě d. bylo
— 27, 8. napíšeš slova zákona* d. a zřetelně 

Joz. 24,20. poněvadž prvé d. učinil vám (H.)
1 Sam.ll, 11. až slunce d. vzešlo
— 19, 4. mluvil Jpnata o Davidovi d. Saulovi
— 20, 7. řekne-liť: D.; pokoj služebníku tv.

1 Kr. 8,18. dům jménu mému, a d. jsi učinil 
2Kr. 4,26. d-Ii se má syn? Ona řekla: D.
— 5,21. Náman řekl: D.-li se děje? 9, 11.

Ž. 13, 6. že j. mi tak d. učinil (H.)
33, 3. hučíte d. a zvučte

— 36, 4. přestal srozumívati, aby d. činil
— 125, 4. d. učiň, H., dobrým 

Př. 19, 2. bez umění duši není d.
— 22. žádaná věc j. d. činiti jiným
— 31,12. d. činí jemu a ne zle 

Kaz. 3,12. aby činili d. v životě svém
— 7, 20. není, kt. by Činil d. a nehřešil
— 8,12. d. bude bojícím se Boha
— 13. s bezbožným ne d. se díti bude 

Iz. 1,17. učte se d. činiti
— 3,10. rcete spravedlivému: d. bude
— 23,16. hřej d., zpívej dlouho 

Jer. 4,22. činiti d. neumějí
— 7,23. aby vám d. bylo
— 10, 5. aniž také d. učiniti mohou
— 13,23. také vy budete moci d. činiti
— 32, 41. veseliti se z nich, d. jim čině
— 38,20. uposlechni a bude d. tobě 

Ez. 25, 3. proto že jsi říkal: To d. to,
— 26, 2. Tyrus o Jeruz. říká: D. se stalo
— 36, 2. aj, to d., i výsosti věčné v děd. nám
— 11. čině vám d., více než v prvotinách 

Jon. 4, 4. jest-liž to d., že tak horlíš? 9.
— 9. d. j., že se hněvám až na smrt 

Sof. 1,12. nečiníť d. H., aniž zle činí 
Zach. 8,15. myslím v těchto dnech d. činiti 
Mat. 5, 44. d. čiňte nenávidícím vás
— 12,12. slušíť v sobotu d. činiti
— 15, 7. d. prorokoval o vás Iz.; Mk. 7, 6.
— 25,21. to d., služebniče dobrý a věrným 23. 

Mk. 3, 4. sluší-li v sobotu d. činiti?
— 12, 32. mistře, d. jsi v pravdě pověděl
— 14, 7. můžete jim d. činiti
— 16,18. a d. se míti budou

Luk. 6,33. budete-li d. činiti těm, kt. vám d.
— 35. d. čiňte a půjčujte
— 19,17. to d., služebniče dobrý
— 20,39. mistře, d. jsi pověděl 

Jan 4,17. d-s řekla: Nemám muže
— 13,13. vy nazýváte mne Mistrem, a d.
— 18,23. pak-li d., proč mne tepeš?

Sk. 10, 33. ty jsi d. učinil, žes přišel
— 38. chodil, d. čině a uzdravuje
— 14,17. d. čině, dávaje nám s nebe déšť
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Sk. 15,29. budete-li se ostříhati, d. budete čin. 
mějte se d.; 23, 30.

— 25,10, jakož i ty d. to víš
Řím. 11,20, d.; pro nevěru vylomeny jsou
— 13, 3, nejsou k strachu d. činícím

čiň d. a budeš miti chválu 
1 Kor. 7,38. kdož vdává, d. činí
— 14,17, ač ty d. díky činíš

Gal. 5, 7, běželi jste d.; kdo vám překazil
— 6, 9% činíce d. neoblevujme; 2 Tes. 3, 13.
— 10. čiňme d. všechněm, nejvíce pak 

Fil. 4,14. a však d. jste učinili, obcovavŠe
1 Tes. 3, 6. a že nás připomínáte d.
2 Tes. 3 ,l3. neoblevujme d. činíce
1 Tim. 3, 4. 12. 5, 17. kt. d. spravují
— 13. k t  by d. přisluhovali
— 6, 18. bohatým přikazuj, ať d. činí

Jak. 2, 8. jestliže plníte zákon král., d. činíte
— 19. ty věříš, že j. jeden Bůh, d. činíš
— 4,17, kdo umí d. činiti a nečiní, hřích má

1 Petr 2,14. k chvále d. činíeích
— 15. abyste d. činíce, zacpali ústa
— 20. jestliže d. činíce snášíte; 3, 17.

2 Petr 1,19. kt. že šetříte, d. činíte
3 Jan ll» kdož d. činí, z Boha j.

Dobyt.
Jer. 50, 9. Babylon bude d.
Ez. 21,28. meč, meč d. j.
— 33,2l. d-o jest město 

Ef. 1,1^. což jím d-o j.
Dobytče.

1 M. 30, 32. vyměšuje z nich každé d. peřesté
2 M. 22, 1. jestliže by kdo ukradl d.

čtvero d-at navrátí za to d.
5 M. 22, 1. jestliže by uzřel d., ano bloudí 
Ez. 34,1*7. já soudím mezi d-etem a d-etem 20.

Dobytek.
1 M. 13, % byl Abram bohatý na d.
— 37,14. zvěz, co se děje s d-em
— 46, 32. jsou pastýři, s d-em se obírají
— 47,10. dejte d-y své a dám vám chleba

2 M. 2,10* Mojžíš napojil d. jejich
— 3, i. Mojžíš pásl d. Jetry, tchána svého
— 9, 0. pomřel všecken d. Egyptským

z d-u synů Izr. ani jedno neumřelo
— 10,20. také d. náš půjde s námi

5 M. 28, 4. požehnaný i plod d-a tvého; 30, 9.
— 51. sžíře plod d-ů tvých

1 Sam.30,20. kt. hnali před d-em svým
Job 1, & měl d-a 7000 ovec, atd.
— 10. d. jeho rozmnožil se na zemi
— 36,3#. ohlašuje o něm též d»

ž. 65,14. přiodíny bývají roviny d-em
— 78, 4#. na d. jejich uhlí řeřavé
— 104,14. dáváš, aby rostla tráva d-u
— 107,3#. d-a jejich neumenšuje
— 144,13. d. náš ať rodí na tisíce 

Př. 9, % moudrost zbila d. svůj
— 27,2#. pilně přihlídej k d-u svému 

Jer. 9,10. aniž bude slyšán hlas d-a 
Joel 1,1#. ach, jak vzdychá d»
Jon. 4,11* Ninive, v němž j. d-a mnoho?

Dobyti.
2 M. 15,16. lid, kt. sobě dobyl
5 M. 3, 4. dobyli jsme také všech měst jeho
— 32, 6. zdaliž není otec tvůj, kt. tě sobě d-yl 

Joz. 15,16. kdo by dobyl Kariatsefer a vzal je 
1 Kr. 9,16. Farao dobyl Gázefu
2Kr. 14,25. on zase dobyl končin Izraelských 
ž. 74, 2. jehož jsi od starodávna dobyl
— 78, 54. na horu, kt. dobyla pravice jeho 

Př. 16, 32. lepši nežli ten, kt. dobyl města 
Sk. 20,28. církev, kt. sobě dobyl vlastni krvi 
Řím. 13, 2. odsouzeni sobě dobudou
1 Tim. 3,13. dobrého stupně sobě dobudou 

Dobyti se.
Iz. 52, 2. dobuď se z okovů hrdla svého 

Dobytý.
Př. 13,11. statek zle d. umenšovati se bude
1 Petr 2, 9. vy jste lid d.

Dobývání.
Jer. 50, 46. od zvuku při d. Babylóna třásti se 

Dobývati.
Joz. 10,31. Jozue a všecken Izr. d-ali (Lachis)
— 36. Jozue a všecken Izr. d-ali (Hebron)
— 38. Jozue d-al (Dabir)

Jer. 17,11. tak kdož d-á statku s křivdou 
Docela.

2 Sam.22,39. d. jsem je vyhubil a sprobodal
2 Par. 12,12. a neshladil ho d.
Iz. 2,18. modly d. vymizejí
Jer. 13,19. Judstvo zastěhováno bude d.
Dan. 7,26. vypléní a vyhladí j. d.

Dočekati.
Dan. 12,12. blahoslavený, kdož d-á 

Dočkati.
ž. 69,21. potěšiti chtěli, ale ned-1 jsem

Dočista.
1 Kr. 14, 40. vyvrhu ostatky domu Jer. až d. 

Dodati.
Ž. 18, 36. tys mi d-al štítu spasení 

Dodělati.
Neh. 6,15. d-ána j. zeď 25. dne měsíce Elul 
Ag. 2, 5. posilň se všecken lide a d-ejte 

Doeg Idumejský.
1 Sam.21, 7. 22, 9. 18. 22. Ž. 52, 2.

Doháněti.
Iz. 58, 3. ke všem robotám přísně d-íte 

Dohlédati. 
ž. 33,14. z příbytku trůnu svého d-á 

Doboditi.
Luk. 22,41. jako by mohl kamenem d.

Dohoniti.
1 M. 31,25. d-il tedy Lában Jákoba
— 44, 4. d-ě se jich, mluv k nim
— 6. d-iv se jich, mluvil jim 

2M. 15, 9. honiti budu, d-ím se
5 M. 19, 6. aby ned-il ho na daleké cestě
1 Sam.30, 8. d-ím se jich (lotříků)?

Docházeti.
Joz. 19,14. d-í až do údolí Jeftael
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Job. 36,17. soud a právo na tě d-i
2. 90, 9. skončeni let svých d-ime jako řeč
— 119,162. jako ten, k t d-i hojné kořisti 

Př. 6,33. trápeni a lehkosti d-i
Iz. 57, 2. d-í pokoje, kdož chodi v upřímnosti
— 59, 9. ned-í nás spravedlnost 

Ab. 1, 4. ned-í nikdá soud
2id. 6, 7. d-i požehnáni od Boha

11, 33. d-eli zaslíbeni
1 Petr 1, 9. d-ejice konce víry své

Dochovati.
2 Petr 2, 9, ke dni soudu potrestaných d.

Dojití.
2 Tes. 2,14. k d. slávy Pána n. J.

Dojiti.
1 M. 47, 9. nedošli dnů let života otců 
2. 55,24. nedojdou polovice dnů svých 
Př. 26, 2. zlořečeni bez příčiny nedojde
— 28,13. milosrdenství důjde

Iz. 35,10. radosti a veselé dojdou; 51, 11.
Jer. 28, 9. když dojde slovo tohoto proroka 
Ez. 24,14. já H. mluvil jsem, dojdeť a učiním
— 47, 9. živy budou, kdež koli dojde potok 

Mat. 5, 7 .'milosrdní milosrdenství důjdou 
Mk. 10,17. abych života věč. dědičně došel? 
Luk. 1, 3. jsem toho pravé povědomosti došel
— 8,19. nemohli ho d. pro zástup
— 12,33. kdež zloděj d. nemůž

Sk. 1,17. došel losu přisluhování tohoto 
ftím. 4, 1. že došel Abraham podlé těla?
— 11, 7. čeho hledá Izrael, toho nedošel?

ale vyvolení došli toho
— 30. nyní milosrdenství jste došli
— 16,19. vaše poslušenství všech došlo

1 Kor. 6,10. dědictví král. Božího nedůjdou
2 Kor. 4, 1. jakž -jsme milosrdenství došli
2 Tim. 2,10. aby spasení došli
— 3,10. ty - jsi došel mého učeni 

Žid. 8, 6. důstojnějšího došel úřadu
— 11, 2. pro víru svědectví došli předkové
— 12,10. abychom došli účastnosti svatosti

1 Petr 2,10. nyní pak jste došli milosrdenství
Dokavad.

1 M. 8,22. ď-ž země trvati bude, seti a žeň
2 M. 10, 3. d-ž nechcež se ponížiti přede mnou

— 7. d-ž tento bude nám osidlem?
4 M. 14,11. d-ž popouzeti mne bude lid ten?
Ž. 6, 4. ty, Hospodine, až d.

Dokázání, 
ftim. 3,26. k d. spravedlnosti své
1 Kor. 2, 4. ale v d. Ducha a moci

Dokázati.
Job 14, 4. kdo toho d-že, aby čistý z nečistého 
Ž. 45, 5. d-že pravice tvá hrozných věci
— 118,15. pravice H. d-ala síly; 16.

Luk. 1,51. d-al moci ramenem svým
2 Kor. 8,24. jistoty lásky své d-žte
1 Tim. 1,16. na mně prvním d-al J. Kr. dobrotiv.

Dokazovati.
Ž. 8, 3. z úst nemluvňátek mocně d-uješ 

síly; (Mat. 21, 16.)

Zach. 7, 9. lítosti d-ujte k bližnímu svému 
Sk. 18,28. d-uje z Pisem, že Ježíš j. Kristus 
ftím. 5, 8. d-ujeť Bůh lásky své k nám 
1 Tes. 5,15. ale vždycky účinnosti d-ujte
1 Tim. 2,10. ženám, kt. d-ují při sobě pobožnosti
— 5, 4. předně k svému domu pobožnosti d.

2 Tim. 4, 5. d-uj toho, že jsi věrný služebník 
Tit. 2,10. ve všem věrnosti pravé d-ujíce
— 3, 2. d-ujíce tichosti ke všechněm lidem 

2id. 6,10. lásku, k t jste d-ali ke jménu jeho
Dokonale.

Job 34,36. ó by zkušen byl Job d.
2. 51, 4. d. obmyj mne od nepravosti mé 
Ez. 27, 4. stavitelé tvoji d. tě ozdobovali 
2id. 7,25. d. spasiti může ty 
1 Petr 1,13. d. doufejte v té milosti 

Dokonalé.
1 Kor. 13,10. jakž by přišlo d-é 

Dokonaleji.
Sk. 18,26. d. vypravovali jemu o cestě Boží 

Dokonalost.
Joz. 24,14. služte jemu v d-i a v pravdě
1 Kr. 9, 4. chodil David otec tvůj v d-i srdce 
Job 4,18. mezi služebníky jeho není d-i
— 11, 7. d. Všemohoucího vystihneš?
— 15,15. při svátých jeho není d-i
— 29. aniž se rozšíří na zemi d. takových
— 28, 3. všelikou d. člověk vystihá 

Kol. 3,14. v lásku, kt. j. svazek d-i 
2id. 6, 1. k d-i se nesme
— 7,11. d. skrze levitské kněžství
— 19. ničeho k d-i nepřivedl zákon
— 11, 40. aby bez nás nepřišli k d-i

Dokonalý.
1 M. 6, 9. Noé d. byl za svého věku

— 17, 1. chodiž přede mnou a budiš d-ým
5 M. 18,13. d. budeš před H.

— 32, 4. jejíž skutkové jsou d-í
2 Sam.22,24. byv d. před ním

— 31. Boha siln. cesta j. d-á; 2. 18, 31. 33. 
Job 37,15. znáš-li divy d-ého v uměních?
2. 16,11. d-é utěšení po pravici tvé
— 18,33. činí d-ou cestu mou
— 19, 8. zákon H. j. d.
— 14. tehdyť d. budu
— 50, 2. ze Siona v d-é kráse Bůh zastkvěl 

Iz. 42,19. kdo slepý tak jako d.?
Ez. 28,15. byl jsi d. na cestách svých 
Mat. 5,48. budtež d-i jako i Otec váš d. j.
— 19,21. chceš-li d-ým býti

Luk. 6,40. d. bude, bude-li jako mistr 
ftím. 12, 2. vůle Boží dobrá, libá a d-á
1 Kor. 2, 6. moudrost mluvíme mezi d-ými
2 Kor. 13, 7. abychom my se d-í ukázali

— 9. abyšte vy byli d-í
— 11. d-í buďte

Ef. 4,13. až bychom se sběhli v muže d-ého 
Fil. 3,12. ne že bych již d-ým byl
— 15. kt. koli jsme d-í

Kol. 1,28. abychom postavili člověka d-ého
2 Tim. 3,17. aby byl d. Člověk Boží
2id. 5, 9. d. jsa, učiněn původem spasení
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žid. 14. d-ých * j. hrubý pokrm
— 7,28. ustanovilo Syna d-ého
— 9, 9. oběti nemohou d-ého učiniti
— 10, 1. zákon nemůž d-ých učiniti
— 14. jednou oběti d-é učinil ty
— 12,23. k duchům spravedlivých d-ých 

Jak. 1, 4. trpělivost ať má d. skutek
— abyste byli d-í a celí
— XJ. každý dar d. shůry j.
— 25. v d. zákon svobody
— 2,22. ze skutků víra d-á byla
— 3, 2. tenť j. d. muž

1 Petr 5,10. on d-é vás učiň
1 Jan 2, 5. láska Boží v tom j. d-á
— 4,12. láska jeho d-á j. v nás
— 18. láska d-á vyhání bázeň

kdož se boji, není d. v lásce 
Dokonalejší.

Žid. 9,11. skrze d. stánek 
Dokonán.

1 M. 2, 1. tak d-a jsou nebesa a země
1 Par. 28,20. až i d-o bude všecko dílo služby
2 Par. 8,16. tak d. byl dům H.
Ezd. 6,15. d. j. ten dům
Ž. 9, 7. již-li jsou d-y zhouby tvé 
Iz. 60,20. d-i budou dnové smutku 
Luk. 1, 45. d-y budou ty věci 
Jan 17,23. aby d-i byli v jedno
— 19,28. věda Ježíš, že všecko d-o j.
— 30. řekl: D-oť j.!

Zj. 10, 7. hlasu 7. anděla d. b. tajemství B.
Dokonání.

2M. 31,18. po d. těchto řečí dvě dsky
4 M. 23,10. d. mé ó by bylo jako i jehol 
Př. 14,12. d. její j. cesta k smrti; (16, 25.)
Iz. 46,10. kt. oznamuji při počátku d.
Ez. 35, 5. v čas d. nepravosti
Dan. 11,40. při d. toho času trkati se bude
Jak. 5,11. d. Páně viděli jste
1 Jan 4,17. v tomtoť j. k d. přišla láska

Dokonati.
1M. 2, 2. d-al Bůh dílo své
— 35,29. d-al Izák a umřel

2 M. 40,33. tak d-al Mojžíš dílo to
3M. 16,20. když by d-al očištění svatyně
1 Sam. 3,12. počnuť i d-ám
1 Kr. 9, 1. když d-al Šalomoun stavení domu H.
1 Par. 16, 2. d-av David obětování
— 27,24. Joáb počal jich počítati, však necH

2 Par. 7,11. d-al Šalomoun dům H.; 1 Kr. 9, 25.
— 29,28. a to vše, až se d-al zápal
— 29. když d-li obětování zápalu
— 31, 1. položili oltáře, až vše d-ali 

Ž. 138, 8. H. d-á za mne
Iz. 10,12. když d-á Pán d-o své na hoře Sión
— 25. po maličkém času d-á se hněv 

Jer. 8,20. d-alo se léto a my
Dan. 12, 7. d-ají se všecky tyto věci
Mat. 7,28. když d-al Ježíš řeči tyto; 19,1. 26,1.
— 21,16. z úst nemluvňátek d-al si chválu 

Luk. 13,32. třetího dne d-ám
— 14,28. má-li to, nač by ji d-al

— 29. by základ položil a d. nemohl; 30. 
Jan 4, 34. abych d-al dílo jeho
2 Kor. 8, 6. aby tak i d-al (Titus) při vás milost 
Fil. 1, 6. kt. začal dílo dobré, d-á
2 Tim. 4, 7. běh jsem d-al 
Zj. 11, 7. když d-ají svědectví své

Dokonavatel.
žid. 12, 2. patříce na vůdce a d-e víry

Dokonávati.
Soud. 19, 9. d-á se den, pobuď přes noc zde 
ž. 57, 3. k Bohu, kt. d-á za mne 
Sk. 13,25. když Jan běh d-al
2 Kor. 12, 9. moc má v nemoci d-á se 
Žid. 8, 5. když d. měl stánek

Dokořen.
Nah. 3,13. nepřátelům tvým d. otevříny b. 

Doktor.
Luk. 2, 46. an sedí mezi d-y, poslouchaje jich 

Dokud. Dokudž.
1 M. 24, 33. nebudu jisti, d. nevypravím řečí
2 M. 16,28. d. zpečovati se budete přikázaní?
4 M. 14,11. d. nebudou mi věřiti?
— 27. až d. snášeti budu množství toto zlé

až d. reptání slyšeti budu?
Joz. 18, 3. d. zanedbáváte vjíti?
1 Sam.16, 1. i d. ty budeš plakati Saule
2 Sam. 2,26. d. tedy nerozkážeš lidu
1 Kr. 18,21. d. kulhá ti budete na obě straně?
2 Par. 14, 7. d. země j. v moci naší 
Jol> 27, 3. d. duše má ve mně bude
Ž. 4, 3. d. sláva má v potupě bude?
— 13, 2. až d„ Hospodine?

D. tvář svou skrývati budeš?
— 3. d. rady vyhledávati budu v mysli?
— 39, 2. d. (bude) bezbožník přede mnou
— 62, 4. až d. zlé obmýšleti budete
— 79, 5. až d., ó H.? se hněvati budeš?
— 80, 5. d. se přísně stavětí budeš?
— 89, 47. až d., H.? se skrývati budeš?
— 94, 3. až d. bezbožní budou plésati?
— 104, 33. zpívati budu H., d. jsem živ
— 119,17. abych, d. jsem živ, ostříhal slova 

Př. 1,22. až d. hloupí milovati budete hloup.
— 6, 9. d. lenochu, ležeti budeš?
— 19,18. tresci syna svého, d-ž jest naděje 

Iz. 6,11. až d., Pane? D. nezpustnou města 
Jer. 13,27. což se ještě neočistiš? i až d. pak?
— 27, 7. d. by nepřišel čas země jeho
— 47, 5. d. se řezali budeš?

Ab. 1, 2. až dokud, ó H-e, křičeti budu 
Mat. 2,13. buď tam, d. nepovím tobě
— 9,15. d. s nimi j. ženich; Mk. 2, 19.
— 17,17. d. budu s vámi? d. vás snášeti

budu? (Mk. 9, 19. Luk. 9, 41.)
— 18, 34. d. by nezaplatil všeho 

Mk. 9,19. d. vás trpěti budu?
Luk. 5, 34. d. s nimi j. ženich
Jan 9, 4. musím dělati dílo, d. den j.

— 5. d. jsem na světě, světlo jsem světa
— 10,24. d. duši naši držíš?

Žid. 3,13. d. se dnes jmenuje; 15.
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Žid. 9, 8. d. první stánek trval
2 Petr 1,13. d. jsem v tomto stánku 
Zj. 6,10. až d., Pane, nesoudíš?

Dole.
2 M. 19,17. lid stál d. pod horou 
Př. 15,24. aby se uchýlil od pekla d.
Mk. 14,66. když byl Petr v síni d.
Sk. 2,19. ukáži znamení na zemi d.

Dolehnouti.
Ž. 38, 3. ruka tvá na mne těžce d-la
— 88, 8. d-la na mne prchlivost tvá

Iz. 24,20. těžce na ni d-ne nepravost její
— 30,32. každé udeření holí silně d-ne

Dolejší.
2 Sam.24, 6. přišli do Gálad a do země d. nové 
Ez. 40,19. brána d.
—  43,14. přepásáni d.

Dolina.
Pis. 2, 1. já jsem lilium při d-ách 
Zach. 1, 8. stál mezi myrtovím, kt. bylo v d-ě 

Dolní.
Iz. 22, 9. vody rybníka d-ího 

Dolomiti.
Iz. 42, 3. třtiny nalomené ned-í; Mat. 12, 20. 

Doložiti.
Job 40,14. sám na něj d. může meč svůj 
Ez. 21,17. jáť také d-ím prchlivost svou

24,13. d-ím prchlivost svou na tebe
— 39,21. ruku, kt. jsem d-il na ně 

Zach. 4, 7. nebo d-í nejvyšší kámen
Dolů.

2 Kr. 20,10. snázeť může stín postoupiti d.
Iz. 10,13. strhl jsem d. obyvatele 
Mích. 1, 4. jako vody mající spád d.
Mat. 27,51. roztrhla se od vrchu až d. Mk. 15, 38. 
Jan 8, 6. Ježíš skloniv se d., prstem psal

Doma.
1 M. 17,12. d. narozený, i koupený; 27.
3M. 16,29. ani d. zrozený, ani příchozí; 17, 15.

4 M. 15, 30. Joz. 8, 33.
-r  24,16. tak cizí jako d. zchovaný 

Rut. 2, 7. na chvilku d. pobyla 
Ž. 68,13. d. hlídající dělily kořisti 
Př. 7■, 19. není muže d., odšel 
Iz* 44,13. aby seděla d.
Jer. 2,14. zdali j. Izrael man d. zplozený? 
Ez. 7,15. meč bude vně, mor a hlad d.
Mk. 2, 1. i uslyšáno j., že d. byl 
Jan 11,20. ale Maria d. seděla
1 Kor. 11,34. kdo lační, d. jez
— 14,35. d. mužů svých nechať se ptají

Domácí.
3M. 18,26. tak d. jako příchozí
— 24,22. jakož příchozímu, tak d-mu stane se 

2. 55,14. (útržky mi činil) d. můj
Mat. 10,25. čím pak více d. jeho?

— 36. nepřátelé člověka d. jeho
Sk. 16,33. pokřtěn j. on i všickni d. jeho
ftím. 16,10. pozdravte d-ích Aristobulových

— 11. pozdravte d-ích Narcissových

1 Kor. 1,11. oznámeno mi od d-ich Chloe 
Gal. 6,10. všechněm, nejvíce pak d-im viry 
Ef. 2,19. spoluměŠťané svátých a d. Boží
1 Tim. 5, 8. kdo o d. péče nemá

Domek.
2 Kr. 23, 7. d-y sodomářů zkazil

Domlouvající.
Ez. 3,26. aby nebyl jim mužem d-ím 

Domlouvání.
Př 1,23. obraťtež se k d. mému!
— 30. pohrdali všelikým d-ím mým
— 3,11. aniž sobě oškliv d. jeho
— 5,12. d-ím pohrdalo srdce mé
— 6,23. cesta života jsou d. vyučující
— 10,17. kdož pohrdá d-im, bloudi

12, 1. kdož nenávidí d., nemoudrý j.
— 13, 1. posměvač neposlouchá d.
— 15,10. kdož nenávidí d., umře
— 32. kdož přijímá d., má rozum
— 27, 5. lepší j. d. zjevné, než

Domlouvati.
Rut 2,16. ať sbírá a ned-ejte ji
Neh. 5, 7. abych d-al přednějším a knížatům
— 13,11. protož d-1 jsem se na starší 

Job 13,10. (Bůh) vám přísně d. bude 
Př. 9, 8. ned-ej posměvači
— 28,23. kdo d-á člověku, potom milost 

Iz. 54, 9. aniž tobě přísně d. budu
Jer. 2,19. odvrácení tvá d. budou tobě 
Oz. 4, 4. žádný jim ned-ej 
Nah. 1, 1. když d-á moři, vysušuje je 
Mk. 8, 32. chytiv jej Petr, počal mu d.

Domlouvali se.
1 M. 21, 25. d-al se Abraham na Abimelecha
— 31, 36. Jákob tuze se d-al na Lábana

2 M. 17, 2. proč se na mne d-áte?
4 M. 20, 3. d-al se lid na Mojžíše
2 Sam.19,28. oč bych se více na krále d-al?
Job 11,10. kdo se na něj bude d.?
Sk. 11, 2. d-ali se naň ti, kt. byli z obřezaných 

Domluvení.
Př. 17,10. více se chápe rozumného jedno d.

Domluviti se.
Př. 18, 6. ústa jeho bití se d-í 

Domnění.
1 Tim. 6, 4. z hádek o slova pochází zlá d.

Domnín.
Luk. 3,23. Ježíš d. byl syn Jozefův 

Domnívající se.
1 Tim. 6, 5. d-ích se, že by pobožnost byla zisk

Domnívati se.
Iz. 53, 4. my však d-ali jsme se 
Mat. 5,17. ned-ejte se; 10, 34.
— 6, 7. nebo se d-ají, že vyslyšáni budou
— 20,10. první d-ali se, že více vezmou 

Mk. 6,49. d-ali se, že by obluda byla
Luk. 2, 44. d-a jíce se o něm", že by byl v zástupu

— 8,18. i to, což d-á se miti, bude odjato
— 12, 51. což se d-áte, že bych přišel pokoj 

Jan 5,39. vy d-áte se v nich věčný život míti
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Jan 5, 45. ned-ejte se, bychť já na vás žalovati
— 16, 2. kdož vás mordovati bude, d. se bude
— 20,15. ona, d-jici se, že by zahradník byl 

Sk. 2,15. jakž vy se d-áte
8,20. proto že jsi se d-al, že by dar Boží

— 12, 9. d-al se, že by vidění
— 13, 25. kt. se d-áte býti, nejsem

Řím. 2, 3. zdali se d-áš, že ujdeš soudu B.?
1 Kor. 10,12. kdo se d-á, že stojí 
Jak. 1, 7. ned-ej se člověk ten

Domů.
1 Kr. 13, 7. poď se mnou d. a posilň se 
Mat. 13,36. šel d. Ježíš
Mk. 3,19. ustanovil dvanácte; i šli s nim d. 
Luk. 15, 6. přijda d., svolal by přátely 

Donášeti.
2 M. 18,19. d-ej věci nesnadné k Bohu
2Kr. 6,11. kdo z našich králi Izraelskému d-i?
2 Par. 24,11. potom ji (truhlu) zase d-eli 
Neh. 10, 39. d. budou synové Izr. oběti obilé 

Donésti.
1 M. 37,32. sukni tu dali d. k otci svému
— 43,11. d-te muži tomu dar

5 M. 14,24. daleká cesta, a nemohl by d. toho
2 Sam.15,29. d-sl zase truhlu Boží do Jeruzal.

— 23,16. navážili vody a d-li k Davidovi 
Ezd. 7,15. d-sl stříbro a zlato, kt. obětovali

Donésti se.
Est. 1,17. když se d-e to, co učinila královna 
Job 4,12. tajně d-lo se mne slovo 
Iz. 48, 8. aniž se to tehdáž d-lo ucha tvého 

Dopadnouti.
Dan. 6,24. prvé než d-li dna té jámy 

Doplněn.
1 M. 15,16. ještě není d-a nepravost Amorej. 
Jan 16,24. aby radost vaše d-a byla
Kol. 2,10. v něm jste doplněni 

Doplniti.
2 M. 23,26. počet dnů tvých d-ím
1 Kr. 1,14. přijduť za tebou a d-ím řeč tvou
Iz. 40, 2. že se již d-il čas uložený jeho
Jer. 44,25. a rukama d-ili
Pláč 4,18. d-ili se dnové naši
Luk. 9, 51. když se d-ili dnové vzetí jeho
1 Koř. 16,17. nedostatek váš oni d-ili
2 Kor. 11, 9. nedostatek můj d-ili bratří
1 Tes. 3,10. abychom d-ili, čehož by se nedost.

Doplňovati.
Kol. 1,24. d-uji ostatky ssoužení Kristových
1 Tes. 2,16. aby vždy d-ali hříchy své

Dopomáhati.
2 Sam.15, 4. d-al bych mu k spravedlnosti 
Job. 36, 6. chudým k soudu d-á

Dopouštěti.
3 M. 19,29. nepoŠkvrňuj dcery d-ěje smilniti 
Ž. 140, 9. ani předsevzetí zlého vykonati d-ěj 
Kaz. 5, 6. ned-ěj ústům svým, aby k hříchu 
Ab. 1, 3. proč d-íš, hledě ti na nepravost 
Mat. 23,13. kt. by v jiti chtěli, vcházeti ned-íte 
Mk. 1, 34. ned-ěl mluviti ďáblům, nebo znali ho

1 Tim. 2,12. ženě ned-ím učiti
3 Jan 10. těm, kt. by chtěli, ned-í

Dopouštěti se.
5 M. 8, 11. aniž se kdy toho drěj 
Pláč 5, 5. ned-i se nám odpočinouti 
Sk. 26, 1. d-íť se, aby za sebe promluvil 
1 Kor. 14, 34. ned-í se jim mluviti 

Dopraviti se.
Jer. 41,10. šel, aby se d-il k Ammonitským 

Doprovozen.
1 Sam. 5, 8. nechť j. d-a do Gát truhla B.

Doptávání se.
2 Kr. 16,15. oltář měděný bude mi k d. se

Doptávati se.
2 Sam.16,23. jako by se kdo d-al na řeč Boži 
1 Par. 10,13. s duchem věštčím, d-a je se ho

— 14. a ned-al se H-a; protož zabil jej 
Kz. 21,21. d. se bude modl
Mál. 2, 7. na zákon d. se z úst jeho 

Dopustiti.
1 M. 31, 7. ned-il mu Bůh, aby mi zle učinil
2 M. 15,26. žádné nemoci ned-ím na tebe
4 M. 20,21. ned-il Edom Izraelovi
— 21, 6. d-il H. na lid hady ohnivé
— 23. ned-il Seon jiti lidu Izr.
— 22,13. nechce mi d. H., abych šel

1 Sam.15,16. d-ť, ať oznámím, co mluvil H.
Job. 20,23. d-i na něj Bůh prchlivost hněvu 
Ž. 16,10. aniž d-íš svátému svému viděti po

rušení (Sk. 2, 27. 13, 35.)
— 55,23. aniž d-í, aby pohnut spravedlivý
— 78, 33. d-1 na ně, že marně skonali dny své
— 45. d-il na ně směsici žížal
— 49. d-iv na ně anděly zlé
— 105,11. ned-il žádnému ublížiti jim
— 121, 3. nad-íť aby se pohnouti měla noha 

Mat. 8,21. Pane, d-ť mi prvé odjiti; Luk. 9,59.
— 31. d-iž nám 'vjiti do toho stáda;

Luk. 8, 32.
— 19, 8. Mojžíš d-il vám propouštěti 

Mk. 10, 4. Mojžíš d-il listek rozloučení 
Luk. 9,61. d-ť mi, ať se rozžehnám 
Jan. 19,38. d-il Pilát
Sk. 19,30. Pavlovi jiti ned-ili učedlníci
— 21, 39. d-ť mi promluviti k lidu; 40. 

žid. 6, 3. toť učiníme, d-i-li Bůh
Dopustiti se.

1 M. 38,24. d-la se smilství Támar
3 M. 20,12. mrzkosti se d-ili
5 M. 19,20. více ned-í se takových věcí
— 22, 21. d-ila se nešlechetnosti v Izraeli 

Joz. 22, 31. že jste se ned-ili proti H. přestoup. 
Soud. 20, 6. mrzkosti se d-ili v Izraeli
Ez. 18,22. přestoupeni jeho, jichž se d-il 

Dopuštění.
1 M. 41, 44. bez d. tvého nepozdvihne ruky
1 Kor. 7, 6. totoť pravím podle d.

Dor.
Joz. 11, 2. v krajinách D. na západ

12,23. král D. z krajiny D. jeden 
Soud. 1,27. 1 Kr. 4, 11.
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Dorkas.
Sk. 9, 36. Tabita, což se vykládá D.
— 39. sukně a pláště, kt. jim dělala D.

Dorostlý.
Žid. 11,24. Mojžíš, byv již d., odepřel 

Dorusti.
1 M. 25,27. když d-li ti děti
2 Kr. 19,26. než by d-lo obilí; Iz. 37, 27.

Dosahati.
1 M. 11, 4. věži, jejíž by vrch d-al k nebi
— 28,12. žebřík, jehožto vrch d-al nebe 

Jer. 4,18. nešlechetnost tvá d-á až do srdce
— 51, 9. až k nebi d-á soud jeho

Dosáhnouti.
1 M. 31,18. jmění, kt. byl d-hl v Pádan
Rut 4,11. d-i jména v Betlémě
Job. 11, 7. zdaliž ty stižitedlnosti Boží d-eš?
Ž. 21, 9. d-e pravice tvá těch, kt. tě nenávidí
— 32, 6. vody v rozvodněni k němu ned-ou
— 69, 2. d-ly vody až k duši mé

Iz. 8, 8. rozleje se, až k hrdlu d-e 
Mieh. 1, 9. d-lo až k bráně lidu mého 
Zach. 9, 2. ano i do Emat d-ne 
Mat. 12,11. zdaliž ned-ne ji a nevytáhne?
Luk. 20, 35. d. onoho věku a vzkříšení 
Sk. 21, 33. přistoupiv hejtman, d-hl (Pavla)

— 22,28. za veliké peníze měšťanství d-hl 
ÍUm. 9, 30. pohané d-li spravedlnosti
1 Kor. 6, 9. dědictví království B. ned-ou
— 9,24. tak běžte, abyste d-li
— 15, 50. král. Božího dědictví d. nemohou

2 Kor. 10,13. že jsme d-li až k vám; 14.
Fil. 3,12. ne že bych již d-hl

— 13. nemám za to, že bych již d-hl
1 Tim. 6,12. d-ni věčného života
— 19. aby d-li věčného života 

Žid. 4,16. abychom d-li milosrdenství
— 6,15. d-hl zaslíbení
— 10, 36. abyste d-li zaslíbení
— 11,35. aby lepšího d-li vzkříšení
— 12,17. chtěje dědičně d. požehnání 

Jak. 4, 2. závidíte a dychtíte a nemůžete d.
2 Petr. 1, 1. spolu s vámi drahé d-li víry
Zj. 18, 5. neboť d-li hříchové jeho až k nebi

Dosahovati.
Př. 3,18. stromem života, kt. jí d-ují

— 8,35. d-uje lásky od H.
— 18,15. srdce rozumného d-uje uměni
— 29,23. chudý duchem d-uje slávy 

Dan. 4, 8. výsost jeho d-ala až k nebi
Žid. 4,12. d-ujeť do rozdělení duše i ducha

Dosíci.
Luk. 14, 4. tedy Ježíš dosáh jeho, uzdravil

Dospělý.
1 Kor. 14,20. smyslem buďte d-í

Dostatečně.
Žid. 6,17. d. ukázati neproměnitelnost

Dostatečnost.
2 Kor. 3, 5. d. naše z Boha j.

Dďstateěný.
Iz. 63, 1. jáe jsem d. k vysvobození 

Dostatek.
2 Kor. 9, 8. ve všem všudy všeliký d. majíce 

Dostati.
Soud. 14, 15. abyste našeho statku d-ali, pozvali 
Jan. 12,14. d-av Ježíš oslátka
2 Kor. 11,12. kt. chtějí d. příčiny 

Dostati se.
1 M. 18,28. ned-ne-li se ku 50 spravedlivým
— 41,21. ač d-aly se do břicha jejich 

Soud. 18, 1. ještě se mu nebylo d-alo dílu
1 Sam.23, 6. d-al se efod v ruce jeho (Abiatar.)
1 Kr. 14,13. ten sám d-ne se do hrobu
— 20,10. d-ne-li se prachu Samařského 

Ž. 16, 6. dědictví rozkošné d-alo se mi 
Jer. 6,12. d-nou se domové jejich jiným 
Jon. 2, 7. až k spodkům hor d-al jsem se 
Sk. 27,26. mámeť se d. na nějaký ostrov 
Fil. 4,10. ned-alo se vám příhodného času

Dostáti.
Dan. 11,17. ale ona (panna) nedostojí 

Dostávati se.
Soud. 19, 20. čehoť se ned-á, já to opatřím
1 Kr. 11,22. čehožť se ned-á u mne, že chceš 
Ž, 88, 5. počten mezi ty, kt. se d-ají do jámy 
Př. 26, 9. trn, kt. se d-á do rukou opilého 
Iz. 14,19. kt. se d-ají do jámy mezi kamení 
Mat. 19,20. čehož mi se ještě ned-á?
Mk. 10,21. jednohoť se ned-á; Luk. 18, 22.
1 Tes. 3,10. čehož by se ned-alo víře vaší 
Jak. 1, 5. jestliže komu ned-á se moudrosti

Dostavěti.
1 Kr. 3, 1. dokudž ned-ěl (šalom.) domu svého
— 7, 1. až jej všelijak d-ěl

Dosti. Dostiť.
1 M. 33,11. přijmi, mám všeho d.
— 34,21. země j. d. široká před nimi
— 45,28. d. j., když ještě syn můj živ

2 M. 9,28. módíte se k H., neb d. j.
— 36, 7. měli potřeb hojně d. k děláni

5 M. 1, 6. d. jste již na hoře této bydlili; 2,3.
— 3,26. neuslyšel mne H., ale řekl: D. máš

2 Sam.24,16. d. j., již přestaň; 1 Par. 21, 15.
1 Kr. 12,28. d. jste již chodili do Jeruzaléma
— 19, 4. jižť j. d., ó H., vezmi duši mou 

Př. 25,16. jez, pokudž by d. bylo tobě
— 30,15. čtyři věci, kt. nikdy neřeknou: D.
— 16. oheň neříká: D.

Jer. 44,17. ale d. činiti chceme každému slovu
Ez. 44, 6. d. mějte na ohavnostech svých
— 45, 9. d-tě již, ó knížata Izraelská!

Mat. 6, 34. d. má den na svém trápeni
— 10,25. d. j. učedlníku

Mk. 14, 41. d. j., přišlať ta hodina
— 15,15. Pilát,’ chtě lidu d. učiniti 

Luk. 3,14. d. mějte na svých žoldích
— 22,38. aj, dva meče teď. A on řekl: D. j. 

Jan 14, 8. ukaž nám Otce a d. j. nám
2 Kor. 2, 6. d. má takový na tom trestání

— 12, 9. d. máš na mé milosti
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Fil. 4,11. naučil jsem se d. miti na tom 
Žid. 13, 5. d. majíce na tom, což máte
l.Petr 4, 3. d. j. nám na přeběhlém času
3 Jan 10. nemaje d. na tom, bratří nepřijímá 

Dostihati.
1 Som.17, 35. já d-al jsem ho a bil jsem jej

Dostihnouti.
Joz. 2, 5. hoňte je rychle, nebo d-ete jich 
Ž. 40,13. d-ly mne mé nepravosti 
Oz. 2, 7. avšak ned-e jich

Dostiučinění.
Sk. 17, 9. přijavše d. od Jázona, propustili je 

Dostrčiti.
2 Par. 21,11. uvedl v smilství; nýbrž d-il 
Jer. 18, 23. nechť jsou k úrazu d-ení

Dostrojen.
2 Par. 8,16. když d-o bylo všecko dílo šalom.

Dostřeliti.
1 M. 21,16. jako by mohl z lučiště d.

Dotázání.
1 Petr. 3,21. ale dobrého svědomí u B. d.

Dotázali se.
Ž. 119, 45. jsem se d-al rozkazů tvých

Dotazovati se.
1 Sam.28, 6. d-al se Saul Hospodina
— 16. proč se mne d-uješ, poněvadž H. 

2Kr. 1, 3. že jdete d. se Belzebuba
1 Par. 28, 8. d-ujte se na přikázání H. Boha 
Ž. 35,11. na to, o čemž nevím, d-ují se mne
— 119,155. nebo ned-ují se na ustanoveni tvá
— 137, 3. když se d-ali nás na slova písničky 

Iz. 8,19. d-ujte se na hadačích
— nemá-liž se lid na Bohu svém d.?
— 58, 2. d-ují se mne na soudy spravedlnosti 

Jer. 10,21. zhlupěli pastýři a H. se nedbali 
Oz. 4,12. lid můj dřeva svého se d-uje

Dothain. Dotain.
1 M. 37,17. pojďme do D.
— Jozef našel je v D.

2 Kr. 6,13. hle, j. v D. (Elizeus)
Dotírati.

Soud. 4,24. d-ala ruka synů Izr. vždy více
1 Sam.21, 8. proto že rozkaz královský d-al 
Job 18,11. hrůzy budou d. na nohy jeho
— 19, 2. dokudž budete d. na mne řečmi 

ž. 36,12. nechažť ned-á na mne noha
— 118,13. velmi jsi ztuha na mne d-al

Iz. 52. 1. nebude již více na tě d. neobřezaný 
Jer. 15,15. nad těmi, kt. d-aji na mne 
Luk. 11,53. počali farizeové přísně na něj d.
— 23,23. d-ali, aby byl ukřižován

Dotknouti se.
1 M. 3, 3. aniž se ho d-ete, abyste nezemřeli
— 20, 6. nedalť jsem se jí d.
— 26,11. kdo by se d-kl člověka toho aneb
— 29. jako my ned-li jsme se tebe

2 M. 19,12. kdož by se koli d-kl hory, umře
— 13. ned-eť se ho ruka* ale ukamenován
— 29,37. cokoli d-ne se oltáře, posvěceno

— 30,29. což koli d-ne se jich, posvěceno
3 M. 5, 2. by se d-kl věci nečisté; 7, 21.
— 15, 5. kdož by se d-ekl lůže jeho, zpéře

4 M. 4,15. synové Kahat ned-ou se svatyně
— 19,11. kdo by se d-kl těla mrtvého; 13.

5 M. 14, 8. mrchy její se ned-ete 
Joz. 9,19. nyní nemůžeme se jich d.
Soud. 6 ,2V anděl H. d-ekl se masa a chlebů
1 Sam. 6, 9. že ne ruka jeho d-ela se nás

10,26. jichžto srdcí Bůh se d-ekl
2 Sam.14,10. ned-eť se tebe více

— 23, 7. ale kdož by se ho chtěl (trní) d.
1 Kr. 19, 5. v touž chvíli anděl d-ekl se ho; 7. 
2Kr. 13,21. jakž d-ekl se kostí Elizeových, ožil 
Est. 5, 2. Ester d-la se konce berly
Job 1,11. d-kni se všeho, což (Job) má
— 2, 5. d-kni se kostí jeho a masa jeho
— 4, 5. jakž tě d-lo, předěšen jsi
— 5,19. v sedmi ned-lo by se tebe zlé
— 19,21. ruka Boží se mne d-la

ž. 104,32. když se d-e hor, anť se kouří
— 144, 5. H-e, d-i se hor, a kouřiti se budou 

Př. 6,29. bez viny, kdož by se jí d-kl
Iz. 6, 7. d-ekl se úst mých a řekl
— d-ekl se uhel tento úst tvých
— 9, 1. když se nepřítel d-kl země Zabulon 

Jer. 1, 9. Hospodin d-ekl se úst mých 
Dan. 8,18. (Gabr.) d-ekl se mne, a postavil mne
— 9,21. Gabriel d-ekl se mne v čas oběti
— 10,10. v tom aj, ruka d-kla se mne
— 16. podobnost člověka d-kla se rtů
— 18. d-kl se mne, na pohledění člověk 

Am. 9, 5. když se jen d-ne země, rozplývá se 
Ag. 2,14. někdo jsa nečistý, dotkl by se 
Mat. 8, 3. vztáh Ježíš ruku, d-ekl se ho;

Mk. 1, 41. Luk. 5, 13.
— 15. d-ekl se ruky její, a přestala jí z.
— 9,20. d-kla se podolka roucha jeho;

Mk. 5, 27. Luk. 8, 44.
— 21. d-u-li se jen toliko roucha jeho;

Mk. 5, 28.
— 29. (Ježíš) d-ekl se očí jejich; 20, 34.
— 14, 36. ab}T se aspoň podolka roucha jeho

d-li; Mk. 6, 56.
— kteříž koli d-li se, uzdr.; Mk. 6, 56.
— 17, 7. přistoupiv Ježíš d-ekl se jich 

Mk. 5,30. kdo se d-ekl roucha mého?
— 31. Kdo se mne d-ekl? Luk. 8, 45.
— 7,33. plinuv, d-ekl se jazyka jeho
— 8,22. přivedli slepého, aby se ho d-ekl 

Luk. 6,19. vŠecken zástup hledal se (Ježíše) d.
— 7,14. přistoupiv (Ježíš), d-ekl se már
— 22,51. Ježíš d-ek se ucha jeho, uzdravil 

Žid. 11,28. kt. hubil prvorozené ned-ekl se jich
— 12,20. kdy by se i hovado d-lo hory

Dotříti.
2 Sam. 5,23. teprv d-eš na ně naproti moruším 
Př. 14,16. blázen d-e a smělý j.
Ez. 5,13. d-ru prchlivostí svou na ně 
Dan. 8, 7. an d-el na toho skopce

Dotýkati se.
2M. 19,12. abyste ani ned-ali se krajů jejich
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3M. 11, 8. nebudete ani těla jejich mrtvého 
se d.

4M. 16,26. aniž se čeho d-ejte, což jejich j. 
Rut 2, 9. přikázal jsem, aby se tebe žádný 

ned-al
1 Kr. 6,27. d-alo se křidlo jednoho jedné stěny 

křidla jejich spolu se d-ala
1 Par. 16,22. ned-ejte se pomazaných mých;

ž. 105, 15.
2 Par. 3,11. křidlo jedno d-alo se stěny domu

druhé křidlo d-alo se křídla; 12. 
Jer. 12,14. o sousedech, jenž se d-aji dědictví 
Pláč 4,15. ustupujte, ned-ejte se 
Zach. 2, 8. kdož se d-á vás, d-á se zřítelnice 
Mk. 3,10. aby se (Ježíše) d-ali, kt. neduhy
— 10,13. dítky, aby se jich d-al; Luk. 18, 15. 

Luk. 11,46. sami se těch břemen ned-áte
— 24,39. d-ejte se mne a vizte 

Jan 20,17. dí jí Ježíš: Ned-ejž se mne
1 Kor. 7, 1. dobréť by bylo, ženy se ned.
2 Kor. 6,17. nečistého se ned-ejte 
Kol. 2,21. když se říká: Ned-ej se
1 Jan 1, 1. čeho se ruce naše d-aly
— 5,18. a ten zlostník se ho ned-á

Doubí.
Iz. 6,13. jako d. onoho náspu podporou j. 
Oz. 4,13. kadí pod d-ím a topolím

Doufající.
Ž. 5,12. ať se všickni v tě d. radují 
Mk* 10, 24. kterak nesnadné j. d-im v statek

Doufání.
2 Kr. 18,19. jakéž j. to <í., na kt. se zakládáš? 
Job 8,14. d. jeho jako dům pavouka
— 18,14. uchváceno ze stánků jeho d.
— 31,24. hrudě zlata říkal-li jsem: D. mé?

Ž. 22,10. ustaviv mne v d. při prsích matky
— 40, 4. d. skládati budou v H.
— 62, 8. d. mé v Bohu j.
— 71, 7. ty jsi mé silné d.; 142, 6.
— 73,28. skládám v Panovníku H. d. své
— 119,42. d. skládám v slovu tvém 

Př. 3,26. H. bude d. tvé
— 14,26. v bázni H. jestiť d. silné
— 21,22. boří pevnost d. jeho
— 22,19. aby bylo v H. d. tvé
— 25,19. d. v převráceném v den úzkosti 

Iz. 30,15. v  utišení se a v d. bude síla vaše
— 36, 4. jakéž j. to d., na kt. se zakládáš? 

Jer. 3,23. marné j. v pahrbcích d.
— 29,31. abyste d. skládali ve lži

2 Kor. 1,15. v tomť d. chtěl jsem k vám přijití
— 3, 4. d. takové máme skrze Krista
— 8,22. pro mnohé d. mé o vás

Ef. 3,12. v němž máme přistup s d-ím 
Žid. 4,16. přistupmež směle s d-im k trůnu
1 Jan. 2,28. abychom smělé d. měli
— 4,17. bezpečné d. v den
— 5,14. totoť j. to smělé d., k t máme

Doufanlivě.
Př. 10, 9. kdo chodí upřímě, chodí d.

Doufanlivost.
Sk. 28,31. uče se vší, d-i bez překážky 
El. 6,19. k otevření úst mých se smělou d-í
1 Tim. 3,13. sobě dobudou mnohé d-i u víře 
Žid. 3, 6. jestliže tu svobodnou d. pevnou za

chováme
— 10,35. nezamitejtež smělé d-i své

1 Jan 3,21. smělou d. máme k Bohu
Doufanlivý.

2 Kor. 5, 6. d-é mysli vždyckjr jsouce; 8.
Doufati.

Rut. 2,12. jsi přišla, abys pod křídly jeho 
d-ala

2 Sam.22, 3. Bůh skála má, d. budu v něho
2 Kr. 18,20. v koho d-áš, že mi se protivíš? 

Iz. 36, 5.
— 18,30. nechť vám nevelí d. v H.; Iz. 36,15.

2 Par. 14,11. pomoziž nám, H-e, v tebe d-áme 
Job 6,20. zastyděli se, že v nich d-ali
— 13,15. což bych v něho ned-al?
— 35,14. d-ej v něho

ž. 2,12. blahoslavení, kt. d-ají v něho
— 4, 6. d-ejte v Hospodina; 26, 1. 37, 3.
— 5,12. ať se všickni v tě d-ající radují
— 7, 2. H., Bože můj, v toběť d-ám
— 9,11. budou v tebe d., kt. znají jméno tvé
— 11, 1. v H. d-ám, kterakž tedy říkáte
— 13, 6. jáť v milosrdenství tvém d-ám
— 16, 1. neboť v tebe d-ám; 25, 20.
— 18,31. štít všech, kt. v něho d-ají
— 20, 8. tito v vozích, jiní v koních d-ají
— 22, 5. v toběť d-ali otcové naši

d-ali, a vysvobozovals je
— 6. v tobě d-ali, a nebývali zahanbeni
— 26, 1. v tě Hospodina d-ám
— 31, 2. v tebe, H., d-ám; 71, 1.
— 34, 9. blahoslavený, kt. d-á v něho
— 23. nebudou zkaženi, kt. d-ají v něho
— 36, 8. v stínu křídel tvých d-ají
— 49, 7. kt. d-ají v svá zboží
— 52, 9. d-a je ve množství bohatství
— 56, 4. strach mne obkl., v tebe d-ám
— 5. v Boha d. budu, aniž se budu báti
— 57, 2. v tebe d-á duše má
— 62,11. ried-ejtež v utiskování
— 64,11. spravedlivý bude v něm d<

' — 71, 5. v tebeť d-ám od své mladosti
— 112, 7. stálé j. srdce jeho, a d-á v H.
— 115, 9. Izraeli, d-ej v H.; 10. 11.
— 118, 8. lépe j. d. v H.; 9.
— 125, 1. k t d-ají v H-a, podobni jsou hoře
— 131, 3. d-ej, ó Izraeli, v H-a
— 144, 2. štít můj; v něhoť já d-ám
— 145,15. oči vŠechněch v tebe ď-ají
— 146, 3. ned-ejtež v knížatech
— 147,11. kt. d-ají v milosrdenství jeho 

Př. 3, 5. d-ej v H. celým srdcem
— 11,28. kdo d-á v bohatství své
— 16,20. kdož d-á v H., blahoslavený j.
— 28,25. kdo d-á v H., hojnost miti
— 26. kdo d-á v srdce své, blázen 

Iz*. 12, 2. cL budu, a nebudu se strašiti
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Iz. 26, 4. d-ejtež v H. až na věky
— 30,12. d-áte ve lsti a v převrácenosti
— 31, 1. běda těm, kt. d-aji ve vozich
— 42,17. kt. d-aji v rytinu
— 50,10. d-ej ve jméno Hospodinovo
— 57,13. kdož d-á ve mne, vládnouti bude
— 59, 4. d-ají v marnost a mluví daremné 

Jer. 7,14. domu tomuto, v němž vy d-áte
— 17, 5. zlořečený, kt. d-á v člověka
— 7. požehnaný ten, kt. d-á v H.

Mich. 7, 5. ned-ejte ve vůdce
Nah. 1, 7. H. zná ty, kdož v něho d-ají 
Sof. 3,12. budou d. ve jménu H.
Mat. 9, 2. d-ej synu, odpuštěni jsou tobě

— 22. d-ej, dcero, víra tvá tě uzdravila
— 12, 21. ve jménu jeho národové d. budou
— 14,27. drejtež, jáť jsem; Mk. 6, 50.
— 27, 43. d-alť v Boha, nechať ho nyni 

Luk. 18, 9. kt. v sebe d-ali, že by spravedliví 
Jan 16,33. d-ejtež, jáť jsem přemohl svět 
ftím. 15,12. v tom pohané d. budou
2 Kor. 1, 9. abychom ned-ali sami v sobě
— 2, 3. d-aje o všech o vás 

Fil. 3, 3. ned-áme v těle
— 4. i já mohl bych d. v těle
— zdá-liť se komu, že by mohl d.

2 Tes. 3, 4. d-ámeť v Pánu o vás
1 Tim. 6,17. ať ned-ají v nejistém zboží 
Žid. 2,13. já budu v něm d.
— 13,18. d-ámeť, že dobré svědomí máme

1 Petr' 1,13. dokonale d-ejte v té milosti
Doupě.

ž. 104,22. v d-atech svých se ukládají 
Mat. 8,20. lišky d-ata mají; Luk. 9, 58. 
žid. 11,38. po pustinách bloudíce, i v d-atech

Doveden.
1 M. 39, 1. Jozef d. byl do Egypta

Dovésti.
1 M. 39, 1. od Izmaelitských, kt. ho tam d-dli
2 M. 2,10. d-dla je k dceři Faraonově

— 23, 4. d.-deš ho (vola) k němu 
Soud. 16,21. d-dše ho do Gázy, svázali jej 
2Kr. 17,27. d-dte tam jednoho z kněží
2 Par. 28,11. d-ďte zase zajaté z bratří svých

— 33,11. d-li (Manassesa) do Babylona
ž. 21,12. myslili na nešlechetnost, ač ji d. 

nemohli
— 31, 4. pro jméno své veď i d-ď mne
— 49, 9. protož ned-deť toho na věky

Jer. 39, 7. d-dl jej (Sedechiáše) do Bab.; 52,11. 
Sk. 23,17. d-ď mládence tohoto k hejtmanu
— 24. aby Pavla d-li k Felixovi vládaři 

Zj. 7,17. Beránek d-deť je k živým studnicím
Dověděti se.

Dan. 6,10. Daniel, když se d-ěl, že j. vydán
Dověrně.

2 Par. 31,18. d. posvětili s * v svatosti 
Př. 3,29. kt. s tebou d. bydli

Dověrný*
2 Kor. 10, 1. v nepřítomnosti jsem k vám směle d.

Dověřiti se.
Ž. 78,22. že se ned-ili Bohu 
Jer. 49,11. vdov svých mně se d-te
2 Kor. 7,16. že ve všem mohu se vám d.

Dověřovati se. 
ž. 41,10. ten, jemuž jsem se d-al 
Př. 31,11. d-uje se ji srdce muže jejiho 
Jer. 9, 4. ne každému bratru se d-uj 
Mich. 7, 5. ned-ujte se příteli 

Dovoditi.
Job 23,13. čehož jen žádá, toho hned d-i 

Dovršen.
Job 20,22. byť pak i d-a byla hojnost jeho 

Dovtípiti se.
Př. 19,25. ať se hlupec d-í 

Dozráti.
Zj. 14,15. již d-ala žeň země 

Dožádati se.
2 Kor. 12,18. d-al jsem se Tita

Dožiti.
Rut 2, 21. dokavadž by všeho ned-ali

Dráb.
2 Sam.11,25. zkaz je (město) a potěš d-ů 

Drabant.
1 M. 39, 1. Putifar, nej vyšší nad drabanty
1 Sam.22,17. řekl král d-ům: Zbíte kněží H.
2 Sam.23,23. ustanovil ho nad d-y; 1 Par. 11,25. 
2Kr. 11,11. stáli ti d-i při králi vůkol
2 Par. 12,10. poručil pavézy úředníkům nad d-y 
Sk. 23,23. připravte d-ů 200 k třetí hodině

Drác.
Př. 3, 31. nechtěj záviděti muži d-i
— 28,16. kníže bez rozumu bývá d.
— 29,13. chudý a d. potkávají se

Jer. 50,11. proto že pléšete, ó d-i dědictví mého 
Luk. 18,11. nejsem jako jiní lidé, d-i
1 Kor. 5,10. ale nevšelijak s d-i aneb s modláři
— 11. by kdo byl d.; s takovým ani nejezte
— ‘6,10. d-i dědictví král. Božího nedůjdou

Drahně.
4 M. 32, 4. máme d. dobytka
Sk. 9,23. když přeběhlo d. dnů, radu zavř.
— 28, 3. když Pavel sebral d. roždí

Drahný.
Sk. 27, 9. když pak d. čas přešel

Drahý.
1 M. 24,53. d-é také dary dal bratru jejímu
2 Kr. 1,13. nechť j. d-á duše má i duše 
Job 28,10. což j. d-ého, spatřuje oko jeho
ž. 36, 8. jak převelmi d-é j. milosrdenství
— 49. 9. neboť by velmi d-é musilo býti
— 72,14. j. d-á krev jejich před očima jeho
— 116,15. d-á j. smrt svátých jeho
— 126, 6. lid s pláčem rozsívá d-é símě
— 139,17. 6 jak d-á jsou myšleni tvá

Př. 6,26. žena cizoložná d-ou duši ulovuje
17,27. d-ého ducha j. muž rozumný 

Iz. 28,16. na Siónu kámen d.; 1 Petr 2 ,4.6.7.
— 43, 4. jakž jsi d-ým učiněn před očima
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Iz. 54,12. vzdělám pomezí tvá z kamení d-ého 
Jer. 15,19. oddělíš-li věc d-ou od ničemné 
Pláč 1,10. sáhl nepřítel na d-é věci její 
Ez. 16,10. obul jsem tě v d-é střevíce 
Mat. 13, 46. nalezl velmi d-ou perlu
— 26, 7. nádobu masti velmi d-é;

Mk. 14, 3. Jan 12, 3.
Sk. 20,24. aniž j. mi tak d-á duše má 
1 Tim. 2, 9. ne perlami aneb d-ým rouchem 
Jak. 5, 7. oráč očekává d-ého užitku
1 Petr 1,19. vykoupeni jste d-ou krví Krista
— 2, 4. od Boha vyvolenému a d-ému
— 6. zakládám na Siónu kámen d.
— 3, 4. před obličejem Božím velmi d.

2 Petr 1, 1. kt. spolu s námi d-é dosáhli víry
— 4. d-á nám zaslíbení dána jsou

Dražší.
Př. 3,15. (moudrost) d. j. než drahé kamení 
Iz. 13,12. d. bude člověk nad zlato 
Mat. 10,31. d. jste vy nežli mnoho vrabců 
1 Petr 1, 7. mnohem d. nežli zlato

Drachma.
Ezd. 2, 69. zlatá 61.000 d-em
— 8,27. každý (koflík) v 1000 d-em

Neh. 7,70. Tirsata dal 1000 d-em zlata; 71. 72.
Drak.

5 M. 32, 33. jed d-ů víno jejich
Job 30,29. bratrem učiněn jsem d-ů
Ž. 44,20. nás potřel na místě d-ů
— 74,13. potřels hlavy d-ů u vodách
— 91,13. pošlapáš lvíče i d-a

Iz. 13,22. d-ci na hradích rozkošných j

— 14,29. jehož plod d. ohnivý létající; 30, 6.!
— 27, 1. zabije d-a, kt. j. v moři
— 34,13. bude příbytkem d-ů
— 43, 20. slaviti mne d-ové i sovy
— 51, 9. kteréžs ranilo d-a?

Jer. 9,11. obrátím Jeruzalém v příbytek d-ů 
10,22. města Judská v příbytek d-ů

— 14, 6. hltati budou vítr jako d-ci
— 49,33. bude Azor příbytkem d-ů
— 51,34. požírá mne jako d.
— 37. bude, Babylon v příbytek d-ů 

Pláč 4, 3. an d-i vynímajíce prsy krmí 
Ez. 29, 3. králi Egyptský, d-u veliký!
Mich. 1, 8. V3'dám se v naříkání jako d-ové
Mal. 1, 3. dědictví jeho d-ům pouště
Zj. 12, 3. d. veliký ryšavý ukázal se
— 4. ten d. stál před ženou
— 7. bojovali s d-em a d. bojoval
— 9. svržen j. d. ten veliký, had
— 13. když uzřel d., že j. svržen
— 16. řeku, kt. vypustil d. z úst svých
— 17. rozhněval se d. na tu ženu
— 13, 2. dal jí d. sílu svou
— 4. klaněli se tomu d-u
— 11. šelma mluvila jako d.
— 16,13. z úst d-a a z úst šelmy

20, 2. chopil d-a, hada toho starého
Drakový,

Neh. 2,13. vyjel jsem k studnici d-é

Dráti.
ž. 89, 42. derou jej všickni, k. tudy jdou 

Dravý.
1 M. 49, 27. Benjamin, vlk d.
Jer. 12, 9. což ptákem d-ým j. mi dědictví mé? 

Draze.
1 Sam.26,21. že jsi d. sobě vážil života mého 
Zach. 11, 13. kt. jsem tak d. šacován od nich

Dráždění.
1 Kr. 15,30. pro d. jeho, kt. dráždil H-a 
Iz. 3, 8. k d. očí slávy jeho 
Gal. 5,20. skutkové těla jsou: d., různice 
Jak. 3,14. pakliť máte d. v srdci svém

Drážditi.
5 M. 2, 4. 5. hleďte, abyste jich ned-ili
1 Kr. 14, 9. bohy cizí a slité, abys mne d-il
— 15, 30. Jeroboám d-il H-a

ž. 78, 40. kolikrát ho d-ili na poušti; 56.
— 106, 29. d-ili Boha skutky svými

Drbati se.
Job 2, 8. Job vzal střepinu, aby se ji d-al 

Drkotati.
Ab. 3,16. k hlasu tomu d-ali rtové moji 

Drobně.
2 M. 30, 36. ztluka to d. klásti budeš z něho

Drobný.
1 M. 41, 23. a aj% 7 klasů d-ých
— 24. pohltili klasové ti d-í 7 klasů

2 M. 16,14. cosi d-ého jako jíní na zemi
Iz. 29, 5. jako prášku d-ého bude množství 

Drobty.
Mat. 14,20. 12 košů d-ů; Mk. 6, 43. Luk. 9, 17. 

Jan 6, 12. 13.
— 15,27. štěňátka jedí d.; Mk. 7, 28.
— 37. sedm košů d-ů; Mk. 8, 8.

Luk. 16,21. žádaje nasycen býti těmi d.
Droby.

2 M. 12, 9. s nohami a d.; 29, 17. 3 M. 1, 9.
— 29,13. všecken tuk přikrývající d.; 22.

3 M. 8, 25.
Dromedář.

Iz. 60, 6. d-i Madiánští a Efejští
— 66,20. přivedou bratři vaše na d-ich

Dromedářka.
Jer. 2,23. d-o rychlá, kt. znamení necháváš

Drtiny.
Job 21,18. jako d., kt. zachvacuje vicher 
Oz. 8, 6. d. budou z telete Samařského

Druhý.
1 M. 1, 8. i byl večer a bylo jitro, den d.
— 6,16. pokoje spodní, d-é i třetí zděláš

2 M. 26, 4. uděláš (oka) na kraji čalounu
j d-ého na konci v spojení d-ém
3 M. 25,17. nikoli neoklamávejte jeden d-ého

(1 Koř. 7, 5.)
1 Sam.18,21. po této d-é budeš mi již zetěm
— 23,17. já budu d. po tobě

2 Sam.13,16. d-é horší (věci) se dopouštíš
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Kaz. 4,10. nebo nemá d-ého, aby ho pozdvihl 
Mal. 2,10. proč nevěrně činiti máme jeden d-u 
Mat. 8,18. přeplaviti se na d-ou stranu; 28.
— 21,30. i přistoupiv k d-ému, řekl též
— 22,39. d-é pak podobné tomu: Milovati 

Luk. 6, 1. stalo se v d-ou sobotu
Řím. 12, 5. jsme obzvláštně jedni d-ých údové
— 10. láskou jedni k d-ým nakloněni

1 Kor. 10,29. svědomí ne tvé, ale toho d-ého
— 15, 47. d. člověk j. sám Pán s nebe 

 ̂ Gal. 6, 2. jedni d-ých břemena neste
Fil. 2, 3. jedni d-é za důstojnější nežli sebe 
Kol. 3,13. snášejíce jeden d-ho
1 Tes. 5,11. vzdělávejte jeden d-ého
1 Petr 3, 8. jedni d-ých bíd čitedlní 
Zj. 2,11. nebude uražen od smrti d-é
— 20, 6. nad těmiť ta d-á smrt nemá moci
— 14. toť j. smrt d-á; 21, 8.

Po druhé. Podruhé.
1 Sam.26, 8. tak že nebude potřebí p.
Iz. 11,11. přičiní Pán po d. ruky své
Ez. 21,14. po d. i po třetí přijde meč
Mal. 2,13. již to p. činíte
Mat. 26,42. opět p. odšed, modlil se, řka
Jan 3, 4. zdali může po d. v život matky v jiti
Sk. 17,32. budeme tě slyšeti o tom p.
1 Tes. 2,18. chtěli jsme při jiti jednou i p.

Druzilla.
Sk. 24,24. Felix s D-ou 

Druž.
Iz. 34,16. jedenkaždý bez své d-e nebude

Družička.
Soud. 11, 37. ať opláči panenství i d-y mé; 38. 
2. 45,15. i panny za ní, d-y její přivedeny

Drva.
Joz. 9,21. nechť jsou živi a d. sekají 
Př. 26,20. když není drev, hasne oheň

Držán.
Luk. 24,16. oči jejich d-y byly
Sk. 2,24. nebylo možné jemu d-u býti od ní

Drže ti.
1 M. 25,26. (Jákob) d-el Ezau za patu
— 50,10. d-el tu zármutek po otci svém 

2M. 9, 2. než předce d. je budeš
• — 17,11. dokudž Mojžíš vzhůru d-el ruce své

2 Sam.20,11. kdo koli d-i s Davidem 
2Kr. 9,32. kdo d-i se mnou, kdo?
2 Par. 30,13. aby d-eli slavnost přesnic 
Ezd. 3, 4. d-eli také slavnost stánků 
Neh. 4,17. jednou dělal, v druhé d-el braň 
2. 37,24. H. d-i jej za ruku 
Iz. 56, 4. kt. by d-eli smlouvu mou 
Jer. 2,13. čisterny děravé, kt. ned-í vody
— 6,11. ustal jsem d-e ji v sobě (prchlivost)
— 40,10. zůstaňte v městech svých, kt. d-íte 

Oz. 12, 3. v životě za patu d-el bratra 
Mich. 7,18. kt. by ned-el na věky hněvu svého 
Mat. 26,48. kt. koli políbím, ten j., d-tež je j 
Luk. 20, 6. lid cele tak d-i, že Jan j. prorok
— 22,63. muži, kt. d-eli Ježíše 

Jan 10,24. dokudž duši naši d-iš?

žid. 4,14. d-mež to vyznáni; 10,23.
Zj. 2,25. to, což máte) d-te

Držeti se.
1 M. 13, 9. já na právo se d. budu
2 M. 28, 7. tak se spolu d. bude (náramennik) 
1 Kr. 1,51. Adoniáš d-í se rohů oltáře
Job 41,14. kusové masa jeho d-í se spolu 
Př. 10,23. rozumný moudrosti se d-i 
Jer. 13,11. jakož se d-i pás na bedrách 
Ez. 41, 6. že se pavlače vůkol a vůkol d-ely
1 Tes. 5,21. což dobrého j., toho se d-te
2 Tes. 2,15. d-tež se učeni vydaného 
žid. 5,13. kdožkoli mléka se d-i 
Zj. 3,11. drž se toho, co máš

Držitel.
Job 31, 39. duši d-ů jejich k vzdycháni 
Zach. 11, 5. kt. d-é jejich mordují

Dřevce.
Job 39,23. ač blyšti se d. a kopí 
Ez. 39, 9. popálí zbroj a d. i kopl

Dřevěný.
2 M. 7,19. nádoby d-é; 3 M. 11, 32. 15, 12.

4 M. 31, 20. 1 Par. 29,2.
Neh. 8, 4. kazatedlnice d-á 
Jer. 28,13. jha d-á jsi polámal 
Ez. 41,22. oltář d-ý 
Dan. 5, 4. bohy d-é 
Zj. 9,20. modly d-é

Dřevní.
ž. 79, 8. nezpomínejž nám d-ich nepravosti 

Dřevo.
1 M. 40,19. oběsi tě na d-ě
2 M. 15,25. ukázal mu H. d.
5M. 21,22. pověsil-li by ho na d-ě

— 23. nezůstane přes noc tělo jeho na d-ě 
Joz. 8,29. krále Hai oběsil (Jozue) na d-ě

10,26. Jozue pověsil je na 5 d-ich
— viseli na d-ích až do večera

1 Sam.17, 7. d. u kopí jeho jako vratidlo
2 Sam.21,19. u jehož kopi bylo d. jako vratidlo 
2Kr. 6, 5. když jeden z nich podtínal d.

— 19,18. nebo nebyli bohové, ale d.
Ezd. 6,11. aby vybořeno bylo z domu jeho d. 
Job 41,18. pokládá ocel za d. shnilé 
Kaz. 11, 3. když padá d. na poledne aneb

— na kt. místo padá to d., tu zůstává 
Iz. 30,17. jako okleštěné d. na vrchu
— 37,19. dilo rukou lidských, d. a kámen 

45,20. kt. se s d-em rytiny své nosi
— 56, 3. aj, já jsem d. suché
— 57, 5. smilníte pod každým d-em zeleným
— 65,22. jako dnové d-a budou dnové lidu 

Jer. 2,20. pod každým d-em zeleným touláš
se, ó nevěstko; Jer. 3, 6. Ez. 6, 13.

— 27. k t říkají d-u: Otec můj jsi
— 3, 6. chodívala pod každé d. zelené
— 10, 3. setna d. sekerou v lese
— 8. z d-a učiti se j. pouhá marnost 

Pláč 4, 8. kůže jejich prahne, j. jako d.
Ez. 15, 2. co j. d. révové proti všel. d-u; 6.

8
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Ezech.17, 24. že já H. snížil jsem d. vysoké
— a povýšil jsem d-a nízkého
— 21,10. prut pohrdá každým d-em?
— 31, 8. žádné d. nebylo rovné jemu; 14.
— 37,16. d. jedno, a napiš zatím d. druhé
— Jozefovi d. Efraimovo
— 19. učiním je d-em jedním

Oz. 4,12. lid můj d-a svého se dotazuje 
Ab. 2,11. suk z d-a posvědčovati bude toho
— 19. běda tomu, kt. říká d-u: Prociť 

Luk. 23, 31. poněvadž na zeleném d-ě toto 
Sk. 5, 30. pověsivše na d-ě; 10, 39.
— 13, 29. složivše s d-a, do hrobu jej položili 

Gal. 3,13. zlořečený, kdož visí na d-ě
1 Petr 2, 24. hříchy na svém těle vnesl na d.
Zj. 2, 7. dám jisti z d-a života

22, 2. s obou stran potoka bylo d. života
— 14. aby měli právo k d-u života

Dřímati.
Ž. 121, 3. ned-eť strážný tvůj 
—■ 4. aj, ned-eť, ovšem nespí ten, kt.

Iz. 5, 27. nebude d. ani spáti
Dřímota.

1 M. 15,12. d. těžká připadla na Abrama 
Iz. 56,10. jsou ospalci, leží milujíce d-u

Dřív.
Jer. 13,16. d. než by tmu uvedl 

Dříve.
Ivaz. 7,17. proč máš umírati d. času svého? 
Iz. 38,12. d. než noc přijde, učiníš konec

Dříví.
1 M. 6,14. d. gofer
— 22, 3. d. k oběti zápalné; 6.
— 7. aj, teď oheň a d.
— 9. udělal Abrah. oltář a srovnal d.

syna svého vložil na d.
4 M. 15,32. an sbírá d. v den sobotní 
5M. 16,21. nevysadíš háje jakým koli d-ím
— 29,11. i ten, kt. d. seká

Joz. 9,27. ustanovil je Jozue, aby d. sekali 
Soud. 9, 8. sešlo se d., aby pomazalo krále „
1 Kr. 5,10. d. jedlové; 6, 34. 9, 11. 2 Par. '

2, 8. 3, 5.
— 17,10. žena vdova sbírala tu d.
— 18, 38. spálil obět zápalnou, d. i kameni 

Job 40,17. d. stín dávající jej přikrývá
Ž. 74, 5. roubaje vazbu d. jeho
— 96,12. tehdáž ať prozpěvuje všecko d. lesní
— 104,16. nasyceno bývá i d. H., cedrové
— 105,33. a zpřerážel d. v krajině jejich 

Kaz. 10, 9. kdo štípá d., nebezpeč. bude míti 
Pis. 2, 3. jako jabloň mezi d-ím lesním
Iz. 7, 2. jako se pohybuje d. v lese od větru
— 10,19. pozůstalého d. lesu malý počet

44,14. nejcelistvější mezi d-ím lesním
— 23. prozpěvuje les i všeliké d. v něm
— 60,17. dodávati budou místo d. mědi

Jer. 5,14. slova jako oheň a lid tento d-ím
— 17, 2. oltáře pod zeleným d-ím
— 46,22. přijdou jako ti, kt. sekají d.

Ez. 15, 2. co j. proti ratolestem d. lesního?
— 17,24. tak zvědi všecka .d. polni

— 31, 4. ježto praménky vypouštěla na vše
cka d. polní; Ez. 31, 5. 14. 16. 18.

— 47,12. při potoku pak d. ovoce nesoucí 
Joel 1,12. všecko d. polní poschlo
Ag. 1, 8. svezouce d. stavějte dům tento
1 Kor. 3,12. staví-liť kdo na ten základ d., seno

Dska.
2 M. 26,15. desk stojatých; 29. 35, 11. 36, 20.
— 31,18. dvě dsky svědectví; 34, 29.

dsky kamenné; 34, 1. 5 M. 4, 13.
— 32,19. povrhl z rukou svých dsky; 5 M.9,17.
— 34, 1. dvě dsky kamenné; 5 M. 4, 13. 10, 3.

1 Kr. 7, 30. po čtyřech kolách a dsky měděné
— 36. zdělal řezby na dskách

Ab. 2, 2. napiš vidění zřetelně na dskácli 
Sk. 27, 44. jiní na dskách (plynuli)
2 Kor. 3, 3. ne na dskách kamenných

ale na dskách srdce masitých 
Žid. 9, 4. dsky zákona

Dstíti.
1 M. 2, 5. ještě byl ned-il H. Bůh na zemi
— 7, 4. po dnech 7 já d. budu na zemi
— 19, 24. d-il na Sodomu sirou; Luk. 17, 29.

2 M. 9,18. d. budu krupobitím těžkým
— 23. d-il H. krupobitím na zemi Eg. 

Soud. 5, 4. nebesa d-ila
Job 20, 23. prchlivost hněvu, kt. na něj d. bude
— 29, 22. tak na ně d-ila řeč má 

Ž. 11, 6. d. bude na bezbožníky
— 78, 24. d-il na ně manilou ku pokrmu
— 27. d-il na ně masem jako prachem 

Iz. 45, 8. oblakové d-ěte spravedlnost;
Oz. 10, 12.

Ez. 38, 22. ohněm a sirou d. budu na něj 
Oz. 10,12. až by d-il vám spravedlností 
Joel 3,18. hory d. budou mstem; Am. 9, 13. 
Am. 4, 7. d-il jsem na jedno město 

na druhé město jsem ned-il 
Luk. 17,29. d-il ohněm a sirou s nebe

Dub.
1 M. 35, 4. zakopal je pod tím d-em
— 8. pochována j. pod d-em

Joz. 24, 26. kámen postavil tu pod d-em 
Soud. 6,11. anděl posadil se pod d-em
— 19. vynesl to k němu pod d.

2 Sam.18, 9. podsel mezek pod hustý d. veliký
— 10. an visí na d-ě; 14.

1 Kr. 13,14. nalezl ho, an sedí pod d-em
1 Par. 10,12. pochovavše kosti pod d-em v Jábes 
Iz. 1,30. jako d., z něhož listí prší
— 2,13. na všecky d-y Bázanské
— 44,14. vezme cypřiš a d.

Ez. 6,13. pod všelikým d-em hustým
— 27, 6. z d-ů Bázanských dělávali vesla 

Am. 2, 9. ačkoli pevně stál jako d.
Zach. 11, 2. kvělte d-ové Bázanšti

Duha.
1 M. 9,13. d-u svou postavil jsem na oblaku
— 14. ukáže se d. na oblaku
— 16. když bude d. ta na oblaku 

Ez. 1,28. jako d., kt. bývá na oblace
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Zj. 4, 3. vůkol toho trůnu byla d.
— 10, 1. d. na hlavě jeho byla

Duch.
a) Duch,

1 M. 6, 3. neb. se nesnadnili d. můj s člověkem
— 17. všeliké tělo, v němž j. d. života
— 7,15. v němž byl d. života
— 22. všecko, což mělo dýchání d-a života
— 45,27. okřál d. Jákoba otce jejich 

2M. 15, 8. d-em chřípí tvých shromážděny
— 28, 3. kt. jsem naplnil d-em moudrosti

4 M. 5,14. pohnul-li by se d. muže horlivostí;30.
— 11,17. vezmu z d-a, kt. j. na tobě
— 25. vzav z d-a, kt. byl na něm

když odpočinul na nich ten d.; 26.
— 29. aby dal H. d-a svého na něl

5 M. 34, 9. Jozue naplněn j. d-em moudrosti 
2Kr. 2, 9. nechť j. dvojnásobní díl d-a tvého
— 15. odpočinul d. Eliášův na Elizeovi

1 Par. 12,18. d. posilnil Amazu předního 
Neh. 9,20. D-a svého dobrého dal jsi
Job 4,15. d. před tváři mou šel
— 6, 4. jejichž jed vysušil d-a mého
— 7,11. mluvím v ssoužení d-a svého
— 26,13. d-em svým nebesa ozdobil
— 32,18. těsno ve mně d-u života mého
— 33, 4. d. Boha silného učinil mne
— 34,14. kdyby d-a jeho k sobě vzal
— 31, 6. v ruce tvé poroučím d-a svého
— 32, 2. blahoslavený, v jehož d-u lsti není
— 33, 6. d-em úst jeho všecko vojsko
— 34,19. potřeným v d-u spomáhá
— 51,12. d-a přímého obnov u vnitřnostech
— 14. d-em dobrovolným utvrď mne
— 19. oběti Boží, d. skroušený
— 76,13. onť odjímá d-a knížatům
— 77, 4. úzkostmi svírán byl d. můj
— 7. zpytoval to d. můj
— 78, 8. nebyl věrný Bohu sil. d. jeho
— 104,29. když odjímáš d-a jejich, hynou
— 30. vysíláš d-a svého a stvořeni bývají
— 135,17. ani d-a není v ústech jejich
— 139, 7. kamž bych zašel od d-a tvého
— 142, 4. se úzkostmi svírá d. můj; 143, 4.
— 143, 7. H-e, hyne d. můj
— 10. d. tvůj dobrý vediž mne jako
— 146, 4. vychází d. jejich

Př. 15,13. pro žalost srdce d. zkormoucen bývá
— 16, 2. kt. zpytuje d-y, Hospodin j.
— 18. před pádem pozdviženi d-a
—  19. lépe j. poníženého d-a býti
— 17,22. d. zkormoucený vysušuje kosti
— 27. drahého d-a j. muž rozumný
— 18,14. d-a zkormouceného kdo snese
— 25,28. muž, kt. nemá moci nad d-em svým
— 29,11. všecken d. svůj vypouští blázen 

Kaz. 1,14. marnost a trápení d-a; 2, 11. 26.
4, 6. 6, 9.

— 7, 9. nebuď kvapný v d-u k hněvu
— 12, 7. d. navráti se k Bohu

Iz. 11, 2. D. moudrosti a rozumnosti 
D. rady a síly 
D. uměni a bázně H-ovy

— 19, 3. na nic přijde d. Egyptských
— 26, 9. d-em svým ve mně ráno tě hledám
— 28, 6. d-em soudu sedícímu na soudu
— 29,10. naplnil vás H. d-em chropotu
— 30,28. d. jeho jako potok rozvodnilý
— 32,15. vylit na nás d. s výsosti
— 34,16. d. jeho shromáždí je
— 42, 1. D-a svého dám jemu
— 5. dává d-a těm, jenž chodí po ní
— 44, 3. vyleji D-a svého na símě tvé
— 48,16. Panovník H. poslal mne a d. jeho
— 57,15. s tím, kt. j. poníženého d-a, obži

vuje d-a ponížených
— 16. neboť by d. před oblíč. mým zmizel
— 59,21. D. můj, kt. j. v tobě, (neodejdeť)
— 61, 1. D. Panovníka H. j. nade mnou
— 3. oděv chvály místo d-a sevřeného
— 65,14. pro setření d-a kviliti budete
— 66, 2. patřím, kdož j. skroušeného d-a 

Jer. 10,14. není d-a v nich (slitinách)
Ez. 1,12. kamkoli ukazoval d., tam šla
— 20. kdekoli chtěl D., aby šla, tam šla
— 21. nebo d. zvířat byl v kolách
— 2, 2. vstoupil do mne d.; 3, 24.
— 3,12. odnesl mne D.; 14.
— 8, 3. vyzdvihl mne D. mezi nebe a zemi
— 11,19. D-a nového dám; 36, 26. 37, 14.
— 13, 3. kt. následují d-a svého
— 18, 31. učiňte sobě d-a nového
— 37, 5. aj, já uvedu do vás d-a
— 9. ode čtyř větrů přijď, d-u, a věj
— 39,29. když vyleji D-a svého na dům Izr.
— 43, 5. pojal mne d. a uvedl do sině 

Dan. 6, 3. d. znamenitější v něm byl
Joel 2,28. vyleji D-a svého na všeliké tělo;

Sk. 2,17. (Iz. 32, 15. 44, 3. Ez. 39, 29.)
— 29. i na služebníky a na služebnice

vyleji D-a svého; Sk. 2, 18.
Abak. 1,11. tehdy promění se d. jeho
— 2,19. ale není v něm žádného d-a

Ag. 2, 6. D. také můj stane u prostřed vás 
Zach. 4, 6. ne mocí, ale D-em mým, praví H.
— 6, 8. spokojili d-a mého v zemi půln.
— 12,10. vyleji D-a milosti a pokor, proseb 

Mal. 2,15. ačkoli ještě více d-a měl
protož ostřihejte d-a svého; 16. 

Mat. 4, 1. Ježíš veden j. na poušť od D-a; 
Mk. 1, 12. Luk. 4, 1.

— 5, 3. blahoslavení chudí d-em
— 10,20. D. Otce vašeho, kt. mluví ve vás
— 12,18. položím D-a svého na něj
— 31. rouháni proti D-u neb. odpušt.
— 22,43. kterakž David v D-u nazývá ho
— 26, 41. d. hotov j., ale tělo; Mk. 14, 38. 

Mk. 1,12. ihned ho D. vypudil na poušť
2, 8. poznav Ježíš d-em, že přemyšl.

— 8,12. on vzdech d-em svým 
Luk. 1,17. v d-u a v moci Eliášově
— 47. veselí se d. můj v Bohu spasiteli 

80. dítě rostlo a posilovalo se v d-u
— 2,27. ponuknut byv od D-a
— 40. děťátko posilovalo se v d-u 

4, 1. puzen j. v D-u na poušť
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Luk. 14. navrátil se Ježíš v moci D-a do G.
— 18. D. Páně nade mnou
— 8,55. navrátil se d. její
— 9,55. nevite, čího jste vy d-a
— 10,21. rozveselil se v d-u Ježíš
— 23,46. Otče, v ruce tvé poroučím d-a svého
— 24,37. domnívali se, že by d-a viděli
— 39. d. těla a kostí nemá 

Jan 3, 5. nenarodi-li se kdo z D-a
— 6. což se narodilo z D-a, d. j.
— 34. ne v míru dává Bůh D-a
— 4,23. modliti se Otci v d-u a v pravdě
— 24. Bůh d. j. a ti, kt. se jemu modlí
— v d-u a v pravdě musejí se modliti
— 6,63. D. j., kterýž obživuje

slova, kt. já mluvím, D. jsou
— 7,39. to řekl o D-u, kt. měli přijíti
— 11,33. Ježíš zastonal d-em
— 13,21. Ježíš zkormoutil se v d-u
— 14,17. (a dá vám) toho D-a pravdy
— 15,26. D. pravdy, kt. od Otce; 16, 13.
— 16,13. když přijde ten D. pravdy
— 19,30. Ježíš d-a Otci poručil

Sk. 2V 4. jakž ten D. dával jim vymlouvati
— 5, 9. abyste pokoušeli D-a Páně?
— 6,10. nemohli odolá ti D-u, kt. mluvil
— 7,59. Pane Ježíši, přijmi d-a mého!
— 8,29. řekl D. Filipovi
— 39. D. Páně pochopil Filipa
— 10,19. řekl (Petrovi) D.: Jdi; 11, 12.
— 11,28. Agabus oznamoval skrze D-a
— 16, 6. když jim zabráněno od D-a
— 18, 5. rozněcoval se v d-u Pavel
— 20,22. sevřin jsa d-em, beru se do Jer.
— 21, 4. pravili Pavlovi skrze D-a, aby 

ftim. 1, 4. prokázán j. Synem B. podlé D-a
— 9. kt. sloužím d-em svým v evangel.
— 2,29. obřezáni maje srdečné v d-u
— 7, 6. abychom sloužili v novotě d-a
— 8, 1. nechodícím podlé těla, ale p. D-a; 4.
— 2. zákon D-a života vysvobodil mne
— 5. ti, kt. podlé D-a, to což j. d-a
— 6. opatrnost D-a život a pokoj
— 9. nejste v těle, ale v D-u

kdo D-a Kristova nemá, není jeho
— 11. jestližeť pak D. ve vás přebývá
— 13. pakli byste D-em skutky těla mrtvili
— 15. nepřijali jste D-a služby

ale přijali jste D-a synovství
— 16. tenť D. osvědčuje d-u našemu
— 23. my, prvotiny D-a mající
— 26. D. pomočen j. mdlobám našim

ten D. prosí za nás lkánimi
— 11, 8. dal jim Bůh d-a zkormouceni
— 12,11. d-em vroucí, Pánu sloužíce
— 15,30. prosím vás skrze lásku D-a 

1 Kor. ^  4. kázáni mé v dokázáni D-a
— 10. nám Bůh zjevil skrze D-a svého

D. zpytuje všecky věci
— 11. yi, co j. v člověku, jediné d. člověka
— 12. nepřijali jsme d-a světa

ale D-a toho, kt. j. z Boha
— 5, 4. sejdouce se spolu i s mým d-em

— 5. k zahubení těla, aby d. spasen byl
— 6,11. ospravedlněni jste skrze D-a Boha
— 17. jeden d. j. s ním (s Pánem)
— 20. oslavujtež Boha tělem i d-em
— 12, 4. rozdílní darové, ale tentýž D.
— 7. dáno bývá zjeveni D-a k užitku
— 8. někomu skrze D-a řeč moudrosti
— 9. jinému víra v témž D-u
— 10. jinému rozeznání d-ů
— 11. to vše působí jeden a týž D.
— 13. skrze jednoho D-a pokřtěni jsme 

všickni v jeden D. zapojeni jsme
— 14,14. d. můj se modlí; ale mysl
— 15. modliti se budu d-em i myslí 

plésati budu d-em i mysli
— 16. kdyby dobrořečil d-em
— 32. d-ovéť proroků prorokům podd.
— 15, 45. poslední Adam v d-a obživujícího

2 Kor. 1,22. dal závdavek D-a 5, 5. Ef. 1, 13. 14.
— 3, 6. služebníky ne litery, ale D-a

litera zabijí, ale D. obživuje
— 8. přisluhování D-a slavné?
— 17. Pán j. D. ten

kdež j. ten D. Páně, tu i svoboda
— 4,13. majíce tedy téhož d-a víry
— 7, 1. očišťujmež se od vš. poŠkvrny d-a 

Gal. 3, 2. ze skutků-li zákona D-a jste přij.
— 3. počavše d-em, tělem konáte?

4, 6. poslal Bůh D-a Syna svého
— 5, 5. d-em z víry naděje spravedlnosti
— 16. D-em choďte a žádosti těla
— 17. tělo žádá proti D-u a D. proti tělu
— 18. jestliže D-em vedeni býváte
— 22. ovoce D-a jestiť láska a radost
— 25. jsme-liť D-em živi, d-em i choďme
— 6, 1. napravte takového v d-u tichosti
— 8. kdož rozsívá D-u, z D-ať žiti bude
— 18. milost Pána J. Kr. s ď-em vaším 

Ef. 1,13. znamenáni jste D-em zaslíbeni
— 17. aby dal vám D-a moudrosti a
— 2,18. přistup v jednom D-u k Otci
— 4, 3. jednotu D-a v svazku pokoje
— 4. jedno j. tělo a jeden D.
— 23. obnoviti se d-em mysli své
— 5, 9. ovoce D-a záleží ve vší dobrotě
— ' 18. naplněni buďte D-em
— 6,17. meč D-a, jenž j. slovo Boží 

Fil. 1,19. pomoc D-a Jezukristova
— 27. že stojíte v jednom d-u
— 2, 1. jestli která společnost D-a
— 3, 3. my jsme obřízka, kt. d-em slou

žíme B.
Kol. 1, 8. kt. oznámil nám lásku vaši v D-u
— 2, 5. vzdálen tělem, však d-em s vámi js.

1 Tes. 5,19. D-a neuhašujte
— 23. celý váš d. i duše i tělo bez úhony

2 Tes. 2, 2. ani kormoutiti, buď skrze d-a
— 8. kt. Pán zabije d-em úst svých

2 Tim. 1, 7. nedal nám Bůh d-a bázně
— 4,22. Pán J. Kr. s d-em tvým

Žid. 4,12. dosahuje až do rozdělení duše i d-a
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Žid. 9,14. skrze D-a věčného sebe obětoval
— 10,29. D-u milosti potupu učinil?
— 12, 9. poddáni býti Otci d-ů
— 23. (přistoupili jste) k d-ům spravedl. 

Jak. 4, 5. zdali k závisti nakloňuje d.
1 Petr 3,18. ale obživen D-em
— 4, 6. aby živi byli podlé Boha d-em

1 Jan 3,24. poznáváme po D-u, kt. dal nám
— 4, 1. ne každému d-u věřte

ale zkušujte d-ů
— 2. všeliký d., kt. vyznává Jezu Krista
— 3. d., kt. nevyznává Jezu Krista
— 13. že z D-a svého dal nám
— 5, 6. D. j., kt. svědectví, že D. j. pravda 

Juda 19. hovadní, D-a Kristova nemající
Zj. 1,10. byl jsem u vytržení d-a v den Páně
— 4, 2. hned jsem byl u vytržení d-a
— 11,11. d. života od Boha vstoupil do nich
— 14,13. D. dí jim, aby odpočinuli
— 17, 3. odnesl mne na poušť v d-u
— 21,10. vnesl mne d. na horu velikou
— 22,17. D. i nevěsta řkou: Pojď!

b) Duch Boží.
1 M. 1, 2. D. B. vznášel se nad vodami

— 41,38. v němž by byl D. B.?
2 M. 31, 3. naplnil jsem ho d-em B-ím; 35, 31.
1 Sam.ll, 6. sstoupil D. B. na Saule
— 16,23. kdyžkoli napadl d. B. Saule
— 18,10. d. B. zlý napadl Saule; 19, 9.
— 19,20. sstoupil na posly Saulovy D. B.

2 Par. 24,20. když D. B. vzbudil Zachariáše 
Job 27, 3. dokudž d. B. v chřípích mých
— 32, 8. vidím, že D. B. v člověku 

Ez. 11,24. u vidění skrze D-a B-ho
Mat. 3,16. viděl D-a B-ho jako holubici; Mk. 1, 

10. (Luk. 3, 22.) Jan 1, 32. 33.
— 12,28. pakliť D-em B-ím ďábly vymítám 

Řím. 8, 9. poněvadž D. B. ve vás přebývá
— 14. kt-koli D-em B-ím vedeni bývají
— 15,19. v síle D-a B-ho

1 Kor. 2,11. Božích věcí nezná jediné D. B.
— 14. nechápá věcí, kt. jsou D-a B-ho
— 3,16. že D. B. ve vás přebývá?
— 12, 3. žádný v D-u B-ím mluvě nezlořečí 

1 Petr 4,14. D. slávy a B. na vás odpočívá
1 Jan 4, 2. po tomto znejte D-a B-ho

c) Duch Hospodinův.
Soud. 3,10. na němž byl d. H. (na Otonielovi)

— 6,34. D. H. posilnil Gedeona
— 11,29. v tom nadšen byl Jefte d-em H.
— 15,14. přišel na něj D. H. (na Samsona)

1 Sam.10, 6. sstoupí* na tě D. H.
— 16,13. odpočinul D. H. na Davidovi
— 14. D. H. odšel od Saule

2 Sam.23, 2. D. H. mluvil skrze mne
1 Kr. 18,12. d. H. zanesl by tě nevím kam
— 22,24. kudyže odšel d. H. ode mne?

2 Par. 18, 23.
2 Kr. 2,16. snad ho zanesl d. H.
Iz. 11, 2. na němž odpočine D. H.
— 40,13. kdo vystihl d-a H.?

59,19. nepřítel, jejž d. H. preč zažene

— 63,14. tak D. H. vedl každého 
Ez. 11, 5. sestoupil na mne D. H.
Mich. 2, 7. zdali do těsna vehnán d. H.?
— 3, 8. naplněn jsem silou D-a H.

d) Duch svaty.
Ž. 51,13. D-a s-ého svého neodjímej ode mne 
Iz. 63,11. kt. položil u prostřed něho D-a s-ého 
Mat. 1,18. nalezena j. těhotná z D-a s-ého; 20.
— 3,11. onť vás křtí ti bude D-em s-ým;

Mk. 1, 8. Luk. 3, 16. Jan 1, 33. 
12,32. kdož by mluvil proti D-u s-ému

— 28,19. ve jméno Otce i Syna i D-a s-ého 
Mk. 3,29. kdo by se rouhal proti D-u s-ému
— 13,11. nejste vy, kt. mluvíte, ale D. s. 

Luk. 1,15. D-em-s-ým bude naplněn hned
— 41. naplněna j. D-em s-ým Alžběta
— 67. Zachariáš naplněn j. D-em s-ým
— 2,25. D. s. byl v něm (v Simeonovi)
— 26. bylo jemu zjeveno od D-a s-ého
— 3,22. sestoupil D. s. jako holubice
— 4, 1. Ježíš pln byv D-a s-ého
— 11,13. dá D-a s-ého těm, kt. ho prosí
— 12,12. D. s. naučí vás mluviti 

Jan 7,39. ještě nebyl dán D. s.
— 14,26. Utěšitel, ten D. s. vás nauči všemu
— 20,22. přijměte D-a s-ého

Sk. 1, 2. kt. skrze D-a s-ého vyvolil
— 5. ale vy pokřtěni budete D-em s-ým
— 8. přijmete moc D-a s-ého
— 16. písmo, kt. předpověděl D. s.
— 2, 4. naplněni jsou D-em s-ým; 4, 31.

(10, 44. 11, 15.)
—  33. vzav zaslíbení D-a s-ého od Otce
— 38. přijmete dar D-a s-ého
— 5, 3. abys lhal D-u s-ému
— 32. ano i D. svátý, kteréhož dal Bůh
— 7,51. vy jste se vždycky D-u s-ému
— 55. Štěpán pln jsa D-a s-ého uzřel

10,38. Ježíše pomazal Bůh D-em s-ým
— 44. sestoupil D. s. na všecky; 11,15.19,6.
— 15,28. vidělo se zajisté D-u sv-ému i nám
— 16, 6. když jim zabráněno od D-a

sv-ého; 7.
— 19, 2. přijali-li jste D-a s-ého?

aniž jsme slýchali, jest-li D. s.
— 20,23. D. s. po městech osvědčuje mi
— 28. D. s. ustanovil vás biskupy
— 21,11. praví D. s.: (Pavla) sváží Židé v J.
— 28,25. dobře D. s. mluvil skrze Izaiáše 

Řím. 5, 5. rozlita v srdcích skrze D-a s-ého
— 14,17. pokoj a radost v D-u s-ém
— 15,16. obět, posvěcena skrze D-a s-ého

1 Kor. 2,13. kterýmž vyučuje D. s.
— 6,19. že tělo vaše j. chrám D-a s-ého
— 12, 3. jediné v D-u s-ém

2 Kor. 13,13. účastenství D-a s-ého se všechněmi 
Ef. 2,22. v příbytek Boži v D-u s-ém
— 4,30. nezarmucujte D-a s-ého

1 Tes. 4, 8. kt. i nám dal D-a s-ého
2 Tim. 1,14. pokladu ostříhej skrze D-a s-ého 
Tit. 3, 5. spasil nás skrze obnovení D-a s-ého 
Žid. 6, 4. a účastnici učiněni byli D-a s-ého
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1 Petr 1,12. kt. vám kázali evang. v D-u s-ém
2 Petr. 1,21. D-em s-ým puzeni byvše, mluvili 
1 Jan 5, 7. Otec, Slovo a D. s. a ti tři jedno 
Juda 20. modléce se v D-u s-ém

e) Duchové rozliční.
3 M. 20,27. kt. by měli d-a čarodějného 
Soud. 9,23. poslal B. d-a zlého mezi Abimel.
1 Sam.16,14. nepokojil ho d. zlý; 16. 23.
— 23. d. zlý odstupoval od něho 
—* 28, 7. žena mající d-a věštího
— 8. hádej mi skrze d-a věštího 

1 Kr. 22,21. vyšel jakýsi d. a řekl
— 22. budu d-em lživým v ústech proroků;

2, Par. 18, 21.
1 Par. 10,13. Saul se radil s d-em věštím 
Job. 26, 4. a čí d. vyšel z tebe?
Ž. 11, 6. d. vichřice částka kalicha jejich
— 104, 4. kt. činí posly své d-y; žid. 1, 7.
— 150, 6. všeliký d. chval Hospodina 

Kaz. 3,21. d. hovadí že sestupuje pod zemi 
Dan. 4, 6. d. bohů svátých v tobě; 15. 5, 11. 
Zach. 13, 2. d-a nečistoty vyprázdním ze země 
Mat. 8,16.. on vymítal d-y slovem
— 10, 1. moc nad d-y nečistými Mk. 6, 7.
— 12, 43. když nečistý d. vyjde od člověka
— 45. vezme 7 jiných d-ů horších 

Mk. 1,26. polomcovav jím d. nečistý
— 27. d-ům nečíst, rozkazuje; Luk. 4, 36.
— 3,11. d-ové nečistí padali před ním
— 30. pravili: D-a nečistého má
— 5, 8. vyjdiž, d-u nečistý
— 9,17. syna, kt. má d-a němého 

Luk. 10,20. že se vám poddávají d-ové
— 11,24. když nečistý d. vyjde od člověka
— 26. přijme k sobě jiných 7 d-ů
— 13,11. žena, kt. měla d-a nemoci 18 let 

Sk. 16,16. děvečka mající d-a věštího
— 19,13. kt. měli d-y nečisté
— 15. d. zlý řekl: Ježíše znám
— 23, 8. praví, že není anděla ani d-a

Ef. 2, 2. podlé d-a, kt. dělá v synech zpoury
Žid. 1, 7. činí anděly své d-y
— 14. zdaliž nejsou služební d-ové?

1 Petr 3,19. v žaláři d-ům přišed kázal
1 Jan 4, 3. to j. ten d. antikristův
Zj. 1, 4. od sedmi d-ů, kt. jsou před oblíč.
— 3, 1. ten, kt. má 7 d-ů Božích
— 4, 5. jenž jsou sedm d-ů Božích
— 16,14. jsou d-ové ďábelští ježto činí divy
— 18, 2. j. stráží každého d-a nečistého

Důchod.
1 Par. 27,25. nad d-y z polí, z měst a ze vsí 
Ezd. 6, 8. aby z d-ů náklad dáván byl 
Př. 16, 8. než množství d-ů nespravedlivých 
Ez. 48,18. budou míti d-y ku pokrmu

Důchodní, 
ftím. 16,23. Erastus d. písař městský 

Duchovně.
1 Kor. 2,14. ony d. mají rozsuzovány býti 
Zj. 11, 8. (město), kt. slově d. Sodoma a Egypt

Duchovní.
ftím. 1,11. částku nějakou milosti, d.
— 7,14. že zákon j. d.
— 15,27. d. věci; 1 Kor. 9, 11. 14, 1. 12.

1 Kor. 2,13. d-ím to, což d-ího j., přivlastňujíce
— 15. d. rozsuzuje všecko
— 3, 1. nemohl jsem vám mluviti jako d-ím
— 9,11. jsme vám d. věci rozsívali
— 10, 3. všickni týž pokrm d. jedli
— 4. týž nápoj d. pili z d. skály
— 12, 1. o d-ích dařích nechci, abyste nevěd.
— 14, 1. horlivě žádejte d-ích věcí
— 12. horliví milovníci d-ích věcí
— 37. zdá-li se sobě kdo býti d-ím
— 15,44. tělo d.; 46.

Gal. 6, 1. vy d., napravte takového
Ef. 1, 3. požehnáním d-ím v nebeských
— 5,19. v písničkách d-ích; Kol. 3, 16.
— 6,12. bojování proti d-ím zlostem vysoko 

Kol. 1, 9. ve vší moudrosti a rozumnosti d.
1 Petr 2, 5. v dům d. k obětování d-ích obětí

Důl.
2 Kr. 3,16. nadělej v potoku množství dolů 
Job 39,21. kopá d. (kůň)
Ž. 7,16. padne do dolu, kt. přistrojil 
Jan 8, 23. vy z d-u jste, já s hůry

Důlek.
3 M. 14, 37. d-ové názelení aneb náčervení

Dům.
1 M. 12, 1. vyjdi z d-u olce svého
— 17,23. všecky zrozené v d-ě svém obřezal
— 18,19. přikáže d-u svému po sobě
—. 19, 2. uchylte se do d-u služebníka svého
— 24,31. kdyžť jsem připravil d.
— 39, 5. požehnal H. d-u Egyptského toho
— 41, 40. ty budeš nad d-em mým
— 45, 2. slyšel (to) také d. Faraónův
— 50, 4. mluvil Jozef k d-u Faraonovu
— 8. všecken d. Jozefův i d. otce jeho

2 M. 1, 21. vzdělal jim d-y (Bůh)
— 12, 3. beránka na každý d.
— 13. krev na d-ích budeť na znamení
— 30. nebylo d-u, v němž nebylo mrtvého
— 13, 3. z d-u služby; 20, 2. 5 M. 5, 6. 8, 14.

13, 5. 10. Soud. 6, 8. Jer. 34, 13. 
Mich. 6, 4.

— 14. z d-u služebnosti; Joz. 24, 17.
20,17. nepožádáš d-u bližního svého

3 M. 14, 34. ránu malomocenství na některý d.
— 25,29. kdo prodal d. k bydlení v městě
— 27,14. když by někdo posvětil d-u svého

4 M. 12, 7. Mojžíš ve všem d-ě mém věrný j.;
Žid. 3, 2. 5.

— 22,18. byť mi dal Balák plný d. stříbra
— 36, 6. v čeledi d-u ať se vdávají

5 M. 6,11. d-y plné všech dobrých věcí
— 7, 8. H. vysvobodil vás z d-u služby
— 15,16. proto že tě miloval i d. tvůj
— 20, 5. kdo vystavěl d. nový, a ještě
— 6. navrať se k d-u svému; 7. 8.
— 22, 8. když bys stavěl d. nový
— abys neuvedl viny krve nji d. svůj
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5 M. 25, 9. kt. by nechtěl vzdělati d-u bratra
— 10. i bude jméno jeho: D. bosého
— 28, 30. d. vystavíš, a nebudeš bydliti 

Joz. 24,15. jáť a d. můj sloužiti budeme H. 
Soud. 16,21. Samson mlel v d-ě vězňů
— 25. povolali Samsona z d-u vězňů
— 30. padl d. na knížata a na lid
— 18, 3. když byli blízko d-u Míchova
— 19,22. muži nešlechetní obklíčivše d.

Rafc 1, 8. jednakaždá do d-u matky své
— 4^2. ať j. d. tvůj jako d. Fáresa

1 Sam. 2, 35. vzdělám jemu d. stálý; 1 Kr. 11, 38.
— 3,14. nebude vyčištěna nepravost d-u Eli
— 9,18. kde j. tuto d. vidoucího?
— 21,15* ten-liž má vjíti do mého d-u

2 Sam. 2,10. d. Judův přidržel se Davida
— 3, 1. válka mezi d-em Saulovým a d-em
— 5,11. kt-íž vystavěli d. Davidovi
— 7, 1. když král seděl v d-ě svém
— 5. ty mi stavěti budeš d.? 1 Kr. 5, 3. 5.
— 11. že on sám tobě d. vzdělá
— 13. onť ustaví d. jménu mému
— 16. tak utvrzen bude d. tvůj
— 18. jaký j. d. můj, že jsi mne přivedl
— 19. že jsi mluvil o d-u služebníka svého
— 9, 3. jest-liž ještě kdo z d-u Saulova?
— 12,11. vzbudím proti tobě zlé z d-u tvého
— 21, 1. pro Saula a pro d. jeho vražedlný
— 23, 5. tak j. d. můj před Bohem

1 Kr. 2,36. ustavěj sobě d. v Jeruzalémě
— 5, 3. nemohl vy stavěti d-u jménu H.; 5.
— 8, 6. truhlu do vnitřního d-u; 2 Par. 5, 7.
— 29. oči tvé otevřené na d. tento
— 43. jméno tvé vzýváno nad d-em tímto
— 9, 8. ano i d. tento, jakkoli slavný
— 10,17. složil je v d-ě lesu Libánského
— 12,16. nyní opatř d. svůj, Davide
— 31. (Jeroboám) vzdělal d. výsostí
— 13,18. navrať ho s sebou do d-u svého
— 22,39. jaký d. z kostí slonových vystavěl

2 Kr. 4, 2. oznam mi, co máš v d-ě
— 10,23. potom všel i Jéhu do d-u Bálová
— 11,18. všel lid do d-u Bálová a zbořili jej
— 19. přišli do d-u královského
— 14,10. chlub se a seď v d-ě svém
— 20, 1. zřeď d. svůj; Iz. 38, 1.
— 21, 7. v d-ě tomto položím jméno své

1 Par. 17,16. jaký j. d. můj. že jsi mne tak zvýšil?
— 22, 8. nebudeš stavěti d-u jménu mému
— 10. onť ustaví d. jménu mému

2 Par. 6, 8. uložil stavěti d. jménu mému
— 18. neobs. tě, mnohem méně d. tento
— 25,19. zůstaň v d-ě svém

Ezd. 2,59. nemohli ukázati d-u otců svých
Neh. 1, 6. já i d. otce mého zhřešili jsme
— 3,16. opravoval (zed) až k d-u silných
— 10, 32. k službě d-u Boha našeho 

Est. 2, 3. do Susan, do dnu ženského 
Job 1, 4. strojívali hody po d-ích
— 10. zdaž jsi ho neohradil i d-u jeho?
— 19. udeřil na 4 úhly d-u
— 7,10. aniž se navrátí do d-u svého
—  8,14. klesne doufáni jeho jako d. pavouka

— 15. spolehne-li na d. svůj
— 17,13. hrob bude d. můj
— 20,19. d. zloupil a nestavěl ho
— 21, 9. d-ové jejich bezpeční jsou
— 21. o d. jeho po něm jaká j. péče jeho?
— 28. kde j. d. urozeného?
— 22,18. d-y jejich naplnil dobrými věcmi
— 24,16. podkopávají potmě i d-y
— 27,18. vystaví-li jako Arktura d. svůj
— 30,23. do d-u, do něhož se shromažďuje 

ž. 5, 8. já pak vejdu do d-u tvého
— 26, 8. jáť miluji obydli d-u tvého
— 36, 9. tučností d-u tvého rozvlažováni
— 45,11. zapomeň na d. otce svého
— 49,12. že d-ové jejich věční jsou
— 17. když by se rozmnožila sláva d-u j.
— 65, 5. nasyceni budeme dobrým d-u tvého
— 68, 7. Bůh samotné rozmnožuje v d-y
— 69,10. že horlivost d-u tvého snědla mne
— 84, 5. blahosl., kt. přebývají v d-ě tvém
— 11. raději u prahu seděti v d-ě Boha
— 93, 5. d-u tvému ušlechtilá svatost
— 101, 2. choditi v upřímnosti i v d-ě svém
— 7. nebude bydliti v d-ě mém Činící lest
— 112, 3. bohatství v d-ě jeho
— 115,12. požehná d-u Izraelovu i d-u Aron.
— 118, 3. rciž d-e Aronův, že na věky milosrd.
— 127, 1. nebude-li H. stavěti d-u
— 128, 3. jako vinný kmen po bocích d-u
— 135, 2. v síňcích d. Boha našeho 

Př. 1,13. naplníme d-y své loupeži
2,18. k smrti se nachyluje d. její

— 3, 33. zlořečení H. j. v d-ě bezbožníka
— 5, 8. nepřibližuj se ke dveřím d-u jejího
— 7,11. v d-ě jejím nezůstávají nohy je ji
— 27. cesty pekelné d. její
— 9, 1. moudrost vystavěla d. svůj
— 11,29. kdo kormoutí d. svůj
— 12, 7. d. spravedlivých ostojí
— 14, 1. moudrá žena vzdělává d.
— 11. d. bezbožných vyhlazen bude
— 15, 6. v d-ě spravedlivého j. hojnost
— 25. d. pyšných vyvrací H.
— 27. kormoutí d. svůj
— 17, 1. nežli d. plný nabitých hovad
— 13. neodejdeť zlé z d-u jeho
— 19,14. d. a statek j. po rodičích
— 21, 9. s ženou svárl. v d-ě společném; 25,24.
— 12. vyučuje B. na d-ě bezbožného
— 24, 3. moudrostí vzdělán bývá d.
— 27. potom vystavíš d. svůj
— 25,17. zdržuj nohu svou od d-u bližního
— 27,10. do d-u bratra nechoď v čas bídy 

Kaz. 2, 4. vystavěl jsem sobě d-y
— 7, 2. lépe j. jiti do d-u zármutku, nežli

jiti do d-u hodováni; Jer. 16, 8.
— 4. srdce moudrých v d-ě zármutku
— srdce bláznů v d-ě veselí
— 10,18. pro opuštění rukou kapává do d-m 

Pis. 3, 4. až ho uvedu do d-u matky své; 8,2. 
Iz. 5, 8. běda vám, kt. připojujete d. k d-u
— 9. d-ové mnozi zpustnou; 6, 11.
— 6, 4. d. plný byl dýmu
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Iz. 13,16. d-ové jejicli zloupeni (budou)
— 22,10. d-y Jeruzalémské sečtli jste
— 24,10. zavřín bude každý d.
— 39, 2. Ezechiáš ukázal jim d. zbroje
— 56, 5. dám jim v d-ě svém misto
— 7. obveselím je v d-ě svém modliteb.
— d. můj d. modlitby; (1 Kr. 8. 43.) 

Mat. 21, 13. Mk. 11, 17. Luk. 19, 46.
— 58, 7. chudé aby uvedl do d-u
— 60, 7. takť d. okrasy své ozdobím
— 64, l l .  d. svatosti naší a okrasy naší
— 65,21. nastavějí též d-ů a bydliti budou
— 66, 1. kdež ten d. bude, kt. mi vzděláte? 

Jer. 5,27. d-ové jejich plní jsou lsti
— 6,12. dostanou se d-ové jejich jiným
— 7,10. postavovati se budete v d-ě tomto
— 11. což peleší lotrovskou j. d. tento?

Mat. 21, 13. Luk. 19, 46.
— 14. protož učiním d-u tomuto, jako
— 11,15. co j. milému mému do mého d-u?
— 16, 5. nevcházej do d-u smutku
— 22,13. kdož staví d. svůj s útiskem
— 23, ll .  v d-ě svém nacházím nešlechetnost
— 26, 6. naložím s d-em tímto jako se Sílo
— 9. stane se jako Sílo d-u tomuto
— 32,15. ještěť kupování budou d-ové
— 35, 7. d-u nestavějte ani nerozsívejte
— 36,22. v d-ě, v němž v zimě býval
— 43,13. d-y bohů Egyptských popálí 

Pláč 1, 20. vně meč, v d-ě pouhá smrt
Ez. 2, 5. d. zpurný jsou; 6. 8. 3, 26. 27. 12, 2. 

9. 17, 12.
— 3,17. strážným nad d-em Izraelským
— 24. zavři se v d-ě svém
— 11, 3. nestavějme d-ů blízko
— 33, ll .  proč mříti máte, ó d-e Izraelský?
— 43, 5. a aj, d. plný byl slávy Il-ovy
— 12. tento j. zákon toho d-u 

Dan. 4, l. užívaje pokoje v d-ě svém
— 5,10. královna do d-u těch hodů vešla 

Oz. 9, 6. bodláčí v d-ích jejich
r- 15. vyženu je z d-u svého

Am. 3,15. udeřím d-em zimním o d. letní
— 6,U . H. biti bude na d. veliký přívaly

a na d. menší rozsedlinami
Mich. 2, 2. požádají d-ů, a odjímají
Sof. 1, 9. naplňují d. pánů svých nátiskem
— 13. d-ové jejich na zpuštění (přijdou) 

Ag. 1, 4. aby d. tento pustý stál?
— 2, 8. naplním d. tento slávou
— 10. větší bude sláva d-u tohoto posl. 

Zach. 5, U. aby sobě vystavěla d. v zemi Sinear
— 9, 8. položím se vojensky u d-u svého
— 13, i. studnice otevřena d-u Davidovu 

Mal. 3,10. aby byla potrava v d-ě mém 
Mat. 5,15. svítí všechněm, kt. jsou v d-ě
— 7,24. kt. ustavěl d. svůj na skále
— 8,14. přišel Ježíš do d-u Petrovu
— 9,23. přišel do d-u knížete; Mk. 5, 38.
— 10, 6. k ovcem zah. z d-u Izrael.; 15, 24.
— 12. vcházejíce do d-u; 13. Luk. 9, 4.
— 27. co v uší slyš., hlásejte na d-ich
— 11, 8. v d-ích královských jsou

— 12,25. d. proti sobě rozdělený nestane
—- 44. navrátím se do d-u sv.; Luk. 11, 24.
— 13,57. prorok v své vlasti a v d-ě svém
— 19,29. kdož opustil by d-y neb bratry
— 23,14. zžíráte d-y vdovské; Mk. 12, 40.

Luk. 20, 47.
— 38. zanech. se d. váš pustý; Luk. 13, 35.
— 24,17. něco vzal z d-u svého; Mk. 13, 15.
— 26, 6. v d-u šim. malomocného; Mk. 14, 3. 

Mk. 1,29. do d-u Šimon.; Luk. 4, 38. Sk. 10, 17.
— 3,25. rozdvojí-li se d. proti sobě
— 27. a tehdyť d. jeho zloupí
— 5,19. Ježíš řekl: Jdi k svým do d-u svého
— 35. přišli z d-u knížete školy
— 6,10. kdež koli vešli byste do d-u
— 9, 331 v d-ě byv, otázal se jich
— 13,34. kt. daleko odšel, opustiv d. svůj
— 35. nevíte, kdy Pán domu přijde 

Luk. 1,27. Jozef z d-u Davidova
— 33. kralovati bude v d-ě Jákobově
— 5,19. vstoupili na d. a skrze podlahu
— 7,25. v d-ích královských jsou
— 36. všed do d-u toho farizea
— 10, 7. nechoďtež z d-u do d-u
— 11,17. d. rozdvojený padá
— 14,23. ať se naplní d. můj

16, 4. aby přijali mne do svých d-ů
— 27. abys ho poslal do d-u otce mého
— 19, 5. dnes v d-u tvém musím zůstati
— 9. dnes spasení stalo se d-u tomuto
— 22,10. jdětež za ním do d-u, do kt-ž vejde 

Jan 2,16. d-u Otce mého d-em kupeckým
— 17. horlivost d-u tvého snědla mne
— 4,53. uvěřil i d. jeho všecken
— 8,35. služebník nezůstává y d-ě na věky
— 14, 2. v d-ě Otce mého příbytkové mnozi 

Sk. 2, 2. naplnil všecken d., kdež seděli
— 46. lámajíce po d-ích chléb
— 5,42. nepřestávali po d-ích učiti
— 8, 3. Saul hubil církev, do d-ů vcházeje
— 9,11. hledej v d-ě Judově Saule
— 10, 2. bohobojný se vším d-em svým
— 32. v d-ě Šimona koželuha
— 11,14. spasen budeš ty i všecken tvůj d.
— 16,15. vejdouce, v d-ě mém pobuďte
— 31. budeš spasen ty i d. tvůj
— 32. i všechněm, kt. byli v d-ě jeho
— 18, 8. uvěřil Pánu se vším d-em svým
— 20,20. abych néUčil vás zjevně i po d-ích
— 23,35. rozkázal ho ostřihá ti v d-ě Heród.

1 Kor. 11,22. což pak d-ú nemáte k jídlu
— 16,19. s církvi, kt. j. v d-ě jejich 

Fil. 4,22. ti, kt. jsou z d-u císařova
1 Tim. 3, 4. kt. by d. svůj dobře spravoval
— 3, 5. kdo d-u svého spraviti neumí
— 5, 4. k svému d-u pobožnosti dokazovat!
— 13. uči se choditi po d-ich

2 Tim. 1,16. milosrdenství d-u Onezifor.; 4, 19.
— 2,20. v d-ě velikém netoliko nádoby zlaté
— 3, 6. kt. nacházejí do d-ů 

Tit. 1,11. k t celé d-y převracejí
žid. 3, 2. jako i Mojžíš ve všem d-ě jeho
— 4. všeliký d. ustaven bývá od někoho
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2id. 3, 6. panuje nad d-em svým, kt-to d. my
— 11, 7. koráb k zachováni d-u svého

1 Petr 2, 5. vzdělávejte se v d. duchovní
2 Jan 10. nepřijímejte ho do d-u

Dům Boží.
1 M. 28,17. není jiného, jediné d. B.
— 22. kámen tento bude d-em B-m

1 Par. 29, 7. dali k službě d-u B-ho zlata
2 Par. 5,14. sláva H. naplnila d. B.; 7, 1.
Neh. 6,10. sejděme se do d-u B-ho
— 13, 9. vnesl jsem nádobí d-u B-ho
— 11. proč j. opuštěn d. B.?

2. 42, 5. ubírával jsem se s nimi do d-u B.
— 52,10. jako oliva zelenající se v d-ě B-m
— 55,15. do d-u B-ho společně chodívali 

Kaz. 5, 1. když jdeš do d-u B-ho
Mat. 12, 4. kterak (David) všel do d-u B-ho
1 Tim. 3,15. kterak máš v d-ě B-m obcovati 
2id. 10,21. kněze velikého nad d-em B-m
1 Petr 4,17. aby sé začal soud od d-u B-ho

Dům Hospodinův.
1 Kr. 6, 1. šalom. počal stavěti d-u H-ova
— 8,10. oblak naplnil d. H.
— 63. posvěcovali d-u H-ova; 2 Par. 29,17.

2 Kr. 11, 3. byl s ní v d-ě H-ově tajně
— 15. ať není zabita v d-ě H-ově
— 16,18. vcházeni královské odjal od d-u H.
— 21, 5. nadělal oltářů v síních d-u H-ova
— 23, 6. vyvezl také háj z d-u H-ova
— 7. domky sodomářů, kt. při d-ě H.
— 25, 9. d. H. i d. královský

2 Par. 28,24. zamkl dvéře d-u H-ova
— 29, 3. otevřel dvéře d-u H-ova

2. 23, 6. přebývati budu v d-ě H-ově; 52, 10.
— 27, 4. abych přebýval v d-ě H-ově
— 92,14. Štípeni v d-ě H-ově kvésti budou
— 118,26. dobrořečíme vám z d-u H-ova
— 122, 1. pojďme do d-u H-ova
— 9. pro d. H-a Boha našeho
— 135, 2. kt. stáváte v d-ě H-ově

Iz. 2, 2. hora d-u H-ova; Mich. 4, 1.
Ag. 1, 2. čas, v němž by d. H. staven byl 
Zach. 14,21. aniž bude Kananejský v d-ě H-a

Dumah. Duma.
1 M. 25,14. (synové Izmaelovi:) D.; Iz. 21, 11. 
Joz. 15,52. (města v pokolení Juda) D.

Důmyslnost.
Př. 1, 4. aby dána byla hloupým d.

Důmyslný.
Př. 13,16. d. dělá uměle

Dupání.
Soud. 5,22. otloukla se kopyta koňů od d. 

Dupati.
Ezech.25, 6. že jsi tleskal rukou a d-al nohou

Dupnouti.
Ezech. 6,11. tleskni rukou a d-i nohou

Dura.
Dan. 3, 1. postavil jej na poli D. v krajině B.

Dusání.
2 Kr. 6,32. zdaliž i d. noh pána jeho neni 
Jer. 47, 3. zvuk d. kopyt silných

Důstojenství.
Zach. 11, 3. popléněno d. jejich 
Sk. 19,27. aby nepřišlo k zkáze d. její (Diány) 

Důstojně.
2. 18,51. d. vysvobozuješ krále svého 

Důstojnější.
Fil. 2, 3. jedni druhé za d. nežli sebe majíce 
žid. 1, 4. tim d. nad anděly učiněn
— 8, 6. tím d-ího došel úřadu

Důstojnost.
Job 13,11. což ani d. jeho vás nepředěšuje?
— 37, 3. hřímá hlasem d-i své

2. 21, 6. d-i a krásou přioděl jsi jej
— 45, 4. prokaž d. a slávu svou
— 71,21. rozmnožíš d. mou
— 93, 1. H. kraluje, v d. se oblékl
— 96, 6. sláva a d. před ním
— 145, 6. i já d. tvou budu vypravovati
— 150, 2. chvalte jej podlé veliké d-i jeho 

Kaz. 10, 6. blázen postaven bývá v d-i veliké 
Iz. 13,19. Babylon, někdy okrasa d-i Kald.

— 26,10. nehledí na d. H-inovu; 35, 2.
— 60,15. spúsobimť d. věčnou a veselí 

Jer. 22,18. ach kdež d. jeho!
Ez. 7,20. v té slávě, kt. k d-i postavil Bůh 
Am. 8, 7. přisáhl H. skrze d. Jákobovu 
Sof. 3,11. odejmu ty, kt-íž pléší v d-i tvé
1 Kor. 2, 1. nepřišel jsem s d-í řeči
2 Kor. 4, 7. aby d. té moci byla Boži
2 Petr 2,10. neostýchají se d-em porouhati 
Juda 8. panstvím pohrdají, d-i se rouhají

Důstojný.
ž. 8, 2. jak d-é j. jméno tvé; 10.
Iz. 57,15. takto di ten d. a vyvýšený 

Duse.
1 M. 1,20. vydejte vody hmyz d. živé
— 21. stvořil Bůh všelijakou d-i
— 24. vydej země d-i živou
— 2, 7. byl člověk v d-i živou
— 19. jak by nazval Adam kterou d-i
— 9, 4. masa s d-i jeho nebudete jisti 
—■ 5. budu vyhledávati d. člověka
— 12, 5. i d., kt. dosáhli v Cháran
— 17,14. vyhlazena bude ta ď. z lidu svého;

2 M. 12, 15. 19. 31, 14. 3 M. 18, 29. 
22, 3. 4 M. 9, 13. 15, 30. 19, 20.

— 32,30. zachována jest d. má
— 34, 3. připojila se d. jeho k Díně
— 42,21. viděli jsme souženi d. jeho
— 44,30. d. jeho spojena j. s d-í tohoto
— 49, 6. do tajné rady jejich nevcházej d. má

2 M. 15, 9. nasytí se jimi d. má
— 30,12. dá každý výplatu d. své

3 M. 11,43. nezohavujtež d-i svých zeměplazem
— 16,29. ponižovati budete d-i svých; 23, 32.
— 17,11. d. všelikého těla ve krvi j.
— 26,11. d. má nebude vás nenávidět!
— 30. d. má bude vás nenáviděti
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4 M. 5, 6. byla by vinna d. ta
— 11, 6. nyní d. naše vyprahlá
— 16, 38. kt. proti svým d-em hřešili
— 21, 5. d. naše chléb tento sobě zošklivila

5 M. 4,15. pilně pečujte o d. své
— 29. budeš-li ho hledati z celé d. své
— 6, 5. milovati budeš H. ze vši d. své;

Mat. 22, 37. Mk. 12. 30. 33.
— 12,23. nebo krev j. d.

Joz. 2,11. aniž zůstává více v kom d.
— 14. d. naše za vás nechť jsou na smrt
— 5, 1. aniž zůstalo více v nich d.

Soud. 10,16. sželelo se d-i jeho nad tráp. Izr.
1 Sam. 1,15. vylila jsem d-i svou před H.
— 18, 1. d. Jonatova spojila se s d-í David.
— 3. že ho miloval jako d-i svou
— 20,17. jakož miloval d-i svou, tak jej
— 24,12. ty pak číháš na d-i mou
— 25,29. budeť d. pána mého svázána

2 Sam. 1, 9. ještě všecka d. má j. ve mně
— 4, 9. vysvobodil d-i mou ze všech úzkostí
— 18,13. dopustiti se proti d-i své nepravosti

1 Kr. 17,22. navrátila se d. dítěte
— 19, 4. jižť j. dosti, ó H-e, vezmi d-i mou 

2K r. 1,14. nechť j. drahá d. má před oč. tv.
— 4,27. nebo v hořkosti j. d. její

1 Par. 22,19. vydejte se d-í svou k hledáni H.
Job 7,11. naříkám v hořkosti d. své; 10, 1.

— 15. že sobě zvoluje zaškrcení d. má
— 10, 1. stýště se d-i mé v životě

mluviti budu v hořkosti d. své
— 12,10. v jehož ruce j. d. všel. živočicha
— 13,14. d-i svou klásti v ruku svou
— 14,10. když vypustí d-i člověk, kam
— 19, 2. dokudž trápiti budete d-i mou?
— 24,12. d. zraněných volají
— 32, 2. spravedlivější pravil býti d-i svou
— 33,28. Bůh však vykoupil d-i mou
— 30. aby odvrátil d-i jeho od jámy
— 34,14. kdyby d-i jeho k sobě vzal
— 36,14. umírá v mladosti d, jejich 

2. 3, 3. mnozí mluví o d-i mé
6, 4. ano i d. má předěšena j. náramně

— 5. vytrhni d-i mou? 17, 13. 22, 21.
— 11, 5. milujícího nepr. nenávidí d. jeho
— 23, 3. d-i mou očerstvuje
— 24, 4. kdož neobrací d. své k marnosti
— 25,13. d. jeho v dobrém přebývati bude
— 26, 9. nežahrnujž s hříšnými d. mé
— 30, 4. vyvedl jsi z pekla d-i mou
— 31,14. přemýšlejíce, jak by odjali d-i mou
— 33,19. vyprostil od smrti d. jejich
— 20. d. naše očekává na H.
— 34, 3. v H-u chlubiti se bude d. má
— 23. služebníků svých d. vykoupí H.
— 35, 3. rciž d-i mé: Spasení tvé jáť jsem
— 12. d. mé zbaviti mne chtíce
— 25. měhoděk d-i naší!
— 42, 3. žízní d. má Boha živého; 63, 2.
— 5. téměř d-i svou sám v sobě vylévám
— 6. proč jsi smutná, d. má? 12. 43, 5.
— 44,26. nebotě se sklonila k prachu d. naše
— 49, 9. drahé musilo býti vyplacení d.

— 19. d-i své, pokudž j. živ, lahodí
— 56, 7. číhajíce na d-i mou
— 14. nebo jsi vytrhl ze smrti d-i mou
— 57, 2. neboť v tebe doufá d. má
— 59, 4. aj, zálohy činí d-i mé
— 62, 2. k Bohu má se mlčelivě d. má
— 6. měj se k Bohu mlčelivě d. má
— 63, 9. přilnula d. má k tobě
— 66,16. slyšte, co j. učinil d-i mé
— 69, 2. neboť jsou dosáhly vody až k d-i mé
— 72,13. d. nuzných spasí
— 77, 3. nedala se potěšiti d. má
— 84, 3. velice touží d. má po siňcich H.
— 86,13. vytrhls d-i mou z jámy nejhlubŠi
— 88, 4. j. naplněna trápeními d. má
— 94,17. by se byla octla d. má v mlčení
— 19. tvá potěšování obveselov. d-i mou
— 97,10. onť ostříhá d-í svátých svých
— 103, 1. dobrořeč d. má; 2. 22. 104, 1. 146, 1.
— 107, 9. napájí d-i žíznivou, a d-i hladovitou
— 116, 7. na vra tiž se, d. má do odpočinutí
— 8. nebo jsi vytrhl d-i mou od smrti
— 119,20. umdlévá d. má pro žádost soudů
— 25. přilnula k prachu d. má
— 81. touží d. má po spasení tvém
— 109. d. má j. v ustavičném nebezpeč.
— 167. ostříhá d. má svědectví tvých
— 175. živa bude d. má
— 120, 6. dlouho bydlí d. má mezi těmi, kt.
— 124, 7. d. naše jako ptáče znikla osidla
— 130, 6. d. má čeká Pána, víc než ponocní
— 138, 3. obdařils silou d-i mou
— 139,14. d. má zná je výborně
— 142, 8. vyveď z žaláře d-i mou
— 143, 6. d. má, jako země vyprahlá, žádá
— 11. vyveď z úzkosti d-i mou

Př. 6,26. žena cizoložná drahou d-i ulovuje
— 32. kdož hubí d-i svou, tenť to činí
— 8,36. ukrutenství provodí nad d-í svou
— 10, 3. nedopustí lačněti H. d-i spravedl.
— 11, 30. kdož vyučuje d., j. moudrý
— 13, 2. d. převrácených nátisky (jisti bude)
— 3. ostř. úst, ostříhá d. své; 19,16. 22, 5.
— 19. žádost naplněná sladká j. d-i
— 14,25. vysvobozuje d. svědek pravdoml.
— 16,17. ostřihá d. své, kdož ostřihá cesty své
— 18, 7. rtové osidlem d-i jeho
— 19, 2. bez umění d-i není dobře
— 19, 8. kdož miluje d-i, nabývá moudrosti
— 15. d. váhavá lačněti bude
— \ 27, 7. d. sytá pohrdá i medem
— <— d-i lačné každá hořkost sladká
— 25,25. d-i ustalé j. novina dobrá
— 29,10. upřimi pečují o d-i jeho
— 24. v nenávisti má d-i svou

Kaz. 6, 7. avšak d. jeho nemůže se nasytiti
— 7,28. čeho pak hledala d. má
— 8, 8. není člověka, aby zadržel d-i.

Pis. 1, 7. oznam mi ty, k t miluje d. má? 3, 1.
— 5, 6. d. má byla vyšla, když on promluvil 

Iz. 1,14. slavnosti vašich nenávidí d. má
— 3, 9. běda d-i. jejich
— 26, 9. d. má touží po tobě v noci
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Iz. 38,15. živ pobudu po hořkosti d. své
— 38,17. tobě zalíbilo se vytrhnouti d-i mou
— 42, 1. vyvolený můj, jehož libuje d. má
— 53,10. aby polože d. svou v obět za hřích
— 11. z práce d. své uzří užitek
— 12. proto že vylil na smrt d-i svou
— 55, 2. nechť se kochá v tuku d. vaše
— 3. poslechněte, a budeť živa d. vaše
— 58, 3. trápíváme d. své, a nechceš
— 10. vyleješ-li lačnému duši svou
— 61,10. plésati bude d. má v Bohu mém 

Jer. 5, 9. zdali nemá mstiti d. má? 29. 9, 9.
— 6, 8. aby se neodloučila d. má od tebe
— 16. naleznete odpočinutí d-i své;

Mat. 11, 29.
— 12, 7. dal jsem, což milovala d. má, nepřát.
— 13,17. plakati bude d. má pro pýchu vaši
— 14,19. zdali Sión oškliví sobě d. tvá?
— 20,13. vytrhl d-i nuzného z ruky nešl.
— 26,19. činíme zlou věc proti d-em svým
— 31,14. rozvlažím i d-i kněží tukem
— 25. rozvlažím zajisté d-i ustalou
— všelikou d-i truchlou nasytím
— 44, 7. proč činíte zlé proti d-em svým 

Pláč 3,17. tak jsi vzdálil d-i mou od pokoje
— 24. díl můj j. H., říká d. má
— 25. dobrý j. H. d-i té, kt. ho hledá
— 51. oči mé rmoutí d-i mou
— 58. Pane, zasazuje se o při d. mé 

Ez: 3,19. d-i svou vysvobodíš; 21. 33, 9.
— 13,19. obživujíce d., kt. živy nebudou
— 20. jimiž vy lovíte tam d.
— propustím d., d., kt. vy lovíte
— 18, 4. všecky d. mé jsou, jakož d. otcova

tak i d. synova mé jsou
— d., kt. hřeší, ta umře; 20.
— 22,25. (proroci) duše žerou

Jon. 2, 6. obklíčily mne vody až k d-i
— 4, 3. vezmi, prosím, d-i mou; (1 Kr. 19, 4.) 

Mat. 10,28. ale d. nemohou zamordovati
— kt. může i d-i i tělo zatratiti
— 39. kdo nalezne d-i svou, ztratíť ji
— kdo by ztratil d-i svou pro mne; 

16,25. Mk. 8, 35. Luk. 9,24.
— 12,18. v němž se dobře zalíbilo d-i mé
— 16,26. své pak d-i by uškodil
— kterou odměnu za d-i svou? Mk. 8,37.
— 22, 37. milovati budeš P. B. sv. ze vší d. své
— 26,38. smutnáť j. d. má až k smrti
— 27, 50. zvoiav vypustil d-i; Mk. 15, 37. 39. 

Mk. 8, 35. chtěl-Ii by d-i zachovati; Luk. 17, 33.
— 10,45. aby dál d-i svou na vykoupení 

Luk. 1,46. velebí* d. má Hospodina
— 2, 35. tvou vlastní d-i pronikne meč
— 6, 9. sluši-li v sobotu d-i zachovati?
— 9,56. Syn čl. nepřišel zatracovati d-í
— 12,19. dim d-i své: d., máš mnoho statku
— 20. této noci požádají d. tvé od tebe
— 14,26. nemá-li v nenávisti i té d. své
— 17,33. kdož by hledal d-i svou zachovati
— 21,19. v trpělivosti vládněte d-emi svými 

Jan 10,11. dobrý pastýř d-i pokládá za ovce
— 15. d-i svou pokládám za ovce

— 17. mne Otec miluje, že pokládám d-i
— 24. dokudž d-i naši držíš?
— 12,25. kdož miluje d-i svou, ztratíť ji
— kdož nenávidí d. své
— 27. nyní d. má zkormoucena j.
— 13,37. d-i svou za tebe položím; 38.
— 15,13. aby d-i svou položil za přátely své 

Sk. 2,27. nenecháš d. mé v pekle; ž. 16, 10.
— 41. připojilo se v ten den d-í 3000
— 43. přišla na všelikou d-i bázeň
— 3,23. d., kt. by neposlouchala toho pr.
— 4, 32. množství věřících bylo jedna d.
— 15,24. řečmi zemdlévajíce d. vaše
— 26. vydali d. své pro jméno Pána
— 20,10. však d. jeho v něm j.
— 24. aniž j. mi tak drahá d. má 

Řím. 2, 9. každé d-i člověka činícího zlé
— 13, 1. každá d. vrchnostem poddána buď

1 Kor. 15, 45. učiněn j. první člověk v d-i živou
2 Kor. 1, 23. B. za svědka beru na svou d-i
— 12,15. i sám se vynaložím za d. vaše 

Ef. 6, 6. činíce vůli Boží z té d.
Kol. 3, 23. všecko z té d. čiňte 
1 Tes. 2, 8. vydati vám také i d. své
— 5,23. váš duch i d. bez úhony budiž 

Žid. 4,12. dosahujeť až do rozdělení d.
— 6,19. (naději) máme jako kotvu d.
— 10, 38. nezalibuje sobě d. má v něm
— 39. ale věřící k získáni d.
— 13,17. oniť bdějí nad d-mi vašimi 

Jak. 1,21. slovo, kt. může spasiti d. vaše
— 2, 26. jakož tělo bez d. j. mrtvé
— 5,20. vysvobodí d-i od smrti

1 Petr. 1, 9. docházejíce konce víry, spaseni d-í
— 22. d. své očistili jste poslušenstvím
— 2,11. od žádostí, kt. rytěřují proti d-i
— 25. obráceni jste ku biskupu d-í svých
— 3,20. osm d-í zachováno je u vodě
— 4,19. věrnému stv. ať poroučejí d. své

2 Petr 2,14. přeluzujíce d. neustavičně
1 Jan 3,16. on d-i svou za nás položil
— i myť máme za bratří d. klásti

3 Jan 2. tak jako d. tvá dobře se má
Zj. 8, 9. třetí díl' stv., kt. měla d-i, zhynul

— 12,11. nemilovali d-í svých až do smrti
— 16, 3. všeliká d. živá v moři umřela
— 18,13. (koupě) služebníků i d-í lidských
— 20, 4. d. stínaných pro svědectví Ježíšovo

Dutí.
Job 26,12. rozumností svou (rozdělil) d. jeho
— 38,11. tu skládá ti budeš d. vlnobití svého 

ž. 46, 4. hory se rozrážely od d. jeho
— 89,10. panuješ nad d-im moře

Jan 6,18. moře d-ím velikého větru zdvihalo se
Důvěrně.

Jak. 1, 6. žádejž d., nic nepochybuje 
Důvěrnost.

2 Kor. 7, 4. mnohéť jsem k vám v mluvení d-i
Důvod.

Job 13, 6. a d-ů rtů mých pozorujte
— 23, 4. ústa svá naplnil bych d-y

Sk. 1, 3. zjevoval sebe ve mnohých d-ích
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2 Tes. 1, 5. zjevný d. spravedliv. soudu B.
Žid. 11, 1. víra j. d. (věcí) neviditedlných

Důvtip.
Sk. 17,29. zlatu, d-em lidským vyrytému

Dva, dvě.
1 M. 15,10. rozložil je na dvě straně
— 25,23. d. národové jsou v životě tvém

3 M. 16, 8. dá Aron na ty d. kozly losy 
5M. 17, 6. v ústech dvou aneb tří svědků;

19, 15. Mat 18, 16.
— 21,17. (prvorozenému) dá d. díly 

Joz. 2, 1. poslal Jozue d. muže špehéře
— 4. pojavši (Raab) ty d. muže, skryla je 

Soud. 5,16. mezi d-ma ohradami
1 Sam.ll, 11. nezůstalo z nich ani dvou pospolu 
Př. 30, 7. dvou věcí žádám od tebe
— 15. Pijavice má d. dcery

Kaz. 4, 9. lépeť j. dvěma než jednomu
— * 12. d. postaví se proti němu 

Jér. 24, 1. a aj d. košové fíků
Ez. 23, 2. d. ženy, dcery jedné mateře
— 35,10. tito d. národové a tyto d. země
— 37,22. nebudou více d. národové 

Zach. 11, 7. vzav sobě d. hole, nazval 
Mat. 4,18. Ježíš uzřel d. bratry; 21.
— 5,41. jdi s ním dvě (míle)
— 9,27. d. slepí; 20, 30.
— 10,10. (nebeřte s sebou) dvou sukni;

Mk. 6, 9. Luk. 9, 3.
— 14,17. dvě rybě; Mk. 6, 38. 41. Luk. 9.13.16.
— 18, 8. dvě ruce aneb dvě noze majícímu
— 16. přijmi k sobě ještě jednoho aneb d.
— 19. jestliže by d. z vás svolili se
— 20. kdežkoli shromáždí se d. neb tři
— 19, 5. budou d. jedno tělo; Mk. 10, 8.

1 Kor. 6, 16. Ef. 5, 31.
— 6. nejsou d., ale jedno tělo
— 20,21. rci, ať tito d. synové sedají
— 21,28. člověk jeden měl d. syny. Luk. 15,11.
— 22,40. na těch dvou přikázáních

24, 40. d. budou na poli; Luk. 17, 36.
— 41. dvě budou mleti vé mlýně
— 25,15. dvě hřivně; 17. 22.
— 26,60. d. falešní svědkové
— 27, 38. d. lotři; Mk. 15, 27.

Mk. 6, 7. posilati po dvou a dvou; Luk. 10,1.
— 11, 1. poslal d. z učedlníků svých; 14, 13.
— 16,12. dvěma z nich jdoucím ukázal se 
Luk. 2,24. aby dali obět d. hrdličky

3,11. kdo má. dvě sukně
- 7,41. d. dlužníky měl nějaký věřitel

— 10,35. vyňav d. peníze dal hospodáři
— 12, 6. pět vrabečků za d. penižky?
— 16,13. nemůž dvěma pánům sloužiti
— 17,34. v tu noc budou d. na loži jednom
— 18,10. d. muži vstupovali do chrámu
— 23; 32. d. zločinci s ním ukřižováni 

Jan 6, 9. dvě rybičky
— 8,17. že dvou člověků svědectví pravé j.
— 19,18. ukřižovali ho a s nim jiné d.
— 20,12. uzřela d. anděly

Sk. 1,23. postavili d., Jozefa a Matěje

Žid. 10,28. pode dvěma neb třemi svědky
Zj. 11, 3. dám je dvěma svědkům svým
— 4. dvě olivy a d. svícnové

Dvacet.
Ž. 68,18. vozů Božích jest d-i tisíců
Ag. 2,17. když k hromadě d-i, bylo 10, když 

přišel ke kádi, bylo jen d.

Dvakrát.
1 M. 43,10. jistě již bychom se byli d. vrátili
4 M. 20,11. udeřil v skálu holi svou po d.
1 Kr. 11, 9. kt. se jemu byl ukázal po d.
Job 11, 6. d. většího trestáni zasloužil jsi
— 33,14. jednou mluví Bůh- silný, i d.
— 29. všeckoť to dělá Bůh s. d. i třikrát 

ž. 62,12. d. jsem to slyšel, že Boži j. moc 
Mat 23,15. syna zatracení d. více nežli sami 
Mk. 14,30. než kohout pod. zazpívá; 72.
Luk. 18,12. postím se d. do téhodne
Juda 12. stromové uvadlí, d. mrtví

Dvanácte.
1 M. 42,13. d. nás bratři synů muže jednoho
— 49,28. všech pokolení Izraelských j. d.

2 M. 15,27. (v Elim) d. studnic vod
— 28,21. kamenů s jmény synů Izr. d.; 39,14.

4 M. 1,44. knížata Izraelská, d. mužů
— 17, 2. vezmi d. prutů

Joz. 4, 3. vezměte z Jordánu d. kamenů
1 Kr. 4, 7. měl Šalomoun d. vladařů
— 7,25. (moře slité) stálo na d-i volích
— 18,31. vzal Eliáš d. kamenů

Mat 9,20. nemoci trápena byla ode d-i let
— 10, 1. d. učedlníků; 20, 17.
— 2. d-i apoštolů jména; Zj. 21, 14.
— 5. těchto d. poslal Ježíš
— 14,20. d. košů; Mk. 6, 43. Luk. 9, 17.

Jan 6, 13.
— 19,28. sednete i vy na d-i trůních
— 26,53. d. houfů andělů 

Mk. 3,14. ustanovil jich d.
— 5, 42. děvečka byla ve d-i letech 

Luk. 2,42. když byl ve d-i letech
— 6,13. vyvolil z nich d.

Jan 6,70. však jsem já vás d. vyvolil
— 11, 9. zdaliž není d. hodin za den?

Sk. 7, 8. Jákob zplodil d. patriarchů
— 19, 7. a bylo všech spolu okolo d-i mužů 

Zj. 7, 5. d. tisíců znamenaných
— 12, 1. na jejíž hlavě koruna d-i hvězd
— 21,12. (město) mající d. bran a na těch

branách d. andělů
— 14. zeď měla základů d.
— 21. d. bran d. perel j.

Dvanáctero.
1 M. 17,20. d. knížat zplodí (Izmael); 25, 16.
1 Kr. 19,19. d. spřežení před ním
Mat. 19,28. soudíee d. pokol. Izr.; Luk. 22, 30.
Zj. 21,12. jména d-a pokolení Izraelských
— 22, 2. přinášející d. ovoce

Dvanáctý.
1 Kr. 19,19. sám (Elizeus) byl při d-ém (spřežení)
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Dvé.
1 M. 6,19. po dvém z každého uvedeš; 20. 7, 9.
— 7, 2. d. a d. samce a samici
— 15. vešli k Noé do korábu, po dvém

1 Kr. 3,25. rozetněte to dítě živé na d.
— 16,21. tedy rozdělil se lid Izraelský na d. 

Pis. 4, 2. z nichž každá mívá po dvém
Iz. 51,19. toto d. tě potkalo
Mat. 27,51. opona roztrhla se na d.; Mk. 15, 38.
Luk. 2,24. d. holoubátek
Sk. 1,18. oběsiv se, rozpukl se na d.

Dvénásob.
Zj. 18, 6. dejte jemu d. podlé skutků jeho 

Dvénásobně.
Job 42, 10. rozmnožil to H. d.

Dvéře.
1 M. 4, 7. hřích ve d-ích leží
— 6,16. d. korábu v boku postavíš
— 18, 1. (Abraham) seděl u d-í stanu
— 19, 6. Lot zavřel po sobě d.
— 43,19. mluvili k němu ve d-ích domu

2 M. 12, 7. pomaží obou veřejí a nade d-mi
— 22. pomažete nade d-mi tou krví
— žádný nevycházej ze d-í domu
— 23. kde uzří krev nade d-mi
— 21, 6. přivede ho ke d-ím nebo k veřeji
— 33, 8. stál každý u d-í stanu

Joz. 2,19. kdo by vešel ven ze d-í domu 
Soud. 11, 31. což by koli vyšlo ze d-í domu mého
— 19, 26. žena ta ležela u d-í domu

2 Sam.13,17. vyveď tuto a zamkni d. po ní 
2Kr. 4, 4. zavři za sebou d. i za syny svými

— 5, 9. stál u d-í domu Elizeova
— 6,32. odstrčte jej ode d-í

18,16. obloupal Ezechiáš d. chrámu H. 
Job 3,10. nezavřela d-í života mého

— 31, 9. u d-í bližního činil-li jsem úklady
— 32. d. své pocestnému otvíral jsem
— 38, 8. kdo zavřel jako d-mi moře?
— 10. přistaviv závory a d. (moři)

Př. 5, 8. nepřibližuj se ke d-ím domu jejího
— 8, 3. a kudy se chodí d-mi
— 34. šetře veřejí d-í mých
— 9,14. a sedí u d-í domu svého na stolici
— 26,14. d. se obracejí na stěžejích svých 

Pis. 5, 4. milý můj sáhl rukou svou skrze d.
— 8, 9. pakli jest d-mi, obložíme je 

lz. 26, 20. zavři d. své za sebou
— 57, 8. pamětné znamení své za d. stavíš 

Ez. 8, 8. a aj, d. jedny
— 33, 30. mluvívají o tobě ve d-ích domů
— 41,23. dvojnásobní d. byly u chrámu
— 24. dvojnásobní d. obracející se 

Oz. 2,15. údolé Achor místo d-í naděje 
Mich. 7, 5. ostříhej d-í úst svých
Mat. 6, 6. zavra d. své, modliž se
— 24, 33. blízko j. a ve d-ích; Mk. 13, 29.

25,10. i zavříny jsou d.
— 27,60. přivaliv kámen ke d-ům hrobovým;

Mk. 15, 46.
— 28, 2. odvalil kámen ode d-í

Mk. 1, 33. se všecko město sběhlo ke d-ím

— 2, 2. nemohli se směstknati přede d-mi
— 11, 4. nalezli oslátko vně u d-í
— 16, 3. kdo nám odvalí kámen ode d-í hro

bových?
Luk. 11, 7. nečiň mi nevole; d. již zavříny
— 13,25. když vstane hospodář a zavře d.

počnete vně státi a tlouci na d.
Jan 10, 1. kdož nevchází d-mi do ovčince

— 2. kdož vchází d-mi, pastýř j.
— 7. já jsem d. ovcí; 9.
— 18,16. Petr stál u d-í vně
— 20,19. když d. byly zavříny, přišel; 26.

Sk. 3, 2. kteréhož sázeli u d-í chrámových
— 10. sedával u d-í krásných chrám.
— 5, 9. nohy přede d-mi jsou a vynesouť
— 12,13. když Petr potloukl na d.
— 14. pro radost neotevřela d-í
— 14, 27. ze otevřel pohanům d. víry
— 21, 30. a hned zavříny jsou d.

1 Kor. 16, 9. otcvříny jsou mi tu veliké d.
2 Kor. 2,12. d. mi otevříny byly skrze Pána 
Kol. 4, 3. aby Bůh otevřel nám d. slova 
Jak. 5, 9. soudce již přede d-mi stojí
Zj. 3, 8. postavil jsem před tebou d. otevřené
— 20. aj, stojímť u d-í a tluku
— jestližeť by kdo otevřel d., vejduť
— 4, 1. a aj, d. otevřené v nebi

Dvoje.
Soud. 17,10. buduť dávati 10 stříbrných a d. 

roucho
Ez. 37,22 aniž se děliti budou na d. království 

Dvojí.
Job 13, 20. toliko té d. věci nečiň mi 
Jer. 2,13. d. zlost spáchal lid můj
— 17,18. d-ím setřením setři je 

Oz. 10,10. pro d. nepravost jejich
1 Tim. 3, 8. jáhnové mají býti ne d-ího jazyka
— 5,17. d. cti hodní jmíni buďte 

Jak. 1, 8. muž d. mysli j. neustavičný
Dvojitý.

ž. 12, 3. ze srdce d-ého řeči vynášejí 
Jak. 4, 8. očisťte srdce vy, kt. jste d-é mysli

Dvojnásobně.
2 M. 16,22. nasbírali toho chleba d.
— 22, 9. d. navrátí bližnímu svému

Iz. 40, 2. vzal z ruky H. d. za hříchy své 
Jer. 16,18. odplatím jim d. za nepravost 
Zach. 9,12. d. nahradím tobě

Dvojnásobní.
2 Kr. 2, 9. nechť j. d. díl ducha tvého na mně 
Iz. 61, 7. za d. zahanbeni vaše
— d. dědictví obdržíte

Ez. 41,23. d. dvéře byly u chrámu
Dvořan.

Dan. 1, 3. Ašpenazovi, správci d-ú; 9.
Dvořenin.

1 M. 37, 36. Putifarovi, d-u Faraonovu; 39* 1.
Dvouletý*

Mat. 2,16. zmordoval dítky od d-ých a -níže
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Dvůj.
1 M. 25,23. d. lid z života tvého se rozděl! 

Dvůr.
1 Sam.23, 1. Filistinšti loupí d-y (Cejly)
Jer. 32, 7. kup sobě d. můj, kt. j. v Anatot; 8.
— 9. koupil jsem od Chanameele ten d. 

Mk. 14,54. Petr šel za nim až na d. nejv. kněze
Dýchání.

1 M. 7,22. což mělo d. ducha života, pomřelo 
1 Kr. 17,17. nezůstalo již v něm d.
Job 17,12. navštěvováni tvé ostřihalo d. mého
— 17, 1. d. mé ruší se
— 19,17. d. mého Štítí se manželka má
— 41,12. d. jeho uhlí rozpaluje 

Kaz. 3,19. d. jednostejné všickni mají 
Iz. 2,22. jehož d. v chřípich jeho j.
— 33,11. oheň d. vašeho sžíře vás
— 42, 5. kterýž dává d. lidu na ni 

Pláč 4, 20. d. chřípi našich, pomazaný H.
Dan. 5,23. Boha, v jehož ruce j. d. tvé 
Sk. 17,25. on dává všechněm život i d.

Dýchati.
Job 27, 5. dokudž d. budu, neodložím 
2. 27,12. i ten, jenž dýše ukrutnosti

Dychtění.
Iz. 14, 4. přestalo d. po zlatě

Dychtící.
Př. 1,19. takové jsou cesty d-ího po zisku 

Dychtiti.
2. 42, 2. jelen řve, d-ě po tekutých vodách
— 119,131. ústa svá otvírám a d-ím 

Př. 15,27. kdož d-í po lakomství 
Iz. 1, 23. d-í po úplatcích
Am. 2, 7. d-i, aby chudé s prsti smísili

Sk. 9, 1. Saul ještě d-ě po pohrůžkách 
Jak. 4, 2. d-ite, a nemůžete dosáhnouti

Dýl.
1 M. 13,17. projdi tu zemi na d. i na Šiř

Dým.
1 M. 19,28. jako d. z vápenice. 2 M. 19, 18.
3 M. 16,13. d. kaděni toho přikryje slitovnici 
2Sam.22, 9. d. vycházel z chřípí jeho; 2. 18, 9.
Job 37,20. jako tuk beranů s d-em mizí
— 68, 3. jakož rozehnán bývá d.
— 102, 4. mizejí jako d. dnové moji
— 119,83. jsem jako nádoba kožená v d-u 

Př. 10,26. jako d. očím, tak j. lenivý
Iz. 4, 5. d. a blesk plápolajícího ohně v noci
— 6, 4. dům plný byl d-u
— 9,18. rozptýleni budou jako d. u povětří
— 34,10. na věky vystupovati bude d. její
— 51, 6. nebesa jako d. zmizejí
— 65, 5. tiť jsou d-em v chřípích mých 

Zj. 8, 4. vstoupil d. zápalů s modlitbami
— 9, 2. vyšel d. z té studnice
— jako d. z peci veliké
— 17. z úst jejich vycházel oheň a d.
— 14,11. d. muk jejich vstoupit na věky
— 15, 8. naplněn j. chrám d-em
— 18, 9. když uzří d. zapáleni jeho
— 19, 3. d. její vstupoval na věky

Dýmající.
Iz. 54,16. já stvořil jsem kováře d-iho na uhlí 

Dýmový.
Joel 2,30. oheň a sloupy d-é; Sk. 2, 19. 

Džbán.
Zach. 4, 2. svícen zlatý a olejný d. na vrchu 
Mk. 14,13. člověk d. vody nesa; Luk. 22, 10.

Ď.
Ďábel.

3M. 17, 7. nebudou obětovati d-ům 
5 M. 32,17. obětovali ď-úm, ne Bohu
2 Par. 11,15. nařídil kněži k slouženi ď-ům 
Ž. 106,37. obětovali syny a dcery ď-ům 
Mat. 4, 1. aby pokouš&o byl od ď-a
— 5. pojal jej ď. do svátého města
— 8. pojal ho ď. na horu vysokou;

Luk. 4, 5.
— 11. tedy opustil ho ď. a aj, andělé
— 7,22. zdaliž jsme ď-ů nevymítali?
— 8,31. ď-ové prosili ho, řkouce; Mk. 5,12.
— 9,34. moci knížete ďábelského vymítá

ď-y; Mk. 3, 22. Luk. 11, 15.
— 12,27. vymítám-liť já ď-y skrze Belzebu

ba; Luk. 11, 19.
— 28. pakliť já Duchem Božím ď-y vym.
— 13,39. nepřítel, kt. jej rozsívá, j. ď.
— 25,41. do ohně, kt. j. připraven ď-u 

Mk. 1,34. nedopouštěl mluviti ď-ům
— 9,38. an ve jménu tvém ď-y vymítá

— 16, 9. z níž byl vyvrhl 7 ď-ů
— 17. ve jménu mém ď-y budou vymítati 

Luk. 4, 2. za 40 dní pokoušín byl od ď-a
— 13. dokonav všecka pokušeni ď.
— 8̂ -12. potom přichází ď. a vynímá
— 30. mnoho ď-ů vešlo do něho
— 9,42. porazil jej ď. a lomcoval jím
— 10,17. i ď-ové se nám poddávají
— 11,20. pakliť prstem Božím vymítám ď-y
— 13,32. aj, vymítám ď-y a uzdravuji 

Jan 6,70. jeden z vás ď. j.
— 8,44. vy z otce ď-a jste
— 13, 2. ď. již byl vnukl v srdce Jidáše 

Sk. 10,38. uzdravuje všecky posedlé od ď-a 
1 Kor. 10,20. pohané ď-ům obětuji a ne Bohu
— abyste vy byli účastnici ď-ů
— 21. kalicha Páně piti i kalicha ď-ů
— účastnici stolu Páně i stolu ď-ů 

Ef. 4,27. nedávejte místa ď-u
Žid. 2,14. skrze smrt zahladil ď-a
Jak. 2,19. i ď-ovéť tomu věří, avšak třesou se
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Jak. 4, 7. zepřete se ď-u i utečeť od vás
1 Petr 5, 8. protivník váš ď. jako lev řvoucí
1 Jan 3, 8. kdož činí hřích, z ď-a j.
— ď. od počátku hřeší 

Juda 9. když s d-em odpor maje
Zj. 2,10. uvržeť ď. některé z vás do vězeni
— 9,20. aby se neklaněli ď-úm
— 12, 9. had starý, kt. slově ď.; 20, 2.
— 12. ď. sestoupil k vám
— 18, 2. učiněn j. příbytkem ď-ů
— 20,10. ď., kt. je svodil, uvržen j.

Ďábelník.
Mat. 4,24. vodili (k Ježíšovi) ď-y; Mk. 1, 32.
— 8,28. potkali se s ním dva ď-ci
— 33. pastýři vypravovali i o těch ď-cích

Ďábelský.
Mat. 9,34. moci knížete ď-ého vymítá ďábly;

Mk. 3, 22. Luk. 11, 15.
Sk. 26,18. aby se obrátili z moci ď-é k Bohu 
Ef. 6,11. státi proti útokům ď-ým
1 Tim. 4, 1. poslouchajíce učeni ď-ch 
Jak. 3,15. ta moudrost je hovadná, ď-á 
Zj. 16,14. jsou duchové ď-ští 

Ďábelství.
Mat. 8,16. přivedli mnohé, kt. ď. měli
— 9,32. přivedli němého, majícího ď.

— 10, 8. ď. vymítejte
— 11,18. řkou: t>. má; Jan 10, 20.
— 12,22. přiveden k němu d-ím posedlý
— 15,22. dceru mou hrozně trápí ď.

Mk. 1, 34. ď. mnohá vymítal
— 3,15. aby měli moc vymitati ď.
— 5,16. kterak se stalo tomu, kt. m. ď.;
— 5,18. ten, kt. trápen býval od ď. Luk. 8,36. 

Luk. 7,33. a pravíte: £>. má (Jan)
— 8,29. býval od ď. puzen na poušť
— 9, 1. dal jim moc nad všelikým ď-ím
— 11,14. vymítal ď. a to bylo němé
— když *yšlo ď., mluvil ten němý 

Jan 7,20. odpověděl zástup: Ď. mášt
— 8, 48. ze jsi ty Samaritán a ď. máš
— 49. odpověděl Ježíš: Jáť ď. nemám
— 52. nyní jsme poznali, že ď. máš

10, 21. tato slova nejsou ď. majícího
— zdaliž d. můíe slepých oči otvírati?

Ďáblův.
Sk. 13,10. ó plný vší lsti, synu d.í
1 Tim. 3, 6. aby neupadl v potupeni ď-ovo
2 Tim. 2,26. aby dobyli se z osidla ď-ova
1 Jan 3, 8. aby kazil skutky cT-ovy
— 10. po tomto zjevní jsou synové ď-ovi

E.
Ebál.

1 M. 36,23. synové Sobalovi: E.
Ebed.

Soud. 9, 30. Ezd. 8, 6.
Ebedmelech.

Jer. 38, 7. E. mouřenín, dvořan; 8. atd. 39, 16.
Eben-Ezer.

1 Sam. 4, 1. položili se při E.
— 5, 1. zanesli ji (truhlu) z E. do Azotu
— 7,12. nazval jméno jeho E.

Ed.
Joz. 22,34. nazvali oltář ten E.

Eden.
1 M. 2, 8. štípil H. ráj v E. na východ; 10.
— 3,23. vypustil jej H. ze zahrady E.
— 24. osadil zahradu E. cherubíny
— 4,16. Kain bydlil naproti E.

2 Kr. 19,12. syny E.; Iz. 37, 12. Ez. 27, 23. 28, 13.
36, 35. Joel 2, 3.

Ez. 31, 9. že mu záviděla všecka dřívi E.;
16. 18.

Am. 1, 5. toho, kt. drži berlu, z domu E. 
Eder.

1 M. 35,21. rozbil stan za věži E. 
loz. 15,21. města synů Juda: E.
1 Par. 23,23. synové Musi: Moholi a E.

Edom.
1 M. 25,30. jméno jeho E.; 36, 1. atd.

— 36, 8. Ezau pak ten jest E.
4 M. 20,14. poslal Mojžíš ke králi E.

— 24,18. bude E. podmaněn
1 Sam. 14, 47. Saul bojoval s E-em
2 Kr. 8,20. odstoupil E. od králov. Jud.; 22.
Ž. 60,10. na E-a uvrhu obuv svou; 108, 10.
Iz. 63, 1. kdož j. to, ježto se béře z E.
Ez. 32,29. tam E., králové jeho i knížata
Am. 1,11. pro troji nešlechetnost E-a

Edomský.
Soud. 11,17. 18. poslal Izrael posly ku králi 

E-ému
Viz: ldumejský.

Edrei.
4 M. 21,33. Og, král Bázan, z E.; 5 M. 1, 4.

3, 1. 10. Joz. 12, 4. 13, 12. 31.
Joz. 19,37. města hrazená: E.

Efa.
1 M. 25, 4. synové Madiánovi: E.; 1 Par. 1, 33. 
1 Par. 2, 46. E., ženina Kálefova

Efata.
Mk. 7,34. e., to j., otevři se 

Efejstí.
Iz. 60, 6. dromedáři Madianšti a E.

Efer.
1 M. 25, 4. synové Madianovi: E.; 1 Par. 1, 33. 

(1 Par. 4, 17. 5, 24.)
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Efezsky.
Sk. 19,28. veliká j. Diána E-ých! 34.
— 35. muži E-ští, kdož by nevěděl, že
— město E-é slouží Diáně
— 21. 20. viděli Trofima E-ého s ním 

Zj. 2, 1. andělu E-é církve piš
Efezus.

Sk. 18,19. Pavel přišed do E-u; 21. 24. 19, 1. 
17. 26.

— 20,17. z Milétu poslav do E-ii
1 Koř. 15,32. bojoval s šelmami v E-u
— 16, 8. zůstanuť v E-u až do letnie 

Eř. 1, 1. svátým, kt. jsoif v E-u
1 Tim. 1, 3. abys pozůstal v E-u
2Tim. 1,18. jak mi mnoho posluhoval v E-u

— 4,12. Tychikať jsem poslal do E-u 
Zj. 1,11. sedmi sborům v Azii, do Ê u

Efi.
2M. 16, 36. gomer j. desátý díl e.; 3 M. 5, 11.

6, 20. 4 M. 5, 15. 28, 5.
Rut. 2,17. byla téměř míra e. ječmene
1 Sam. 1,24. s jednou e. mouky
— 17,17. vezmi e. pražmy

Iz. 5,10. semena chomer vydá e.
Ez. 45,10. e. spravedlivou míti budete
— 11. e. i bát v jednu míru ať j.; 13. 24.

46, 5. 7. 11. 14.
Am. 8, 5. abychom ujímali e.
Zach. 5, 6. toto j. e. pocházející
— 7. žena seděla uprostřed té e.; 10.

Efod.
Soud. 8,27. udělal z toho Gedeon e.
— 17, 5. Mícha udělal e. a terafim
— 18,14. v domích těchto j. e. a terafim

1 Sam.21, 9. jest zde obvinutý v roucho za e-em
— 22,18. mužů, kt. nosili e. lněný
— 23, 9. vezmi na se e.; 30, 7.

2 Sam. 6,14. oblečen v e. lněný; 1 Par. 15, 27.
0  z. 3, 4. budou synové Izraelští bez e-u

Efraim.
1 M. 41,52. druhého nazval E.; 46,20. 48,1. 5.13.

— 48,14. vložil pravici na hlavu E-ovu; 17.
— 20. učiniž tobě Bůh jako E-ovi a Man.
— 50,23. viděl Jozef syny E-ovy do třetího

4 M. 1,10. z (pok.) E-ova Elisama; 2, 18. 7, 48.
— 32. 33. z pokolení E-ova 40.500
— 2,18. korouhev vojska E-ova
— 13, 9. z pokolení E. Ozeáš, syn Nun
— 26, 35. synové E-ovi; 37. 1 Par. 7, 20—29.

5 M. 33,17. toť jsou mnozí tisícové E-ovi
— 34, 2. ukázal jemu H. zemi E. a Manasse 

Joz. 16, 5. meze synů E-ových
— 17,15. jestližeť j. malá hora E.
— 21, 5. z čeledí pokolení E-ova
— 20. města z pokolení E.

Soud. 1,29. E. nevyhnal Kananejského
— 5,14. z E-a kořen jejich bojoval
— 12, 1. shromáždili se muži E. a řekli
— 4. Jefte bojoval s E-em
— 17, 1. muž s hory E., Mícha; 8.

1 Sam. 1, 1. muž s hory E., Elkána

— 9, 1. Šel přes horu E. (Saul)
2 Sam. 2, 9. králem nad Jezreel a nad E-em

— 13, 23. Balazor, jenž j. podlé E.
— 18, 6. byla bitva v lese E.
— 20,21. muž s hory E., Séba

2 Kr. 5,22. přišli ke mně 2 mládenci s hory E.
— 14,13. od brány E.; Neh. 8, 16. 12, 39.

1 Par. 7,22. kvílil E. otec jejich
2 Par. 28,12. někteří z předních synů E-ových

— 30, 1. Ezechiáš psal listy k E-ovi
— 10. když poslové chodili po kraji E.
— 31, 1. pobořili výsosti a oltáře i v E.

Ž. 60, 9. E. síla hlavy mé; 108, 9.
— 78, 9. jako synové E. zbrojní
— 67. pokolení E-ova nevyvolil
— 80, 3. před E-em vzbuď moc svou

Iz. 7, 2. spikla se země Syrská s E-em
— 5. zlou radu složili proti tobě E.
— 8. potřín bude E., nebude lidem
— 9. hlava E-ova Samaří

17. ode dne, v němž odstoupil E. od Judy 
9, 9. zyíť E. i Samařští

— 21. žráti Manásses E-á a E. Manassesa
— 11,13. přestane nenávist E-ova
— E. nebude nenáviděti Judy

Jer. 7,15. jako jsem zavrhl všecko símě E-ovo
— 31, 6. volatí budou strážní na hoře E-ově
— 9. E. j. prvorozený můj
— 18. v pravdě slyším E-a
— 20. zdali E. j. mým synem milým?

Ez. 37,16. Jozefovi dřevo E-ovo; 19. 48, 5.
Oz. 4,17. E. sjovaryšil se s modlami

■— 5, 3. známť já fe-a, smilníš E-e
— 5. Izrael i E. padnou
— 9. E. zpuštěn bude v den kázně
— 11. utištěn j. E., potřín soudem
— 12. byl jsem jako mol E-ovi
— 13. vida E. neduh svůj, utekl se E.
— 14. já jsem jako lítý lev E-ovi
— 6, 4. což mám činiti s tebou, ó E-e
— 10. smilstvím E-ovýra poškvrňuje se
— 7, 1. zjevuje se nepravost E-ova
— 8. E* s národy smísil se
— E. bude chléb neobrácený
— 11. E. j. jako holubice hloupá
— 8, 9. že E. sobě najímá milovníky;

9, 8. 10, 6. 11. 11, 9. 12.
— 11. vzdělal E. mnoho oltářů k hřešení
— 9, 3. navrátí se E. do Egypta
— 11. E. jako pták zaletí
— 11, 3. já jsem na nohy stavěl E-a
— 8. jakž bych tě vydal, ó E-e?
— 12, 1. E. se větrem pase
— 13, 1. když mluvíval E., býval strach
— 12. svázánať j. nepravost E-ova
— 14, 8. E-e, což j. mi již do modl?

Zach. 9,10. vypléním vozy z E-a
Jan 11, 54. Ježíš odšel do města E.

Efraimský.
Soud. 7,24. rozeslal posly na hory E-ské
— 12, 5. odjali brody Jordánské E-ým; 6.

Iz. 28, 1. běda ožralcům E-ským
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Oz. 11,12. obklíčili mne E-ští lstí 
Zach. 10, 7. budou E-ští jako silný rek

Efrata.
1 M. 35,16. bylo již nedaleko do E-y; 1 M. 48,7.
— 19. Ráchel pochována j. na cestě k E-ě,

jenž j. Betlém; 1 M. 48, 7.
Rut 4,11. počinejž sobě zmužile v E-ě 
1 Par. 2,19. pojal Kálef E-u; 24. 50.
— 4, 4. synové Hur, prvorozeného E-y 

Mích. 5, 2. ty, Betléme E., jakžkoli jsi
Efratejský.

Soud. 12, 5. jsi-li E.? Jestliže řekl: Nejsem 
Rut. 1, 2. Mahalon a Chelion E-ští z Betléma 

Judova
1 Sam. 1, 1. Elkána, syn Jerochama, syna Suf 

E-ého
— 17,12. David syn muže E-ého z Betléma 

1 Kr. 11,26. Jeroboám E. z Sáreda
Efratský.

Ž. 132, 6. uslyšavše, že byla v kraji E-ém 
Efron.

1 M. 23, 8. přimluvte se za mne k E-ovi
— 10. E. seděl uprostřed synů Het.;

13. 14. 16. 17. 25, 9. 49, 30. 50, 13. 
Joz. 15, 9. k městům hory E.
2 Par. 13,19. E. i vsi jeho

Egla.
2 Sam. 3, 5. Jetram z E-y, manželky Davidovy 

Eglaim.
Iz. 15, 8. až do E. kvílení jeho 
Ez. 47,10. od Engadi až do studnice E. 

Eglon.
Joz. 10, 3. k Dabirovi, králi E.; 5, 23. 34. 36.

12, 12. 15, 39.
Soud. 3,12. zsilil H. E-a, krále Moábského
— 14. sloužili Izraelští E-ovi 18 let

Egypt.
1 M. 12,10. sstoupil Abram do E-a
— 13, 1. vstoupil Abram z E-a
— 26, 2. nesstupuj do E-a
— 37,25. nesli vonné věci do E-a
— 28. ti zavedli Jozefa do E-a
— 36. prodali Jozefa do E-a; Sk. 7, 9.
— 39, 1. Jozef doveden byl do E-a
— 42, 1. vida Jákob, že potrava byla v E-ě;

43, 2. Sk.. 7, 12.
— 45, 4. já js. Jozef, kt. jste prodali do E-a
— 9. učinil mne B. pánem všeho E-a
— 46, 3. neboj se sstoupili do E-a; Sk. 7,15.
— 4. já sstoupím s tebou do E-a
— 27. všech duší, kt. vešly do E-a, 70.
— 47,29. nepochovávej mne v E-ě
— 30. vyneseš mne z E-a

2M. 1, 1. jména, kt. vešli do E-a s Jákobem
— 8. povstal král nový v E-ě; (15. 17. 18.)
— 3, 7. trápeni lidu mého v E-ě; Sk. 7, 34.
— 10. vyvedeš lid můj z E-a; Sk. 7, 34.
— 11. abych vyvedl syny Izr. z E-a

22. a tak obloupíte E.; 12, 36.
— 10, 2. co jsem učinil v E-ě

— 12,30. vzešel křik veliký v E-ě
— 39. z těsta, kt. vynesli z E-a
— 13, 3. z E-a, z domu služby; (20, 2.)
— 9. v ruce silné vyvedl tě H. z E-a;

14. 16. 5 M. 6, 21.
— 14,11. že nebylo hrobů v E-ě — že jsi vy

vedl nás z E-a? 17, 3. 4 M. 11, 
5. 20. 21, 5.

— 23,15. v ten čas vyšel jsi z E-a; 34, 18.
4 M. 22, 5. 32, 11. 5 M. 4, 45. 46. 
Joz. 5, 4. 6.

4 M. 11,18. jistě že lépe nám bylo v E-ě
4 M. 11,20. proč jsme vyšli z E-a?
— 14, 4. navraťme se do E-a; 3.
— 20,15. že sstoupili otcové naši do E-a
— 16. poslav anděla, vyvedl nás z E-a
— 22,11. lid ten, kt. vyšel z E-a, přikryl
— 23,22. Bůh silný vyvedl je z E-a; 24, 8.
— 32,11. kt. vyšli z E-a, neuzři země

5 M. 1,30. jakož učinil s vámi v E-ě; 4, 34.
— 4,20. vyvedl jako z peci železné z E-a
— 9,12. lid tvůj, kt. jsi vyvedl z E-a
— 16, 1. vyvedl tě H. z E-a v noci
— 28,68. zavede tě H. do E-a na lodech 

Joz. 9, 9. jsme slyšeli věci, kt. činil v E-ě 
Soud. 2, 1. vyvedl jsem vás z E-a
1 Sam.30,13. rodem jsem z E-a, služebník 
2Kr. 18, 21. spolehl jsi na E.; 24.

— 25,26. všecken lid ušli do E-a
Ž. 68, 32. přijdouť nejvzácnější z E-a
— 87, 4. připominatiť budu E. a Babylon
— 89,11. ty jsi jako raněného potřel E.
— 135, 9. zázraky u prostřed tebe, E-e 

Iz. 19, 1. aj, H. přitáhne na E.
— 4. dám E. v ruku pánů ukrutných
— 13. svedli E. přednější v pokolení jeho
— 14. zbloudí E. při všel. předsevzetí
— 16. v ten den bude E. podobný ženám
— 23. v ten den bude silnice z E-a do
— 20, 3. (co se má diti s E-em:) 4. 5. Ez.

29, 2. 30, 4. atd. Joel 3, 19.
— 31, 1. kt. se utíkají do E-a o pomoc
— 36, 6. na hůl třtiny té nalomené, na E.
— 43, 3. dal jsem na výplatu za tebe E.
— 52, 4. do E-a sstoupil lid můj předešle 

Jer. 26,21. Uriáš utíkaje přišel do E-a
— 23. vyvedše Uriáše z E-a
— 41,17. aby vešli do E-a; 42, 15.
— 42,16. a hlad přijde na vás v E-ě
— 19. nevcházejte do E-a; 43, 2.
— 46,20. velmi pěkná jalovice jest E.

Oz. 11, 1. z E-a povolal jsem syna svého; 
Mat. 2, 15.

— 11. poběhnou jako ptactvo z E-a
— 12,13. skrze proroka přivedl H. Izraele

z E-a
Nah. 3, 9. mouřen. země i E. silou jeho byla 
Zach. 10,11. berla E-a od jata bude 
Mat. 2,13. utec do E-a; 14.

— 19. anděl ukázal se Jozefovi v E-ě 
Sk. 2,10. v E-ě a v krajinách Lybie
— 7,39. odvrátili se srdci svými do E-a 

žid. 3,16. vyšli z E-a skrze Mojžíše
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Žid. 11,27. věrou opustil E., neboje se
Zj. 11, 8. kt. slově duchovně Sodoma a E.

Egyptský.
1 M. 15,18. od řeky E-é až do řeky Eufraten
— 16, 1. měla děvku E-ou, Agar; 3.

' — ■ 21, 9. syn Agar E-é jest posměvač
— 39, 1. koupil ho Putifar, muž E.
■— 5. požehnal H. domu E-ého toho
— 40, 1. Šenkýř krále E-ého a pekař
— 41, 8. Farao svolal všecky hadače E-é
— 55. řekl Farao E-ým: Jděte k Jozefovi
— 43,32. nemohou E-ští jisti se Židy
— 46,34. v mrzkosti mají E-ští pastýře
— 47,15. přicházeli E-ští k Jozefovi 

1M. 47, 20. prodali E-Ští pole
— 50, 3. plakali ho E-ští za 70 dní

2 M. 1,13. podrobovali E-šti Izrael, v službu
— 15. poručil král E.; 17. 18.
— 19. nejsou ženy Hebrejské jako ženy E.
— 2,11. uzřel E-ého, an tepe Hebrejského
— Mojžíš zabil E-ého; 13. Sk. 7, 24.
— 18. muž E. vysvobodil nás 
—■ 7,11. čarodějníci E-ští; 22.
— 12,36. obloupili E-é
— 14, 4. zvědí E*Ští, že já jsem H*
— 9. honili je E-ští; 10. 13. 25.
— 20. přišed mezi vojska E-ých a Izrael. 
—- 27. E-šti utíkali proti němu
— 30. vysvobodil H. Izraele z ruky E-ých
— 31. moc* kt. prokázal H. na E-ých
— 19, 4. jste viděli* co jsem učinil E-ým
— 32> 12. proč mají mluviti E-šťí

3 M. 24,10. syn muže E-ého ukamenován; 14.
4 M. 14,13. uslyŠiť to E-ští
— 20,15. E«Šti sužovali nás i otcé

5 M. 7,15. vzdáli od tebe H. nemoci E-é
— 23, 7. ániž E-ého v ohavnosti míti budeš 
—*•' 28*27. raní tě H. vředem E-ým
— 60. obrátí na tebe všecky neduhy E-é 

1 Sam.30,11. nalezše muže E-ého v poli 
2Sam.23,21. (Banaiáš) zabil muže E-ého;

1 Par. 11, 23.
1 Kr. 4» 21. od řeky (Eufrates) až k končinám E.
—  30. větší moudrost šal. než E-ých 
2Kr. 24* 7. pobral všecko, cožkoli měl král E.
1 Par. 2,34. měl Sesan služebníka E-ého
2 Par. 12, 2. vytáhl Sesák, král E.
2. 105,38. veselili se E-šti
— 136,10. kt. ranil E-é v prvorozených jejich 

Př. 7,16. prostěradly E-ými
Iz. 7,18. k t  jsou při řekách E-ých
— 19, 1. břímě E-ých; Jer, 46, 2.
— atd. srdce E-ých rozplyne se
— 2. spustím E-é s E-ými
— 6. vyschnou potokové E-šti

21. pozná ji E-šti Hospodina; 23.
— 25. požehnaný lid ínůj E.
— 20, 4. tak povede jaté E-é
— 5. užasnou se nad E-ými chloubou svou
— 30, 2. aby doufali v stínu E-ém
— 7. E*šti nadarmo pomáhali budou 

Jer. 2,18. co tobě do cesty E-é?

— 44,30. vydám krále E-ého v ruku nepřátel
— 46, 2. slovo H-ovo o E-ých
— 11. nabeř masti, panno dcero E-ská 

Ez. 29, 2. proti králi E-ému; 3. 31, 2. násl.
32, 2. násl.

— 12. rozptýlím E-é mezi národy; 30, 26. 
Oz. 7,11. k E-ému králi volají
Sk. 7,22. vyučen j. Mojžíš vší moudrosti E-é
— 21,38. nejsi-liž ty ten E.?

žid. 11,26. nad E-é poklady pohanění Kr.
— 29. o čež pokusivše se E-šti, ztonuli

Země Egyptská.
1 M. 13,10. zvlažována byla jako z. E.
— 21,21. vzala mu ženu ze z. E-é
— 41,19. ve vši z-i E-é; 29. 54. 55. 45, 18. 47,6.
— 41, 41. ustanovil jsem tě nade vší z-í E-ou;

45, 8. 9. 26.
— 46,20. Jozefovi narodili se v z-i E-é
— 47,11. dal jim vladařství v z-i E-é
— 28. živ byl Jákob v z-i E-é 17 let
— 48, 5. synové, kt. se zrodili v z-i E-é
— 50, 7. vstoupili s ním starší z. E-é

2 M. 7, 3. znamení a zázraky v z-i E-é;
Ž. 78, 12. Sk. 7, 36. (2 M. 7—12.)

— 16, 1. po vyjití ze z. E-é; 4 M. 9, 1. 26, 4.
33, 1. 5 M. 16, 3. Soud. 19, 30.

— 3. ó bychom byli zemřeli v z-i E-é!
4 M. 14, 2.

— 20, 2. kt. jsem tě vyvedl ze z. E-é
— 32, 1. Mojžíšovi, kt. vyvedl nás ze z. E-é;

7. 23. 33, 1. Sk. 7, 40.
— 4. tito bohové tě vyvedli ze z. E-é;

8. 1 Kr. 12, 28.
— 11. kt. jsi vyvedl ze z. E-é v síle veliké 

3M. 11, 45. já H., kt. jsem vás vyvedl z z. E-é;
19, 36. 22, 33. 25, 38. 26, 13. 4 M.
15, 41. 5 M. 8, 14. 13, 5. 10. 20, 1.
1 Sk. 13, 17.

2 Par. 20,10. když se brali z z. E-é; Iz. 11, 16. 
Oz. 2, 15.

Ž. 81, 6. když byl vyšel proti z-i E-.é 
Jer. 43,11. popléní z-i E-ou; 12. 13.

— 44,12. svévolně vešli do z. E-é
Ez. 29,29. za práci jejich dám jim z-i E-ou 
Oz. 12, 9. jsa Bohem tvým od vyjiti ze z. E-é; 

13,4.
Mich. 6,. 4. ježto jsem tě vyvedl že z. E-é 
Žid. 8, 9. jsem je vzal za ruku ze z. E-é 
Juda 5. když Pán lid ze z. E-é vysvobodil

Echab.
Jer. 29,22. nechť nakládá H. s tebou, jako 

s E-em
Echud.

1 Par. 8, 6. ti jsou synové É-ovi
Ekron.

Joz. 19,43. dědictví synů Dan.: E.
Ela.

1M. 36,41. kníže E.
1 Kr. 4,18. Semei syn E. (vládař) v Beniamin
— 16, 6. E. syn Bázův kraloval; 8* 13. -14.
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2 Kr. 15, 30. Ozee syn E.; 17. 1. 18, 1. 9.
1 Par. 4,15. synové Káleía: E.; (9, 8.)

Elah.
1 Sam.17, 2. položili se v údolí E.; 19. 21, 9.
— 21, 9. ketréhož jsi zabil v údolí E. **

Elám.
1 M. 10,22. synové Semovi: E.; 1 Par. 1, 17. 
Ezd. 2, 7. synů E-ových; Neh. 7, 12.
— 31. synů E-a druhého; Neh. 7, 34.

Iz. 11,11. 21, 2. 22, 6. Ez. 32, 24. Dan. 8, 2.
Elamitský.

1 M. 14, 1. Chedorlaomer, král E.; 9.
Jer. 25, 25. 49, 34—39. proti E-ým 
Sk. 2, 9. Médští a E-šti

Elasarský.
1 M. 14, 1. Arioch, král E.; 9.

Elat. Elot.
1 Kr. 9,26. v Aziongaber, kt. j. podlé E.
2 Kr. 14,22. (Azariáš) vzdělal E.; 2 Par. 26, 2.
— 16, 6. Rezin odtrhl zase E. k Sýrii

Eldad.
4 M. 11,26. byli zůstali v stáních E. a Medad
— 27. E. a Medad prorokují v stáních

Eleale.
4 M. 32, 3. Ezebon a E., a Saban a Nébo 

37. Iz. 15, 4. 16, 9. Jer. 48, 34. 
Eleazar.

2 M. 6,23. (Alžběta) porodila jemu E-a
— 25. E. syn Aronův; 28, 1. 4 M. 3, 2.

4, 16. 26, 60. 1 Par. 6, 3. 24, 1.
— E. vzal sobě za manželku

3M. 10, 6. mluvil Mojžíš Aronovi, E-ovi; 12.
— 16. Mojžíš rozhněval se na E-a

4 M. 3, 4. konal úřad kněžský E. a Itamar
— 32. kníže nad knížaty Levitskými E.
— 20,25. pojmi Arona a E-a
— 26. oblečeš v ně E-a, syna jeho; 28.
— 27,19. postavě jej před E-em; 21. 22.
— 34,17. rozdělí: E. a Jozue; Joz. 14, 1.

Joz. 17, 4. přistoupivše před E-a kněze
— 24,33. E., syn Aronův, umřel

1 Sam. 7, 1. E-a, syna (Abinadabova), posvětili
2 Sam.23, 9. E. mezi třemi silnými
1 Par. 6, 4. E. zplodil Finesa
— 11,12. E. syn Dodi, jeden z tří udatných
— 23,21. synové Moholi: E. a Cis
— 22. umřel E. a neměl synů 

Ezd. 8,33. E. syn Fínesův; Neh. 12, 42.
Mat. 1,15. Eliud zplodil E-a

Elchánan.
2 Sam.21,19. 23, 24. 1 Par. 11, 26. 20, 5.

Eli.
Mat. 27, 46. E., E., Bože můj! (Mk. 15, 34.)

Eli.
1 Sam. 1, 9. E. kněz seděl na stolici; 4, 13.
— 25. přivedli dítě k E.
— 2,11. pacholátko přisluhovalo H. při E.

12. 27. 3, 5. 6. 8. 12. 14. 4, 14.
— 3, 1. Samuel přisluhoval H. při E.
— 4,11. dva synové E. zabiti; 17.

— 14, 3. syna Fínesova, syna E.
1 Kr. 2,27. řeč H. proti domu E. v Sílo

Eliab. Eliáb.
4 M. 1, 9. E„ Helonúv; 2, 7. 7, 24. 29. 10, 1£.
— 16, 1. Dátan a Abiron, E-ovi; 12. 26, 9.
— 26, 8. syn Fallův E.

5M. 11, 6. synům E-a, syna Rubenova
1 Sam.16, 6. E., syn Izai; 17, 13. 28. 1 Par. 2, 13.

2 Par. 11, 18.
1 Par. 6,26. 27. synové Elkánovi: E.
— 12, 8. 9. utekli k Davidovi: E. třetí

15,16. 18. ustanovili zpěváky: E-a; 16, 5.
— 20. E. při zpěvu vysokém

Eliada.
2 Par. 17,17. muž udatný E.; 2 Sam. 5, 16.

1 Par. 3, 8.
Eliáh.

Ezd. 10,21. ze synů Charim: E.
Eliakim.

2 Kr. 18,18. E., syn Helkiášův; 26. 37. 19, 2.
Iz. 22, 20. 36, 3. 11. 22. 37, 2.

— 23, 34. krále E-a, syna Joziášova
2 Par. 36, 4. ustanovil E-a nad Judou za krále 
Iz. 22,20. povolám E., syna Helkiášova 
Mat. 1,13. Abiud zplodil E-a* E. Azora 
Luk. 3,30. kt. byl E-ův

Eliam.
2 Sam.ll, 3. Betsabé, dcera E-ovap2 Sam. 23, 34.

Eliasib.
Ezd. 10, 6. 24. 27. 36.
Neh. 3, 1. E., kněz nejvyšší; 20.
— 12,10. 23. 13, 4. 7. 28.

Eliáš.
lK r. 17, 1. E. Tesbitský mluvil k Achabovi
— 15. učinila vedlé řeči E-ovy; 22.
— 23. vzav E. dítě dal je matce jeho
— 18, 1. stalo se slovo H. k E-ovi
— 2. odšel E», aby se ukázal Achabovi;
— 21. přistoupiv E. ke všemu lidu
— 19, 1. oznámil Achab Jezábel, co učinil E.
— 9. řekl jemu (H.): co tu děláš, E-i? 13.
— 19. jda E.f uvrhl plášť svůj na něj
— 20. zanechav volů, běžel za E-em
— 21,17. řeč H. k E-ovi Tesbitskému; 28.
— 20. řekl Achab k E-ovi: Což jsi mne 

2Kr. 1, 3. anděl H. řekl E-ovi Tesbitskému
— 8. Král řekl: E. Tesbitský jest
— 13. klekl na kolena před E-em; 17.
— 2, 1. když měl vzíti H. E-e u vichru do

nebe, vyšel E. s Elizeem z Galgala
— 8. vzav E. plášť svůj udeřil na vodu
— 11. vstoupil E. u vichru do nebe
— 13. zdvih plášť E-ův; 14.
— 14. kdež j. H. Bůh E-ův?
— 15. odpočinul duch E-ův na Elizeovi
— 3,11. kt. lival vodu na ruce E?ovy
— 9,36. kt. mluvil skrze E-e; 10, 10. 17.

1 Par. 8,27. E. a Zichri synové Jerochamovi
2 Par. 21,12. přišlo k němu psáni od É-e proroka 
Mal. 4, 5. pošli vám E-e proroka
Mat. 11,14. onť j. E.„ kt; přijití měl



Mat. 16,14. jiní E-em; Mk. 8, 28. Luk. 9, 19.
— 17, 3. ukázali se jim Mojžíš a E.; Mk. 9, 4.
— 4. tři stánky, tobě, Mojžíšovi a E-ovi

Mk. 9, 5. Luk. 9, 33.
— 10. že má E. prvé přijití? 11. 12.

Mk. 9, 11—13.
— 27,47. E-e volá tento; Mk. 15, 35.
— 49. pohledíme, přijde-li E.; Mk. 15, 36. 

Mk. 6,15. jiní pravili, že j. E.
Luk. 1,17. v duchu a v moci E-ově
— 4,25. mnoho vdov za dnů E-e
— 26. E. k žádné z nich není poslán
— 9, 7. 8. uslyšel Heródes, že by se E. zjevil
— 30. mlíivili s ním Mojžíš a E.
— 54. oheň s nebe spálil je, jako E. učinil? 

Jan 1,21. Což pak? E. jsi ty? I řekl: Nejsem
— 25. jestliže nejsi Kristus ani E. 

ftim. 11, 2. co Písmo praví o E-ovi?
Jak. 5,17. E. byl člověk, jako i my

E lia z a f.
4M. 7,42. kníže synů Gad, E.; 47. 10, 20. 

E liezer.
1 M. 15, 2. jemuž zanechám domu, bude Dam.E.
2 M. 18, 4. (syn Mojžíšův) E. 1 Par. 23, 15.
1 Par. 7, 8. synové Becherovi: E.
— 15,24. Benáiáš a E., kněží, troubili
— 23,17. synové E-ovi: Rechabiáš kníže
— 27,16. vývoda É. syn Zichrův

2 Par. 20,37. prorokoval E. proti Jozafatovi 
Ezd. 8,16. poslal jsem E., Ariele, přednější
— 10,18. zpojímali ženy cizozemky: E.; 23,31. 

Luk. 3,29. kt. byl E-ův
E life le t.

2 Sam. 5,16. E. (syn Davidův); 1 Par. 3,6.8.14,5.7. 
E lifa z .

1M. 36, 4. porodila Ada Ezauchovi E-a; 10.
11. 12. 15. 16. 1 Par. 1, 35. 36. 

Job 2,11. E. Temanský; 4,1.15,1.22,1. 42,7. 9.
E liím .

1 Sam. 1, 1. E., syn Tohu
1 Par. 12,20. E. a Zilletai, hejtmané nad tisíci
— 26, 7. 12. též E., aby byli vrátnými
— 27,18. nad Judovým E. z bratři Dav.

Job 32, 2. E. na Joba; 4. 6. 34, 1, 35, 1. 36, 1.
E lich o re f.

1 Kr. 4, 3. E. a Achiáš byli písaři
E lim .

2 M. 15,27. 16, 1. 4 M. 33, 9. 10.
Iz. 15, 8. až do Beer E. kvíleni jeho

E lim elech .
Rut 1, 2. 3. E. z Betléma; 4, 3.
— 2, 1. 3. z čeledi E-ovy; 4, 9.

E liad a .
2 Sam. 5,16. 1 Par. 3, 8.

E lisa .
1M. 10, 4. synové Javanovi: E.; 1 Par. 1, 7.
Ez. 27, 7. Šarlat z ostrovů E. přikrýval tě

Elisam a*
4M. 1,10. E. syn Ammiudův; 2, 18. 7, 48.

53. 10, 22. 1 Par. 7, 26.

2 Sam. 5,16. E.; 1 Par. 3, 6. 8. (syn Davidův) 14,7. 
2Kr. 25,25. Izmael, s. Netaniášův, s. E-ova; 

Jer. 41, 1.
1 Par. 2,41. Jekamiáš zplodil E.
2 Par. 17, 8. E. a Jehorama, kněží 
Jer. 36,12. E. kancléř; 20. 21.

Elisua.
2 Sam. 5,15. 1 Par. 14, 5. E. (syn Davidův) 

Elisur.
4 M. 1, 5. E., syn Sed.; 2, 10. 7, 30. 35. 10, 18.

Eliud.
Mat. 1,14. 15. E. zplodil Eleazara 

Elizafan.
2M. 6,22. synové Uzielovi: E.; 3 M. 10, 4.
4 M. 3,30. kníže v čeledech Kahat: E.
1 Par. 15, 8. z synů E-ových: SemaiáŠ kníže
2 Par. 29,13. z synů E-ových: Simri a Jehiel

Elizeus.
1 Kr. 19,16. pom. E-a, syna Safatova, za proroka

— 17. toho zamorduje E.; 19.
2 Kr. 2, 1. vyšel Eliáš s E-em z Galgala

— 2. řekl Eiláš E-ovi: Medle poseď
— 3. vyšli synové proročtí k E-ovi
— 4. E-e, medle poseď tuto
— 9. řekl Eliáš E-ovi: 2ádej, co chceš;

řekl E.: Nechť j. dvojnásobní díl
— 12. to vida E. volal: Otče můj!
— 14. i přešel E.
— 15. odpočinul duch Eliášův na E-ovi
— 19. muži města toho řekli k E-ovi
— 22. uzdraveny vody vedlé řeči E-ovy
— 3,11. E., kt. líval vodu na ruce E-ovy
— 4, 1. žena jedna volala k E-ovi
— 8. šel E. skrze Sunem
— 17. vedlé času, kt. předpověděl jí E.
— 38. potom E. navrátil se do Galgala
— 5, 8. když uslyšel E., muž B., že roztrhl
— 9. Náman stál u dveří domu E-ova
— 25. řekl mu E.: Odkudž to, Gézi?
— 6, 1. řekli synové proročtí E-ovi
— 12. E. prorok oznamuje králi Izr.
— 17. modlil se E.; 18.
— 20. řekl E.: ó H., otevři oči těchto; 31.
— 7, 1. řekl E.: Slyšte slovo H-ovo
— 8, 1. mluvil E. k ženě, jejíhož syna
— 4. o věcech, kt. činil E.; 5. 14.
— 7. přišel E. do Damašku
— 9, 1. prorok E. povolal jednoho a řekl
— 13,14. E. roznemohl se
— 16. vložil E. ruce své na ruce královy
— 20. umřel E. a pochovali ho
— 21. uvrhli muže toho do hrobu E-ova 

Luk. 4,27. mnoho malomocných za E-a pror.
Elkán.

2 Par. 28, 7. zabil také E-a, druhého po králi 
Elkana.

2M. 6,24. synové Ghore: Asser, E.
Elkána.

1 Sam. 1, 1. Byl muž s hory Efraim, E.; 2,11. 20.
1 Par. 6, 23. 27.

— 21. šel muž ten E., aby obětoval

132 Eliáš —  Elkána.
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1 Par. 6,34. (Samuel, syn E-ův); 35. 36. 9, 16.
— 12, 1. 6. Davidovi udatní: E.
— 15,23. Berechiáš a E. byli vrátní u truhly

Elmaiský.
Ezd. 4, 9. napsali list proti Jeruzalému E-ští 

Elmodad.
1M. 10,26. E-a

Elmódam.
Luk. 3,28. kt. byl E-ův

Elnatan.
2 Kr. 24, 8. Nechusta, dcera E-ova, z Jeruzal. 
Ezd. 8,16. poslal jsem E-a, Jariba, přednější 
Jer. 26,22. E-a, syna Achborova; 36, 12. 25.

Eloi.
Mk. 15,34. (Mat. 27, 46.)

Elon.
1 M. 26,34. Ezau pojal ženu, dceru E-a; 36, 2.
— 46,14. synové Zabulonovi: Saret, E.

4 M. 26,26. E., z něhož čeled E-ská
Joz. 19,33. meze jejich od E. do Sananim 43. 
Soud. 4,11. rozbil stany své až k E. Sananim
— 12,11. pak soudil Izraele E.
— 12. umřel E. Zabulonský

1 Kr. 4, 9. syn Deker v E. Betchanan
Elot. Viz: Elat.

2 Par. 26, 2. onť (Uziáš) j. vzdělal E.
Elpál.

1 Par. 8,12. synové E-ovi: Heber
Elul.

Neh. 6,15. měsíce E.
Elymas.

Sk. 13, 8. protivil se jim E., ten čarodějník 
Emanuel.

Mat. 1,23. E., kt. se vykládá: s námi Bůh 
Emat.

4 M. 13,22. kudy se jde do E.; 34, 8.
Joz. 13, 5. Soud. 3, 3. 1 Kr. 8, 65. 2 Kr. 14, 25. 

1 Par. 13, 5. 2 Par. 7, 8.
— 19,35. města hrazená: Ser a E.

2 Sam. 8, 9. Tohi, král E.
2Kr. 14, 28. zase dobyl E. Judova Izraelovi

— 17,24. král Assyrský přivedl lidi z E.
— 18,34. kde jsou bohové E.; Iz. 36, 19.
— 19,13. kde j. král E.; Iz. 37, 13.

1 Par. 18, 3. porazil Adarezera krále Soba v E.
2 Par. 8, 3. táhl Šalomoun do E. Soby 
Iz. 10, 9. zdali není jako Aríad E.?
Jer. 49,23. zastydí se E. i Arfad
— 52,27. zmordoval je v Ribla v zemi E. 

Zach. 9, 2. ano i do E. dosáhne
Ematský.

2 Kr. 17,30. muži E-Šti udělali Asima
Emaus.

Luk. 24,13. do městečka, jemuž jméno E.
Emim.

5 M. 2,10. E. prvé bydlili v ní; 11.
Eminský.

1 M. 14, 5. pobili E-é na rovinách

Emor.
1 M. 33,19. 34. 2 atd. Soud. 9, 28. Sk. 7, Í6.
— 34, 6. vyšel E.; 8. 24. 26. Joz. 24, 32.

Enak.
4 M. 13,23. kdežto byli synové E-ovi
— 29. syny E-ovy tam jsme viděli; 34. 5 M.

1, 28. 9, 2. Joz. 11, 21. 22. 15, 13. 14. 
21, 11. Soud. 1, 20.

Enakim.
5 M. 2,10. 11. 21. Joz. 14, 12. 15.

Endor.
Joz. 17,11. obyvatelé E. a městečka jeho 
1 Sam.28, 7. žena mající ducha věštího v E.
Ž. 83,11. do konce vyhlazeni v E.

Eneáš.
Sk. 9,33. 34.

Engadi.
Joz. 15,62. 1 Sam. 24, 1. 2. 2 Par. 20, 2. Pis. 1,

14. Ez. 47, 10.
En Misfat.

1 M. 14, 7. přitáhli k E. M., kt. j. Kádes 
Enoch.

1 M. 4,17. porodila E-a, Kain stavěl E,
— 5,18. 21. 24. Luk. 3, 37, Žid. 11, 5.
— 22. chodil E. stále s Bohem
— 25, 4. synové Madiánovi: E.
— 46, 9. synové Rubenovi: E.

4M. 26, 5. E., z něhož čeled Enochitská
1 Par. 1, 3. E., Matuzalém, Lámech
— 33. synové Madiánovi: E.
— 5, 3. synové Rubenovi: E., Fallu "

Juda 14. prorokoval E.: Aj, Pán se béře
Enon.

Jan 3,23. Jan křtil v E.
Enos.

1 M. 4,26. 5, 6. 7. 9. 1 Par. 1, 1. Luk. 3, 38.
Epafras.

Kol. 1, 7. od E-y, milého spoluslužebníka
— 4,12. pozdravuje vás E.; Filem. 23.

Epafrodites.
Fil. 2,25. E-a, bratra a pomocníka mého
— 4,18. vzav od E-a, což posláno

Epénetus.
Řím. 16, 5. pozdravte E-a, prvotiny Achaie

Epikureus.
Sk. 17,18. někteří z E-ů a Stoických 

Epištola.
2 Petr 3,16. jako i ve všech e-ách svých

Er.
Luk. 3,28. kt. byl Erův.

Era8tus.
Sk. 19,22. poslav do Macedonie E-a 
ftim. 16,23. pozdravuje vás E.
2 Tim. 4,20. E. zůstal v Korintu

Erb.
Sk. 28,11. bárce, mající za e. Kastora a P. 

Érech.
1 M. 10,10. počátek jeho králov. byl Bab. a E.
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Esarchaddoň.
2Kr. 19,37.
Ezd. 4, 2. Iz. 37, 38.

Esek,
1 M. 26,20. jméno studnice té E.

Eser.
lP ar. 1,42. synové E.; Balaan

Esli.
Luk. 3,25. k t  byl E.

Estaolský.
1 Par. * 2,53. z těch pošli Zaratšti a E-šti

Ester.
E st 2, 7. ten choval Hadassu, jinak E-u

— 17. i zamiloval král E., nade všecky 
—■ 4, 4. děvečky E-y oznámily ji
— 8, 4. vztáhl král k E-e berlu zlatou

EškoL
1 M. 14,13. bratra E-ova a Anerova
— 14,24. kt. se mnou šli, Aner, E. a Mamre 

4M. 13,24. přišli do údoli E.; 32, 9. 5 M. 1, 24.
Etam.

2 M. 13,20. v E. při kraji pouště; 4 M. 33, 6. 8. 
Soud. 15,11. k vrchu skály E.
1 Par. 4, 3. tito z otce E-a: Jezreel
2 Par. 11, 6. vzdělal (Roboám) E.

Etan.
lK r. 4,31. moudřejší nad E-a Ezrachitského;

1 Par. 2, 6. 8. 6, 42. 44. 45, 17. 
Ž. «9, 1.

Ettmim.
1 Kr. 8, 2. měsíce E. a ten j. sedmý

Eubulus.
2Tim. 4,21. pozdravuje tebe E.

Eufrates.
1M. 2,14. 2 Sam. 8, 3. Jer. 13, 6. 46, 6. 51, 

63. Zj. 9, 14. 16, 12.
— 15,18. až do řeky té veliké, řeky E-en;

5 M. 1, 7. Joz. 1. 4.
2Kr. 23,29. přitáhl Nécho k E. 2 Par. 35, 20.
1 Par. 5, 9. kudy se vchází na poušť oď řeky E.
— 18, 3. když vytáhl, aby opanoval řeku E. 

Jer. 13, 4, jdi k E.; 5. 7. 46, 10.
Eiinika.

2Tim. 1, 5. (víra) v matce tvé E-ce
Euroklidon.

Sk. 27,14. vítr bouřlivý půlnoční, kt. slově E.
Eutychus.

Sk. 20, 9. mládenec, jménem E.
Eva.

1 M. 3,20. dal Adam jméno ženě své E.
— 4, 1. Adam poznal E-u, ženu svou

2 Kor. 11, 3. jakž had svedl E-u chytrosti
1 Tím. 2,13. Adam prvé j. stvořen, potom E.

Evangelista.
Sk. 21, 8. všedše do domu Filipa e-y 
Ef. 4,11, onť dal jiné e-y

Evangelium.
Iz. 61, U abych kázal e. tichým

Mat 4,23. káže e. království; 9, 35. Mk. 1, 14. 
Luk. 20, 1.

— 11, 5. chudým e. se zvěstuje; Luk. 7, 22.
— 24,14. bude kázáno toto e. království
— 26,13. kdežkoli kázáno e.; Mk. 14, 9.

Mk. 1, 1. počátek e. Ježíše Krista
— 15. čiňte pokání a věřte e.
— 10,29. ježto opustil dům pro e.
— 13,10. ve všech nár. musí býti kázáno e.
— 16,15. kažte e. všemu stvořeni; Kol. 1, 23. 

Luk. 4,18. kázati e. chudým poslal mne
— 9, 6. chodili zvěstujice e.
— 20, 1. kázal e.; Sk. 8, 25.

Sk. 14, 7. a tu kázali e.
— 15, 7. aby skrze ústa má slyšeli pohané e.
— 20,24. k osvědčováni e. milosti Boži 

film. 1, 1. oddělený k kázáni e.
— 9. kt. sloužím duchem svým v e.
— 16. se nestydím za e. Kristovo
— 2,16. souditi tajné věci podlé e.
— 10,16. nevšickni uposlechli e.
— 11*28. se strany e. jsou nepřátelé
— 15,16. slouže e. Božímu
— 19. zemi naplnil e. Kristovým
— 29. v hojnosti požehnáni e. Kr. přijdu
— 16,25. utvrditi podlé e. mého a kázaní

1 Kor. 1,17. neposlal mne křtiti, ale e. kázati
— 4,15. skrze e. já jsem vás zplodil
— 9,12. abychom překážky neučinili e.
— 14. kt. e. zvěstuji, aby z e. živi byli
— 16. káži-li e., nemám se čím chlubiti
— 18. e. káže, že j. bez nákladů e., abych

zle neužíval práva svého při e.
— 23. toť činím pro e.
— 15, 1. připominámť vám e.

2 Kor. 2,12. přišel jsem příčinou e.
— 4, pakliť zakryté j. e. naše
— 4. světlo e. slávy Kristovy
— 8,18. má chválu v e. po všech sbořich
— 9,13. z jednomyslné poddanosti vaší k e.
— 10,14. až i k vám přišli jsme v e.
— 11, 4. jiné e., kt. jste nevzali
— 7. že jsem darmo e. Boží kázal vám? 

Gal. 1, 6. uchýlili se k jinému e.
— 7. převrátiti chtějí e. Kristovo
— 9. by kdo vám jiné e. kázal 

11. e. to neni podlé člověka
2, 2. vypravoval jsem jim e.

— 5. aby pravda e. zůstala u vás
— 7. j. mi svěřeno e., abych je kázal
— 14. že nesprostně chodi v pravdě e.

Ef. 1,13. slovo pravdy, e. spaseni
— 3, 6. spoluúčastnici zaslib, v Kr. skrze e.
— 6,15. obuté nohy v hotovost k e. pokoje
— 19. abych oznamoval tajemství e.

Fil. 1, 5. děkuji Bohu z vašeho, obcování v e.
— 7. v obraňování i v utvrzování e.
— 12. k většímu prospěchu e.
— 17. že jsem k obraně e. postaven
— 27. jakž sluší e. Kristovu, obcujte

pracujíce u víře e.
— 2,22. se mnou přisluhoval v e.
— 4, 3. v e .  spolu se. mnou pracovaly
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FU. 4,15. při počátku e. žádný sbor
Kol. 1, 5. v slovu pravdy, to j. e.

23. neuchylujte se od naděje e.
1 Tes. 1, 5. e. naše k vám nezáleželo v slovu
— 2, 2. mluviti vám směle e. Boži
— 4. aby nám svěřeno bylo e.
— 8. s vel. chuti vydati vám e.
— 9. kázali jsme u vás e. Boži
— 3, 2. Timotea, pomocníka svého v e. Kr.

2 Tes. 1, 8. ježto neposlouchají e; P. n. J.
— 2,14. k čemuž povolal vás skrze e. naše

1 Tim. 1,11. podlé slavného e. blahoslaveného B.
2 Tim. 1, 8. čitedlen hucT úzkosti pro e.

— 10. na světlo vyvedl i nesmrt. skrze e.
— 2, 8. ze semene Davidova podlé e. mého 

Filem. 13. aby mi posluhoval ve vězení pro e. 
1 Petr 1,12. kt. vám kázali e. v Duchu svátém
— 4, 6. proto j. i mrtvým kázáno e.
— 17. kt. nejsou povolni e. Božímu?

Zj. 14, 6. anděla, majícího e. věčné
Evila.

1 M. 10, 7. synové Chusovi: Sába, E. 1 Par. 1,9.
29. synové Jektanovi: E. atd.

Evilmerodach.
2 Kr. 25,27. E., král babylonský; Jer. 52, 31.

Evodia.
Fil. 4, 2. E-y prosím i Syntychény 

Ezau.
1 M. 25,25. nazvali jméno jeho E.
— 26. rukou svou držel E. za patu 
~  27. É. lovec smělý
— 28. byl Izák laskav na E.
— 29. E. přišel z pole zemdlený
— 32. řekl E.: Aj, já k smrti se bHŽim
— 34. pohrdl E. prvorozenstvím
— 26, 34. jsa v letech čtýřidciti
— 27, 1. Izák povolal E. syna staršího
— 11. E. i. člověk chlupatý; 21. 24. 42.
— 28, 5. k bratru Rebeky matky Ják. a E.
— 6. vida E., že požehnáni dal Izák Ják.
— 32, 3. poslal Ják. posly k E., do země Seir
— 33, 1. Jákob uzřel, an E. jde a 400 mužů
— 4. běžel E. proti němu; 9.
— 35, 1. když utíkal před E. bratrem
— 29. pochovali ho E. a Jákob
— 36, 1. rodové E., kt. měl příjmí Edom; 8.9.
— 43. toť jest ten E., otec Idumejských 

5M. 2, 4. synů E.; 8. 12. 22. 29.
— 5. v dědictví E. horu Seir; Joz. 24, 4. 

Joz. 24, 4. Izákovi dal jsem Jákoba a E.
1 Par. 1, 35. synové E.: Elifaz
Jer. 49, 8. bídu uvedu na E.

— 10. já obnažím E.
Abd. 6. jak€ jsou vystiženy věci E.! 8. atd.
Mal. 1, 2. zdaliž E. nebyl bratr Jákobův?

— 3> E. měl jsem v nenávisti 
film, 9,13, ale E. nenáviděl jsem
žid* 11,20. věrou požehnáni dal Izák Ják. a E. 
— 12,10. nebyl ohyzdný jako £.

Ezdráš.
Ezd. 7, 1. E. syn Saraiáše vyšel z BabyL
— 6. E. vyšel z Babylóna
— 10. E. uložil v srdci, aby zpytoval zákon
— 11. král Artaxerxes E-ovi knězi
— 25. ty E-i, nařídíš soudce
— 10, 1. E. se modlil a vyznával s pláčem 

Neh. 8, 1. řekli E-ovi učiteU, aby přinesl.
— 2. přinesl E. kněz zákon; 6. 12,1. 36.

Ezebon.
4 M. 21,25. Izrael přebýval v E.

— 26. E. bylo město Seona krále
— 27. pojďte do E., áby vystaveno bylo
— 28. oheň vyšel z E.; Jer. 48, 45.
— 30. od E. až do Dibon
— 32, 3. 4. E. j. země příhodná k pastvě
— 37. synové Ruben vystavěli E.

Joz. 13,26. od E. až do Rámot
— 21,34. 39. synů Merari E.; 1 Par. 6, 81. 

Pis. 7, 4. oči tvé rybnici v E.
Iz. 15, 4. křičeti bude v E. a Eleale
— 16, 8. révi E. usvadlo
— 9. svlažuji tě slzami svými, 6 E.

Jer. 48, 2. nebude miti pochvaly Moáb z E.; 45.
— 49, 3. kvěl E.!

Ezechiáš.
2 Kr. 16,20. kraloval E., syn (Achasův); 18, 1.

— 18,15. dal E. všecky peniže
— 22. E. pobořil výsosti; 31.
— 19, 1. to když uslyšel král E., roztrhl r;
— 2Q, 1. roznemohl se E. až k smrti;

2 Par. 32, 24. Iz. 38, 1.
— 13. vyslyšel je E. a ukázal jim; Iz. 39,2.
— 16. Iz. řekl E-ovi: Slyšiž sl. H. Iz. 39, 5.

1 Par. 3,23. syn Neariáše: E.
— 4, 41. ti napsaní ze jména ve dnech E-e

2 Par. 29,27. rozkázal E., aby obětovali;
30, 18. 32, 15. 33. 33, 3. '

— 30,20. vyslyšel H. E-e
— 31, 2. E. zase zřídil třídy kněží;

32, 8. 17. 22. 30.
Př. 25, 1. přísloví, kt. shromáždili muži E-e 
Iz. 1, 1. za dnů Achasa a E-e; Iz. 36, 1 atd.

37, 1. 15. 38, 3. 39, 1 atd. Mich. 1, 1. 
Oz. 1, 1. za dnů Uziáše — E-e 
Sof. 1, 1. syna E-ova, za dnů Joziáše 
Mat. 1,10. E. pak zplodil Manassesa

Ezechiel.
Ez. 1, 3. slovo H. k E-ovi knězi
— 24,24. nebo j. vám E. zázrakem

Ezek.
1 Par. 8,39. synové E-a, bFatra (Azelova)

Ezra.
1 Par. 4,17. synové E-y: Jeter, Mered atd.

Ezron. Ezrom.
1 M. 46, 9. E.; 2 M. 6, 14. 1 Par. 5, 3.
Rut 4,18. Fáres zplodil E-a; 19. 1 Par* 2, 9.

18. 21. 25. Mat* 1, 3. Luk. 3, 33.
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F.
Fald.

Job 15,27. se mu nadělalo f-ů na slabinách.
Fálek.

Luk. 3,35. k t  byl F-ův 
Faleš.

2. 119,163. f-e nenávidím a ji v ohavnosti mám 
Př. 20,17. chutný j. někomu chléb f-e 
Iz. 28,15. pod f-i jsme se ukryli 
Jer. 6,13. všickni napořád provodí f.; 8,10.
—  10,14. slitina jeho j. f.
— 16,19. jistě, žeť se f-e drželi otcové naši 

Oz. 7, 1. nebo provodí f.
Am. 8, 5. abychom f. provodili vážkami f-mi 
Zach. 10, 2. věštci prorokuji f.

Falešně.
3M. 6, 3. buď 2e by přisahl f.; 5.
Zach. 5, 4. aby došlo na dům přisahajícího f.
1 Tim. 6,20. odporu f-ě nazvaného uměni

Falešný.
5 M. 19,16. povstal-li by svědek f.

— 18. svědek mluvě f-é svědectví 
Př. 11, 1. váha f-á ohavnosti j. H.
— 18. bezbožný dělá dílo f-é
— 12,17. svědek f. lest ohlašuje
— 14, 5. svědek f. mluví lež
— 19, 5. svědek f. nebude bez pomsty; 9.
— 20,23. váhy f-é neoblibuje H.
—  25,18. kdož mluví f-é svědectví 

Jer. 6,30. stříbrem f-ým nazovou je 
Mich. 6,11. ospravedlniti mám kameni f-é? 
Zach. 8,17. přísahy f-é nemilujte
Mat. 7,15. f-í proroci; 24, 11. 24. Mk. 13, 22.

1 Jan 4, 1.
— 24,24. f-í Kristové; Mk. 13, 22.
— 26,59. hledali f-ého svědectví proti Ježíš.
— 60. mnozí f-i svědkové předstupovali

naposledy přišedše 2 f-i svědkové 
Mk. 10,19. nevydáš f-ého svědectví 
Luk. 6,26. tak činívali f-ým prorokům otcové 
Sk. 6,13. vystavili f-é svědky
— 13, 6. nalezli f-ého proroka 2ida

2 Kor. 11,13. takoví f-i apoštolé j. dělnici lstiví
— 26. v nebezpečí mezi f-ými bratřími 

Gal. 2, 4. pro podešlé f-é bratří
2 Petr 2, 1. bývali f-i proroci v lidu

jakož i mezi vámi budou f-i učitelé 
Zj. 16,13. f-ý prorok; 19, 20. 20, 10.

Falln.
1 Par. 5, 3. synové Rubenovi: Enoch, F.

FaltieL
4M. 34,26. kníže F., syn Ozanův
2 Sam. 3,15. od F-e, syna Lais

Fanuel.
.1M. 32,30. nazval Jákob jméno mista toho F. 
—> 31. když pominul mista toho F.

Soud. 8, 8. táhl odtud do F.
— 17. i věži F. rozbořil Gedeon

1 Kr. 12,25. Jeroboám vystavěl F.
Luk. 2,36. Anna prorokyně, dcera F-ova 

F a ra i.
2 Sam.23,35. F. Arbitský (udatný muž)

F  a r an.
1 M. 14, 6. k rovině F., kt. leží nad pouští
— 21,21. na poušti F.; 4 M. 10, 12. 13, 1.

4. 27. 1 Sam. 25, 1.
5 M. 33, 2. zastkvěl se s hory F.; Ab. 3, 3.

F a ra o .
1 M. 12,15. vidouce ji knížata F-nova

vzata j. žena do domu F-nova
— 17. H. trápil F-na ranami
— 37,36. prodali Jozefa dvořeninu F-novu
— 40, 2. rozhněval se F. na oba úředn.
— 13. povýší F. hlavy tvé; 14.
— 41, 1. měl F. sen: Zdálo mu se
— 44. řekl F. Jozefovi: Já jsem F.
— 42,15. živť j. F., že nevyjdete odsud; 16.
— 44,18. nebo jsi ty, jako sám F.

1 M. 45, 2. slyšel také dům F-nův
— 46, 5. vozy, kt. poslal pro něho F.
— 47, 1. Jozef oznámil F-novi: Otec můj
— 50, 4. mluvil Jozef k domu F-novu

2 M. 1,11. vystavěl lid Izraelský F-novi města
— 19. odpověděly baby F-novi
— 22. přikázal F. všemu lidu svému
— 2, 5. a v tom sešla dcera F-nova
— 14. uslyšev F. tu věc, hledal

Mojžíš utekl od tváři F-novy
— 3,10. nyní pojď a pošli tě k F-novi
— 11. kdo jsem já, abych šel k F-novi?
— 4,21. abys zázraky činil před F-nem
— 5, 1. Mojžíš s Aronem řekli F-novi
— 2. odpověděl F.: Kdo j. H.?
— 6, 1. nyní uzříš, co učiním F-novi
— 7, 1. ustanovil jsem tě za Boha F-novi
— 13. posílilo se srdce F-novo; 8, 15.

9, 7. 12. 14, 4. 8. 1 Sam. 6, 6.
— 14. obtížilo se srdce F-novo
— 8, 1. vejdi k F-novi; 9, 1. 10, 1.
— 11, 1. ještě ránu jednu uvedu na F-ona
— 12,29. od prvorozeného F-nova
— 30. vstal F. noci té a všickni služebnici
— 13,15. když se byl zatvrdil F.
— 17. když pustil F. lid, nevedl jich Bůh
— 14, 3. dí F. o synech Izr.: Souženi jsou
— 4. oslaven budu v F-novi; 18.
— 23. jízda F-nova, vozové i jízdní
— 28. zatopily vozy s vojskem F-novým 

lK r. 3, 1. spříznil se Šalomoun s F-nem
Šalomoun pojal dceru F-novu

— 7, 8. udělal (Salom.) dům dceři F-nově
— 9,24. dcera F-nova přestěhovala se
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1 Kr. 11, 1. šalom. .zamiloval cizozemky,
i dceru F-novu

— 18. přišli do Egypta k F-novi
— 19. nalezl Adad milost před F-onem

2 Kr. 18,21. takovýť j. F. král Egyptský; Iz. 36,6.
— 23,29. za dnů Joziáše přitáhl F. Nécho
— 35. zlato i stř. dával JoakimF-novi

1 Par. 4,18. synové Betie, dcery F-novy
2 Par. 8,11. dceru F-novu přestěhoval Šalomoun 
2. 135, 9. poslal znamení a zázraky na F-na
— 136,15. uvrhl F-na s vojskem jeho do moře 

Pis. 1, 9. jízdě ve vozich F-nových připodob. 
Jer. 44,30. vydám F-na ChOfra v ruku nepř. 
Sk. 7,10. dal jemu milost před tváři F-na
— 13. zjevená j. F-novi rodina Jozefova
— 21. vzala jej dcera F-nova a vychovala 

ftím. 9,17. dí Písmo F-novi: Proto jsem vzbudil 
2id. 11,24. odepřel slouti synem dcery F-novy

Fáres.
1 M. 46,12. synové Judovi: F. a Zára; 38, 29.

4 M. 26, 21. Rut 4, 18. 1 Par. 2, 4. 
5. 9, 4. Mat. 1, 3. Luk. 3, 33.

Rut. 4,12. ať j. dům tvůj jako dům F-a 
Fáresský.

4 M. 26,20. čeleď F-á
Farfar.

2 Kr. 5,12. zdali nejsou lepši Abana a F., řeky
Farizejský,

Mat. 16, 6. varujte se kvasu f-ého; 11. Mk. 8,15. 
Luk. 14, 1. všel Ježíš do domu knížete f-ého 
Sk. 15, 5. ale povstali někteří z sekty f-ské,

Farizeus.
Mat. 3, 7. uzřev mnohé z f-ů, že jdou k křtu
— 5,20. hojnější spravedlnost nežli f-ů
— 12,14. f-ové drželi radu; Mk. 3, 6. 8, 11.
— 16, 1. f-ové pokoušejíce prosili ho
— 22,15. f-ové radili se, jak by polapili jej

v řeči; Jan 11, 47.
— 34. F-ové sešli se v jedno
— 23, 2. na stolici Mojžíšově posadili se f-ové
— 13. běda vám zák. a f-ové! Luk. 11, 42.
— 26. F-i slepče, vyčisť prvé to, což
— 27.62. sešli se př. kněží ku Pilátovi 

Mk. 7, 3. f-ové nejedí, léč by ruce umyli 
Luk. 5,30. reptali f-ové, řkonce učedlníkům
— 6, 7. šetřili ho zák. a f-ové; (Mk. 3, 2.)
— 7,30. f-ové pohrdli radou Boží
— 37. seděl v domě f-a (Luk. 14, 1.)
— 11, 37. prosil f., aby obědval u něho
— 39. vy f-ové konvice a mísy čistíte
— 53. počali f-ové přísně na něj dotirati
— 13,31. přistoupili někteří z f-ů
— 16,14. slyšeli i f-ové, kt. byli lakomí
— 18,10. jeden f. a druhý publikán; 11.

Jan 1,24. ti, k t byli posláni, z f:ů byli
— 3, 1. byl člověk z f-ů, jménem Nikodém
— 7,48. zdaliž kdo uvěřil v něho z f-ů?
— 8, 3. přivedli k němu f-ové ženu
— 11,57. vydali byli f-ové mandát
— 18, 3. Jidáš pojav ód f-ů služebníky 

Sk. 5,34. jeden f., jménem Gamaliel

— 23, 6. já jsem f., syn f-ův; 26, 5. Fil. 3, 5.
— 7. stal se rozbroj mezi f-i a saducei
— 8. f-ové obé to -vyznávají

Fatkář.
2. 35,16. s f-i Skřípěli na mne zuby svými 

Fáze.
2 M. 12,21. vezměte sobě beránka a zabité‘í,
— 27. obět f. toto j. H.
— 43. tentoť bude řád při slavnosti f.
— 34,25. nezůstane do jitra obět slavnosti f. 

3M. 23, 5. měsíce prvního, 14. dne bude í»
Hospodinovo; Ez. 45, 21.

5 M. 16, 1. aby slavil f. Hospodinu 
Ez. 45,21. f., svátek sedmi dnů 

Fazga.
5 M. 3,17. moře slané pod horou F. k výcho4u
— 27. vstup na vrch hory F.

Fébe.
Řím. 16, 1. poroučímť vám F-en, sestru naši 

Fegiel.
4 M. 1,13. z Asser F., syn Ochranův; 7, 72. 77.
— 10,26. nad vojskem synů Asser F.

Fegor.
4M. 23,28. uvedl jej na vrch hory F.

— 25,18. oklamali vás skrze modlu F.
— sestru, kt. zabita j. z příčiny F.
— 31,16. k přestoupeni při modlářství F. 

Joz. 22,17. se malá zdá nepravost F.?
Felix.

Sk. 23,21. aby jej dovedli k F-ovi vládaři
— 23,26. výbornému vládaři F-ovi pozdrav.
— 24, 3. to my vyznáváme, výborný F.
— 22. vyslyšav to F„ odložil jim
— 24. přišel F. s Druzillou, manželkou
— 25. ulekl se F. a odpověděl: Nyni
— 27. měl náměstka F., Pórcia Festa

chtěje se zalibiti 2idúm F.
— 25,14. zanechán j. od F-a ve vězeni

Fenice. Fenicen.
Sk. 11,19. 15, 3. 21, 2.
— 27,12. zda by jak mohli přijedouce do F.

Ferezejský.
1 M. 13, 7. F-šti tehdáž bydlili v zemi té
— 15,20. semeni tvému dám F-é; 2 M. 3,8 .17.

23, 23. Soud. 1, 4. 5.
Joz. 3,10. vyžene od tváři vaši F-ého

— 9, 1. uslyšeli králové: Hetejský, F.
Soud. 3, 5. bydlili Izrael, uprostřed F-ých
1 Kr. 9,20. kt. pozůstal z F-ých; 2 Par. 8, 7. 
Ezd. 9, 1. činí podlé ohavnosti F-ých

Ferezeus.
2 M. 33, 2. vyženu Kananea, F-a a Jebuzea;

34, 11. 5 M. 20, 17.
Festu*.

Sk. 24,27. měl náměstka Felix, Porcia F-a 
25, 1. atd. 26, 24.

Fetruzim.
1 M. 10,13. 14. Mizraim zplodil Ludim atd. a F.

1 Par. 11, 12.
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Fěrtoch.
Sk 19*12. na nemocné nosívali f-y 

Fiarot.
2M . 14, 2. ať rozbijí stany před F.

Figura.
ftim. 5,14. (Adam) j. f. toho budoucího
1 Kor. 10,11. toto u í-ře dálo se jim
GaL 4,24. kt. věci u f-ře se staly
.Žid. 9,24. do svatyně, kt. by nesla f-u pravé

Fík.
4M. 13,24. uřezali i f-y té země
•5M. 8, 8. do země hojné na vinice a f-y
Soud. 9,10. řeklo dříví f-u: Kraluj nad námi
1 Kr. 4,25. bydlil jedenkaždý pod svým f-em
2 Kr. 20, 7. vezměte hrudu suchých f-ů; Iz.38,21. 
Př* 27,18. kdo ostříhá f-u, jídá ovoce jeho 
Pis. 2,13. f. vypustil holičky své
Iz. 9,10. planí f-ové podťati jsou
Jer. 24, 1. aj, 2 košové f-ů před chrámem

— 2. koš f-ů velmi dobrých atd.; 3. 5. 8. 
Oz. 9,10. jako ranní f-y popatřil jsem na 
Joel 1,12. vinný kmen uschl a f. usvadl
Am. 7,14. česával jsem plané f-y
Ab. 3,17. byť f. nekvetl a nebylo úrody
Zach. 3,10. v ten den povoláte bližního pod f.
-Mat. 7,16. sbírají z bodláčí f-y? Luk. 6; 44.
Mk. 11,13. uzřev zdaleka f., šel; 20. 21.

— 13,28. od f-U učte se podobenství tomuto 
Luk. 13, 7. hledaje ovoce na tom f-u

— 19, 4. vstoupil na strom planého f-u 
Jan 1,49. pod f-em viděl jsem tebe; 51.
Jak. 3, ť2. zdaliž může nésti vinný kmen f-y?

Fikol.
1 M. 21,22. a F., kníže vojska jeho; 26, 26. 

Fíkoví.
1 Kr. 10,27. cedrového dříví jako planého f.
1 Par. 27,28. nad olivovím a planým f-ím
2 Par. 1,15. dříví cedrového jako planého f.
Oz. 2,12. pohubím f. její
Mich. 4, 4. seděti bude každý pod f-ím svým

Fíkový.
IM . 3, 7. navázali listí f-ého
.2. 78, 47. ztloukl stromy f-é jejich ledem
Mat. 21,19. (Ježíš) vida jeden f. strom; 21.

— 24,32. od stromu f-ého naučte se podoben
ství tomuto; Luk. 21, 29.

Luk. 13, 6. člověk jeden měl strom f. na vinici 
Jak. 3,12. zdaliž může f. strom nésti olivky? 
Zj. 6,13. jako dřevo f-é smítá ovoce

Filadelfia.
Zj. 1,11. 3, 7.

Filemon.
Fiiem. 1, 1. F-ovi milému pomocníku našemu 

Filétus.
2 Tím. 2,17. Hymeneus a F., kt. pobloudili

Filip.
JMat 10, 3. F. a Bartoloměj; Mk. 3, 18.

— 14, 3. pro Herodiadu, manželku F-a
bratra svého; Mk. 6, 17.

— 16,13. do krajin Gezaree F-ovy; Mk. 8, 27.

Luk. 3, 1. F. byl čtvrťákem Iturejské krajiny
— 19. pro manželku F-a bratra svého
— 6,14* F-a a Bartoloměje

Jan 1,44. Ježíš nalezl F-a a řekl jemu; 45.
— 46. nalezl F. Natanaele
— 47. řekl jemu F.: Pojď a viz
— 49. prvé než tě F. zavolal
— 6, 5. dí F-ovi: Kde nakoupíme chlebů
— 7. odpov. F.: Za 200 peněz nepostačí
— 12,21. ti přistoupili k F-ovi (ftekové)
— 22. přišel F. a pověděl Ondřejovi

Ondřej zase a F. pověděli Ježíšovi
— 14, 8. řekl jemu F.: Pane, ukaž nám Otce
— 9. F-e, kdož vidí mne, vidí Otce 

Sk. 1,13. kdež přebývali, i Petr, F.
— 6, 5, vyvolili Štěpána, a F-a a
—  8, 5. F. všed do města Samaří
— 12. uvěřivše F-ovi křtili se; 13. 30. 39.
— 26. anděl Páně mluvil k F-ovi
— 29. řekl Duch F-ovi: Přistup
— 40. F. nalezen jest v Azotu
— 21, 8. všedše do domu F-a evangelisty

F ilip en sk ý .
Fil. 4,15. víte pak i vy, F-ští

F ilip  pÍ8.
Sk. 16,12. 20, 6. Fil. 1, 1. 1 Tes. 2, 2. 

F ilistin sk ý .
1 M. 10,14. odkudž pošli F-ští; 1 Par. 1, 12.
— 21,32. navrátili se do země F-é
— 34. bydlil Abraham v zemi F-é
— 26, 1. odebral se Izák k králi F-ému

2 M. 13,17. nevedl jich Bůh cestou zémě F-é
— 15,14. bolest zachvátí obyvatele F-é 

Joz. 13, 3. v níž j. patero knížetství F-ých 
Soud. 3, 3. patero knížat F-ých. Ti pozůstali
— 10, 6. sloužili i bohům F-ým
— 7. vydal je v ruku F-ých; 13, 1.
— 15, 3. nebuduť já potom vinen F-ým
— 16, 5. přišli knížata F-á k ni
— 9. F-ští na tě, Samsone; 12, 14. 20.
— 18. Dalila zavolala knížat F-ých
— tedy přišli knížata F-á k ni
— 21. javše ho F-ští, vyloupili mu oči
— 23. knížata F-á shromáždili se
— 30. nechť umře život můj s F-ými

1 Sam. 4, 6. uslyševše F-šti hluk plésáni
— 5, 1. F-ští vzali truhlu Boží
— 8. shromáždil knížata F-á; 11.
— 6, 1. byla truhla H. v kcajině F-é
— 17. zadkové, kt. dali F-ští
— 7, 3. H. vysvobodí vás z ruky F-ých
— 10. F-ští přiblížili se, aby bojovali

zahřměl H. v ten den nad F-ými
— 10, 5. pahrbek Boží, na kt. jest stráž F-á
— 13, 4. zoškliven byl Izrael mezi F-ými
— 14,21. Hebrejští někteří byli s F-ými

31. bili toho dne F-é od Machmas
— 17, 1. sebrali F-ští vojska svá k boji
— 8. zdaliž já nejsem F.? 32. 43.
— 49. David udeřil F-ého v čelo jeho
— 52. muži Izraelští honili F-é

padali raněni jsouce F-ští
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1 Sam.18, 6. D. se navracoval od zabiti F-ého
— 25. 100 obřízek F-ých; 2 Sam. 3, 14.
— aby David upadl v ruku F-ých
— 21, 9. meč Goliáše F-ého, aj, ten j. zde
— 22,10. také i meč Goliáše F-ého dal jemu

2 Sam. 1, 20. aby se neveselily dcery F-ých
— 3,18. vysvobodím lid svůj z ruky F-ých
— 5,17. uslyševše F-Ští, že pomazali Davida
— 25. David porazil F-é od Gabaa
— 8, 1. porazil David F-é a zemdlil je
— vzal D. Meteg Ama z ruky F-ých

2 Kr. 18, 8. (EzechiáŠ) porazil F-é až do Gázy
1 Par. 14, 8. uslyšavše Frští, že by pomazán byl
— 20, 4. když trvala válka s F-ými; 5.

2 Par. 17,11. i F-šti přinášeli Jozafatovi dary
— 26, 6. (Uziáš) bojoval proti F-ým

vystavěl města i v zemi F-é
— 7. Bůh pomáhal jemu proti F-ým
— 28,18. i F-ští učinili vpád do měst

2. 56, 1. Davidův, když ho jali F-ští v Gát
— 83, 8. F-ští s obyvateli Tyrskými
—- 87, 4. připominati budu i F-é a Tyrské 

Iz. 2, 6. (dům Jákobův) jsou pověrni jako 
F-ští

— 9,12. Syrské po předu, F-é po zadu
— 11,14. vletí na rameno F-ých k západu
— 14,29. neraduj se všecka ty země F-á
— 31. již jsi rozplynula se ty země F-á 

Jer. 25,20. všecky také krále země F-é
— 47, 4. aby pohubil všecky F-é

když hubiti bude H. F-é 
Ez. 25,15. že se F-Ští ukrutně měli

— 16. aj, já vztáhnu ruku svou na F-é 
Joel 3, 4. co máte proti mně, končiny F-é? 
Am. 6, 2. sestupte do Gát F-ých
Sof. 2, 5. ó země Kananejská F-ých 
Zach. 9, 6. tak vypléním pýchu F-ých

Filologus.
ftím. 16,15. pozdravte F-a i Julie

Fines.
2 M. 6,25. kteráž (Eleazarovi) porodila F-a
4 M. 25, 7. to když uzřel F., syn Eleazara
— 11. F., syn Eleazara kněze

Joz. 22,13. poslali Izraelští do země Galád F-a 
Soud. 20,28. F. stál (před truhlou) v ten čas
1 Sam. 1, 3. dva synové Eli, Ofny a F., kněží
— 2,34. což přijde na 2 syny tvé, Ofny a F-a
— 4,17. synové tvoji zabiti jsou, Ofny a F.
— 19. manželka F-ova, těhotná
— 14, 3. syna F-ova, syna Eli, kněze H.

1 Par. 6, 4. Eleazar zplodil F-a
— 9,20. nad kt. F., syn Eleazarův, byl

Ezd. 7, 5. syna F-ova, syna Eleazarova
— 8, 2. ze synů F-ových Geraom: 33.

2. 106,30. až se postavil F., a pomstu vykonal
Fiton.

2 M. 1,11. vystavěl lid Izr. města skladů, F. 
Flegon.

Řím. 16,14. pozdravte Asynkrita, F-ta 
Forma.

2M. 32, 4. dal je do f-y a udělal tele slité 
1 Par. 28,11. dal David Šalomounovi f-u síňce 
Ez. 43,11. spůsob domu i f-u jeho 
Řím. 2,20. majícím f-u uměni a pravdy 

FarmoYati.
Iz. 44, 9. kt. f-uji rytiny, nic nejsou
— 12. kladivy f-u je modlu

Fortelný.
Př. 12,27. nebude péči f., což ulovil 
Mal. 1,14. zlořečený j. f.

Fortunatus.
1 Kor. 16,17. těšimť se z příchodu F-a 

FoukatL
2. 10, 5. na všecky nepřátely své f-á 

Frejíř.
Jer. 4, 30. pohrdají tebou f-i
Ez. 16,33. ale ty dávalas mzdu f-ům svým
— 36. odkrývána nahota tvá s f-i tvými
— 37. aj, já shromáždím f-e tvé
— 23, 9. dal jsem ji v ruku f-ů jejich
— 22. já vzbudím f-e tvé proti tobě 

Oz. 2, 5. půjdu za f-i svými; 7. 13.
— 3, 1. zamiluj ženu, milou f-i

Frejovati.
Ez. 23, 9. dal jsem ji v ruku frejířů, jimž f-ala

Frejů hleděti.
Ez. 23, 5. Ahola f-ů hleděla s milovníky 

Frkání.
Job 39, 20. f. chřípí jeho strašlivé j.
Jer. 8,16. od Dan slyšeti f. koni jeho

Frygie.
Sk. 2,10. 16, 6. 18, 23.

Fua.
1 M. 46,13. synové Izacharovi: F.; 1 Par. 7, 1.
2 M. 1,15. jedna slula Sefora a druhá F.
Soud. 10, 1. F. (syn Dodův)

FuL
2 Kr. 15,19. F. král Asyrský; 1 Par. 5, 26.

Fygellus.
2 Tim. 1,15. z nichž j. F. a Hermogenes

G.
Gabaa.

Joz. 15,57. G. (město synů Juda)
Soud. 19,13. zůstali přes noc v G.; 14. 16.

— 20, 4* do G. s ženinou; 9. 13. 20. 37.
— 14. shromáždili se synové Ben. do G.

1 Sam.10,26. Saul odšel do G.; 15, 34.
— 11, 4. když přišli do G. Saulova
— 14,16. strážní Saulovi v G. Beniaminově 

2Sam.21, 6. zvěsime je H. u G. Saulova
1 Kr.. 15,22. vystavěl Aza G.; 2 Par. 16, 6.
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Ezd. 2,26. synů Ráma a G. 621.
Iz. 10,29. v G. budou míti hospodu 

G. Saulovo Uteče
O i. 5, 8. trubte trubou v G.
— 9, 9. porušili se, tak jako za dnů G.
— 10, 9. ode dnů G. hřešil jsi

Gaba.
Joz. 21,17. z pokol. Beniam. G.; 1 Par. 6, 60. 
Zach. 14,10. jako rovina od G. k Remmon 

Gabaon.
Joz. 9, 3. obyv. G. úslyšavše, co učinil Jozue
— 17. města jejich byla G. a Kaíir a
— 10, 1. pokoj učinili obyv. G. s Izraelem
— 2. město veliké bylo G.
— 5. položivše se u G., dobývali ho
— 12. slunce v G. zastav se
— 41. všecku zemi Gosen až do G.
— 11,19. kromě Hevejských obyvatelů v G.
— 18,25. (dědictvi synů Beniamin.) G.
— 21,17. synům Arona kněze dali G.

2 Sam. 3,30. že zabil Azaele v G. v bitvě
1 Kr. 3, 5. ukázal se H. v G. Šalomounovi
1 Par. 8,29. v G. bydlilo kníže G.; 9, 35.
2 Par. 1, 3. na výsost, kt. byla v G.
Iz. 28,21. H. jako v údolí G. hněvati se bude 
Jer. 28, 1. Chananiáš prorok, kt. byl z G.

Gabaonitský.
2Sam.2l, 1. pro Saule, nebo zmordoval G-é; 9.
1 Par. 9,35. otec G-ých Jehiel 

Gabbata.
Jan 19,13. kt. slově Litostrotos a židovsky G. 

Gabim.
Iz. 10,31. obyvatelé G. schopí se 

Gabriel.
Dan. 8,16. hlas zavolav, řekl: G-i! vylož
— 9,21. muž ten G. rychle přiletěv 

Luk. 1,19. jáť jsem G., kt. stojím před
— 26. poslán j. anděl G. od Boha

Gád (prorok).
1 Sam.22, 5. 2 Sam. 24, 11. 1 Par. 21, 9. 13. 18. 

29, 29. 2 Par. 29, 25.

Gád (syn Jákobův) .
1 M. 30,11. nazvala jméno jeho G.
— 35,26. synové Zelfy, děvky Líe: G. a Asser
— 46,16. synové G.: Sefon, Aggi atd.
— 49,19. G., vojsko přemůže jej, však

2 M. 1, 4. Dan a Neftalím, G. a Asser. 1 Par.2,2. 
4M. 1,14. z pokolení G. Eliasaf, syn Duelův
— 24. z synů G-oyých, rodiny jejich
— 25. načteno jich z pokol. G-ova 45.650
— 2,14. potom pokolení G. a kníže; 7, 42.
— 13,16. z pokolení G. Guhel
— 26,15. synové G. po čeledech svých
— 32, 1. měli synové G. dobytka mnoho
— 2. synové Ruben a synové G.; 25.29.31.
— 33. dal Mojžíš synům G. a Ruben
— 34,14. vzalo pokolení synů G. dědictví

5 M. 3,12. polovici hóry Galád dal jsem pofc. G.
— 16. G-ovu pokol. dal jsem Galád; 29,8.

Joz. 12, 6. 13, 8. 22, 9. 10.
—  27,13; tito stanou na hoře Hébal: Ruben, G.

— 33,20. G-ovi řekl: Požehn., kt. rozšiř. G-a 
Joz. 1,12. G-ovu pokolení mluvil Jozue řka
— 4,12. synové G-ovi vojensky spořádaní
— 13,24. dal Mojžíš pokolení G. dědictví
— 28. to j. dědictví synů G.
— 18, 7. G. a Ruben a polovice pokol. Man.
— 20, 8. oddělili Rámot z pokolení G-ova
— 22, 9. navracujíce se synové G-ovi
— 10. vzdělali tu synové G-ovi oltář

2 Sam.24, 5. u prostřed potoka G.
1 Par. 5,18. synů Rubenových a G-ových
— 26. (Ful) přenesl pokol. G-ovo

12, 8. z pokol. G-ova utekli k Davidovi
— 14. ti byli ze synů G-ových 

Ez. 48,27. k straně západní G.; 34.
Zj. 7, 5. z pokolení G. 12.000 znamenaných

Gadarenský.
Mk. 5, 1. do krajiny G-ých; Luk. 8, 26.
Luk. 8,37. množství té krajiny G-ých 

Gader.
Joz. 12,13. král G. jeden

Gáditský.
Joz. 22, 1. povolal Jozue G-ých

Gádský.
1 Par. 26, 32. kt. ustanovil David nad G-ými

Gai.
5 M. 34, 6. pochoval jej (Mojžíše) v G.

Gáius.
Sk. 19,29. 20, 4. G. Derbeus. ftím. 16, 23.

1 Kor. 1, 14. 3 Jan 1.
Gál.

Soud. 9, 41. Zebul vyhnal G-e (ze Sichem) 
Galacie.

2 Tim. 4,10. 1 Petr 1, 1.
Galád.

1 M. 37,25. množství Izmael. přicházejících z G. 
4 M. 26,29. Machir zplodil G-a
— 30. ti jsou synové G.
— 32, 1. G. místo příhodné pro dobytek; 40. 

Joz. 13, 8. 11. dal jim Mojžíš G. i Bázan
— 17, 1. Machirovi, otci G., dostal se G. i 

Soud. 5,17. zdali i G. před Jordánem nebydlil?
— 11, 1. z níž zplodil G. Jefte
— 2. i manželka G-ova naplodila synů

2 Sam. 2, 9. ustavil ho králem nad G.
— 17,26. položil se Izrael v zemi G.

2 Kr. 10, 33. porazil Hazael všecku zemi G.
— 15,29. Tiglatfalazar vzal G. a Galilei 

1 Par. 5,14. ti byli synové G-ovi, synové 
ž. 60, 9. můjť j. G.; 108, 9.
Pis. 4, 1. vlasy jako stáda koz na hoře G.
— 6, 4. vlasy tvé jako stáda koz v G.

Jer. 8,22. není žádného lékařství v G.?
— 22, 6. byl jsi mi jako G.
— 46,11. vyprav se do G. a nabeř masti 

Oz. 6, 8. G. město činitelů nepravosti; 12, 11. 
Am. 1, 3. mlátili G-a cepami (Syrští)

Galádský.
1 M. 31,21. bral se přímo k hoře G-é; 23, 25. 
Soud. 11, 5. starší G-ští přivedli Jefte
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Soud. 12, 4. shromáždil Jefte všecky G-é; 5.
2 Sam.17,27. Barzillai G. z Rogelim

Galatský.
Sk. 16, 6. prošedše G-ou krajinu; 18, 23.
1 Kor. 16, 1. v církvích G-ých; Gal. 1, 2.
Gal. 3, 1. ó nemoudří G-šti!

Galban.
2M. 30,34. vezmi sobě g-u vonného

Gál Ed.
1 M. 31,47. Jákob nazval je G. E.; 48.

Galgala.
Joz. 4,19. položili se v G.

— 20. 12 kamenů postavil Jozue v G.
— 5, 9. nazval jméno mista toho G.
— 10. v G. slavili velikunoc 

Soud. 2, 1. vstoupil anděl H. z G.
— 3,19. (Ahod) vrátiv se od lomů blízko G.

1 Sam. 7,16. (Samuel) každého roku obcházel G.
— 10, 8. sstoupíš přede mnou do G.
— 11,14. pojďme do G., obnovíme kTálov.
— 15. ustanovili Saule za krále v G.
— 13, 4. svolán j. lid za Saulem do G.
—  15,12. Saul sstoupil do G.

2 Kr. 2, 1. vyšel Eliáš s Elizeem z G.
— 4,38. Elizeus navrátil se do G.

Oz. 4,15. nechoďtež do G.
— 9,15. vrch zlosti jejich j. v G.
— 12,11. i v G. voly obětují 

Am. 4, 4. buďtež poběhlci G.
— 5, 5. aniž choďte do G.

Mich. 6, 5. od Sétim až do G.
Galilea.

Joz. 20, 7. oddělili Kádes v G-i na hoře 
Neftalim

2 Kr. 15,29. Tiglatfalazar vzal G-i
Iz. 9, 1. naproti moři při Jordánu G-i lidnou
Ez. 47, 8. vody tyto vycházejí od G-e první
Mat. 3,13. přišel Ježíš od G-e
— 4,12. navrátil se do G-e
— 15. G. pohanská
— 23. procházel Ježíš všecku G-i
— 25. šli za ním zástupové z G-e
— 17,22. když byli v G-i, řekl jim Ježíš

19, 1. Ježíš bral se z G-e
— 26,32. předejdu vás do G-e; 28, 7.

Mk. 14, 28. 16, 7.
— 27,55. kt. přišly zla Ježíšem od G-e
— 28,10. ať jdou do G-e a tamť mne uzři
— 16. 11 učedlníků šli do G-e 

Mk. 1,39. kázal ve Školách ve vši G-i
---- 3, 7. množství od G-e Šlo za nim
---- 9,30. šli spolu skrze G-i
— 15,41. když ještě byl v G-i; Luk. 23, 55. 

Luk. 2, 4. vstoupil i Jozef od G-e z Nazarétu
— 3, 1. Heródes byl čtvrtákem v G-i
— 4,14. navrátil se Ježíš do G-e
— 23* 5. uče, počav od G-e, až sem 

Jan 4, 3. Ježíš odšel opět do G-e
— 7, 1. chodil Ježíš po G-i
— 9; Ježíš zůstal V G-i

— 41. zdaliž z G-e přijde Kristus?
— 52. žeť prorok z G-e nepovstal

Galilejský.
1 Kr. 9; 11. dal Chiramovi 20 měst v zemi G-é 
Mat. 2,22. (Jozef) obrátil se do krajin G-ých
— 4,18. moře G-é; 15, 29. Mk. 1, 16. 7, 31.
— 21,11. toto j.Ježiš, prorok z Nazaréta G-ého
— 26,69. i ty jsi byl s Ježíšem G-ým 

Mk. 1, 9. přišel Ježíš z Nazarétu G-ého
14,70. jistě z nich jsi, nebo i G. jsi 

Luk. 1,26. do města G-ého, kt. jméno Nazarét
— 4,44. kázal v školách G-ých
— 5,17. kt. se sešli ze všech městeček G-ých
— 13, 1. vypravujíce jemu o G-ých
— 2. co mníte, že ti G-šti byli větší

hříšníci nežli všickni G-Šti?
— 22,59. i tento s ním byl, nebo také G. j.
— 23, 6. Pilát otázal se, byl-li by člověk G. 

Jan 2, 1. byla svadba v Káni G-é
— 11. počátek divů v Káni G-é
— 4,45. přijali jej G-šti, viděvše, co činil
— 7, 52. nejsi-li i ty G.?

Sk. 1,11. muži G-ští, co stojíte hledíce
— 2, 7. zdaliž nejsou tito všickni G-šti?
— 5,37. povstal Judas G. za dnů popisu

Galiím.
1 Sam.25,44. Faltiovi, synu Lais, kt. byl z G.
Iz. 10,30. naříkej, město G.

Gallio.
Sk. 18,12. vladařem v Achaii; 14. 17.

Gamadský.
Ez. 27,11. G-ští na věžech tvých bývali

GamalieL
4 M. 1,10. G. Fadasurův; 2,20. 7,54. 59.10,23. 
Sk. 5,34. farizeus G., zákona učitel
— 22, 3. vychován jsem u noh G-ových

Gareb.
Jer. 31,39. půjde šňůra měřící ku pahrbku G. 

Garizim.
5 M. 11,29. 27, 12. Joz. 8, 33. Soud. 9, 7.

Gasmu, (Viz též: Gesem.)
Neh. 6, 6. slyší se, jakž G. praví, že ty

Gát.
Joz. 11,22. v Gáze, G. a Azótu zůstali Enakim
1 Sam. 5, 8. nechť j. doprovozena do G. truhla
— 6,17. za G. jeden, za Akaron jeden
— 7,14. od Akaron až do G.
— 17, 4. bojovník, Goliáš,, jménem, z G.; 23.
— 21,10. David přišel k Achisovi králi G.
— 12. bál se velmi Achisa, krále G.
— 27, 2. David odebral se k Achisovi, králi G.

2 Sam. 1,20. neoznamujtež toho v G.
21,20. byla válka v G.; 1 Par. 20, 6.

— 22. synové obra v G.; 1 Par. 20, 8.
2 Kr. 12,17. Hazael bojoval proti G. a dobyl ho
1 Par. 18, 1. David vzal G. i vesnice jeho
2 Par. 11, 8. Roboám vzdělal G.

— 26, 6. Uziáš probořil zeď města G.
2. 56, 1. když ho jali Filistinšti ▼ G.
Aid. 6, 2. sestupte do G. Filistinských
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Mích. 1,10. neoznamujtež v G.
— 14. pošleš dary své s Morešet v G.

Gáza.
1 M. 10,19. pomezi Kan. od Sidónu až do G-y 
Joz. 10, 41. od Kádesbarne až do G-y
— 11,22. toliko v G-e zůstali (Enakové)
— 15, 47. G., městečka i vsi jeho 

Soud. 1,18. dobyl Juda G-y a pomezi jeho
— 16, 1. odšel Samson do G-y
— 21. dovedše ho do G-y, svázali jej

1 Kr. 4,24. panoval od Tipsach až do G-y 
Jer. 25,15. 20. napájej jim krále G-y
— 47, 1. prvé než dobyl farao G-y 

Am. 1, 6. pro trojí nešlechetnost G-y
— 7. pošli oheň na zed G-y 

Sof. 2, 4. G. bude opuštěno
Zach. 9, 5. G. velikou bolest míti bude 

zahyne král z G-y 
Sk. 8,26. na cestu od Jeruzaléma do G-y

Gázer. (Gezer.)
Joz. 12,12. král G. jeden
1 Kr. 9,16. Farao dobyl G-u a vypálil je
1 Par. 20, 4. když trvala válka v G. s Filistinsk.

Gebálští.
2. 83, 8. stánkové G.
Ez. 27, 9. starší G.

Gedaliáš.
Ezd. 10,18. zpojímali ženy cizozemky: G.
Jer. 38, 1. G. syn Paschurův

Gedeon.
4 M. 1,11. Abidan, syn G-ův; 2, 22. 7, 60. 65. 
Soud. 6,11. G. mlátil obili na humně
— 13. G. odp.: Pane, jestliže H. s námi
— 22. vida G., že by anděl H. byl
— 24. vzdělal tu G. oltář H-u
— 34. Duch H-ův posilnil G-a
— 7, 1. Jerobál, jenž j. G., i lid
— 13. když přišel G., jeden vypravoval sen
— 14. není to jiného, jediné meč G-a
— 18. meč Hospodinův a G-ův; 20.
— 8,21. G. zabil Zebaha a Salmuna
— 27. udělal z toho G. efod

a byl G-ovi a domu jeho osidlem
— 30. měl G. 70 synů
— 35. neučinili milosrd. s domem G-a 

2id. 11,32. nepostačil mi čas o G-ovi
Gehinnom.

Neh. 11,30. (synové Judovi) bydlili od Bersabé 
až do G.

Viz: Benhinnom,
Gelboe.

1 Sam.28, 4. položili se na hoře G.
— 31, 1. Izraelští padli na hoře G.; 8.

2 S. 1, 6.
2 Sam. 1,21. hory G., ani dešf nespadej na vás

— 21,12. porazili Filistin&tí Saule v G.
1 Par. 10, 1. 8.

Gemariáš.
Jer. 36,25. a G. přimlouvali se k králi

Genezaretaký.
Mat. 14, 34. přišli do země G-é; Mk. 6, 53.
Luk. 5, 1. podle jezera G-ého 

Ger, Gera.
Soud. 3,15. vzbudil H. Ahoda, syna G-y Ben

jamin.
2 Sam.16, 5. Semei, syn G-ův; 19,16.18.1 Kr. 2, 8. 

Gerar.
1 M. 10,19. 20, 1. 26, 1. 6. 26. 2 Par. 14, 13. 14. 

Gerarský.
1 M. 20, 2. král G-ský; 26, 20. pastýři G-ští 

Gergezejský.
1 M. 15,21. semeni tvému dám G-é; Neh. 9, 8. 
Joz. 3,10. vyžene od tváři vaši G-ého; 24, 11.

5 M. 7, 1.
Gergezenský.

Mat. 8,28. do krajiny G-ých
Gergezeus.

1 M. 10,15. 16. Kanán zplodil G-a; 1 Par. 1, 14.
Gerson, Gersom.

1 M. 46,11. synové Leví: G. 2 M. 6, 16. 17.
2 M. 2,21. nazval (Mojžíš) jméno jeho G.; 18, 3.
4 M. 3,17. G., Kahat a Merari; 1 Par. 6, 1.

— 21. od G-a čeled Lebnitská
— 4,28. práce čeledi synů G-ových

Joz. 21, 6. synům G. dáno měst třináct; 27. 
Soud. 18,30. Jonatan, syn G-ův, syna Mojžíšova
1 Par. 6,17. jména synů G-ových: Lebni a Semei
— 62. synům G-ovým měst 13
— 15, 7. z synů G-ových Joel kniže 

Ezd. 8, 2. ze synů Finesových G.
Gersonitaký.

2 Par. 29,12. z G-ých: Joach a Eden
Gesem.

Neh. 2,19. a G. Arabský posmívali se nám;
6, 1. 2.

Gesen.
1 M. 45,10. bydliti budeš v zemi G.; 46,28.29. 34.

4 7 ,1 .4 .2 7 .5 0 , 8.
2M. 8,22. oddělím v ten den zemi G.; 9, 26.

Geasur. Gessuri.
5 M. 3,14. Argob až ku pomezi G-i 
Joz. 13,13. nevyhnali synové Izr. G-i

bydlil G. uprostřed Izr.
2 Sam.13,38. Absolon utíkaje přišel do G. 37.

— 15, 8. když jsgm bydlil v G. v Sýrii
Ge&surský.

1 Sam.27, 8. vycházel David na G-é 
Geter.

1 M. 10,23. synové Aramovi: Geter atd.
1 Par. 1,17. synové Semovi: Hul, G. a Mas

Getsemane.
Mat. 26,36. misto, kt. sloulo G.; Mk. 14, 32.

Gézi.
2 Kr. 4,12. 14. 25, atd. 5, 20. 21. 25. 8, 4. 5.

Giach.
2 Sam. 2,24. naproti G. k poušti Gabaon



Gibejáký —  Grunt. 143

Gibejský.
1 Par. 2, 49. Sévu otce Makbenejských a G-ých

Giblický.
Joz. 13, 5. též země G-á a Líbán 
1 Kr. 5,18. kameníci Hiramovi a G-čtí 

Gihon.
1 M. 2,13. jméno druhé řeky G.
1 Kr. 1,33. G. (potok u Jeruzaléma); 38. 45*

2 Par. 32, 30. 33, 14.
Gilo.

Joz. 15,51. dědictví synů Juda: G. 2 Sam. 15,12. 
Gilonský.

2 Sam.15,12. poslal Absolon pro Achitofele G-ého
— 23,34. Eliam, syn Achitofelův G.

Gittejský.
2 Sam. 6,10. aby se obrátila (truhla) do domu 

Obededoma G-ého; 1 Par. 13, 13.
— 15,18. všickni G-í šli před králem
— 19. řekl král k Ittai G-ému; 22.
— 21,19. Elchánan zabil bratra Goliáše

G-ého; 1 Par. 20, 5.
2. 8, 1. na g. nástroj

Gittit.
2. 81, 1. přednímu z kantorů na g.; 84, 1.

Gnidus.
Sk. 27, 7. sotva přijeli proti G-um 

Gob.
2 Sam.21,18. opět byla válka v G.

Godoliáš.
2 Kr. 25,23. že postavil za správce G-e

— 24. přisáhl jim G.; Jer. 40, 9.
— 25. i zabili G-e; Jer. 41, 2.

1 Par. 25, 3. synů Jédutunových: G.
Jer. 41, 2. Izmael zabil G-e; 39, 14. 40, 5. 14. 

43, 6.
Sof. 1, 1. Chúsi, syna G-ova 

Gofer.
1 M. 6,14. učiň sobě koráb z dříví g.

Gog.
1 Par. 5, 4. synové Joelovi: G. syn Jeho 
Ez. 38, 2. obrat tvář svou proti G-ovi
— 39, 1. prorokuj ještě proti G-ovi; 11. 15. 

Zj. 20, 8. aby svodil národy, G-a a Magoga
Goim.

1 M. 14, 1. a Thádal, král G-ský 
Joz. 12,23. král z G. v Galgal jeden

Golan.
5 M. 4, 43. G. v Bázan, v pokolení Manasse;

Joz. 20, 8. 21, 27. 1 Par. 71.
Golgota.

Mat. 27,33. Mk. 15, 22. Jan 19, 17.
Goliáš.

1 Sam. 17, 4. vyšel bojovník G. z Gát zvýši 6 loket
— 23. bojovník jménem G. z Gát

—  21, 9. meč G-e filistinského j. zde
2 Sam.2l, 19. Elchánan zabil bratra G*e Gittejsk.
1 Par.£0> 5. bratr G-e Gíttejakého

Gomer.
1 M. 10, 2. synové Jáfetovi: G.; 1 Par. 1, 5.
— 3. synoyé G-ovi: Ascenez; 1 Par. 1, 8.

2 M. 16,16. g. na člověka; 18. 22. 32. 33.
— 36. g. jest desátý díl efi

Ez. 38, 6. (vyvedu) G-a i houfy jeho
Gomera.

Oz. 1, 3. (Ozeáš) pojal G-u dceru DibL 
Gomora.

1 M. 13,10. než H. zkazil Sodomu a G-u
19,24. H. dštil na Sodomu a G-u sirou ft 

ohněm; (2 Petr 2, 6.) Juda 7.
— 28. pohleděv k Sodomě a G-ře

5M. 29,23. jako j. podvrácena Sodoma a G(;
Jer. 49, 18. 50, 40. Am. 4, 11.

Iz. 1, 9. byli bychom G-ře podobni; 
ftím. 9, 29.

— 13,19. budeť Babylon podobný G-ře 
Jer. 23,14. mám obyv. jeho za podobné G-ře 
Sof. 2, 9. synové Ammonitští jako G'. (budov)

Gomorský.
1 M. 14, 2. válku proti králi G-ému; 8. 10.
— 11. pobravše zboží G-ých a všecky po

travy
— 18,20. rozmnožen křik Sodomsk. a G-ých

5 M. 32,32. z réví G-ých hroznové jejich
Iz. 1,10. pozorujte zákona B. naŠ., lide G. 
Mat. 10,15. lehčeji bude zemi G-ých; Mk. 6, 1K
2 Petr 2, 6. města G-ých v popel obrátiv

Goréb.
Soud. 7,25. dvé knížat Madianských, G-a; 8, 3» 
2. 83,12. nalož s nimi jako s G-em a Zébem 
Iz. 10,26. jako porážku Mad. na skále G.

Goeen.
Joz. 10,41. pohubil Jozue všecku zemi G.

— 11,16. vzal Jozue všecku zemi G.
— 15,51. (dědictví synů Juda na horách): G«

Gou.
Jer. 31,39. šňůra měřici přitočí se k G.

Gozan.
2Kr. 17, 6. při řece G.; 18, 11.
— 19,12. bohové G-a; Iz. 37, 12.

1 Par. 5,26. dovedl je k řece G.
Groš.

Mat. 17,27. otevra ústa její, nalezneš g.
Mk. 6,37. za 200 g-ů chleba; (Jan 6, 7.)
Luk. 15, 8. žena mající g-ů 10

— 9. nebo jsem nalezla g.
Grunt.

2 M. 23,24. z g-u vyvrátíš je (bohy)
1 Kr. 7, 9. z kameni tesaného od g-u až 

k stropu
Ezd. 3,10. když zakládali g-y chrámu H.;

5, 16. 6, 3.
Iz. 16, 7. nad g-y Kirchareset úpěti budete 
Luk* 1, 3. pravé povědomosti z g-u bedlivé
— 6,46. založil g-y v skále
— 49. kt. staví dům svú) na těmi bez g-tt
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Sk. 16,26. až se pohnuli g-ové žaláře 
Žid. 6, 1. g-u pokání ze skutků mrtvých

Gruntovní.
El. 2,20. kdež j. g. úhelný kámen J. K.

Gur.
2 Kr. 9,27. když vyjížděl ke G-u, 

Gurbal.
2 Par. 26, 7. proti Arabským, kt. bydlili v G.

H.
Had.

1M. 3, 1. h. byl nejchytřejší ze všech živoč.
— 14. řekl H, Bůh h-u: Zlořečený
— 49,17. budeť Dan jako h. podlé cesty 

2M. 4, 3. obrácena j. v h-a; 7, 9. 10. 12. 15.
4 M. 21, 6. dopustil H. na lid h-y ohnivé

— 8. udělej sobě h-a podobného
— 9. udělal Mojžíš h-a měděného

když uštkl h. někoho 
5M. 32,33. jed lítý něj jedovatějšího h-a
2 Kr. 18, 4. Ezechiáš ztloukl h-a měděného 
Job 20,14. jako žluč h-ú nejlítějších

— 16. jed h-ů lítých ssáti bude
*r- 26,13. ruka jeho sformovala h-a dlouhého 

2. 58, 5. jed v sobě mají jako jedovatý h. 
jako lítý h. hluchý

— 140, 4. naostřují jazyk svůj jako h.
jed lítého h-a j. ve rtech jejich 

Př. 23,32. naposledy jako h. uštípne
— 30,19. (skryty) cesty h-a na skále 

Kaz. 10,11. uštkne-li h., než by zaklet byl 
Iz. 11, 8. lítý h. pohrávati bude s dítětem
— 27, 1. Leviatana, h-a dlouhého

Leviatana, h-a stočilého
— 65,25. h-u pak za pokrm bude prach 

Jer. 8,17. já pošli na vás h-y nej jedovatější 
Am. 5,19. uštkl by ho h.

— 9, 3. přikáži h-u, aby jej odtud vyhryzl 
Mich. 7,17. lízati budou prach jako h.

jako h-ové s třesením polezou z děr 
Mat 7,10. zdali dá jemu h-a? Luk. 11, 11.

— 10,16. buďte opatrní jako h-ové
— 23,33. h-ové, plémě ještěří!

Mk. 16,18. h-y bráti (budou)
Luk. 10,19. dávámť vám moc, Šlapati na h-y 
Jan 3,14. jakož Mojžíš povýšil h-a; (4 M. 21,9.) 
lUm. 3,13. jed lítých h-ú j. pod rty jejich
1 Kor. 10, 9. jako něktéří z nich od h-ů zhynuli
2 Koř. 11, 3. jakž onen h. svedl Evu chytrostí 
Zj. 9,19. ocasové jejich jsou podobni h-ům

— 12, 9. svržen j. drak ten veliký, h. starý
— 14. aby letěla od tváři h-a na poušť
— 15. vypustil h. po té ženě vodu
— 20, 2. chopil draka h-a toho starého

Hadač.
1M. 41, 8. svolal všecky h-e Egyptské
3 M. 19,31. neobracejte se k h-ům

— 20, 6. duše, kt. by se obrátila k h-ům
5 M. 18,11. nebude nalezen v tobě h.
1 Sam.28, 3. Saul vyplénil h-e z země; 9.
2 Kr. 23,24. h-e vyplénil Joziáš 
Iz. 8,19. dotazuje se na h-ích

— 19, 3. raditi se budou h-ů
— 29, 4. bude jako h-e ze země hlas tvůj
— 44,25. z h-ů blázny dělám

Jer. 27, 9. neposlouchejte h-ů svých
— 29, 8. nechť vás nesvodí h-i vaši 

Dan. 4, 4. tedy předstoupili h-i; 5, 7.
Hadačství.

2 Kr. 21, 6. s h-ím zacházel; 2 Par. 33, 6.
Hadadezer, Hadarezer.

2 Sam. 8, 3. David porazil H-a; 5. a 12.
1 Par. 18, 3. 10.

Hádající se.
Job 39,32. h. se s Všemohoucím 
Mk. 12,28. zákon., slyšev je spolu se h. 

Hádání.
2 Kr. 17,17. obírali se s h-ím a kouzly 
Jer. 14,14. vidění lživé a h. prorokují 
Ez. 13, 6. vídají h. lživé; 7.

— 23. h-ím nebudete se obirati více
— 21,21. na rozcestí obíraje se s h-ím
— 23. budou to míti za h. marné

Hadassa.
Est. 2, 7. ten choval H-u, jinak Esteru

Hádati.
3 M. 19,26. nebudete h.
1 Sam.28, 8. h-ej mi skrze ducha věštího 
Ez. 13, 9. h-ají lež; 22, 28.
Mich. 3,11. proroci jeho z peněz h-a ji 
Mat. 26,68. h-ej nám, Kriste; (Luk. 22, 64.) 

Hádati se.
2 Sam.19, 9. tedy všecken lid h-al se vespolek
1 Kr. 3,22. a tak se h-ly před králem
Job 9, 3. chtěl-li by se h. s ním

— 15, 3. h-a je se slovy neprospěšnými
Mk. 8,11. vyšli farizeové a počali se s ním h.

— 9,14. uzřel zákonniky, an se h-jí s nimi
— 16. co se h-áte spolu?
— 34. h-ali se byli na cestě mezi sebou 

Sk. 6, 9. povstali někteří h-ajíce se s štěp.
— 9,29. (Saul) h-al se s fteky
— 17,18. někteří z mudrců h-ali se s ním
— 19, 8. h-aje se a uče o království B.

Juda 9. ježto Michal s ďáblem h-al se
Hadí.

Iz. 14,29. z plemene h-iho vyjde baziliškus 
Jer. 46,22. hlas jeho jako h. syptěti bude

Hádka.
Job 16,21. ó by lze bylo v h-u s nim se vydati
Luk. 9,46. vznikla mezi nimi h. o to
Sk. 15. 2. h-u Pavel a Barnabáš s nimi měl
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Sk. 18,15. pakliť jsou jaké h-y o slovích
— 28, 29. odešli, majíce mezi sebou h-y mnohé 

Řím. 14, 1. ne k h-ám o otázkách
1 Tim. 1, 4. odkudž jen h-y pocházejí
— 6, 4. nemoudrost při h-ách o slova
— 5. marné h-y lidí na mysli porušených 

Tit. 3, 9. h-y zákonní zastavuj
Hadry.

Př. 23, 21. ospanlivost v h. obláří; Jer. 38, 11. 
Haggit.

2 Sam. 3, 4. Adoniáš, syn H.; 1 Kr. 1, 5. 2, 13.
1 Par. 3, 2.

Hahá!
2. 35, 21. h.! h.I jižť vidí oko naše

— 40,16. říkajíce: h.! h.! 70, 4.
Hachila.

1 Sam.23,19. David na pahrbku H-e; 26, 1.
Hai.

1 M. 12, 8. Bethel na západ, H. na východ;
13, 3. Joz. 7, 2.

Joz. 7, 4. utekli před muži města H.
— 8, 1. dal jsem v ruku tvou krále H.; 9, 3.
— 12, 9. král H. jeden

Ezd. 2,28. mužů z Béthel a H. 223; Neh. 7, 32. 
Jer. 49, 3. když popléněno bude H.

Háj.
2 M. 34,13. jejich h-e posekáte; 5 M. 7, 5.
5M. 12, 3. h-e jejich ohněm spalte
— 16,21. nevysadíš sobě h-e u oltáře H. 

Soud. 6,25. h., kt. j. vedlé něho, posekáš 
1 Sam.22, 6. Saul bydlil pod h-em v Ráma
1 Kr. 16,33. udělal také Achab i h.
2 Kr. 13, 6. ano i h. ještě zůstával v Samaří

— 18, 4. Ezechiáš h-e posekal
— 21, 3. (Manasses) vysadil h.; 2 Par. 33, 3.
— 23, 6. vyvezl také h. z domu H. ven
— 7. v nichž ženy tkaly kortýny k h-i
— 14. (Joziáš) h-e posekal; 2 Par. 34, 3.
— 17, 6. (Jozafat) zkazil h-e v Judstvu
— 19, 3. že jsi vysekal h-e ze země 

Iz. 1,29. zahanbeni budete pro h-e
— 57, 5. kt. smilníte v h-ích 

Mích. 5,14. vykořením i h-e tvé
Hájiti.

Iz. 31, 5. h. bude H. Jeruzaléma
Fil. 4, 7. h. bude srdcí vašich v Kristu Ježíši

Hák.
2 M. 26,32. h-ové zlatí

— 27,17. h-ové stříbrní
— 39,33. přinesli h-y jeho, dsky jeho

1 Sam. 2,13. maje v ruce své h. třízubý; 14.
Job 40,21. zdali h-em probodneš čelist jeho?
— 26. zdaž naplníš h-y kůži jeho 

Am. 4, 2. vezme vás na h-y (rybářské)
Haklík.

2 M. 26, 6. uděláš 50 h-ů zlatých
— 11. h-ů měděných 50
— 28,13. uděláš i h-y zlaté
— 36,13. udělal 50 h-ů; 18.
— 39,16. udělali dva h-y zlaté

Halak.
Joz. 11,17. od hory H., kt. se táhne do Seir 

Halelu Jab.
2. 104,35. 105, 45. 106, 1. 48. 111, 1. 112, 1.

113, 1. 9. 115, 18. 116, 19. 117, 2. 
135, 1. 21.146,1.10. 147,20. 148,1.14. 
149, 1. 9. 150, 1. 6. Zj. 19, 1. 3. 4. 6.

Haléř.
3 M. 27,25. lot j. 20 h-ů 
Mat. 5,26. dokudž posledního h-e nenavrátíš 
Luk. 12, 59. dokudž by i posledního h-e 

Halže.
1 M. 38,18. h-i svou, a hůl svou (dej)
— 25. čí jsou tyto věci, prsten h. a hůl? 

Soud. 8,21. h., kt. byly na hrdlech velbloudů 
Ž. 73, 6. otočeni jsou pýchou jako h-í 
Pis. 1,10. hrdlo tvé h-emi
Iz. 3,18. odejme Pán poučníky a h.

Hammedat.
Est. 3, 1. Aman, syn H-ův; 8, 5. 9, 24.

Mamran.
1 Par. 1, 41. synové Dísonovi: H.

Hanba.
1 M. 9,23. Sem a Jáfet zakryli h-u otce svého
— 17,11. obřežete tělo h-y své

2M. 20,26. aby h. tvá u něho odkryta nebyla
3 M. 18, 7. h-y otce svého neodkryješ
1 Sam.20,30. k h-ě své, i k h-ě matky své
2 Par. 32,21. že se s h-ou navrátil do země své 
Job 8,22. nenávidící tebe v h-u oblečeni
— 10,15. nepozdvihnu hlavy, nasycen jsa h-ou 

2. 35,26. v stud a h-u ať jsou oblečeni
— 40,16. že mne k h-ě přivésti usilují; 70, 4.
— 44,16. h. tváři mé přikrývá mne
— 69, 7. nechť nepřicházejí skrze mne k h-ě
— 71,13. (přikryti) buďte lehkostí a h-ou
— 89, 46. h-ous jej přioděl. Sélah.
— 109,29. nechť se odějí jako pláštěm h-ou
— 132,18. nepřátely jeho v h-u zobláčím

Př. 9, 7. kdo tresce posměvače, dochází h-y
— 10, 5. vyspává ve žni syn, kt. h-u činí
— 12, 4. jako hnis, kteráž k h-ě přivodí
— 16. ale opatrný h-u skrývá
— 17, 2. panovati nad synem, kt. j. k h-ě
— 19,26. syn, kt. h-u a lehkost činí
— 29,15. dítě sobě volné k h-ě přivodí matku 

Iz. 3,17. H. h-u jejich obnaží
— 45,16. odjedou s h-ou činitelé obrazů 

Jer. 3,25. ležíme v h-ě své
— 48, 39. jak se obrátil zpět Moáb s h-ou 

Luk. 14, 9. s h-ou na posledním místě seděti 
2id. 12, 2. Ježíš strpěl kříž, opováživ se h-y 
Zj. 3,18. aby neokazovala se h. nahoty své
— 16,15. aby neviděli h-y jeho

Hanbiti 86.
Ezd. 9, 6. h-ím se pozdvihnouti tváři své
2. 119,46. o svědectvích tvých a nebudu se h.
Jer. 14, 3. navrátí se h-íce sé a stydíce se
— 51,51. h-í se tváře naše, Že cizozemci 

Ez. 16,61. rozpomeneš se a h. se budeš; (63.)
— 43,11. se h. za všecko, což páchali



146 Hanbiti se —  Hebrejský.

Mich. 3, 7. budou se h. ti vidoucí 
Sof. 3, 11. nebudeš se h. za žádné skutky své 

Hanebnost.
Oz. 2, 5. h. páše rodička jejich 
Juda 13. vody mořské, vymítající své h-i 

Hanebný.
1 M. 34, 7. proto že h-ou věc učinil v Izraeli 
Soud. 19,24. muži tomu nečiňte věci té h-é 
Jer. 3, 9. h-ým smilstvím poskvrnila země

Hanějící.
Z. 44, 17. a to z příčiny řeči h-ího

69, 10. haněni h-ích tě na mne připadla; 
ftím. 15, 3.

Hanění.
Iz. 51, 7. h. jejich neděste se 
Dan. 11,18. to h. jeho na něj obrátí

Haněti.
2 Sam.21,21. když h-ěl Izr., zabil ho; 1 Par. 20, 7. 
Luk. 6, 22. blahoslavení když vás h. budou
1 Petr 3,16. kt. h-ějí vaše ctné obcování 

Viz: Hanějící.
Hánlivý.

ftím. 1, 30. 32. h-í (hodni jsou smrti)
Hara.

1 Par. 5,26. dovedl je až do H.
Hárán.

1M. 11,26. 27. Táre zplodil H-a; H. Lota
— 28, umřel H. prvé než Táre
—  23, 9. synové Semei: H.

Haret.
1 Sam.22, 5. odšel David a přišel do lesa H. 

Harfa.
1 M. 4, 21. Jubal, otec všech hrajících na h-u
1 Sam.10, 5. před nimi buben, píšťalka a h.
— 16,16. kt. by uměl hráti na h-u
— 23. David bera h-u, hrával

2 Sam. 6, 5. hráli před H. na h-y; 1 Par. 13, 8.
2 Kr. 3,15. toho, kt. by uměl hráti na h-u
1 Par. 15, 21. hráli na h-ách při zpěvu
— 28. hráli na loutny a na h-y

Job 21,12. povyšují hlasu při bubnu a h-ě
— 30,31. v kvílení obrátila se h. má

Ž. 33, 2. oslavujte H. na h-ě; 43, 4. 71, 22. 
81, 3.

— 19, 5. při h-ě vykládati budou přípovídku
— 57, 9. probuď se loutno a h-o; 108, 3.
— 92, 4. při h-ě s písničkou

Iz. 16,11. střeva má jako h. znějí
— 23,16. vezmi h-u, ó nevěstko!
— 24, 8. utichne veselí h-y

1 Kor. 14, 7. bezdušné věci, jako píšťalka neb h.
kterak vědíno, co se na h-u hrá? 

Zj 5, 8. majíce jedenkaždý z nich h-u
— 14, 2. hlas těch, kt. hrají na h-y své
— 15, 2. ani stojí, majíce h-y Boží

Haroset.
Soud. 4, 2. (Jabin) bydlil v H. pohansk.; 13. 16. 

Haserot.
4 M. 11,35. bral se lid na poušť H.; 33, 17. 18.

Hasesontamar.
1 M. 14, 7. i Amorejského, bydlícího v H.;

2 Par. 20, 2.
Hasnouti.

Př. 26, 20. když není drev, h-e oheň
— 31,18. ani v noci neh-e svíce je jí 

Iz. 43,17. h-ou, jako knot h-e
Mat. 25, 8. lampy naše h-ou
Mk. 9, 44. oheň jejich neh-e; 46. 48.

Havran.
Luk. 12, 24. patřte na h-y, žeť nesejí 

Hazael.
1 Kr. 19, 15. pomažeš H-e za krále 
2I\r. 8, 8. řekl král H-ovi: Vezmi dar
— 9. šel H. vstříc (Elizeovi)
— 12. řekl H.: Proč pán můj pláče
— 13. řekl H.: Což j. služebník tvůj pes?
— 15. kraloval H. místo něho
— 28. na vojnu proti II-ovi; 9, 14. 10, 32.
— 12,17. vytáhl II. proti Gát, proti Jeruz.
— 13, 3. vydal Izraele v ruku H-e
— 24. umřel H., král Syrský 

Am. 1, 4. pošli oheň na dům H-ův
Házeti.

Soud. 20,16. z praku kamením h-eli k vlasu
2 Sam.16, 6. kamením h-el na Davida
Job 2,12. h-eli prachem nad hlavy své zhůru 
Ž. 147, 17. h-í ledem svým jako skývami

Hbitě.
2 M. 9, 20. svolal h. služebníky své i dobytek

Hbitý.
Ž. 45, 2. jazyk můj jako péro h-ého písaře

Hébal.
5 M. 11,29. dáš zlořečení na hoře H.; 27, 13.

27, 4. kameny na hoře H.; Joz. 8, 30.
Joz. 8, 33. polovice proti hoře H.
1 Par. 1,22. (Jektán zplodil) H-e 

Hebénový.
Ez. 27,15. dříví h-é směňovali 

Heber.
1 M. 10, 21. synů H.; 24. 25. Luk. 3, 35.

— 11,14. Sále zplodil H-a; 1 Par. 1, 18. 25.
— 46,17. synové Beriovi: H.; 1 Par. 7, 31.

1 Par. 5,13. bratří jejich: Zia, H., těch 7
— 8, 12. synové Elpálovi: H.

Neh. 12,20. (kněží z čeledi) Amokovi: H.

Heber Cinejskv.
Soud. 4,11. 17. 5, 24.

Hebrejský.
1 M. 14,13. jeden zvěstoval Abramovi H-ému
— 39,14. přivedl nám muže H-ého
— 17. přišel ke mně služebník ten H.
— 41,12. byl s námi mládenec H.

2 M. 1,15. poručil babám H-ým
— 16. ženám H-ým; 19. 2, 7.
— 2, 6. z dětí H-ých j. toto
— 11. an tepe muže H-ého
— 12. dva muži H-ští vadili se
— 3,18. Hosp. Bůh H. potkal se s námi;



Hebrejský •— Hermon. 147

5, 3. 7, 16. 9, 1. 13. 10, 3.
1 Sam. 4, 6. hlas výskání ve vojště H-ém
— 9. abyste nesloužili těm H-ým
— 13, 3. ať to slyší H-ští
— 7. H-ští přepravili se přes Jordán
— 19. aby sobě nenadělali H-ští mečů
— 14, 11. H-ští lezou z děr
— 21. H-ští někteří byli s Filistinskými 

Jer. 34, 9. služebníka H-ého neb H-ou 
Jon. 1, 9. II. jsem, a Hospodina ctím

Hebron.
1 M. 13,18. v rovinách Mamre, kt. j. při H-u
— 23, 2. Arbe, kt. slově II.; 35,27. Soud. 1,10.
— 19. Machpelah proti Mamre, to slově II.

1 M. 37,14. (Jákob) poslal (Jozefa) z údolí H.
2 M. 6,18. synové Kahat: H.; 4 M. 3, 19.

1 Par. 6, 2. 18. 15, 9. 23, 12. 19. 24,23.
4 M. 13, 23. přišli až do H-u; H. prvé ustaveno j. 
Joz. 10, 3. poslal k Ohamovi, králi H.

— 36. vstoupil Jozue do H. a dobývali ho
— 12, 10. král H. jeden
— 14,13. Jozue dal H. Kálefovi; 14.
— 15. sloulo H. prvé město Arbe; 20, 7.
— 15, 54. Kariatarbe, jenž j. H.
— 21,11. H. na hoře Juda; 13.

2 Sam. 2, 3. bydlili v městech H-ských
— 11. David králem v H-u; 5, 5. 1 Kr.

2, 11. 1 Par. 29, 27.
— o, 5. David v H-u kraloval 7 let

1 Par. 2, 42. synů Mareše, otce H-ova
— 43. synové H-ovi: Chore atd.
— 6, 55. dali jim H. v zemi Judské

2 Par. 11,10. (vzdělal Roboám) H.
Hedbáví.

2 M. 26, 31. uděláš oponu z bílého h. soukaného
— 39,21. přivázali tkanici z h. modrého; 31. 

Joz. 2,18. jestliže neuvážeš provázku z h.
Hedbávný.

Iz. 19, 9. zahanbeni, kt. dělají věci h-é 
Ez. 16,10. přioděl jsem tě rouchem h-ým

Hefer.
4 M. 26,32. 33. Joz. 17, 2. 1 Par. 4, 6. 11, 36. 

Hegai.
Est. 2, 3. pod stráž H., strážce žen; 8. 15.

Hejtman.
1 M. 37, 36. Putifarovi, h-u žoldnéřů
2 M. 15, 4. nejpřednější h-é jeho ztopeni jsou 
5M. 20, 5. mluviti budou h-é k lidu; 8. 9.
1 Sam.14, 50. h. vojska Abner; 2 Sam. 2, 8.
2 Sam.10,16. Sobach, h. vojska Hadarezerova; 18.

— 24, 2. Joáb h. vojska (Davidova)
1 Kr. 1, 25. sezval syny královy a h-y vojska

— 2, 5. co učinil 2 h-ům vojsk Izrael.; 32.
— 32. Amaza, h. vojska Judského
— 16,16. Amri, h. nad vojskem Izraelským 

2I\r. 5, 1. Náman, h. vojska krále Syrského
— 25, 8. Nebuzardan, h. nad žoldnéři

1 Par. 13, 1. David poradil se s h-y
2 Par. 18,25. doveďte ho k Amonovi, h-u města

— 30. přikázal h-ům nad vozy
Neh. 7, 2. (Chananiáš) h. hradu Jeruzalém.

Jer. 37,13. byl tu h. nad stráži, Jiriáš
Ez. 9, 1. přistupte h-é k tomuto městu
— 23, 22. 23. vzbudím Babylonské h-y 

Dan. 2,14. Ariochovi, h-u nad žoldnéři
— 3, 24. Nabuchodonozor řekl h-ům

Mat. 27, 2. vvdali ho Pontskému Pilátovi, h-u
27. 28, 11. Luk. 20, 20.

Mk. 6,21. Herodes učinil večeři h-ům 
Luk. 19, 2. Zacheus byl h. nad celnými
Sk. 21, 31. h. vojska; 22, 26. 23, 10. 28, 16. 

Jan 18, 12.
— 22, 21. rozkázal je j h. do vojska uvésti
— 23,10. obávaje se h., aby Pavel
— 24, 7. přišed h. Lyziáš s mocí

Helám.
2Sam.lO, 16. přišli (Syrští) k II.

Helem.
1 Par. 7, 35. synové H-a, bratra jeho

Heli.
Luk. 3, 23. kt. byl syn H.

Helkat Hassurim.
2 Sam. 2,16. nazváno j. místo to H. H.

Helkiáš.
2 Kr. 18,18. Eliakim, syn H-ův, správce domu

— 22, 8. řekl H., kněz nejvyšší, k Satanovi
— 12. rozkázal H-ovi; 2 Par. 34, 20. 22.

1 Par. 6,13. Sallum zplodil H-e
— 26, 11. H. druhý (vrátný)

2 Par. 34,15. dal H. tu knihu Safanovi
— 35, 8. štědře se ukázali: H.

Ezd. 7, 1. syna H-ova
Neh. 8, 4. stál H. po pravé ruce jeho 
Iz. 22, 20. Eliakima, syna H-ova 
Jer. 1, 1. slova Jeremiáše, syjia H-ova

Helon.
Jer. 48,21. soud přišel na H.

Héman.
1 Kr. 4, 31. (Šalomoun) moudřejší byl nad H-a
1 Par. 2, 6. synové Záre: H.
— 6, 33. ze synů Kahat: H. kantor;

15, 17. 19. 16, 42. 2 Par. 5, 12.
2 Par. 29, 14. 35, 15.

— 16, 41. nechal H-a, aby vzdávali chválu 
2. 88, 1. složeni od H-a Ezrachitského

Her.
1 M. 38, 3. 6. 7. 46, 12. 4 M. 26, 19. 1 Par. 2, 3.

Hermas. 
ftím. 16,14. pozdravte H-my

Hermen. 
ftím. 16,14. pozdravte H-a

Hermogenes.
2 Tim. 1,15. že se odvrátili Fygellus a H.

Hermon.
5M. 3, 8. od potoku Arnon až k hoře H.

— 9. Sidonští říkají H-u Sarion
1 Par. 5,23. do Bál H. i Sanir, totiž hory H.
2. 89,13. Tábor a H. o tvém jménu zpívají
— 133, 3. jako rosa H. na hory Siónské 

Pis. 4, 8. pohledíš s vrchu hory H.
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Hermonský.
2. 42, 7. se na tč rozpomínám v krajině H-é

Herodes.
Mat. 2, 1. za dnů H-a krále; Luk. 1, 5.
— 3. to uslyšev H. král, zarmoutil se
— 7. H. tajně povolav mudrců
— 12. aby se nenavraceli k H-ovi
— 13. bude H. hledati děťátko
— 15. byl tam až do smrti H-ovy
— 16. H. uzřev, že by oklamán byl
— 19. když umřel H., aj, anděl Páně
— 22. Archelaus kraloval místo H-a
— 14, 1. uslyšel H. pověst o Ježíšovi
— 14, 3. jav H. Jana; Mk. 6, 17. Luk. 3, 19.
— 6. den narození H-ova; Mk. 6, 21.

Mk. 6,14. uslyšev o tom H. král, pravil
— 16. to uslyšev H. řekl: Totoť j. Jan
— 18. pravil Jan H-ovi: Neslušíť tobě

Mat. 14, 4. Luk. 3, 19.
— 20. H. ostýchal se Jana
— 8,15. pilně se šetřte kvasu H-ova 

Luk. 3, 1. H. byl čtvrtákem v Galilei
— 9, 9. řekl H.: Jana jsem já sťal
— 13, 31. H. chce tě zamordovati
— 23, 7. zvěděl, že by byl z panství H-ova
— 8. H., uzřev Ježíše, radoval se
— 11. pohrdná jím H.; 15.
— 12. učiněni jsou přátelé Pilát s H-em 

Sk. 4,27. se sešli proti Ježíšovi H. a Pilát
— 12, 1. dal se v to H. král, aby sužoval
— 6. když jej (Petra) vyvěsti měl H.
— 11. vytrhl mne z ruky H-ovy
— 19. H. ptaje se na něj, a nenalezna
— 21. H. obleka se v královské roucho
— 13, 1. Manahen, kt. byl vychován s H-em
— 23,35. rozkázal ho ostříhá ti v domě H-ově

Herodián.
Mat. 22,16. poslali k němu učedlníky s H-y; 

Mk. 3, 6. 12, 13.
Herodias.

Mat. 14, 3. pro H-adu, manželku Filipa;
Mk. 6, 17. Luk. 3, 19.

— 6. tancovala dcera H-ady; Mk. 6, 22. 
Mk. 6,19. H. lest skládala proti němu

Herodion.
Řím. 16,11. pozdravte H-a, příbuzného 

Het.
1 M. 10,15. 23, 3.
— 23, 7. Abraham poklonil se synům H.;

25, 10. 1 Par. 1, 13.

Hetejský, Hetejstí.
1M. 15,20. 2 M. 3, 8. 17. 23, 23. 4 M. 13, 30.

1 Kr. 9, 20.
— 25, 9. na poli Efrona H-ého
— 49,30. kt. koupil od Efrona H-ho; 50, 13.

2 M. 13, 5. uvede tě H. do země H-ých; 23, 23.
Joz. 1, 4. 3, 10. 12, 8. Soud. 3, 5. 
Neh. 9, 8.

2 Sam.11, 6. pošli ke mně Uriáše H-ého
1 Kr. 11, 1. Šalomoun zamiloval ženy H-é

2 Par. 8, 7. lid, kt. byl pozůstal z H-ých 
Ez. 16, 3. a matka tvá H-á; 45.

Heteus.
2 M. 23,28. aby vyhnali H -a; 33, 2. 34, 11.

5 M. 7, 1. 20, 17.
Hevejský.

2 M. 13, 5. když uvede tě H. do země H-ých
—  23,23. anděl můj uvede tě do země H-ého 

Joz. 11, 3. (poslal) k H-ému pod horou Hermon 
Soud. 3, 3. H-Ští bydlící na hoře Libánské
1 Kr. 9,20. lid, kt. byl pozůstal z H-ých
2 Kr. 17, 31. H-ští udělali Nibchaz a Tartak
2 Par. 8, 7. lid, kt. byl pozůstal z H-ých

Heveus.
1 M. 10,15. 17. Kanaan H -a; 1 Par. 1, 13. 15.
2 M. 23,28. pošli sršně, aby vyhnali H-a

—  34,11. vyženu před tváří tvou H-a
5 M. 20,17. do konce vyhladíš je: H-a

Víz: Heteus, Hetejský.
Hevilah.

1 M. 2,11. Píson obchází zemi H., kdež j. zlato
—  25,18. bydlili od H. až do Sur.

Hiddekel.
1 M. 2,14. Dan. 10, 4.

Hiel.
1 Kr. 16,34. H. Bethelský vystavěl Jericho

(Joz. 6, 25.)
Hierapolis.

Kol. 4,13. i kt. jsou v H -i (miluje Epafras) 
Higgaion.

Ž. 9,17. H. Sélah.
Hin.

2 M. 29, 40. 30, 24. 3 M. 23, 13. 4 M. 15, 4 atd.
28, 5. atd. Ez. 4, 11. 45, 24. 46, 14. 

Ez. 46, 5. oleje h. na efi 
Hinnom.

Joz. 15, 8. přes údolí synů H.
2 Kr. 23,10. Tofet, v údol. s. H.; Jer. 7, 31. 32. 

Viz: Benhinnom.

Híra.
1 M. 38,12. šel (s Judou) H. Odolamitský, přítel 

Hišpanie.
Řím. 15,24. když koli půjdu do H.; 28.

Hlad.
1 M. 12,10. veliký byl h. v té zemi; 26, 1.

41, 54. 43, 1. 45, 11. 47, 4.
—  41,27. bude 7 let h-u; 36.
—  54. počalo 7 let h-u přicházeti
—  42, 5. byl h. v zemi Kananejské
—  19. odneste obilí k zapuzeni h-u
—  47,13. veliký byl h. velmi

trápení veliké bylo od h-u
—  20. proto že rozmohl se mezi nimi h.

5 M. 8, 3. dopustil na tebe h.
Rut 1, 1. za Času soudců byl h. v zemi
2 Sam.21, 1. byl pak h. za dnů Davidových 3 léta

—  24,13. chceŠ-li, aby přišel h. za 7 let
1 Kr. 8,37. byl-li h. na zemi; 2 Par. 6, 28.
—  18, 2. byl h. veliký v Samaří
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2Kr. 4,38. byl h. v té zemi
— 8, 1. zavolal H. h-u, a přijdeť

1 Par. 21,12. vol sobě: Buďto h. za 3 léta
2 Par. 20, 9. jestliže by na nás přišly, buď h. 
Neh. 5, 3. obilé jednati v h-u tomto
— 9,15. chléb s nebe dal jsi jim v h-u 

Job 5,20. v h-u vykoupil by tě od smrti
— 22. h. buď tobě za smích
— 24,10. ti, kt. snášejí snopy, v h-u zůstávati
— 30, 3. h-em znuzeni utíkali 

Ž. 33,19. aby živil je v čas h-u
— 34,11. lvičátka h. trpívají
— 37,19. ve dnech h-u nasyceni budou
— 105,16. když přivolav h. na zemi 

Iz. 14,30. kořen tvůj umořím h-em
— 51,19. setření, h. a meč
— 65,13. vy pak h. trpěti budete 

Jer. 5,12. meče ani h-u nepocítíme
— 14,13. pror. říkají: h. nepřijde na vás; 15.
— 14,15. meče ani h-u nebude v zemi této

mečem a h-em ti proroci zhynou;
— 15, 2. kdo k h-u, k h-u
— 27, 8. h-m i morem navštívím národ ten
— 13. proč máte zahynouti h-em
— 44,12. (v Egyptě) mečem a h-em pomrou 

Pláč 4, 9. lépe těm, nežli kt. mrou h-em
— 5,10. kůže naše zčernaly od náramn. h-u 

Ez. 5,16. vystřelím jízlivé střely h-u
— 14,13. poslal bych na ni h.
— 36,29. nedopustím na vás h-u
— 30. neponesete potupy h-u mezi národy 

Am. 8,11. ne h. chleba ani žízeň vody
Mat. 24, 7. h-ové a morové; Mk. 13,8. Luk. 21,11. 
Luk. 4,25. když byl h. veliký po vší zemi
— 15,14. stal se h. veliký v krajině té
— 17. a já h-em mru

Sk. 7,11. přišel h. na všecku zemi Egypt.
— 11,28. že bude h. veliký po všem okršlku
— 27,21. když jsme již byli h-em ztrápeni 

Řím. 8, 35. zdali h.? čili nahota
2 Kor. 11,27. v h-u a v žízni, v postech
Zj. 18, 8. rány jeho, smrt a pláč i h.

Hladký.
1 M. 27,11. Ezau j. chlupatý a já jsem h.
— 16. obvinula díl h. hrdla jeho

1 Sam.17, 40. David vybral sobě 5 kamenů h-ých 
Iz. 57, 6. mezi h-ými kameny díl tvůj 
Luk. 3, 5. ostré cesty budou h-é

Hladovitý.
1 Sam. 2, 5. h-i přestali lačněti
2 Sam.17,29. lid ten j. h. a ustalý 
Job 5, 5. obilé jeho sžíře h.
— 18,12. h-á bude sila jeho
— 22, 7. h-ému zbraňovals chleba

Ž. 59,16. h-i jsouce uložiti se musejí
— 107, 9. duši h-ou naplňuje dobrými věcmi
— 36. i osazuje na ni h-é

Př. 28,15. nedvěd h. j. panovník bezbožný 
Iz. 8,21. že se bude h. jsa zlobiti

Hlas.
1 M. 3, 8. uslyšeli h. H. Boha; 10.
— 10. h. tvůj slyšel jsem v ráji

— 17. že jsi uposlechl h-u ženy své
— 4,10. h. krve bratra tvého volá
— 21,16. (Agar) pozdvihši h-u svého plakala
— 27,22. h. j. h. Jákobův
— 38. povýšil Ezau h-u svého a plakal
— 29,11. Jákob povýšiv h-u svého, plakal
— 39,15. že jsem h-u svého pozdvihla; 18.
— 45, 2. (Jozef) pozdvihl h-u svého s pláčem 

2M. 4, 1. ani uposlechnou h-u mého; 8. 9.
— 5, 2. kdo j. H., abych uposlechl h-u jeho
— 19, 5. jestliže poslouchati budete h-u

mého; 5 M. 28, 1. Jer. 11, 4.
— 19. Mojžíš mluvil, a B. mu odpov. h-em
— 32,17. uslyšev Jozue h. lidu křičícího
— 18. h. zpívajících já slyším

4 M. 14,22. aniž uposlechli h-u mého
5 M. 1,34. uslyšel H. h. řečí vašich

— 4,12. h. slov slyšeli jste
— 21,20. syn náš tento neposlouchá h-u naš.
— 26, 7. vyslyšev H. h. náš, popatřil

Joz. 6,20. h. trouby; Jer. 4, 19. 21. Ez. 33, 5* 
Am. 2, 2.

— 10,14. jako když vyslyšel H. h. člověka
— 24,24. h-u jeho poslouchati budeme

1 Sam. 1,13. h-u pak jejího nebylo slyšeti
— 15, 1. pozorujž nyní h-u slov H.
— 24. a povolil jsem h-u jejich
— 24,17. není-liž to h. tvůj, synu můj; 26,17.

2 Sam. 19, 35. zdaliž poslouch. mohu h-u zpěváků
1 Kr. 18,27. křičte vysokým h-em
—  19,12. a za ohněm h. tichý a temný 

2K r. 7,10. nebylo tam ani h-u lidského
2 Par. 20,19. aby chválili H. h-em velikým 
Ezd. 3,13. od h-u plačícího lidu

h. ten slyšán byl daleko 
Job 3,18. neslyší více h-u násilníka

— 9,16. neuvěřím, aby vyslyšel h. můj
— 34,16. pusť v uši své h. řečí mých
— 37, 1. poslouchejte hřmotného h-u jeho
— 3. za nimž hřímá h-em důstojnosti

když se slýchá h. jeho
— 4. Bůh silný hřímá h-em svým
— 38,34. můžeš-li pozdvihn. k oblaku h-u 

2. 3, 5. h-em svým volal jsem k H.
— 5, 4. H., v jitře vyslyšíš h. můj
— 19, 4. kdež by nemohl slyšán býti h. jejich
— 27, 7. slyš mne H., h-em volajícího
— 28, 2. h. modliteb mých; 6. 31, 23. 140, 7.
— 29, 3. h. Hospodinův nad vodami
— 4. h. H. přichází s mocí

h. H. s velebností; atd.
— 55,18. volati budu, až i vyslyší h. můj
— 64, 2. slyš ó Bože, h. můj, když naříkám
— 68, 34. vydává h. svůj, h. přemocný
— 77, 2. h. můj k Bohu, když volám
— 81,12. neuposlechl lid můj h-u mého
— 86, 6. pozoruj h-u žádosti mých
— 95, 7. dnes uslyšíte-li h. jeho; Žid. 3, 7.
— 102, 6. od h-u lkáni mého přilnuly kostí mé
— 103,20. poslušní jsouc h-u slova jeho
— 104,12. z prostřed ratolestí h. svůj vydává
— 116, 1. miluji H-a, že vyslýchá h. můj
— 118,15. h. prokřikováni v stáních sprav.



ISO Hlas —  Hlava.

2. 119,149. h. můj slyš podlé svého milosrden.
— 130, 2. Pane, vyslyš h. můj

nakloň uší svých k h-u proseb
— 141, 1. H., pozoruj h-u mého 
—■ 142, 2. h-em svým k H. volám

h-em svým H. pokorně se modlím 
Př. 8, 4. a h. můj jest k synům lidským

— 27,14. dobrořečí příteli h-em velikým 
Kaz. 5, 3. tak h. blázna z množství slov
— 12, 4. povstanou k h-u ptačímu

Pis. • 2, 8. h. milého mého, aj, onť se béře
— 14. slyším h. tvůj, neb h. tvůj libý 

Iz. 6, 8. slyšel jsem h. Pána řkoucího
— 13, 4. h. množství na horách, h. národů
— 21,11. slyším h. ze Seir: Strážný!
— 37,23. proti komus povýšil h-u?
— 40, 3. h. volajícího: Připravtež cestu H.;

Mat. 3, 3. Mk. 1, 3. Luk. 3, 4. Jan 1,23.
— 6. h. řkoucího: Volej
— 9. povyš mocně h-u svého
— 42, 2. ani slyšán bude vně h. jeho
— 50,10. poslouchající h-u služebníka jeho
— 58, 1. jako trouba povyš h-u svého

Iz. 65,19. aniž se více bude slýchati h-u pláče 
aneb h-u křiku

— 66, 6. h. hřmotu z města,
h. z chrámu, h. Hospodinův 

Jer. 3,21. h. po místech vysokých buď slyšán
— 4, 31. slyším h. jako rodičky
— 6,23. h. jejich jako moře zvučeti bude
— 7,16. aniž pozdvihuj za ně h-u; 11, 14.
— 29. naříkej h-em na místech vysokých
— 34. aby přestal h. radosti a h. veselé,

h. ženicha a h. nevěsty; 16, 9. 25,10. 
Zj. 18, 23.

— 10,13. když vydává h., ječení vod; 51, 16.
— 12, 8. dědictví mé vydává h. svůj
— 22,21. neuposlechla s h-u mého
— 25,10. aby zahynul h. radosti i h. veselé
— 30. z příbytku svatosti své vydá h. svůj
— 30, 5. h. předěšení a hrůzy slyšíme
— 31,15. h. v Ráma slyšán j.; Mat. 2, 18.
—■ 16. zdrž h. svůj od pláče
— 31,11. ještě bude ^slýchán h. radosti a h.

veselé atd.
Ez. 3,12. slyšel jsem h. hřmotu velikého; 13.

— 13. h. křídel zvířat, h. kol naproti nim
— 8,18. budou vola ti v uši mé h-em velikým
— 23, 42. když h. toho množství poutichl 

Dan. 4,28. h. s nebe; Mat. 3, 17. Mk. 1, 11.
Luk. 3, 22. Jan 12, 28. Zj. 14, 2.

— 8,16. slyšel jserti také h. lidský 
Joel 2,11. H. sám vydá h. svůj 
Jon. 2, 3. vyslyšel jsi h. můj 
Mich. 6, 9. h. H-ův na město volá 
Zach. 11, 3. kvílení pastýřů, h. řváni lvů
Mat. 12,19. aniž kdo na ulicích uslyší h. jeho

— 17, 5. h. z oblaku; Mk. 9, 7. Luk. 9, 35.
— 24, 31. pošle anděly své s h-em trouby 

Lukf 1, 44. jakž se stal h. pozdravení tvého
—  17,15. jeden velikým h-em velebě Boha
— 19,37. chváliti Boha h-em velikým
— 23,23. rozmáhali se h-ové i předních kněží

Jan 3, 8. vítr věje, a h. jeho slyšíš
—  29. raduje se pro h. ženicha
— 5,25. mrtví uslyší h. Syna Božího
— 28. všickni (v hrobích) uslyší h. jeho
—  37. jehož jste vy h-u nikdy neslyšeli
— 10, 3. ovce h. jeho slyší
— 16. h. můj slyšeti budou (ovce)
— 27. ovceť mé h. můj slyší
— 11, 43. zvolal h-em velikým: Lazaře
— 18, 37. kdož j. z pravdy, slyší h. můj 

Sk. 2, 6. když se stal ten h. (s nebe)
— 8, 7. duchové nečistí křičíce h-em velik.
— 9, 4. řkoucí: Sauli; 22, 7. 9. 14.
— 7. slyšíce, ale žádného nevidouce
— 10,13. h.: Vstaň, Petře; 15. 11, 7. 9.
— 12,22. zvolal lid: Boží h. a ne lidský
— 14, 23. zřídivše podlé daných h-ů starší 

1 Ivor. 14, 8. trouba vydala-li by nejistý h.
— 10. nic není bez h-u

Gal. 4,20. chtěl bych proměniti h. svůj
1 Tes. 4,16. Pán s h-em archanděla sestoupí 
Žid. 12, 26. jehož h. tehdáž byl zemí pohnul
2 Petr 1, 17. když se stal k něm h. takový

— 18. ten h. my jsme slyšeli s nebe
— 2,16. oslice člověčím h-em promluvivši 

Zj. 1,15. h. jeho jako h. vod mnohých
— 3, 20. jestližeť by kdo uslyšel h. můj
— 6, 1. praví jako h-em hromovým
— 16, 17. vyšel h. veliký z chrámu nebes.
— 18, 22. h. na harfy hrajících nebude

Hlásati.
Neh. 6, 7. h-ali o tobě: Král v Judstvu!
Ž. 87, 3. věci, kt. se o tobě h-a jí

— 145, 7. pamět mnohé dobroty tvé h. budou 
Mat. 10,27. co v uši slyšíte, h-ejte na domích 
Luk. 12, 3. h-ánoť bude na střechách

Hlasitě.
1 Par. 15,19. hráli h. na cimhálích 
Ž. 26, 7. abych tě h. chválil

Hlasitý.
Ž. 47, 2. trubte Bohu s h-ým prozpěvováním

— 150, 5. chvalte je j na cimbály h-é
Hlásný.

2 Sam.13, 34. pozdvih služebník h. o5í svých 
Dan. 4,10. h. a svátý s nebe sestoupiv; 20.

— 14. usouzení h-ých a řeč žádosti
Hlava.

1 M. 3,15. ono potře tobě h-u
— 28,11. kamení položil pod h-u svou; 18.
— 40,16. 3 košové na h-ě mé
— 47, 31. sklonil se Izrael k h-ám lůže
— 48, 14. pravici vložil na h-u Efraimovu; 17.

levici na h-u Manassesovu; 17. 18.
2 M. 29,10. vloží ruce své na h-u volka

— 15. vložíť ruce na h-u skopce; 19.
3 M. 1, 4. vloží ruku svou na h-u oběti

— 15. nehtem natrhne h-y jeho; 5, 8.
— 8,12. vlil oleje pomazání na h-u Aronovu
— 10, 6. hlav svých neodkrývejte
— 16,21. vloží obě ruce své na h*u kozla

4 M. 1, 2. po h-ách jejich; 20. 22. 3, 47.



Hlava. 151

4 M. 1,16. ti jako h-y tisíců Izr. budou
— 6, 5. břitva nevejde na h-u jeho

5 M. 21,12. oholí sobě h-u (zajatá)
— 28,13. ustanoví tě H. za h-u
— 33,16. požehnání na h-u Jozefovu 

Joz. 2,19. krev jeho bude na h-u jeho
krev jeho na h-y naše připadni 

Soud. 5,26. (Jáhel) ztloukla h-u jeho (Zizarovu)
— 9, 53. žena nějaká prorazila h-u jeho
— 16,13. 7 pramenů z vlasů h-y mé

1 Sam.15,17. učiněn jsi h-ou pokolení Izr.
— 17, 51. sťal jím h-u jeho (Goliášovu)

54. David vzav h-u toho Filistinského
— 25,39. zlost Nábalovu shrnul H. na h-u

jeho
— 29, 4. zdali ne h-ami mužů těchto?

2 Sam. 2,16. ujavše jeden každý za h-u bližního
— 3,29. nechať přijde r_a h-u Joábovu
— 4, 8. přinesli h-u Izbozetovu

aj, h. Izbozeta, syna Saulova
— 13,19. Támar vložila ruku na h-u svou
— 20,21. h. jeho vyvržena bude přes zeď
— 22, 44. abych byl za h-u národům

2 Kr. 4,19. h. má, h. mál
— 6,25. h. oslová byla za 80 stříbrných
— 10, 8. přinesli h-y synů královských

1 Par. 10, 9. vzali h-u jeho i odění jeho
— 10. h-u (Saulovu) přibili v chrámě 

Ezd. 9, 6. neprav, rozmnožily se nad h-ou 
Neh. 4, 4. obrať pohanění na h-u jejich 
Job 1, 20. ted}r Job oholil h-u svou

— 2,12. házeli prachem nad h-y své
— 10,15. ani tak nepozdvihnu h-y
— 29, 3. dokud svítil svící nad h-ou mou 

Ž. 7,17. obrátiť se usilování jeho na h-u jeho
— 18, 44. postavils mne v h-u národům
— .21, 4. vstavil jsi na h-u jeho korunu
— 22, 8. h-ami potřásají; 109, 25.
— 23, 5. pomazuješ olejem h-y mé
— 27, 6. vyvýšena bude h. má nad nepřátely
— 38, 5. nepravosti mé vzešly nad h-u mou
— 40,13. nad po?et vlasů h-y mé
— 44,15. aby nad námi h-ou zmítáno bylo
— 66,12. vsadils člověka na h-u naši
— 68, 22. raní Bůh h-u nepřátel svých
— 74,13. potřels h-y draků u vodách
— 14. ty jsi potřel h-u Leviatanovi
— 83, 3. kt. tě v nenáv., pozdvihují h-y
— 110, 6. h-u panující nad mnohými krajin.
— 118,22. učiněn j. v h-u úhelní; Luk. 20, 17.

Sk. 4, 11. 1 Petr 2, 7.
— 133, 2. jako mast výborná na h-ě
— 140, 8. přikrýváš h-u mou v čas boje
— 141, 5. olej, kt. neprorazí h-y mé 

Př. 4, 9. přidá h-ě tvé příjemnosti
— 10, 6. požehnání j. had h-ou spravedliv.
— 25, 22. uhlí řeřavé shromáždíš na h-u jeho 

Kaz. 2,14. moudrý má oči v h-ě své
Pis. 5, 2. h. má plná j. rosy

— 11. h. jeho jako ryzí zlato
— 7, 5. h. tvá na tobě jako Karmel 

Iz. 1, 5. všecka h. j. neduživá
— 6. od spodku nohy až do vrchu h-y

—  7, 8. h. Syrské země j. Damašek
h. Damašku Rezin

—  9. h. Efraimova Samaří
h. Samaří syn Romeliášův

— 9,14. odetne H. od Izraele h-u i ocas
—  15. stařec a vzácný člověk, onť j. h.
— 19,15. h. neb ocas

—  35,10. veselé věčné na h-ě jejich; 51, 11.
—  37,22. potřásá h-ou za tebou
— 58, 5. aby svěsil jako třtina h-u svou 

Jer. 2,16. pasou na vrchu h-y tvé
— 9, 1. aby h. má byla vodou
— 13, 26. odkryji podolek tvůj nad h-u tvou
— 14, 4. oráči přikryjí h-u svou
— 18,16. aby pokynul h-ou svou
— 48, 37. na každé h-ě bude lysina; Am. 8, 10.
— 45. sžíře vrch h-y těch, kt. jen bouři 

Pláč 1, 5. nepřátelé jeho jsou h-ou
— 2,10. posýpají prachem h-y své

panny Jer. svěšuji k zemi h-y své
— 15. potřásají h-ou svou za tebou 

Ez. 7,18. bude na všech h-ách lysina
—  9,10. cestu jejich na h-u jejich obrátím;

11, 21. 16, 43. 22, 31.
— 13,18. dělají kukly na h-u
— 38, 2. 3. 39, 1. kníže a h-o v Méšech!

Dan. 2, 38. ty jsi ta h. zlatá
Oz. 1,11. ustanovíce nad sebou h-u jednu
Jon. 2, 6. lekno otočilo se okolo h-y mé

— 4, 8. bilo slunce na h-u Jonášovu
Mat. 5, 36. ani skrze h-u svou budeš přisahati

— 6, 17. pomaž h-y své a tvář umej
— 8,20. nemá, kde by h-u sklonil; Luk. 9, 58.
— 10,30. vlasové na h-ě sečteni; Luk. 12, 7.
— 14, 8. h-u Jana Křtitele; 11. Mk. 6, 24. 27.
— 21, 42. učiněn j. v h-u úhlovou; Mk. 12, 10.
— 26, 7. vylila ji na h-u jeho; Mk. 14,3.
— 27,29. vstavili na h-u jeho; Jan 19, 2.
— 20. bili je j v h-u jeho; Mk. 15, 19.
—  39. ukřivujíce hlav svých 

Mk. 12, 4. i toho ranili v h-u
— 15, 29. potřásajíce h-ami svými 

Luk. 7, 38. vlasy h-y své vytírala; 44.
— 46. h-y mé nepomazal jsi
— 21,28. pozdvihnětež hlav svých

Jan 13, 9. netoliko nohy, ale i ruce i h-u
— 19, 30. nakloniv h-y, ducha Otci poručil
— 20,12. uzřela 2 anděly, jednoho u h-y 

Sk. 18, 6. krev vaše na h-u vaši
— 18. Pavel oholiv h-u v Cenchreis
— 27, 34. žádného z vás vlas s h-y nespadne 

Řím. 12,20. uhlí řeřavé shrneš na h-u jeho
1 Kor. 11, 3. muže h. j. Kristus; Ef. 5, 23.

a h. ženy muž; Ef. 5, 23. 
h. pak Kristova Bůh

— 4. § přikrytou h-ou ohyžďuje h-u
— 5. žena s nepřikrytou h-ou
— 7. muž nemá zavíjeti h-y
— 10. máť žena míti obestření na h-ě
— 12, 21. nemůže říci h. nohám

Ef. 1,22. je j dal h-u nade všecko církvi
— 4,15. rosťme v toho, kt. j. h., v Krista
— 5, 23. jako Kristus h. církve



152 Hlava —  Hledati.

Kol. 1,18. onť j. h. těla, církve
— 2,10. kt. j. h. všeho knížatstva
— 19. se nadýmaje a nedrže se h-y 

Zj. 1,14. h. jeho a vlasové bílí jako vlna
— 12, 1. na jejíž h-ě byla koruna
— 3. maje hlav 7; 13, 1. 17, 7. 9.
— 13, ~3. ano jedna z hlav jako zbitá byla
— 14,14. maje na h-ě korunu zlatou
— 18,19. sypouce prach na h-y své
— 19,12. na h-ě jeho korun množství

Hlávka.
2 M. 9, 31. len byl v h-ách 

Hlavně.
Iz. 7, 4. ať se neděsí 2 ostatků h-í těch 
Am. 4,11. jako h. vychvácená z ohně;

Zach. 3, 2.
Hle.

Soud. 3,25. a h., pán jejich leží na zemi 
Luk. 17,23. dějíť vám: Aj, zde aneb h. tamto!

Hledající.
Ž. 9,11. neopouštíš h-ích tě, H-e.
— 14, 2. byl-li by kdo h. Boha
— 24, 6. toť j. národ h-ch tváři tvé, ó Bože
— 40,17. ať veselí se v tobě všickni h. tebe 

Mat. 13, 45. kupci, h-ímu pěkných perel
Hledání.

Kaz. 3, 6. čas h. a čas ztraceni 
Oz. 10,12. čas j. k h. Hospodina 

Hledati.
1 M. 37,16. bratří svých h-ám 
2M. 4,19. kt. h-ali bezživotí tvého 
5M. 4,29. jestliže i tam h. budeš H. Boha 

budešli ho h. z celého srdce
— 12, 5. h. ho a tam choditi budete

1 Sam.10,21. h-ali ho a není nalezen (Saul)
— 20, 1. že h-á bezživotí mého?
— 22,23. kdož h. bude bezživotí mého, h.
— 23,23. h. ho budu ve všech tisících
— 24,10. hle, David h-á tvého zlého

2 Sam.16,11. syn můj h-á bezživotí mého
1 Kr. 18,10. kamž by neposlal pán můj h. tě
— 19,10. h-a jí života mého; 14.
— 20, 7. vizte, jakť ten zlého h-á

1 Par. 16,10. vesel se srdce těch, jenž h-ají H.
— 11. h-ejte H-a, h-ejte tváři jeho;

ž. 105, 4.
— 28, 9. budeš-li ho h., nalezneš je j

2 Par. 15, 4. by se byli obrátili k H. a h-ali ho
— 13. kdož by neh-al H., aby byl usmrcen 

Ezd. 8,22. ruka Boha nade všemi, kt. ho h-ají 
Job 3,21. ačkoli jí  h-ají pilněji než pokladů
— 5, 8. jistě žeť bych já  h-al Boha silného
— 7,21. by mne i pilně h-al, nebude mne
— 8, 5. kdybys ty opravdově h-al Boha
— 20,10. synové jeho přízně u nuzných h.

2. 4, 3. dlouho-liž lži h. budete?
— 22,27. chváliti budou H-a, kt. ho h-ají
— 27, 4. jedné věci vždy h. budu
— 8. h-ejte tváři mé

tváři tvé, H-e, h. budu
— 34, 5. h-al jsem H-a, a vyslyšel mne

— 11. kt. h-ají H-a, nemívají nedostatku
— 15. h-ej pokoje a stihej je j; 1 Petr 3,11.
— 35, 4. kt. h-ají duše mé; 40,15.54,5. 63, 1<X
— 37, 32. h-á ho zahubiti
— 36. h-al jsem ho, a není nalezen
— 63, 2. tebeť hned v jitře h-ám
— 69, 7. nepřicházejí k hanbě, k t tě h-aji
— 33. radovati se budou, h-ajíce Boha
— 70, 5. ať se radují všickni, kt. tě h-ají
— 78,34. když je hubil, jestliže ho h-ali
— 83,17. aby h-ali jména tvého, H-e.
— 86,14. h-ají bezživotí mého
— 119, 2. kt. ho celým srdcem h-ají
— 10. celým srdcem svým h-ám tebe
— 176. h-ejž služebníka svého
— 122, 9. pro dům H. budu tvého dobrého h. 

Př. 1,28. ráno h. mne budou a nenaleznou
— 8,17. kt. mne pilně h-aji, nalézají
— 11,27. kdo h-á dobrého, nalézá přízeň
— 14, 6. h-á posměvač moudrosti
— 17,19. kdo vyvyšuje ústa svá, h-á potřeni
— 18,15. ucho moudrých h-á uměni
— 28, 5. kt. h-ají H., rozumějí všemu
— 29,26. mnozí h-ají tváři pánů

Pis. 3, 1. h-la jsem toho, kt. miluje duše má
— 2. h. budu toho, kt. miluje duše má
— 5,17. h. ho budeme s tebou

Iz. 1,12. kdož toho z ruky vaši h-al?
— 17. h-ejte soudu
— 9,13. H-a zástupů neh-ají; 31, 1.
— 21,12. chcete-li h., h-ejte
— 26, 9. duchem svým ve mně ráno tě h-ám
— 16. H-e, v úzkosti h-ali tebe
— 34,16. h-ejte v knize H-ově, a čtěte
— 41,12. h-l-li bys jich, nenalezneš jich
— 45,19. h-ejte mne; já H. mluvím
— 55, 6. h-ejte H., pokudž může nalezen býti
— 65, 1. kt. mne neh-ali; ftím. 10, 20.
— 10. lid můj, kt. by mne h-ali 

Jer. 29, 7. h-ejte pokoje města tohoto
— 13. h-ajíce naleznete, když mne h.
— 45, 5. ty bys h-al velikých věcí? neh-ej
— 50, 4. H-a Boha svého h. budou 

Pláč 1,19. pomřeli, h-ajice pokrmu
— 3,25. dobrý j. H. duši té, kt. ho h-á
— 5, 9. s opovážením se života h-áme 

Ez. 7,25. h. budou pokoje, ale nebude
— 26. budou h. viděni od proroka
— 22,30. h-aje někoho, žádného nenachážim
— 26,21. bys pak bylo h-áno, nebylo nalezeno
— 34, 6. není, kdo by jich h-al
— 16. zahynulé h. budu
— 36, 37. ještě toho h. bude při mně dům Izr. 

Dan. 1, 8. Daniel h-al toho u správce
— 4,33. knížata má h-ali mne
— 6, 4. h-i příčiny proti Danielovi 

Oz. 2, 7. h. jich bude, ale nenalezne
— 3, 5. h. budou H. Boha svého i Davida
— 5, 6. s stády půjdou h. H-a, však nen. 

Am. 5, 4. h-ejte mne, a živi buďte
— 6. h-ejte H-a a živi buďte
— 14. h-ejte dobrého a ne zlého
— 8,12. h-ajíce slova H-ova, však nenajdou
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Sof* 2, 3. h-ejte H-a všickni tiší
h-ejte spravedln., h-ejte tichosti 

Zach. 11,16. nebude ani jehňátka h.
Mal. 3, 1. přijde Panovník, kt. vy h-áte
Mat. 2,13. bude Heródes h. děťátka
— 20. kt. h-ali bezživotí dítěte
— 6,32. toho všeho pohané h-a ji; Luk. 12,30.
— 33. h-ejte nejprv králov. B.; Luk. 12,31.
— 7, 7. h-ejte a naleznete; Luk. 11, 9.
— 8. kdož h-á, nalézá
— 12, 39. pokolení zlé znamení h-á; Mk. 8,12.
— 43. duch h-a je odpočinutí; Luk. 11, 24.
— 18,12. zdaliž neh-á té pobloudilé?
— 21, 46. h-ajíce ho jiti; Mk. 12,12. Luk. 20,19
— 26,16. h-al přihodného času; Mk. 14, 11.
— 59. h-ali falešného svědectví; Mk. 14, 55.
— 28, 5. vím, že Ježíše ukřižovaného h-áte 

Mk. 3,32. bratří tvoji vně h-a jí tebe
— 8,11. h-ajice znamení; Luk. 11, 16.
— 16, 6. Ježíše h-áte Nazaretského 

Luk. 2* 44. h-ali ho mezi příbuznými
— 48. s bolesti h-ali jsme tebe
— 49. co, že jste mne h-ali?
— 12,29. neh-ejtež toho, co byste jedli
— 30. těch věcí národové světa h-ají
— 13, 6. přišel, h-a je ovoce na něm; 7.
— 17,33. kdož by koli h-al duši svou
— 19,10. aby h-al a spasil, což bylo zahynulo
— 47. přední v lidu h-ali ho zahladiti
— 24, 5. co h-áte živého s mrtvými?

Jan 5,18. 2idé ještě víc h-ali ho zamordovati
— 30. neh-ám vůle své
— 44. chvály jedni od druhých h-ajíce

chvály kt. j. od Boha, neh-áte
— 6,26. h-áte mne, že jste jedli chleby

7, 1. že ho h-ali židé zabiti
— 11. pak h-li ho v svátek, a pravili
— 18. chvály své vlastní h-á

kdož h-á chvály toho, kt. ho poslal
— 19. proč mne h-áte zamordovati? (8,37.)
— 34. h. mne budete, ale; 36. 13, 33.
— 8,50. neh-ám chvály své, jestiť kdo h-á
— 10,39. opět h-ali ho jiti, ale vyšel
— 18, 4. řekl jim: Koho h-áte? 7.
— 8. poněvadž mne h-áte, nechtež
— 19,12. od té chvíle h-al Pilát propustiti ho
— 20,15. ženo, co pláčeš? koho h-áš?

Sk. 9,11. h-ej v domě Judově Saule
— 10,19. muži tří h-ají tebe
— 21. jáť jsem ten, kt. h-áte
— 17,27. aby h-ali Pána, zda by nalezli 

Řím. 2, 7. kt. nesmrtelnosti h-ají
— 3,11. není, kdo by h-al Boha
— 11, 3. i méť duše h-a ji
— 7. čeho h-á Izrael, toho nedošel?

1 Kor. 1,22. poněvadž ftekové h-ají moudrosti
— 7,27. přivázáns? neh-ej rozvázáni

jsi prost od ženy? neh-ej ženy
— 10,24. žádný neh-ej svých věcí
— 33. neh-aje v tom svého užitku
— 13, 5. láska neh-á svých věci

14,12. h-ejte, abyste k vzděláni církve
2 Kor. 12,14. neh-ám toho, což j. vašeho, ale vás

Gal. 1,10. zdaliž lidem se líbiti h-ám?
— 2,17. h-ajíce ospravedlněni býti v Kr. 

Fil. 2, 4. neh-ejte jeden každý jen svých věci
— 21. všickni svých věci h-ají, a ne
— 4,17. ne že bych h-al darů, ale h-ám 

Kol. 3, 1. vrchních věcí h-ejte
1 Tes. 2, 6. ani jsme h-ali od lidi chvály
Žid. 11, 6. těm, kt. ho h-a ji, odplatu dává.
— 14. to prokazuji, že vlasti h-aji
— 12,17. ačkoli ho s pláčem h-al
— 13,14. onoho budoucího h-áme

1 Petr 3,11. h-ej pokoje a stihej jej
— 5, 8. obchází, h-a je, koho by sežral 

Zj. 9, 6. h. budou lidé smrti
Hledění.

Kaz. 1, 8. nenasytí se oko h-im
2 Petr 2, 8. h-ím i slyšením duši trápil

Hleděti.
1 M. 24, 6. hleď, abys zase neuvodil syna
— 31,49. nechať H. h-í na mne
— 42, 1. co h-ite jeden na druhého?

2 M. 2,11. Mojžíš h-ěl na trápeni jejich
— 33, 8. h-ěli za Mojžíšem, dokudž nevšel

4 M. 4,20. nepřicházejte h. na věci svaté 
5M. 4, 9. hleď se a ostříhej duše své
— 5,32. h-tež tedy, abyste činili
— 6, 3. hleď tak skutečně činiti
— 28,32. oči tvé na to h-íce umdlévati budou

1 Sam. 6,19. pobil H., kt. h-ěli do truhly H.
— 16, 7. nehleď na tvárnost jeho

člověk h-í na to, což j. před očima 
ale Hospodin h-i k srdci

— 18, 9. Saul zlobivě h-ěl na Davida
1 Kr. 20,40. služebník tvůj toho i onoho h-ěl
Est. 8, 6. jak h. na zhoubu rodiny své?
Job 10, 4. zdali tak, jako h-i člověk, ty h-iš?
— 31, 1. proč bych h-1 na pannu?
— 34,21. oči jeho h-í na cesty člověka
— 36,21. hleď, aby se neohlédal na marnost 

ž. 11, 4. oči jeho h-i, vička jeho zkušuji
— 22,18. oni pak h-i na mne, a dívají se
— 94, 7. neh-íť na to Hospodin 

Př. 23,31. nehleď na vino rdící se
Kaz. 5,11. jediné, že očima svýma h-i na něj
— 11, 4. kdo h-í na husté oblaky, nebude žiti 

Pis. 1, 6. neh-te na mne, žeť jsem snědá
Iz. 6, 9. h-te h-íce a nepoznávejte
— 42,20. h-ě na mnohé věci, nesrozumivá 

Jer. 4,23. h-im-li na zemi, a aj nesličná j. 
Pláč 4,17. až do ustáni očí svých h-íme 
Dan. 5, 5. král h-ěl na částku ruky
Oz. 3, 1. ačkoli oni h-i k bohům cizím
Mat. 6,26. h-te na ptactvo nebeské
— 9,36. když h-ěl na zástupy, slitovalo se
— 13,14. h-ice h. budete; Sk. 28, 26.
— 18,10. vždycky h-í na tvář Otce mého
— 24, 6. h-tež, abyste se nekormoutili 

Mk. 4,12. aby h-ice h-ěli, ale neuzřeli
— 5,32. h-ěl vůkol, aby ji uzřel
— 8,25. kázal mu h. zhůru 

Luk. 8,10. aby h-ice neviděli
— 23,48. zástupové, h-ice na to, co se dálo
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Sk. 1, 9. ani na to h-í, vyzdvižen j.
— 10. když za ním v nebe jdoucím h-ěli
— 11. co stojíte, h-íce do nebe?
— 3, 4. Petr řekl: hleď na nás

JŘím. 4, 19. neh-1 na své tělo již umrtvené 
1 Kor. 10,12. h-iž, aby nepadl
1 Tes. 4, í l .  h. toho, což komu náleží
Žid. 8, 5. h-iž, abys všecko ku podobenství
2 Jan 8. h-tež sebe, abychom neztratili 
Zj. 19,10. hleď, abys toho nečinil; 22, 9.

Hledící.
Ez. 28,18. před očima všech na tě h-ích 

Hlemejžď.
3 M. 11,30. i toto vám nečisté bude: h.
2. 58, 9. jako h., kt. tratí se a mizí.

Hlídající.
Ž. 68,13. doma h. dělily kořisti 

Hlídati.
1 Sam.30,24. takovýž i díl toho, kt. h-al břemena
2 Sam. 15,16. 10 ženin, aby doma h-aly; 20, 3. 
Pis. 1, 6. vinice své neh-ala jsem
Jer. 4,17. jako ti, kt, h-ají polí, položí se 
Sk. 25,21. kázal jsem ho h., až bych jej poslal

Hlína.
2 M. 1,14. robotami těžkými v h-ě
3 M. 14, 42. h-y jiné vezmouce vymaží dům 
Job 10, 9. že jsi mne jako h-u učinil
Iz. 29,16. myšlení podobná h-ě hrnčířově

— 41,25. pošlapá je jako hrnčíř h-u
— 45, 9. zdaliž dí h. hrnčíři svému
— 64, 8. my h., ty pak učinitel náš 

Jer. 18, 4. nádoba, kt. on dělal z h-y
— 6. jakož h. v ruce hrnčíře 

Dan. 2,33. nohy jeho z částky z h-y
43. jako železo nedrží se s h-ou

Nah. 3,14. vejdi do bláta a šlapej h-u
ftím. 9,21. zdaliž hrnčíř nemá moci nad h-ou?

Hliněný.
3 M. 14, 5. nádoba h-á; 4 M. 5, 17. 2 Sam. 

17, 28. Jer. 32, 14. Pláč 4, 2.
2 Tim. 2, 20.

Job 4,19. při těch, kt. bydlejí v domích h-ých 
2. 12, 7. jako stříbro v h-é peci 
Iz. 45, 9. jsa střep jako jiné střepiny h-é 
Jer. 19, 1. zjednej od hrnčíře báni h-ou
2 Kor. 4, 7. poklad v nádobách h-ých

Hloupě.
Job 34, 35. že Job h. mluví

— 42, 3. ježto zatemňuje radu B. tak h.?
Hloupější.

Př. 30, 2. jistě žeť jsem h. nad jiné
Hloupost.

Př. 9, 6. opusťte h.; (1, 22.)
Hloupý.

Př. 1, 4. aby dána byla h-ým důmyslnost
— 22. dokud h-í milovati budete hloupost
— 7, 7. mezi h-ými mládence bláznivého
— 9, 4. h., uchyl se sem; 16.
— 14,15. h. věří každému slovu

— 22, 3. h-í těžkosti docházejí; 27, 12.
Oz. 7,11. Efraim j. jako holubice h-á

Hloží.
Iz. 7; 23. trním a h-ím poroste; 24.
— 32,13. na zemi lidu mého h. vzejde
— 55,13. místo h. vyroste myrtus 

Oz. 10, 8. h. zroste na oltářích jejich 
Luk. 6, 44. ani z h. sbírají hroznů

Hltati.
Jer. 2,24. podlé libosti duše své h-á vítr

— 14, 6. h. budou vítr jako draci
Hltavý.

Sof. 3, 1. běda městu tomuto h-ému 
Mat. 7,15. ale vnitř jsou vlci h-í 
Sk. 20, 29. vejdou mezi vás vlci h-i

Hlubina (mořská).
2Sam .22,16. ukázaly se h-y mořské; 2. 18, 16. 
Neh. 9,11. ty jenž je  stihali, uvrhl jsi do h-in 
Job 38,16. přišel-lis až k h-ám mořským?

— 41, 22. působí, aby vřelo v h-ě 
2. 69,16. aby mne nesehltila h.

— 77, 17. pohnuly se také i h-y
— 106, 9. provedl je skrze h-y; Iz. 63, 13.

Iz. 41,27. kt. dím h-ě: Vyschni
— 51,10. obrátilo h-y mořské v cestu

Ez. 26,19. uvedu na tě h-u, že tě přikryjí vody 
Jon. 2, 4. nebo jsi mne uvrhl do h-y 
Mích. 7,19. uvržeš do h-in mořských hříchy 
Ab. 3,10. h. rukou svých pozdvihla 
Zach. 10,11. vyschnou všecky h-y řeky 
Luk. 5, 4. vez na h-u a rozestřete síti

Hluboce.
Jer. 49, 30. skrejte se h.

Hluboko.
1 M. 49, 25. požehnáními propasti ležící h.
Iz. 7,11. buď dole h., aneb na hoře vysoko

— 29,15. kt. h. před H. skrývají radu 
Jer. 49, 8. h. se schovejte
Luk. 6, 48. kt. vytesal h. a založil grunty

Hlubokost.
Ž. 36, 7. soudové tvoji jako h. nesmírná

— 63,10. sami vejdou do největší h-i země
— 68, 23. vyvedu (své) jako z h-i mořské
— 69, 3. všel jsem do h-i vod; 15.
— 107,24. a divy jeho v h-i
— 130, 1. z h-i volám k tobě, H-e 

Př. 25, 3. h-i země není vystižení
Iz. 51, 1. h. jámy, z níž vykopáni jste 
Ez. 27, 27. zboží tvá padnou do h-i mořské 
Mat. 13, 5. proto že neměla h-i země; Mk. 4, 5.

— 18, 6. aby pohřížen byl do h-i mořské 
Sk. 27, 28. nalezli h. 20 loktů
ftim. 8, 39. ani vysokost ani h.

— 11, 33. ó h-i bohatství i moudrosti
1 Kor. 2,10. Duch zpytuje i h-i Božské
2 Kor. 11, 25. ve dne i v noci v h-i byl jsem
Ef. 3,18. abyste mohli stihnouti h. a vysok. 
Zj. 2, 24. kt. nepoznali h-i satanovy

Hluboký.
Job 12,22. zjevuje h-é věci z temnosti
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Ž 64, 7. srdce člověka h-é jest
— 92, 6. velmi h-á jsou myšlení tvá
— 140,11. uvrz je do jam h-ých

Pí. 9,18. v h-ém hrobě ti, kt. pozvala
— 18, 4. vody h-é; Ez. 27, 34.
— 20, 5. rada v srdci muže j. voda h-á
— 23, 27. nevěstka j. jáma h-á

Kaz. 7, 24. což velmi h-é j., kdo najiti může?
Iz. 33,19. lidu h-é řeči, jíž by neslýchal
Ez. 3, 5. nebudeš poslán k lidu h-é řeči; 6.

— 23, 32. kalich sestry své piti budeš h.
Dan. 2, 22. zjevuje věci h-é a skryté
Jan 4, 11, a studnice j. h-á
Sk. 20, 9. Eutychus, jsa obtížen h-ým snem

Hlubší.
3 M. 13, 3. na pohledění h. kůže; 4.
Job 11, 8. h. než peklo, jakž porozumíš?

Hlučení.
Ž. 42, 8. propast se ozývá k h. trub tvých 
Iz. 25, 5. h. cizozemců jsi přetrhl

Hlučeti.
1 Kr. 1, 45. tak že h-elo město 
Ž. 46, 7. když h-eli národové

Hlučící.
1 Kr. 1, 41. jaký to zvuk v městě h-ích 
Ž. 40, 3. vytáhl mne z cisterny h.
Iz. 17, 12. běda h-ím národům, kt. jako zvuk 
Mat. 9, 23. uzřev trubače a zástup h.

Hluchý.
2 M. 4,11. kdo může učiniti h-ého
3 M. 19,14. h-ému nebudeš zlořečili 
Ž. 38,14. já jako h. neslyším

— 58, 5. jed mají jako lítý had h.
Iz. 29,18. uslyší h-ší slova knihy

— 35, 5. otevrou se též i uši h-ých
— 42,18. ó h-ší, slyštež
— 19. kdo j. to h., než posel můj?
— 43, 8. vyvecf h-é, kteříž mají uši 

Mat. 11, 5. h-ší slyší; Luk. 7, 22.
Mk. 7, 32. přivedli jemu h-ého a zajíkavého

— 37. h-ým rozkázal slyšeti
— 9, 25. duchu němý a h.

Hluk.
Soud. 5,11. vzdálen h. střelců na místech
2 Sam.18, 29. viděl jsem h. veliký, ale nevím 
Job 37, 3. za nímž zvučí h-em 
ž. 74, 23. na h. proti tobě povstávajících 
Př. 1, 21. v největším h-u volá 
Iz. 5,14. sestoupí (do pekla) h. je jí
— 24, 8. přestane h. veselících se 

Jer. 25,10. aby zahynul jim h. žernovu
— 50, 22. ať j. h. boje v té zemi

Ez. 26,13. přítrž učiním h-u zpěvů tvých 
Am. 5, 23. odejmi ode mne h. písní svých 
Mich. 2,12. vzejde h. od lidu 
Mk. 5, 38. viděl tam h., ano pláčí a kvílí 
Sk. 19,31. prosili, aby se nedával do toho h-u

— 21, 34. nemoha nic jistého zvěděti pro h.
Hlupec.

Př. 9,18. ale neví h., že mrtví jsou tam

Hmotný.
Žid. 12,18. nepřistoupili jste k h-é hoře 

Hmyz.
1 M. 1, 20. vydejte vody h. duše živé
— 48,16. ať se jako h. rozmnoží

3 M. 11,10. buď jaký koii h. vodný
Job 25, 6. nadto syn člověka (jsa) jako h.
Ž. 69, 35. chvaltež ho i všeliký h. jejich
— 101,25. tamť jsou h-ové nesčíslní

Hnán.
1 M. 33,13. budou-li h-y přes moc jeden den 
Jak. 3, 4. lodí větry h-y bývajíce

Hnát.
Soud. 15, 8. zbil je na h-ích i na bedrách 
Job 40,13. h-ové jeho jako sochor železný 
Př. 26, 7. nejednostejní h-ové kulhavého 
Pis. 5,15. h-ové jeho sloupové mramoroví 
Iz. 47, 2. odkryj h-y, břeď přes řeky 
Dan. 2, 33. h-ové jeho z železa 
Am. 3,12. z úst lva dva h-y aneb kus ucha 
Jan 19, 31. prosili, aby zlámáni byli h-ové jej.

— 32. prvnímu zlámali h-y, i druhému
— 33. nelámali h-ů jeho (Ježíšových)

Hnáti.
2 M. 3, 1. Mojžíš hnav stádo po poušti 
1 Sam.30, 20. kt. h-Ii před dobytkem svým 
Jak. 1, 6. kt. vítr sem i tam žene

Hnáti se.
Iz. 21, 1. jako vichřice od poledne se žene 
Mat. 8, 32. hnalo se stádo do moře; Luk. 8, 33.

Hned.
1 M. 17,23. obřezal h. v ten den
— 25, 31. prodej mi dnes h. prvorozenství své

2 Par. 13, 9. h. knězem těch, jenž nejsou boh.
Ž. 88,16. jako h. maje umřití od násilí
— 90, 5. jako bylina h. v jitře pomíjející 

Př. 7, 22. šel za ní h., jako vůl k zabití
Iz. 48,13. povolal jsem jich a h. se postavily
Jer. 42, 21. neposloucháte hlasu H-a h. v ničemž 
Mal. 3, 1. v tom h. přijde do chrámu svého

— 3, 7. h. ode dnů otců vašich
Mat. 8, 3. a h. očištěno j. malomocenství

— 20, 34. a h. prohlédly oči jejich
— 21, 3. a h-ť propustí je

Mk. 1,10. a h. vystoupiv z vody, uzřel
12. 18. 20. 21. 28. 29.

Luk. 12, 36. aby h., jakž by přišel a potloukl
— 19,11. že by se h. mělo zjeviti král. B.

Sk. 9, 20. a h. ve školách kázal Kr.
— 16, 33. pokřtěn jest h. i všickni domácí 

Jak. 1,24. h. zapomenul, jaký by byl
Hnědý.

Zach. 6, 3. ve voze 4. koni strakatí a h-í 
Hněv.

1 M. 49, 7. (zlořečený) h. jejich
2 M. 15, 7. pustils h. svůj

— 32,10. abych v h-ě prchlivosti své
— 12. odvrať se od h-u prchlivosti své

3 M. 19,18. aniž držeti budeš h-u
5 M. 29,24. h. prchlivosti H. 2 Par.28>ll. Jer.4,8.
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1 Par. 27,24. proto přišel h. Boží na Izraele
2 Par. 34,21. veliký j. h. Hospodinův
Job 9,13. nezdržel-li by Bůh h-u svého
— 14,13. dokudž by nebyl odvrácen h. tvůj
— 21,17. poděluje-liž je bolestmi v h-ě svém
— 36,13. nečistého srdee přivětšují h-u
— 39,24. s h-em kopá zemi (kůň)
— 40, 6. rozprostři prchlivost h-u svého 

2. 2, 5. mluviti bude k nim v h-ě svém
— 12. jakž by se jen málo zapálil h. jeho
— 6, 2. netresci mne v h-ě svém
— 27, 9. aniž zamítej v h-ě služebníka svého
— 30, 6. na kratičko trvá v h-ě svém
— 37, 8. pusť mimo sebe h. a zanech prchliv. 
-— 38, 2. ani v h-ě svém kárej mne
— 69,25. prchlivost h-u tvého ať je zachvátí
— 76,11. i h. člověka chváliti tě musí
— 77,10. zdaž zadržel v h-ě milosrden. svá
— 78, 38. častokrát odvracel h. svůj
— 79, 6. vyli h. svůj na národy; Jer. 10, 25.
— 85, 5. učiň přítrž h-u svému
— 88,17. h. tvůj přísný na mne se obořil
— 90, 7. my hyneme od h-u tvého
— 11. ježto by znal přísnost h-u tvého?
— 95,11. jimž jsem přisáhl v h-ě svém
— 102,11. pro zažžený h. tvůj
— 103, 9. nebudeť na věky h-u držeti
— 110, 5. Pán potře v den h-u svého krále 

Př. 11, 4. neprospiváť bohatství v den h-u
— 12,16. h. blázna v tentýž den poznán
— 15, 1. odpověď měkká odvracuje h.
— 19,11. rozum člověka zdržuje h.
— 19. veliký h. ukazuj odpouštěje trest.
— 21,14. pocta v klíně (ukrocuje) h. prudký
— 27, 4. ukrutnátě věc h.
— 29, 8. moudři odvracují h.
— 30,33. popouzení k h-u vyvodí svár 

Kaz. 1,18. kde mnoho moudrosti, tu mn. h-u
— 5,17. s mnohým zůřenim a h-em
— 7, 9. nebuď kvapný k h-u

h. v lůnu bláznů odpočívá
— 11,10. odejme h. od srdce svého

Iz. 10,25. po maličkém času dokoná se h.
— 13, 9. přichází rozpálení h-u
— 26,20. dokudž nepřejde h.
— 30,27. jehožto h. hořící a těžká pomsta
— 30. vztaženou ruku svou s h-em prch.
— 48, 9. pro chválu svou poukrotim h-u
— 54, 8. v maličkém h-ě skryl jsem tvář 

Jer. 3, 5. zdaliž Bůh držeti bude h. na věčn.?
— 12. aniž držím h-u na věčnost
— 10,24. kárej mne, H., ne v h-ě svém
— 23,20. neodvrátíť se h. H-ův, dokudž
— 30,24. neodvrátíť se prchlivost h-u H.
— 51,45. vysvob. duši od prchlivosti h-u H. 

Pláč 1,12. v den prchlivosti h-u svého
Ez. 3,14. odšel jsem v h-ě ducha svého 
Dan. 8,19. až do vykonáni h-u toho

— 11,20. potřín bude, a to ne v h-ě
Oz. 11, 9. nevykonámť prchlivosti h-u svého
— 12,14. vzbudilť Efraim h. přehořký
— 13,11. dal jsem tobě krále v h-ě svém 

Jon. 3, 9. neodvrátí-li se od prchlivosti h-u'

Mich. 7,18. kt. by nedržel na věky h-u svého 
Nah. 1, 2. H. drží h. proti nepřátelům svým
— 6. kdo proti prchlivosti h-u jeho?

Ab. 3, 2. v h-ě na milosrdenství se rozpomeň 
Sof. 2, 2. než přijde na vás prchlivost h-u H.

— 3. snad se ukryjete v den h-u H.
Mat. 3, 7. utéci budoucího h-u? Luk. 3, 7. 
Mk. 3, 5. pohleděl na ně vůkol s h-em 
Luk. 4,28. naplněni byli všickni h-em

— 21,23. bude h. nad lidem tímto 
Jan 3,36. h. Boži zůstává na něm 
ftím. 1,18. zjevuje se h. Boží s nebe

— 2, 5. shromažďuješ h. ke dni h-u
— 3, 5. zdali nespr. j. B., kt. uvodí h.?
— 4,15. zákon h. působí
— 5, 9. spaseni budeme skrze něho od h-u
— 9,22. Bůh, chtěje ukázati h.

snášel v trpělivosti nádoby h-u
— 12,19. dejte místo h-u

1 Kor. 10,22. či k h-u popouzíme Pána?
2 Kor. 7,11. nýbrž zažhnuti h-u 
Gal. 5,20. skutkové těla: h-ové
Ef. 2, 3. byli jsme z přirození synové h-u

— 4, 31. h. i křik buď odjato od vás
— 5, 6. h. Boží na nepoddané; Kol. 3, 6.
— 6, 4. nepopouzejte k h-u dítek svých 

Kol. 3, 8. složtež i vy všecko to, h.
1 Tes. 1,10. kt. vysvobodil nás od h-u budouc.
— 2,16. vylit j. na ně h. konečný
— 5, 9. nepostavil nás Bůh k h-u

1 Tim. 2, 8. pozdvihujíce čist. rukou bez h-u 
2id. 11,27. (Mojžíš) neboje se h-u královského 
Jak. 1,19. rychlý k slyšení, ale zpozdilý k h-u

— 20. h. muže spravedlnosti Boží nepůs. 
Zj. 6,16. skrejte nás před h-em Beránka

— 17. přišel ten den veliký h-u jeho
— 11,18. přišel h. tvůj a čas mrtvých
— 12,12. ďábel sestoupil maje h. veliký
— 14,10. bude piti vino h-u Božího

víno, kt. j. vlito do kalichu h-u jeho
— 19. do jezera velikého h-u Božího
— 15, 1. skrze ně má dokonán býti h. Boží
— 16, 1. vylité 7 koflíků h-u Božího
— 19. dal kalich vína prchlivosti h-u svého
— 19,15. pres vína h-u a prchlivosti tlačiti

Hněvati.
Kaz. 5, 6. pro* máš h. Boha řečí svou?
Jer. 25, 6. aniž h-ejte mne dílem rukou svých

— 32,29. obětovali bohům ciz., aby mne h-ali
— 30. h-ají mne dílem rukou svých 

Zach. 8,14. když mne h-ali otcové vaši
Hněvati se.

1 M. 18, 30. nechť se neh-á Pán můj; 32.
— 44,18. neh-ej se na služebníka svého 

2M. 32,22. neh-ej se, pane můj
4M. 16,22. na všecko shromážděni h. se
2 Sam.19,42. a proč se h-áte o to?
Ezd. 9,14. zdaliž by se zůřivě neh-al na nás 
2. 7,12. Bůh h-á se na bezbožného

— 37, 1. neh-ej se příčinou zl.; Př. 24, 19.
— 60, 3. h-als se, navratiž se zase k nám
— 79, 5. na věky-liž se h. budeš? 85, 6.
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Př. 22,14. na kohož se hněvá H., vpadne tam
— 26,17. kdož odcházeje h-á se ne v své při 

Iz. 57,16. aniž se bude věčně h.
— 64, 9. neh-ejž se tak velmi, H-e

Pláč 5,22. zdali h. se budeš na nás velice? 
Jon. 4, 9. jest-liž to dobře, že se tak h-áš?

dobře j., že se h-ám až na smrt 
Zach. 1,15. h-ám se náramně na ty národy 
Mat. 5,22. kdož se h-á na bratra svého 
Mk. 10, 41. počali se h. na Jakuba a Jana
— 14, 4. h-ali se někteří mezi sebou 

Luk. 13,14. kníže školní h-aje se, řekl 
Jan 7, 23. proč se na mne h-áte? 
ftím. 9,19. díš mi: I proč se pak h-á?
Ef. 4,26. h-ejte se a nehřešte
Žid. 3,17. na které se h-al 40 let?

Hněviv.
Iz. 12, 1. že byv h. na mne 
Mal. 1, 4. na nějž h. bude H. až na věky 
Žid. 3,10. h. jsem byl na pokolení to 

Hněvivost.
Neh. 13,18. přidáváte h-i na Izraele 
Ž. 38, 4. nic celého v těle mém pro tvou h. 
Ef. 4,26. slunce nezapadej na h. vaši 

Hněvivý.
Př. 15,18. muž h. vzbuzuje sváry 

—r 22,24. nebývej přítelem h-ého
— 29,22. člověk h. vzbuzuje svár

Luk. 6,11. naplněni jsou h-ou nemoudrostí 
Tit. 1, 7. biskup má býtí ne h.

Hnis.
Job 13,28. člověk jako h. kazí se
Př. 12, 4. jako h. v kostech, kteráž k hanbě

— 14,30. h. v kostech j. závist
Iz. 3,24. budeť místo vonných věcí h.
Oz. 5,12. byl jsem jako h. domu Judovu

Hniti.
4 M. 5,21. dopustě, aby lůno tvé hnilo 

Hnízdící se.
Jer. 48,28. holubici h. se v rozsedlinách 

Hnízditi se.
Job 39,27. orlice vysoko se h-i 
Ž. 104,12. při nich h-í se ptactvo nebeské

— 17. na nichž se ptáci h-í; (Iz. 18, 6.) 
Jer. 22, 23. jenž se h-íš na cedroví
Ez. 31, 6. na ratolestech jeho h-ilo se ptactvo 

Hnízdo.
4M. 24,21. na skále založils h. své: 5 M. 22, 6.

Iz. 10, 14.
Job 29,18. v h-ě svém umru 
Ž. 84, 4. vlaštovice nalezla sobě h.
Př. 27, 8. jako pták zaletuje od h-a svého 
Iz. 16, 2. Moáb jako pták s h-a sehnaný 
Jer. 49,16. bys vysoko udělal h. své jako orlice 
Abd. 4. bys mezi hvězdami položil h. své 
Ab. 2, 9. postavil na místě vysokém h. své 
Mat. 8,20. ptactvo nebeské h-a; Luk. 9, 58.
— 13,32. ptáci h-a sobě dělají na ratolestech

jeho; Mk. 4, 32. Luk. 13, 19. 
Hnojiště.

Ezd. 6,11. dům jeho ať j. h-ěm

Hnouti.
2 M. 11, 7. nikdež nehne pes jazykem svým 

Hnouti se.
1 M. 13,18. Abram hnuv se se stanem
4 M. 4, 5. když by se měla vojska h. z místa

— 10, 2. když by se mělo h. vojsko
— 5. hnou se z místa
— 20,22. hnuvše se synové Izr. z Kádes

5 M. 1,19. hnuvše se z Oreb, přešli jsme poušť
2 Sam. 5, 24. když uslyšíš, že šustí, hneš se také 
Ezd. 8, 31. zatím hnuli jsme se od řeky Ahava 
Est. 5, 9. Mardocheus ani se nehnul

Hnůj.
1 Sam. 2, 8. z h-e vyvyšuje chudého; Ž. 113, 7.
1 Kr. 14, 10. jako h. vymítán bývá
2 Kr. 9, 37. Jezábel jako h. na svrchku pole 
ž. 83,11. jsou učiněni h. země
Iz. 5, 25. těla mrtvá jako h. u prostřed ulic
— 25,10. jako vymlacována pleva do h-e 

Jer. 8, 2. místo h-e na svrchku země; 16, 4.
25, 33.

— 9,22. mrtvá těla, jako h. po poli 
Pláč 4, 5. octli se v h-i
Luk. 14, 35. ani do země, ani do h-e se nehodí 

Hnut.
Luk. 7,13. h. milosrdenstvím; 10, 33. 15, 20. 

Hnutí.
Jan 5, 3. neduživých, očekávajících h. vody 

Hoblovaný.
1 Kr. 6, 36. z 1 řadu dříví cedrového h-ého 

Hod beránka.
Mk. 14, 1. po dvou dnech byl h. b.
Žid. 11,28. věrou slavil h. b.

Hoden.
5 M. 25, 2. bude-li h. mrskání nepravý 
2Sam .l2, 5. h. j. smrti muž, kt. to učinil 
Jer. 26,11. h. j. smrti muž tento 
Mat. 3,11. Mk. 1, 7. Luk. 3, 16. Jan 1, 27.

nejsem h. rozvázati řeménka
— 8, 8. nejsem h., abys všel; Luk. 7, 6.
— . 10,10. h-ť j. dělník pokrmu svého
— 37. neníť mne h.; 38.
— 22, 8. kt. pozváni byli, nebyli h-i
— 26, 66. řekli: H-ť j. smrti

Mk. 3,29. h. j. věčného odsouzení
— 14, 64. že jest h. smrti

Luk. 7, 4. h. j., abys mu to učinil
— 10, 7. h. j. dělník mzdy své; 1 Tim. 5, 18.
— 15,19. aniž jsem h. více slouti; 21.
— 20, 35. kt. h-i dosáhnouti onoho věku
— 21,36. abyste h-i byli ujiti těch věcí 

Sk. 5,41. že jsou h-i učiněni trpěti
— 23,29. pro kt. by byl h. smrti

1 Kor. 15, 9. nejsem h. slouti apoštol
1 Tim. 5,17. dvojí cti h-i jmíni buďte 
Žid. 3, 3. větší slávy tento j. h.
— 10,29. čím přísnějšího trestání h. j.
— 11, 38. jichžto nebyl svět h.

Zj. 3, 4. nebo jsou h-i; 16, 6.
— 4 ,11. h. jsi přijití slávu a čest i  moc
— 5, 2. kdo j. h. otevřití tu knihu; 4.
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Zjev. 9. h. jsi vžiti tu knihu
— 12. h-ť j. Beránek zabitý vžiti moc

Hodina.
Dan. 3,15. té h-y uvrženi budete do peci
— 4,16. Daniel předěšený stál za 1 h-u 

Mat. 8,13. uzdraven j. v tu h-u; 15, 28. 17, 18.
— 10,19. dáno bude vám v tu h-u, co budete

mí ti mluviti; Mk. 13,11. Luk. 12, 12.
— 20, 3. vyšed okolo h-y třetí
— 12. tito poslední jednu h-u dělali
— 24,36. o h-ě té žádný neví
— 42. nevíte, v kt. h-u Pán přijití má
— 44. v h-u, v kt. se nenadějete; Luk. 12,40.
— 50. v h-u, kt. neví; Luk. 12, 46.
— 25,13. nevíte dne ani h-y
— 26, 40. jediné h-y bdíti se mnou?
— 45. přiblížila se h.; Mk. 14, 41.

27,45. od šesté h-y tma se stala až do h-y 
deváté; Mk. 15, 33. Luk. 23, 44.

— 46. při h-ě deváté; Mk. 15, 34.
Mk. 14, 35. aby odešla od něho h. ta
— 37. nemohl-lis jediné h-y bdíti?
— 41. dostiť j., přišlať ta h.
— 15,25. byla h. třetí, když ho ukřižovali 

Luk. 1,10. modlíce se v h-u zápalu
— 12,39. v kt. by h-u měl zloděj přijití
— 14,17. poslal služebníka v h-u večeře
— 22,53. totoť j. ta vaše h. a moc
— 23,44. bylo okolo h-y Šesté; Jan 19, 14. 

Jan 2, 4. ještě nepřišla h. má
— 4,21. jdeť h.; 23.
— 52. otázal se na h-u; včera v h-u 7ou
— 5,25. přijde h. a nyniť j.; 16, 32.
— 28. přijde h., v kt. všickni
— 7,30. ještě nepřišla h. jeho; 8, 20.
— 11, 9. zdaliž není 12 hodin za den?
— 12,23. přišlať h., aby oslaven byl S. 17, 1.
— 27. Otče, vysvoboď mne z této h-y

proto jsem přišel k h-ě této
— 13, 1. věda Ježíš, že přišla h. jeho
— 16,21. nebo přišla h. její (Ženy)
— 19,27. od té h-y přijal ji učedlník ten 

Sk. 2,15. j. teprv třetí h. na den
— 3, 1. do chrámu v h-u modlitebnou 9tou
— 10,30. postil jsem se až do této h-y

v h-u devátou modlil jsem se
— 19,34. hlas za 2 h-é volajících

1 Kor. 15,30. nebezpečenství každé h-y
1 Jan 2,18. poslední h. jest
Zj. 3, 3. nezvíš, v kt. h-u na tě přijdu
— 10. tebe ostřihá ti od h-y pokušeni
— 14, 7. přišla h. soudu jeho
— 15. přišla tobě h. žně
— 17,12. přijmout moc jedné h-y s Šelmou
— 18,16. v jednu h-u zahynula bohatství
— 19. jedné h-y zpustlo

Hodiny slunečné.
2Kr. 20,11. Iz. 38, 8. stín na h-ách s-ých

Hoditi.
2. 102,11. zdvihna mne, h-ils mnou 
Jer. 16,13. h-im vámi ze země této 
Jan 8, 7. nejprv hoď na ni kamenem

Hoditi se.
Iz. 59, 6. plátna jejich neh-í se na oděv 
Ez. 15, 4. zdaž se k čemu h. může?
Mat. 5,13. k ničemuž se neh-i více; Luk. 14, 35. 

Hodně.
2. 119,75. že jsi mne h. potrestal
Kol. 1,10. abyste chodili h. Pánu; 1 Tes. 2,12.

Hodnověrný.
2 Par. 31,15. muži h-í, aby rozdělovali
2. 89,38. jako svědkové na obloze h-i 

Hodný.
1 M. 27,16. opatřiž H. shi om. toto mužem h-ým
2 Sam.22, 4. chvály h-ého vzýval jsem H-a
2. 119,138. svědectví svá, vši víry h-á
Ez. 20, 43. sami se býti h-é ošklivosti uznáte 
Dan. 9, 4. Bože silný, veliký a všeliké cti li. 
Mat. 3, 8. neste ovoce h-é pokání; Luk. 3, 8.

— 10,11. vzeptejte se, kdo by v něm h. byl
— 13. dům ten h., pak-li by nebyl h.

Luk. 12, 48. neznal a činil h-é věci trestáni
23, 41. h-ou pomstu za skutky své béřeme 

Sk. 26,20. skutky h-é činíce pokání
— 31. nic h-ého smrti nečiní tento; 25,25.

1 Kor. 16, 4. pakliť by se za h-é vidělo
2 Kor. 3, 6. h-é nás učinil služebníky 
Ef. 4, 1. jakž h-é j. na to povoláni
Kol. 1,12. kt. h-é nás učinil účastnosti losu
2 Tes. 1, 3. povinniť díky činiti, jakž h-é j.

5. abyste za h-é jmíni byli království
— 11. aby vás h-é učiniti ráčil povoláni 

1 Tim. 1,15. řeč všelijak oblíbeni h-á
— 6, 1. ať mají pány své za h-é poctivosti

Hodování.
Kaz. 7, 2. do domu zármut., nežli do domu h. 
Jer. 16, 8. do domu h. nechoď 
ftim. 13,13. choďme ne v h. a v opilství 
Gal. 5,21. skutkové těla: opilství, h.
1 Petr 4, 3. chodivše v h., v opilství 

Hodovati.
1 M. 31,54. Jákob pozval bratří svých, aby h-ali
— 43, 34. i h-ali a hojně se napili 

Luk. 15,23. h-ujice buďme veselí
— 16,19. h-al na každý den stkvostně

1 Kor. 5, 8. h-ujmež ne v kvasu starém
2 Petr. 2,13. ti, kt. s vámi h-ujice, v lstech 
Juda 12. s vámi h-ujice bezstoudně

Hodovník.
Mat. 22,10. naplněna j. svadba h-y
— 11. všed král, aby pohleděl na h-y

Hody.
1 M. 19, 3. Lot. — 1 M. 21, 8. Abraham. — 

1 M. 26, 30. Izák. — 1 M. 29, 22. 
Lában. — 1 M. 40, 20. Farao. — 
Soud. 14, 10. Samson; 12. 17. —
1 Sam. 25, 36. Nábal. — 2 Sam. 3,
20. David. — 1 Kr. 3, 15. Šalomoun.
— Est. 1, 3. Asverus. — Est. 5, 4. 
Ester. — Dan. 5, 1. Balsazar. — 
Luk. 5, 29. Léví.

Job 1, 4. strojívali h. po domich
— 40,25. přistroji-liž sobě h. z něho?
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Př. 15, 15. dobromyslného h. ustavičné 
Pis. 2, 1. uvedl mne na h.
Iz. 5,12. píšťalka a víno bývá na h-ech jejich
— 25, 6. h. z vína vystálého z věcí tučných 

Jer. 51,39. učiním jim h. a je opojím
Luk. 14,13. když činíš h., povolej chudých 

Hojení.
Kaz. 3, 3. čas mordování a čas h.

Hojiti (se).
2 Kr. 8,29. aby se h-il v Jezreel na rány 
Jer, G, 14. h-í potření dcery po vrchu; 8, 11.
— 51, 9. h-ili jsme Babylon 

Ez. 3-1, 1. nemocné neh-ite
Hojně.

1 M. 33, 9. řekl Ezau: Mám h., bratře 
Ž. 78,29. jedli a nasyceni jsou h.
Pis. 5, 1. píte a h. se napité 
Iz. 40, 29. tomu moci h. udílí 
Jan 10, 10. aby život měly a h. měly 
Kil. 4,18. přijalť jsem a h-ť mám 
Tit. 3, 6. kteréhož vylil na nás h.

Hojněji.
1 Koř. 15,10. h. než oni pracoval jsem 
2Kor. 11,23. v prácech h., v žalářích h.
Žid. 7,15. h. to ještě zjevné j.

Hojnější.
Mat. 5,20. nebude-liť h. spravedlnost vaše 
Jan 15, 2. čistí, aby h. ovoce nesla 
1 Kor. 12,23. nepoctiví naši h. ozdobu mají
— 24. dav poslednějšímu h. poctivost 

Jak. 1, 6. nýbrž h. dává milost

Hojnost.
1 M. 1, 20. hmyz duše živé v h-i
— 21. kt. (duši živou) v h-i vydaly vody 

8,17. ať se v h-i rozplozuji na zemi
— 27,28. dejž tobě h. obilé a vína
— 11,29. 7 let h. veliká bude; 17.

5 M. 28,11. h. mí ti budeš všeho dobrého 
2Kr. 6,23. (Elizeus) připravil jim h. velikou
1 Par. 29,16. Bože, všecka ta h. z ruky tvé j. 
Job 35,15. nechce znáti h-i této veliké
— 36,31. dává pokrmu h.

ž. 73, 7. majíce h. nad pomyšlení srdce 
Př. 15, 6. v domě spravedlivého j. h. veliká
— 28,25. kdo doufá v H., h. míti bude 

Kaz. 5,10. kdo miluje h., nebude míti užitku 
Iz. 59,10. u veliké h-i podobni jsme mrtvým 
Jer. 33, 6. zjevím jim h. pokoje stálého
Ez. 16, 49. pýcha, sytost chleba a h. pokoje 
Mat. 12, 34. z h-i srdce ústa mluví; Luk. 6, 45. 
Luk. 15,17. nájemníci u otce mého h. mají 

chleba
Řím. 15,29. v h-i požehnání evangelium Kr.
2 Kor. 8,14. jejich h. vaši chudobě ku pomoci
— 20. aby nám někdo neutrhal pro tu h. 

Fil. 4,12. umímť h. míti i nouzi trpěti
1 Tim. 6,17. dává nám h. všeho ku požívání

Hojný.
2 M. 34, 6. H. h. v milosrdenství a v pravdě
1 Par. 4, 40. nalezli pastvu h-ou a výbornou 
ž. 19,-12* kdož jich ostříhá, užitek h, má

— 86,15. h. v milosrdenství i pravdomluvný 
Iz. 55, 7. nebť j. h. k odpuštění
— 57,19.̂  stvořím h. pokoj dalekému jako 

Mat. 5,12. odplata vaše h-á j. v nebesích 
Luk. 12,16. h-é úrody pole přineslo 
Jan 15, 8. když ovoce nesete h-é
2 Kor. 8, 7. jakž ve všech věcech jste h-i 

i v této milosti h. buďte
— 9, 8. abyste h-í byli ke skutku dobrému 

Fil. 4,17. užitku h-ého k vašemu prospěchu
2 Petr 1,11. h-é způsobeno vjíti k věčn. král.

Hokyně.
1 Kr. 3,16. přišly 2 ženy li. k králi 

Holic.
Soud. 16,19. Dalila povolala holiče 
Ez. 5, 1. vezmi sobě břitvu h-ů 

Holička.
Pis. 2,13. fík vypustil h-y své

Holiti.
3 M. 21, 5. (kněží) brady své nebudou h.
5 M. 15,19. nebudeš h. prvorozených ovec 
Ez. 44,20. aniž hlavy své h. budou

Holoubátko.
1 M. 15, 9. vezmi mně hrdličku také a h.
3 M. 5, 7. obět za vinu dvé h-ek; 12, 8. 14, 22, 
Luk. 2,24. aby dali obět dvé h-ek

Holub.
Mk. 11,15. stolice prodávajících h-y převracel 
Jan 2,16. těm, kt. h-y prodávali, řekl 

Holubice.
1 M. 8, 8. (Noe) potom vypustil h-i 
ž. 55, 7. ó bych měl křídla jako h.!
— 56, 1. o němé h-i v místech vzdálených
— 68,14. h., mající křídla postříbřená 

Pis. 5,12. oči jeho jako h-ic
— 6, 8. jediná j. má h.

Iz. 38,14. lkal jsem jako h.
— 59,11. jako h. ustavičně lkáme
— 60, 8. kt. se sletují jako h. k děrám 

Jer. 48,28. buďte podobni h-i hnízdící se 
Ez. 7,16. jako h. v údolí lkáti budou 
Oz. 7,11. Efraim j. jako h. hloupá
— 11,11. jako h. ze země Assyrské 

Nah. 2, 7. děvečky lkajíce jako h.
Mat. 10,16. buďte sprostní jako h.
— 21,12. stolice prodávajících h. převracel 

Luk. 3,22. sestoupil Duch svátý jako h.;
Mat. 3, 16. Mk. 1, 10* Jan 1, 32.

Jan 2,14. nalezl v chrámě prodavače h-ic

Holubicí.
Pis. 1,15. oči tvé jako h.; 4, 1.

Holubička.
Pis. 2,14. h-o má v rozsedlinách skalních
— 5, 2. otevři mi, sestro má, h-o má

Holubí.
2 Kr. 6,25. čtvrtý díl míry káb trusů h-ich

Holý.
1 Kor. 15, 37. rozsíváš, ale h-é zrno, jaké se trefí 

Hon.
4 M. 16, 1. také H., syn Teletův
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Hon.
1 Sam.14,14. v půl h-ech rolí 2 volům s zápřež 
Luk. 24,13. h-ů 60; Jan 6, 19. h-ů 25; 11, 18.

h-ú 15; Zj. 14, 20. 1.600 h-ú; 21, 16. 
12.000 h-ů.

Honění.
2 Sam. 2,27. jedenkaždý nechaje h. bratra svého

Honiti.
1 M. 14,14. Abram h-il je až k Dan

— 31,23. Lában h-il ho za dnů 7
— 44, 4. vstaň, hoň muže ty

2 M. 14, 9. h-ili je Egyptští, a postihli
— 15, 9. řekl nepřítel: H. budu

3 M. 17,13. kdož by h-é ulovil zvíře nebo ptáka
— 26, 7. h. budete nepřátely své
— 8. pět vašich h. jich bude 100

a 100 vašich h. bude 10.000
— 17. utíkati ano vás žádný neh-í; 36. 

5M. 1,44. h-ili vás (Amorejští), jako včely
— 32, 30. jeden h. mohl 1000? Joz. 23, 10. 

Joz. 20, 5. když by jej h-il přítel zabitého 
Soud. 4,22. aj, Barák h-il Zizaru

— 8, 5. h-im Zebaha a Salmuna
1 Sam.14,22. h-ili je i oni v té bitvě
— 24,15. koho to h-íš? Psa mrtvého
— 26,18. proč pán můj h-í služebníka
— 20. jako by h-il koroptvu na horách

2 Sam. 2,19. h-il Azael Abnera a neuhnul se
— 24,13. tři měsíce (nepřátelé) aby tě h-li? 

Job 10,16. h-íš mne jako lev
— 38,39. h-íš-liž ty lvu loupež?
— 39, 7. na křikáni toho, kdož by jej h-il 

2. 18,38. h-il jsem nepřátely své
— 71,11. h-te a popadněte jej
— 109,23. h-í se za mnou jako za kobylkou 

P ř. 28, 1. utíkají bezbožní, ač jich žádný neh-í 
Pláč 1, 3. kt. jej h-í, postíhají jej
— 6. bez moči před tím, kdož je h-i 

Oz. 12, 1. Efraim vítr východní h-í
H at. 23,34. budete je h. z města do města 
Zj. 12,13. drak h-il ženu tu

Honositi se.
2. 10, 3. neboť se h-i bezbožník v libostech 
P ř. 20, 6. větší díl lidí h-í se účinnosti svou 
Ez. 35,13. nebo jste se h-ili proti mně 
Sof. 2, 8. a h-ili se na pomezi jejich 

Hor.
4M. 20,22. 23. 25. 27. 21, 4. 33, 37. 38. 41. 34,

7. 8. 5 M. 32, 50. hora H.
Hora. Hory.

Abarim: 4 M. 33, 47. 48. 5 M. 32, 49.
Amorejských h.: 5M. 1, 7.
A rarat: 1 M. 8, 4.
Bála: Joz. 15, 11.
Balhermon: Soud. 3, 3.
Bázan: 5M. 3, 13. 2. 68, 16.
Efraim: Joz. 19, 50. 20, 7. 21, 21. Soud. 2, 9. 4, 5.

1 Sam. 1, 1. 2 Par. 19, 4.
Fazga: 5M. 3, 17. 27. 4, 49.
Fárán: 5M. 33, 2.
Fegor: 4 M. 23, 28.

Galádská h.: 1 M. 31, 21. 23, 25.
Garizim: 5M. 11, 29. 27, 12. Joz. 8, 33.
Gelboe: 1 Sam. 31, 1. 8. 2 Sam. 1, 21.
Hébal: 5M. 11, 29. 27, 4. 13. Joz. 8, 30. 33. 
Ilermon: 5 M. 3, 8. 4, 48.
Hor: 4 M. 20, 25. 27. 33, 38. 39. 34, 8. 5 M. 32, 50. 
Karmel: 1 Kr. 18, 19. 29. 2 Kr. 2, 25.
Líbán: 5M. 1, 7. 11, 24. Soud. 3, 3. 1 Kr. 5, 6. 
Mitsar: ž. 42, 7.
Moria: 2 Par. 3, 1. (1 M. 22, 2.)
Nebo: 5M. 34, 1.
Olivetská h.: 2 Sam. 15, 30. 2 Kr. 23, 13. Zach.

14, 4. Mat. 21, 1. 24, 3. Luk. 19, 37. 21, 37. 
Jan 8, 1. Sk. 1, 12.

Olivová h.: Luk. 22, 39.
Oréb: 2 M. 3,1. 33,6. 5 M. 1,6. 4,10. 15. 1 Kr. 19, 8. 
Perazim: Iz. 28, 21. (2 Sam. 5, 20.)
Salmon: Soud. 9, 48.
Seir: 5 M. 2, 1. 5. 22. Ez. 35, 3. 7. 15.
Semaraim: 2 Par. 13, 4. (Joz. 18, 22.)
Sinai: 2M. 19, 11. 18. 20. 24, 16. 31, 18. 34, 2.

4. 29. 32. 3 M. 7, 38. 26, 46. 27, 34. 4 M. 3, 1. 
Gal. 4, 24. 25.

Sión: 5 M. 4, 48. Ž. 2, 6. atd. viz: Sión. 
Someron: 1 Kr. 16, 24.
Tábor: Soud. 4, 6. 12. 14. Ž. 89, 13.
Zif h. na poušti: 1 Sam. 23, 14.
1 M. 7,19. přikryty jsou všecky h-y; Ž. 104, 6.
— 8, 4. odpočinul koráb na h-ách Ararat.
— 5. ukázali se vrchové hor
— 19,17. ujdi na h-u, abys nezahynul
— 22, 2. obětuj ho na jedné hoře
— 14. na hoře H. opatří se

2 M. 3, 1. Mojžíš přišel až k h. Boží Oreb
— 12. sloužiti budete Bohu na hoře této
— 4,27. potkal se s ním na hoře Boží

15,17. štípíš je na hoře dědictví svého
— 17, 9. já zítra státi budu na vrchu h-y; 10.
— 19, 20. kdož by se dotkl h-y, smrti umře
— 23. obmez h-u a posvěť ji

4 M. 20,23. mluvil H. k Mojžíšovi na hoře Hor 
5M. 5,23. nebo h. ohněm hořela
— 33,15. pro rozkoše hor nejstarších
— 34, 1. vstoupil Mojžíš na vrch h-y

Joz. 14,12. dej mi h-u tuto, o níž mluvil H.
1 Sam.13, 6. skryl se lid v h-ách
— 23,19. zdaliž David nepokrývá se v h-ách?

2 Sam.15, 30. David šel k vrchu h-y Olivetské
1 Kr. 19, 8. až na h-u Boží Oréb
— 20,23. bohové hor jsouť bohové jejich

2 Kr. 6,17. viděl, a aj, h. ta plná koňů 
2 Par. 19, 4. od Bersabé až k hoře Efraim 
Job 9, 5. (Bůh) přenáší h-y
2. 2, 6. nad Siónem, h-ou svátou mou
— 3, 5. H. vyslyšel mne s h-y svaté své
— 11, 1. uleť s h-y své jako ptáče
— 15, 1. kdo bydliti bude na hoře svaté tvé?
— 18, 8. základové hor pohnuli se
— 24, 3. kdo vstoupí na h-u H.?
— 30, 8. H-e, silou upevnil jsi h-u mou

2. 36, 7. spravedlnost tvá jako nejvyšší h-y
— 46, 3. zpřevracely se h-y do moře; 4.
— 48, 2. veliký j. H. na hoře svatosti své
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Ž. 48, 3. útěcha vší země jestiť h. Sión
— 65, 7. upevňuješ h-y mocí svou
— 68,16. hoře veliké, pahrbkovaté v Bázan
— 17. vyskakujete, h-y pahrbkovaté?

na tétoť hoře zalíbilo se Bohu
— 72, 3. h-y přinesou pokoj lidu
— 16. hrst obilí na vrchu hor
— 78, 54. na h-u tu, kt. dobyla pravice jeho
— 80,11. přikryty jsou h-y stínem jeho
— 87, 1. základ svůj, na h-ách svátých
— 90, 2. prvé než h-y stvořeny byly
— 95, 4. vrchové hor jeho jsou
— 97, 5. h-y rozplývají se před obličejem H.
— 98, 8. spolu i h-y prozpěvujte
— 99, 9. sklánějte se na hoře svaté jeho
— 104, 6. nad h-ami stály vody
— 13. svlažuješ h-y z výsostí svých
— 18. h-y vysoké jsou kamzíků (útočiště)
— 32. když se dotkne hor; 144, 5.
— 114, 4. h-y poskakovaly jako skopci; 6.
— 121, 1. pozdvihuji očí svých k h-ám
— 125, 2. okolo Jeruzaléma jsou h-y
— 147, 8. H. vyvodí trávu na h-ách
— 148, 9. chvalte H. h-y a všickni pahrbkové 

Př. 8,25. prvé než h-y založeny byly
Pis. 4, 8. pohledíš s hor pardových
— 8,14. k jelenu na h-ách vonných věcí 

Iz. 2, 2. utvrzena bude h. domu H. na vrchu
hor; Mich. 4, 1.

— 3. vstupme na h-u H.; Mich. 4, 2.
— 11, 9. aniž zahubí na vší mé hoře svaté
— 13, 2. na h. vysoké vyzdvihněte korouhev
— 4. hlas množství na h-ách
— 22, 5. (den) boření zdi, a křiku k h-ám
— 25. 6. učiní H. národům na hoře této hody
— 7. H. zkazí na hoře této zastřeni
— 40, 4. h. i pahrbek ať j. snížen; Luk. 3, 5.

9. na h-u vysokou vystup sobě, Sióne
— 12. kdo vážil na váze h-y?
— 41,15. pomlátíš h-y, a zetřeš je
— 44,23. prozpěvujte h-y; Iz. 49, 13. 55, 12.
— 49,11. způsobím na všech h-ách cesty
— 52, 7. jak krásné na h-ách nohy toho
— 54,10. byť se i h-y pohybovaly
— 56, 7. ty přivedu k hoře svatosti své
— 57,13. a dědičně obdrží h-u svátou mou
— 64, 3. před oblíč. tvým h-y se rozplývaly
— 65,11. kt. se zapomínáte na h-u svatosti mé
— 66,20. na h-u svatosti mé do Jeruzaléma 

Jer. 3, 6. chodívala na každou h-u vysokou
— 4,15. kt. ohlašuje nepravost s h-y Efraim
— 24. hledím-li na h-y, a aj, třesou se
— 9,10. pro tyto h-y dám se v pláč
— 17, 3. ó h-o, jmění tvé vydám v rozchvát.
— 31,23. požehnejž tobě H., h-o svatosti
— 51,25. ó h-o, obrátím tě v h-u spálenou 

Ez. 6, 3. h-y Izr., slyšte slovo Panov. H-a
— 18, 6. na h-ách by nejídal
— 22, 9. utrhači na h-ách jídají v tobě
— 28,16. vyhladím tě z h-y Boží, ó cherube 

35, 2. obrať tvář svou proti hoře Seir
— 8. naplním h-y její zbitými
— 36, 8. h-y Izraelské, ratolesti vypouštěti

Dan. 2,35. kámen ten učiněn j. h-ou velikou
— 45. že se s h-y utrhl kámen
— 11, 45. rozbije stany paláce na hoře okrasy 

Oz. 10, 8. dějí h-ám: Příkréjte nás; Luk. 23,
30. Zj. 6, 16.

Joel 3,18. h-y dšti ti budou mstem; Am. 9, 13.
Am. 6, 1. běda doufajícím v h-u Samařskou
Abd. 21. vstoupí vysvoboditelé na h-u Sión 
Mich. 1, 4. budou se rozplývati h-y pod ním
— 6, 1. vstaň, suď se s těmito h-ami
— 7,12. přicházeti budou od h-y k hoře 

Nah. 1,15. na h-ách potěšené věci zvěstujícího 
Ab. 3, 3. když se bral Svatý s h-y Fárán
— 6. zrozráženy jsou h-y věčné
— 10. viděly tě h-y, třásly se

Sof. 3,11. vyvyšovati na hoře svatosti mé
Ag. 1, 8. vstupte na tuto h-u a stavějte 
Zach. 6, 1. h-y pak ty byly h-y ocelivé
— 8, 3. slula h. H. zástupů h-ou svatosti
— 14, 4. a rozdvojí se h. Olivetská

Mal. 1, 3. zanechal jsem hor jeho pustých
Mat. 4, 8. pojal ho ďábel ná h-u; Luk. 4, 5.

— 5, 1. Ježíš vstoupil na h-u; 14, 23. 15.,
29. Mk. 3, 13. 6, 46. Jan 6, 3.

— 14. nemůžeť město na hoře skryto
— 17, 1. Ježíš uvedl je na h-u; Mk. 9, 2.

9. když sestupovali s té h-y; Mk. 9, 9.
— 20. díte hoře této; 21, 21. Mk. 11, 23.
— 18,12. zdaliž jda na h-y, nehledá té
— 24,16. ti z Judstva nechť utekou na h-y
— 28,16. 11 učedlníků šli do Galilee na h-u 

Mk. 5, 5. vždycky na h-ách i v hrobích byl
— 11. bylo tu při h-ách stádo vepřů 

Luk. 3, 5. každá h. a pahrbek bude ponížen
— 9,28. vstoupil na h-u, aby se modlil

Jan 4,20. otcové naši na této hoře modlívali se
— 21. ani na této hoře nebudete se modliti
— 6,15. Ježíš ušel na h-u sám jediný 

Sk. 7,30. na poušti h-y Sinai anděl; 38.
1 Kor. 13, 2. že bych h-y přenášel 
Gal. 4,24. jeden (zákon) s h-y Sinai
— 2b. Agar j. h. Sinai v Arábii

2 Petr 1,18. s ním byvše na oné hoře svaté 
žid. 8, 5. podobenství, kt. ukázáno na této h.
— 11, 38. po pustinách bloudíce i po h-ách
— 12,18. nepřistoupili jste k hmotné hoře
— 20. kdyby se i hovado dotklo h-y
— 22. přistoupili jste k hoře Siónu 

Zj. 8, 8. jako h. veliká ohněm hořící
— *14, 1. Beránek stál na hoře Sión
— 16,20. a h-y nejsou nalezeny
— 17, 9. 7 hlav je 7 hor
— 21,10. vnesl mne v duchu na h-u velikou

Hořčičný ť. Zrno h. 
Horejští.

1 M. 36,20. synové Seir, t. H.
Horko.

1 M. 8,22. studeno i h. nepřestanou
— 18, 1. když veliké h. na den bylo
— 31,40. ve dne trápilo mne h.

5 M. 28,22. biti tě bude H. h-em 
Job 6,17. v čas h-a vysychají
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Iz. 25, 4. nebo jsi byl zastíněním před h-em
— 49,10. nebude biti h. ani slunce; Zj. 7, 16. 

Mat. 20,12. kt. jsme nesli břímě dne i h.
Luk. 12,55. říkáte: Bude h., a býváť
Zj. 16, 9. pálili se lidé h-em velikým 

Horkost.
Job 3, 5. ó by jej předěsila h. denní!

— 30, 30. kosti mé vypráhly od h-i
Ž. 19, 7. což by se ukrýti mohlo před h-í jeho
Jak. 1,11. slunce vzešlé s h-í usušilo bylinu

Horký.
2 M. 16,21. když h-é bylo slunce
Joz. 9,12. čhléb náš h. jsme na cestu vzali
Zj. 3,15. že ani jsi studený ani h.; 16. 

Horlení.
5 M. 32,16. k h. popudili ho cizími bohy
Job 9,27. zanechám h. svého
Ž. 78,58. rytinami svými k h. přivedli jej
— 79, 5. až dokud jako oheň h. tvé?

Kaz. 7, 3. lepší j. h. nežli smích
Ez. 8, 5. modla h.
— 16,38. smrť přijde na tě z prchlivosti a h.
— 42. h. mé odejde od tebe
— 23,25. vyleji h. své na tebe

Horliti.
4 M. 5,14. že by h-il proti ženě své; 30.
— 11,29. proč ty h-íš pro mne?
— 25,13. že h-il pro Boha svého

1 Kr. 19,10. velice jsem h-il pro Hospodina; 14. 
Ž. 73, 3. když jsem h-il proti bláznivým
— 106,16. když h-li proti Mojžíšovi v vojště
— 119,139. až svadnu, tak h-ím

Ez. 39,25. h. budu příčinou jména svatosti 
Jon. 4, 4. jest-liž to dobře, že tak h-íš?
Zach. 1,14. h-ím pro Jeruzalém a Sión
— 8, 2. h-il jsem pro Sión

Horlivě.
Gal. 4,18. slušnéť j. h. milovati v dobrém 
Kol. 4,13. žeť vás velmi h. miluje (Epafras) 
Tit. 2,14. h. následovný dobrých skutků

Horlivěji.
Luk. 22, 44. jsa v boji, h. se modlil

Horlivost.
4 M. 5,14. pohnul-li by se duch muže h-í; 30.
— 29. ten j. zákon veliké h-i
— 25,11. odvrátil prchlivost, když horlil h-í

mou
2 Sam.21, 2. usiloval je vypléniti v h-i své
2 Kr. 10,16. viz h. mou pro H-a

— 19,31. h. H-a zástupů; Iz. 9, 7. 37, 32.
Ž. 69,10. h. domu tvého snědla mne; Jan 2,17. 
Pis. 8, 6. tvrdá jako hrob h.
Iz. 59,17. oděl se h-í jako pláštěm
— 63,15. kdež j. h. tvá?

Ez. 5,13. mluvil jsem v h-i své; 36, 5. 6.
— 8, 3. stolice modly k h-i popouzející 

Sof. 1,18. ohněm h-i jeho sehlcena bude; 3,8. 
ftím. 10, 2. h. B. mají, ale ne podlé uměni
2 Kor. 7,11. bázeň, žádost vroucí, h.?
— 9, 2. vaše h. mnohými pohnula 

Fil. 3, 6. se strany h-i protivník církve

Horlivý.
2 M. 20, 5. Biih h. 34, 14. 5 M. 4, 24. 5, 9. 

Joz. 24, 19. Nah. 1, 2.
— 34,14. H„ jméno má h.

Joel 2,18. bude h-ou milostí zažžen H.
Sk. 21, 20. v&ickni jsou h-i milovníci zákona
— 22, 3. h. jsa milovník Boha

1 Kor. 14,12. h-í milovníci duchovních věcí
2 Kor. 7, 7. o vaší ke mně h-é milosti 
Gal. 1,14. byv h. milovník otcovských

Horma.
4 M. 14, 45. potírali je až do H.; 21, 3.
Joz. 12,14. král II. jeden
Soud. 1,17. nazváno j. jméno města toho H. 

Hornatý.
5 M. 11,11. j. země h-á, mající i údolí

Horií.
2 Sam.13,16. druhé h. věci (se dopouštíš)

— 19, 7. toť bude tobě h., nežli zlé věci, kt. 
2K r. 21, 9. tak že činili h. věci

— 11. páchal h. věci nade všecko 
Mat. 12, 45. sedm duchů h-ch, nežli j. sám

p&slední věci h.; Luk. 11, 26.
— 27, 64. budeť poslední blud h. nežli první 

Jan 2,10. když by se napili, to (víno), kt. h.
5,14. ai by se něco h-ího nepřihodilo 

1 Kor. 8, 8. nebudeme-li jisti, nic h. nebudeme
— 11,17. ale k h-ímu se scházíte

1 Tim. 5, 8. j. h. než nevěřící
2 Tim. 3,13. svůdcové půjdou v h.
2 Petr 2,20. j. poslední způsob jejich h.

Horšiti. Horšiti se.
Mat. 5,29. oko tvé pravé h-i tě; Mk. 9, 47.

— 30. ruka tvá pravá h-í tě; Mk. 9, 43.
— 11, 6. blahoslavený, kdož se neh-i na mně
— 13,21. hned se h-i; Mk. 4, 17.

Mk. 6, 3. i h-ili se na něm
— 9, 45. pakli noha tvá h-ila by tě, utni ji 

ftím. 14,21. nejisti, na čem se b ratr tvůj h-i
Hořce.

Iz. 33, 7. jednatelé pokoje h. plakali
Sof. 1,14. h. křičeti bude udatný
Mat. 26,75. Petr vyšed ven, plakal h.; Luk.22, 62.

Hořčejší.
Kaz. 7,26. věc h. nad smrt, ženu, jejíž srdce 

Hoře.
Iz. 24,16. ach, na mé h., že nešlechetní 

Hořejší.
2 Kr. 18,17. u struhy rybníka h-iho; Iz. 7, 3. 36,2. 
Jer. 36,10. na síni h.

Hořekovati.
Iz. 22, 4. ač h-uji s pláčem 

Hořekování.
Job 6, 2. ó Idyby zváženo bylo h. mé!
Ez. 21, 6. s li-im vzdychej před očima jejich

Hořeti.
1 M. 34, 8. Síchem h-i milosti k vaši dceři 
2M. 3, 2. keř h-el ohněm, avšak nes-el
3 M. 6, 9. oheň na oltáři vždycky h.bude; 12.13.
4 M. 19, 6. do ohně, v kt. ta jalovice h-i
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5 M. 4,11. hora h-ela; 5, 23. 9, 15. Žid. 12, 18.
— 32,22. h. bude až do nejhlubšího pekla 

Soud. 15,14. jako niti lněné, když v ohni h-í 
Job 6,10. ačkoli h-ím bolesti
ž. 39, 4. h-elo ve mně srdce mé
— 79, 5. h. bude jako oheň horlení tvé?
— 89,47. h. bude jako oheň prchlivost tvá? 

Iz. 1, 31. i bude to obé h. spolu
— 9, 5. což h. mohlo, i ohněm spáleno
— 62, 1. dokudž jako pochodně h. nebude 

Jer. 7,20. hněv můj h. bude, tak že neuhasne
— 17, 4. oheň, kt. až na věky h. bude 

Oz. 7, 6. v jitře h-í jako plamen ohně 
Nah. 1, 5. země h-í před tváří jeho 
Luk. 12, 49. co chci, jestliže již h-í

— 24, 32. zdaliž srdce naše v nás neh-elo?
2 Petr 3,12. nebesa h-íce rozpustí se

Hořící.
Iz. 30,27. jehožto hněv h. a těžká pomsta
— 34, 9. země jejich obrátí se v smolu h.
— 65, 5. jsou ohněm h-ím přes celý den 

Jer. 20, 9. slovo H. j. v srdci mém jako oheň h. 
Dan. 7, 9. kola jeho jako oheň h.
Nah. 2, 3. vozové jako pochodně h. jiskřiti 
Mal. 4, 1. aj, den ten přichází h. jako pec
Luk. 12, 35. bedra přepásaná a svíce h.
Jan 5,35. onť byl svíce h. a svítící
Žid. 12,18. přistoupili k hoře a k h-ímu ohni
Zj. 1,15. podobné mosazi jako v peci h.
— 4, 5. 7 lamp ohnivých h-ích před trůnem
— 8, 8. hora h. uvržena j. do moře
— 10. hvězda veliká h. jako pochodně
— 19,20. do jezera ohniv., h-ího sirou; 21,8.

Hořkost.
1 M. 27,34. Ezau h-í naplněn j. náramně
— 49,23. ačkoli h-í naplnili jej střelci 

2M. 1,14. k h-i přivodili život jejich
5 M. 29,18. kořene plodícího jed a h.
— 32, 32. zrní h-i plné

Rut 1,20. h-i naplnil mne Všemohoucí
1 Sam. 1,10. (Anna) jsuci v h-i srdce, modlila se
— 16. z h-i své mluvila jsem
— 15,32. řekl Agag: Odešla h. smrti
— 22, 2. kt. koli byli v h-i ducha
— 30, 6. h-í byla naplněna duše lidu

2 Sam. 2,26. nevíš-liž, že h. bývá naposledy? 
2Kr. 4,27. v h-i j. duše její
Job 7,11. naříkám v h-i duše své; 10, 1.
— 9,18. sytí mne h-mi; Pláč 3, 15.
— 13,26. zapisuješ proti mně h-i
— 21,25. jiný umírá v h-i ducha
— 27, 2. kt. h-í naplnil duši mou

Ž. 106, 33. k h-i přivedli ducha jeho (Mojžíšova)
Př. 14,10. srdce ví o h-i duše
— 17,25. syn blázen j. k h-i rodičce své
— 27, 7. duši lačné každá h. sladká

Iz. 38,15. že živ pobudu po h-i duše své
— 17. potkala mne byla h. nejhořčejší 

Pláč 1, 4. (Sión) sám pln j. h-i
— 3, 5. obklíčil mne přeodpornou h-í 

Sk. 8,23. v žluči h-i tebe býti vidím
ftim. 3,14. kt. ústa plná jsou zlořečení a h-i

Ef. 4, 31. všeliká h., a rozzlobení se
Žid. 12,15. aby nějaký kořen h-i nepodrostl
Jak. 3,11. zda studnice vydává sladkost i h.?
Zj. 10, 9. učiníť h. v břiše tvém, ale v ústech

Hořký.
2 M. 12, 8. s bylinami h-ými jisti jej budou

— 15,23. byly h-é vody z Maráh
4 M. 5,18. voda h-á zlořečená
Př. 5, 4. poslední věci její h-é jako pelyněk
Iz. 5, 20. h. za sladké, a sladké za h.
Jer. 2,19. zlá a h-á věc j., že opouštíš H.
— 4,18. toť nešlechetnost tvá, žeť to h-é j. 

Ez. 27, 31. kvílením h-ým nad tebou plakati 
Jak. 3,14. pakliť máte h-ou závist v srdci

Hosanna,
Mat. 21, 9. h. synu Davidovu; 15.
— h. na výsostech; Mk. 11, 10.

Mk. 11, 9. h., požehnaný kt. se béře; Jan 12,13.
Hospoda.

1 M. 42,27. aby dal obrok oslu svému v h-ě
2 M. 4, 24. když byl Mojžíš na cestě v h-ě 
Iz. 10, 29. budou míti h-u k přenocování 
Jer. 9, 2. ó kdo mne postaví na poušti v h-ě
— 41,17. pobyli v h-ě Chimhamově 

Luk. 2, 7. proto že neměli místa v h-ě
— 10, 34. vedl do h-y a péči o něj měl 

Sk. 10, 6. tenť h-u má u nějakého Šimona
— 18. má-li zde h-u Šimon Petr
— 28, 7. 3 dni přátelsky u sebe v h-ě choval
— 30. Pavel trval za dvě létě v h-ě své 

Filem. 22. připrav mi také h-u
Hospodář.

3 M. 14, 35. Tedy přijde h. domu a oznámí knězi 
Soud. 19,23. vyšed muž ten, h. domu
Iz. 1, 3. vůl zná h-e svého
Mat. 10, 25. poněvadž h-e Belzebubem nazývali
— 13,27. služebníci h-e toho řekli
— 52. podobný j. člověku h-i; 20, 1.
— 20,11. reptali proti h-i
— 21,33. byl jeden h., kt. vzdělal vinici
— 24, 43. kdy by věděl h., v kt. by bdění 

Mk. 14,14. rcete h-i: Mistrť praví; Luk. 22,11. 
Luk. 10,35. Samaritán dal h-i dva peníze
— 12, 39. byť věděl h., v kt. by hodinu
— 13,25. vstane h. a zavře dvéře
— 14,21. rozhněvav se h., řekl služebníku 

ftím. 1G, 23. Gáius, h. můj i vší církve
Hospodářství.

1 M. 30, 30. kdy pak já své h. opatrovati budu?
Hospodin.

1 M. 4, 1. obdržela jsem muže na H-u
— 4. vzhlédl H. na Ábele
— 5,29. se zemi, jížto zlořečil H.

8,21. zachutnal H. vůni tu příjemnou
— 11, 5. sstoupil H., aby viděl fo město
— 8. tak rozptýlil je H. odtud
— 12, 7. ukázal se H. Abramovi
— 17. H. trápil Faraóna ranami
— 14,22. pozdvihl jsem ruky své k H-u
— 15, 6. (Abram) uvěřil H-u
— 7. já jsem H., kt. jsem tě vyvedl z Ur
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1 M. 16, 2. H. zavřel život můj
— 5. sudiž H. mezi mnou a tebou
— 18,14. zdaliž co skrytého bude před H-em?
— 19,24. H. dštil na Sodomu sirou a
— 22,14. H. opatří
— 24,50. od H-a vyšla j. věc tato
— 25,21. modlil se Izák pokorně H-u
— 28,16. v pravdě H. j. na místě tomto
— 21. bude mi H. za Boha
— 38, 7. byl Her zlý před očima H-a
— 39, 2. byl H. s Jozefem
— 23. H. tomu prospěch dával
— 49,18. spasení tvého očekávám, ó H-e 

2M. 4, 1. neukázal se tobě H.
— 24. obořil se na něj H. a hledal usmrtiti
— 5, 2. kdo j. H., abych poslechl hlasu jeho
— H-a neznám, Izraele nepropustím
— 6, 2. B. Mojžíšovi řekl: já jsem H.

3. ve jménu svém, H., nejsem poznán
— 8. dám ji vám v dědictví. Já H.
— 8, 8. modlte se H-u, ať odejme žáby
— 22. že jsem já H. u prostřed země
— 9,12. sesilil H. srdce Faraonovo
— 27. H. je spravedlivý, ale já a lid
— 10,10. nechať j. tak H. s vámi
— 16. zhřešil jsem proti H-u
— 24. jděte, služte H-u; 12, 31.
— 11, 3. dal H. milost lidu
— 12,27. obět fáze toto j. H-u; 48.
— 13,21. H. předcházel je ve dne v sloupu
— 14, 4. zvědí Egyptští, že já jsem H.; 18.
— 14. H. bojovati bude za vás
— 27. vrazil H. Egypt, do prostřed moře
— 15, 1. zpíval Mojžíš píseň tuto H-u

zpívati budu H-u
— 2. sila má a píseň j. H.
— 3. H. j. udatný bojovník, H. jméno jeho
— 6. pravice tvá, H-e, zvelebena j.
— 11. kdo podobný tobě, ó H-e
— 18. II. kralovati bude na věky
— 26. já jsem H., kt. tě uzdravuji
— 17, 2. proč pokoušíte H-a?
— 7. jest-li H. u prostřed nás, či není?
— 15. oltář nazval: H. korouhev má
— 18,10. požehnaný H., kt. vytrhl vás
— 11. větší j. H. nade všecky bohy
— 20, 7. nevezmeš jména H-a nadarmo
— 11. v 6 dnech učinil H. nebe a zemi

protož požehnal H. dne sobotního
— 24, 7. cožkoli mluvil H., činiti budeme
— 32,14. litoval H. zlého, kt. řekl
— 33,19. zavolám ze jména: H.před tváří tvou
— 34, 5. sstoupil H. v oblaku a zavolal ze

jména: HOSPODIN
— 6. pomíjeje H. tvář jeho volal: H., H.
— 14. H. j., jméno má horlivý 

3M. 19,37. nebo já jsem H.
— 20,26. nebo svátý jsem já H.

4M. 6,24. požehnejž tobě H. a ostříhej tebe,
— 10,29. H. mnoho dobrého zaslíbil Izrael.
— 12, 2. zdaliž jen skrze Mojžíše mluvil H.?
— 14, 9. ale s námi j. H.
— 20. řekl H.: Odpustil jsem

— 28. živ jsem já, praví H.
— 42. H. není u prostřed vás
— 43. aniž H. bude s vámi
— 15,24. k vůni spokojujíci H-a
— 16, 3. tito svati, a u prostřed nich j. H.
— 26,61. obětovali oheň cizí před H-em
— 30, 6. H. odpustí jí; 9, 13.

5 M. 4,24. H. j. oheň sžírající
— 31. H. j. Bůh silný, milosrdný
— 35. abys věděl, že H.j.B., a že není jiného
— 9, 8. na Orébě popudili jste k hněvu H-a
— 10,12. čeho žádá H. od tebe
— 28, 7. učiní H., že nepřátelé tvoji poražení
— 8. přikáže H. požehnáni svému 

Joz. 7,19. dej prosím, chválu H-u
— 14,12. bude-li H. se mnou, vyhladím je 

Soud. 2,10. jiný věk, kt. neznali H-a
— 5, 2. dobrořečte H-u
— 13. H-tě mi ku panováni dopomohl
— 6,12. H. s tebou, muži udatný!
— 13. jestliže H. s námi j., pročež toto?

zdaliž nás z Egypta nevyvedl H.? 
a nyní opustil nás H.

— 24. nazval jej (oltář): H. pokoje
— 8,23. H. panovati bude nad vámi 

Rut 1,17. toto mi učiň H., a toto přidej
— 2, 4. Bóz řekl žencům: H. s vámi!

1 Sam. 2, 1. zplésalo srdce mé v H-u
vyzdvižen j. roh můj v H-u

— 2. neníť žádný svátý jako H.
— 3. Bůh silný vševědoucí j. H.
— 6. H. umrtvuje i obživuje
— 7. H. ochuzuje i zbohacuje
— 10. kt. se protiví H-u setříni budou

H. souditi bude končiny země
— 11. pacholátko přisluhovalo H-u
— 3,18. H-ť j.; nechť učiní, což ráčí
— 7,12. až potud pomáhal nám H.
— 11,13. dnes učinil H. vysvobození
— 12,20. však neodstupujte zpět od H-a

služte H-u celým srdcem svým
— 15,16. co j. mi mluvil H. noci této
— 30. navrať se, abych se pomodlil H-u
— 16, 7. ale H. hledí k srdci
— 14. nepokojil ho duch zlý od H-a; 19,9.
— 17,37. H., kt. vytrhl mne z moci lva
— 47. ne mečem vysvobozuje H.
— 20,13. toto učiň H. a toto přidej

H. budiž s tebou; 17, 37.
— 23. H. svědek mezi mnou a tebou; 42.
— 26,19. jestliže tě H. vzbudil proti mně

pakli lidé, zlořečení jsou před H-em
— 23. H. navratiž jednomukaždému

2 Sam. 3,39. odplatiž H. tomu, kdož zle činí
— 7,20. ty znáš služebníka svého, H-e
— 10,12. H. učiní, což se jemu líbiti bude
— 12,15. H. ranil dítě
— 18,31. vysvobodil tě dnes H.
— 22, 2. H. skála má a hrad můj; Ž. 18, 3.
— 4. chvály hodného vzýval jsem H-a; 7.
— 19. H. byl mi podpora
— 29. II. osvěcuje temnosti mé; 2. 18,29.

ty jsi svíce má, ó H.
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2 Sam.22,32. kdo je Bohem kromě H-a? 2. 18,32.
— 47. Živť je H., a skála má; 2. 18, 47. 

lK r. 2,15. od H-a usouzeno mu bylo
— 3, 5. ukázal se H. Šalomounovi; 9, 2.
— 8,61. budiž srdce vaše celé k H-u
— 18,39. H-ť j. Bohem, H. j. Bohem!
— 19, 4. jižť j. dosti, ó H-e, vezmi duši mou 

2K r. 5,18. v této věci odpusť H. služebníku
— 6,27. jestliť nespomůže H., odkud já
— 17,33. H-a ctili, však předce bohům
— 41. a tak ti národové ctili H-a, avšak
— 18, 7. byl H. s nim; k čemuž se koli obrátil
— 25. zdali bez H-a přitáhl jsem
— 19,15. H-e, kt. sedíš nad cherubíny
— 22,13. poraďte se s H-em o mne

1 Par. 16,29. vzdejte H-u ěest jména jeho
sklánějte se před H-em v okrase

— 17,20. H-e, neníť tobě rovného
— 27. nebo jsi ty, H-e jemu požehnal
— 18, 6. zachovával H. Davida
— 22,16. snažiž se a dělej, a H. budiž s tebou

2 Par. 15, 2. H. byl s vámi, dokudž jste; 20, 17.
— 19,11. budeť H. s tím, kdož bude dobrý
— 24,22. nechť popatři H., a vyhledá to
— 25, 9. máť H. mnohem více

Neh. 9, 7. ty jsi, H-e, Bůh ten, kt. vyvolil
Job 1, 7. řekl H. Satanovi; 2, 2.
— 21. H. dal, H. též odjal
— 42,10. navrátil H., což odjato Jobovi

rozmnožil to H. dvénásobně
2. 1, 6. zná H. cestu spravedlivých
— 2, 2. knížata se spolu radí proti H-u
— 3, 2. H-e, jakť jsou mnozí nepřátelé moji
— 6. nebo mne zdržoval H.
— 9. tvéť, ó H-e, j. spaseni
— 4, 4. žeť j. oddělil H. sobě milého
— 9. ty, H-e, sám způsobíš mi bydlení
— 5, 2. slova má slyš H-e
— 13. ty, H-e, požehnáš spravedlivému
— 6, 2. H-e, netresci mne v hněvě svém
— 3. smiluj se nade mnou, H-e; 9, 14.

uzdrav mne, H-e
— 4. ty, H-e, až dokavad?
— 7, 2. H-e, v toběť doufám
— 9. H. souditi bude lidi
— 8, 2. H-e, Pane náš, jak důstojné j.; 10.
— 9, 8. H. na věky kraluje
— 10. H. je útočiště chudého
— 11. neopouštíš hledajících tě, H-e
— 17. přiŠelť j. v známost H., pomstu
— 10, 1. proč, ó H-e, stojíš zdaleka
— 11, 4. H. j. v chrámě svátém svém
— 5. H. zkušuje spravedlivého
— 7. H. spravedlivý j., spravedlnost
— 13, 2. až dokud H-e, což se na věky
— 14, 2. H. s nebe popatřil na syny lidské;

33, 13. 102, 20.
— 4. H-a pak nevzývají
— 6. H. j. naděje jeho
— 15, 1. H-e, kdo bude přebývati v stánku
— 4. bojící se H-a; Mal. 3,16.
— 16, 2. rciž duše má H-u: Ty jsi Pán můj
— 5. H. j. částka dílu mého

— 8. představuji H-a před obličej svůj
— 19,15. H-e, skálo má, a vykupiteli můj
— 20, 2. vyslyŠiž tě H. v den souženi
— 22, 9. spustiltě se na H-a
— 23, 1. H. j. můj pastýř
— 24, 8. H. silný a mocný
— 25, 1. k toběť, H-e, duše své pozdvihuji
— 8. dobrý a přímý j. H.
— 25,11. H-e, odpusť nepravost mou

12. kt. j. člověk, ješto se boji H-a?
— 26, 2. zprubujž mne, H-e, a zkus
— 27, 1. H. světlo mé a spaseni mé
— 4. jedné věci žádal jsem od H-a
— 10. H. mne k sobě přivine
— 28, 8. H. jest síla svých
— 29, 1. vzdejte H-u vetikomocni, čest
— 2. vzdejte H-u slávu jména jeho

sklánějte se H-u v ozdobě svatosti
— 11. H. silou lid svůj daří

H. požehná lidu svému
— 32,11. radujte se v H-u; 33, 1.
— 33, 8. boj se H-a všecka země
— 10. H. ruší rady národů
— 34, 5. hledal jsem H-a, a vyslyšel mne
— 9. vizte, jak dobrý j. H.
— 19. blízko j. H. těm, kt. j. srdce skrouš.
— 20. H. ze všeho jej vytrhuje
— 23. služebníků svých duše vykoupí H.
— 35,10. H-e, kdo j. podobný tobě?
— 36, 6. H-e, až do nebes milosrdenství tvé
— 7. lidi i hovada zachováváš, H-e
— 37, 3. doufej v H-a, a čiň dobré
— 4. těš se v H-u, a dá tobě
— 5. uval na H-a cestu svou
— 17. spravedlivé zdržuje H.
— 18. znáť H. dny upřímých
— 23. krokové spr. od H-a spravováni
— 28. H. miluje soud
— 38,16. na tě, H-e, očekávám
— 47, 3. H. nejvyšší, hrozný j.
— 48, 2. veliký j. H. a chvalitebný
— 68, 5. H. j. jméno j., plésejtež před nim
— 21. H. Pán ze smrti vyvodí
— 70, 6. neprodlévejž, H-e!
— 71, 5. H-e, v tebeť doufám od své mladosti
— 83,19. ty, kt. sám jméno máš H.
— 84, 2. jak j. milí příbytkové tvoji, H-e
— 12. tuť milosti i slávy udílí H.
— 89, 7. kdo j. podobný H-u
— 9. kdo j. jako ty, silný H.?
— 91, 9. poněvadž jsi H-a, k t  útočiště mé j.
— 92, 9. ty, ó Nejvyšší, že na věky jsi H.
— 94,3.5. dokud lid tvůj, H-e, potirati?
— 7. nehledíC na to H.
— 11. H. zná myšleni lidská
— 17. kdy by mi H. nebyl ku pomoci
— 22. H. j. mým hradem vysokým
— 95, 3. H. j. Bůh veliký
— 96, 4. veliký H. a vši chvály hodný
— 5. H. nebesa učinil
— 10. H. kraluje; 97, 1. 99, 1.
— 97,10. vy, k t  milujete H-a
— 99, 2. H. na Siónu veliký j.
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2. 100, 3. vězte, že H. j. Bůh
— 5. dobrý j. H.
— 102,13. ty, H-e, na věky zůstáváš
— 103, 8. lítostivý a milostivý j. H.
— 110, 1. řekl H. Pánu mému
— 4. přisáhl H. a nebude želeti toho
— 113, 4. vyvýšenť j. nade všecky národy H.
— 115, 1. H-e, ne nám, ale jménu svému
— 12. H. rozpomena se na nás
— 116,* 4. ó H-e, vysvoboď duši mou
— 6. ostřihá sprostných H.
— 118, 6. H. se mnou, nebudu se báti; 7.
— 14. sila a písnička má j. H.
— 23. od H-a stalo se to
— 24. ten toťj. den, kt. učinil H.
— 25. H-e, zachovávejž již

H-e, dávej již šťastný prospěch
— 119,31. H-e, nedejž mi zahanbenu býti
— 121, 2. pomoc má j. od H-a
— 5. H. strážce tvůj; 7. 8.

H. zastíněni tvé
— 124, 1. byť H-a s námi nebylo; 2.
— 125, 2. H. j. vůkol lidu svého
— 4. dobře učiň, H-e, dobrým
— 126, 3. učinilť j. s námi veliké věci H.
— 127, 1. nebude-H H. stavětí domu
— 130, 3. budeš-li nepravosti šetřiti, H-e
— 7. očekávejž, Izraeli, na H-a; 131, 3.

u H-a j. milosrdenství
— 135, 5. jáť jsem seznal, že veliký j. H.
— 13. H-e, jméno tvé na věky

H-e, památka tvá od národu
— 138, 6. vyvýšený j. H., však na poníženého
— 8. H. dokoná za mne

milosrdenství tvé, H-e na věky
— 140, 8. H-e Pane, silo spaseni mého
— 144,15. blahoslavený lid, jehož H. Bohem
— 145, 3. H. veliký j. a vší chvály hodný
— 9. dobrotivý H. všechněm
— 17. spravedlivý j. H. ve všech cestách
— 18. blízký j. H. všechněm, kt. ho
— 20. ostřihá H. všech, kdož jej miluji
— 146, 8. H. otvírá oči slepých

H. pozdvihuje snížených 
H. miluje spravedlivé

r -  9. H. ostříhá příchozích
— 10. kralovati bude H. na věky 

Př. 2, 6. H. dává moudrost
— 3, 5. doufej v H-a celým srdcem svým
— 9. cti H-a ze statku svého
— 12. kohož miluje H., tresce
— 19. H. moudrosti založil zemi
— 26. H. bude doufáni tvé
— 32. ohavnosti j. H-u převrácenec
— 6,16. těchto 6 věd nenávidí H.
— 8,22. H. měl mne při počátku
— 15,29. vzdálen j. H. od bezbožných
— 16, 4. H. všecko učinil pro sebe samého
— 9. H. spravuje kroky jeho
— 33. od H-a všecko řízeni jeho
— 20,12. obé to učinil H.
— 24. od H-a jsou krokové muže
— 22, 2. uěinitel obou j. H.

— 30, 9. abych neřekl: Kdo j. H.
Iz. 1, 2. pozoruj země, nébo H. mluví
— 18. poukažme sobě, pravi H.
— 3,13. stojiť H. k rozsudku
— 25, 1. H-e, ty jsi Bůh můj
— 9. onť j. H., jehož jsme očekávali
— 26, 4. v H-u, v H-u j. skála věčná
— 13. H-e, panovaliť jsou nad námi
— 16. H-e, v úzkosti hledali tebe
— 29,15. hluboko před H-em skrývá ji radu
— 30,18. shovívá H., milost vám čině,

nebo H. j. Bůh spravedlivý
— 31, 1. aniž H-a hledají
— 33, 5. vyvýšíť se H.
— 22. H. j. soudce náš

H. ustanovitel práv našich 
H. král náš, onť spasí nás

— 38,11. že neuzřím H-a v zemi živých
— 40,27. skrytať j. cesta má před H-em
— 28. H. neustává ani zemdlívá
— 31. ti, jenž očekávají na H-a
— 41, 4. já H., prvni i poslední
— 17. chudé a nuzné já H. vyslyším
— 42, 8. já jsem H., toť j. jméno mé
— 13. H. jako silný rek vyjde
— 24. v potlačeni Jákoba? Zdali ne H.
— 43,11. já, já jsem H. a žádného neni
— 15. já jsem H. svátý váš, stvořitel
— 44, 5. tento dí: H-úv já jsem, a onen

jiný zapíše se rukou svou H-u
— 23. prozpěvujte nebesa, nebo H. to učiní
— 24. já H. činím všecko; 45, 7.
— 45, 5. já jsem H., a není žádného více; 6.
— 21. kdo předpověděl? Zda-li ne já H.?
— 24. toliko v H-u mám spravedlnost
— 49, 1. hned z života povolal mne
— 13. neboť j. potěšil H. lidu svého
— 14. řekl Sión: Opustiltě mne H.
— 51, 3. potěší H. Siona
— 53, 6. H. uvalil na něj nepravosti všech nás
— 55, 6. hledejte H-a, pokudž nalezen
— 60, 2. nad tebou vzejde H.
— 19. budeť H. světlem tvým věčným
— 62, 4. rozkoš bude míti H. v tobě
— 11. H. rozkáže provolá ti až do končin
— 63,16. ty jsi, H-e, otec náš; 64, 8.

Jer. 2, 8. kněži neřekli: Kde j. H.?
— 8,19. zdali H-a není na Siónu?
— 10, 6. není žádného tobě podobného, ó H-e
— 10. H. j. Bůh pravý
— 16,19. H-e, silo má a hrade můj
— 17, 5. od H-a odstupuje srdce jeho
— 7. muž, kt. doufá v H-a, jehož na

děje j. H.
— 10. já, H., kt. zpytuji srdce
— 13. ó naděje Izraelova, H-e
— 23, 6. H., spravedlnost naše; 33, 16.
— 17. pravil H.: Pokoj míti budete 

Pláč 3,24. díl můj j. H., říká duše má
—  5, 1. rozpomeň se, H-e, co se nám děje
— 21. obrať nás, ó H-e, k sobě

Ez. 48,35. jméno města bude: H. tam přebývá
Oz. 6, 1. navraťme se k H-u
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0  z. 12, 5. pamětné jeho j. H.
Joel 2,21. mocně dělati bude H. dílo své
Am. 3, 6. zdaž H. toho známa nečiní?
— 7, 3. želel H. toho; 6.

Mich. 2,13. a H. (půjde) na špici jejich
— 3,11. zdaliž H-a není u prostřed nás? 

Nah. 1, 3. H. dlouhočekající j.
Sof. 1,12. nečiniť dobře H., aniž zle činí

— 3, 5. H. spravedlivý u prostřed něho j. 
Zach. 13, 9. a on di: H. j. Bůh můj
— 14, 9. bude H. králem nade vší zemí 

Luk. 1,46. velebí duše má H-a
Sk. 4,24. H-e, ty jsi Bůh, kt. jsi učinil
Juda 4. toho, k t  j. sám H., zapírají 

Viz: Oltář, Panovník Hospodin.

Hospodin Bůh.
1 M. 2, 4. v den, v němž učinil H. B. zemi
— 5. nebo ještě byl nedštil H. B. na zemi
— 7. učinil H. B. člověka z prachu země
— 8. štípil H. B. ráj v Eden
— 22. z toho žebra vzdělal H. B. ženu
— 24, 7. H. B. nebe, kt. vzal mne z vlasti
— 27. H. B. pána mého; Ž. 41, 14. 106, 48.
— 27,20. H. B. tvůj způsobil to
— 28,13. já jsem H., B. Abrahama

2 M. 3,15. H. B. otců vašich; 16.
— 6, 7. zvíte, že jsem H. B. váš
— 7,16. H. B. Hebrejský poslal mne k tobě
— 8,10. že Žádného není, jako H. B. náš
— 10, 8. jděte, služte H-u B-u svému
— 16,12. abyste poznali, že já jsem H. B. váš
— 20, 2. já jsem H. B. tvůj; 5. 5 M. 5, 6.

9. 2. 81, 11. Iz. 41, 13. 48, 17. 51, 15. 
Oz. 12, 9. 13, 4.

— 23,25. sloužiti budete H-u B-u svému
3 M. 11,44. já jsem H. B. váš; 18, 2. 4. 30.

19, 2. 20, 7. 24. 23, 22. 43. 24, 22.
25, 17. 38. 55. 26, 1. 13. 4 M. 10, 10.
15, 41. Soud. 6, 10; Ez. 20, 5. 7. 19.

— 19, 2. svátý jsem já H. B. váš
4 M. 23,21. H. B. jeho jestiť s ním
— 27,16. opatřiž H. B. duchů

5 M. 1,31. kterak nesl tebe H. B. tvůj
— 32. ani tak uvěřili jste H-u B-u svému
— 2, 7. H. B. tvůj požehnal tobě
— 4,24. H. B. tvůj j. oheň sžírající,
— 29. i tam hledati budeš H-a B-a svého
— 30. jestliže bys se navrátil k H-u B-u
— 31. poněvadž H .B. tvůj j. B. silný
— 5, 2. H. B. náš učinil s námi smlouvu
— 12. jakož přikázal tobě H. B. tvůj; 16.
— 27. což by koli řekl tobě H. B. náš
— 6, 4. H. B. náš, H. jeden j.
— 5. milovati budeš H-a B-a svého
— 16. nebudete pokoušeti H-a B-a svého
— 7, 9. zvíš, že H. B. tvůj j. B. silný a
— 12. H. B. tvůj ostříhati bude smlouvy
— 21. H. B. tvůj j. u prostřed tebe
— 8,10. dobrořečiti budeš H-a B-a za zemi
— 9, 3. H. B. tvůj, k t  jde před tebou.
— 10,12. čeho žádá H. B. tvůj od tebe?

„abys se bál H-a B-a svého a miloval

ho a sloužil H-u B-u v celém srdci 
svém

— 14. H-a B-a tvého j. nebe, země a všecky
— 17. H. B. B. bohů a Pán pánů; Dan. 2,47.
— 16, 1. abys slavil fáze H-u B-u svému
— 24, 9. pomni na věci, kt. učinil H. B.

Joz. 1, 9. s tebou j. H. B. tvůj
— 22,22. silný B. H., silný B. H., onť ví
— 24. co vám do H-a B-a Izr.?

1 Sam.12,12. H. B. váš j. králem vaším
— 14. ostojíte, jdouce za H-em B-em 

1 Kr. 8,23. H-e Bože Izr., není podobného
— 57. budiž H. B. náš s námi

1 Par. 17,16. kdož jsem já, ó H-e Bože?
— 17,17. popatřil jsi na mne, H-e Bože!

2 Par. 1, 9. H-e Bože, budiž stálé slovo tvé
— 13,10. ale my jsme. H-a B-a našeho
— 14,11. volal Aza k H-u B-u svému

pomoziž nám, H-e Bože náš
— 19, 7. není u H-a B-a našeho nepravosti
— 30, 6. obraťte se k H-u B-u Abrahamovu
— 32, 8. s námi pák j. H. B. náš

2. 38,22. neopouštěj mne H-e Bože můj
— 40, 6. H-e, Bože můj, divní jsou skutkové
— 72,18. požehnaný H. B., B. Izraelský,
— 80,20. H-e Bože zástupů, navratiž nás
— 84,12. H. B. j. slunce a pavéza
— 90,17. ochotnost Ii-a B-a našeho
— 94, 1. H-e, Bože silný pomst
— 104, 1. H-e, Bože můj, velmi jsi Veliký
— 113, 5. kdo j. rovný H-u B-u našemu?

Iz. 12, 2. síla má a píseň a spaseni j. B. H.
— 36, 7. v H-u B-u svém doufáme
— 43, 3. já H. B. tvůj, Svatý Izraelský
— 48,17. já H.B. tvůj učím tě

Jer. 3,23. v H-u B-u našem j. spaseni Izraelovo
— 32,27. já jsem H. B. všelikého těla

Ez. 44, 2. H. B. Izraelský všel skrze ni (bránu)
Oz. 12, 5. toť j. H. B. zástupů
Am, 4,13. H. B. zástupů jw jméno jeho

Hospodin zástupů.
2 Sam. 7,27. H-e z., Bože Izraelský; 26.
2. 24,10. H. z., onť j. král slávy
— 46, 8. H. z. j. s námi; 12.
— 80,20. H-e Bože z., navratiž nás zase; 8.
— 84, 2. příbytkové tvoji, H-e z.l
— 13. H-e z.! blahoslavený člověk, k t
— 89, 9. H-e, Bože z.! kdo j. jako ty 

Iz. 6, 3. svátý, svátý, svátý H. z.
— 37,16. H-e z., kt. sediš nad cherubíny
— 44, 6. král Izr. H. z. (48, 17. 49, 7. 54, 8.)
— 51,15. H. z. j. jméno mé; 54, 5. Jer. 50, 34. 

Jer. 15,16. ty jsi mne povolal sám, ó H-e B^Že z.
— 33,11. oslavujte H-a z.

Oz. 12, 5. toť j. H. Bůh z.
Am. 9, 5. Panovník H. z., když se dotkne 
Ab. 2,13. zdaliž to není od H-a z.
Zach. 6,15. i zvíte, že H. z. poslal mne k vám 
Mal. 2, 7. (kněz) posel H-a z. jest

Hospodinův.
1 M. 22,14, na hoře H-ově opatři se
2 M. 3, 2. ukázal se mu anděl H-ův
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2M. 12,11. jiti j. H-ovo; (27. 48.)
— 13, 6. dne 7. slavnost bude H-ova
—- 22,11. přísaha H-ova vkročí mezi oba
— 32, 5. slavnost H-ova zitra bude
— 26. kdo j. H-ův, přistup ke mně

3 M. 10, 7. olej pomazáni H-ova j. na vás
— 23, 2. slavnosti H-ovy tyto jsou

4 M. 12, 8. podobnost H-ovu spatřuje 
Soud. 6,12. ukázal se jemu anděl H-ův
— 7,18. meč H-ův a Gedeonův; 20.
— 19,18. jduť pak do domu H-ova

1 Sam. 2, 8. H-ovy jsou stěžeje země
— 16,14. duch H-ův odšel od Saule
— 17,47. H-ův j. boj
— 20,42. což jsme přisáhli ve jménu H-ovu

2 Par. 17, 6. udatného srdce k cestám H-ovým
— 10. strach H-ův na všech královstvích 

Job 1,21. budiž požehnáno jméno H-ovo
2. 11, 4. trůn H-ův v nebi j.
— 19, 9. rozkazové H-ovi přimi

přikázaní H-ovo Čisté
— 22,29. H-ovo j. království
— 24, 1. H-ova j. země, a plnost její
— 77,12. rozpominati se na skutky H-ovy
— 111, 2. veliké skutky H-ovy
— 116, 4. vzýval jsem jméno H-ovo 

Př. 21,31. H-ovo j. vysvobození
Iz. 1,20. ústa H-ova mluvila
— 2, 2. utvrzena bude hora domu H-ova
— 4, 2. bude výstřelek H-ův ušlechtilý
— 13, 6. blízko j. den H-ův; 9.
— 34, 6. meč H-ův bude plný krve
— 40, 3. připravtež na poušti cestu H-ovu
— 5. nebo se zjeví sláva H-ova

že ústa H-ova mluvila
— 59, 1. neniť ukrácena ruka H-ova
— 19. b. se báti na západ jména H-ova

nepřítel, jejž duch H-úv preiČ zažene
— 61, 2. abych vyhlásil léto milostivé H-ovo 

Pláč 3,26. očekávajícímu na spaseni H-ovo 
Mal. 3, 3. i budou H-ovi, obětujíce oběti

Hospodyně.
1 Tim. 5,14. chci, aby (mladší vdovy) h. byly

Host.
1 M. 23, 4. h-em a příchozím jsem u vás
5 M. 10,19. milujte h-ě, nebo jste byli h-é

— 14,29. Levita a h. budou jisti
1 Par. 29,15. příchozí jsme před tebou a h-é 
Job 31,32. vně nenocoval h.
M at 25,35. h-em jsem byl; 43.

— 38. kdy jsme tě viděli h-ě? 44.
Sk. 17,21. Aténští i ti, kt. tu byli h-é 
ftim. 12,13. přívětivosti k h-em následujíce 
Ef. 2,19. již tedy nejste h-é a příchozí
1 Tim. 3, 2. biskup k h-em přívětivý; T it 1, 8. 
2id. 11,13. že jsou h-é a příchozí na zemi
— 13, 2. na přívětivost k h-em nezapom.

1 P etr 4, 9. buďte vespolek přívětiví k h-em
3 Jan 5. cožkoli činíš bratřím a h-em

Hotov.
2 M. 19,15. buďtež h-i ke dni třetímu; 11.
4 M. 14,40. aj, my h-i jsme, abychom Šli

— 32,29. h-i k boji před H.
2. 38,18. poněvadž k snášeni bíd h. jsem
— 57, 8. h-o j. srdce mé, Bože, h-o j.; 108,2. 

Mat. 22, 4. všecko h-o: pojďtež na svadím
— 8. svadba h-a j.
— 24,44. vy buďte h-i; Luk. 12, 40.
— 25,10. které h-y byly, vešly s ním
— 26,41. duch h. j.; Mk. 14, 38.

Luk. 12,47. služebník, kt. by nebyl h., bit bude
— 22,33. s tebou h. jsem i do žaláře jiti 

Sk. 17,21. Aténští k ničemu tak h-i nebyli
— 21,13. i umřití h. jsem v Jeruzalémě
— 23,15. h-i jsme jej zabiti
— 21. jsou h-i čekajíce na odpověď 

ftim. 1,15. h. zvěstovati evangelium
2 Kor. 8, 3. i nad možnost h-i byli
— 9, 2. Achaia h-a j. od předešlého léta
— 12,14. potřetí h. jsem přijití k vám 

Tit. 3, 1. ke každému skutku dobrému h-i
1 Petr 1, 5. k spaseni, kt. h-o j.
— 3,15. h-i buďte vždycky k vydáni počtu
— 4, 5. h. j. souditi živé i mrtvé

Hotovější.
2 Par. 29,34. Levitové byli h. ku posvěceni se 
Kaz. 5, 1. buď h. k slyšení nežli k dáv. obětí

Hotovost.
2 Kor. 9, 2. vím o vaši h-i 
Eí. 6,15. obuté nohy v h. k evangelium 

pokoje
Hotový.

1 Sam.25,17. již zlé věci h-é jsou na pána
1 Kr. 6, 7. ten dům staven byl z kameni h-ého 
2. 46, 2. v souženi pomoc vždycky h-á
Př. 19,29. na posměvače h-i jsou nálezové 
Luk. 1,17. aby postavil Pánu lid h.
2 Kor. 8,11. h-é chtěni

— 12. jest-liť prvé vůle h-á
— 10,16. jinému odměřeno j. a j. h-é

2 Tim. 2,21. nádobou ke všeL skutku dobr. h-ou
— 3,17. ke všelikému skutku dobrému h.

Honba.
Mat. 27,48. vzav h-u, naplnil ji octem;

Mk. 15, 36. Jan 19, 29.
Houf.

1 M. 32, 8. bude aspoň zadní h. zachován
— 10. nyní pak 2 h-y mám
— 33, 8. k čemu j. všecken ten h.

Soud. 21,21. když vyjdou plésat v h-ích
1 Sam.21,11. zdaliž neprozpěvovali po h-ích
1 Par. 28,13. h-y kněži a Levitů; 21.
Neh. 12,31. dva h-y oslavujících; 38, 40.
Job 19,12. přitáhše h-ové jeho
2. 84, 8. berou se h. za h-em, a ukazuji se
Jer. 5, 7. do domu nevěstky h-em se valí
— 31, 4. vycházeti budeš s h-em plésajicích 

Ez. 12,14. všecky h-y jeho rozptýlím
Mat. 26,53. více nežli 12 h-ú andělů
Mk. 6,39. posaditi po h-ich na zelené trávě
Sk. 23,27. přispěv s h-em ioldnéřú
— 27, 1. setníků, kt. byl nad h-em August
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Houně.
2 M. 26, 7. uděláš h-i ze srsti kožich 
Soud. 4,18. Jáhel přistřela jej h-í 

Housenka.
Joel 1, 4. co pozůstalo po h-ách, snědly
— 2,25. nahradím léta, kt. sežraly h-y 

Am. 4, 9. i olivoví vaše pojedly h-y
Housti.

2. 33, 3. huďte dobře a zvučně 
Houžev.

Soud. 16, 7. svázali 7 h-emi surovými; 8.
— 9. (Samson) roztrhl h-e, jako niť 

Tz. 48, 4. h. železná Šíje tvá
Pláč 1,14. spletené h-e připadly na hrdlo mé

Hovadí.
Kaz. 3,21. duch h. že sestupuje pod zemi?
1 Kor. 15,39. jiné tělo h., jiné rybí

Hovádko.
1 M. 22, 7. kdež h. k zápalné oběti?

8. Bůh opatří sobě h. k oběti
2 M. 13,13. prvorozené osle vyplatíš h-em 
2. 73,22. jako h. byl jsem před tebou
Př. 12,10. pečuje spravedl. o život h-a svého 
Iz. 30, 6. odnesou na hřbetě h-ek bohatství
— 43,23. nepřivedl jsi mi h-a k zápalům
— 63,14. jako když h. do údolí sestupuje
— 66, 3. kdo zabiji h., psa sťal 

Jer. 50,17. h. zahnané j. Izrael
Hovadný.

2. 49,11. blázen a h. člověk zároveň hynou
— 92, 7. člověk h. nezná toho
— 94, 8. rozumějte, ó vy h-i v lidu

Jak. 3,15. ta moudrost j. zemská, h-á, ďábelská 
Juda 19. kt. se sami odtrhují, h-i

Hovado.
1 M. 1,24. vydej země h-a a zeměplazy
— 25. učinil Bůh h-a
— 26. ať panují nad h-y
— 2,20. dal Adam jména všechněixí h-ům
— 3,14. zlořečený budeš nade všecka h-a
— 6,20. z h-d po dvém; 7, 2. 8, 20.
— 45,17. naložice na h-a svá, jděte

2 M. 9,25. ztloukly od člověka až do h-a
— 12,29. pobil H. i všecko prvorozené h-d
— 20,10. nebudeš dělati žádného díla, ty i h.
— 22, 5. jestliže by kdo vpustil h. své
— 19. kdo by koli scházel se s h-em

3 M. 11,46. toť jest právo strany h-a
— 18,23. s žádným h-em nebudeš obcovati

ani žena nepoddá se h-u
— 20,15. kdož by obcoval s h-em

5 M. 4,17. podobenství nějakého h-a
— 11,15. dámť i pastvu pro h-a tvá
— 27,21. zlořečený, kdož by obýval ,s h-em

1 Kr. 4,33. psal i o h-ech a o ptácích
Job 12, 7. zeptej se třebas h-d
— 18, 3. proč jsme počteni za h-a?
— 35,11. vyučuje nás nad h-* zemská 

2. 36, 7. lidi i h-a sám zachováváš
— 49,13. jsa podobný h-ům, kt. hynou; 21.

— 15. jako h-a v  pekle skladeni budou
— 147, 9. dává h-ům potravu jejich
— 148,10. chvalte H. i všeliká h-a

Př. 17, 1. dům plný nabitých h-d se svárem
Kaz. 3,18. aby viděli, že jsou podobni h-ftm
— 19. připadnost h-d j. jednostejná 

Iz. 30, 6. břímě h-d poledních
Jer. 9,10. až do h-a všecko se odebéře
Jon. 3, 7. lidé i h-a volejte k Bohu; 8.
Luk. 10,34. vloživ jej na h. své
Sk. 10,12. na niž byla všeliká h-a
— 11, 6. pohleděv, spatř. jsem h-a čtvernohá 

ftím. 1,23. směnili v podobenství h-d
Tit. 1,12. Kretenšti jsou zlá h-a
2id. 12,20. kdyby se i h. dotklo hory
2 Petr 2,12. jako nerozumná h-a; Juda 10.

Hrad.
Soud. 9,46. vešli do h-u chrámu boha Berit; 49.
1 Sam.22, 4. zůstával David na tom h-ě
— 5. nebývejž déle na tom h-ě

2 Sam. 5, 7. vzal David h. Sión; 1 Par. 11, 5.
— 9. bydlil David na tom h-ě; 1 Par. 11,7.
— 22, 2. H. h. můj; 2. 18, 3.
— 51. onť j. h. jistého spaseni krále svého 

2. 31, 4. skála má a h. můj ty jsi
— 46, 8. h-em vysokým Bůh Jákobův; 12.
— 48, 4. znají ho býti vysokým h-em
— 59,10. ty Bože jsi h. můj vysoký
— 17. nebo jsi byl h. můj vysoký
— 18. nebo jsi Bůh, vysoký h. můj
— 62, 3. on j. vysoký h. můj, nepohnut se; 7.
— 91, 2. útočiště mé a h. můj, Bůh můj
— 94,22. H. j. mým h-em vysokým
— 144, 2. milosrdenství mé a h. můj

Př. 18,19. svárové jsou jako závora u h-u
Iz. 13,22. draci na h-ich rozkošných
— 25, 4. h-em chudému, h-em nuznému
— 32,14. h. a věže obráceny budou v jeskyně
— 33,16. h-ové na skalách útočiště jeho
— 34,13. kopřivy a bodláčí na h-ich jejich 

Jer. 16,19. H-e, silo má a h-e můj
Ez. 25, 4. vzdělají v sobě h-y v tobě

— 33,27. kdo na h-ich, morem zemrou
Hradba.

2Kr. 25, 1. vzdělali proti němu h-u vůkol
2. 80,13. pročež jsi rozbořil h-u vinice 
Iz. 5, 5. rozbořím h-u její (vinice)
Jer. 52, 4. vzdělali proti němu h-u vůkol
Ez. 13, 5. aniž děláte h-y okolo domu Izr.
— 22,30. hledaje někoho, k t  by udělal h-u 

Ef. 2,14. zbořiv h-u dělící na různo
Hrající.

1 M. 4,21. Jubal, otec všech h-ich na harfu 
2. 68, 26. ze zadu šli h. na nástroje hudebné 
Zach. 8, 5. děvčat, h-ich na ulicích jeho 
Zj. 18,22. hlas na harfy h-ich nebude slyšán

Hranice.
Iz. 30,33. h-c jeho, ohně a dříví mnoho
— 60,18. slyšáno o spuštěni na h -id | tvých 

Ez. 27, 4. u  prostřed moře byly h. tvé 
Sk. 28, 2. zapálivše h-i drev přijali nás



Hráti.
2 M. 32, 6. potom vstali, aby hráli; 1 Kor. 10, 7. 
Soud. 16,25. aby hral (Samson) před nimi
1 Sam.16,16. by uměl h. na harfu; 2 Kr. 3, 15.
— 17. vyhledejte mi muže, kt. by uměl h.
— 18,10. David hral jako jindy; 19, 9.

2 Sam. 6, 5. David i dům Izr. hráli před H.
2 Kr. 3,15. když hral, byla nad ním ruka H.
1 Par. 13, 8. hráli před Bohem ze vši síly
— 15,19. hráli hlasitě na cimbálich 

Job 40,15. zvěř polní hrá tam
— 24. zdaž budeš s ním h.?

2. 104,26. velryb, kt. jsi stvořil, aby v něm hrál 
Př. 8, 30. hrám před ním každého času
— 31. hrám i na okrŠlku země jeho 

Iz. 23,16. hřej dobře, zpívej dlouho
1 Kor. 14, 7. kterak vědíno, co se na harfu hrá? 
Zj. 14, 2. hlas těch, kt. hrají na harfy své 

Hrávati.
1 Sam.16,23. David h-al rukou svou 

Hrazený.
4M. 13,20. v staních-li, či v h-ých místech
— 32,17. zůstanou dítky v městech h-ých 

5M. 1,28. města h-á až k nebi
Joz. 10,20. města h-á; 19, 29. 35. 2 Par. 14, 6. 
Jer. 1,18. postavuji tě jako město h-é
— 4, 5. a vejděme do měst h-ých
— 5,17. města tvá h-á, v nichž ty doufáš

Hrb.
Iz. 30, 6. odnesou na h-u velbloudů poklady 

Hrbovatý.
3 M. 21,18. 20. nemá přístupová ti h.

Hrčení.
Jer. 47, 3. pro h. kol jeho neohlédnou se

Hrčeti.
Nah. 2, 4. budou vozově h. po ryncích

Hrdě.
1 Sam. 2, 3. nemluvtež již více h.
2. 94, 4. žváti a h. mluviti 

Hrdina.
Soud. 5,15. veliké h-y u sebe jsou 
Ž. 74, 5. za h-u jmín byl ten
— 76, 6. aniž nalezli h-y síly v rukou 

Ez. 32,21. budouť k němu mluviti h-y
— 27. ti ještě nelehli s h-ami

Hrdličátka.
3M. 12, 8. dvé h-ek, aneb dvé holoubátek 

Hrdlička.
1 M. 15, 9. vezmi mně h-u také a holoubátko
3 M. 5, 7. dvě h-y aneb dvé holoubátek; 15,29.

4 M. 6. 10. Luk. 2, 24.
2. 74,19. nevydávejž duše h-y své 
Pis. 2,12. hlas h-y slyší se v krajině 
Jer. 8, 7. h. šetří času příletu svého

Hrdlo.
1 M. 27,16. obvinula díl hladký h-a jeho
— 37,21. Ruben řekl: Neodjímejme mu h-a

3 M. 19,16. aniž státi budeš na h. bližnímu 
Joz. 10,24. šlapejte na h-a těch králů

Šlapali nohama na h-a jejich

1 Sam.28, 9. abys mne o h. připravil?
1 Par. 12,19. s nebezpečenstvím h-el našich 
2. 5,10. hrob otevřený h. jejich; ftím. 3, 13.
— 69, 4. vyschlo h. mé
— 115, 7. aniž volatí mohou h-em svým 

Př. 3, 3. přivaž je k h-u svému; 6, 21.
— 22. budeť to ozdobou h-u tvému
— 23, 2. vrazil bys nůž do h-a svého 

Pis. 4, 4. h. tvé jest jako věže; 7, 4.
Iz. 5,14. rozšířilo i peklo h. své
— 30,28. jako potok až do h-a dosáhne
— 58, 1. volej vším h-em, nezadržuj 

Pláč 1,14. houžve připadly na h. mé
Dan. 1,10. způsobíte mi to u krále,že přijdu o h. 
Mat. 18, 6. aby zavěšen byl žernov na h. jeho;

Mk. 9, 42. Luk. 17, 2.
Mk. 6,19. Herodias chtěla jej o h. připraviti 
Sk. 15,10. vzkládajíce na h. učedlníků jho
— 20,37. padajíce na h. Pavlovo, líbali jej 

Řím. 16, 4. kt. vlastních h-el nasadili

Hrdlovati se.
Mat. 18,28. chopiv se ho, h-al se s ním

Hrdost.
Oz. 5, 5. h. Izraelova svědčí vůči proti němu

Hrdý.
Př. 21,24. h-ého jméno j. posměvač 

Hrnčíř.
1 Par. 4,23. toť jsou ti h-i v štěpnicích 
Iz. 41,25. pošlapá je jako h. hlinu
— 45, 9. zdaliž dí hlína h-i svému:

Jer. 18, 6. zdaliž jako h. nemohl bych s vámi 
aj, jakož hlína v ruce h-e 

Pláč 4, 2. jsou počteni za dílo rukou h-e 
Zach. 11,13. povrž je před h-e

uvrhl jsem je před h-e 
Řím. 9,20. zdaž hrnec dí h-i: Pračs mne
— 21. zdaliž h. nemá moci nad hlínou?

Hrnčířský.
Ž. 2, 9. jako nádobu h-ou roztříštíš je

Hrnčířův.
Iz. 29,16. myšleni podobná hlině h-ově 
Jer. 18, 2. sejdi do domu h-ova; 3. 4.
Zj. 2,27. jako nádoba h-ova ztřískáni

Hrnec.
2 M. 16, 3. když jsme sedávali nad h-i masa
— 38, 3. nadělal nádob k oltáři: h-ů a lopat 

2Kr. 4,40. zkřikli: smrt v h-i
2 Par. 35,13. věci posvěcené vařili v h-ích 
Job 41,11. z chřípi jeho vychází dým jako z h-e 
Kaz. 7, 6. jako praštěni trní pod h-em 
Jer. 1,13. vidím h., an vře
— 52,18. h-e i všecky nádoby pobrali; 19. 

Ez. 11, 3. město bude h. a my maso
— 7. oniť jsou maso, město pak h.
— 24, 3. přistav h. a nalej vody

Joel 2, 6. tváře zčernají jako h.; Nah. 2, 10. 
Zach. 14,20. bude h-ů v domě H. jako čiší
— 21. hude všeliký h. svatost H.

Řím. 9,20. zdaž h. dí hrnčíři; Iz. 29, 16.
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Hrnouti se.
Jer. 31,12. poh-ou se k dobrotě H.
Luk. 8, 4. z měst h-uli se k němu

Hrob.
1 M. 23, 6. v nejpřednějších h-ich pochovej

žádný h-u svého nebude zbraňovati
— 35,20. znamení pamětné nad h-em

toť j. znamení h-u Ráchel
— 37, 35. v zármutku do h-u; 42, 38. 44, 29.
— 47,30. pochováš mne v h-ě jejich
— 50, 5. v h-ě mém v zemi K. mne pochovej

2 M. 14,11. zdali nebylo h-ů v Egyptě?
4 M. 19,16. kdož se dotkl h-u, nečistý; 18.
5M. 34, 6. žádný nezvěděl o jeho h-u
2 Sam.19,37. kdež jest h. otce mého a matky mé
1 Kr. 2, 6. nedáš sestoupiti v pokoji do h-u; 9.
— 13,30. položil pak tělo jeho v h-ě svém
— 31. v témž h-ě, v němž muž B. pochován
— 14,13. ten sám z domu Jeroboámova do h-u

2 Kr. 13,21. uvrhli muže toho do h-u Elizeova
— 22,20. pochován v h-ích svých v pokoji
— 23, 6. ten prach vysypal na h-y
— 16. pobral kosti z těch h-ů a spálil
— 17. h. muže Božího j.

2 Par. 21,20. pochovali jej, ale ne v h-ich králov.
— 24,25. nepochovali ho v h-ích králov.
— 26,23. na poli h-ů královských

Neh. 2, 3. kdež jsou h-ové otců mých; 5.
— 3,16. až naproti h-ům Davidovým

Job 3,22. kt. by se radovali, když by nalezli h.
— 5,26. vejdeš v šedinách do h-u
— 7, 9. tak ten, kt. sestupuje do h-u
— 10,19. z života do h-u abych byl vnesen
— 14,13. ó kdyby mne v h-ě schoval!
— 17, 1. h-u blizký jsem
— 13. h. bude dům můj; 16.
— 21,13. v okamžení do h-u sestupují
— 32. i on k h-u vyprovozen bude
— 24,19. tak h. ty, jenž hřešili (uchvacuje)
— 33,22. bývá blízka h-u duše jeho

2. 5,10. h. otevřený hrdlo jejich; Řím. 3, 13
— 6, 6. v h-ě kdo tě bude oslavovati?
— 18, 6. bylyť mne obklíčily bolesti h-u
— 30, 4. abych s jinými sestoupil do h-u
— 49,15. z příbytku svého octnou se v h-ě
— 88, 4. život můj až k h-u se přiblížil
— 6. jako zmordovaní ležící v h-ě
— 12. ohlašováno v h-ě milosrdenství?
— 89, 49. kdo vytrhne život svůj z h-u?
— 116, 3. úzkosti h-u potkaly mne
— 139, 8. pakli bych sobě ustlal v h-ě
— 143, 7. kt. sestupuji do h-u

Př. 5, 5. krokové její h. uchvacuji; 9, 18.
Kaz. 9,10. není práce v h-ě, do něhož se béřeš
Pis. 8, 6. tvrdá jako h. horlivost
Iz. 14,19. ty zavržen jsi od h-u svého
— 22,16. že jsi vytesal sobě zde h.?

na vysokém mistě h. svůj
— 38,10. vejdu do bran h-u
— 18. ne h. oslavuje tebe
— 53, 9. kt. vydal bezbožným h. jeho
— 57, 9. ponižuješ se až do h-u

— 65, 4. kt. sedají při h-ích
Jer. 5,16. jehož toul jako h. otevřený
— 8, 1. vyberou kosti Jeruzalémských h-ů
— 20,17. ješto by mi matka má byla h-em
— 26,23. vhodil tělo jeho do h-ů lidu obecn. 

Ez. 32,22. jehož h-ové jsou vůkol tohoto
— 23. jehož h-ové jsou po stranách jámy
— 37,12. já otevru h-y vaše; 13.

a vyvedu vás z h-ú vašich; 13.
Oz. 13,14. z ruky h-u vyplatím je

budu zkažením tvým, ó h-e
Jon. 2, 3. z břicha h-u křičel jsem
Nah. 1,14. když zlehčen budeš, spůsobimť h.
Mat. 8,28. dva ďábelnici z h-ů vyšli
— 23,27. se připodobnili h-ům zbíleným
— 29. vzděláváte h-y; Luk. 11, 47. 48.

a ozdobujete h-y spravedlivých
— 27,52. h-ové se otvírali; 53.
:— 60. do svého nového h-u; Mk. 15, 46.

Luk. 23, 53. Jan 19, 41. Sk. 13, 29.
— 61. sedíce naproti h-u
— 64. rozkažiž o stříhá ti h-u
— 66. osadili h. strážnými
— 28, 1. aby pohleděly na h.; Luk. 23, 55.
— 8. vyšedše rychle z h-u; Mk. 16, 8. 

Mk. 5, 2. člověk z h-ú; 3. 5.
— 6,29. pochovali je v h-ě
— 16, 2. přišly k h-u; Luk. 24,1. Jan 20, 1. 

Luk. 8,27. ani v domě nebýval, ale v h-ích
— 11, 44. jste jako h-ové nepatrní
— 24, 2. nalezly kámen odvalený od h-u
— 9. navrátivše se od h-u

Jan 5,28. všickni, kt. v h-ich jsou, uslyší hlas
— 11,17. již 4 dni v h-ě pochovaného
— 31. jde k h-u, aby tam plakala
— 38. Ježíš přišel k h-u
— 39. nebo 4 dni v h-ě j.
— 12,17. že Lazara povolal z h-u
— 20, 2. vzali Pána z h-u
— 3. šli k h-u (učedlníci)
— 4. přišel prvé k h-u (Jan)
— 6. Šimon Petr všel do h-u
— 8. učedlník, kt. byl prvé přišel k h-u
— 11. Maria stála u h-u vně plačeci

Sk. 2,29. h. jeho j. u nás až do dnešního dne
— 7,16. pochováni v h-ě, kt. koupil Abrah.
— 13,29. složivše s dřeva, do h-u jej položili 

Zj. 11, 9. těl jejich nedadi pochovati v h-ich
Hrobař.

Ez. 39,15. aby je pohřbili h-i v údolí množství 
Hrobový.

2. 141, 7. kosti naše až k ústům h-ým 
Mk. 16, 3. kámen ode dveří h-ých 

Hrom.
Job 28,26. vyměřuje cestu blýskáni h-ú 
2. 81, 8. vyslyšel jsem tě ze skrýše h-u
— 104, 7. před hřmotem h-u tvého pospíšily 

Zj. 10, 3. mluvilo 7 h-ů hlasy své; 4.
— 14, 2. jako hlas h-u velikého
— 19, 6. jako zvuk h-ů silných

Hromada.
1 M. 31,48. tato h. nechžť j. svědkem
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1 M. 31*52. že nepůjdeš dále za h-u tuto 
2M. 8,14. shrnuli je (žáby) na h-y

— 15, 8. stály vody jako h.
Joz. 3,16. vody shrnuly se v h-u
— 8,28. položil je (Hai) v h-u věčnou 

Soud. 15,16. čelisti osličí h-u jednu, nýbrž 2 h-y
2 Sam.23,11. když se shromáždili Filistin. v h-u
2 Par. 31, 6. desátky skládali po h-ách
2. 33, 7. shrnul jako na h-u vody mořské
— 78,13. aby stály vody jako h.
— 79, 1. obrátili Jeruzalém v h-y; Jer. 9, 11.

26, 18. Mich. 3, 12.
Iz. 25, 2. nebo jsi obrátil město v h-u
— 37,26. aby v h-y rumu města hrazená 

Jer. 31,21. naklaď sobě h-ad kameni
— 51,37. bude Babylon v h-y 

Nah. 3, 3. veliké h-y těl mrtvých 
Ag. 2,17. když přišel někdo k h-ě

Hromadně.
2. 88,18. na každý den obstupuji mne h.
— 141,10. nechť padnou h. do sítek

Hromobití.
2. 144, 6. sešli h. a rozptyl je
Zj. 4, 5. z trůnu pocházelo blýskáni a h.
— 8, 5. i stalo se h. a hlasové; 11, 19. 16, 18.

Hromový.
Job 38,25. kdo rozdělil cestu blýskáni h-ému? 

Hrot.
2 Sam.2l, 16. jehož kopí h. vážil 300 lotů 

Hrozen.
1 M. 40,10. k sežrání přišli h-ové jeho
— 11. h-y, a vytlačoval je do koflíka 

3M. 25, 5. h-ů vinice zanechané sbirati 
4M. 6, 3. ani co vytlačeného z h-ů (piti)
— 13,21. čas, v němžto h-ové zaměkali
— 24. tu uřezali ratolest s h-em 

5M. 23,24. jisti budeš h-y do sytosti
— 32,32. h-ové jejich h-ové jedovatí

1 Sam.25,18. vzala 100 sušených h-ů; 2 Sam. 16,1. 
1 Par. 12, 40. přinášeli h-ů sušených 
Job 15,33. zmaří, jako vinný kmen nezralý h. 
Pis. 1,14. milý můj j. mi h. ciprový
— 7, 7. prsy tvé (podobné) h-ům
— 8. nechažť jsou prsy tvé jako h-ové
— 12. již-li se ukázal začátek h-ů 

Iz. 5, 2. očekával, aby nesla h-y
— 65, 8. jako někdo nalezna víno v h-u 

Jer. 8,13. nebude žádného h-u na vin. kmenu
— 31,29. otcové jedli h. trpký; Ez. 18, 2.

Oz. 9,10. jako h-y na poušti nalezl jsem Izr. 
Mich. 7, 1. není žádného h-u k jídlu
Mat. 7,16. zdaliž sbírají z trní h-y?
Luk. 6,44. ani z hloží sbírají h-ů 
Zj. 14,18. sběř h-y vinice zemské

neboť jsou uzráli h-ové její
Hroziti.

1 Petr 2,23. trpěv neh-il (Kristus)
Hroziti se.

Ez. 32,10. králové jejich h. se budou 
Hrozně.

Mat. 15,22. dceru mou h. trápí ďábelství

Hroznější.
1 Par. 16,25. veliký j. H., h. nade všecky bohy
Job 37,21. ale v Bohu h. jest sláva

Hrozný.
1 M. 28,17. jak h-é j. místo toto!
2 M. 15,11. kdo j. tak, jako ty h. v chválách?*

— 34,10. h-é bude to, co já učiním s tebou 
5M. 1,19. přešli poušť velikou a h-ou; 8, 15.
— 7,21. Bůh silný, veliký a h.
— 10,17. Bůh silný a h.; Neh. 9, 32.
— 21. h-é věci; 2 Sam. 7, 23.
— 28,58. abys se bál h-ého jména H-a B.
— 32,10. nalezl jej na poušti veliké a h-é 

Soud. 13, 6. obličej anděla Božího h. velmi 
Neh. 1, 5. Bože nebeský silný, veliký a h.
— 4,14. na Pána velikého a h-ého pamatujte
— 9,32. Bože náš silný, veliký, mocný a h. 

2. 37,35. viděl jsem bezbožníka h-é síly
— 45, 5. dokáže pravice tvá h-ých věcí
— 47, 3. H. nejvyšší, h., j. král veliký
— 66, 3. jak h. jsi v skutcích svých!
— 5. jak h. j. v správě při synech lidských
— 71,20. mi dal okusiti úzkosti h-ých
— 76, 8. ty jsi velmi h., kdo by před tebou
— 96, 4. h. j. nade všecky bohy
— 99, 3. oslavujte jméno tvé veliké a h-é
— 111, 9. svaté a h-é j. jméno jeho
— 139,14. že se h-ým skutkům tvým divím 

Pis. 6, 3. h-á jako vojsko s praporci; 9.
Iz. 15, 5. křik h. vydávati budou
— 18, 2. jděte k lidu h-ému zdávna; 7.
— 21, 1. jako vichřice, tak přijde ze země h-é 

Jer. 5,30. věc h-á děje se v zemi této
— 23,14. při prorocích Jeruz. vidím h-ou věc
— 48, 5. nepřátelé křik h. slyŠeti budou
— 49,16. to, že jsi h., zklamá tě

Dan. 7,19. o šelmě čtvrté, kt. byla h-á velmi
Oz. 6,10. v domě Izraelském vidím h-ou věc
Joel 2,11. veliký bude den H. a h. náramně
— 31. den H. veliký a h.; Mal. 4, 5.

Sof. 1,15. den zpuštěni a to h-ého
— 2,11. h. jim bude Hospodin

Mal. 1,14. jméno mé j. h-é mezi národy
2id. 10,27. ale h-é nějaké očekávání soudu
— 31. h-éť j. upadnouti v ruce Boha
— 12,21. tak h-é bylo to, což viděli

Hrst.
2M. 9, 8. vezměte plné h-i popela z peci
4M. 5,26. plnou h. pamětného z oběti suché
1 Kr. 17,12. kromě h-i mouky v kbelíku
— 20,10. dostane-li se do h-i všeho lidu 

2. 72,16. když se vrže h. obilí do země
— 129, 7. z niž nemůže h-i své naplniti žnec 

Př. 30, 4. kdo sebral vítr do h-i svých?
Kaz. 4, 6. lepší j. plná h. s odpočinutím
Iz. 40,12. kdo změřil h-i svou vody?
Ez. 10, 2. naplň h-i své uhlím řeřavým

— 13,19. zlehčujete mne u lidu pro h. ječmene

Hrstka.
Iz. 41,14. neboj se, h-o Izraelova
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Hrubší.
Žid. 5,12. mléka, ne pokrmu h-iho 

Hrubý.
Žid. 5,14. dokonalých j. h. pokrm 

Hruda.
2Kr. 20, 7. h-u suchých fíků; Iz. 38, 21.
Job 21,33. sladnou jemu h-y údolí
— 31,24. h-ě zla ta řikal-li jsem: Doufáni mé?
— 38,38. aby h-y se v hromadě držely 

Joel 1,17. vyhynulo símě pod h-ami

Hrudí.
2 M. 29,26. 27. 3 M. 7, 30. 31. 8, 29. 9, 20. 21. 

Hrudí sem i tam obracení.
2 M. 29,27. posvětíš h. o.; 4 M. 6, 20.
3 M. 7, 34. h. sem i tam o. vzal jsem
— 10,14. h. sem i tam o. jisti; 4 M. 18, 18.

Hrudka.
Iz. 44,13. tesař znamenává ji (modlu) h-ou 

Hrůza.
1 M. 9, 2. h. vaše buď na všeliký živočich
— 15,12. h. a tma véliká obklíčila jej

5 M. 4,34. aby vzal národ některý v h-i veliké
Job 6, 4. h-y Boží bojuji proti mně
— 13,21. h. tvá nechť mne neděsí
— 18,11. odevšad h-y jej děsiti budou
— 21, 6. spopadá tělo mé h.
— 25, 2. panování a h. Boží působí pokoj
— 27,20. postihnou jej h-y jako vody
— 30,15. obrátily se na mne h-y 

Ž. 55, 6. h. přikvačila mne
— 64, 2. před h-ou nepřítele ostříhej života
— 73,19. mizejí a hynou h-ami
— 76,13. k h-e j. králům zemským
— 88,16. snáším h-y tvé a děsím se
— 17. h-y tvé krůtě sevřely mne 

Př. 20, 2. h. královská jako řváni lva
— 21,15. ale h-ou činitelům nepravosti 

Iz. 2,10. skryj se před h-ou H.; 19.
21. vejde do slují skal před h-ou H.; 19. 

21, 4. h. předěsila mne
— 33,14. podjala h. pokrytce

Jer. 8,15. času uzdravení, ale aj, h.; 14, 19.
— 30, 5. hlas h-y slyšíme, a že není pokoje
— 49,24. h. podejme jej (Damašek)

Ez. 26,16. knížata v h-u se oblekou
— 21. že budeš k náramné h-e 

Mk. 16, 8. přišel na ně strach a h.
Luk. 5, 9. h. zajisté bylá jej obklíčila
— 21,11. budou h-y i zázrakové s nebe velicí

2 Kor. 5,11. znajíce tu h-u Páně

Hrýzti.
Mich. 3, 5. h-ouce zuby svými, vyhlašuji pokoj

Hřbet.
2M. 33,23. uzříš h. můj, ale tvář má
1 Kr. 14, 9. mne zavrhl jsi za h. svůj;

2 Par. 29, 6. Ez. 23, 35.
2Par. 29, 6. obracejíce se h-em k němu 
ž. 129, 3. po h-ě mém orali oráči 
Př. 10,13. ale kyj na h. blázna 
----  19,29. rány na h. bláznů

Iz. 38,17. zavrhl za h. svůj hříchy mé
— 51,23. jsi podkládala jako zemi h. svůj 

Jer. 2,27. h-em ke mně obracejí; 32, 33.
— 7,24. obrátili se ke mně h-em
— 18,17. h-em a ne tváří pohledím na ně 

Řím. 11,10. h. jejich vždycky shýbej

Hřeb.
Soud. 4,21. vzala Jáhel h. od stanu

vrazila h. do židovin jeho
— 22. a h. v židovinách jeho
— 5,26. levou ruku svou k h-u vztáhla
— 16,14. zarazila h-em (Dalila), a řekla jemu

Samson vytrhl h., osnovu i s vratidl.
1 Par. 22, 3. železa také mnoho na h-y připravil 
Zach. 10, 4. od něho úhel, od něho h.
Jan 20,25. vpustím prst svůj v místo h-ů

Hřebec.
Job 11,12. jako h. z divokého osla zplozený

Hřebík.
2 Par. 3, 9. h-ové vážili 50 lotů zlata 
Kaz. 12,11. slova moudrých podobná h-ům 
Iz. 22, 23. vbiji jej jako h. v místě pevném
— 41, 7. i utvrdil to h-y, aby se nepohnulo 

Jer. 10, 4. h-y a kladivy utvrzují je

Hřešení.
1 Kr. 12,30. kt. věc byla příčinou k h.; 13, 34.
— 15,26. k h. přivodil lid Izraelský; 34.16,19.

26. 21, 22. 22, 53. 2 Kr. 3, 3. 10, 29. 
13, 2. 11. 14, 24. 15, 9. 18. 24. 28. 
17, 21.

Hřešiti.
1 M. 39, 9. jak bych h-il proti Bohu?
— 42, 22. neh-te proti pacholeti

2 M. 5,16. a h-í lid tvůj
— 20,20. abyste neh-ili

4M. 16,38. kt. proti svým dušem h-li 
1 Sam.12,23. h. proti H.; 14, 33. 34.
— 19, 5. pročež bys h-il proti krvi nevinné

1 Kr. 14,16. sám h-il i v hřích uvodil
2 Par. 19,10. aby neh-ili proti H.
Neh. 1, 6. já i dům otce mého h-ili jsme 
Job 24,19. tak hrob ty, jenž h-i (uchvacuje)
—  35, 3. jaký užitek budu míti, bych i neh-il 
Ž. 4, 5. uleknětež se a neh-te
— 78,32. s tím se vším vždy ještě h-li
— 119,11. abych neh-il proti tobě 

Př. 8,36. kdož h-í proti mně
— 19, 2. kdož jest kvapných noh, h-í
— 29,22. prchlivý mnoho h-í

Kaz. 7,20. není, k t  by činil dobře a neh-il 
Jer. 2,35. že pravíš: Nehnila jsem
— 14,20. poznávámeť, že jsme h-ili proti tobě
— 40, 3. nebo jste h-ili proti H.

Pláč 1, 8. těžce h-ila dcera Jeruzalémská
— 5, 7. otcové naši h-ili, není jich
— 16. běda nám, že jsme h-ili

Ez. 3,21. aby neh-il sprav., a on by neh-il
— 18, 4. duše, kt. h-i, ta umře; 20.

Oz. 4, 7. tím více h-ili proti mně
— 15. nechažť neh-i Juda 

Jan 5,14. nikoli víc nehřeš; 8, 11.
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ftím. 2,12. kt. koli bez zákona h-ili 
kt. koli pod zákonem h-li

— 5,14. neh-ili ku podob, p řest Adamova
— 6,15. což pak? h. budeme? nikoli!

1 Koř. 6,18. ten proti svému vlastnímu tělu h-í
— 8,12. h-íce proti bratřím proti Kr. h-ite
— 15,34. prociťte k konání spr. a neh-te 

Ef. 4,26. hněvejte se a neh-te
1 Tim. 5,20. kt. h-í, přede všemi tresci 
Žid. 10,26. jestliže bychom dobrovolně h-ili 
Jak. 2, 9. pakliť osoby přijímáte, h-íte 
1 Petr 2,20. byste snášeli pohlavkování, h-ice
1 Jan 1,10. dime-li, že jsme neh-ili
— 2, 1. totoť vám píši, abyste neh-ili
— 3, 6. kdož v něm zůstává, neh-i

kdož h-í, neviděl ho
— 8. ďábel od počátku h-i
— 9. aniž může h., nebo z Boha j.
— 5,18. kdož se narodil z Boha, neh-í

Hřešící.
Am. 9, 8. proti království tomuto h-ímu 
Řím. 7,13. příliš velmi h. hřích
1 Jan 5,16. viděl-li by kdo bratra svého h-ího 

totiž h-ím ne k smrti
Hřích.

1 M. 4, 7. h. ve dveřích leží
— 18,20. h. jejich že obtížen j. náramně
— 20, 9. že jsi uvedl na mne h. veliký?
— 43, 9. vinen h-em po všecky dny; 44, 32.
— 50,17. odpusť již bratřím svým h. jejich

2 M. 10,17. odpusť h. můj aspoň tento
— 32,21. že jsi uvedl na něj h. veliký?

2 M. 32,30. vy jste zhřešili h-em velikým
zda bych ho (H.) ukrotil pro h. váš

— 31. zhřešilť j. lid ten h-em velikým
— 32. nyní odpusť h. jejich
— 34, 7. odpouštěje přestoupení i h.

3 M. 4,28. byl by znám h. jeho
přivede obět za h. svůj

— 16,34. k očišťování ode všech h-ů
— 24,15. poneseť h, svůj

4 M. 5, 6. když učiní nějaký h. lidský
— 7. vyzná h. svůj, kt. by učinil
— 12,11. nevzkládej na nás té pokuty za h. 

5M. 9,27. nepatřiž na h-y jeho (lidu)
— 22,26. nedopustila se h-u hodného smrti
— 23,21. byl by na tobě h.
— 24,16. jedenkaždý za svůj h. umře 

Joz. 24,19. nesnese h-ů vašich
1 Sam.15,25. nyní odpusť h. můj
— 20, 1. a jaký jest h. můj před otcem tvým 

2Sam .l2 ,13. H. přenesl h. tvůj
Neh. 9, 2. vyznávali h-y své
Job 10, 6. že na h. můj se vyptáváš?
— 13,23. jak mnoho j. mých h-ů?

h. můj ukaž mi
— 14,16. aniž shovíváš h-ům mým
— 20,11. kosti jeho naplněny h-y mladosti 

Ž. 25, 7. h-ů mladosti mé nezpominej
— 18. odpusť všecky h-y mé
— 32, 1. blahoslavený, jehož h. přikryt j.
— 5. h. svůj oznámil jsem tobě

— 38, 4. nemají pokoje kosti mé pro h. můj
— 19. pro h. svůj tesklim
— 51, 4. od h-u mého očisť mne
— 5. h. můj přede mnou j. ustavičně
— 59,13. h. úst svých ať vypravují
— 78,17. vždy přičíněli h-ů proti němu
— 79, 9. buď milostiv h-ům našim; Luk. 11, 4.
— 85, 3. přikryls všeliký h. jejich
— 103,10. ne podlé h-ů našich nakládá s námi
— 109, 7. prosba jeho budiž jemu k h-u

14. h. matky jeho nebuď shlazen
Př. 10,16. nábytek bezbožných j. k h-u
— 19. mnohé mluvení nebývá bez h-u
— 14, 9. blázen přikrývá h.
— 34. h. j. ku pohaněni národům
— 17,19. kdož miluje svádu, miluje h.
— 20, 9. kdo může říci: čist jsem od h-u
— 21, 4. orání bezbožných j. h-em
— 24, 9. zlé myšlení blázna j. h.
— 28,24. kdo říká, že to není žádný h.

Kaz. 10, 4. krotkost přítrž činí h-ům velikým
Iz. 1,18. budou-li h-ové vaši jako červec
— 3, 9. h. svůj jako Sodomští ohlašují
— 27, 9. toť užitek, že odejme h. jeho
— 29,21. kt. obviňují z h-u člověka pro slovo
— 38,17. zavrhl za hřbet svůj všecky h-y mé
— 40, 2. že vzal dvojnásobně za h-y své
— 43,24. zaměstknal jsi mne h-y svými
— 25. na h-y tvé nezpomínám
— 44, 22. zahladím jako mrákotu h-y tvé
— 53,12. on sám nesl h. mnohých
— 59, 2. h-ové vaši to způsobili, že skryl
— 12. h-ové naši svědčí proti nám 

Jer. 5,25. h-ové připravují vás o to dobré 
Jer. 15,13. a to pro všelijaké h-y tvé; 17, 3.
— 16,18. odplatím jim dvojnásobně za h.
— 17, 1. h. Judův napsán j. pérem železným
— 18,23. h-u jejich neshlazuj
— 50,20. h-ové Judovi nebudou nalezeni 

Pláč 3,39. proč by sobě stýskal člověk nad
kázni za h-y své?

Ez. 18,21. pakli by se odvrátil od h-ů sv. 33,14.
— 33,10. proto, že h-ové naši jsou na nás
— 16. h-ové jeho nebudou mu zpomináni 

Dan, 4,24. h-y své spravedlností přetrhuj
— 9,24. 70 téhodnů k zapečetění h-ů 

Oz. 9, 9. vyhledávati bude h-y jejich
— 10, 8. výsosti Avenu, h. Izraelských
— 12, 8. nenajdou nepravosti, jenž by h-em 

Am. 5,12. vím o velikých h-ich vašich 
Mich. 6, 7. plod života svého za h. duše své?
— 7, í 9. uvržeš do hlubin mořských všecky

h-y naše
Zach. 13, 1. studnice k obmytí h-a
Mat. 1,21. vysvobodí lid svůj od h-ů
— 3, 6. vyznávajíce h-y své; Mk. 1, 5.
— 9, 2. odpuštěniť jsou tobě h-ové tvoji;

Mk. 2, 5. Luk. 5, 20. 7, 48.
— 5. co j. snáze říci: Odpuštěniť jsou

tobě h-ové; Mk. 2, 9. Luk. 5, 23.
— 6. má moc Syn člověka odpouŠtěti

h-y; Mk. 2, 10. Luk. 5, 24.
— 12, 5. kněži sobotu ruší, a jsou bez h-u
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Mat. 12,31. všeliký h. i rouháni bude lidem 
odpuštěno; Mk. 3, 28.

— 26,28. vylévá se na odpuštěni h-ů
Mk. 2, 7. kdo můž odpustiti h-y, jediné sám 

Bůh? Luk. 5, 21.
— 11,25. aby i Otec váš odpustil vám h-y

vaše
Luk. 1, 77. uměni spasitelné na odpuštěni h-ů
— 7, 47. odpuštěniť jsou ji h-ové mnozí
— 49. kdo j. tento, kt. i h-y odpouští?
— 11, 4. odpusť nám h-y naše
— 24,47. aby bylo kázáno pokání a od

puštění h-ů
Jan 1,29. Beránek Boží, kt. snimá h. světa
— 8, 7. kdo j. z vás bez h-u, hoď
— 21. v h-u svém zemřete; 24.
— 34. kdož činí h., služebník j. h-a
— 46. kdo z vás uvini mne z h-u?
— 9, 34. ty jsi všecken se v h-Šich narodil
— 41. byste slepí byli, h-u byste neměli

pravíte, vidíme, protož h. váš zůst.
— 15,22. h-u by neměli; 24.

nyní výmluvy nemají z h-u
— 16, 8. obvinovati bude svět z h-u
— 19,11. kdo mne tobě vydal, většiť h. má 

20,23. kterýmž koli odpustili byste h-y
Sk. 2,38. pokřti se na odpuštěni h-ů
— 3,19. aby byli shlazeni h-ové vaši
— 7,60. nepokládej jim toho za h.
— 22,16. obmej h-y své

Řím. 3,20. skrze zákon poznáni h-a
— 25. skrze odpuštěni předešlých h-ů
— 4, 8. kterémuž Pán nepočítá h-u
— 25. kt. vydán j. pro h-y naše
— 5,12. skrze jednoho člověka h. na svět

všel a skrze h. smrt
5,13. až do zákona h. byl na světě

h. se nepočítá, když zákona není
— 15. ne jako h., tak i milost
— 16. milost z mnohých h-ů k ospraved.
— 20. aby se rozhojnil h.

kdež se rozhojnil h., tu milost
— 21. jakož kraloval h. k smrti
— 6, 1. zůstaneme v h-u?
— 2. kdož jsme zemřeli h-u, kterakŽ
— 6. aby bylo umrtveno tělo h-a

abychom již potom nesloužili h-u
— 7. ospravedlněn j. od h-u
— 10. h-u umřel jednou
— 11. za to mějte, že jste zemřeli h-u
— 12. nepanujž h. v těle vašem
— 13. aniž vydávejte oudů svých za oděni

nepravosti h-u
— 14. h. nebude moci panovati
— 16. služebnici buď h-u k smrti, buď
— 17. byvše služebnici h-a
— 18. vysvobozeni jsouce od h-a
— 20. když jste byli služebnici h-a
— 22. nyní vysvobozeni jsouce od h-u
— 23. odplata za h. j. smrt
— 7, 5. žádosti h-ú moc svou provodily
— 7. dime, že zákon j. h-em? Nikoli

h-u jsem nepoznal, než skrze zákon

— 8. příčinu vzav h. skrze přikázaní
bez zákona h. mrtev j.

— 9. když přišlo přikázaní, h. ožil
— 13. h., aby se okázal býti h-em

příliš hřešící h. skrze přikázaní
— 14. já jsem tělesný, prodaný h-u
— 17. h., k t  ve mně přebývá; 20.
— 23. jímající mne zákonu h-a
— 8, 2. vysvobodil mne od zákona h-a
— 3. poslav Syna v podobnosti těla h-a

příčinou h-a potupil h. na těle
— 10. ač tělo umrtveno j. pro h.
—- 11,27. když shladím h-y jejich
— 14,23. cožkoli není z viry, h. j.

1 Kor. 6,18. všeliký h. kromě těla j., ale
— 15, 3. Kristus umřel za h-y naše
— 17. ještě jste v svých h-ich
— 56. osten smrti j. h., moc h-a zákon

2 Kor. 5,19. nepočítaje jim h-ů jejich
— 21. toho, k t  h-u nepoznal,

za nás učinil h-em 
Gal. 1, 4. vydal sebe samého za h-y naše
— 2,17. tedy j. Kristus služebnik h-a?
— 3,22. zavřelo Písmo všecky pod h.

Ef. 1, 7. v němž máme odpuštěni h-ú
— 2, 1. i vás obživil mrtvé v h-ich;

Kol. 2, 13.
— 5. i nás, když jsme mrtvi byli v h-ich 

Kol. 2,11. svlékše tělo h-ů skrze obřezáni Kr.
— 13. odpustiv vám všecky h-y

1 Tes. 2,16. aby vždy doplňovali h-y své
2 Tes. 2, 3. až zjeven bude ten člověk h-a
1 Tim. 5,22. neobcuj h-ům cizím
2 Tim. 3, 6. jímajíce, vodí ženky obtížené h-y 
Žid. 2,17. což se k očištěni h-ů díti mělo
— 3,13. aby nebyl zatvrzen oklamáním h-a
— 4,15. zkušeného ve všem, kromě h-u
— 7,27. za své h-y obětovati, potom za lid 

žid. 8,12. na h-y jejich nezpomenu více; 10,17.
— 9,26. na shlazeni h-a zjeven j.
— 28. k shlazeni mnohých lidí h-ú

podruhé bez h-u ukáže se
— 10, 4. možné není, aby krev kozlů shla

dila h-y; 11.
— 12. tento jednu obět obětovav za h-y
— 26. nezůstávalo by již oběti za h-y
— 12, 1. odvrhouce obkličující nás h.
— 4. proti h-u bojujíce

Jak. 1,15. žádost, když počne, porodí h.
h. pak vykonaný zplozuje smrt

— 4,17. kdo umí dobře činiti a nečiní, h. má
— 5,16. vyznávejtež se z h-ů
— 20. přikryje množství h-ů; 1 P etr 4, 8.

1 P etr 2,22. k t  h-u neučinil, aniž j. lest
— 24. h-y naše sám vnesl na dřevo

abychom h-úm zemrouce
— 3,18. Kristus jednou za h-y trpěl
— 4, 1. kdož trpěl na těle, přestal od h-u
— 8. láska přikiyje množství h-ú;

Jak. 5, 20.
2 Petr 1, 9. zapomenuv se na očištěni stár. h-ú
1 Jan 1, 7. krev K. J. očišťuje nás od všel. h-u
— 8. pakliť dime, le  h-u nemáme
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1 Jan 1, 9. jestliže budeme vyznává ti h-y své
věrnýť j. Bůh, aby nám odpustil h-y

— 2, 2. obět slitování za h-y naše; 4, 10.
— 3, 4. kdož činí h., činíť proti zákonu

h. j. přestoupení zákona
— 5. h-y naše sňal a h-u v něm není
— 8. kdo činí h., z ďábla j.
— 9. kdož se narodil z Boha, h-u nečiní
— 5,16. hřešícího h-em ne k smrti

jestiť h. k smrti
— 17. každá nepravost jestiť h.

ale jestiť h. ne k smrti 
Zj. 1, 5. umyl nás od h-ů našich krví
— 18, 4. abyste neobcovali h-ům jeho
— 5. dosáhli h-ové jeho až k nebi

Hřímání.
2 M. 9,23. H. vydal h. a krupobití
— 28. modlte se, ať není h. Božího
— 29. h. přestane; 33. 34.
— 33. přestalo h. a krupobití
— 34. uzřev, že přestalo h.
— 19,16. stalo se dne 3. h. s blýskáním
— 20,18. lid viděl h. a blýskání

1 Sam. 7,10. zahřměl H. h-ím nad Filist.
— 12,17. H. vydá h. a déšť
— 18. vydal H. h. a déšť v ten den 

Job 26,14. h. moci jeho kdo srozumí?
Ž. 29, 3. Bůh silný slávy h. vzbuzuje
— 77,19. vznělo h. tvé po obloze

Hřímati.
1 Sam. 2,10. na takové s nebe h. bude
2 Sam.22,14. h-al s nebes H.; Ž. 18, 14.
Job 37, 3. h-á hlasem důstojnosti své
— 4. Bůh silný h-á hlasem svým
— 40, 4. čili hlasem jako on h-áš?

Hříšnice.
Luk. 7,37. žena v městě, kt. byla h.
—- 39. vědělť by, jaká to žena; nebo h. j. 

Hříšník.
1 M. 13,13. Sodomští byli h-ci před H. velicí 
1 Kr. 1,21. já a Šalomoun budeme jako h-ci 
Ž. 1, 1. kt. na cestě h-ů nestojí
— 5. neostojí h-ci v shromáždění sprav.
— 25, 8. H. vyučuje h-y cestě své
— 51,15. aby h-ci k tobě se obraceli
— 104,35. ó by h-ci vyhynuli ze země

Př. 1,10. by tě namlouvali h-ci, nepřivoluj
— 11, 31. Čím více bezbožnému a h-u?
— 13, 6. bezbožnost vyvrací h-a
— 21. h-y stíhá neštěstí
— 14,21. pohrdá bližním svým h.
— 23,17. nechť nezávidí srdce tvé h-u 

Kaz. 2,26. h-u dává trápení
— 8,12. ačkoli h. činí zle na stokrát
— 9, 2. táž případnost dobrého jako h-a 

Iz. 13, 9. aby h-y její z ní vyhladil
— 33,14. zděsili se na Siónu h-ci
— 65,20. h-u, by došel i 100 let, zlořeč, bude 

Am. 9,10. mečem zbiti budou h-ci z lidu 
Mat. 9,10. h-ci přišedše, stolili s Ježíšem

11. proč s h-y jí mistr váš; (11, 19.)
— 11,19. přítel publikánů a h-ů! Luk. 7, 34.

Mk. 2,15. publikáni a h-ci seděli s Ježíšem 
Luk. 5,30. proč s publikány a h-y jíte?
— 6,32. nebo i h-ci miluji ty, od nichž
— 33. však i h-ci totéž činí
— 34. i h-ci h-ům půjčuji
— 13, 2. mníte, že ti Galilejští byli větší h-ci
— 15, 2. tento h-y přijímá
— 7. nad h-em pokání činícím; 10.

Jan 9,24. víme, že člověk ten (Ježíš) h. j.
— 25. jest-li h., nevím; než to vím
— 31. víme, že Bůh h-ů neslyší

ftím. 3, 7. pročež já jako h. bývám souzen?
— 5, 8. když jsme ještě h-ci byli 

Gal. 2,17. nalézáme se i my h-ci
1 Tím. 1, 9. ale h-ům (uložen zákon) 
žid. 7,26. nejv. kněze, odděleného od h-ů
— 12, 3. kt. snášel od h-ů taková odmlouváni 

Jak. 4, 8. umejte ruce, h-ci!
— 5,20. kdož by odvrátil h-a

1 Petr 4,18. bezbožný a h. kde se okáže?
Juda 15. z řeči, kt. mluvili proti němu h-ci 

Hříšnost.
ž. 51,11. odvrať tvář svou od h-í mých

Hříšný.
4 M. 32,14. vy, plémě lidí h-ých
ž. 26, 9. nezahrnujž s h-ými duše mé
Př. 13,22. zboží h-ého záchov, bývá spravedl. 
Iz. 1, 4. ach, národe h.
Mat. 9,13. ale h-ých ku pokání (přišel jsem 

vola ti); Mk. 2, 17. Luk. 5, 32.
— 26, 45. Syna člověka zrazují v ruce h-ých;

Mk. 74, 41. Luk. 24, 7.
Mk. 8, 38. v tomto pokolení cizol. a h-ém 
Luk. 5, 8. odejdi, neboť jsem člověk h.
— 18,13. Bože, buď milostiv mně h-ému
— 19, 7. k člověku h-ému se obrátil

Jan 9,16. kterak může člověk h. takové divy 
ÍUm. 5,19. skrze neposlušenštví jednoho uči

něno mnoho h-ých 
Gaí. 2,15. my Židé, a ne pohané h-í
1 Tim. 1,15. přišel na svět, aby h-é spasil

Hřivna.
Mat. 18,24. jeden, kt. byl dlužen 10.000 h-en
— 25,15. dal jednomu pět h-en
— 16. vzal 5 h-en, vydělal jiných 5 h-en
— 20. 5 h-en dal jsi mi, jin. 5 h-en získal
— 22. kt. dvě h-ě vzal,

dvě h-ě jsi mi dal; aj, jiné 2 h-ě
— 24. přistoupiv ten, kt. vzal jednu h-u
— 25. skryl jsem h-u tvou v zemi
— 28. vezmětež od něho tu h-u a dejte

tomu, k t  má 10 h-en; Luk. 19, 24. 
Luk. 19,13. dal jím deset h-en; 16. 24. 25.
— 18. h. tvá získala 5 h-en
— 20. Pane, aj teď h. tvá

Hřmot.
2 M. 32,17. h. boje v táboru j.
1 Sam. 4,14. jaký je to hlas h-u tohoto?
— 14,19. h., kt. byl u vojště Filistinských 

2Kr. 7, 6. slyšelo vojsko Syrské h. vozů 
Job 39,24. (kůň) s h-em kopá zemi
Ž. 35, 8. s h-em ať do ní vpadnou
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Ž. 77,18. vydala h. nebesa
Iz. 22, 2. město plné h-u a hluku
— 33, 3. před zvukem h-u rozprchnou se
— 66, 6. hlas h-u z města

Jer. 4,29. před h-em jezdců uteče město 
Ez. 3,12. slyšel jsem hlas h-u velikého; 13.

— 7, 7. přibližuje se ten den h-u
— 26,15. zdaliž od h-u padání tv. nepohnou

se?
— 37, 7. aj h., když se přibližovaly kosti 

Nah. 3, 2. praskání bičů a h. kol
Hřmotný.

Job 37, 1. poslouchejte pilně h-ého hlasu jeho 
Huba. Viz: Houba.

Hubení.
2 M. 12,23. anižť dopustí v jí ti do domů k h.

Hubenost.
Job 16, 8. h. má na tváři mé to osvědčuje 
Ž. 106,15. dopustil h. na život jejich

Hubený.
1 M. 41, 3. sedm krav h-ých; 4. 19. 20. 27.
Ez. 34,20. mezi dobytčetem tučným a h-ým

Hubící.
Jer. 23, 1. pastýřům h-ím stádce pastvy mé
— 50,16. před mečem h-ím nechť uteče

51, 1. aj, já vzbudím proti Babylonu vítr h. 
Ez. 9, 1. se zbrojí svou h. v ruce své 
Dan. 12,11. ohavnost h. (Mat. 24, 15.)

Hubiti.
4 M. 13, 33. země, ježto h-í obyvatele své
2 Sam.24,16. řekl andělu, kt. h-il lid 
Job 2, 3. abych jej h-il bez příčiny
— 10, 8. všudy vůkol h-íš mne
— 12, 23. rozmnožuje národy i h-í je
— 18, 4. h-íŠ život svůj zuřením svým

Ž. 17, 9. od tváři bezbož. těch, kt. mne h-í
— 37,14. aby h-ili ty, kt. jsou ctného obcování
— 94, 6. dokud budou sirotky h.?

Př. 3,35. blázny h-í pohanění
— 6,32. kdož h-í duši svou, to činí
— 19,26. syn, kt. hanbu činí, h-í otce

Iz. 33, 1. zhoubce, ježto sám nebýváš h-en
Jer. 5, 3. h-íš je, ale nechtí přijímati kázně
— 12,17. budu národ ten h.
— 51,25. ó horo, kt. h-íš, kt. h-íŠ všec. zemi 

Dan. 8,24. h. bude silné i lid svátý
Abd. 14. abys h-il ty, kt. z nich ucházejí
Jan 10,10. aby kradl, mordoval a h-il
Sk. 8, 3. Saul h-il církev
— 9, 21. zdaliž toto není ten, kt. h-il 

Gal. 1,13. h-il jsem ji (církev)
Žid. 11,28. ten, kt. h-il prvorozené

Hudba. Viz: Loutna. 
Hudebný.

1 M. 4,21. hrajících na harfu a nástroje h-é 
ž. 71,22. jáť budu tě slaviti na nástroji h-ém 

Hul.
1 M. 10,23. a H.
1 Par. 1,17. H., Geter a Mas

Hůl.
1 M. 32,10. s holí svou přešel jsem Jordán tento
— 38,18. (dáš mi) prsten, halži a h. svou
— 25. čí jsou tyto věci, prsten, halže a h* 

2M. 4, 2. co j. to v ruce tvé? Odpověděl: H.
— 4. obrácen j. v h. v rukou jeho
— 17. h. tuto vezmeš v ruku svou; 7, 9.

12. 15. 8, 5. 16. 9, 23. 10, 13. 14, 16.
17, 5.

— 20. vzal Mojžíš h. Boží v ruku svou
— 7,12. pozřela h. Aronova hole jejich
— 12,11. h. svou v ruce své (míti budete)
— 17, 9. h. Boží v ruce své míti budu
— 21,19. chodil vně o holi své

3 M. 26,26. polámi vám h. chleba (ž. 105, 16.)
— 27,32. jakž přichází pod h. pastýře

4 M. 20,11. udeřil v skálu holi svou po dvakrát
— 21,18. studnice, kt. vykopali holemi svými

1 Sam.17, 43. což jsem pes, že jdeš proti mně s holí
2 Sam. 3,29. není prázden na h. se podpírajícího

— 23,21. šel k němu s holí a vy trh  kopí
2 Kr. 4, 31. položil h. na tvář dítěte
Ž. 23, 4. prut tvůj a h. tvá, toť mne potěšuje
— 105,16. všecku h. chleba polámal 

Př. 14, 3. v ústech blázna j. h. pýchy
Iz. 3, 1. H. odejme od Jeruzaléma h. chleba; 

Ez. 4, 16. 5, 16.
— 9, 4. h. násilníka jeho polámeš
— 10,15. jako by se chlubila h.
— 11, 4. biti bude zemi holí úst svých
— 14, 5. potřískal H. h. bezbožných
— 28, 27. holí vytlouká se vika
— 36, 6. spolehl jsi na h. třtiny té 

Ez. 14,13. zlámal (bych) jí h. chleba
— 20,37. proženu vás pod h.

Oz. 4,12. h. jeho oznamuje jemu
Ab. 3,14. holemi jeho probodl jsi hlavu vsí j. 
Zach. 8, 4. maje h. v ruce pro sešlost věku
— 11, 7. vzav 2 hole, nazval jsem jednu utě

šením a druhou svazujících; 10. 14. 
Mk. 6, 8. ničeho nebrali na cestu, toliko h. 
Žid. 9, 4. h. Aron., kt. byla zkvetla; 4 M. 17, 8.

Hůlka.
Mat. 10,10. nebeřte s sebou na cestu ani h-y
— 26, 67. jiní pak h-ami jej bili 

Luk. 9, 3. nebeřte na tu cestu ani h-y
Jan 18,22. jeden ze služebníků dal h-ou Jež.
— 19, 3. bili jej h-ami

Žid. 11,21. Jákob poklonil se na vrch h-y své
Humno.

4 M. 15,20. jako obět z h-a obětovati budete ji
— 18,27. bude ta obět, jako obilí z h-a
— 30. bude Levitům jako úrody z h-a 

Soud. 6,11. Gedeon mlátil obilí na h-ě
— 37. položím rouno toto na h-ě

Rut 3, 2. zdaliž Bóz nebude viti ječm. na h-ě?
2 Sam. 6, 6. když přišli k h-u Náchonovu

— 24,16. anděl H. byl u h-a Aravny
— 21. abych koupil od tebe h. toto
— 24. tak koupil David h,

2K r. 6,27. odkud mám pomoci tobě? Z h-a?
1 Par. 21,15. anděl stál podlé h-a Ornana

i o
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2 Par. 3, 1. na h-ě Ornana Jebuzejského 
Job 39,12. že semeno tvé na h. tvé shromáždi? 
Iz. 21,10. méť j. h. a obilé h-a mého 
Jer. 51,33. dcera Babylonská j. jako h.
Oz. 13, 3. plevy vichřicí zachvácené z h-a 
Mich. 4,12. že je shromažďuje jako snopy na h. 
Mat. 3,12. vyčistit h. své; Luk. 3, 17.

Hur.
2 M. 17,10. Mojžíš, Aron a H. vstoupili; 12. 

24, 14.
1 Par. 2,19. 20. 50. H., syn Kálefův; 4, 4.

Hůř.
1 M. 19, 9. tobě h. uděláme, než jim

Hůře.
2 M. 5,23. od té chvíle h. nakládá s lidem
2 Sam.20, 6. již nyní h. nám činiti bude Seba 
Jer. 7,26. h. činili nežli otcové jejich; 16, 12. 
Mk. 5, 26. ale vždy se h. měla (žena)

Hus.
1 M. 10,23. synové Aramovi: H.; 1 Par. 1, 17.
— 22,21. Melcha porod. Náchorovi: H-a atd.
— 36,28. synové Dízanovi: H.; 1 Par. 1, 42.

Husle.
Ž. 150, 4. chvalte jej na h. a varhany 
Dan. 3, 5. zvuk h-í a všelij. muziky; 7. 10. 15.

Husličky.
1 Sam.18, 6. vyšly vstříc Saulovi s h-ami
2 Sam. 6, 5. hráli před H. na h.

Husot.
4M. 22,39. přijeli do města H.

Hustě.
Job 8,17. kořenové jeho h. rostou

Hustý.
2 M. 19, 9. 16. h. oblak. 2 Sam. 22,12. 2.18,12.
3 M. 23, 40. naberouce větvoví se stromů h-ých
2 Sam.18, 9. podsel mezek pod h. dub
Neh. 8,15. přineste ratolestí dříví h-ého 
Jer. 4,29. vejdou do h-ých oblaků 
Ez. 6,13. pod všelikým dubem h-ým 

20,28. kdež spatřili dřevo h-é
— 31, 3. jehož vrchové mezi h-ými větvemi;

10. 14.
Hutsab.

Nah. 2, 7. H. zavedena bude 
Hvězda.

1 M. 1,16. učinil Bůh též i h-y
— 15, 5. sečti h-y, budeš-li je moci sčísti
— 22,17. rozmnožím símě tvé jako h-y; 26, 4.
— 37, 9. slun., měsíc a 11 hvězd klanělo mi se

2 M. 32,13. rozmnožím símě vaše jako h-y ne
beské; 5 M. 1, 10. 10, 22. 28, 62. Neh. 
9, 23. Žid. 11, 12.

4 M. 24,17. vyjdeť h. z Jákoba
Soud. 5,20. h-y bojovaly proti Zizarovi 
Job 3, 9. ó by se byly h-y zatměly
— 9, 7. h-y zapečeťuje (Bůh)
— 9. on učinil h-y skryté na poledne
— 22,12. shlédni vrch hvězd, jak jsou vysoké
— 25, 5. h-y nebyly by čisté před očima jeho
— 38, 7. když prozpěvovaly spolu h-y jitřní

— 32. můžeš-li vyvoditi h-y polední"
Ž. 136, 9. učinil h-y, aby panovaly v noci
— 147, 4. kt. sčítá počet hvězd
— 148, 3. chvalte jej všecky jasné h-y

Iz. 14,13. nad h-y Boha s. vyvýším stolici svou
— 47,13. hvězdáři, kt. spatřují h-y 

Dan. 8,10. svrhl na zemi některé z hvězd
— 12, 3. stkvíti se budou jako h-y na věky 

Am. 5, 26. nosili jste h-u boha vašeho
Nah. 3,16. rozmnožilo jsi kupce své nad h-y 
Mat. 2, 2. viděli jsme h-u j. na vých.; 7. 9. 10.
— 24,29. h-y budou padati s nebe

Luk. 21, 25. budouť znamení na slunci i na h-ách 
Sk. 7, 43. nosili h-u boha svého Remían
— 27,20. ani slunce se neukázalo ani h-y 

1 Kor. 15, 41. jiná sláva hvězd
h. od h-y děli se v slávě 

Juda 13. h-y bludné 
Zj. 1,16. sedm hvězd; 20. 2, 1. 3, 1.
— 2,28. dám jemu h-u jitřní
— 6,13. h-y nebeské padaly na zemi
— 8,10. spadla s nebe h, veliká; 9, 1.
— 11. té h-y jméno bylo pelynek
— 12. udeřen j. třetí díl hvězd
— 12, 1. na jejíž hlavě byla koruna 12 hvězd
— 4. strhl třetinu hvězd s nebe
— 22,16. já jsem h. jasná a jitřní

Hvězdář.
Dan. 1,20. zběhlejší nade všecky h-e
— 2, 2. rozkázal král svolati h-e
— 4, 4. předstoupili mudrci, h-i a hadači

Hvízdati.
Pláč 2,16. všickni nepřátelé tvoji h-aji 

Hyacint.
Zj. 21,20. jedenáctý (základ) h.

Hyacintový.
Zj. 9,17. pancíře h-é

Hýbající se.
1 M. 1,21. stvořil B. duši živou h. se
— 26. nad všel. zeměplazem, h-ím se; 28.

Hýbati se.
1 M. 1,30. všemu, což se h-e na zemi, dal jsem
— 7, 8. ze všeho, což se h-e na zemi, (14.)
— 9, 3. což se h-e, bude vám za pokrm

2 M. 40, 37. pakli se neodnášel oblak, neh-ali se
4 M. 4,15. již by se měla h. vojska
— 10, 34. když se h-ali z ležení 

Jer, 46, 8. když se vody h-a jí
Sk. 17,28. jím živi jsme a h-eme se i
— 27, 21. měli jste, ó muži, neh. se od Kréty

Hymeneus.
1 Tim. 1,20. 2 Tim. 2, 17.

Hynoucí.
Jer. 50, 6. ovce h. jsou lid můj 

Hynouti.
2 Kr. 7,13. množství, kt. již h-e 
Job 7, 9. oblak h-e a mizí
— 17, 1. dnové moji h-ou
— 33,21. h-e tělo jeho patrně

Ž. 10,16. národové z země své h-ou
— 49,13. podobný hovadům, kt. hynou; 21.
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ž. 73,19. mizejí a h-ou hrůzami
— 26. ač tělo i srdce mé h-e
— 88,10. zrak můj h-e trápením
— 90, 7. my h-eme od hněvu tvého
— 104,29. když odjímáš ducha jejich, h-ou
— 119,82. h-ou i oči mé (žádostí)
— 143, 4. u vnitřnosti mé h-e srdce mé 

Př. 11, 7. když umírá bezbožný, h-e naděje
— 10. když h-ou bezbožní; 28, 28.

Kaz. 5, 14. h-e bohatství takové
— 7,15. bývá spravedlivý, kt. h-e 

Iz. 57, 1. spravedlivý h-e
Pláč 4, 5. kt. jídali rozkošné krmě, h-ou

Mat. 8, 25. zachovej nás, h-emeť! Luk. 8, 24.
Mk. 4, 38. Mistře, nedbáš, že h-eme?
Luk. 12, 33. poklad, kt. neh-e v nebesích
Jan 6,27. pracujte ne o pokrm, kt. h-e
1 Kor. 1,18. těm, kt. h-ou, bláznovstvím j.
2 Kor. 2,15. i v těch, kt. h-ou

— 4, 3. před těmi, kt. h-ou, zakryté j.
— 9. býváme opovrženi, ale neh-eme 

Ef. 3,13. abyste neh-uli v mých ssouženich
2 Tes. 2,10. s podvodem v těch, kt. h-ou
žid. 12, 3. abyste neustávali h-ouce
1 Petr 1, 7. dražší nežli zlato, kt. h-e
1 Jan 2,17. svět h-e i žádost jeho

Ch.
Chabor.

2Kr. 17, 6. osadil je v Ch. při řece Gozan;
18, 11. 1 Par. 5, 26.

Chagab.
3M. 11,22. jisti budete: chargol a ch.

Chalcedon.
Zj. 21,19. základ třetí (byl) ch.

Chále.
1 M. 10,11. Nimrod vystavěl Rehobot a Ch. 

Chalkol.
1 Kr. 4,31. Šalomoun moudřejší byl nad Ch-e 

Chalmo.
Iz. 10, 9. zdaliž jako Charkemis není Ch.?

Chalne.
1 M. 10,10. Ch., v zemi Sinear 
Am. 6, 2. projděte až do Ch.

Chaloupka.
Iz. 1, 8. jako ch. v zahradě tykevné

24,20. přenešena bude jako ch.
Cham.

1 M. 5, 32. Noé zplodil Ch-a; 6, 10. 10, 1.
1 Par. 1, 4.

— 7,13. všel Noé, Sem a Ch. i Jáfet
— 9,18. Ch. byl otec Kanánúv

22. viděl Ch. hanbu otce svého
— 14. 5. pobili Zuzimské v Ch.

1 Par. 1, 8. synové Ch-ovi: Chus
— 4,40. a že z Ch-a byli ti

ž. 105,23. v zemi Ch-ově; 27. 106, 22. 
Chámos.

4 M. 21,29. Soud. 11, 24. 1 Kr. 11, 7. 33.
2 Kr. 23,13. Jer. 48, 7. 13. 46.

Chamutal.
2 Kr. 23, 31. jméno matky jeho Ch.; Jer. 52, 1.

ChanameeL 
Jer. 32, 7. Ch. jde k tobě

Chananeel.
Neh. 3, 1. až k věži Ch.; Jer. 31, 38. Zach. 

14, 10.
Chanani.

1 Kr. 16, 1. řeč H. k Jéhu, synu Ch. 7.

1 Par. 25, 4. synové Hémanovi: Ch.; 25.
2 Par. 16, 7. v ten čas přišel Ch. prorok k Azovi
— 20,34. v knihách Jéhu, syna Ch.

Neh. 1, 2. přišel Ch. z Judstva; 7, 2.
— 12, 36. Ch. s nástroji hudebnými

Chananiáš.
1 Par. 3,19. syn Zorobábelův: Ch.; 21.
— 25,23. (los padl) na Ch-e

Neh. 3, 8. opravoval (zeď) Ch.; 30.
Jer. 28, 1. mluvil ke mně Ch. prorok
— 12. polámal Ch. prorok to jho; 17.
— 37,13. syna Ch-ova, kt. jal Jeremiáše 

Dan. 1, 6. ze synů Juda: Ch.; 11. 19. 2, 17.
— 7. nazval Ch-e Sidrachem

Chanun.
2 Sam.10, 1. násl. 1 Par. 19, 2. násl.
1 Par. 19, 4. Ch. vzav služebníky Davidovy 
Neh. 3,13. bránu při údolí opravil Ch. 

Chápati.
Mat. 16,23. nech-áš těch věcí, kt. jsou Boží; 

Mk. 8, 33.
— 19,11. ne vŠickniť ch-a jí slova toho 

Jan 8, 43. proč mluvení mého nech-áte?
1 Kor. 2,14. tělesný člověk nech-á těch věcí 
Žid. 5,13. nech-á slova spravedlnosti

Chápati se.
Př. 17,10. více se ch-á rozumného jedno 

domluvení.
Charakter.

Zj. 15, 2. sví těžili nad jejím (šelmy) ch-em
Cháran.

1 M. 11, 31. přišli až do Ch.; Sk. 7, 2. 4.
— 32. umřel Táre v Ch.
— 12, 4. 5. byl Abram v 75 1., když vyšel

z Ch.
— 27,43. utec k Lábanovi do Ch.
— 28,10. Jákob z Bersabé šel do Ch.

2 Kr. 19,12. vysvobodili bohové Ch-a? Iz. 37,12.
1 Par. 2, 46. Efa porodila Ch-a atd.
Ez. 27,23. Ch. a Kanne, kupci Sabejšti

Charbona.
Est. 1,10. Ch., komorník; 7, 9.
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Chargol.
3 M. 11,22. jisti budete: ch. a chagab 

Charkemis,
2 Par. 36,20. přitáhl Nécho proti Ch.
Iz. 10, 9. zdaliž jako Ch. není Chalmo?
Jer. 46, 2. při řece Eufrates u Ch.

Charmi.
1 Par. 5, 3. synové Rubenovi: Ezron a Ch. 

Chasluim.
1 M. 10,14. Ch., (odkudž pošli Filistinští);

1 Par. 1, 12.
Charod.

Soud. 7, 1. při studnici Ch.
Chaterný.

Soud. 6,15. rod můj ch. j. v pokol. Manass.
2 Kr. 24,14. nezanechal kromě ch-ých lidí
Job 39,34. ch-ť jsem, což bych odpovídal tobě? 
Mal. 1,12. což kladeno bývá na něj, j. ch. po

krm
2 Kor. 10,10. přítomnost mdlá a řeč ch-á 
Jak. 2, 2. všel by chudý v ch-ém oděvu 

Cheb ar.
Ez. 1, 1. když jsem byl mezi zajatými u řeky 

Ch.; 3. 3, 15. 23. 10, 15. 20, 22. 
Chedorlaomer.

1M. 14, 5. přitáhl Ch. a králové; 17.
Cheenetský.

Ezd. 4,10. a jiní za řekou i Ch-ští
— 7,12. Ezdrášovi i Ch-ým 

Cheet.
Ezd. 4,17. za řekou v Selam i v Ch.

Chefer.
Joz. 12,17. král Ch. jeden; (1 Kr. 4, 10.) 

Chefziba.
2Kr. 21, 1. jméno matky (Manassesovy) Ch. 

Chelach.
2 Kr. 17, 6. osadil je v Ch. a v Chabor; 18, 11.

1 Par. 5, 26.

Chelbonský.
Ez. 27,18. kupčili ve víně Ch-ém

Cheldai. Cheldaj.
1 Par. 27,15. Zach. 6, 10.

Chéle. (Chéla.)
1 Par. 4, 7. synové Ch.: Zeret; 5.

Chelion.
Rut. 1, 2. Mahalon a Ch. Efratejšti z Betléma 

Chen.
Zach. 6,14. budou ty koruny Cli-ovi

Chenaniáš.
1 Par. 15,22. Ch., přední z Levitů; 27.

Cheterejití (a Peletejští).
2 Sam. 8,18. 15, 18. 20, 7. 23. 1 Kr. 1, 38. 44.

1 Par. 18, 17.
Cherub.

Ezd. 2, 59. Neh. 7, 61. (jméno člověka).
Ez. 28,14. ty jsi ch-em od pomazání

Cherubín.
1 M. 3,24. H. osadil zahradu Eden ch-y
2 M. 25,18. uděláš 2 ch-y zlaté; 19. 20. 37, 7.8.9.
— 22. budu s tebou z prostředku dvou

ch-ů mluviti; 4 M. 7, 89.
— 26, 1. ch-y uděláš; 36, 8. 35.

1 Sam. 4, 4. H-a zástupů sedícího na ch-ech;
2 Sam. 6, 2. 2 Kr. 19, 15. 1 Par.
13, 6. ž. 80, 2. 99, 1. Iz. 37, 16.

2 Sam.22,11. vsedl na ch. a letěl; 2. 18, 11.
1 Kr. 6,26. šal. udělal 2 ch-y z dříví olivového
— 7,29. na tom lištování ch-ové byli; 36.

1 Par. 28,18. zla ta i k uděláni vozů ch-ů
2 Par. 3, 7. vyryl ch-y na stěnách
— 10. udělal 2 ch-y dílem řemeslným
— 14. udělal na ní (na oponě) ch-y

Ez. 10, 1. nad hlavou ch-ů, podobenství trůnu
— 41,18. ch. každý měl dvě tváře; 20. 25. 

Žid. 9, 5. nad truhlou ch-ové slávy
Chimham.

2 Sam.19, 37. Ch. půjde s pán. mým králem; 38,40. 
Jer. 41,17. pobyli V hospodě Ch-ově 

Chios.
Sk. 20,15. druhý den byli jsme proti Chium 

Chíram.
2 Sam. 5,11. poslal Ch., král Tyrský
1 Kr. 5, 1. poslal Ch. služeb, své; 1 Par. 14, 1.

miloval Ch. Davida 
~  8. poslal Ch. k Šalomounovi; 9, 27.
— 12. byl pokoj mezi Ch-em a šalom.
— 7,13. Šalomoun povolal Ch-a z Týru
— 40. nadělav Ch. umyvadel a lopat
— 45. nádobí, kteréhož nadělal Ch.
— 9,12. vyjel Ch. z Týru, aby viděl města

2 Par. 2, 3. 11. Ch., král Tyrský; 12. 8, 2. 18.
9, 10. 21.

—  4,11. nadělal Ch. hrnců, lopat; 16.
Chléb.

1 M. 3,19. v potu tváři své ch. jisti budeš
— 14,18., Melchisedech vynesl ch. a víno
— 18, 5. zatím přinesu kus ch-a
— 6. napec podpopelných ch-ů
— 19, 3. napekl ch-ů přesných; 4 M. 6, 15.
— 21,14. Abraham vzav ch. a láhvici vody
— 24,33. položil předen ch., aby jedl
— 25, 34. Jákob dal Ezauovi ch-a
— 27,17. dala ch. a krmě chutné v ruce Já

koba
— 39, 6. aniž o čem tak věděl, jediné o ch-ě
— 41,54. ale po- vši zemi Egyptské byl ch.
— 55. volal lid k Faraonovi o ch.
— 47,13. ch-a nebylo ve vší zemi
— 15. přicházeli k Jozefovi: Dej nám ch-a
—  19. kup nás i rolí naše za ch.

2 M. 12, 8. jisti maso pečené s ch-y přesnými
— 15. sedm dni přesné ch-y jisti budete;

13, 7.-3 M. 23, 6. 4 M. 28, 17.
— 16, 3. jsme se na jídali ch-a do sytosti
— 16, 4. dám ch-a s nébe jako déšť; 8. 12.
— 15. ch., kt. dal vám H.; Neh. 9, 15.
— 29. vám dává v den šestý ch-a na 2 dni
— 18,12. aby jedli ch. s tchánem Mojžíšovým
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2 M. 23,25. požehnáť ch-u tvému
— 29,23. (vezmeš) jeden koláč ch-a s olejem
— 32, budeť jisti ch., kt. je v koši

3 M. 23,17. přinesete ch-y sem i tam obraceni
— 24, 7. za každý ch. ten kouřeni pamětné
— 26, 5. budete jisti ch. svůj do sytosti
— 26. když polámi vám hůl ch-a

4 M. 14, 9. nebo jako ch. náš jsou
— 15,19. když počnete jisti ch. země
— 21, 5. ani ch-a ani vody není

duše naše ch. tento sobě zošklivila 
5M. 8, 3. ne samým ch-em živ bude člověk; 

Mat. 4, 4. Luk. 4, 4.
— 9, 9. 40 dní ch-a nejeda; 18.
— 16, 3. jisti budeš přesnice, ch. trápení
— 23, 4. proti vám nevyšli s ch-em; Neh.13,2.
— 29, 6. ch-a jste nejedli, vína jste nepili 

Joz. 9, 5. všecken ch., vyschlý byl; 12.
Soud. 8, 5. dejte po pecníku ch-a lidu
— 6. abychom dali vojsku tvému ch-a?
— 19, 5. posilni se kouskem ch-a 

Rut 2,14. přistup sem a pojez ch-a
1 Sam. 2, 5. sytí z ch-a jednají se k dílu
— 36. připusť mne, abych jedl ch.
— 9, 7. nebo jsme ch. vytrávili z pytlíků
— 10, 3. druhý nesa 3 pecníky ch-a
— 14, 24. zlořečený muž, kt. by jedl ch. prvé
— 16, 20. Izai vzal osla, ch. a nádobu vína
— 17,17. vezmi pro bratří své 10 ch-ú těchto
— 21, 3. dej v ruku mou asi 5 ch-ů
— 22,13. když jsi jemu dal ch. a meč
— 25,11. ano vezmu já ch. svůj
— 18. Abigail vzala 200 ch-ů atd.

2 Sam. 3,29. nechť není prázden nemajícího ch-a
— 35. jestliže prvé okusím ch-a
— 12, 3. ch. jeho jedla a z číše jeho pila
— 16, 1. Síba se 2 osly, na nichž nesl 200 ch-ů

1 Kr. 13, 9. nebudeš jisti ch-a a piti vody
— 17, 6. krkavci přinášeli (Eliášovi) ch.
— 11. přines mi také kousek ch-a
—- 12. žeť nemám žádného ch-a, ani
— 13. udělej mi malý ch. podpopelný
— 18, 4. krmil je ch-em a vodou; 13.
— 19, 6. a aj, u hlavy jeho ch. na uhlí pečený
— 21, 4. Achab ani ch-a nejedl; 5. 7.
— 22,27. dávejte mu maličko ch-a; 2 Par.

18, 26.
2Kr. 4,42. přinesl muži B. ch-y z prvotin
— 6,22. dej jim ch-a a vody

1 Par. 16, 3. rozdělil jedn. každ. po pecnu ch-a
Ezd. 10, 6. Ezdráš nejedl ch-a ani vody nepil
Job 15,23. bývá i tulákem ch-a hledaje
— 22, 7. hladovitému zbraňovals ch-a
— 27,14. rodina jeho nenasytí se ch-em
— 28, 5. z země vychází ch.

2. 14, 4. sžírají lid můj jajto by ch. jedli
— 37,25. neviděl jsem semene jeho (spra

vedlivého) žebrati ch-a
— 41,10. kt. jídal ch. můj, pozdvihl paty

proti mně; Jan 13, 18.
— 42, 4. slzy mé jsou mi místo ch-a
— 78,20. zdali bude moci dáti ch-a?
— 25. ch. mocných jedl člověk

— 80, 6. nakrmil jsi je ch-em pláče
— 102, 5. že jsem ch-a svého jisti zapom.
— 10. jídám popel jako ch.
— 104,14. aby tak vyvodil ch. ze země
— 105,16. všecku hůl ch-a polámal
— 127, 2. dlouho sedati a jisti ch. bolesti
— 132,15. chudé jeho ch-em nasytím 

Př. 4,17. že jedí ch. bezbožnosti
— 6,26. zchudl bys až do kusu ch-a
— 9, 5. pojďte, jezte ch. můj a píte vine
— 17. ch. pokoutní chutnější

12, 9. kt. sobě slavně počíná, a nemá chha
— 11. nasycen bývá ch-em; 28, 19.
— 20,13. otevři oči své a nasytíš se ch-em
— 17. chutný j. někomu ch. falše
— 22, 9. udílí z ch-a svého chudému 
—. 23, 6. nejez ch-a člověka závistivého
— 25,21. jenž tě nenávidí, nakrm jej ch-em
— 28,21. mnohý pro kus ch-a neprávě činí
— 31,27. a ch-a zahálky nejí (žena statečná) 

Kaz. 9, 7. jez s radostí ch. svůj
11, 1. pouštěj ch. svůj po vodě 

Iz. 3, 1. odejme všelijakou hůl ch-a
— 21,14. s ch-em jeho nechať vyjdou proti
— 30,20. Pán dá vám ch-a úzkosti
— 33,16. tomu ch. dán bude
— 44,15. rozněcuje oheň, aby napekl ch-a
— 19. při uhlí jeho napekl jsem ch-a
— 55, 2. proč vynakládáte peníze ne za ch.?
— 10. že vydává ch. jedoucímu
— 58, 7. abys lámal lačnému ch. svůj

Jer. 37,21. dávali jemu pecník ch-a na den do- 
kudž nebyl vytráven ch. v městS

— 44,17. nasyceni jsme bývali ch-em
— 52, 6. neměl ch-a lid země

Pláč 1,11. lid vzdychajíce hledají ch-a 
—- 4, 4. děti prosí za ch.

5, 9. hledáme ch-a svého 
Ez. 4,15. abys sobě nimi napekl ch-a
— 16. já zlámi hůl ch-a; 5, 16. 14, 13.

12,18. ch. svůj se strachem jez
— 19. ch. svůj se zámutkem jisti budou
— 13,19. pro kus ch-a umrtvujíce duše
— 16,19. i ch. můj kladlas před nimi
— 18, 7. ch-a svého by lačnému udílel; 16.
— 44, 3. kníže aby jídalo ch. před H.

Oz. 2, 5. půjdu za frejíři, k t  mi dodávají 
ch-a

— 7, 8. Efraim bude ch. podpopelný
— 9, 4. oběti jejich budou jako ch. kvílících 

Am. 4, 6. nedostatek ch-a na všech místech
— 8,11. pošli hlad na zemi, ne hlad ch-a 

Mat. 4, 3. ať kameni toto ch-ové jsou; Luk. 4,3.
— 6,11. ch. náš vezdejší; Luk. 11, 3.
— 7, 9. by prosil syn j. za ch.; Luk. 11, 11.
— 14,17. 5 ch-ú; 19. 16, 9. Mk. 6, 41. 8, 19.

Luk. 9, 13. 16. Jan 6, 9.
— 15, 2. neumýv. rukou, když mají jisti ch.
— 26. není slušné vzíti ch. dětem; Mk. 7,27.
— 33. kde bychom vzali tolik ch-a;
— 34. kolik ch-ů máte? Mk. 6, 38. 8, 5.
— 36. 7 ch-ů; Mk. 8, 6. 20.
— 16, 5. zapomenuli vzlti ch-a; Mk, 8, 14.
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Mat. 16, 7. nevzali jsme ch-a
— 8. že jste ch-ů nevzali
— 11. ne o ch-u mluvil jsem vám
— 12. aby se varovali od kvasu ch-a
— 26,26. vzav Ježíš ch., a dobrořečiv lámal

Mk. 14, 22. Luk. 22,19.1 Kor. 11, 23. 
Mk. 6, 8. ani mošny, ani ch-a; Luk. 9, 3.
— 8, 4. odkud bude moci kdo tyto na-

krmiti ch-y zde?
— 16. přemyšlovali: Ch-a nemáme
— 17. co přemyšlujete, že ch-a nemáte? 

Luk. 7,33. přišel Jan Křtitel ani ch-a nejeda
— 11, 5. půjČ mi 3 ch-ů

14, 1. když přišel, aby jedl ch., šetřili ho
— 15. kdož ji ch. v království Božím
— 15,17. u otce mého hojnost mají ch-a
— 24,35. kterak ho poznali v lámáni ch-a 

Jan 6, 5. kde nakoupíme ch-ů, aby pojedli
tito?

— 7. za 200 peněz ch-ů nepostačí
— 11. Ježíš vzal ty ch-y
— 31. ch. s nebe dal jim jisti
— 32. ne Mojžíš dal vám ch. s nebe,

Otec můj vám dává ten ch. pravý
— 33. ch. Boží ten j., sstupuje s nebe
— 34. Pane, dávejž nám ch. ten vždycky
— 35. jáť jsem ten ch. života; 48.
— 50. totoť j. ch. ten s nebe sstupuj.; 58.
— 51. jáť jsem ten ch. živý
— 13,18. kdož ji ch. se mnou, pozdvihl paty
— 21, 9. rybu svrchu položenou a ch.
— 13. přišel Ježíš, a vzav ten ch.

Sk. 2,46. lámajíce po domích ch.
— 27,35. vzav ch. díky vzdával B.

1 Kor. 10,16. ch., kt. lámeme, zdaliž neni společ.
— 17. všickni jednoho ch-a účastni jsme
— 11,26. kolikrát byste koli jedli ch. tento
— 27. kdokoli jedl by ch. tento nehodně
— 28. zkusiž sám sebe a tak ch. ten jez

2 Kor. 9,10. dejž i vám ch. k jedeni
2 Tes. 3, 8. aniž jsme darmo ch-a jedli u koho

— 12. aby pracujíce, svůj ch. jedli
Chléb předloženi.

2M. 25,30. klásti budeš ch-y p.; 2 Par. 2, 4.
1 Sam.21, 6. nebylo tam chleba, jediné ch-ové p.
1 Par. 9,32. byli ustanoveni nad ch-em p.
2 Par. 4,19. stoly, na nichž kladeni byli ch-ové p.

Chlebové posvátní.
1 Par. 23,29. též při ch-ích p-ých a při běli 
Mat. 12, 4. David ch-y p-é jedl; Mk. 2, 26. 

Luk. 6, 4.
Žid. 9, 2. stánek, v kt. byl stůl a p. ch.

Chlemtati.
Soud. 7, 5. kdož ch. bude jazykem svým z vody 

' 7. ve 300 mužů, k t  ch-ali; 6.
C h lév .

2. 50, 9. nevezmuť % ch-ů tvých kozlů 
—- 78,70. vyvolil Davida, vzav jej od ch-ů 

Chlípnost. 
fám. 13,13. choďme ne v smilstvích a ch-ech 
Gal. 5,19. skutkové těla, jenž jsou ch.
Kol. 3, S. protož mrtvěte oudy své, ch.

1 Tim. 5,11. když v ch. se vydadi, vdávati se
1 Petr 4, 3. chodivše v nestydatých ch-ech
2 Petr 2,18. žádostmi těla a ch-mi loudi
Juda 4. milost Boha našeho přenášejí v ch. 

Chloe.
1 Kor. 1,11. oznámeno j. mi od domácích Ch.

Chlouba.
Itím. 3,27. kdež j. tedy ta ch.?
1 Kor. 5, 6. neniť dobrá ch. vaše
2 Kor. 1,12. ch. naše tato j., svědectví svědomí
— 14. jakož jste poznali, žeť jsme ch. vaše
— 9, 3. aby ch. naše vámi nebyla marná
— 11,10. ch. tato nebude mi zmařena
— 17. se strany této podstatné ch-y

Fil. 1,26. aby se vaše ze mne ch. rozhojnila
1 Tes. 2,19. která j. naše koruna ch-y?
2id. 3, 6. jestliže tu ch-u naděje zachováme 
Jak. 4,16. všeliká taková ch. zlá j.

Chlubiti se.
Soud. 7, 2. aby se nech-il Izrael proti mně
1 Kr. 20,11. ať se nech-í, kt. se strojí do zbroje
2 Kr. 14,10. chlub se a seď v domě svém
1 Par. 16,10. ch-te se v svátém jménu jeho
— 35. abychom ch-ili se v chvále tvé 

2. 34, 3. v H. ch. se bude duše má
— 49, 7. množstvím bohatství se ch-i
— 52, 3. proč se ch-iš nešlechetnosti
— 63,12. kdož skrze něho přísahá, ch. se b.
— 64,11. anobrž ch* se budou všickni, kt.
— 106, 5. ch-il se spolu s dědictvim tvým 

Př. 20,14. a odejda tedy se ch-í
— 25,14. kt. se ch-í darem lživým
— 27, 1. nechlub se dnem zítřejším 

Iz. 10, Í5. jako by se ch-ila hůl
— 41,16. v svátém Izraelském ch. se budeš
— 45,25. v H. budou ch. se všecko símě Izr. 

Jer. 4, 2. budou národové v něm se ch.
— 9,23. nechlub se moudrý v moudrosti své

ani se chlub silný v síle své 
aniž se chlub bohatý v bohat. sv.

— 24. ale v tom nechť se ch-i, kdo se ch-í
— 49, 4. což se ch-íš údolími?

ftim. 2,17. ty sloveš Žid a ch-íš se Bohem
— 23. zákonem se ch-ě
— 4, 2. máť se čím ch., ale ne u Boha
— 5, 2. ch-ime se naději slávy Boží
— 3. ale také ch-íme se ssouženimi
— 11. ale ch-íme se i Bohem
— l i ,  18. nechlub se proti ratolestem

pak-liť se ch-iš, věz, že ne ty
— 15,17. mám se tedy čím ch. v Kristu

1 Kor. 1,29. aby se nech-ilo žádné tělo
— 31. aby kdo se ch-í, v Pánu se ch-il;

2 Kor. 10, 17.
— 3,21. a tak nechlub se žádný lidmi
— 4, 7. když jsi vzal, proč se ch-íš?
— 9,16. nemám se čím ch.

2 Kor. 5,12. abyste se ch-ili námi
— kt. se v tvárnosti ch-i a ne v srdci
— 7, 4. mnohoť se vámi ch-im
— 10,13. nebudeme se ch., ale podlé míry; 15.
— 11,18. kdyžť se mnozí ch-i podlé těla
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2 Kor. 11,30. jestližeť se mám ch.
nemocmi svými se ch. budu; 12, 9.

12, 1, ale ch. mi se neni dobré
— 5, takovým budu se ch.

ale sám sebou nebudu se ch.
— 6. budu-li se chtíti ch., nebuduť
— 11. učiněn jsem nemoudrým, ch-ě se 

Gal. 6,13. aby se tělem vašim ch-ili
— 14. odstup to, abych se ch-il

Ef. 2, 9. ne ze skutků, aby se někdo nech-il 
Fii. 3, 3. ch-íme se v Kristu Ježíši
2 Tes. 1, 4. tak že my se vámi v sbořích ch-ime
1 Tim. 6,21. někteří ch-ice se, pobloudili
Jak. 1, 9. ch-iž se bratr ponížený v povýšeni
— 2,13. ch-íť se milosrden. proti odsudku
— 3,14. nech-te se a neklamejte
— 4,16. vy pak ch-íte se v pýše své 

Zj. 18, 7. jakž se mnoho ch-il
Chlubné.

Jer. 23,31. proti prorokům, kt. ch. mluví 
Chlubný.

ttím. 1,30. pyšni, ch-í, naíezači zlých věci
2 Tim. 3, 2. nastanou lidé ch-í, pyšni

Chlup.
3M. 13, 3. ch-ové na té ráně zběleji; 10. 20. 25.
— 4. ch-ové její nezběleli by; 21. 26.

Chlupatý.
1 M. 25,25. vyšel prvni, všecken jeko oděv ch.
— 27,11. Ezau bratr můj j. člověk ch.
— 23. byly ruce (Jákobovy) ch-é

2 Kr. 1, 8. j. člověk ch., a pasem přepásán 
Dan. 8,21. kozel ten ch. j. král Řecký

Chobab.
4 M. 10,29. řekl Mojžíš Gh-ovi;
Soud. 4,11. Heber Cinejs. oddělil se od synů Ch.

Chobah.
1 M. 14,15. stíhal je až k Ch., kt. leží na 

Chodící.
1 M. 3, 8. hlas H. Boha ch-iho po ráji
1 Kr. 8, 23. ch-im před tebou v srdci 
Job 31,26. na měsíc spanile ch.
2. 126, 6. sem i tam ch. lid s pláčem rozsívá 
Jer. 23,17. ch-imu podlé zdání srdce 

Choditi.
1 M. 5,22. ch-il Enoch stále s Bohem; 24.
— 6, 9. s Bohem ustavičně ch-il Noé
— 17, 1. ch-iž ustavičně přede mnou
— 21,14. (Agar) ch-ila po poušti Bersabé
— 48,15. Bůh, před jehož obličejem usta

vičně ch-ili otcové moji
2 M. 29,30. 7 dni bude v nich (rouchách) ch.

kněz
3M. 26, 3. jestliže v ustanoveních mých ch.
5 M. 5,33. po vši té cestě ch. budete
— 8, 6. ch-ě po cestách jeho; 10, 12. 11, 22.

26, 17. Joz. 22, 5. 1 Kr. 2, 3.
— 23,14. ch-í u prostřed stanů tvých
— 29,19. bych i ch-il podlé žádosti srd. sv. 

Rut 2, 9. zůstávej na tom poli a choď za nimi
1 Sam. 8, 3. nech-ili syn. j, po cestách jeho; 5.
2 Sam. 7, 7. kudyž jsem koli ch-il se syny Izr.

1 Kr. 2, 4. ch-íce přede mnou v pravdě
— 42. sem i tam ch. budeš
— 3, 3. ch-ě v přikázáních otce svého
— 6. když ch-il před tebou v pravdě
— 8,65. odtud, kudyž se ch-i do Emat
— 11,10. aby nech-il po bozích cizích
— 15, 3. ch-il ve všech hříších otce svého
— 21,27. Achab ch-il krotce

2Kr. 20, 3. že jsem ch-il před tebou v pravdě
— 22, 2. ch-ě (Joziáš) po vší cestě Davida

2 Par. 17, 9. ch-ili po všech městech vyučujíce 
Job 22,21. přivykejž medle s nim ch.
— 30,28. ch-ím osmahlý
— 38,16. u vnitřnosti propasti ch-il-lis?

2. 1, 1. kt. nech-í po radě bezbožných
— 15, 2. kdož ch-i v upřímnosti
— 25, 5. dejž, ať ch-ím v pravdě tvé
— 9. působí to, aby tiši ch-ili v soudu
— 26, 1; já  v upřímnosti své ch-ím; 11.
— 3. ch-im stále v pravdě tvé
— 32, 8. cestě, po niž by ch. měl
— 38, 7. každého dne v smutku ch-ím
— 42,10. proč v smutku mám ch.?
— 68,22. raní H. ch-ícího v hříších svých
— 82, «5. v tmách ustavičně ch-í
— 89,16. v světle obličeje tv. ch. budou
— 91,13. po lvu a bazilišku ch. budeš
— 101, 2. ch. budu ustavičně v upřímnosti
— 6. kdož ch-i po cestě upřimé
— 115, 7. nohy mají a nechodí
— 116, 9. ustavičně ch. budu před H.
— 119, 1. kt. ch-i v zákoně H.
— 35. dej ať ch-ím cestou přikázaní tvých
— 45. bez přestáni ch. na Širokosti
— 128, 1. blahoslav., kdo ch-i po cestách j.
— 138, 7. bych pak ch-il uprostřed soužení
— 142, 4. na cestě, po kt. ch-im, osidlo
— 143, 8. cestu, po kt. bych ch. měl 

Př. 2,13. aby ch-ili po cestách tmavých
— 4,15. nechoď po ní, uchyl se od ni
— 6,28. může-ii kdo ch. po uhlí řeřavém?
— 9, 6. choďte cestou rozumnosti
— 10, 9. kdo ch-i upřímně, ch-i doufanlivě
— 13,20. kdo ch-í s moudrými
— 14, 2. kdo ch-i v upřímnosti své
— 20, 7. ustavičně ch-í v upřímnosti
— 28, 6. chudý, k t  ch-i v upřímnosti
— 18. kdo ch-i upřímně, zachován bude 

Kaz. 2,14. blázen ve tmách ch-i
— 11, 9. choď po cestách srdce svého
— 12, 5. ch. budou po ulici kvílící 

Pis. 5, 7. strážní, kt. ch-í po městě
Iz. 2, 3. budeme Ch. po stezkách jeho
— 5. choďme v světle H.
— 5,11. běda těnr, kt. ch-í po opilství
— 9, 2. lid tento ch-ě v temnostech; 50,10.
— 30,21. toť j. ta cesta, choďte po ní
— 33,15. kt. ch-i v spravedlnosti
— 40,31. ch-i a neustávají
— 48,17. vodím tě po cestě, po kt. bys ch-il
— 50,11. choďtež v blesku ohně svého
— 57, 2. kdož koli ch-í v upřímnosti
— 9. ch-iš i k králi s olejem
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Iz. 59, 9. v mrákotách ch-íme
— 60, 3. budou ch. národové v světle tvém
— 65, 2. ch-í cestou nedobrou za myšlénk. 

Jer. 2, 2. když jsi za mnou ch-ila po poušti
— 5. ch-íce za marností, marní učiněni
— 23. za Báli jsem nech-ila?
— 25. za nimi (cizími) ch. budu

3,16. nebudou říkati: Truhla smlouvy H.; 
ani k pí ch.

— 17. nebudou ch. více podlé zdáni; 7,24.
6, 16. říkávali: Nebudeme ch.

— 7, 6. za bohy ciz. nebudete-li ch.; 35,15.
— 23. choďte po cestě; kt. jsem vám přik.
— 24. ch-ili po radách srdce svého
— 9,14. ch-ili za myšlénkami srdce svého
— 10,23. aniž j. v- moci toho, kt. ch-í
— 11, 8. ch-il jeden každý po zdání srdce
— 16, 5. aniž choď kvíliti, aniž jich lituj
— 8. do domu hodováni nechoď
— 11. ch-íce za bohy cizími, sloužili jim
— 12. ch-íte podlé zdání srdce svého
— 25, 6. nechoďte za bohy cizími 

Pláč 5,18. lišky ch-í po ní
Ez. 5, 6. v ustanoven, mých nech-ili; 18, 17.
— 18, 9. v ustanoveních mých by* ch-il 

Oz. 2,13. ch-í za frejíři svými
Mich. 1, 8. naříkaťi budu ch-ě svlečený

2, 3. aniž budete ch. vysokomyslně
— 8. plášť strhujete s těch, kt. ch-í bezp.
— 4, 5. ale my ch. budeme ve jménu H-a 

Mal. 3,14. budeme-li ch. zasmušile
Mat. 4,18. ch-ě Ježíš podlé moře Galilejského; 

Mk. 1, 16.
— 9, 5. vstaň a choď; Mk. 2, 9. Sk. 3, 6. 

Í0, 5. na cestu pohanů nechoďte
— 11, 5. slepí vidí a kulhaví ch-í
— 12,43. ch-í po místech suchých; Luk. 11,24.
— 27,39. kt. ch-ili tudy, rouhali se 

Mk. 6,48. přišel k nim, ch-ě po moři
— 9,38. an ďábly vymítá, kt. nech-í s námi
— 12,38. chtějí v krásném rouše ch.
— 15, 29. kt. ch-ili mimo něj, rouhali se 

Luk. 8, 1. Ježíš ch-il po městech a po
— 9, 6. ch-ili po městečkách vůkol
— 49. bránili jsme mu proto, že nech-í s
— 11, 44. lidé ch-íce po nich, nevědí
— 13,33. musím dnes a zítra ch.
— 20, 46. rádi ch-í v krásném rouše

Jan 4,15. abych nežíznila, ani ch-a sem vážiti
— 5, 8. vstaň, vezmi lože své a choď; 12.
— 6,19. uzřeli Ježíše, an ch-í po moři
— 66. nech-ili s ním více
— 7,, 1. potom ch-il Ježíš po Galilei
— 8,12. nebude ch. v temnostech
— 11, 9. ch-í-li kdo ve dne
— 10. pakliť by kdo ch-il v tioci
— 12, 35. choďte, dokud světlo máte

Sk. 3, 8. (chromý) zchytiv se stál a ch-il 
ch-ě a poskakuje a chvále Boha

— 12. aby tento ch-il?
— 8,40. ch-ě kázál evangelium
— 10,38. k t? ch-il, dobře čině
— 14,16. nechával, aby ch-ili po cestách sv.

— 21,24. i sám ty ch-íš, ostříhá je zákona 
Řím. 6, 4. abychom v novotě života ch-ili
— 8, 4. kt. nech-íme podlé těla
— 13,13. poctivě ch-me; 1 Tes. 4, 12.
— 14,15. již nech-íš podlé lásky

1 Kor* 12, 2. jakž jste býv. vedeni, tak jste ch-ili
2 Kor. 4, 2. nech-íce v chytrosti

— 5, 7. skrze víru ch-íme
— 10, 2. že bychom my podlé těla ch-ili
— 3. v těle ch-ice, ne podlé těla 

Gal. 5,16. duchem choďte; 25.
Ef. 2, 2. v nichž jste někdy ch-ili; Kol. 3, 7.
— 10. abychom v nich ch-ili
— 4, 1. abyste ch-ili tak, jakž hodné j.
— 17. abyste již více nech-ili

jako i jiní pohané ch-í
— 5, 2. choďte v lásce, jako i Kr. miloval
— 8. jakožto synové světla choďte
— 15. kterak byste opatrně ch-ili 

Fil, 3,17. šetřte těch, kt. tak ch-í
— 18. mnozí ch-i, o nichž jsem pravil 

Kol. 1,10. abyste ch-ili hodně P.; 1 Tes. 2,12.
— 2, 6. tak v něm (v Kristu) choďte
— 4, 5. choďtež v moudrosti

1 Tes. 2,12. abyste ch-ili hodně Bohu
2 Tes. 3,11. někteří mezi vámi ch-í nezpůsobně
1 Tim. 5,13, učí se ch. po domích
Tit. 2, 3. staré ženy, ať ch-í pobožně 
Žid. 11,37. ch-ili v kožich ovčích, opuštěni
1 Petr 4, 3. ch-ivše v nestydatých chlípnostech
2 Petr 2,10. kt. po těle v žádosti nečisté ch-i
1 Jan 1, 7. pakliť ch-íme v světle
— 2, 6. má, jakž on ch-il, tak ch.

2 Jan 6. abychom ch-ili podlé přikáz. j.
3 Jan 4. že synové moji ch-í v upřímnosti
Z j, 16,14. duchové ďábel., ješto ch-í mezi krále
— 15. aby nah nech-il

Chodívati.
2 Kr. 4, 8. Elizeus ch-a je tudy stavoval se tam

— 9. muž Boži často tudyto ch-á
ž. 35,14. jako k  bratru vlastnímu jsem ch-al
— 42, 5. že jsem ch-al do domu Božího
— 55,15. do domu Božího společně ch-ali 

Luk. 2,41. ch-ali rodičové jeho do Jeruzaléma 
Jan 18, 2. často ch-al tam Ježíš s učedlníky
— 21,18. ch-al jsi, kams chtěl

Chofra.
Jer. 44,30. vydám Faraóna Ch. v ruku 

Chomer.
3 M. 27,16. Ez. 45, 11. Oz. 3*, 2.
Iz. 5,10. semena ch. vydá efi
Ez. 45,14. desátý díl bátu z míry ch-u 

Chopiti.
1 M. 19,16. když prodléval, ch-ili ruku jeho 
Př. 7,13. ch-ila jej a políbila ho
Zj. 20, 2. i ch-il draka, hada toho starého 

Chopiti se.
2 Par. 7,22. ch-ili se bohů cizích
Př. 4, 4. ať se ch-í výmluvn. mých srdce tvé

13. • eh-iž se učeni, népouštěj ho 
Iz. 3, 6. pročež se ch-í jedenkaždý bratra 
-— 4, 1. ch-i se 7 žen muže jednoho
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Zach. 8,23. ch-í se podolka jednoho Žida 
Mat. 18,28. ch-iv se ho, hrdloval se s. ním

Chóre*
2M. 6,21. synové Izarovi: Ch.
— 24. synové Ch.: Asser; 1 Par. 9, 19.

4 M. 16, 1. Ch. syn Izarův, syna Kahat
— 6. toto učiňte, ty Ch. i shromážd. tvé
— 19. Ch. sebral proti nim množství
— 32. země požřela, kt. byli s Ch.
— 40. aby se mu nestalo jako Ch.
— 26, 9. v spiknuti Ch., když odporni byli H.
— 11. synové Ch. nezemřeli
— 27, 3. otec náš nebyl v rotě Ch.

1 Par. 6,22. Ch. syn jeho (Aminadabův)
2 Par. 31,14. Ch. syn Imny, Levita, vrátný
Ž. 42, 1. přednímu zpěváku ze synů Ch.;

44, 1. 46, 1. 46, 1. 47, 1. 48, 1. 
49, 1. 84, L 85, 1. 87, 1. 88, 1. 

Juda 11. odporováním Ch. zahynuli
Chorejský.

1 Par. 9,19. Ch-ští nad pracemi přisluhování
Chor Gidgad.

4 M. 33, 32. 33.
Choritský.

2M. 6,24. ty jsou čeledi Ch-ých
Choronaim.

Jer. 48, 3. 5. 34.
Chotam.

1 Par. 7, 32. 11, 44.
Choť.

Pis. 4, 8. ó ch-i má, se mnou z Líbánu 
—i 9. jala jsi srdce mé, má ch-i; 10. 11.

12. 5, 1.
Chouliti se.

Job 29, 9. knížata ch-ili se v řečech
Choulostivost.

1 Par. 12,33. ku potýkání se bez ch-i srdce
Choulostivý.

2 Par. 13, 7. Roboám byv dítě a srdce ch-ého 
Job 6,26. převívati řeči ch-ého?
Jer. 51,46. nebuďtež ch-ého srdce
1 Tes. 5,14. potěšujte ch-ých 

Chovačka.
1 M. 24, 59. propouštějíce Rebeku a ch-u její
— 35, 8. umřela Debora, ch. Rebeky

lz. • 49,23. budou královny jejich ch-y tvé 
Chován.

Est. 2,20. jako když ch-a byla (Ester) u něho 
Iz. 60, 4. dcery tvé při boku tvém ch-y budou
— 66,12. na klíně rozkošně ch-i budete 

Pláč 4, 5. kt. ch-i byli v šarlatě
Sk. 7>30‘ Mojžíš ch. j. za tři měsíce
— 25,21. aby byl ch. k soudu Augustovu

2 Petr , 2, 4. aby k odsouzeni ch-i byli
Víz: Chovati.
Chování.

2 M. 22,10. by kdo dal k ch. dobytče 
Kaz. 3, 6. čas ch.. a  čas zavrženi

Chovati.
1 M. 45,11, budu tě ch. tam
— 50,21. ch. vás budu i děti vaše

2 M. 2, 9. vzala žena dítě, a ch-ala je
— 12, 6. ch. ho budete až do 14. dne 

Rut. 4,15. ch. tě bude v starosti tvé
2 Sam.12, 3. kt. ch-al, až i odrostla při něm 
2Kr. 4,16. v času jistém ch. budeš syna 
Job 38,23. kt. ch-ám k času ssoužení 
Ž. 73,13. nadarmo v čistotě ch-ám srdce 
Př. 29,21. kdo rozkošně ch-á služebníka 
Jer. 3, 5. zdali ch. jej bude na věky?
Dan. 1, 5. aby je tak ch-al za 3 léta
1 Kor. 7,37. kdož uložil, aby ch-al pannu svou 
Ef. 5,29. ale krmí a ch-á je
1 Tes. 2, 7. jako když matka ch-á dítky své 

Viz: Chován.
Chovati se.

1 M. 41,35. potravy v městech a t  se ch-a jí 
Ž. 7, 5. kdož se ke mně pokojně ch-al 
Dan. 11,32. kt. se proti smlouvě ch. btidou
2 Kor. 6, 4. se ch-ajice, jako Boži služebnici 
Žid, 13,18. ve všem chvalitebně se ch. .
1 Petr 1, r4. k dědictví, kt. se ch-á v nebesích
2 Petr 3, 7. něbesa i země ch-ají se k ohni

Chozai.
2 Par. 33,19. to vše zapsáno j. v knihách Ch. 

Chození.
Ž. 139, 3. ch. mé i leženi ty obsahuješ 

Chrám.
2 Sam.22, 7. vyslyšel z ch-u svého hlas můj
1 Kr. 6,17. 40 loktů dům, jenž j. ch. přední 
Ezd. 3, 6. ch. H. ještě nebyl založen
— 10. když zakládali grunty ch-u H.

Ž. 5, 8. klan. se budu k sv. ch-u tv.; 138,2.
— 11, 4. H. j. v ch-ě svátém svém; Ab. 2,20.
— 18, 7. vyslyšel z ch-u svého hlas můj
— 27, 4. okrasu H-ovu a zpytoval v ch-ě jeho
— 29, 9. v ch-ě svém všecku svou slávu
— 48,10. rozjímáme uprostřed ch-u tvého
— 68,30. z ch-u svého nad Jeruzalémem
— 79, 1. poŠkvrnili ch-u svatosti tvé
— 144,12. kamen, tesaní ku podobenst. ch-u 

Iz. 6; 1. podolek jeho naplňoval ch.
— 44,28. řekne ch-u: Založen buď 

Jer. 7, 4. ch. H., ch. H., ch. H. j.
— 51,11. pomŠtění ch-u jeho x

Ez. 8,16. jejichž záda byla k ch-u H-ovu
— 41, 1. opět přivedl mne k ch-u 

Oz. 8,14. Izrael nastavěl ch-ů
Joel 3, 5. klénoty mé vnášíte do ch-ů s^ých 
Jon. 2, 5. ještěť pohledím na tvůj svátý ch.
— 8. přišla modlitba má do čh-u 

Nah. 2, 6. i ch. se rozplyne
Zach. 6,12. ten vystaví ch. H.
— 8, 9. že má ch. dostaven býti

Mal. 3, 1. přijde do ch-u svého Panovník 
Mat. 4, 5. postavil ho na vrchu ch-u; Luk. 4, 9.
— 12, 6. větší j. tuto nežli ch.
— 21,12. všel Ježíš do ch-u Božího, vymítal

prodávající a kupuj, v ch-ě; Mk. 11,
15. Luk. 19, 45. Jan 2, 15.
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Mat. 21,23. když přišel do ch-u, přistoupili
— 23,16. přisáhl-li by kdo skrze ch.; 21,
— 17. což j. většího, zlato-li či ch.
— 35. kt-éhož jste zabili mezi ch-em a
— 26,61. mohu sbořiti ch. Boží; Mk. 14, 58.
— 27, 5. povrh ty stříbrné v ch-ě
— 40. hej, ty jako rušíš ch.; Mk. 15, 29. 

Mk. 14,49. na každý den býval jsem u vás,
uče v ch-ě; Luk. 19, 47. 22, 53.

— 15,38. opona v ch-ě roztrhla se
Luk. 1, 9. (Zachariáš) vejda do ch-u Páně
— 2,37. (Anna) nevycházela z ch-u
— 46. po třech dnech nalezli jej v ch-ě
— 11,51. mezi oltářem a ch-em; 2 Par. 24,21.
— 18,10. dva muži vstupovali do ch-u
— 19, 47. učil na každý den v ch-ě
— 24,53. byli vždycky v ch-ě 

Jan 2,19. zrušte ch. tento
— 20. 46 let dělán j. ch. tento
— 21. ale on mluvil o ch-u těla svého
— 8,20. tato slova mluvil Ježíš uče v ch-ě
— 59. prošed skrze ně vyšel z ch-u
— 10,23. procházel se Ježíš v ch-ě
— 18,20. vždycky učíval jsem v škole a ch-ě 

Sk. 3, 1. Petr a Jan vstupovali do ch-u
— 5,20. mluvte lidu v ch-ě slova života
— 7, 48. Nej vyšší nebydlí v ch-ích rukou

udělaných; 17, 24.
— 19,24. dělával ch-y stříbrné Diány
— 27. Diány ch. aby za nic jmín nebyl
— 21,28. i pohany uvedl do ch-u

1 Kor. 3,16. nevíte, že ch. Boží jste
— 17. kdo ch-u Božího poskvrňuje

ch. Boží svátý jest
— 6,19. nevíte, že tělo vaše j. ch. Ducha sv.

2 Kor. 6,16. jaké spolčeni ch-u B. s modlami?
vy jste ch. Boha živého 

Ef. 2,21. roste v ch. svátý v Pánu
2 Tes. 2, 4. že se v ch-ě Božím jako Bůh posadí 
Zj. 3,12. učiním jej sloupem v ch-ě Boha
— 7,15. slouží jemu dnem i nocí v ch-ě
— 11, 1. změř ch. Boží i oltář i ty, kt. se

modlí
— 19. otevřín j. ch. Boži na nebi

vidina j. truhla smlouvy v ch-ě
— 15, 8. naplněn j. ch. dýmem

žádný nemohl vjíti do ch-u
— 16, 1. slyšel jsem hlas veliký z ch-u
— 21,22. ch-u jsem v něm neviděl

Bůh ch. jeho j. a Beránek

Chrám (bohů).
Soud. 17, 5. měl ten Mícha ch. bohů |
1 Sam.31, 9. ohlášeno bylo v ch-ě modl jejich i

Chrámový.
Am. 8, 3. kvíliti budou zpěvové ch-í 
Mat 24, 1. ukázali jemu staveni ch-é
— 27,51. opona ch-á roztrhla se; Luk. 23, 45. 

Sk. 3, 2. kt. sázeli u dveří ch-ých
— 10. sedával u dveří krásných ch-ých

Chrániti.
2Kr. 19,34. ch. budu města tohoto; Iz. 38, 6.

Jon. 4, 6. břečtan ch-il ho před horkem 
Zach. 9,15. H. zástupů ch. bude lidu svého 

Chrastina.
1 M. 2, 5. i každé ch-y polní, dříve než byla 
Job 30, 4. trhali zeliny po ch-ách
— 7. v ch-ách řvali

Iz. 7,19. usadí se na všech ch-ách
— 55,13. místo ch-y vzejde jedlé

Chrastinka.
Iz. 17, 9. města sily jeho opuštěna jako ch. 

Chromý.
2 Sam. 4, 4. měl Jonata syna ch>ého na nohy;

9, 3.
Iz. 33,23. i ch-í rozchvátají kořist 
Mal. 1, 8. když přivodíte ch-é; 13.
Luk. 14,13. povolej chudých, ch-ých; 21.
Sk. 3, 2. ch. od života matky své; 14, 8.

Chropot.
Iz. 29,10. naplnil nás H. duchem ch-u 

Chroust.
2. 78,46. dal ch-úm úrody jejich
— 105,34. ch-ů nesčíslné množství

Iz. 33, 4. tak jako sbíráni bývají ch-ové 
Joel 1, 4. co po broucích, dojedli ch-ové
— 2,25. kt. sežrali ch-ové a housenky 

Nah. 3,17. hejtmané tvoji jako velicí ch-ové
Chryzolit.

2 M. 28,20. v čtvrtém řadu: ch., onychin 
Zj. 21,20. základ sedmý ch.

Chryzoprassus.
Zj. 21,20. základ desátý ch.

Chřadnouti. *
2 Sam.13, 4. proč tak ch-eŠ, synu králův?
Iz. 34, 4. ch. bude i všecko vojsko nebeské 
Jer. 2,12. nebesa ch-ěte velmi, praví H.

Chřadnutí.
ž. 59,13. pro prokleti a ch.

Chřest.
Jer. 46,17. Faraóna není, než sám ch. 

Chřestící.
3 M. 26,36. tak že zažene je chřest listu ch-iho

Chřestiti.
Job 39,23. ač i toul na něm ch-i

Chřípe.
1 M. 2, 7. vdechl v ch. jeho dchnutí života
— 7,22. což mělo dýchání v ch-ích svých 

4M. 11,20. až vám ch-ěmi poleze
2 Sara.22, 9. dým vycházel z ch-í jeho; 2. 18, 9.
— 16. pro dmýcháni větru ch-í jeho 

2Kr. 19,28. vpustím udici v ch. tvé; Iz. 37, 29. 
Job 40,19. zdaž kdo provazy protáhne ch. j.?
— 21. zdali dáš kroužek na ch. jeho?
— 41,11. z ch-í jeho vychází dým

Iz. 2,22. jehož dýcháni v ch-ích jeho j.
Pláč 4,20. dýchání ch-i našich, pomaž. H-úv 
Am. 4,10. vstupoval smrad vojsk ▼ ch. vaše

Chtění.
Řím. 7,18. ch. hotové mám
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2 Koř. 8,11. jakož hotové bylo ch.
Fil. 2,13. působí i ch. i skutečné činěni

Chtíti.
1 M. 18,27. aj, nyni chtěl bych mluviti
2 M. 7,14. nechce propustiti lidu toho

— 10, 3. dokavadž nechceš se ponížiti 
Rut 2, 9. bude-liť se ch. plti, napí se
1 Sam. 2,25. nebo je chtěl zbiti H.
— 8,19. nechtěl lid uposlechnouti

2 Sam.14,29. kt-žto nechtěl přijíti k němu
1 Kr. 5,10. dával dřiví, jak koli mnoho chtěl
— 15, 33. kdo jen chtěl, posvětil ruky jeho

2 Kr. 2, 9. žádej sobě, co chceš, prvé než
2 Par. 21, 7. H. nechtěl zahladiti domu Davidovu 
Job 9, 3. chtěl-li by se hádati s ním 
ž. 28, 5. nechtí mysli přiložiti k skutkům H.

— 135, 6. cožkoli chce H., to činí
Př. 21, 1. kamžkoli chce, nakloňuje ho 
Iz. 8,20. pakli nechtí, nechať mluví 
Jer. 15,18. rána, kt. se nechce zhojiti 
Ez. 3,27. kdo slyšeti chce, nechť slyší, a kdo 

nechce, nechť nechá 
Am. 5,23. louten vašich nechci poslouchati 
Jon. 1,14. ty, ó H., jakž chceš, tak činíš 
Zach. 7,11. ale nechtěli pozorovati 
Mat. 1,19. Jozef chtěl (Marii) tajně propustiti
— 7,12. jakž byste chtěli, aby vám lidé či

nili; Luk. 6, 31.
— 8, 2. kdybys jen chtěl, můžeš mne oči-

stiti; Mk. 1, 40. Luk. 5, 12.
— 3. chci, buď čist! Mk. 1, 41. Luk. 5,13.
— 9, 13. milosrdenství chci; 12, 7.
— 13,28. chceš-liž tedy, vytrháme jej?
— 15,28. staniž se tobě, jakž chceš
— 16,24. chce-li kdo za mnou přijíti;

Mk. 8, 34. Luk. 9, 23.
— 17, 4. chceš-li, uděláme tuto 3 stánky
— 12. učinili (Eliášovi), což chtěli
— 19,17. chceš-li pak vjíti do života
— 20,21. řekl jí (Ježíš): Co chceš?
— 32. co chcete, abych učinil? Mk. 10, 36.
— 21, 29. ale on odpověděv, řekl: Nechci
— 22, 3. ale nechtěli přijíti
— 23,37. chtěl jsem shromážditi dítky tvé, a

nechtěli jste
— 26,39. ne jakž já chci, ale Mk. 14, 36.
— 27,17. kterého chcete, ať propustím? 21.
— 43. ať ho nyní vysvobodí, chce-liť mu 

Mk. 6,22. pros mne, zač chceš, a dámť
— 10,51. co chceš, ať učiním? Luk. 18, 41.
— 15,15. Pilát chtě lidu dosti učiniti 

Luk. 4, 6. komuž bych chtěl, dám (moc)
— 9, 54. Pane, chceš-li, ať dime, aby oheň 

12, 49. co chci, jestliže již hoří?
— 13, 34. kolikrát jsem chtěl shromážditi

dítky, ale nechtěli jste
— 22,42. Otče, chceš-li, přenes tento kalich 

Jan 3, 8. vítr, kam chce, věje
— 5, 6. chceš-li zdráv býti?
— 21. tak i Syn, kt-ž chce, obživuje
— 7,17. bude-li kdo ch. vůli jeho činiti
— 17,24. chciť, kdež jsem já, aby i oni byli
— 21,18. povede (tě), kamž bys ty nechtěl

— 22. chci-li ho nechati, dokudž nepřijdu 
Sk. 9, 6. Pane, co chceš, abych činil?
Řím. 7,15. ne, což chci, to činím
— 16. jestližeť, což nechci, to činím
— 9,16. tedy není na tom, kdož chce
— 18. nad kýmž chce, smilovává se,

koho chce, zatvrzuje
1 Kor. 4,19. přijduť k vám brzo, bude-li Pán ch.
— 7, 7. chtěl bych, aby všickni lidé tak byli
— 13. a on chce býti s ní
— 10, 20. nechtělť bych, abyste byli účastníci
— 16, 7. bude-li Pán ch.; Jak. 4, 15.

2 Kor. 5, 4. poněv. bychom nechtěli svleč. b.
— 12, 20. nenalezl vás, jakýchž bych nechtěl 

1 Tim. 2, 4. k. chce, aby všickni lidé spaseni 
Žid. 13,18. se chceme ve všem chvaliteb. chov. 
Jak. 1,18. proto, že chtěl, zplodil nás
— 4,15. bude-li Pán ch.

Chtivě.
1 Par. 29, 17. i lid, jak s radostí ch. obětuje tobě

Chtivěji.
Fil. 2,28. protož tim ch. poslal jsem ho 

Chtivost.
Sk. 17,11. přijali slovo Boží se vší ch-í 
Ef. 4,19. všelikou nečistotu páchali s ch-í

Chtivý.
Iz. 58, 2. jak koli znáti cesty mé jsou ch-í

Chudoba.
Job 30, 3. ch-ou znuzeni utíkali na pustá 
Př. 6,11. v tom přijde ch. tvá; 24, 34.
— 11,24. jiný skoupě drží, ale k ch-ě
— 13,18. ch. potká toho, jenž se vytahuje z
— 28,19. kdož následuje zahalečů, nasycen

bývá ch-ou
— 30, 8. ch-y neb bohatství nedávej mi 

Kaz. 4,14. i v království může na ch-u přijítí 
Iz. 40,20. kt. pro ch-u nemá co obětovati 
Mk. 12, 44. ze své ch-y všecko uvrhla; Luk. 21, 4.
2 Kor. 8, 2. ch. jejich rozhojněna j. v upřímn.

— 9. abyste vy jeho ch-ou zbohatli
— 13. vaše hojnost spomoz jejich h-ě
— 14. jejich hoj. vaší ch-ě byla ku pom. 

Zj. 2, 9. vím o skutcích tvých a ch-ě
Chudý.

2 M. 23, 3. ani ch-ého šanovati nebudeš
— 6. nepřevrátíš soudu ch-ého svého
— 30,15. ch. nedá méně

3 M. 19,15. nepřijmeš osoby ch-ého
— 23,22. pozůstalých klasů ch-ému zanecháš
— 27, 8. pakli tak ch., že by nemohl výplaty

5 M. 15,11. nebudete bez ch-ých v zemi vaší,
aby ochotně otvíral ruku ch-ému

— 24,12. jestliže by byl člověk ch.
— 14. neutiskneš nájemníka ch-ého
— 15. nebo ch. j. a tím se živí

1 Sam. 2, 8. II. vyvyšuje ch-ého
2 Sam.12, 4. vzav ovečku toho ch-ého člověka 
Job 5,15. zachovává ch-ého od násilníka
— 24, 4. musejí se skrývá ti ch-í na světě
— 14. vražedlník morda je ch-ého
— 29,12. vysvobozuji ch-ého volajícího
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Job 34,28. volání ch-ých že vyslýchá
Ž. 9,10. H. j. útočiště ch-ého
— 19. nebude dán ch. u věčné zapomenutí
— 10, 2. bezbožník protivenství činí ch-ému
— 8. (bezbožník) očima po ch-ém špe

huje
— 9. číhá, aby pochytil ch-ého
— 10. dokudž by nevpadlo v (pazoury)

jeho shromáždění ch-ých
12. nezapomínejž se nad ch-ým

— 14. na tebeť se spouští ch.
— 12, 6. pro zhoubu ch-ých povstanu
— 14, 6. radu ch-ého potupujete
— 34, 7. tento ch. volal a H. vyslyšel
— 37,14. aby porazili ch-ého a nuzného
— 40,18. ch. a nuzný jsem; 70, 6. 109, 22.
— 41, 2. kdož prozřetelný soud činí o ch-ém
— 68,11. nastrojil dobrotivostí pro ch-ého
— 69,34. vyslýchá ch-é H.
— 72, 4. souditi bude ch-é z lidu
— 74,19. na stádce ch-ých nezapomínej se
— 21. ch. a nuzný ať chválí jméno tvé
— 82, 3. ch-ého spravedliva vyhlašujte
— 132,15. ch-é jeho chlebem nasytím
— 140,13. H. se zasadí o pří ch-ého 

Př. 10,15. nouze j. ch-ých setření
— 13, 7. dělaje se ch-ým má statku mnoho
— 8. ch. neslyší domlouváni
— 23. hojnost j. pokrmů na rolí ch-ých
— 14,20. i příteli svému v nenávisti bývá ch.
— 31. kdo utiská ch-ého
— kdož se slitovává nad ch-ým
— 15,15. dnové ch-ého zlí jsou
— 17, 5. kdo se posmívá ch-ému
— 18,23. poníženě mluví ch.
— 19, 1. ch., jenž chodí v upřimnosti; 28,6.
— 4. ch. od přítele svého odloučen bývá
— 17. kdo uděluje ch-ému, půjčuje H.
— 22. počestnější j. ch., než muž lživý
— 21,13. zacpává ucho své k volání ch-ého
— 22, 2. bohatý a ch. potkávají se
— 7. bohatý nad ch-ými panuje
— 9. oko dobrotivé udílí z chleba ch-ému
— 22. aniž potírej ch-ého v bráně
— 28, 3. muž ch., kt. utiská nuzné
— 11. ale ch. rozumný vystihá jej
— 27. kdo dává ch-ému, nebude míti ned.

29,13. ch. a dráč potkávají se
— 23. ch. duchem dosahuje slávy
— 31, 9. veď při ch-ého a nuzného
— 20. žena statečná ruku otvírá ch-ému 

Kaz. 9,15. nalezen j. v něm muž ch. moudrý
nevzpomenul na muže toho ch-ého

Iz. 3,15. proč tváře ch-ých zahanbujete?
— 14,30. budou se pásti prvorození ch-ých
— 32. v Siónu útočiště mají ch-í
— 25, 4. nebo jsi byl hradem ch-ému
— 29,19. ch-í v svátém Izr. plésati budou
— 41,17. ch-é a nuzné, kt. hledají vody
— 49,13. nad ch-ými svými slitoval se
— 58, 7. ch-é vypověděné uvedl do domu
— 66, 2. na toho patřím, kdož j. ch.

Jer. 5,28. k spravedl. ch-ým tiedopomáha jí

— 22,16. když soudíval při ch-ého, dobře bylo 
Ez. 16,49. ruky však ch-ého neposilňovala 
Am. 2, 7. dychtí, aby ch-é s prstí smísili
— 4, 1. nátisk činíte ch-ým
— 5,11. proto, že loupíte ch-ého
— 8, 4. kt. sehlcujete ch-ého
— 6. kupujíce ch-ého za pár střevíců 

Soí. 3,12. pozůstavím lid ch. a nuzný 
Zach. 7,10. ch-ého neutiskujte
— 9, 9. aj, král tvůj přijde tobě ch.
— 11,11. poznali ch-í stáda, že řeč H-ova j. 

Mat. 5, 3. blahoslavení ch-í duchem
— 11, 5. ch-ým evang. se zvěstuje; Luk. 7,22.
— 19,21. prodej statek svůj, a rozdej ch-ým
— 26, 9. mohla prodána býti a dáno býti

ch-ým; Mk. 14, 5. Jan 12, 5.
— 11. ch-é vždycky máte s sebou; Mk. 14,

7. Jan 12, 8.
Mk. 10,21. cožkoli máš, prodej a dej ch-ým
— 12,42. jedna ch-á vdova vrhla 2 Šarty
— 43. ch-á vdova více nevrhla; Luk. 21,3. 

Luk. 4,18. kázati evangelium ch-ým poslal mne
— 6,20. blahoslavení ch-í, nebo vaše j.
— 14,13. když činíš hody, povolej ch-ých
— 21. a ch-é i chromé uveď sem
— 18,22. což máš prodej a rozdej ch-ým
— 19, 8. polovici statku svého dávám ch-ým 

Jan 12, 5. proč není dáno ch-ým?
— 6. to řekl, ne že by měl péči o ch-é
— 13,29. aby něco ch-ým dal 

ftim. 15,26. aby sbírku učinili na ch-é
2 Kor. 6,10. jako ch-í, však mnohé zbohacujíce

— 8, 9. pro vás (Ježíš Kr.) učiněn j. ch.
— 9, 9. rozsypal a dal ch-ým

Gal. 2,10. toliko abychom na ch-é pamatovali
Jak. 2, 2. všel by i ch. v chatrném oděvu

— 5. zdaliž Bůh nevyvolil ch-ých
— 6. ale vy jste neuctili ch-ého 

Zjev. 3,17. nevíš, že jsi ch., i slepý, i nahý
Chulda.

2 Kr. 22,14. Ch. prorokyně; 2 Par. 34, 22. 
Chumel.

Iz. 17,13. honěni budou jako ch. od vichřice 
Chumelice.

Ž. 83,14. učiň to, ať jsou jako ch.
Chupp,

1 Par. 24,13. na Ch-a třináctý (los padl) 
Chuppim.

1 Par. 7,12. kromě Suppim a Ch.; 15.
1 Mojž. 46, 21.

Churai.
1 Par. 11,32. (rytíř) Ch. od potoka Gás 

Churam.
1 Par. 8, 3. 5. Béla měl syny: Ch-a

Churavý.
1 M. 41,19. sedm jiných krav ch-ých
1 Sam.15, 9. co bylo ch-ého, to zahubili 
Mal. 1,14. obětuje to, což j, ch-ého

Chus.
1 M. 2,13. Gihon obchází zemi Ch.
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1 M. 10, 6. synové Chámovi: Ch.; 7. 8.
1 Par. 1, 8.

Iz. 11,11. ostatky lidu, což jich zanech. od Ch. 
Chusai.

2 Sam.15,32. 37. 17, 5. 14. 1 Kr. 4, 16.
1 Par. 27, 33.

Chusan.
Ab. 3, 7. stanové Ch. jsou pouhá marnost 

Chusan Risataimský.
Soud. 3, 8. vydal je v ruku Ch-a R-ého 

Chú&i. Viz: Chuza.
Chusim.

1 Par. 7,12. kromě Ch., synů vně zplozených;
1 Mojž. 46, 23.

Chussimský.
2 Par. 12, 3. nebylo počtu Ch-ých

— 16, 8. zdaliž jsou Ch-ští neměli vojsk
— 21,16. kt. jsou při končinách Ch-ý^ch

Chutnali.
Am. 5,21. aniž sobě ch-ám slavností vašich 
Řím. 8, 5. podlé těla, ch-ají to, což j. těla 

Chutnější.
Př. 9,17. chléb pokoutní ch.

Chutný.
1M. 2, 9. ovoce k jídlu ch-é 
Př. 20,17. ch. j. někomu chléb falše 

Chuť.
2 M. 16, 31. ch. jeho jako koláče s medem
4 M. 11, 8. ch. její byla jako ch. nového oleje 
Job 6, 6. jest-liž ch. ve věci slzké?
Iz. 57, 4. komu se s takovou ch-í posmíváte? 
Jer. 48,11. zůstala v něm ch. jeho 
Ez. 36, 5. veselíce se a pléníce s ch-í
1 Tes. 2, 8. s velikou ch-í vydati vám evang.

Chůva.
2 M. 2, 7. mám-li jiti a zavolati tobě ch-y? 
4M. 11,12. nes jej jako nosí ch. děťátko
2 Sam. 4, 4. vzavši (Mifibozeta) ch. jeho utíkala 
2Kr. 11, 2. Jozaba skryla (Joasa) i s ch-ou 

jeho; 2 Par. 22, 11.
Chuza. Chůzi. Chúsi.

2 Sam.18,21. Ch. běžel (k králi); 23. 31.
Ž. 7, 1. z příčiny slov Ch-i, syna Jeminova 
Jer. 36,14. poslala knížata syna Ch-ova 
Sof. 1, 1. slovo H. k Sofoniášovi synu Ch. 
Luk. 8, 3. Johanna manželka Ch-ova 

Chvála.
2 M. 15,11. kdo j., jako ty hrozný v ch-ách?
5 M. 10,21. onť j. ch. tvá, a onť j. Bůh tvůj 
Joz. 7,19. dej ch-u H. Bohu Izraelskému
2 Sam.14,25. aby takovou ch-u měl

— 22, 4. ch-y hodného vzýval jsem H.;
Ž. 18, 4.

Neh. 9, 5. jménu vyššímu nad každou ch-u
— 11,17. Mataniáš začínal ch-y a modlitbu 

Ž. 9,15. abych vypravoval všecky ch-y tvé
— 22, 4. vždycky k veliké ch-e Izraelovi
— 26. o tobě ch. má V shromáždění vel.
— 34, 2. vždycky ch. jeho v ústech mých
— 35,28. ohlašovati bude ch-u tvou

— 40, 4. píseň novou, ch-u Bohu našemu
— 48,11. jakož jméno tvé, Bože, tak i ch. tvá
— 51,17. budou ústa má zvěstovati ch-u tvou
— 56,13. protož tobě vzdám ch-y
— 66, 2. ohlašujte slávu a ch-u jeho
— 8. ohlašujte hlas ch-y jeho 

71, 6. v tobě j. ch. má vždycky
— 100, 4. vcházejte do síní jeho s ch-ami
— 106, 2. kdo může vypraviti vŠec. ch-u j.?
— 109, 1. Bože ch-y mé, nečiň se neslyše
— 111,10. ch. jeho zůstává na věky
— 119,12. ty ch-y hodný H-e, vyuč mne
— 145, 3. H. veliký j., a vší ch-y hodný
— 21. ch-u H. vypravovati budou ústa má
— 147, 1. rozkošné j. (zpívati) a ozdobná j. ch. 

Př. 27, 21. člověka pověst ch-y (zkušuje)
Iz. 42, 8. nedám ch-y své rytinám
— 10. ch. jeho j. od končin země
—  48, 9. pro ch-u svou poukrotím hněvu
— 60, 6. ch-y H. zvěstovati budou
— 18. hlásá ti budeš y branách svých ch-u
— 61,11. H, vyvede ch-u přede všemi národy 

Jer. 17,14. ty jsi zajisté ch. má
— 51,41. ch. vší země (Babylon)

Ab. 3, 3. země byla plná ch-y jeho
Sof. 3,20. dám vám jméno a ch-u mezi všemi 
Mat. 21,16. z úst nemluvňátek ch-u (Ž. 8, 3.) 
Luk. 14,10. míti ch-u před spolu stolícími
— 17,18. aby ch-u Bohu vzdali 

Jan 5, 41. ch-y od lidí nepřijímám
— 44. ch-y jedni od druhých hledajíce

ch-y od Boha nehledáte
— 7,18. ch-y své vlastni hledá
— 8, 50. jáť nehledám ch-y své
— 54. ch. má nic není
— 9, 24. vzdej ch-u Bohu!

Řím. 2,29. jehož ch. ne z lidí j., ale z Boha
4,20. (Abraham) dav ch-u Bohu

— 13, 3. čiň dobře, a budeš míti ch-u od ní
1 Kor. 4, 5. tehdážť bude míti ch-u od Boha
— 9,15. nežli aby kdo ch-u mou vyprázdnil

2 Kor. 2,14. Bohu ch., kt. dává nám vítězství
— 8,18. kt. má velikou ch-u v evangelium 

Gal. 5,26. nebývejme marné ch-y žádostiví
— 6, 4. tehdyť sám v sobě ch-u míti bude 

Ef. 1, 6. k ch-e slávy milosti své
— 12. abychom byli k ch-e slávy jeho; 14. 

5,19. mluvíce sobě v žalmích a v ch-ách
Fil. 2, 3. nic nečiníce skrze marnou ch-u
— 4, 8. jestli kt. ch., o těch věcech přemyšl. 

1 Tes. 2, 6. aniž jsme hledali od lidí ch-y
1 Petr 2,14. poslaným k ch-e dobře činících
— 20. jaká j. ch., byste i snášeli hřešíce? 

Zj. 14, 7. bojte se Boha a vzdejte jemu ch-u
— 19, 7. ch-u vzdejme jemu

Chválen.
ž. 78, 63. panny jeho nebyly ch-y
— 113, 3. ch-o buď jméno Hospodinovo 

Př. 12, 8. podlé toho ch. bývá muž
— 31, 30. žena, kt. se bojí H., tať chra bude 

Mat. 6, 2. aby ch-i byli od lidí
2 Kor. 12,11. já od vás měl jsem ch. býti
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Chválení.
1 Par. 16, 4. postavil služebníky k ch. H.
Neh. 12,46. zpěváci k ch. Boha stáli před nim 
2. 33, 1. na upřiméť přísluší ch.
— 71, 8. ó ať jsou naplněna ústa má ch-im

Chválící.
1 Par. 23, 5. 4000 ch-ích Hospodina 
Luk. 2,13. ch-ích Boha a řkoucích: Sláva 

Chvalitebně.
2id. 13,18. kt. se chceme ve všem ch. chovati 

Chvalitebný.
1 Par. 16,25. veliký j. H., a ch. náramně 
2. 48, 2. veliký j. H. a převelmi ch.
I Tim. 5* 4. ch-é a vzácné před oblíč. Božím

Chváliti.
1 M. 29,35. nyní ch. budu Hospodina
— 49, 8. Judo, tebe ch. budou bratří tvoji 

2Sam.22,50. ch. tě mezi národy; 2. 18, 50.
1 Par. 29,13. ch-íme jméno slávy tvé
2 Par. 8,14. ustanovil Levity, aby ch-ili Boha 
2. 22,23. u prostřed shromážděni ch. tě budu
— 24. kt. se bojíte H., ch-te jej
— 27. ch. budou H. ti, kt. ho hledají
— 26, 7. abych tě hlasitě ch-il

2. 35,18. ve množství lidu tebe ch. budu
— 44, 9. ch-íme tě Boha na každý den
— 56, 5. Boha ch. budu ze slova jeho; 11.
— 63, 4. aby tě ch-ili rtové moji
— 6. s prozpěvováním ch-ila by tě ústa
— 65, 2. ó Bože, tebe na Siónu ch. (sluší)
— 69,35. ch-tež ho nebesa a země
— 74,21. nuzný ať ch-í jméno tvé
— 76,11. i hněv člověka ch. tě musí
— 84, 5. tiť tebe na věky ch. budou
— 109,30. u prostřed mnohých ch. jej budu
— 113, 1. ch-te služebníci H-ovi; 135, 1.

ch-te jméno Hospodinovo; 135, 1.
— 115,17. ne mrtví ch. budou Hospodina
— 117, 1. ch-te H-a národové; ftím. 15, 11.
— 119,164. sedmkrát za den ch-ím tě
— 175. živa bude duše má, a bude tě ch.
— 135, 3. ch-te Hospodina, nebo j. dobrý H.
— 145, 2. ch. jméno tvé na věky věků
— 146, 1. chval duše má H.
— 2. ch. budu H., dokud jsem živ
— 147, 1. ch-te Hospodina
— 12. chval, Jeruzaléme, Hospodina

chval Boha svého, Sióne
— 148, 1. ch-te H. stvoření nebeská

ch-tež ho na výsostech
— 3. ch-te jej slunce i měsíc i hvězdy
— 7. ch-te H. tvorové zemští
— 150, 1. ch-te Boha silného pro svatost j.

ch-te jej pro rozšířeni síly jeho
Př. 27, 2. nechať tě ch-í jiní
— 28, 4. opouštějí zákon, ch-í bezbožného
— 31,31. nechať ji ch-í skutkové její 

Kaz. 4, 2. protož já ch-il jsem mrtvé 
Iz. 38,18. ani smrt tě (Pane) ch-í 
Joel 2,26. ch. budete jméno H. Boha
Mat. 11,25. ch-ím tě, Otče, P. nebe; Luk. 10, 21. 
Luk. 2,20. pastýři, velebíce a ch-íce Boha

— 38. (Anna) ch-ila Pána a mluvila
— 24,53. ch-íce a dobrořečíce Boha 

Jan 8,54. ch-im-liť já se sám
jestiť Otec můj, kt. mne ch-í

1 Kor. 11,17. nech-im, že k horšímu se scházíte
— 22. ch. budu vás? v tom nech-im

2 Kor. 3, 1. začínáme opět sami sebe ch.
— 5,12. ne sami sebe opět vám ch-íme
— 10,12. k některým, kt. sami sebe ch-í
— 18. ne ten, kdož se sám ch-í

ale ten, kohož Pán ch-i 
Zj. 19, 5. ch-te Boha našeho služebnici 

Viz: Chválen.
Chvátání.

2 M. 12,11. jisti budete s ch-ím
5 M. 16, 3. s ch-ím vyšel jsi ze země Egyptské
Ž. 78, 33. skonali léta svá s ch-im
Iz. 52,12. ne s ch-ím vyjdete
Dan. 2,25. Arioch s ch-ím uvedl Daniele
Mk. 6,25. všedši hned s ch-im k králi
Luk. 1,39. Maria odešla na hory s ch-ím

Chvátati.
Job 31, 5. ch-la-li ke lsti noha má?

— 36,20. nech-ejž tedy k noci
2. 16, 4. ti, kt. k cizímu bohu ch-ají 
Př. 28,20. kdož ch-á zbohatnouti
— 22. závistivý ch-á k statku 

Kaz. 1, 5. slunce k místu svému ch-á
Ab. 1, 8. jako orlice, kt. ch-á na pastvu 
Luk. 2,16. i přišli (pastýři) ch-jíce 
Fil. 3,14. k těm přede mnou úsilně ch-aje
2 Petr 3,12. ch-ajíce ku příští dne Božího

Chvíle.
1 Sam. 9,16. v tuto ch-i zítra pošli k tobě muže 
Job 7,18. každé ch. jej zkušuješ?
Kaz. 3, 1. každé předsevzetí má svou ch-i 
Dan. 2,21. on proměňuje časy i ch.
Mat. 9,22. ozdravěla ta žena té ch.
— 16,21. a od té ch. počal Ježíš oznamovati 

Luk. 22,58. po malé ch-i jiný řekl
Sk. 10,33. hned té ch. jsem poslal k tobě
1 Tes. 2,17. zbaveni byvše vás na ch-i 
Filem. 15. snad proto byl odšel na ch-i 
Zj. 17,10. na malou ch-i musí trvati

Od této chvíle.
Mat. 23, 39. již více nikoli neuzříte od t. ch,

— 26,29. nebudu piti od t. ch. z tohoto plodu 
Luk. 1, 48. od t. ch. blahoslaviti mne budou

— 12,52. od t. ch. bude jich pět rozděleno
— 22,69. od t. ch. Syn člověka sedne

Zj. 14,13. blahoslaveni jsou od t. ch. mrtví
Chvilka.

Job 20, 5. veselí pokrytce jen na ch-u 
Iz. 26,20. schovej se na maličkou ch-u
— 54, 7. na maličkou ch-u poopustil jsem tě 

Ez. 32,10. budou se lekati každé ch-y
Chvíti se.

2. 60, 4. uzdraviž rozsedliny, neboť se chvěje
Chybiti.

Iz. 34,16. ani jedno z těch nech-i
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Chybovati.
Iz. 28, 7. ch-uji v soudu 

Chýliti se.
Luk. 22, 49. vidouce, k čemu se ch-i 

Chytá ti se.
Jer. 8, 5. ch-ají se lsti a nechti se navrátiti 

Chytiti.
1 M. 39,12. ch-ila jej za roucho jeho 
2M. 4, 4. chyť ho za ocas 
Soud. 1, 6. ch-ivše jej (Adonibezeka)
1 Kr. 20,33. rychle ch-ili ta slova od něho 
Mk. 8,32. ch-iv jej Petr, počal mu domlouvati 
Luk. 23,26. ch-ivše Šimona Cyrenenského
Jan 6,15. že by měli přijíti a ch. jej 
Sk. 6,12. ch-ili jej a vedli do rady 

Chytiti se.
2 M. 22, 6. ch-ilo by se trní
1 Kr. 1, 50. Adoniáš ch-il se rohů oltáře
— 2,28. Joáb ch-il se rohů oltáře 

Job 31, 7. rukou mých ch-ila-li se poškvrna 
Chytrák.

Job 5,12. v nic obrací myšlení ch-ů
1 Kor. 1,20. kde ch. tohoto světa?

Chytrost.
1 Sam.23,22. že divných ch-i užívá
Job 5,13. lapá moudré v ch-i jej.; 1 Kor. 3,19. 
2. 10, 7. ústa jeho plná jsou ch-i
— 38,13. lest a ch. smýšlejí
— 55,12. aniž vychází ch. a lest z ulic jeho 

Dan. 11,25. vymyslí proti němu ch.
Luk. 20,23. porozuměv ch-i jejich, di jim
2 Kor. 4, 2. nechodíce v ch-i
— 11, 3. jakž onen had svedl Evu ch-i svou 

Ef. 4,14. v ch-i k oklamáváni lstivému

Chytrý.
2 Sam.13, 3. kt. Jonadab byl muž velmi ch.
Job 15, 5. ač jsi sobě zvolil jazyk ch-ých
Př. 7,10. a ch-ého srdce
Dan. 2, 9. řeč ch-ou smyslili jste sobě
— 8,23. povstane král nestydatý a ch.

2 Kor. 12,16. ch. jsa, lsti jsem vás zjimal

Chytře.
Joz. 9, 4. učinili i'on i ch.
2Kr. 10,19. ale Jéhu činil to ch.
2. 83, 4. ch. tajné rady skládají

— 83, 7. stánkové I-ští
— 108,11. kdo mne zprovodí až do I-é země?
— 137, 7. rozpomeň se, H-e, na I-é 

Iz. 11,14. na I-é a Moabské sáhnou
— 34, 5. meč na I-é sestoupí
— 6. bude zabíjeni veliké v zemi I-é 

Jer. 25,21. (napájel jsem) I-é i Moabské
— 27, 3. pošli jej k králi I-ému
— 49, 7. (proroctví) proti I-ým
— 17. bude země I-á pustinou 

Pláč 4,21. vesel se, dcero I-á
— 22. tvou nepravost, ó dcero I-á!

Ez. 35,15. pustinou budeš, země I-á naskrze
— 36, 5. mluviti budu proti zemi I-é 

Joel 3,19. země I-á hrozně zpuštěna bude 
Am. 1, 6. v zajeti věčné podrobovali I-ým
— 2, 1. že spálil kosti krále I-ého
— 9,12. aby dědili s ostatky I-ých

Abd. 1. takto praví Panovník H. o zemi I-é
— 8. nevyhladím moudrých ze země I-é 

Mal. 1, 4. řekne-li I-á země
Viz: Edom, Edomský.

Idumeus.
Ez. 25,13. na I-ea vztáhnu ruku svou 

Ihned.
Kaz. 8,11. ne i. ortel dochází pro skutek zlý 
Mat. 14,22. a i. přinutil Ježíš učedlníky své
— 24, 6. ale ne i. bude konec

Luk. 21, 9. musí to prvé býti, ale ne i. konec
Iohahod.

1 Sam. 4,21. nazvala dítě I. řkuci:
— 14, 3. syn Achitobův, bratra I-ova

I.

Ibchar.
2 Sam. 5,15. I. (syn Davidův); 1 Par. 3, 6. 14, 5.

Ibneiás.
1 Par. 9, 8. I. syn Jerochamův 

Ibri.
1 Par. 24,27. I. syn Merari

Iddo. Viz: Jaadda.
2 Par. 12,15. v knize I. proroka; 13, 22.
Ezd. 5, 1. Zachariáš syn I.; 6, 14. Zach. 1, 7. 
Neh. 12, 4. kněži, kt. se navrátili ze zajeti: I. 

Idumea.
ž. 60,11. kdo mne zprovodi až do I-ee? 
Mk. 3, 8. množství šlo za ním od I-ee 

Idumejský.
1 M. 32, 3. do země Seir, do kraje I-ého
— 36, 9. rodové Ezau, otce I-ých; 43.

2 M. 15,15. zkormoucena budou knížata I-á
4 M. 21, 4. obešli zemi I-ou
5 M. 23, 7. nebudeš miti v ohavnosti I-ého
1 Sam.21, 7. Doeg I.; 22, 9. 2. 52, 2.
2 Sam. 8,14. učiněni jsou I-ští služebnici David.
1 Kr. 11, 1. Šalomoun zamiloval ženy I-é
— 14. vzbudil Adada I-ého, v zemi I-é
— 15. když bojoval David proti I-ým; 16.
— 22, 48. nebylo krále v zemi I-é

2 Kr. 3, 9. vytáhl král I. (proti Moábovi)
— 14, 7. Amaziáš porazil I-ých; 2 Par. 25,14.

1 Par. 1,43. králové, kt. kralovali v zemi I-é
— 18,12. Abizai porazil I-ých 18.000

2 Par. 21, 8. ve dnech jeho odstoupili I-ští
— 28,17. I-Šti zbili některé.z Judských

Ž. 60, 2. když navrátil se Joáb, pobiv I-ých
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Ekonie.
Sk. 13,51. 14, 1. 19. 21. 16, 2. 2 Tim. 3, 11. 

Ulyrická země. 
ftim. 15, 19.

Immaimel.
Iz. 7,14. nazůve jméno jeho I.
— 8, 8. naplní Širokost země tvé, ó I-i

Immer.
Ezd. 2,59. tito také šli z I.;

Irád.
1 M. 4,18. i narodil se Enochovi I.

Itamar.
2M. 6,23. Alžběta porodila Aronovi I-a;

28, 1. 38, 21. 4 M. 4, 28.
3M. 10, 6. mluvil Mojžíš I-ovi; 12.
— 16. rozhněval se (Mojžíš) na I-a 

4M. 3, 2. jména synů Aronových: I.
— 4. konal úřad kněžský I.

1 Par. 6, 3. synové Aronovi: I.
— 24, 3. Achimelecha ze synů I-ových 

Ezd. 8, 2. ae synů I-ových Daniel
Itiel.

Neh. 11, 7. syna I-ova, syna Izaiášova 
Př. 30, 1. sepsáni řeči muže toho k I-ovi 

Ittai.
2 Sam.15,19. řekl král k I. Gittejskému; 18, 2.

Iturejský.
1 Par. 5,19. bojovali s Aga renskými, I-ými 
Luk. 3, 1. Filip byl čtvrtákem I-é krajiny

Izachar.
1 M. 30,18. Lía nazvala jméno jeho I.
— 35,23. synové Líe: I.
— 46,13. synové I-ovi: Tola, Fua, Job
— 49,14. I. osel silný, ležící mezi

4 M. 1, 8. z I-ova Natanael, syn Suar
— 29. načteno z pokolení I-ova 54.400
— 2, 5. podlé (Judy) položí se pokolení I.
— 13, 8. z pokolení I. Igal
— 26, 23. synové I-ovi; 1 Par. 7 ,1 . 5.
— 34,26. z pokolení synů I. kníže Faltiel 

5M. 27,12. tito stanou na hoře Garizim: I.
— 33,18. vesel se I. v stáních svých 

Joz. 19,23. dědictví pokolení synů I-ových
— 21, 6. z čeledi pokolení I-ova měst 13; 28.

1 Par. 6, 62. 72.
1 Kr. 4,17. Jozafat (vládař) v I.
1 Par. 12,40. i ti až k I. přinášeli chleba
— 26, 5. z Óbededomových synů: I. sedmý

2 Par. 30,18. množství z I-a neočistili se 
Ez. 48,25. při pomezí Simeon I.
Zj. 7, 7. z pokolení I. 12.000 znamenaných

Izai.
Rut 4,17. Obéd j. otec I., otce Davidova;

22. 1 Par. 2, 12.
1 Sam.16, 1. pošli tě k I. Betlémskému
— 5. posvětil I. a synů jeho; 9. 18.19. 20.
— 17,12. David, syn I.; 58. 20, 27. 25, 10.

2 Sam. 23, 1.
— 20,31. v nichž bude živ syn I.
— 22, 7. všechněm-li vám dá syn J. pole? 8.9.

2 Sam.20, 1. nemámeť dědictví v synů I.; 1 Kr.
12, 16. 2 Par. 10, 16.

1 Par. 12,18. tobě, ó Davide, synu I., pokoj 
Ž. 72,20. modlitby Davidovy, syna I.
Iz. 11, 1. vyjdeť proutek z pařezu I.
— 10. na kořen I. pohané ptáti se budou

Izaiáš.
2K r. 19, 2. poslal k I-ovi proroku, synu Amos.

— 20, 1. přišel k němu I. prorok; Iz. 38, 1.
1 Par. 3,21. syn Chananiášův: I.
2 Par. 26,22. o jin. věcech psal I. prorok; 32, 32.

— 32,20. modlil se I. prorok
Iz. 1, 1. vidění I-e, syna Amosova; 2, 1.

13, 1. 37, 21.
— 20, 3. jakož chodí služebník můj I. nahý
— 37, 2. poslal (Ezechiáš) k I-ovi proroku
— 38,21. řekl I.: Nechať vezmou hrudu 

Mat. 3, 3. I-e proroka, řkoucího; 4, 14. 8, 17.
12, 17. 13, 14.

— 4,14. se naplnilo povědění I-e proroka
— 13,14. plní se na nich proroctví I-e
— 15, 7. dobře prorokoval o vás I.; Mk. 7, 6. 

Luk. 3, 4. jakož psáno v knize proroctví I-e
— 4,17. dána jemu kniha I-e proroka 

Jan 1,23. jakož pověděl I. prorok
— 12, 38. se naplnila řeč I-e proroka; 39. 41. 

Sk. 8,28. četl I-e proroka
— 30. an čte I-e proroka
— 28,25. Duch sv. skrze proroka I-e mluvil 

ftím. 9,27. I. volá nad Izraelem
— 29. .jakož prve pověděl I.
— 10,16. I. praví: Pane, kdo uvěřil
— 20. I. směle dí: Nalezen jsem
— 15,12. opět I. dí: Budeť kořen Jesse

Izák.
1 M. 17,19. nazůveš jméno jeho I.
— 21. smlouvu svou utvrdím s I-em
— 21, 3. Abr. nazval jméno syna svého I.
— 10. neb. dědicem s synem mým I-em
— 12. v I-ovi nazváno bude tobě símě
— 22, 2. vezmi syna svého I-a a obětuj
— 24, 4. vezmeš manželku I-ovi; 14.
— 67. uvedl I. Rebeku do stanu

potěšil se I. po smrti matky své
— 25, -5. dal Abraham I-ovi všecko
— 9. pochovali ho I. a Izmael, synové

jeho
— 11. požehnal Bůh I-ovi
— 19. tito jsou rodové I-a, syna Abrah.
— 20. byl I. ve 40ti letech, když sobě vzal

Rebeku
— 21. modlil se I. pokorně H. za Rebeku
— 26. byl I. v 60ti letech, když ona
— 28. byl I. laskav na Ezau
— 26, 1. odebral se I. k Abimelechovi
— 12. sel I. v zemi té a shledal 100
— 17. I. rozbil stany v údolí Gerar
— 27. řekl jim I.: Z jaké příčiny
— 31. i propustil je I. a odešli v pokoji
— 35. kormoutily I-a a Rebeku
— 27, 1. když se sestaral I.
— 26. řekl I.: Přistupiž a polib mne
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1 M. 27,39. odpověděl I.: V tučnostech země
— 28, 1. povolal I. Jákoba a požehnal
— 13. já jsem Bůh Abrahama a B. I-ův
— 31,42. kdyby strach I-ův nebyl se mnou
— 35,27. přišel Jákob k I-ovi; 29.
— 28. bylo dnů I-ových 180 let
— 48,15. B., před jehož oblíč. chodili Abr. a I.

2 M. 3, 6. Bůh I-ův; 15. 16. 4, 5. 1 M. 32, 9.
1 Kr. 18, 36.1 Par. 29,18.2 Par. 30, 6.

Joz. 24, 4. I-ovi dal jsem Jákoba a Ezau
1 Par. 16,16. na přísahu jeho I-ovi; ž. 105, 9. 
Am. 7, 9. zpuštěny budou výsosti I-ovy 
Mat. 1, 2. Abraham zplodil I-a, I. Jákoba;

Luk. 3, 34. Sk. 7, 8.
— 8,11. stoliti budou s I-em v království
— 22, 32. já js. B. I-ův; Mk. 12, 26. Sk. 7, 32. 

Luk. 13,28. když uzříte Abrahama a I-a
— 20, 37. Mojžíš nazývá Pána Bohem I-ovým 

Sk. 3,13. Bůh I-ův oslavil Syna svého Ježíše 
JUm. 9, 7. v I-ovi nazváno tvé símě; Žid. 11,18.
— 10. Rebeka z jednoho počavši, I-a 

Gal. 4,28. myť jsme, jako I., synové zaslíbení 
Žid. 11, 9. Abrah. v stáních přebývaje s I-em
— 17. věrou obětoval Abraham I-a
— 20. věrou požehnání dal I. Jákobovi 

Jak. 2,21. obětovav syna svého I-a na oltář

Izbibenob.
2 Sam.21,16. I. z synů obra, myslil zabiti Dav.

Izbozet.
2 Sam. 2, 8. 3, 7. 8. 14. 15. 4, 5. atd.
— 4, 8. přinesli hlavu I-ovu k Davidovi

aj, hlava I-a, syna Saulova; 12.

Izmael.
1 M. 16,11. nazůveš jméno jeho I.
— 15. nazval Abram syna svého I.
— 17,18. ó byť jen I. živ byl před tebou
— 20. také o I-e uslyšel jsem tě
— 23. vzal Abraham I-e a obřezal
— 25. I. byl v 13ti letech, když obřezáno
— 26. dne obřezáni jsou, Abraham a I. 

25, 9. pochovali Abrahama Izák a I.
— 12. tito jsou rodové I-e
— 13. tato jsou jména synů I-ových
— 17. bylo života I-ova 137 let
— 28, 9. odšel Ezau k I-ovi

2 Kr. 25,23. I. syn Netaniášův; 25. Jer. 40, 8. 14.
15. 41, 1. atd.

1 Par. 1,29. prvorozený I-ův Nabajot
2 Par. 19,41. Zebadiáš, syn I-ův
— 23, 1. I., syn Johananův 

Ezd. 10,22. ze synů Paschur: I.
Jer. 41, 6. I. syn Netaniášův vyšel vstříc; 10.15.

Izmaelitský. Izmaelitští. Izmaelský.
1 M. 37,25. uzřeli množství I-ých; 39, 1. Soud.

8, 24. 1 Par. 2, 17. 27, 30. Ž. 83, 7.
— 27. prodejme ho I-ým; 28.

Izrael.
1 M. 32,28. nebude jm. tvé Jákob, ale I. 35, 10.
— 34, 7. proto že hanebnou věc učinil v I-i
— 35,10. protož nazval jméno jeho I.
— 37, 3. I. miloval Jozefa nade všecky

— 42, 5. šli synové I-ovi, aby kupovali
— 43, 6. řekl I.: Proč jste mi tak učinili
— 8. řekl Juda I-ovi, otci svému
— 11. řekl jim I.: Jestližeť tak býti musí
— 45,21. i učinili tak synové I-ovi
— 28. řekl I.: Dostiť j., když ještě
— 46, 1. bral se I. se vším, což měl
— 47,27. bydlil I. v zemi Egyptské
— 29. přiblížili se dnové I-ovi, aby umřel
— 31. sklonil se I. k hlavám lůže
— 48, 3. posilniv se I., usadil se
— 8. uzřev I. syny Jozefovy, řekl
— 10. oči I-ovy mdlé byly pro starost
— 21. řekl I.: Aj, já umírám, a budeť B.
— 49, 2. poslyšte I-e, otce svého
— 50, 2. pomazali lékaři vonnými věcmi I-e
— 25. přísahou zavázal Jozef syny I-ovy

2 M. 4,22. syn můj prvorozený j. I.
— 5, 2. kdo j. H., abych propustil I-e?

H-a neznám a I-e nepropustím
— 6,14. Rubenovi, prvorozeného I-ova
— 14, 5. co, že jsme propustili I-e?
— 25. utecme před I-em
— 30. tak vysvobodil H. I-e z ruky Egypt. 

3M. 23,42. v stáních kdožkoli zrozený j. v I-i
4 M. 1, 3. kt. by mohli jiti k boji v I-i
— 20,14. totoť vzkazuje bratr tvůj I.
— 21, 6. že množství lidu zemřelo z I-e
— 23, 7. pojď, vydej klatbu na I-e
— 21. aniž hledí na přestoupeni v I-i
— 24,17. povstane berla z I-e
— 25, 1. když pobyl I. v Setim
— 3. popudila se prchlivost H. proti I-ovi

32, 13. Soud. 2, 14. 20. 3, 8. 10, 7.
5 M. 32,15. I. ztučněv, zpíčil se
— 33, 5. (Mojžíš) byl v I-i jako král
— 34,10. nepovstal více prorok v I-i

Joz. 3, 7. zvelebovati před očima I-e; 4, 14.
— 17. I. šel po suše přes Jordán; 4, 22.
— 10, 42. H. Bůh I-ský bojoval za I-e 

Soud. 1,28. když se sesilií I., uvedl pod plat
— 2, 7. viděli skutky H., kt. učinil I-ovi
— 10. neznali skutků, kt. učinil H. I-ovi
— 5, 2. pro pomstu učiněnou v I-i
— 11. hojnou spravedlnost k obyvatelům

vsí jeho v I-i
— 6, 2. ruka Madianských nad I-em
— 14. vysvobodíš I-e z ruky Madianských;

15. 36. 37.
— 13, 5. počne vysvobozovati I-e z ruky Fil.

1 Sam. 3,11. učiním věc takovou v I-i
— 4,21. přestěhovala se sláva z I-e
— 7, 9. modlil se Samuel za I-e
— 15. soudil Samuel I-e po všecky dny
— 9, 9. za starodávna v I-i tak říkával
— 11,13. učinil vysvobozeni v I-i; 14, 45.19,5.
— 14,39. živť j. H., kt. vysvobozuje I-e
— 25,30. abys byl vůdčím nad I-em;

2 Sam. 5, 2.
— 31, 1. potýkali se Filistinšti s I-em

2 Sam. 2, 9. ustavil ho kr. nade vším I-em
— 3, 38. že kníže veliké padlo dnes v I-i?
— 5, 2. ty budeš vývoda nad I-em
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2 Sam. 5, 3. pomazali Davida za krále nad I-em
— 5. kraloval 33 léta nade vším I-em;

1 Kr. 2, 11. 1 Par. 29, 27.
— 13,12. nebo ne tak se má diti v I-i
— 24, 1. prchlivost H. proti I-ovi

1 Kr. 2,11. dnů, v nichž kraloval David nad 
I-em, bylo 40 let; 1 Par. 29, 27.

— 6, 1. čtvrtého léta kralování nad I-em
— 9, 5. stolici království tvého nad I-em
— 11,42. kraloval Šalomoun nade vším I-em

40 let; 2 Par. 9, 30.
— 12,16. odŠel tedy I. k stanům svým
— 20. Jeroboáma nade vším I-em
— 14,16. v hřích uvodil I-e; 16, 13. 2. Kr.

3, 3. 10, 29. 13, 2. 6. 11. 14, 24.
15, 9. 18. 24. 28. 23, 15.

— 15, 25. Nádab kraloval nad I-em 2 létě
— 16, 8. kraloval Ela, syn Bázův, nad I-em
— 16. vŠecken 1. ustanovil krále Amri
— 29. Achab, syn Amri, kraloval nad

I-em a kraloval nad I-em 22 let
— 18, 31. že I. bude jméno jeho
— 22, 40. 52. Ochoziáš králová ti nad I-em

kraloval nad I-em 2 létě 
2Kr. 1, 3. zdali není Boha v I-i?
— 3, 1. Jorám kralovati nad I-em; 1, 17.
— 9, 2. 3. Jéhu pomazán za krále nad I-em
— 13, 1. kraloval Joachaz nad I-em
— 3. prchlivost H. na I-e; 17, 18.
— 5. dal H. I-ovi vysvoboditele
— 10. kraloval Joas nad I-em
— 14,26. viděl H. trápení I-e těžké
— 27. H., že by chtěl zahladiti I-e
— 15, 8. 10. kraloval Zachariáš nad I-em
— 17. kraloval Manahem nad I-em
— 23. kraloval Pekachia nad I-em
— 17, 1. kraloval Ozee nad I-em 9 let 
-— 6. přenesl I-e do Assyrie
— 23. až zavrhl H. I-e od tváři své

vyhnán j. I. ze země své do Assyrie
— 21, 8. aby se pohnula noha I-e z země
— 25. 27. kraloval Pekach nad I-em

1 Par. 2, 1. synové I-ovi: Ruben, Simeon
— 10, 1. bojovali Filistinšli s I-em
— 21, 1. satan povstal proti I-ovi a ponukl

2 Par. 7,18. z rodu tvého nepanoval nad I-em 
Ezd. 10, 2. I. může míti naději při té věci
Ž. 14, 7. ó by ze Sión a dáno spasení I-ovi!

plésati bude Jákob a vseliti se I.
— 22, 4. zůstávající k veliké chvále I-ovi
— 25,22. vykup, ó BQŽe, I-e z úzkosti
— 68, 35. jehož důstojnost nad I-em
— 73, 1. jistě žeť j. Bůh dobrý I-ovi
— 76, 2. (známo) v I-i veliké jméno jeho
— 78, 59. u velikou ošklivost vzal I-e
— 81,12. I. nepřestal na mně
— 14. ó by byl I. po cestách mých chodil
— 105,10. utvrdil I-ovi smlouvu věčnou
— 114, 1. když vycházel I. z Egypta
— 2. I. panováním jeho
— 121, 4. nespi ten, kt. ostříhá I-e
— 130, 8. on vykoupí I-e ze všech nepravostí
— 149, 2. vesel se I. v tom, kt. ho učinil

Iz. 1, 3. Izr. nezná, lid můj nesrozumívá
— 9,14. odetne H. od I-e hlavu i ocas
— 41,14. neboj se, hrstko I-ova I
— 45,25. v H. chlubiti se símě I-ovo
— 49, 3. v I-i skrze tebe oslaven budu
— 63,16. Abraham nic neví, I. nezná nás 

Jer. 2, 3. tehdáž svatost H. byl I.
— 14, 8. ó naděje I-ova, vysvoboditeli jeho
— 23, 6. I. bydliti bude bezpečně
— 31, 2. abych odpočinutí způsobil I-ovi 

Pláč 2, 1. shodil s nebe na zem slávu I-ovu
— 3. odťal v rozpálení hněvu roh I-ův 

Oz. 1, 5. polámi lučiště I-ovo
— 4,16. jako jalovice tvrdošíjná j. I.
— 6,10. smilstvím Efraim poškvrňuje se I.
— 8, 3. opustilť j. I. dobré
— 14. zapomenul se I. na Učinitele svého
— 10, 1. I. j. vinný kmen prázdný
— 14, 5. budu jako rosa I-ovi

Mal. 1, 1. břímě slova H. proti I-ovi
— 2,11. ohavnost se děje v I-i

Mat. 8,10. ani v I-i tak veliké víry; Luk. 7, 9.
Luk. 2, 34. ku povstání mnohým v I-i

— 24,21. že by on měl vykoupí ti I-e 
Jan 3,10. ty jsi mistr v I-i
Řím. 9, 6. ne všickni, kt. jsou z I-e, I-ští jsou

— 1. příchylnost srdce mého j. k I-ovi
— 19. zdaliž nepoznal I.?
— 21. proti I-ovi dí: Přes celý den
— 11, 7. čeho hledá I., toho nedošel
— 25. zatvrdilost přihodila se I-ovi
— 26. vŠecken I. spasen bude

1 Kor. 10,18. pohleďte na I-e podlé těla 
Ef. 2,12. odcizeni od společnosti I-e

(Ó) Izraeli!
2 M. 32, 4. tito jsou bohové tvoji, I.; 8.

1 Kr. 12, 28.
4 M. 24, 5. jak krásní příbytkové tvoji, I.!
5 M. 4, 1. ó I., slyš! 5, 1. 6, 3. 4. 9, 1. 20, 3.

27, 9. Ž. 50, 7. Iz. 44, 1. 48, 12.
— 33, 26. není žádného jako Bůh s., ó I.
— 29. blahoslavený jsi, I.

Joz. 7,13. věc proklatá j. uprostřed tebe, I.
2 Sam.20, 1. k stanům svým, ó I.; 1 Kr. 12, 16.

2 Par. 10, 16.
Ž. 115, 9. I., doufej v Hospodina
— 130, 7. očekávejž, I. na H.; 131, 3.

Iz. 40,27. pročež mluvíš, I.: Skrytať j.
— 43, 1. takto praví H. učinitel tvůj, ó I.
— 22. steskloť se se mnou, 6 I.
— 44,21. pamatujž na to, I.

I. nebudeš u mne v zapomenutí
Jer. 4, 1. I., ke mně se navrať; Oz. 14, 1.
— 30,10. aniž se strachuj, ó I.

Ez. 13, 4. podobni jsou liškám proroci tvoji, I.
Oz. 4,15. jestliže smilníš ty, I. nechažť
— 9, 1. neraduj se, I., že smilníš
— 10, 9. ode dnů Gabaa hřešil jsi, I.
— 13, 9. z tebeť j. zhouba tvá, ó I.
— 14, 1. obratiž se, ó I., cele k H.

Am. 4,12. takť učiním, ó I.,
připraviž se vstříc Bohu svému, ó I.

Mk. 12,29. slyš, I., Pán Bůh náš Pán jeden j.
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Izraelitský.
Jan 1, 48. aj, právě I., v němžto lsti není

Izraelský.
1 M. 33, 20. Bůh silný, Bůh I.
2 M. 1, 9. lid synů I-ých j. mnohý

— 3,13. aj, já půjdu k synům I-ým
— 5, 1. takto praví H., Bůh I.
— 9, 7. neumřelo z dobytků I-ých ani
— 11, 7. rozdíl učinil H. mezi Egypt, a I-ými
— 12, 3. mluvte ke shromáždění I-ému
— 14,19. anděl, kt. předcházel vojsko I-é
— 20. mezi vojska Egyptských a I-á
— 16, 31. nazval lid I. jméno toho chleba

3 M. 24,10. syn ženy I-é vadil se
s mužem I-ým; 4 M. 25, 8. 14.

— 11. zlořečil syn ženy té I-é
4JVÍ. 1, 45. 46. všech synů I-ých k boji 603.550

— 20, 1. všecko množství synův I-ých
— 29. plakali (Arona) za 30 dní dům I.
— 25, 3. připojil se lid I. k modle Belfegor 

5 M. 23,17. nebude nevěstka žádná z dcer I-ých
ani smilník ze synů I-ých 

Joz. 3,12. vezměte 12 mužů z pokolení I-ých
— 5, 2. obřež opět syny I-é
— 6,25. a bydlila v lidu I-ém až do tohoto
— 7,13. takto praví H. Bůh I.: Věc proklatá 

Soud. 3,10. (Otoniel) soudil lid I.
— 4, 4. Debora soudila lid I. toho času
— 5, 9. srdce mé k správcům I-ým

1 Sam. 9,16. aby byl vůdce lidu mého I-ého
— 15,29. vítěz I. klamati nebude
— 17,10. já jsem dnes zhaněl vojska I-á
— 31, 1. muži I-ští utíkali a padli

2 Sam. 5, 1. přišla pokolení I-á k Davidovi
— 2. ty pásti budeš lid můj I.
— 17, 25. Jetra I.
— 19, 42. odpověděli Judští mužům I-ým
— 43. řeč mužů Judských nad mužů I-ých
— 20, 2. muži I-ští odstoupili od Davida
— 23, 1. David libý v zpěvích I-ých
— 3. řekl mi Bůh I., mluvila skála I-á
— 24, 1. ponukl Davida: Jdi, sečti lid I.

1 Kr. 6, 1. léta 480. po vyjití synů I-ých
— 9, 5. nebude odjat muž z rodu tvého od

trůnu I-ého
— 22. z synů pak I-ých žádného nepo-

drobil v službu Šalomoun
— 12,17. nad I-ými v městech Judských
— 19. odstoupili synové I-ští od domu Dav.
— 20. když uslyšeli I-ští, že Jeroboám
— 21. aby bojovali proti domu I-ému
— 14,13. budou ho plakati všecken lid I.

Já.
1 M. 15, 1. j. budu pavéza tvá
— 17, 4. Jáť jsem, aj smlouva má s tebou

2 M. 12,12. v tu noc učiním soud: J. H.

— 19. v knize o králích I-ých; 16, 5. 14.
20. 27. 22, 39. 2 Kr. 1, 18. 10, 34.
13, 8. 12. 14, 15. 28. 15, 11. 15. atd.

— 15, 27. I-ští oblehli byli Gebbeton
— 16,19. přivozuje k hřešení lid I.; 22, 53.

2 Kr. 10, 31.
— 21. rozdělil se lid I. na dvé
— 18,18. jáť nekormoutím lidu I-ého
— 21, 7. tak-liž by spravoval království I-é?
— 22, 30. i změnil se král I. a jel k bitvě

2 Kr. 2,12. Vozové I-ští i jezdci jeho!
— 10, 21. rozeslal Jéhu po vší zemi I-é
— 13, 4. (H.) viděl trápení I-é
— 14, 23. Jeroboám, syn Joasa, kr. I-ého
— 17,20. opovrhl H. símě I-é

18, 5. v H-u Bohu I-ém doufal
1 Par. 9, 2. ti, kt. bydlili prve ve vládařství

svém, totiž I-ští
— 10, 1. utíkali I-ští před Filistinskými
— 21, 1. aby David sečti lid I.

2 Par. 25,23. Amaziáše jal Joas, král I.
Ezd. 1, 3. ať staví dům H. Boha I-ého
Ž. 68, 27. dobroř. B., kt. jste z národu I-ého

— 71,22. žalmy tobě zpívá ti, ó svaty I.
— 72,18. požehnaný H. Bůh I.; 106, 48.
— 78, 41. svátému I-ému cíle vyměřovali 

80, 2. ó pastýři I.! pozoruj
— 89, 19. svátého I-ého král náš

Iz. 1, 4. pohrdli svátým I-ým; 5, 24.
— 12, 6. veliký j. uprostřed tebe Svatý I.
— 41,14. já vykupitel tvůj, Svatý I.; 54, 5.
— 16. v Svatém I-ém chlubí ti se budeš
— 49, 6. k navrácení ostatků I-ých 

Jer. 3, 6. zpurná dcera I*á; v. 11.
— 31, 7. vysvoboď ostatek lidu I-ého
— 21. navrať se, panno I-á
— 33, 7. přivedu zase zajaté I-é

Ez. 34, 2. prorokuj proti pastýřům I-ým 
běda pastýřům I-ým!

Oz. 1, 6. již neslituji se nad domem I-ým
Sof. 3, 14. prokřikujte, I-ští
Mat. 2, 6. kt. pásti bude lid můj I.

— 19, 28. soudíce 12 pokolení I-é; Luk. 22, 30. 
Luk. 2, 25. očekávající potěšení I-ého
Sk. 1, 6. napravíš království I-é?

— 5, 31. aby bylo dáno lidu I-ému pokání
— 28, 20. pro naději lidu I-ého svázán 

ftím. 9, 4. kt. jsou I-ští
— 11, 1. nikoli; nebo i já I. jsem
— 2. kterak se modlí proti lidu I-ému

2 Kor. 11, 22. I-Ští jsou? jsem i já
Gal. 6,16. pokoj (přijde) na lid Boží I.
Žid. 8, 8. vejdu s domem I-ým v smlouvu

— 10. tatoť j. smlouva s domem I-ým

— 20, 5. nebo j. jsem H. Bůh tvůj
4 M. 23,10. ó bych j. umřel smrti spravedlivých
5 M. 31,23. j. budu s tebou; Soud. 6, 16.

— 32, 39. j. mohu usmrtiti i obživiti

J.
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5 M. 32, 40. živ jsem j. na věky
Joz. 24,15. jáť a dům můj sloužiti budeme H.
Soud. 5, 3. j., j. zpívati budu H-u
1 Kr. 22, 4. jako jsem j., tak jsi ty; 2 Kr. 3, 7.
Ž. 5, 8. j. pak vejdu do domu tvého

— 13, 6. jáť v milosrdenství tvém doufám
— 55,24. j. v tebe doufati budu

Př. 8,12. j. moudrost bydlím s opatrností
Iz. 41, 4. j. H., první i poslední, j. sám;

42, 8. 43, 11. 44, 6. 45, 5. 21. 22.
46, 9. 48, 12. Zj. 1, 17.

Iz. 41,10. j. jsem s tebou, j. jsem Bůh tvůj
— '27. j. jsem první, kt. Siónu předpo

vídám
— 42, 8. j. jsem H., toť jest jméno mé
— 43, 5. j. s tebou jsem
— 11. j., j. jsem H.; Ez. 29, 9.
— 25. j., j. sám shlazuji přestoupeni tvá
— 44, 6. j. jsem první a j. poslední; 48, 12.
— 45, 8. j. H. způsobím to
— 21. zdali ne j. H.?
— 48,15. j., j. mluvil jsem
— 51,12. j., j. jsem utěšitel váš
— 57,12. J. tvou spravedlnost oznámím 

Jer. 15,20. j. jsem s tebou, abych vysvobodil 
Ez. 5, 8. aj, j. na tebe, aj j.
— 15. j. H. mluvil jsem; 17. 17, 21. 21,

17. 32. 23, 34. 26, 5.
— 29, 9. řeka má jest; j. jsem ji přivedl
— 44,28. j. jsem dědictví jejich (kněží)

Oz. 5,14. j., j. uchvátím a ujdu
Sof. 2,15. j. jsem a kromě mne není žádného
Ag. 1,13. j. s vámi jsem, praví H.; 2, 5.
Mal. 3, 6. j. H. neměním se
Mat. 11,28. j. vám odpočinutí dám
—  14,27. jáť jsem; nebojte se!
— 18,20. tuť jsem j. u prostřed nich
— 26,25. Jidáš dí: Zdali j. jsem, Mistře?
—• 39. ne jakž j. chci, ale jakž ty
— 28,20. j. s vámi jsem po všecky dny 

Mk. 10,38. kalich, kt. j. piji? 39.
křtem, kt. j. se křtím? 39.

— 14, 36. však ne což j. chci, ale co ty
— 62. Ježíš řekl: Jáť jsem; Jan 18, 5. 6. 

Luk. 24,39. vizte; j. zajisté jsem ten
Jan 4,26. jáť jsem, kt. mluvím s tebou
— 32. jáť mám pokrm jisti
— 5,17. Otec můj dělá, i jáť dělám
— 6,20. jáť jsem, nebojte se
— 35. jáť jsem ten chléb života
— 8,12. j. jsem světlo syěta
— 23. j. s hůry jsem

j. nejsem ze světa tohoto
— 38. j. což jsem viděl u Otce mluvím
— 10, 9. j. jsem dvéře
— 11. j. jsem ten pastýř dobrý; 14.
— 28. jáť život věčný dávám jim
— 30. j. a Otec jedno jsme
— 38. Otec ve mně jest a j. v něm
— 11,25. j. jsem vzkříšení i život
— 27. j. jsem uvěřila, že jsi ty Kr.
— 12,26. kdež jsem j., tuť i můj služebník
— 13,14. j. umyl nohy vaše, Pán a Mistr

— 14, 6. j. jsem ta cesta i pravda i život
— 14. budete-li zač prošiti, jáť učiním
— 19. j. živ jsem i vy živi budete
— 27. ne jako svět dává, j. dávám vám
— 15, 1. j. jsem ten vinný kmen pravý
— 16,33. jáť jsem přemohl svět
— 17,23. j. v nich a ty ve mně
— 18, 8. pověděl jsem vám, že j. jsem
— 37. ty pravíš, že j. král jsem 

Sk. 9, 5. j. jsem Ježíš; 22, 8. 26, 15. 
ftím. 7,17. ne j. to činím, ale ten hřích 
Žid. 10, 30. mně pomsta, j. odplatím
Zj. 1, 8. jáť jsem Alfa i Omega; 11. 21, 6.

22, 13.
— 17. j. jsem ten první i poslední
— 2,23. zeť jsem j. zpytatel ledví i srdce
— 21, 6. jáť dám žíznivému vody živé
— 22,16. j. Ježíš poslal jsem anděla svého

j. jsem kořen a rod Davidův
Mne.

Mat. 17,27. dej jim za m. i za sebe 
Přede mnou.

1 M. 30,30. to málo, kt. jsi měl p. m., vzrostlo
2 M. 33,12. nalezl jsi milost p. m.; 17.

Při mně.
Ž. 7, 4. jest-li nepravost p. m.

Ve mně.
Z. 39, 4. hořelo ve m. srdce mé

— 55, 5. srdce mé bolesti ve m.
Jer. 4,19. kormoutí se ve m. srdce mé

23, 9. potříno j. srdce mé ve m.
Pláč 1,20. srdce mé svadne ve m.

Jaadda. Viz: Iddo.
2 Par. 9,29. u viděních J-y proroka 

Jábal.
1 M. 4,20. porodila Ada J-e 

Jábes.
Soud. 21, 8. J. Galád; 10. 12. 14. 1 Sam. 11, 1.

31, 11. 2 Sam. 2, 4. 21, 12.
1 Sam.ll, 5. vypravovali slova mužů J.; 31, 12.
2 Sam. 2, 4. muži J. pochovali Saule; 21, 12. 
2Kr. 15,10. Sallum, syn J.; 13, 14.
1 Par. 4, 9. byl J. slavnější nad bratří své
— 10. J. vzýval Boha Izraelského

Jábez.
1 Par. 2, 55. písařů obývajících v J-u 

Jabín.
Joz. 11, 1.* J., král Azor
Soud. 4, 2. J., král v Azor; ž. 83, 10.

Jabléčka.
1 M. 30,14. nalezl pěkná j. na poli; 15. 16.
Pis. 7,13. pěkná j. vydala vůni

Jablko.
Př. 25,11. j-a zlatá s řezbami stříbrnými 
Pis. 2, 5. posilňte mne těmi j-y
— 7, 8. vůně chřípí jako jablek vonných 

Iz. 3,19. j-a zlatá a spinadla a čepce
Jablko zrnaté.

2 M. 28,33. uděláš na podolku j-a z-á; 39, 24.
— 34. zvonček zlatý a j. z.
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— 39,26. zvonček a j. z., opět zvonček a j. z. 
4M. 13,24. tu uřezali i j-a z-á i fíky
5M. 8, 8. do země hojné na íiky a j-a z-á 
1 Kr. 7,18. přidal 2 řady j-ek z-ých; 20. 42.
Pis. 4, 3. jako kus j-a z-ého židoviny; 6, 6.
— 13. zahrada stromů j-ek z-ých s ovocem
— 7,12. kvetou j-a z-á
— 8, 2. jáť bych dala mstu z j-ek z-ých 

Jer. 52,22. j-a z-á na té makovici vůkol 
Joel 1,12. strom z-ých j-ek i dřivi polní
Ag. 2,20. ani strom j-ek z-ých nevydal ovoce

Jabloň.
1 Sam.14, 2. Saul zůstával pod j-í zrnatou 
Pis. 2, 3. jako j. mezi dřivim lesním, tak

— 6,10. puči-li se j-ě zrnaté
— 8, 5. pod j-i vzbudila isem tě

Joel 1,12. paima i j., všecko dříví poschlo
Jabne.

2 Par. 26, 6. pobořil zeď města J.
Jabok.

1 M. 32,22. brod J.; 4 M. 21, 24.
5M. 2,37. potok J.; 3, 16. Joz. 12, 2. Soud.

11, 13. 22.
Jáda.

1 Par. 2,32. synové J-y, bratra Sammaiova
Jadrný.

Iz. 30,23. chléb, kt. bude j. a zdárný 
Jáfet.

1M. 5,32. 7, 13. 9, 18. 23. 27. 10, 1. 2. 21.
1 Par. 1, 4.

— 6,10. zplodil Noé Sema, Chama a J-a 
lP a r .  1, 4. Noé, Sem, Cham a J.

Jafia.
2 Sam. 5,15. Nefeg a J. (synové Davidovi)

Jaflet.
1 Par. 7,33. synové J-ovi: Pasach atd.

Jaharský.
2. 132, 6. našli jsme ji na polích J-ých

Jáhel.
Soud. 4,17. J., manželka Hebera Cinejsk.;

5, 6. 24.
Jáhen.

Fil. 1, 1. všechněm s biskupy a s jáhny 
1 Tim. 3, 8. jáhnové mají býti poctiví
— 12. jáhnové buďtež jedné manželky

muži
Jachin.

1 Kr. 7,21. sloup na pravé straně nazval J.;
2 Par. 3, 17.

Jair.
4M. 32,41. J. vzal vsi jejich; 5 M. 3, 14.

a nazval je vsi J-ovy; 5 M. 3, 14. 
1 Par. 2, 23.

Soud. 10, 3. J. Galádský soudil Izraele 22 let
— 5. umřel J.

1 Par. 2,22. Segub zplodil J-a 
Jainu.

Mk. 5,22. Luk. 8, 41. J. (kníže školy)

Jak.
1 M. 43, 7. zdaž jsme to j. věděti mohli
Sk. 27,39. myslili, kdyby j. mohli přistáti

Jako.
1 M. 18,25. takť by byl spravedlivý j. bezbožný
—- 44,18. nebo jsi ty j. sám Farao

5 M. 33, 5. (Mojžíš) byl v Izraeli j. král 
2Sam.22,34. činí nohy mé j. lani; 2. 18, 34.
1 Kr. 22, 4. j. jsem já, tak jsi ty; 2 Kr. 3, 7.
Job 9,32. Bůh není člověkem j. já
— 40, 4. čili hlasem j. on hřímáš?
— 10. hle slon, jejž jsem j. i tebe učinil 

Iz. 29, 2. nebo mi bude j. Ariel
Mat. 22,30. budou j. andělé Bcži v nebi 
lK or. 7,29. aby byli, j. by (žen) neměli
— 30. kt. kupuji, j. by nevládli 

Zj. 9, 7. tváři jejich j. tváři lidské
Jákob.

1 M. 25,26. nazváno jméno jeho J.
— 27. J. byl muž prostý
— 33. prodal prvorozenství své J-ovi
— 34. tedy J. dal Ezauovi té krmě
— 27,36. právětě nazváno jméno j. J.
— 28, 1. povolal Izák J-a a požehnal
— 10. vyšed J. z Bersabé, šel
— 29, 1. J. vstav, odšel do země východní
— 18. miloval J. Ráchel
— 30, 1. viduci Ráchel, že nerodila J-ovi
— 37. nabral J. prutů topolových
— 31, 1. pobral J. všecko, co měl otec nál
— 2. viděl J. tvář Lábanovu
— 4. vyvolal Ráchele a Líe na pole
— 11. řekl mi anděl Boží: J-e!
— 31,20. ušel J. tajně od Lábana
— 24. abys nemluvil s J-em jináč
— 32, 1. J. odšel cestou svou
— 6. navrátili se poslové k J-ovi
— 7. bál se velmi a rmoutil se
— 28. nebude nazýváno jméno tvé J.
— 30. nazval J. jméno místa toho Fanuel
— 32. že obrazil přihbí stehna J-ova
— 33,17. J. bral se do Sochot
— 18. J. přišel k městu Sichem
— 34, 1. Dína, dcera Líe, kt. porodila J-ovi
— 5. uslyšev J., že poŠkvrnil Diny
— 19. nebo se mu zalíbila dcera J-ova
— 35, 1. mluvil Bůh J-ovi: Vstup do Bethel
— 9. ukázal se opět Bůh J-ovi
— 10. jméno tvé j. J.

nebude jméno tvé J., ale Izrael také
— 14. J. vyzdvihl znamení pamětné
— 15. nazval J. jméno místa toho Bethel
— 20. postavil J. znamení pamětné
— 22. bylo pak synů J-ových 12
— 27. přišel J. k Izákovi
— 29. pochovali ho (Izáka) Ezau a J.
— 37, 2. tito jsou příběhové J-ovi
— 34. roztrhl J. roucha svá, zármutek
— 42, 1. vida J., že potrava byla v Egyptě
— 4. ale Beniamina neposlal J.
— 45,27. okřál duch J-a, otce jejich
— 46, 2. mluvil Bůh k Izraelovi: J-e, J-e!
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1 M. 46,27. všech duší domu J-ova bylo 70
— 47, 7. uvedl Jozef J-a, otce svého

a pozdravil J. Faraóna
— 28. živ byl J. v zemi Egyptské 17 let
— 48, 2. oznámeno j. J-ovi: Jozef přišel
— 49, 1. povolal J. synů svých
— 33. když přestal J. přikazovati synům
— 50,24. do země, kt. přisáhl Abr., I. a J-ovi 

4M. 23, 7. pojď, zlořeč mi k vůli J-a
— 10. kdo sečte praxíh J-ův?
— 21. nepatříť na nepravosti v J-ovi
— 24,17. vyjdeť hvězda z J-a
— 19. panovati bude pošlý z J-a

1 Par. 16,17. vystavil ji (smlouvu) J-ovi;
2. 105, 10.

2. 14, 7. plésati bude J.; 53, 7.
— 20, 2. jméno Boha J-ova
— 44, 5. udíléjž hojného spaseni J-ova
— 46, 8. hradem j. nám Bůh J-ův; 12.
— 47, 5. oddělil nám za dědictví slávu J-ovu
— 59,14. že Bůh panuje v J-ovi
— 85, 2. přivedls zase z vězení J-a
— 105,23. J. pohostinu byl v zemi Chámově
— 135, 4. J-a sobě vyvolil H. a Izraele
— 147,19. zvěstuje slovo své J-ovi 

Iz. 14, 1. slituje se H. nad J-em
— 17, 4. opadne sláva J-ova
— 27, 9. očištěna bude nepravost J-ova 
—̂ 41,14. neboj se, červíčku J-ův
— 21. dí král J-ův
— 44, Ž. neboj se, služebniče můj, J-e
— 23. vykoupil H. J-a; 48, 20. Jer. 31, 11.
— 49,26. Vykupitel, Bůh silný J-ův; 60, 16.
— 58,14. abys užíval dědictví J-a, otce
— 59,20. odvracují od přestoupeni v J-ovi 

Jer. 30, 7. čas j. ssoužení J-ova
— 10. i navrátí se J., aby odpočíval
— 31,11. vykoupil H. J-a

Oz. 10,11. Juda aby oral a J. vláčil
Am. 6, 8. v ohavnosti mám pýchu J-ovu
— 7, 2. kdož zůstane J-ovi?
— 8, 7. přisáhl H. skrze důstojnost J-ovu 

Mal. 1, 2. zdali Ezau nebyl bratr J-ův?
avšak jsem miloval J-a; ftím. 9, 13.

Mat. 1, 2. J. zplodil Judu a bratři jeho
— 15. Mátán zplodil J-a
— 16. J. zplodil Jozefa, muže Marie 

— - 8,11. stoliti s J-em v král. nebeském
— 22,32. já jsem Bůh Abrahamův, Iz. a J-ův 

Jan 4, 5. vedlé popluží, kt. dal J. Jozefovi
— 6. byla tu studnice J-ova
— 12. zdaliž jsi ty větší nežli otec náš J. 

Sk. 7, 8. J. (zplodil) 12 patriarchů
— 15. vstoupil J. do Egypta. 

ftím. 11,26. odvrátit bezbožnosti od J-a 
2id. 11,20. věrou požehnáni dal Izák J-ovi
— 21. věrou J. umíraje požehnáni dával

Jalrab.
Mat. 4,21. J., syn Zebedeúv; 10,2.17, t.M k.3 , 

17. 5, 37. 10, 35. 41. 14, 33. Luk. 5, 
10. 9, 54. Sk. 1, 13. 12, 2.

— 10, 3. J. Alfeův; Sk. 1, 13. 1 Koř. 15, 7.

Gal. 1, 19. (bratr P áni) Jak. 1, 1.
— 13,55. a bratři jeho J. a Jozes a Simon 

Mk. 1,19. uzřel J-a, syna Zebedeova
— 3,18. ustanovil J-a Alfeova
— 6, 3. syn Marie, bratr pak J-ův

Luk. 8, 51. nedopustil v jiti než J-ovi a Janovi 
Sk. 21,18. druhého dne všel Pavel k J-ovi 
Gal. 2,12. než přišli někteří od J-a; 9.

Jaký.
5 M. 5, 8. neučiníš sobě ani j-ého podobenství 
Soud. 20,12. j. to zlý skutek stal se mezi vámi? 
2. 91,10. aniž se přiblíží j-á rána 
Kaz. 2,10. aniž jsem zbraňoval j-ého veselí 
Luk. 1,66. j-é dítě toto bude?
Jan 21, 5. dítky, máte-li j-ou krmičku?
1 Tes. 1, 5. jací jsme byli mezi vámi pro vás 
Jak. 1,24. zapomenul, j. by byl

Jaký koli.
5 M. 4,23. nečinili sobě obrazu jakék. věci

— 25. rytinu ku podobenství jakék. věci
2 Koř. 1, 4. kt. by byli v j-émk. ssoužení

Jalovcový,
2. 120, 4. podobný k uhlí j-ému 

Jalovec.
1 Kr. 19, 4. usadil se pod jedním j-em; 5.
Job 30, 4. j. za pokrm byl jim

Jalovice.
1 M. 15, 9. vezmi mně j-i tříletou
4 M. 19, 2. j-i černou bez vady
— 9. popel té j. spálené; 10. 2id. 9, 13.

5 M. 21, 3. vezmou starší města toho j-i
— 6. umyji ruce své nad j-í sťatou

1 Sam.16, 2. j-i ze stáda vezmeš s sebou 
Iz. 15, 5. srdce mé řve jako j. tříletá 
Jer. 46, 20. velmi pěkná j. jest Egypt

— 48,34. vydávati budou hlas jako j. tříletá
— 50,11. že jste zbujněli jako j. vytylá 

Oz. 4,16. jako j. tvrdošíjná jest Izrael
— 10, 5. z příčiny j-ic Betavenských

2id. 9,13. popel j. pokropující poškvrněných
Jalovička.

Soud. 14,18. byste byli neorali mou j-ou 
Oz. 10,11. Efraim jest j.

Jáma.
Soud. 6, 2. před Madianskými zdělali sobě j-y
1 Sam. 13, 6. skryl se lid v j-ách
2 Sam.18,17. Absolona uvrhli do j-y veliké 
Job 6,27. j-u kopáte příteli svému

— 9,31. tedy v j-ě pohřížíš mne
— 17,14. j-u nazovu otcem svým
— 33,28. vykoupil duši mou, aby nešla do j-y
— 30. aby odvrátil duši jeho od j-y 

2. 7,16. j-u kopal i vykopal
— 9,16. pohřiženiť jsou národové v j-ě
— 30,10. jestliže sestoupím do jámy?
— 35, 7. polékli v j-ě osidlo své

bez příčiny vykopali j-u duši mé
— 55,24. onyno svedeš do j-y zatraceni
— 57, 7. vykopali přede mnou j-u
— 86,13. vytrhls duši mou z j-y nejhlubŠi
— 88, 5. kt. se dostávají do j-y
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2. 88, 7. spustils mne do j-y nej spodnější
— 94,13. až by vykopána byla bezbožníku j.
— 119,85. vykopali mi pyšni j-y
— 140,11. uvrz je do jam hlubokých

Př. 1,12. jenž sestupuji do j-y; Iz. 38, 18.
Ez. 26, 20. 31, 14. 16. 32, 18. atd.

— 22,14. j. hluboká ústa postranních
— 23,27. nevěstka jest j. hluboká
— 26,27. kdo j-u kopá, do ni upadá;

Kaz. 10, 8.
— 28,10. do j-y své sám vpadne
— 17. ani nad j-ou žádný ho nezadrží 

Iz. 14,15. stržen jsi na stranu do j-y
— 24,17. j. a osidlo tě očekává; Jer. 48, 43.
— 18. kdož uteče, upadne do j-y

a kdož vyleze z j-y, v osidle
— 51, 1. pohleďte na hlubokost j-y, z níž
— 14. neumře v j-ě

Jer. 37,16. vešel Jeremiáš do té j-y
— 38, 6. uvrhli Jeremiáše do j-y
— 41, 9. j., do níž Izmael vmetal těla mužů
— 48,44. uteče před strachem, vpadne do j-y 

Pláč 3,53. uvrhli do j-y život můj
Ez. 32,23. jehož hrobové po stranách j-y 
Dan. 6, 7. uvržen byl do j-y lvové; 12.
— 16. uvrhli (Daniele) do j-y lvové 

Zach. 9,11. vypustil jsem vězně tvé z j-y 
Mat. 12,11. kdyby upadla do j-y v sobotu
— 15,14. oba v j-u upadnou; Luk. 6, 39.

J ambres.
2Tim. 3, 8. jakož Jannes a J. zprotivili se 

Jarnies.
2 Tim. 3, 8. J. a Jambres zprotivili se Mojžíšovi 

Jan.
Mat. 3, 1. přišel J. Křtitel, káže na poušti; 

(Mk. 1, 4. Luk. 3, 2. 3.)
— 4. J. měl roucho ze srstí velbloudo

vých; Mk. 1, 6.
— 13. přišel Ježíš k J-ovi, aby pokřtěn byl

od něho; (Mk. 1, 9.)
— 3,14. J. velmi zbraňoval jemu
— 16. J. viděl Ducha B. sestupujícího
— 4,12. J. byl vsazen (do vězení); Mk. 1,14.
— 21. Jakuba Zebedeova a J-a, bratra je

ho; 10, 2. Mk. 1, 19. 3,17. Luk. 5,10.
— 9,14. přistoupili k němu učedlníci J-ovi
— 11, 2. J. uslyšev ve vězeni o skutcích Kri

stových, poslal dva; Luk. 7, 20.
— 4. jdouce zvěstujtež J-ovi, co slyšíte a

vidíte; Luk. 7, 22.
7. počal Ježíš praviti o J-ovi;

Luk. 7, 24.
— 11. větší nad J-a Křtitele; Luk. 7, 28.
— 12. ode dnů J-a Křtitele až dosavad
— 13. až do J-a prorokovali; Luk. 16, 16.
— 18. přišel J. nejeda; Luk. 7, 33.
— 14, 2. to j. J. Křtitel; onť vstal z mrt

vých; Mk. 6, 14. 16. Luk. 9, 7.
— 3. Heródes J-a dal do žaláře; Mk. 6,17.
— 4. řekl jemu J.: Nesluší ť tobě;

Mk. 6, 18.
— 8. hlavu J-a Křtitele; Mk. 6, 24. 25.

— 10. sťal J-a v žaláři; Mk. 6, 16.
— 16,14. někteří (tě praví býti) J-em Křtite

lem; Mk. 8, 28. Luk. 9, 19.
— 17, 1. pojal Ježíš Petra a Jakuba a J-a;

Mk. 9, 2. Luk. 9, 28.
— 13. srozuměli, že to pravil o J-u Křtít.
— 21,25, křest J-ův odkud byl? Mk. 11, 30.

Luk. 20, 4.
— 26. všickni mají J-a za proroka;

Mk. 11, 32. Luk. 20, 6.
— 32. přišel k vám J., a nevěřili jste mu 

Mk. 1, 4. křtil J. na poušti a kázal
— 9. Ježíš pokřtěn j. od J-a v Jordáně
— 2,18. učedln. J-ovi postivali se; Luk. 5,33.
— 3,17. a J-a a dal jim jméno Boanerges
— 5, 37. nedal za sebou jiti, jediné Petrovi,

Jakubovi a J-ovi; Luk. 8, 51.
— 6,16. ten J., kt. jsem já sťal; Luk. 9, 9.
— 20. Heródes ostýchal se J-a
— 9, 38. odpověděl mu J., řka; Luk. 9, 49.
— 10,35. přistoupil k němu Jakub a J.
— 41. počali se hněvá ti na Jakuba a J-a
— 14, 33. pojav s sebou Petra, Jakuba a J-a 

Luk. 1,13. nazůveŠ jméno jeho J.
— 60. nikoli, ale slouti bude J.
— 3, 2. slovo P. k J-ovi, synu Zachariášovu
— 15. myslili o J-ovi, nebyl-li by on Kr.
— 16. odpověděl J.: Já křtím vodou
— 20. (Heródes) vsadil J-a do žaláře
— 24. kt. byl J-ův
— 7,18. zvěstovali J-ovi učedlníci jeho
— 29. byvše pokřtěni křtem J-ovým
— 9, 54. viděvše to Jakub a J.
— 11, 1. jako i J. učil učedlníky své
— 22, 8. poslal Petra a J-a (JeŽiŠ)

Jan 1, 6. byl člověk, jemuž jméno bylo J.
— 15. J. svědectví vydával o něm
— 19. totoť j. svědectví J-ovo
— 26. odpověděl jim J. řka: Já křtím

vodou
— 28. v Betabaře, kdež J. křtil
— 29. uzřel J. Ježíše, an jde; i di: Aj
— 32. svědectví vydal J., řka: Viděl jsem
— 3,23. J. také křtil v Enon
— 24. ještě J. nebyl vsazen do žaláře
— 25. otázka mezi učedlníky J-ovými
— 26. přišli k J-ovi a řekli jemu
— 27. odpověděl J.: Nemůžť člověk vzíti
— 4, 1. Ježíš více učedlníků činil než J.
— 5,33. vy jste byli poslali k J-ovi
— 36. mám větši svědectví než J-ovo
— 10,40. odšel za Jordán, kdež nejprve J.

křtU
— 41. J. žádného divu neučinil

cožkoli mluvil J. o tomto
Sk. 1, 5. J. křtil vodou, ale vy; 11, 16.
— 13. kdež přebývali i Petr i Jakub, i J.
— 22. počav od křtu J-ova až do dne
— 3, 1. Petr a J. vstupovali do chrámu
— 3. (chromý) uzřev Petra a J-a
— 4. pohleděv naň Petr s J-em
—■ 11. uzdravený přidržel se Petra a J-a
— 4, 6. Annáš n. kněz, Kaifáš, J. a Alexandr
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Sk. 4,13. vidouce udatnost Petrovu a J-ovu
— 19. Petr a J. odpovídajíce jim řekli
— 8,14. poslali k nim Petra a J-a
— 10,37. co se dálo po křtu, kt. kázal J.
— 12, 2. zamordoval Jakuba, bratra J-ova
— 12. šel k domu Marie, matky J-ovy
— 25. J-a, kt. přijmi měl Marek
— 13, 5. měli s sebou i J-a k službě
— 13. J. odšed od nich, vrátil se
— 24. kázal J. křest pokání
— 25: když J. běh dokonával, pravil
— 15,37. radil, aby pojali s sebou i J-a
— 18,25. znaje toliko křest J-ův
— 19, 3. křtěni jsme křtem J-ovým
— 4. J. křtil křtem pokání

Gal. 2, 9. Jakub, Petr a J., kt. se zdadi
Zj. 1, 1. poslav je služebníku svému J-ovi
— 4. J. sedmi sborům, kt. jsou v Azii
— 9. já J. byl jsem na ostrově Patmos
— 21, 2. já J. viděl jsem město svaté
— 22, 8. já J. viděl jsem a slyšel tyto věci

Járe.
1 M. 10,26. Jektán zplodil J.

JárecL
1 M. 5,15. 18. 1 Par. 1, 2. Luk. 3, 37.

# Jarmark.
Ez. 27,12. v cínu kupčili na j-cích tvých 

Jarmut.
Joz. 10, 3. poslal k Faramovi, králi J.
— 12,11. král J. jeden

Jarní.
Jer. 3, 3. ačkoli deště j-ího nebývalo
— 5,24. kt. dává déšť j. i podzimní

Joel 2,23. sešle vám déšť podzimní i j. v čas 
Jaša.

4 M. 21,23. Seon přitáh do J., bojoval; 5 M. 2,
32. Soud. 11, 20.

Joz. 21,36. (levitům) J. a předměstí jeho 
Iz. 15, 4. až v J. slyšán bude hlas jejich 
Jer. 48,21. soud přišel na J.

Jasně.
Mk. 8,25. i zdaleka j. viděl všecky 
Zj. 1,16. tvář jeho jako slunce, když j. sviti 

Jasnější.
Sk. 26,13. světlo s nebe, j. nad blesk slunečný 

Jasno.
Mat 16, 2. říkáte: J. bude, nebo se červená 

Jasnost.
1 Par. 16,27. sláva a j. před ním 
Ez. 28, 7. kt. zabijí j. tvou
— 17. užíval moudrosti příčinou j-i své 

Dan. 5, 6. j. královská změnila se
— 9. j. jeho změnila se na něm

Jasný.
2 M. 24,10. pod nohama j. jako nebe, když j. j-é 
2. 4, 7. pozdvihni nad námi j-ého obličeje
— 78,14. vedl je každé noci v j-ém ohni
— 148, 3. chvalte jej všecky j-é hvězdy

Př. 4,18. stezka spravedlivých jako světlo j-é
— 16,15. v j-é tváři královské j. život

Am. 8, 9. uvedu tmy na zemi v j. den 
Zj. 22,16. já jsem hvězda j-á a jitřní 

Jaspis.
2 M. 28,18. v druhém spořádáni: j.; 39, 11.
Ez. 28,13. drahé kameni přikrývalo tě: j.
Zj. 4, 3. 21, 11. 18. 19.

Jat.
ž. 10, 2. ó by j-i byli v zlých radách
— 106,14. ale j-i jsouce žádosti na poušti 

Př. 6, 2. j. jsi řečmi úst svých
Kaz. 7,26. hřišnik bývá od ni j.
Jer. 6,11. muž s ženou j. bude
— 8, 9. kdo jsou předěšeni a j-i?
— 51,56. budou j-i silni jeho

Sk. 28,17. j. jsa vydán jsem Římanům 
Zj. 19,20. i j-a jest ta šelma 

Játra.
2 M. 29,13. vezmeš bránici s j-er; 22. 3 M. 8,16.

25. 9, 19.
3 M. 3, 4. bránici, kt. jest na j-ách, odejme;

10. 15. 4, 9. 7, 4.
— 9,10. bránici s j-er pálil na oltáři

Př. 7,23. dokudž nepronikla střela j-er jeho 
Pláč 2,11. vykydla se na zem j. má 
Ez. 21,21. hleděti bude do j-er 

Jatý.
Soud. 5,12. povstaň Baráku, a zajmi j-é své
1 Kr. 8,46. že by je j-é vedli do země nepřát.
ž. 68,19. j-é jsi vedl vězně
Př. 24,11. vytrhuj j-é k smrti
Iz. 20, 4. j-é Egyptské a j-é Mouřenínské
— 52, 2. dobuď se z okovů, ó j-á dcerko
— 61, 1. vyhlásil j-ým svobodu; Luk. 4, 18. 

Luk. 4,18. zvěstovati j-ým propuštění
Ef. 4, 8. j-é vedl vězně

Javan.
1 M. 10, 2. synové Jáfetovi: J.; 1 Par. 1, 5.
— 4. synové pak J-ovi:

Iz. 66,19. do Tubal a J., na ostrovy daleké 
Ez. 27,13. J., Tubal a MéŠech, kupci tvoji; 19. 
Joel 3, 6. Judské prodáváte synům J-ovým 
Zach. 9,13. proti synům tvým, o J-é

Javor.
Iz. 44,14. i j. štěpuje

f  ♦ ^ vJazamas.
2 Kr. 25,23. přišli do Masfa, J.
Jer. 35, 3. pojav J-e s rodinou Rechabitských 
Ez. 8,11. 70 starších s J-em stáli před nimi
— 11, 1. mezi kt. jsem viděl J-e

Jázer.
4M. 32, 1. zemi J. příhodné pro dobytek; 3.

Jázerský.
Iz. 16, 9. pláči pro pláč J-ých

Jázon.
Sk. 17, 5—9. ftím. 16, 21.

Jazyk.
1 M. 10, 5. rozděleni, každý podlé j-u svého
— 11, 1. byla všecka země j-u jednoho
— 6. j. jeden všechněch těchto
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— 30,27. j. jeho jako oheň sžírající
— 32, 4. j. zajíkavých světle mluviti bude
— 35, 6. j. němého prozpěvovati bude
— 41,17. jejichž j. žízní prahne
— 45,23. mně bude přisahati každý j.
— 50, 4. Panovník H. dal mi j. umělý
— 54,17. j. povstávající proti tobě, potupíš
— 59, 3. j. váš vynáší převrácenost
— 66,18. shromáždím všecky národy a j-y 

Jer. 9, 3. natahuji j-a svého ke lži
8. střela zabíjející jest j. jejich

— 18,18. zarazme jej (Jeremiáše) j-em 
Pláč 4, 4. j. prsi požívajícího přilnul žizní 
Ez. 3, 5. k lidu nesnadného j-a; 6.
Mich. 6,12. j. jejich lstivý jest v ústech jejich
Sof. 3,13. aniž v ústech jejich j. lstivý
Mk. 7,33. plinuv dotekl se j-a jeho
— 35. rozvázán jest svazek j-a jeho
— 16,17. j-y novými mluviti (budou)

Luk. 1,64. a hned otevřel se j. jeho
— 16,24. ať omočí konec prstu a svlaží j. můj 

Sk. 1,19. nazváno j-em jejich Akeldama
— 2, 3. ukázali se jim rozděleni j-ové
— 4. počali mluviti jinými j-y; 11. 10, 46.

19, 6.
— 6. ani mluví přirozeným j-em jeho; 8.
— 26. zplésal j. můj; 2. 16, 9. 

ftím. 3,13. j-y svými lstivě mluvili
— 14,11. každý j. vyznává ti bude Boha

1 Kor. 12,10. jinému rozličnost j-ů; 28. 30.
— 10. jinému vykládáni j-ů
— 30. zdali všickni j-y mluví?
— 13, 8. buď j-ové, ti utichnou
— 14, 2. kdož mluví cizím j-em
— 5. abyste všickni j-y mluvili

větší, nežli kdož j-y mluví
— 14. modlim-liť se j-em, duch se modlí
— 18. více než vy všickni j-y mluvím
— 21. rozličnými j-y budu mluviti
— 22. j-ové jsou za div nevěřícím
— 39. j-y mluviti nezbraňujte 

Fil. 2,11. každý j. aby vyznával 
Jak. 1,26. v uzdu nepojímá j-a svého
— 3, 5. j. malý oud j.» avšak veliké věci
— 6. j. jest oheň a svět nepravosti

takt jest postaven j. mezi oudy
— 8. j-a žádný z lidi skrotiti nemůže

1 Petr 3,10. skrocujž j. svůj od zlého
1 Jan 3,18. nemilujmež slovem ani j-em
Zj. 5, 9. vykoupils nás ze všelikého j-u
— 7, 9. zástup veliký ze všech j-ů
— 13, 7. dána ji moc nad všelikým j-em
— 14, 6. evangelium zvěstoval všelikému j-u
— 16,10. kousali j-y své pro bolest
— 17,15. vody, kdež nevěstka sedí, jsou j-ové

Jdoucí.
1 M. 32,19. poručil všechněm j-im za stády
Job 21,29. což jste se netázali j-ich cestou
Jer. 31, 9. s pláčem j. zase přivedu
Mat. 14,26. vidouce jej po moři j-ího
Sk. 1,10. když za nim v nebe j-im hleděli; 11.

1 M. 11, 7. změťme tam j. jejich
aby jeden druhého j-u nerozuměl

— 9. tu zmátl H. j. vši země
2 M. 4,10. neohbitého j-u jsem
— 11, 7. u synu Iz. nehne pes j-em svým

5 M. 28, 49. národ, jeh. j-u nerozumíš; Jer. 5,15.
Joz. 10,21. nepohnul proti synům Izr. j-em 

svým
Soud. 7, 5. kdož chlemtati bude j-em z vody 
2 Sam.23, 2. řeč jeho j-em mým vynesena
Est. 1,22. listy do každého národu j-em jeho
Job 5,21. když utrhá j., byl bys skryt
— 6,30. jest-li na j-u mém nepravost
— 27, 4. (nebude) j. můj vynášeti lsti

ž. 5,10. j-em lahodně mluví; (ftím. 3, 13.)
— 10, 7. pod j-em jeho trápení
— 12, 4. ó by vyplénil H. j. velikomluvný!
— 5. j-em svým přemůžeme
— 15, 3. kdož neutrhá j-em svým
— 22,16. j. můj přilnul k dásním mým
— 30,13. žalmy zpivati bude j. můj
— 31,21. skrýváš je před j-y svárlivými
— 34,14. zdržuj j. svúj od zlého
— 35,28. můj j. ohlašovati b. spravedlnost
— 39, 2. abych nezhřešil j-em svým
— 45, 2. j. můj jako péro hbitého písaře
— 50,19. j. tvůj skládá lest
— 52, 4. těžkosti obmýšlí j. tvůj
— 6. miluješ j. ošemetný
— 55,10. změť j. jejich
— 57, 5. j. jejich jako ostrý meč
— 64, 4. naostřili jako meč j. svůj
— 9. ku pádu je přivede j. jejich
— 71,24. j. můj každý den vypravovati
— 73, 9. j. jejich po zemi se vozí
— 81, 6. jsme j. neznámý slýchati musili
— 101, 5. škodícího j-em tajně, vytnu
— 109, 2. mluvili proti mně j-em lživým
— 114, 1. když vycházel z národu j-a cizího
— 119,172. zpívati bude j. můj slovo tvé
— 120, 2. vysvoboď duši mou od j-a lstivého
— 3. coť přidá j. lstivý?
— 126, 2. (pln) j. náš plésání
— 137, 6. přilniž j. můj k dásním mým
— 139, 4. než ještě mám na j-u slovo
— 140, 4. naostřuji j. svůj jako h&d 

Př. 6,17. j-a lživého (nenávidí H.)
— 10,20. stříbro výborné j. spravedlivého
— 31. j. převrácený vyťat bude
— 12,18. j. moudrých jest lékařství
— 19. na kratičko j. lživý
— 15, 2. j. moudrých ozdobuje umění
— 4. zdravý j. jest strom života
— 16, 1. od H-a jest řeč j-a
— 17, 4. lhář poslouchá j-a převráceného
— 20. kdož má vrtký j., upadá v těžkost
— 18,21. smrt i život jest v moci j-a
— 21,23. kdož ostříhá úst svých a j-a
— 25,15. j. měkký láme ̂ kosti
— 26,28. člověk j-a ošemetného v nenávisti

má ponížené
Iz. 3, 8. j. i skutkové jejich jsou proti H-u
— 28,11. jakoby cizím j-em mluvil
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Jeb us.
Joz. 18,28. J., jenž j. Jeruzalém; Soud. 19, 10.

1 Par. 11, 4. 5.
Jebuzejský.

1M. 15,21. a J-é
2 M. 3, 8. 17. Joz. 3, 10. 9, 1. 2 Sam. 5, 6

1 Kr. 9, 20.
— 13, 5. když uvede tě H. do země J-ých
— 23,23. anděl můj uvede tě do země J-ého

4 M. 13,30. J. a Amorejský bydlejí na horách 
Joz. 15,63. bydlil J. se syny Judskými
Soud. 1,21. bydlil J. v Jeruzalémě

— 19,11. obraťme se do města toho J-ého
2 Sam.24,16. anděl H. u humna Aravny J-ého;

18. 1 Par. 21, 15. 18.
2 Par. 8, 7. lid, kt. byl pozůstal z J-ých 

Jebuzeus.
1 M. 10,16. 1 Par. 1, 14.
2 M. 33, 2. vyženu (před tebou) J-a; 34, 11.
5 M. 20,17. do konce vyhladíš je: J-a

Ječení.
2. 65, 8. skrocuješ j. vlnobití jeho 
Jer. 10,13. j. vod bývá na nebi; (51, 16.) 

Ječeti.
2. 46, 4. byť i j-ely a kormoutily se vody 
Iz. 17,12. kt. jako zvuk mořský ječí 
Jer. 51,16. ječí vody na nebi; (10, 13.)

Ječmen.
2 M. 9,31. potlučen jest len a j.
5 M. 8, 8. do země hojné na pšenici a j.
Rut 1,22. když počínali žiti j.; 2 Sam. 21, 9.
— 2,17. byla téměř míra efi j-e
— 23. sbírala klasy, dokudž nesžali j-e
— 3,15. (Bóz) naměřiv jí 6 měr j-e

2 Sam.14, 30. shlédněte dědinu Joábovu, kdežto j. 
Job 31,40. nechť vzejde místo j-e koukol 
Iz. 28,25. j-e výborného v místě příhodném? 
Ez. 13,19. zlehčujete mne pro hrst j-e 
Joel 1,11. stydí se oráči z příčiny j-e

Ječmenný (chléb).
Soud. 7,13. pecen chleba j-ého valil se 

Ječný.
4M. 5,15. desátý díl efi mouky j-é
2 Kr. 4, 42. dvadceti chlebů j-ých
Ez. 4,12. podpopelný chléb j., kt. jisti budeš
Jan 6, 9. kt. má 5 chlebů j-ých

— 13. drobtů z těch 5 chlebů j-ých
Jed.

5 M. 29,18. kořene plodícího j. a hořkost
— 32, 24. zuby šelm pošli na ně s j-em hadů
— 33. j. draků víno jejich

Job 6, 4. jejichž j. vysušil ducha mého
— 20,16. j. hadů lítých ssáti bude 

2. 58, 5. j. v sobě mají jako had
— 140, 4. j. lítého hada jest ve rtech jejich 

Oz. 10, 4. soud podobný j-u roste ná záhonech 
Am. 6,12. nebo jste proměnili soud v j.
Jak. 3, 8. jazyk pln jsa j-u smrtedlného

Jedaiáš.
Zach. 6,10. a od J-e; 14.

Jeden.
1 M. 3,22. člověk učiněn jako j. z nás
— 11, 1. jazyku j-oho a řeči j-é
— 6. lid j. a jazyk j.
— 7. aby j. druhého jazyku nerozuměl
— 13,11. oddělili se j. od druhého
— 27, 45. zbavena obou synů j-oho dne?
— 34,16. tedy budeme lid j.
— 42,11. synové j-ho muže jsme; 13.
— 13. nejmladší jest doma a j-oho není; 32.

2 M. 14,28. nezůstal z nich ani j.; 2. 106, 11.
3 M. 25,14. neutiskujte j. druhého
— 17. neoklamávejte j. druhého
— 26,37. budou padati j. přes druhého

5 M. 6, 4. H. Bůh náš, H. j. jest; Mk. 12, 29.
— 19,15. nepovstane svědek j.
— 32, 30. jak by j. honiti mohl tisíc 

Joz. 17,14. proč jsi nám dal toliko los j.
— 22,20. sám j. zhřešiv nezahynul sám 

Soud. 6,16. zbiješ Madianské jako muže j-oho
— 7,22. obrátil H. meč j-oho proti druhému
— 9, 2. čili aby panoval nad vámi muž j.?
— 18,19. knězem-li býti v domu j-hó člověka
— 20,11. snesše se za j-oho člověka

1 Sam.10,11. mluvil každý j. k druhému
— 11, 7. vyšli jako muž j.
— 26,15. nebo přišel j. z lidu, aby zabil krále

2 Sam. 1, 2. přišel j. z vojska Saulova
— 18,10. to uzřev j., oznámil Joábovi

2 Par. 32,12. před j-ím oltářem klaněti se budete 
Job 14, 4. kdo toho dokáže? ani j.
— 42,11. dali jemu jedenkaždý peníz j.

Ž. 14, 3. kdo by činil dobré, není ani j-oho;
53, 4. Řím. 3, 12.

Kaz. 4, 9. lépe jest dvěma než j-omu
— 11. ale j. jak se zahřeje?
— 9,18. nemoudrý j. kazí mnoho dobrého 

Iz. 4, 1. chopí se 7 žen může j-oho
— 27,12. po j-om sebráni budete
— 30,17. 1000 před okřiknutím j-oho utíkají
— 66, 8. aby země zplodila lid dne j-oho? 

Jer. 3,14. přijmu j-oho z m&ta a dva
Ez. 18, 8. soud pravý mezi j-ím i druhým činil
— 34,23. vzbudím pastýře j-oho; 37, 24.
— 37, 22. učiním je národem j-ím

Dan. 10,21. ani j-oho, ježto by sobě zmužile 
Joel 2, 8. j. druhého nebude tlačiti 
Zach. 3, 9. na kámen j. sedm očí

odejmu nepravost j-oho dne 
Mal. 2,10. j. otec všech nás? Zdaliž B. j. nestv.

proč nevěrně činiti máme j. druh.
— 3,16. mluvili j. k druhému

Mat. 5,29. užitečněji, aby zahynul j. oud; 30.
— 36. nemůžeš j-oho vlasu učiniti bílého
— 6,24. j-oho nenáviděti, j-oho přidržeti se;

Luk. 16, 13.
— 27. přidati ku postavě své loket j.
— 10,29. j. z niflh nepadá na zem
— 23, 8. j. jest mistr náš, Kristus
— 9. j. jest Otec váš v nebesích
— 10. j. jest vůdce váš, Kristus



Mat. 24,40. j. bude vzat a druhý zanechán; 41. 
Luk. 17, 34. 36.

— 25, 40. j-mu z bratří mých nejmenšich; 45.
— 26,18. řekl: Jděte do města k j-omu
— 21. j. z vás mne zradí; Mk. 14, 18.

Jan 13, 21.
— 27, 38. j. na pravici a druhý na levici;

Mk. 15, 27. Luk. 23, 33.
Mk. 9, 38. viděli jsme j-oho, an ďábly vymítá
— 12, 32. j. jest Bůh, a není jiného 

Luk. 9, 49. Mistře, viděli jsme j-oho, an
— 15, 7. radost nad j-ím hříšníkem; 10.

Jan 6, 70. j. z vás ďábel jest
— 7,21. j. skutek učinil jsem, a divíte se
— 10,16. j. ovčinec a j. pastýř

Řím. 3,10. není spravedlivého ani j-oho; 12.
— 30. j. jest Bůh, kt. ospravedlňuje
— 5,12. skrze j-oho člověka hřích
— 15. j-ho pádem mnoho jich zemřelo

z milosti toho j-oho člověka J.
— 16. skrze j-oho, kt. zhřešil,

vina z j-oho pádu ku potupení
— 17. pro ten pád j. smrt kralovala pro

toho j-oho
— 18. skrze pád j. přišla vina na všecky
— 19. skrze neposlušenství j-oho

skrze poslušenství j-oho
1 Kor. 8, 4. není jiného Boha, než j.
— 6. a j-oho Pána J. Krista
— 9, 24. všickni běží, ale j. béře základ
— 10,17. j. chléb, jedno tělo; j-oho účastni
— 12,11. to působí j. a týž Duch
— 13. skrze j-oho Ducha v jedno tělo

všickni v j. Duch zapojeni jsme
— 14. tělo není j. oud, ale mnozí
— 26. co trpí j. oud, spolu s ním trpí

pakli jest v slávě j. oud, radují se
2 Kor. 5,15. poněvadž j. za všecky umřel
— 12,18. zdaliž jsme j-ím duchem nechodili? 

Gal. 3, 20. prostředník není j-oho; Bůh pak j. 
Ef. 2,15. vzdělal v j-oho nového člověka
— 18. máme přístup v j-om Duchu k Otci
— 4, 4. jedno jest tělo a j. duch,
— 5. j. Pán, jedna víra, j. křest
— 6. j. Bůh a Otec všech

Fil. 1, 27. stojíte v j-om duchu, jednomyslně 
Kol. 3,13. snášejíce j. druhého 
1 Tes. 5,11. vzdělávejte j. druhého
1 Tim. 2, 5. j-ť jest Bůh, j. také prostředník 
Žid. 2, 6. osvědčil j. řka: Co jest člověk
— 11. z j-ho jsou všickni 

Jak. 2,19. věříš, že jest j. Bůh
— 4,12. jedenť jest vydavatel zákona

2 Petr 3, 8. j. den u Pána j. jako 1000 let
1000 let jako j. den 

Zj. 4, 2. na trůnu j. seděl
— 18, 8. v j. den přijdou rány jeho

Jedna.
1 M. 11, 1. jazyku jednoho a řeči j-é
1 Sam.24,15. koho to honíš? blechu j-u
2 Sam.12, 3. chudý měl j-u ovečku malou 
Neh. 4,17. každý j-ou rukou dělal

Ž. 27, 4. j-é věci žádal jsem od H.
Jer. 32, 39. dám jim srdce jedno a cestu j-u
Ez. 45,11. eíi i bát v j-u míru ať jest
Oz. 1,11. ustanovíce nad sebou hlavu j-u
Mat. 5, 41. nutil-li by tě kdo míli j-u
— 12,11. ježto by měl ovci j-u
— 21,24. otížiť se i já vás na j-u věc 

Sk. 4, 32. bylo jedno srdce a j. duše
— 17, 26. z j-é krve všecko lidské pokolení 

Ef. 4, 4. povoláni jste v j-é naději
— 5. jeden Pán, j. víra, jeden křest 

Žid. 10,12. j-u obět obětovav za hříchy
— 14. j-ou obětí dokonalé učinil ty

2 Petr 3, 8. j. věc nebuď před vámi skryta 
Zj. 18,10. j-é hodiny přišel odsudek tvůj

Jedno.
1 M. 2,21. vyňal j. z žeber jeho
— 24. budou v j. tělo; Mat. 19, 5. atd.
— 27,38. zdaliž j. toliko máš požehnáni?

3 M. 4, 2. a přestoupil by j. z nich
1 Kr. 8, 56. nepochybilo ani j. slovo
2 Par. 30,12. že jim dal srdce j. k vykonání 
Job 9, 3. ani na j. z tisíce slov (odpověditi) 
Př. 17,10. více se chápá rozumného j. domluv. 
Kaz. 6, 6. zdaliž k j-omu místu neodcházejí?
— 7,27. j. proti druhému stavěje, abych 

Pis. 4, 9. jala jsi srdce mé j-ím okem svým 
Iz. 34,16. ani j. z těch nechybí
— 40, 26. ani j. z nich nehyne

Jer. 32, 39. dám jim srdce j.; Ez. 11, 19.
Ez. 37,19. učiním je dřevem j-ím
Sof. 3, 9. by sloužili jemu j-ím ramenem 
Zach. 14, 9. bude Hosp. jediný a jméno jeho j.
Mal. 2,15. zdaliž neučinil j., proč pak j.?
Mat. 5,19. j. z přikázání nejmenšich
— 6,29. tak odín nebyl, jako j. z nich
— 19, 5. budou dva j. tělo; Mk. 10, 8.

1 Kor. 6, 16. Ef. 5, 31.
— 27,14. neodpověděl jemu ani k j-omu slovu 

Mk. 10,21. j-hoť se nedostává; Luk. 18, 22. 
Luk. 10, 42. j-hoť jest potřebí
Jan 10,30. já a Otec j. jsme
— 17,11. aťby byli j., jako my
— 21. aby všickni j. byli
— 23. aby dokonáni byli v j.

Sk. 4, 32. bylo j. srdce a jedna duše
— 24,21. leč to j. promluvení

ňim. 12, 4. v j-om těle mnohé oudy máme
— 5. j. tělo jsme v Kr.; 1 Kor. 10, 17.

1 Kor. 10,17. jeden chléb, j. tělo
— 12,12. jakož tělo j. jest a mnoho má oudů
— 13. skrze jednoho Ducha v j. tělo 

Gal. 3, 28. všickni j. jste v Kristu J.
— 5,14. všecken zákon v j-om slovu

Ef. 1,10. aby v j. shromáždil všecko v Kristu
— 2,14. kt. učinil oboje j., zbořiv hradbu
— 16. v mír úvodě oboje v j-om těle Bohu
— 4, 4. j. jest tělo a jeden duch 

Fil. 3,14. to j. Činím, na ty věci
Tit. 3,10. po j-om neb druhém napomínáni
1 Jan 5, 7. ti tří j. jsou; 8.

Jeden —< jedno. 203
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Jedni, jedny, jedna.
1 Kr. 22,13. j-ěmi ústy předpovidaji dobré;

2 Par. 18, 12.
2 Par. 20,23. hubili j-i druhé
Kaz. 4, 4. jest k závisti j-ěch druhým 
Mat. 25,32. rozdělí na různo, j-y od druhých 
Jan 5,44. chvály j-i od druhých hledajíce
— 13,35. míti lásku j-i k druhým

Sk. 14, 4. j-i byli s Židy, jiní s apoštoly
— 19,32. j-i tak, jiní jinak křičeli 

ftím. 12,10. láskou j-i k druhým nakloněni
— 14,13. nesuďme j-i druhých
— . 15, 6. jednomyslně j-ěmi ústy

2 Kor. 12,18. zdaliž ne j-ěmi šlepějemi?
Gal. 5,15. abyste j-i od druhých zkaženi

26. j-i druhých popouzejíce, j-i druhým
— 6, 2. j-i druhých břemena neste.

Ef. 5,21. póddáni jsouce j-i druhým
FiL 2, 3. v pokoře j-i druhé za důstojnější 
Kol. 3, 9. nelžete j-i na druhé 
Žid. 10,24. šetřme j-i druhých 
Jak. 3,10. z j-ěch a týchž úst pochází
— 4,11. neutrhejtež j-i druhým
— 5,16. vyznávejtež se j-i druhým 

1 Petr 1,22. j-i druhé milujte snažně
1 Jan 3,11. abychom milovali j-i dr.; 23.2 Jan 5.
— 4, 7. milujmež j-i druhé
— 11. máme j-i druhé milovati
— 12. milujeme-liť j-i druhé, Bůh v nás

Jedenáctý.
Mat. 20, 6. při j-é hodině nalezl jiné 

Jedení.
2 Kor. 9,10. dejž i vám chléb k j.

Jedenkaždý, -á, -é.
1 M. 1,24. j-ou podlé pokolení jejího
4M. 14,34. j. den za rok počítaje
5 M. 24,16. j. za svůj hřích umře; 2 Kr. 14, 6.

2 Par. 25, 4.
Soud. 8,18. j. na pohleděni syn královský
— 17, 6. j., což se mu vidělo činil; 21, 25.

1 Kr. 20,20. porazili j. muže svého
li .  16, 7. j. kvíliti bude
— 53, 6. j. na cestu svou obrátili jsme se
— 56,11. j. k zisku svému po své straně 

Jer. 9, 5. j. bližního oklamává
— 17,10. abych odplatil j-ému podlé cesty
— 19, 9. j. maso bližního svého žráti
— 31,34. nebudou učiti více j. bližního svého 

Jon. 1, 5. volali j. k bohu svému
Mích. 7, 6. nepřátelé j-ého jsou vlastní jeho 
Zach. 3,10. povoláte j. * bližního svého pod fík 
M at 20, 9. vzali j. po penizi; 10.
Sk. 3,26. aby se j. odvrátil od nepravosti 
ftím. 14,12. j. sám za sebe počet vydávati bude
— 15, 2. j. z nás bližnímu se lib

IK or. 1,12. že j. z vás říká: Já jsem Pavlův
— 3,13. j-ého dílo zjeveno bude

j-ého dílo oheň zprubuje
— 4, 5. bude míti chválu j. od Boha
— 7, 2. j. manželku svou měj

j-á měj muže svého
— 12, 7. j-ému dáno bývá zjeveni Ducha

— 15,23. j. v svém pořádku 
Gal. 6, 5. j. své břímě ponese
FiL 2, 4. nehledejte j. jen svých věci 
Žid. 9, 5. vypravovati o j-é obzvláštně 
Jak. 1,14. j. pokoušín bývá od svých žádostí
Zj. 22,12. abych odplatil j-ému podlé skutků

Jediael.
1 Par. 7,10. synové J-ovi: Bilan

Jedida.
2K r. 22, 1. jméno matky jeho bylo J.

Jedidiah.
2 Sam.12,25. nazval jméno jeho J. pro H.

Jediné.
Mich. 6, 8. j., abys činil soud
Mat. 24,36. o tom dni žádný neví, j. Otec můj

Jedinký.
Ž. 22,21. vychvať z moci psů j-cu mcu
— 35,17. vytrhni od lvů j-ou mou 

Pis. 6, 8. j-á při matce své
Ez. 33,24. j. byl Abraham

Jediný.
1 M. 22, 2. toho j-ého svého, Izáka; 12. 16. 
2M. 22,27. ten j. má oděv, jímž přikrývá tělo
4 M. 16,22. j. tento člověk zhřešil 
Joz. 23,14. ani j-é slovo z nich nepominulo 
Soud. 11, 34. Jefte měl dceru j-ou
1 Kr. 2,20. j-é věci neveliké já žádám od tebe
2 Par. 22, 2. Ochoziáš j. rok kraloval v Jeruz. 
Př. 4, 3. když jsem byl j. při matce své 
Pis. 4, 9. j-ou točenici hrdla svého
— 6, 8. j-á j. má holubice

Iz. 49,21. pozůstala jsem sama j-á
— 51, 2! že jsem j-ého povolal 

Zach. 14, 9. v ten den bude H. j.
M at 5,18. j-á literka nepomine ze zákona
— 19,17. žádný není dobrý, než j. Bůh;

Mk. 10, 18. Luk. 18, 19.
Mk. 12, 6. j-ého syna; Luk. 7, 12. 9, 38.
Luk. 8, 42. Jairus měl dceru j-ou
Řím. 5,17. v životě kralovati skrze j-ého J.
— 18. skrze j-é ospravedlnění milost

1 Kor. 8, 6. máme j-ého Boha Otce
Jak. 2,10. přestoupil by j-é (přikázaní)

Jedle.
Ž. 104,17. čáp příbytek svůj má na j-i 
Iz. 55,13. místo chrastiny vzejde j.
— 60,13. j. i pušpan k ozdobě svatyně mé 

Ez. 31, 8. j. nevrovnaly se ratolestem jeho 
Oz. 14, 8. já jsem jako j. zelenající se 
Zach. 11, 2. kvěl j., nebo padl cedr

Jedloví.
Iz. 14, 8. i j. veselí se nad tebou

— 41,19. vysadím poušť j-ím
Ez. 27, 5. z j. ze Sanir dělávali taflováni tvá

Jedlový.
1 Kr. 5,10. Šalomounovi dřiví j-ého; 2 Par. 2,8.
— 6,34. oboje dvéře z dříví j-ého
— 9,11. Chiram daroval dříví j-ého

2 Par. 3, 5. dům veliký opažil dřívím j-ým
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Jednání.
1 Tes. 4, 6. ani oklamával v j. bratra svého 
Žid. 5, 1. za lidi bývá postaven v j. s Bohem

Jednatel.
2 Sam.14,19. není-liž Joáb j. všeho tohoto?
Př. 13,17. j. věrný jest lékařství
Iz. 33, 7. j-é pokoje hořce plakali 

Jednati (se).
1 Sam. 2, 5. sytí z chleba j-ají se k dílu
— 20,19. na kt. se skryl, když se to j-alo
— 39. Jonata a David věděli, co se j-á 

Dan. 11,17. ukazuje, jakoby upřímě j-al
Jednodušný.

Fil. 2, 2. j-í jsouce, jednostejně smýšlejíce 
Jednomyslně.

Joz. 9* 2. aby bojovali proti Izraeli j.
Soud. 20, 1. shromáždilo se všecko množství j. 
Ž. 83, 6. j-ť se na tom spolu snesli 
Luk. 14,18. i počali se všickni j. vymlouvati 
Sk. 1,14. trvali j. na modlitbě; 2, 46.
— 2, 1. byli všickni j. spolu
— 4,24. j. pozdvihli hlasu k Bohu
— 5,12. bývali j. v síňci Šalomounově
— 7,57. obořili se j. ná něj
— 8, 6. pozorovali zástupové j. toho
— 18,12. povstali j. Židé proti Pavlovi 

Řím. 15, 6. abyste j. oslavovali Boha
Fil. 1,27. j. pracujíce u víře evangelium 

Jednomyslnost.
Ž. 133, 1. když bratří v j-i přebývají 

Jednomyslný.
Řím. 12,16. buďte vespolek j-í
— 15, 5. dejž vám býti j-ými vespolek

2 Kor. 9,13. z j-é poddanosti vaší k evangelium 
Fil. 2,20. žádného tak j-ého nemám
1 Petr 3, 8. všickni buďte j-i 

Jednooký.
Mat. 18, 9. lépe j-ému do života v jiti 
Mk. 9, 47. lépeť j-ému vjíti do království B.

Jednorozený.
Jer. 6,26. v kvílení jako po synu j-ém;

Am. 8, 10. Zach. 12, 10.
Jan 1,14. slávu, jakožto j-ého od Otce
— 18. j. ten Syn, kt. jest v lůnu Otce;

3, 16. 18. 1 Jan 4, 9.
Žid. 11,17. Abraham j-ého obětoval 

Jednorožcův.
4M. 23,22. jako silou j-ovou byv jim (Bůh)
— 24, 8. jako udatnost j-ova j. jemu 

Ž. 22, 22. od rohů j-ových vyprosť mne
— 92,11. můj roh vyzdvihneš jako j.

Jednorožec.
5 M. 33,17. rohové j-žce rohové jeho 
Job 39, 9. svolí-liž j., aby tobě sloužil?
Ž. 29, 6. aby skákali jako mladý j.
Iz. 34, 7. sestoupí s nimi i j-ové 

Jednostejně.
Job 21,26. j. v prachu léhnou 
Př. 17,15. ohavnosti jsou H-u oba j.
IKor. 1,10. abyste j. mluvili všickni

Fil. 2, 2. j. smýšlejíce
— 3,16. j. smyslme
— 4, 2. aby j. sn&yslily v Pánu

Jednostejný*
1 M. 41,25. sen Faraónův j. jest; 26.
2 M. 12, 49. j-é právo bude; 3 M. 24, 22.
3 M. 7, 7. j-é právo míti budou
1 Sam. 6, 4. rána j-á j. na všechněch 
1 Kr. 6,25. míru j-ou a řezbu j-ou měli cherub. 
Kaz. 2,14. j-é příhody všechněm se přiházejí
— 3,19. dýchání j-é všickni mají
— 9, 3. případnost j-á jest všechněch 

E?. 23,13. cesta j-á j. oboudvou
— 46,22. míra j-á těch Čtyř síní nárožních 

Mk. 14, 56. svědectví jejich nebyla j-á; 59.
Sk. 11,17. poněvadž j. dar dal jim Bůh 
Řím. 12, 4. nemají všickni oudové j-ého díla
1 Kor. 1,10. spojeni j-ou myslí, j-ým smyslem
— 15,39. ne každé tělo jest j-é tělo 

Fil. 2, 2. abyste j-ého smyslu byli
j-ou lásku majíce

— 3, 1. j-ých vám věci psáti mně se nestýště
— 16. při j-ém zůstávejme pravidle 

Žid. 10, 1. j-ými obětmi nikdy nemůž; 11.
Jednota.

Ef. 4, 3. usilujíce zachovávali j-u duc^a
— 13. až bychom se sběhli v j-u víry

Jednotělný.
Ef. 3, 6. že jsou pohané spoludědicové a j-í 

Jednou.
2 M. 33, 5. jakž jen j. vstoupím mezi vás 
Joz. 6, 3. obcházeti město j. za den; 11. 
Soud. 6,39. že promluvím ještě j.
— 16,28. žádám, toliko aspoň j., ó Bože

1 Kr. 10,22. j. vc třech letech vracely se lodí;
2 Par. 9, 21.

Job 33,14. j. mluví Bůh silný i dvakrát
— 39,35. j. jsem mluvil, nýbrž i podruhé 

ž. 62,12. j. mluvil Bůh, dvakrát jsem
— 89,36. j. jsem přisáhl skrze svatost svou 

Ag. 2, 7. ještě j. pohnu nebem; Žid. 12, 26. 
Řím. 6,10. hříchu umřel j. (Kristus)
2 Kor. 11,25. j. jsem byl kamenován
Žid. 6, 4. nemožné jest j. již osvíceným
— 7,27. učinil to j., samého sebe obětovav
— 9, 7. j. v rok sám nejvyšší kněz (vchází)
— 12. všel j. do svatyně
— 26. nyní j. při skonáni věků zjeven jest
— 27. uloženo lidem j. umříti
— 28. Kristus j. jest obětován
— 10,10. skrze obětování těla J. K. j.
— 12,26. ještěť j. pohnu netoliko zemí
— 27. to že dí: ještě j„  ukazuje

1 Petr 3,18. Kristus j. za hříchy trpěl 
Juda 3. o víru, kt. j. dána svátým

Jedoucí ( =  jenž j í ).
Iz. 55,10 vydává chléb j-ímu 

Jedovatě.
2 Par. 25,27. spikli se j. proti (Amaziášovi)

Jedovatý.
15 M, 32, 32. hroznové jejich j-i
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2. 58, 5. jed v sobě mají jako j. had 
Jer. 8,14. vodou j-ou nápoji nás
— 9,15. napojím je vodou j-ou; 23, 15.

Mk. 16,18. jestliže by co j-ého pili
Jedutun.

1 Par. 9,16. syna J-ova; Neh. 11, 17.
16, 38. Obededoma, syna J-ova; 41. 42.

25, 1. 3. 6. 2 Par. 5, 12. 29, 14. 35,15. 
2. 39, 1. přednímu zpěváku J-ovi žalm;

62, 1. 77, 1.
Jefone.

4 M. 13, 7. Kálef, syn J-ův; Joz. 14, 6.
Jefta.

Joz. 15,43. města: J. Ásna a Nesib
Jefte.

Soud. 11, 1. J. Galádský byl muž udatný
— 3. sběhli se k J. lidé povaleči
— 6. řekli k J.: Buď vůdce náš
— 12. poslal J. k králi Ammonitskému
— 29. nadšen byl J. duchem Hospodin.
— 30. učinil J. slib Hospodinu
— 32. přitáhl J. na Ammonitské
— 34. když se navracoval J. do Masfa
— 12, 7. soudil J. Izraele 6 let

2id. 11, 32. nepostačit čas k vypravování o J.
Jegar Sahadutha.

1 M. 31, 47. nazval ji Lában J. S.
Jehalleleel.

1 Par. 4,16. synové J-ovi: Zif 
Jehelní.

Mk. 10,25. snáze j. velbloudu skrze j. ucho 
projiti; Luk. 18, 25. (Mat. 19,24.) 

Jehla.
Mat. 19,24. snázeť jest velbloudu skrze uši j-y; 

(Mk. 10, 25. Luk. 18, 25.)
Jehně.

1 M. 30, 40. potom ta j-ata odloučil Jákob
2. 114, 4. poskakovali pahrb. jako j-ata; 6.

Jehnice.
1 M. 21,28. postavil Abraham 7 j-ic stáda

Jehňátko.
Iz. 40,11. do náruči svého shromáždi j-a 
Zach. 11,16. nebude ani j-a hledati (pastýř)

Jehoram.
2 Kr. 1,17. J-a, syna Jozafatova, krále Judské-

ho; 2 Par. 21, 1.
— 8,16. J., syn Jozafatův, král Judský
— 8,24. usnul J. s otci svými

2 Par. 21, 4. J. zmordoval všecky bratři své
— 9. J. porazil Idumejské
— 22, 6. Azariáš syn J-a krále Judského

Jéhu.
1 Kr. 16, 1. 7. 12. 2 Par. 19, 2. 20, 34. J., syn 

Chananův, prorok
— 19,16. J. pomažeš za krále nad Izraelem

1 Kr. 9, 2. uzříš J., syna Jozafata, syna Namsi;
10, 1. násl. 12, 1. 13, 1. 14, 8. 15, 
12. Oz. 1, 4.

— 13. kralu je t J.! 14. 24.

— 10,11. pobil J. všecky z domu Achabova;
18. 31.

1 Par. 2, 38. Obéd zplodil J., J. AzariáŠe
— 4,35. J., syn JozabiáŠe

Jehus.
1 M. 36,18. kníže J., Jhelom, Koré

Jecholia.
2 Kr. 15, 2. jméno matky jeho J. z Jeruz.;

2 Par. 26, 3.
Jekonam.

Joz. 12, 22. král J. z Karmelu jeden 
Jekoniás.

1 Par. 3,16. 17. Jer. 24, 1. 28, 4. Mat. 1, 11. 12. 
Jer. 27, 20. přestěhoval J-e, krále Judského 

Jeksan.
1 Par. 1, 32. synové J-ovi: Sába a Dédan 

Jektán.
1 M. 10, 26. J.
1 Par. 1,19. Peleg, jméno bratra jeho J.
— 20. J. zplodil Elmodada

Jektehel.
2 Kr. 14, 7. Amaziáš dobyl Sela, i nazval J.

Jelen.
5 M. 12,15. 22. 14, 4. 5. jisti budete: j-a
1 Kr. 4, 23. kromě j-ů, srn, bůvolů
2. 42, 2. jakož j. řve po tekutých vodách 
Iz. 35, 6. poskočí kulhavý jako j.
Pláč 1, 6. knížata její podobná j-ům 

Jemima.
Job 42,14. první dal jméno J., druhé Keciha 

Jemini.
Soud. 19,16. lidé místa toho byli synové J.
1 Sam.22, 7. řekl Saul: Slyšte, synové J.
2 Sam. 16,11. 19, 16. Semei, syn Geri, syna J.

— 20, 1. Séba, syn Bichry, muž J.
Jen.

Iz. 66, 8. Sión j. počal pracovati ku porodu 
Jer. 6, 6. j. nátisk jest u prostřed něho 

Jerachmeel.
1 Par. 2, 9. synové Ezronovi: J.; 33.

— 25. synové J-e, prvorozeného Ezronova
— 24,29. synové Císovi: J.

Jer. 36,26. J-ovi, synu královu
Jeremiáš.

2 Kr. 23, 31. Chamutal, dcera J-ova z Lebna;
24, 18. Jer. 52, 1.

2 Par. 35,25. naříkal J. nad Joziášem
— 36,12. aniž se pokořil před J-em prorokem 

Ezd. 1, 1. naplnila řeč H. skrze ústa J-ova 
Jer. 1, 1. slova J-e syna Helkiášova z kněží
— 18,18. vymyslme proti J-ovi chytrost
— 20, 2. ubil Paschur J-e proroka
— 28,11. i počal jiti J. prorok cestou svou
— 33, 1. slovo H-ovo k J-ovi po druhé
— 37,13. hejtman nad stráži jal J-e proroka
— 16. seděl tam J. mnoho dní
— 38, 6. vzali J-e a uvrhli jej do jámy
— 13. vytáhli J-e po provazích z jámy
— 39,11. přikázal král Babylonský o J-ovi
— 14. vzali J-e ze síně stráže
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Jer. 40, 6. takž přišel J. k GodoliáŠovi
— 51,64. až potud slova J-ova

Mat. 2,17. naplněno povědění J-e proroka
— 16,14. někteří (praví tě býti) J-em

Jericho.
5 M. 34, 3. údolí J-a; 2 Par. 28, 15.
Joz. 2, 1. shlédněte zemi, zvlášť J.
— 6, 1. J. velmi pilně zavřino bylo
— 2. dal jsem v ruku tvou J.
— 26. zlořečený, kt. by stavěl J.
— 12, 9. král J-a jeden
— 18,21. synů Beniaminových: J.

2 Sam. 10, 5. pobuďte v J-u, dokudž neobrostou 
brady vaše; 1 Par. 19, 5.

1 Kr. 16, 34. Hiel vystavěl J.
2 Kr. 2, 5. synové proročtí, kt. v J-u; 15. 18. 
Mat. 20,29. když vycházeli z J.
Mk. 10,16. přišli do J., a když vycházel z J-a 
Luk. 10, 30. šel z Jeruzaléma do J.
— 18, 35. když se přibližovali k J.
— 19, 1. a všed bral se skrze J.

Žid 11,30. věrou zdi J-a padly
Jeriota.

1 Par. 2,18. Kálef zplodil s Azubou a J-ou
Jerišský.

2 Kr. 25, 5. na rovinách J-ých; Jer. 52, 8.
Jerobál. Viz: Jeroboset.

Soud. 6,32. 7, 1. J., jenž j. Gedeon; 8, 29. 35.
9, 1. 5. 16. 28.

1 Sam.12,11. poslal H. J-e a vytrhl vás
Jeroboám.

1 Kr. 11,26. J. syn Nébatúv; 12, 15. 16, 3. 26. 31.
21, 22. 22, 53. 2 Kr. 9, 9. 2 Par. 10,15.

— 8. J. byl muž silný a udatný
— 40. chtěl Šalomoun zabiti J-a
— 12,20. ustanovili ho (J-a) králem
— 13, 1. když J. stoje u oltáře kadil; 4.

2 Kr. 23, 15.
— 33. neodvrátil se J. od cesty zlé
— 14, 1. Abiáš, syn J-ův
— 6. ženo J-ova, proč se jinou činíš?
— 30. válka mezi Roboámem a J-em
— 15, 29. zahubil všecken dům J-ův

a nepozůstavil žádné duše z J-a
— 16, 2. ty jsi chodil po cestě J-ově

2Kr. 3, 3. v hříších J-a, syna Nébatova; 10.
29. 13, 2. 6. 11. 14, 24. 15,9. 18. 24. 28.

— 10,31. aniž odstoupil od hříchů J-a
— 13,13. usnul Joas a sedl J. na stolici jeho
— 14, 29. usnul J. s otci svými

1 Par. 5,17. vyčteni ve dnech J-a krále Izr.
Oz. 1, 1. za dnů J-a, syna Joasova; Am. 1,1. 
Am. 7, 9. povstanu proti domu J-ovu
— 11. od meče umře J.

Jeroboset.
2 Sam.11,21. kdo zabil Abimelecha syna J-ova?

Viz: Gedeon, Jerobál.
Jerusa.

2 Kr. 15,33. jméno matky jeho J.; 2 Par. 27, 1.
Jeruzalém.

Joz. 15,63. Jebuzejských, obyvatelů J-a

bydlil Jebuzejský v J-ě; Soud. 1, 21.
— 18,28. J. dědictví synů Beniaminových

Soud. 19, 10.
Soud. 1, 8. vybojovali synové Juda J.
2 Sam. 5, .6. táhl král k J-u; 1 Par. 11, 4.
1 Kr. 8, 1. shromáždil šal. k sobě do J-a starší
— 12,28. dosti jste již chodili do J-a

2 Kr. 19,31. z J-a vyjdou ostatkové
— 21, 4. v J-ě položím jméno své; 7.
— 13. vztáhnu na J. Šňůru Samařskou
— 22,14. (Chulda) bydlila v J-ě na druhé

straně; 2 Par. 34, 22.
1 Par. 9, 3. bydlili v J-ě z synů Judových
2 Par. 6, 6. vyvolil jsem J., aby tu přebývalo

— 11,16. přišli do J-a, aby obětovali H.
Neh. 11, 1. vzali 10. člověka k bydleni v J-ě 
Ž. 116,19. u prostřed tebe, J-e!
— 122, 2. nohy naše v branách tvých, ó J-e!
— 6. žádejtež pokoje J-u
— 125, 2. okolo J-a jsou hory
— 128, 5. spatřuj dobré věci JTa
— 137, 5. jestliže se zapomenu, ó J-e; 6.
— 147, 2. stavitel J-a H.
— 12. chval, J-e, Hospodina 

Pis. 6, 3. pěkná, jako J.
Iz. 2, 3. vyjde slovo H. z J-a
— 31, 5. tak hájiti bude H. J-a
— 9. oheň na Siónu a pec v J-ě
— 40, 2. mluvte k srdci J-a
— 9. J-e, zvěstovali věcí potěšených
— 44,26. kt. dím o J-u: Bydleno bude v něm
— 28. řekne J-u: Zase vystaven buď
— 51,17. povstaň, J-e! 52, 2.
— 52, 1. oblec se v roucho okrasy, ó J-e!
— 62, 7. fiby J. byl slavný na zemi
— 65,18. já stvořím J. k plésáni

Jer. 3,17. nazývati budou J. stolici H-ovou
— 4,14. obmej od nešlechetnosti srdce, J-e
— 6, 8. usmysl sobě, ó J-e!
— 13, 27. běda tobě, J-e!
— 15, 5. kdo by se slitoval nad tebou, J-e?
— 51,50. J. nechť vstupuje na srdce vaše 

Ez. 4, 1. vyrej na ní město J.
— 16, 2. oznam J-u ohavnosti jeho
— 23, 4. jméno J-a Aholibah

Dan. 9,25. od vyjití výpovědi o vystaveni J-a 
Sof. 1,12. přehledávati budu J.
— 3,18. toužící po J-u zase seberu 

Zach. 1,16. pravidlo vztaženo bude na J.
— 8, 3. bydlim u prostřed J-a

aby sloul J. městem věrným
— 15. myslím dobře činiti J-u
— 12, 3. položím J. jako kámen přetěžký
— 6. ostojí J. ještě na místě svém v J-ě
— 14, 2. shromáždím národy proti J-u
— 11. J. bezpečně seděti bude 

Mal. 2,11. ohavnost se děje v J-ě
Mat. 2, 3. zarmoutil se i všecken J. s ním
— 3, 5. vycházel k němu J.
— 5,35. ani skrze J. (budeš přisahati)
— 20,18. vstupujeme do J-a; Mk. 10, 33.
— 23,37. J-e, J-e, mordéři pror.; Luk. 13, 34.



208 Jeruzalém — ještěrka.

Luk. 2,38. kt. čekali vykoupení v J-ě
— 9,51. aby šel do J-a; 53.
— 13, 33. nelze proroku zahynouti kromě J-a
— 21,24. J. tlačen bude od pohanů
— 24,18. ty sám jsi z příchozích do J-a
— 47. aby bylo kázáno, počna od J-a

49. vy čekejte v městě J-ě; Sk. 1, 4.
Jan 4, 20. v J-ě j. místo, kdež se modliti 
Sk. 1, 8. budete mi svědkové i v J-ě
— 5, 28. naplnili jste J. učením svým
— 20,22. beru se do J-a; Řím. 15, 25.
— 25, 3. aby jej kázal přivésti do J-a

1 Koř. 16, 3. aby donesli milost vaši do J-a 
Gal. 1,17. aniž jsem se vrátil do J-a
— 18. po 3 letech navrátil jsem se do J-a
— 2, 1. po 14 letech vstoupil jsem do J-a
— 4,25. nynější J. v službu podroben
— 26. ten svrchní J. svobodný j.

Žid. 12,22. přistoupili jste k J-u nebeskému 
Zj. 21, 2. město svaté, J. nový; 3, 12.
— 10. ten svátý J. s nebe

Jeruzalémský.
Joz. 10, 3. Adonísedech, král J.
— 12,10. král J. jeden

2 Kr. 19,21. potřásá za tebou hlavou dcera J-á;
Iz. 37, 22.

— 25,10. zdi J-é pobořilo vojsko Kaldej.
Ž. 51,20. vzdělej zdi J-é
Pis. 2, 7. zavazujiť vás přísahou dcery J-é 
Jer. 13, 9. zkazím pýchu J-ých 
Pláč 1, 8. těžce hřešila dcera J-á
— 2,13. koho připodobním tobě, dcero J-á 

Zach. 2, 4. po všech bydliti budou J-ští
— 8, 4. starci i baby na ulicích J-ských
— 9, 9. prokřikuj dcerko J-á

Jesi.
1 Par. 4,20. synové J.: Zochet

Jeskyně.
1 M. 19, 30. Lot bydlil v j-i
— 23, 9. j. Machpelah; 11. 17. 19. 20. atd.

25, 9. 49, 29. 50, 13.
Joz. 10,16. skryli se v j-i při Maceda; 17. 23.
1 Sam.22, 1. j. Adulam; 1 Par. 11, 15. Ž. 57, 1.
— 24, 4. j., do níž vsel Saul na potřebu;

seděli v té j-i; 8. 9. 11. Ž. 142, 1.
2 Sam.17, 9. v záloze stojí v nějaké j-i
1 Kr. 18, 4. a skryl je po padesáti v j-i
— 13. že jsem skryl z proroků H. 100 v j-i
— 19, 9. všed do jakési j., nocoval tam 

Iz. 2,19. tehdy půjdou do j-i skal
Ez. 33,27. kdo v j-ích, morem zemrou 
Jan 11, 38. byla j. a kámen svrchu položen 
Žid. 11,38. bloudíce po horách a j-ích 
Zj. 6,15. králové skryli se v j-ích

Jede.
Job 39, 9. svoli-liž, aby u j-i tvých nocoval?
Př. 14, 4. kdež není volů, prázdné j.
Iz. 1, 3. osel zná j. pánů svých
Luk. 2, 7. (Maria) položila jej v j-ech
— 12. nemluvňátko ležící v j-ech
— 16. nalezli nemluvňátko v j-ech
— 13,15. zdali neodvazuje osla od j-í

Mat. 1, 5. 6. Luk. 3, 32. Sk. 13, 22. Řím. 15, 12. 
Jestliže.

Soud. 6, 31. j-ť jest bohem, nechať se sám 
Mat. 8,31. j. nás vymítáš, dopustiž nám vjíti

— 14, 28. Pane, j. jsi ty, rozkaž mi
Jestřáb.

3 M. 11,16. ohavnost jsou: j.
Job 39,26. zdali podlé rozumu tvého létá j.? 

Jesua.
1 Par. 24,11. na J. devátý (los padl); 2 Par. 31,

15. Ezd. 2, 2.
2 Par. 31,15. jemuž ku pomoci byli J.
Ezd. 2, 2. kt. přišli se Zorobábelem, s J.

— 3, 2. vstav J. syn Jozadakův
— 4, 3. J. i jiná knížata z Izraele; 5, 2.

8, 33. Neh. 3, 19. 7, 7.
Jesui. Jesuitský.

4 M. 26,44. J., z něhož čeled J-ská
1 Sam.14,49. synové Saulovi: Jonata a J.

Ještě.
1 M. 29,30. sloužil u něho j. 7 let
2 M. 9,17. j. ty pozdvihuješ se proti lidu mému 
Soud. 6, 39. že promluvím j. jednou
— 16,28. abych se j. jednou pomstiti mohl
— 20,23. půjdeme-li j. k boji 

Rut 1,11. zdaliž j. budu míti syny
1 Sam.20,17. j. i přísahou zavázal Davida
1 Kr. 22, 8. j-ť muž jeden, skrze něhož poradili 
Job 6,10. mám j., čím bych se potěšoval 
ž. 78, 30. j. nevyplnili žádosti své

j. pokrm byl v ústech jejich
— 32. s tím se vším vždy j. hřešili
— 139, 4. než j. mám na jazyku slovo

Př. 8, 24. když j. nebylo propasti, zplozena 
Jer. 13,27. což se j. neočistíš?
— 15, 9. zapadne jí slunce j. ve dne 

Ez. 20, 27. j. i tímto rouhali se mi 
Dan. 9,20. j. jsem mluvil a modlil se a 
Oz. 3, 1. j. jdi a zamiluj ženu cizoložnou 
Ag. 2, 7. j. jednou pohnu nebem i zemí 
Zach. 1,17. utěší j. H. Sión
— 8, 4. j-ť sedati budou starci i baby
— 20. j. budou přicházeti národové
— 12, 6. ostojí Jeruzalém j. na místě svém 

Mat. 18,16. přijmi k sobě j. jednoho aneb dva
— 26,65. což j. potřebujeme svědků?

Mk. 14, 63. Luk. 22, 71.
Luk. 14,22. a j-ť místo jest 
Jan 7, 6. čas můj j. nepřišel
— 8,20. j. byla nepřišla hodina jeho
— 16,12. j-ť bych měl mnoho mluviti vám 

Zj. 22,11. kdo škodí, škoď j.
kdo smrdí, smrď j.

Ještěrčí.
Job 20,16. zabije ho jazyk j.
Mat. 3, 7. pokolení j.; 12, 34.
— 23, 33. plémě j.; Luk. 3, 7.

Ještěrka.
3M. 11,30. j. (nečistá vám bude)
Iz. 30, 6. j. a drak ohnivý létající
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Iz. 59, 5. pakli je roztlačí, vynikne j.
Sk. 28, 3. j., utíkajíc před horkem, připjala se 

Jestotě.
Iz. 53, 4. j. on nemoci naše vzal 

Jeter.
1 Par. 2,17. otec Amazův: J. Izmaelitský;
— 7,38. synové J-ovi: Jeíunne

(2 Sam. 17, 25.)
Jeterský.

1 Par. 2, 53. čeledi J-ých 
Jeti.

1 M. 37,28. když mimo ně jeli kupci Madian.
2 Sam.18, 9. Absolon jel na mezku
2K r. 9,19. co tobě do pokoje? Jeď za mnou!

— 20. příjezd Jéhu; nebo vztekle jede
— 25. když jsme jeli spolu za Achabem 

Oz. 14, 3. na koních nepojedeme
Mat. 2, 9. oni pak vyslyševše krále, jeli 
Sk. 8, 36. když jeli cestou, přijeli k vodě

— 39. jel cestou svou, raduje se
— 25, 6. (Festus) jel do Cezaree
— 27,13. pustivše se, jeli blízko Kréty 

Zj. 19,14. rytířstvo nebeské jelo za nim
Jetram.

2 Sam. 3, 5. J. z Egly, manželky Davidovy 
Jetro.

2 M. 3, 1. 4, 18. 18, 1. násl.
— 18, 5. přišel J. tesť Mojžíšův; 6. 9. 12.

Jezábel.
1 Kr. 16, 31. pojal ženu J., dceru krále Sidonsk.
— 18, 4. J. mordovala proroky H.; 13.
— 19. kt. jedí ze stolu J.
— 19, 1. oznámil Achab J. všecko, co Eliáš
— 2. poslala J. posla k Eliášovi
— 21, 5. přišedši k němu J., žena jeho
— 7. řekla mu J., žena jeho
— 11. jakž rozkázala jim J.; 14. 15.
— 23. i proti J. mluvil H., řka: Psi žráti

budou J.; 2 Kr. 9, 10. 36.
— 25. proto že ho ponoukala J., žena jeho

2 Kr. 9, 7. pomstím krve služeb. H. z ruky J.
— 30. J. uličila tvář svou a vyhlédala 

Zj. 2, 20. J., kt. se býti praví prorokyní
Jezdec.

1 M. 49,17. aby spadl j. jeho zpět
— 50, 9. vstoupili s ním také i vozové a j-i

2 M. 14, 9. vozové Faraonovi, a j-i jeho
i vojsko; 15, 19. Joz. 24, 6.

— 17. budu oslaven v vozích jeho i v j-ích
— 15, 1. koně i s j-em uvrhl; 2 M. 15, 21.

1 Sam. 8,11. zdělá sobě z nich j-e
1 Kr. 9, 22. úředníci nad vozy a j-i jeho
2 Kr. 2,12. vozové Izraelští i j-i jeho (13, 14.)

— 18,24. doufání pro vozy a j-e; Iz. 36, 9. 
Jer. 46, 4. zapřáhejte koně a vsedejte j-i 
Oz. 1, 7. nevysvobodím jich koňmi neb j-i 
Nah. 3, 3. j. vyzdvihne třpytící se meč 
Zach. 12, 4. raním j-e jeho zblázněním
Sk. 23,23. připravte j-ů 70 a drabantů 200 

Jezditi.
Soud. 5,10. kt. j-íte na bílých oslicích

Jer. 6,23. na koních j. budou sšikování
— 51,21. vůz s tím, kdož j-i na něm

Am. 2 ,15. kt. j-í na koni, nevysvobodí života
Jezdívati.

Est. 8,10. po poslích, kt. j-ali na koních; 14. 
Jezero.

2 M. 7,19. vztáhni ruku svou i na j-a jejich 
Job 14,11. jakož ucházejí vody z j-a 
Ž. 114, 8. obrací skálu v j. vod 
Iz. 14,23. obrátím jej v j-a vod
— 35, 7. obrátí se místo vyprahlé v j.
— 41,18. obrátím poušť v j. vod
— 42,15. j-a vysuším

Jer. 51, 32. j-a vypálena ohněm
Luk. 5, 1. on stál podlé j-a Genezaretského
— 2. uzřel 2 lodí, any stojí u j-a
— 8, 22. přeplavme se přes j.
— 23. přišel vítr bouřlivý na j.
— 33. hnalo se to stádo prudce do j-a 

Zj. 14,19. vmetal do j-a hněvu Božího; 20.
— 19, 20. do j-a ohnivého; 20, 10. 14. 15.
— 21, 8. díl jéjich v j-ře, kt. hoří ohněm

Jezevci. Viz: Kůže. 

Jezevec.
5 M. 14, 5. jisti budete: kamzíka, j-e 

Jezreel.
Joz. 15, 56. dědictví synů Juda: J.
— 19,18. meze (synů Izachar): J.

Soud. 6, 33. položili se v údolí J.
1 Sam.29,11. Filistinští táhli do J.
2 Sam. 2, 9. (Izbozet) králem nad J.
1 Kr. 18, 45. jel Achab a přijel do J.
— 21, 1. měl Nábot vinici v J.

2K r. 8,29. aby se hojil v J .; 2 Par. 22, 6.
— 9,10. Jezábel sežerou psi na poli J .; 36.
— 10, 6. přijďte ke mně zítra do J.

1 Par. 4, 3. z otce Etama: J.
Oz. 1, 4. nazoviž jméno jeho J.

vyhledává ti budu krve J.
— 5. lučiště Izraelovo v údolí J .; 11.
— 2,22. a ty věci vyslyší J-e

Jezreelský.
1 Kr. 21,23. psi žráti Jezábel mezi zdmi J-ými

J ezukrist.
Řím. 1, 1. Pavel, služeb. J-ův; (Gal. 1, 1.) 

Efez. 1, 1.
— 2,16. souditi bude Bůh skrze J-a
— 5, 1. pokoj s Bohem skrze P. n. J-a
— 11. chlubíme se Bohem skrze P. n. J-a
— 15. dar z milosti člověka J-a
— 17. králová ti budou skrze J-a; 21.
— 13,14. oblecte se v Pána J-a
— 15, 5. jednomyslnými vespolek podlé J-a
— 30. prosíme vás skrze J-a
— 16, 20. milost Pána našeho J-a; 24. 2 Kor.

8, 9. 13, 13. Fil. 4, 23. 1 Tes. 5, 28.
2 Tes. 3, 18. Filem. 25. Zj. 22, 21.

1 Kor. 1, 2. kt. vzývají jméno P. n. J-a
— 3. milost vám a pokoj od B. a P. J-a;

2 Kor. 1, 2. Ef. 1, 2. 6, 23. Fil. 1, 2.



Mk. 14, 62. J. řekl: Jáť jsem, a uzříte Syna čl.
— 72. na slovo, kt. řekl jemu J. (14, 30.)
— 15, 1. svázavše J-e vedli jej k Pilátovi
— 5. předce nic neodpověděl
— 15. dal jim J-e ubičovaného, aby
— 34. v hodinu devátou zvolal J.
— 37. J. zvolav hlasem velikým, pustil duši
— 16, 6. J-e hledáte Nazaretského, toho
— 9. vstav J. z mrtvých ráno v neděli 

Luk. 2,21. nazváno j. jméno jeho J.
— 2,27.-když uvodili J-e děťátko
— 43. zůstalo dítě J. v Jeruzalémě
— 52. J. prospíval moudrostí, věkem a
— 3,21. když se pokřtil i J.
— 23. J. počínal býti jako ve 30ti letech
— 4, 1. J. pln byv Ducha svátého
— 14. navrátil se J. v moci Ducha do Ga-

lilee
— 34. což j. tobě do nás, J-i Nazaretský
— 5, 8. Petr padl k nohám J-ovým
— 10. i dí Šimonovi J.: Nebojž se
— 12. uzřev J-e, padl na tvář
— 19. skrze podlahu spustili jej před J-e
— 22. poznav J. myšlení jejich
— 6, 9. řekl jim J.: Sluší-li v sobotu
— 7, 3. uslyšav o J-ovi, poslal starší
— 4. přišedše k J-ovi, prosili ho
— 6. tedy šel J. s nimi
— 9. uslyšav to J., podivil se
— 19. (Jan Křtitel) poslal k J-ovi, řka
— 8,28. uzřev J-e a zkřikna, padl

co j. tobě do mne, J-i, Synu Boha
— 30. otázal se ho J.: Jakť říkají?
— 35. přišli k J-ovi á nalezli člověka
— 38. ale J. propustil ho, řka
— 39. jak veliké věci učinil jemu J.
— 40. když se navrátil J., přijal jej
— 41. Jairus, padna k nohám J-ovým
— 45. řekl J.: Kdo se mne dotekl?
— 46. řekl J.: Dotekl se mne někdo
— 50. J. odpověděl: Neboj se, věř toliko
— 9,33. řekl Petr J-ovi: Mistře, dobréť j.
— 36. nalezen j. J. sám
— 42. přimluvil duchu nečistému J.
— 47. J. viděv přemyšlování srdce
— 50. dí jemu J.: Nebraňtež!
— 10, 21. rozveselil se v duchu J.
— 29. dí J-ovi: A kdo j. můj bližní?
— 39. Maria seděci u noh J-ových
— 13,12. uzřev ji J., zavolal ji k sobě
— 14. že v den sobotní uzdravoval J.
— 14, 3. odpověděv J. dí zákonníkům a
— 17,13. J-i přikazateli, smiluj se nad námi
— 18,16. J. svolav je řekl: Nechte dítek
— 19. řekl jemu J.: Co mne nazýváš
— 22. J. řekl mu: Jednoho se nedostává
— 24. viděv jej J. zarmouceného
— 37. že J. Nazaretský tudy jde
— 40. zastaviv se J., rozkázal
— 19, 3. žádostiv byl viděti J-e (Zacheus)
— 5. pohleděv zhůru J., uzřel jej
— 9. dí jemu J.: Dnes spasení stalo se

35. přivedli je (oslátko) k J-ovi 
vsadili na ně J-e

— 20, 8. řekl jim J.: Aniž já vám povím
— 22,47. Jidáš přiblížil se k J-ovi
— 63. muži, kt. drželi J-e, posmívali se
— 23, 8. Heródes, uzřev J-e, zradoval se
— 20. Pilát chtěje propustiti J-e
— 25. J-e vydal k vůli jejich
— 26. kříž aby nesl za J-em
— 28. J. dí: Dcery Jeruzalémské
—  34. J. řekl: Otče odpusť jim
— 42. dí J-ovi: Pane, rozpomeň se na mne
— 43. řekl mu J.: dnes budeš se mnou
— 46. zvolav J. hlasem velikým, řekl
— 23,52. (Jozef) vyprosil tělo J-ovo
— 24, 3. nenalezly těla Pána J-e
— 15. J. přiblíživ se, šel s nimi
— 19. o J-ovi Nazaretském, kt. byl prorok
— 36. postavil se J. u prostřed nich 

Jan 1,29. uzřel Jan J-e, an jde k němu
— 36. uzřev J-e, an se prochází
— 37. ti dva učedlníci šli za J-em
— 38. obrátiv se J. a uzřev je, dí
— 43. přivedl jej k J-ovi

pohleděv naň J., dí: Ty jsi Šimon
— 44. na druhý den chtěl J. vyjiti do Ga-

lilee
— 46. o kt. psal Mojžíš, nalezli jsme, J-e
— 48. vida J. Natanaele, an jde k němu
— 49. odpověděl J. a řekl: Prvé než tě

Filip
— 51. odpověděl J. (Natanaelovi)
— 2, 1. byla matka J-ova tam
— 2. pozván j. také J. na tu svadbu
— 3. řekla matka J-ova jemu
— 4. dí jí J.: Co mně a tobě, ženo?
— 7. řekl jim J.: Naplňte ty stoudve
— 11. to učinil J. počátek divů
— 13. vstoupil J. do Jeruzaléma
— 19. odpověděl J. a řekl jim: Zrušte
— 22. uvěřili slovu, kt. pověděl J.
— 24. J. nesvěřil sebe samého jim
— 3, 2. (Nikodém) přišel k J-ovi v noci
— 5. odpověděl J»: Amen, amen, pravím
— 22. potom přišel J. do země Judské
— 4, 1. že by J. více učedlníků činil
— 2. ačkoli J. sám nekřtil
— 6. ustav na cestě J., posadil se
— 7. kt. řekl J.: Dej mi piti
— 16. řekl jí J.: Zavolej muže svého
— -17. di jí J.: Dobřes řekla: Nemám muže
— 21. dí jí J.: ženo, věř mi, jde hodina
— 26. dí ji J.: Jáť jsem
— 44. sám J. svědectví vydal, že prorok
— 46. opět přišel J. do Kány Galilejské
— 47. že by J. přišel z Judstva do Galilee
— 48. řekl jemu J.: Neuzříte-li divů
— 50. dí jemu J.: Syn tvůj živ j.

uvěřil řeči, kt. mluvil J.
— 53. že právě ta hodina byla, v kt. řekl J.
— 54. to druhý div učinil J., přišed
— 5, 1. šel J. do Jeruzaléma
— 6. toho uzřev J. ležícího
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Jan 5, 8. dí jemu J.: Vstaň, vezmi lože
— 13. nebo J. byl poodšel od zástupu
— 14. potom nalezl jej J. v chrámě
— 15. že by J. byl hó zdravého učinil
— 16. protož protivili se Židé J-ovi
— 17. J. pak odpověděl jim: Otec můj
— 6, 1. odšel J. za moře Galilejské
— 3. vsel na horu J.
— 5. pozdvih oči J. a viděv zástup
— 10. řekl J.: Rozkažte lidu, ať se
— 11. J. vzal ty chleby a díky učiniv
— 14. uzřevše div, kt. učinil J.
— 15. J. věda, že by ho učinili králem
— 17. nepřišel byl J. k nim
— 19. uzřeli J-e, an chodí po moři
— 22. že J. nebyl všel na lodí

24. když uzřel zástup, že J-e tu není 
přijeli hledajíce J-e

— 26. odpověděl jim J. a řekl: Amen, am.
— 32. řekl jim J.: Amen, amen, pravím
— 35. J. řekl jim: Jáť jsem ten chléb
— 42. zdaliž tento není J., syn Jozefův
— 53. řekl jim J.: Amen, amen; 8, 58.
— 61. věda J. sám v sobě, že by proto
— 64. věděl J. od počátku, kdo byli ne

věřící
— 67. tedy řekl J. ke dvanácti: Zdaliž i vy
— 70. odpověděl jim J.: Já vás 12 vyvolil
— 7, 1. potom chodil J. po Galilei
— 6. dí jim J.: čas můj ještě nepřišel
— 14. vstoupil J. do chrámu a učil
— 28. volal J. v chrámě uče
— 37. v poslední den svátku stál J.
— 39. ještě J. nebyl oslaven
— 8, 1. J. odšel na horu Olivetskou
— 6. J. skloniv se, psal na zemi
— 9. zůstal tu J. sám a ta žena
— 10. pozdvih se J., řekl jí: ženo
— 11. řekl jí J.: Aniž já tebe odsuzuji
— 12. J. opět jim mluvil; 21.
— 19. odpověděl J.: Aniž mne znáte
— 20. tato slova mluvil J. u pokladnice
— 31. řekl J. Židům, kt. uvěřili jemu
— 49. odpověděl J.: Jáť ďábelství nemám
— 54. odpověděl J.: Chválím-liť se sám
— 58. řekl jim J.: Prvé nežli Abraham
— 59. J. pak skryl se
— 9, 3. odpověděl J.: Ani tento zhřešil
— 11. člověk ten, kt. slově J., bláto
— 14. byla sobota, když J. učinil bláto
— 35. uslyšel J., že jej vyhnali
— 37. řekl jemu J.: I viděl jsi ho
— 39. řekl jemu J.: Na soud přišel jsem
— 41. řekl jim J.: Byste slepí byli
— 10, 6. to podobenství pověděl jim J.
— 7. opět řekl J., že já jsem dvéře
— 23. procházel se J. v chrámě
— 25. odpověděl J.: Pověděl jsem; 32. 34.
— 11, 4. uslyšav to J., řekl: Nemoc ta
— 5. miloval J. Martu i sestru její i Laz.
— 9. odpověděl J.: Zdaliž není 12 hodin
— 13. ale J. řekl o smrti jeho (Lazarově)
— 14. řekl jim J. zjevně; Lazar umřel

—  17. přišel J. a nalezl ho již 4 dni
—  20. Marta, jakž uslyšela, že J. jde
—  21. řekla Marta J-ovi
—  23. dí jí J.: Vstaneť bratr tvůj
—  25. řekl jí J.: Já jsem vzkříšení i život
—  30. ještě byl J. nepřišel do městečka
—  32. Maria, když přišla, kdež byl J.
—  33. J., jakž uzřel, ana pláče; 38.
—  35. i zaplakal J.
—  39. dí J.: Zdvihnete kámen!
—  40. dí jí J.: Všakť jsem řekl
—  41. J. pozdvihl vzhůru očí a řekl
—  44. řekl jim J.: Rozvěžtež jej
—  45. mnozí viděvše, co učinil J., uvěřili
—  46. pověděli farizeům, co učinil J.
—  51. že měl J. umříti za tento národ
—  54. J. již nechodil zjevně mezi Židy
—  56. hledali J-e a rozmlouvali
—  12, 1. J. přišel do Betany, kdež byl Lazar
—  3. Maria pak pomazala noh J-ových
—  7. řekl J.: Nech ji, ke dni pohřbu
—  9. přišli, ne pro J-e toliko, ale
—  11. mnozí z Židů uvěřili v J-e
—  12. uslyšeli, že J. jde do Jeruzaléma
—  14. dostav J. oslátka, vsedl na ně
—. 16. když oslaven byl J., rozpomenuli se
—  21. pane, chtěli bychom J-e vidě ti
—  22. Filip odpověděl J-ovi
—  23. J. odpověděl jim, řka: Přišlať ho

dina
—  36. toto pověděl J. a odšed skryl se
—  44. J. pak zvolal a řekl: Kdo věří
—  13, 1. věda J., že přišla hodina jeho
—  3. věda J., že jemu Otec všecko dal
—  8. odpověděl J.: Neumyji-liť tebe
—  10. řekl jemu J.: Kdož j. umyt
—  21. a to pověděv J., zkormoutil se
—  23. jeden z učedlníků, jehož miloval J.
—  25. odpočívaje na prsech J-ových 

26. odpověděl J.: Ten jest (t. zrádce)
—  27. řekl jemu J.: Co činíš, čiň spěšně; 29.
—  31. dí J.: Nyníť oslaven j. Syn člověka
—  36. odpověděl mu J.: Kam jdu, ty
—  38. odpověděl J.: Duši svou za mne
—  14, 6. dí (Tomášovi) J.: Já jsem ta cesta
—  9. dí (Filipovi) J.: Nepoznal jsi mne?
—  16,19. poznal J., že se ho chtěli otázati
—  31. odpověděl jim J.: Nyní věříte?
—  17, 1. to pověděv J., pozdvihl očí
—  18, 1. to když pověděl J., vyšel
—  2. často chodíval tam J.
—  4. J. pak věda všecko, což přijití mělo
—  5. odpověděli: J-e Nazaretského; 7.

řekl jim J.: Jáť jsem
—  8. odpověděl J.: Pověděl jsem vám
—  11. řekl J. Petrovi: Schovej meč
—  12. služebníci židovští jali J-e
—  15. šel za J-em Šimon Petr a jiný

všel s J-em do sině nejvýš, kněze
—  19. nejvýš, kněz tázal se J-e o učedl

nících
—  20. odpověděl jemu J.: Já zjevně
—  22. jeden ze služ. dal hůlkou J-ovi
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Jan 18,23. odpověděl J.: Mluvil-li jsem zle
— 28. vedli J-e od Kaifáše do rádného d.
— 32. aby se řeč J-ova naplnila
— 33. Pilát povolal J-e a řekl jemu
— 34. odpověděl J.: Sám-li od sebe to
— 36. odpověděl J.: Království mé neni
— 37. odpověděl J.: Ty pravíš, že já král
— 19, 1. vzal Pilát J-e a zbičoval
— 5. J. nesa tu korunu trnovou
— 9. (Pilát) řekl J-ovi: Odkud jsi ty?

Ale J. nedal jemu odpovědi
— 11. odpověděl J.: Neměl bys nade mnou
— 13. Pilát vyvedl ven J-e
— 16. pojali J-e a vedli
— 18. ukřižovali v prostředku J-e
— 19, J. Nazaretský, král židovský
— 20. kdež ukřižován byl J.
— 23. když J-e ukřižovali, vzali roucha
— 25. stály u kříže J-ova matka jeho
— 26. J. uzřev matku a učedlníka
— 28. věda J., že již všecko dokonáno

30. když okusil J. octa, řekl: Dokon. j.
— 33. k J-ovi přišedše, nelámali
— 38. Jozef byl učedlník J-ův, ale tajný

aby sňal tělo J-ovo
— 39. i Nikodém, kt. přišel k J-ovi v noci
— 40. vzali tělo J-ovo
— 42. tu položili J-e
— 20, 2. jehož miloval J.
—s 12. tu kdež bylo položeno tělo J-ovo
— 14. (Maria) uzřela J-e, an stojí

ale nevěděla, by J. byl
— 15. di ji J.: ženo, co pláčeš
— 16. řekl jí J.: Maria!
— 17. di ji J.: Nedotýkejž se mne
— 19. přišel J. a stál u prostřed
— 21. řekl jim J. opět: Pokoj vám!
— 24. Tomáš nebyl s nimi, když přišel J.
— 26. přišel J. a dvéře byly zavříny
— 29. di jemu J.: Žes mne viděl, Tomáši
— 30. mnohé divy činil J. před
— 31. abyste věřili, že J. j. Kristus
— 21, 1. zjevil se opět J. učedlníkům
— 4. stál J. na břehu

nevěděli učedlníci, by J. byl
— 7. řekl učedlník, kt. miloval J.; 20.
— 10. řekl jim J.: Přineste ryb; 12.
— 13. přišel J. a vzal chléb
— 14. to po třetí ukázal se J. učedlníkům
— 15. řekl J. Šimonovi: Šimone Jonášův
— 17. řekl jemu J.: Pasiž ovce mé; 16.
— 21. Petr dí J-ovi: Pane, co pak tento?
— 22. řekl jemu J.: Chci-li ho nechati
— 23. ale neřekl J., že by umřití neměl
— 25. i jiných mnoho věci, kt. činil J. 

Sk. 1,11. tento J., kt. vzhůru vzat j.
— 2,22. J-e Nazaretského, muže od Boha
— 32. toho J-e vzkřísil Bůh; 3, 15. 5, 30.
— 36. Bůh Pánem učinil i Kristem J-e
— 3,13. Bůh otců oslavil Syna svého J-e
— 26. Bůh vzbudiv Syna svého J-e
— 4,13. poznali je, že s J-em bývali
— 27. sešli se proti svat. Synu tvému J-ovi

— 6,14. že ten J. Nazaretský zkazí místo toto
— 7,55. uzřel J-e stojícího na pravici Boží
— 59. Pane J-i, přijmi ducha mého!
— 8,35. otevřev Filip ústa, zvěstoval jemu

J-e
— 9, 5. já jsem J., jemuž ty se; 22, 8. 26,15.
— 17. Sauli bratře, Pán J. poslal mne, kt.
— 10,38. J-e od Nazaréta pomazal Bůh
— 11,20. mluvili ftekům, zvěstujíce Pána J-e

18, 5. osvědčuje Židům, že J. j. Kristus
— 28. dokazuje z Písem, že J. j. Kristus
— 19,13. zaklínáme vás skrze J-e, kt. káže
— 15. J-e znám a o Pavlovi vím
— 20,35. pamatovati na slova Pána J-e
— 25,19. nesnáz o jakémsi J-ovi mrtvém
— 28,23. slouže jim k víře o J-ovi 

Řím. 3,26. kt. j. z víry J-ovy
— 4,24. kt. vzkřísil J-e, Pána našeho
— 10, 9. vyznáš-li ústy svými Pána J-e
— 14,14. ujištěn jsem v Pánu J-i

1 Kor. 11,23. že Pán J. v tu noc, v kt. zrazen
— 12, 3. v Duchu B. mluvě, nezlořečí J-i

žádný nemůže říci Pán J.
2 Kor. 4, 5. sebe služebníky yaŠimi pro J-e
— 10. mrtvení Pána J-e nosíme
— 14. kt. vzkřísil P. J-e, i nás skrze J-e
— 11, 4. kdyby někdo jiného J-e kázal 

Gal. 6,17. jizvy Pána J-e nosím na těle 
Ef. 4,21. jakž j. pravda v J-ovi
Fil. 2,10. aby ve jménu J-e klekalo 
Kol. 3,17. všecko čiňte ve jménu Pána J-e
1 Tes. 1,10. J-e, kt. vysvobodil nás od hněvu
— 4,14. věříme, že J. umřel a z mrtvých

kt. by zesnuli v J-ovi, přivede
2 Tes. 1, 7. při zjeveni Pána J-e s nebe 
Filem. 5. slyše o víře, kt. máš ku P. J-ovi 
Žid. 2, 9. J-e pro utrpení smrti slávou a cti

— 4,14. majíce velikého nejv. kněze, J-e
Syna Božího

— 6,20. J. jsa nejvýš, knězem na věky
— 7,22. lepší smlouvy prostředníkem J.
— 12, 2. patříce na vůdce J-e
— 24. k prostředníku Nov. zákona J-ovi
— 13,12. i J. vně za branou trpěl

1 Jan 2,22. kdož zapírá, že by J. nebyl Kristus
— 4,15. že J. j. Syn Boži; 5, 5.
— 5, 1. kdož věří, že J. j. Kristus 

Zj. 19,10. kteříž mají svědectví J-ovo
— 22,16. já J. poslal jsem anděla svého
— 20. přijdiž tedy, Páne J-i

Ježíš Kristus.
Mat. 1, 1. kniha rodu J-e K-a
— 16,20. žádnému, že by on byl ten J. K. 

Mk. 1, 1. počátek evangelium J-e K-a 
Jan 1,17. milost a pravda skrze J-e K-a

— 17, 3. kteréhož jsi poslal, J-e K-a 
Sk. 2,38. pokřti se ve jménu J-e K-a
— 3, 6. ve jménu J-e K-a vstaň; 4, 10.
— 20. poslal by, kt. vám kázán j., J-e K-a
— 5,42. nepřestávali zvěstovati J-e K-a
— 8,37. věřím, Že J. K. j. Syn Boži
— 9,34. uzdravuje tebe J. K.
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Sk. 10, 36. zvěstuje pokoj skrze J-e K-a
— 11,17. dar věřícím v Pána J-e K-a
— 15,11. skrze milost Pána J-e K-a věříme
— 26. vydali duši pro jméno P. n. J-e K-a
— 16,18. přikazuji tobě ve jménu J-e K-a
— 31. věř v Pána J-e K-a a budeš
— 19, 4. aby věřili v K-a J-e
— 20,21. o víře v Pána n. J-e K-a
— 28,31. uče o Pánu J-i K-u

ftim. 1, 4. (kázaní) o J-i K-u, Pánu našem
— 7. pokoj od Boha Otce a Pána J-e K-a

2 Tes. 1, 1. 1 Tim. 1, 2. 2 Tim. 1, 2.
— 3,24. vykoupení, kt. se stalo v K-u J-i
— 6, 3. kt. pokřtěni jsme v K-a J-e
— 11. živi jste Bohu v K-u J-i
— 23. milost B. život věčný v K-u J-i
— 8, 1. není potupení těm, kt. jsou v K-u J-i
— 2. zákon ducha života v K-u J-i
— 39. od lásky Boži, kt. j. v K-u J-i
— 15, 8. K. J. byl služebníkem obřízky
— 16, 7. kt. přede mnou byli v K-u J-i

25. utvrditi podlé kázáni J-e K-a
1 Kor. 1, 2. posvěceným v K-u J-i
— 30. vy jste tl něho v K-u J-i
— 2, 2. nic neuměti, nežli J-e K-a
— 3,11. základ položen, jenž j. J. K.
— 4,15. v K-u J-i já jsem vás zplodil
— 8, 6. máme jednoho Pána J-a K-a
— 16,24. láska má v K-u J-i

2 Kor. 1,19. J. K. nebyl: Jest a neni 
—- 4, 5. kážeme K-a J-e Pána
— 6. slávy Boží v tváři J-e K-a
— 13, 5. neznáte, že J. K. j. ve vás

Gal. 1,12. evangelium skrze zjevení J-a K-a
— 2, 4. svobody, kt. máme v K-u J-i
— 3, 1. před očima J. K. byl vypsán
— 26. synové Boží jste v K-u J-i
— 28. všickni jedno jste v K-u J-i
— 5, 6. v K-u J-i ani obřízka nic; 6, 15.
— 6,18. milost Pána J-e K-a s duchem vaš. 

Ef. 1, 1. svátým a věrným v K-u J-i
— 5. předzřidiv nás za syny skrze J-e K-a
— 2, 6. s ním posadil na nebesích v K-u J-i
— 10. jsouce stvořeni v K-u J-i
— 13. v K-u J-i blizci učiněni jste
— 20. gruntovní úhelný kámen sám J. K.
— 3, 9. všecko stvořil skrze J-e K-a
— 11. podlé předuložení věčného v K-u J-i 

Fil. 2, 5. to ciťte při sobě, co i při K-u J-i
— 11. že J. K. jest Pánem
— 21. ne těch věci, kt. jsou K-a J-e
— 3, 8. pro vyvýšenost známosti K-a J-e
— 14. k odplatě povolání Božího v K-u J-i
— 4, 7. hájiti bude srdci vašich v K-u J-i 

Kol. 2, 6. jakž jste přijali K-a J-e Pána
1 Tes. 5,18. ta j. vůle Boži v K-u J-i
1 Tim. 1,14. s milováním v K-u J-i
— 15. že K. J. přišel na svět
— 16. aby na mně prvním dokázal J. K.
— 2, 5. jeden i prostředník, člověk K. J.
— 3,13. u víře, kt. j. v K-u J-i
— 6,13. přikazujiť před K-em- J-em
— 14. do zjevení se Pána n. J-e K-a

2 Tim. 1, 1. zaslíbeni života, kt. j. v K-u J-i
— 2. od B. Otce a K-a J-e P. n.
— 9. podlé milosti nám dané v- K-u J-i
— 13. v lásce, kt. j. v K-u J-i
— 2, 1. v milosti, kt. j. v K-u J-i
— 3. ctný rytíř J-e K-a
— 8. pamatuj, že J. K. vstal z mrtvých
— 10. spaseni, kt. j. v K-u J-i
— 3,12. pobožně živi býti v K-u J-i
— 15. skrze viru, kt. j. v K-u J-i
— 4,22. Pán J. K. s duchem tvým 

Filem. 6. cožkoli dobrého skrze K-a J-e 
žid. 3, 1. spatřujte nejvýš, kněze K-a J-e
— 10,10. skrze obětování těla J-e K-a
— 13, 8. J. K. včera i dnes i na věky 

1 Petr 1, 2. skropeni krvi J-e K-a
— 3. skrze vzkříšení J-e K-a; 3, 21.
— 7. při zjeveni J-e K-a
— 5,10. k věčné slávě v K-u J-i
— 14. kt. jste v K-u J-i

1 Jan 1, 7. krev K-a J-e očišťuje nás
— 2, 1. přímluvci máme u Otce, J-e K-a
— 5, 6. kt. přišel skrze vodu a krev, J. K.
— 20. jsmeť v J-i K-u

Zj. 1, 5. od J-e K-a, jenž j. svědek věrný
— 9. spoluúčastník v trpělivosti J-e K-a

Jho.
1 M. 27, 40. svržeš j. s Šíje své
3 M. 26,13. polámal jsem závory jha vašeho
4 M. 19, 2. na kt. by ještě j. nebylo kladeno 
5M. 28,48. vloží na šiji tvou j. železné
1 Sam. 6, 7. krávy, na kt. jha nebylo vzkládáno
1 Kr. 12, 4. otec ztížil j. naše; 10. 2 Par. 10f 4. 
Iz. 9, 4. j. břemene jeho polámeš
— 58, 6. všelijaké j. abyste roztrhli
— 9. vyvržeš z prostřed sebe j.

Jer. 2,20. dávno polámal jsem j. tvé
— 27, 2. zdělej sobě oboječky a jha
— 8. nepoddal šije své pod j. krále Babyl.
— 28,10. sňal Chananiáš to j. s šíje Jer.
— 13. jha dřevěná jsi polámal

zdělej místo nich jha železná 
Pláč 1,14. svázáno j. j. přestoupení mých
— 3,27. kt. by nosil j. od dětinství svého 

Mat. 11,29. vezměte j. mé na se
— 30. j. mé jestiť rozkošné
— 21, 5. na oslátku té jhu podrobené

Sk. 15,10. vzkládajíce na hrdlo učedlníků j.
2 Kor. 6,14. netáhněte jha s nevěřícími
Gal. 5, 1. nezapletejte se zase v j. služebnosti
1 Tim. 6, 1. kt. koli pod jhem jsou služebnici
2 Petr 2,16. jhu poddaná oslice promluvivši

Jidáš.
Mat. 10, 4. J. Iškariotský, kt. i zradil ho;

Mk. 3, 19. Jan 18, 2. 5.
— 26,14. odšed k před. kněžim J. Iškariotský

Mk. 14, 10. Luk. 22, 3. 4.
— 25. odpovídaje J., který ho zrazoval
— 47. aj, J., jeden ze dvanácti přišel;

Mk. 14, 43. Luk. 22, 47. Jan 18, 3.
— 27, 3. vida J., zrádce jeho, že odsouzen 

Luk. 6,16. (Ježíš vyvolil) J-e Iškariotského
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Luk. 22, 3. vstoupil satan do J-e; Jan 13, 2.
— 48. J-i, políbením Syna čl. zrazuješ? 

Jan 6,71. to řekl o J-ovi Šimona Iškar.
— 12, 4. řekl jeden z učedlníků, J.
— 13, 2. ďábel vnukl v srdce J-e Išk.
— 26. skývu J-ovi, synu Šimona Iškar.
— 29. poněvadž J. měšec měl
— 18, 2. věděl i J. zrádce, to místo
— 3. J. pojav zástup, přišel tam

Sk. 1,16. J., vůdce těch, kt. jímali Ježíše
— 25. apoštolství, z něhož vypadl J.

Jídati.
1 M. 27, 4. krmi, jakž já rád j-ám
— 43,32. Egyptským, kt. s ním j-ali, ob

zvláštně
4 M. 11* 5. ryby, jichž jsme v Egyptě darmo 

j-ali
1 Sam. 1, 7. Anna plakávala a nic ne-ala
2 Sam. 9, 7. j. budeš za stolem mým
— 13. vždycky za stolem královským j-al 

2Kr. 4, 8. stavoval se tam (Elizéus) a j-al
chléb

— 25,29. j-al (Joachin) vždycky před ním 
Job 21,25. kt. nikdy nej-al s potěšením
— 31,39. j-al jsem úrody její bez peněz 

Ž. 41,10. kt. j-al chléb můj, pozdvihl paty
— 50,13. zdaliž j-ám maso z volů?
— 102,10. j-ám popel jako chléb

Př. 27,18. kdo ostříhá fíku, j-á ovoce jeho 
Kaz. 5,17. po všecky dny v té temnosti j-al
— 10,17. knížata tvá j-ají pro posilnění 

Jer. 22,15. otec tvůj zdaliž nej-al a nepíjel?
— 52,33. j-al chléb před ním vždycky 

PláČ 2,20. zdaliž j-ají ženy plod svůj?
— 4, 5. kt. j-ali rozkošné krmě, hynou 

Dan. 1,13. kt. j-ají pokrm ze stolu královského
— 11,26. kt. j-ají pokrm, potrou jej 

Am. 6, 4. j-ají berany ze stáda a telata 
Mk. 1, 6. Jan j-al kobylky a med lesní 
Luk. 13,26. j-ali jsme a píjeli před tebou 
Gal. 2,12. prvé j-al s pohany (Petr)

Jídlo.
1 M. 2, 9. ovoce k j-u chutné
— 3, 6. že dobrý j. strom k j-u
— 43, 34. bera j. před sebou, podával jim

2 M. 12,16. čehož se užívá k j-u od každého 
l^am . 9,13. než vstoupí na horu k j-u
— 20,24. sedl král za stůl k j-u
— 27. proč nepřišel syn Izai k j-u?

Př. 23, 1. když sedneš k j-u s pánem 
Jer. 16, 8. nechoď, abys sedati měl s nimi

při j-e
Mich. 7, 1. není žádného hroznu k j-u 
Mk. 6,31. že ani k j-u chvíle neměli 
Luk. 24, 41. máte-li tu co k j-u?
1 Koř. 11,21. nejprv s j-em večeře své se uspíší
— 22. domů nemáte k j-u a pití?
— 33. když se scházíte k j-u

Jílec.
Soud. 3 ,2Í2. i j-e za ostřím vešly tam 

Jilm.
Iz. 41, 19. 60, 13.

Jilmoví.
Iz. 6.13. jakož j. a doubí onoho náspu 
Oz. 4,13. obětuji a kadí pod j-ím 

Jílovatý.
1 Kr. 7,46. na rovinách Jordánských v j-é zemi

Jímající.
Řím. 7, 23. j. mne zákonu hřicha 

Jímati.
Př. 5,22. nepravosti j-ají bezbožníka

— 6,25. nechať tě nej-á víčky svými 
Iz. 42,22. mládence j-ají
Dan. 11,32. lid, kt. zná Boha, aby j-ali 
Mat. 26,55. jako na lotra vyšli jste j. mne 
Sk. 1,16. kt. byl vůdce těch, kt. j-ali Ježíše
— 8, 3. j-a je muže i ženy do žaláře
— 9,14. aby j-al všecky, kt. vzývají jméno

tvé
2 Kor. 10, 5. j-ajíce všelikou mysl v poddanost
2 Tim. 3, 6. j-ajice vodi ženky obtížené hříchy

Jinak.
2Sam .ll,25. že tak i j. sehlcuje meč

— 15,14. sic j. nemohli bychom ujiti
2 Par. 30,18. jedli beránka j. než psáno jest 

Jiní.
2 M. 16,14. ukázalo se cosi jako j. na žemi 
Job 38,29. j. nebeské kdo plodí?
Ž. 147,16, j-im jako popelem posýpá 

Jinudy.
Jan 10, 1. kdož nevchází dveřmi, ale j.

Jiný.
2 M. 12,38. j-ého lidu mnoho vyšlo s nimi

— 16.17. nasbírali j-í více, j-i méně
— 20, 3. nebudeš míti bohů j-ých přede

mnou
3 M. 19,19. s hovadem j-ého pokolení 
4M. 14,24. nebo v něm byl jk duch
5M. 4,35. není j-ého (Boha) kromě něho;

39. Joel 2, 27.
— 25, 5. nevdá se ven za j-ého muže

1 Sam.10, 6. proměněn budeš v muže j-ého
1 Kr. 14, 5. činiti se bude j-ou
— 6. proč se j-ou činíš?

Est. 1,19. království její dá král j-é lepší 
Job 8,19. z země j. vykvetá
— 9,24. jestliže ne on, kdož j. jest?
— 19,27. oči mé spatři jej, a ne j.

Př. 5, 9. abys nedal j-ým slávy své
— 27, 2. nechať tě chválí j-i a ne ústa tvá 

Kaz. 1, 4. věk pomijí, a j. věk nastává
— 6, 2. j. leckdos sžiře to

Iz. 65,22. nebudou štěpová ti, aby j. jedl 
Jer. 6,12. dostanou se domové jejich j-ým
— 8,10. dám ženy jejich j-ým
— 18, 4, zase udělal z ní nádobu j-ou 

Oz. 13, 4. aniž j. vysvoboditel kromě mne 
Mal. 2,11. za manželku dceru boha j-ého 
Mat. 2,12. j-ou cestou navrátili se do krajiny
— 27,42. j-ým pomáhal, sám sobě nemůž 

Luk. 4,43. i j-mť městům musím zvěstovati
— 18, l i .  děkuji tobě, že nejsem jako j-i lidé 

Jan 4,37. j., kdož rozsívá, a j., kt. žne
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Jan .5,4,3. kdyby j. přišel, toho přijmete
— 20,30. mnohé zajisté i j-é divy činil Ježíš
— 21,25. i j-ých mnoho věci, kt. činil Ježíš 

Sk. 2, 4., počali mluviti j-ými jazyky
— 4,12. neniť v žádném j-ém spaseni

není j-ého jména pod nebem
— 12,17. vyšed, bral se na j-é místo 

Řím. 2, 1. tím, že j-ého potupuješ, sám sebe
— 7, 3. bude cizoložnice, bude-li s j-ým
— 23. vidím j. zákon v oudech svých

1 Koř. 2, 2. usoudil, nic j-ého neuměti mezi
vámi

— 3,11. základu j-ého žádný položití nemůž 
Gal. 1, 6. že jste uchýlili se k j-ému evang.
— 7. kt. (evangelium) není j-é

Ef. 2, 3. byli jsme syijové hněvu, jako i j-í
— 3, 5. kt. za j-ých věků nebylo známo 

Fil. 2, 4. každý (hledej) také toho, což j.
j-ých

Zj. ,19,21. j-í zbiti js. mečem toho, kt. seděl
— 20, 5. j- mrtví neožili, dokudž se ne

vyplnilo
— 12. j-á kniha j. otevřína, t, j. kniha

života
Jiskra.

2 Sam.14, 7. tak uhasí j-u mou
Job 5, 7. jako j-y z uhlí vzhůru létají
— 18, 5. aniž se blyštěti bude j. ohně jejich
— 41,10. z úst jeho j-y ohnivé vyskakuji 

Př. 26,18. nesmyslný vypouští j-y smrtedlné 
Iz. 1,31. bude učinitel jeho jako j.
— 50,11. choďtež v j-ách, kt. jste roznítili 

Dan. 7, 9. trůn jeho jako j-y ohně
JÍ8t.

ftím. 4,21. jsa tím j., že cožkoli zaslíbil, mocen
— 8, 38. j. jsem, že ani smrt, ani život 

Fil. 1, 6. j. jsa tím, že ten, kt. začal
2 Tim. 1,12: j. jsem tím, že mocen j. toho, což

Jistě.
1 M. 20,11. j. není bázně B. na místě tomto
Soud. 13,22. j. zemřeme, nebo jsme B. viděli
Iz. 14,24. j., že jakž jsem myslil, ták bude
— 45,15. j. ty jsi Bůh silný

Mat. 5,37. buď řeč vaše: j., j.; Jak. 5, 12.
— 11, 9. j. pravím vám, i více nežli proroka
— 26. j., Otče, žeť se tak líbilo před tébou
— 14,33. j. Syn Boží jsi
— 26, 73. řekli Petrovi: J. i ty z nich jsi
— 27,54. j. Syn Boží byl tento

Luk. 23, 47. j. člověk tento spravedlivý byl
Jan 6,14. tento j. prorok, kt. měl přijití
Zj. 1, 7. budou plakati pro něj; j., amen

— 22,20. j-ť přijdu brzo, amen.
Jis ti

1 M. 2,16. z každého stromu svobodně j. budeš
— 17. ze stromu vědění dobr. a zlého

nejez
v kt. bys koli den z něho jedl

— 3, 1. nebudete j. z každého stromu rajsk.
— 2. ovoce stromů rajských jíme
— 3. řekl Bůh: Nebudete ho j.
— 5. že v kt. koli den z něho j. budete

— 6. vzala z ovoce jeho a jedla; 13.
dala také muži svému a on jedl;
12. 17.

— 11. nejedl-lis ale z toho stromu
— 17. s bolesti j. budeš z ní po všecky dny
— 18. budeš j. byliny polní
— 19. v potu tváři své chléb j. budeš
— 22. jedl by, i byl by živ na věky
— 9, 4. s duší, kteráž jest krev, nebudete j. 
—- 18, 8. sám stál při nich i jedli
— 19, 3. napekl chlebů přesných i jedli
— 24,33. nebudu j., dokudž nevypravím
— 25, 30. dej mi j. krmě té červené
— 34. Ezau jedl a pil a vstav, odšel
— 27,33. já jsem jedl ze všeho, než jsi přišel
— 32,32. nejedí synové Izraelští žíly krátké
— 39, 6. věděl, jediné o chlebě, kt. jedl
— 40,17. ptáci jedli z koše nad hlavou

mou; 19.
— 43,16. se mnou j. budou o poledni
— 25. slyšeli, že by tu měli j. chléb
— 32. nemohou Egyptští j. se Židy
— 45,18. j. budete tuk země této

2 M. 12, 7. u domů, v nichž jej j. budou
— 8. budou j. noci té maso pečené

s bylinami hořkými j. jej budou
— 9. nebudete j. z něho nic surového
— 11. takto j. budete: j. budete s chvá

táním
— 15. za 7 dni přesné chleby j. budete;

13, 6. 7. 34, 18.
kdo jedl by co kvašeného; 19.

— 18. u večer j. budete chleby přesné
— 20. j. budete chleby přesné
— 43. žádný cizozemec nebude j. z rfěho
— 44. obřezán teprv j. bude z něho
— 45. nájemník nebude j. z něho
— 46. v témž domě j. jej budeš
— 48. neobřezaný nebude j. z něho
— 16,12. k večerou j. budete maso
— 25. jeztež to dnes, poněvadž sobota j.
— 35. jedli synové Izr. mannu za 40 let

mannu jedli, dokudž nepřišli
— 18,12. aby jedli chléb před Bohem
— 22, 31. nebudete j. masa z udáveného
— 23,11. aby jedli chudí lidu tvého
— 24,11. ačkoli viděli Boha, jedli i pili
— 29,32. budeť j. Aron se syny svými maso
— 33. cizí nebude j., nebo svátá věc
— 32, 6. sedl lid, aby jedl a pil; 1 Kor. 10,7.
— 34,15. jedl bys z oběti jejich
— 28. 40 dní nejedl a nepil; 5 M. 9,9. 18. 

3M. 3,17. tuku a krve nebudete j.; 7, 26.
— 7,23. žádného tuku nebudete j.
— 10,17. pročež jste nejedli oběti za hřich
— 11, 2. tito jsou živočichové, k t  j. budete;

5 M. 14, 4. atd.
— 17,12. nižádný nebude j. krve; 19, 26.
— 19, 8. kdož by to jedl, pokutu nepravosti
— 21,22. chléb Boha svého j. bude
— 25,20. co budeme j. léta sedmého
— 26,10. j. budete úrody několikaleté
— 26. budete j. a nenasytíte se
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3 M. 26, 29. budete j. těla synů svých
4 M. 6, 3. hroznů ani suchých nebude j.

— 4. nebude j. z vinného kmene
— 11, 4. abychom se masa najedli?
— 13. dej nám masa, ať jíme; 18. 21.
— 15,19. když počnete j. chléb země
— 18,10. v svatyni budeš je j.

každý pohlaví mužského bude je j.
— 11. kdož čistý v domě tvém, bude je j.
— 31. j. budete desátky na všelikém místě
— 25, 2. jedl lid a klaněli se bohům jejich

5 M. 6,11. jedl bys a nasytil se; 26, 12.
— 8,10. když j. budeš a nasytíš se; 12.
— 11,15. budeš j. do sytosti; Iz. 23, 18.
— 12,18. j. na místě, kt. H.; 15, 20. 16, 7.
— 14, 3. nebudeš j. žádné věci ohavné
— 15, 22. v branách svých budeš je j.
— 27, 7. obětovati budeš a j. tu před H.
— 28, 53. j. plod života svého; 55. Ez. 5, 10.
— 32,13. aby jedl úrody polní

Soud. 13, 4. abys nejedla nic nečistého; 7. 14.
— 16. nebuduť j. pokrmu tvého
— 14, 9. šel cestou a jedl, dal jim i jedli 

Rut 2,14. když bude čas j., přistup a pojez
1 Sam. 2, 36. připusť mne, abych jedl chléb
— 9,13. lid nebude j., dokudž on nepřijde

potom pozvaní j. budou
— 19. budete dnes j. se mnou
— 24. vezmi sobě, jez. I jedl Saul
— 14,24. zlořečený, kt. by jedl prvé; 28.

32. jedl lid s krví; 33. 34.
— 34. bite tuto a jezte, i nebudete hřešiti
— 20, 34. Jonata nejedl toho dne
— # 28,20. Saul nejedl celý den; 22. 23. 25.
— 30,12. nic nejedl ani nepil 3 dni a 3 noci
— 16. jedouce a pijíce a provyskujíce

2 Sam. 3, 35. měli k tomu Davida, aby jedl
— 11,11. já mám vjíti do domu, abych jedl?
— 13. pozval ho David, aby jedl před ním
— 12, 3. chléb jeho jedla
— 17. aniž s nimi co jedl
— 20. rozkázal sobě dáti j. a jedl
— 13, 5. nechť přijde Támar a dá mi j.

abych viděl a jedl z ruky její; 9. 11.
1 Kr. 1, 25. oni jedí a pijí před ním
— 4,20. jedli a pili a veselili se
— 13, 8. aniž bych jedl na. místě tomto
— 14,11. toho ptáci j. budou; 16, 4. 21, 24.
— 17,15. jedla ona i (Eliáš) a čeleď její
— 19, 8. vstav jedl a pil a šel v síle pokrmu
— 21. maso jejich dal lidu i jedli
— 21, 4. odvrátiv tvář, ani chleba nejedl
— 5. smutný j. duch tvůj, že ani nejíš?
— 22,27. j. maličko chleba; 2 Par. 18, 26.

2 Kr. 4, 8. aby (Elizeus) jedl u ní
— 40. vylili mužům těm, aby jedli; 41. 42.
— 43. j. budou a ještě zůstane
— 44. předložil jim i jedli a zůstalo
— 6,22. dej jim, ať jedí a pijí
— 7, 2. uzříš, ale nebudeš j. z toho
— 8. malomocní jedli a pili
— 18,27. aby lejna svá jedli; Iz. 36, 12.

— 19,29. jíte roku 1., což se samo rodí,
třetího roku jezte ovoce z nich* 

Iz. 37, 30.
1 Par. 29, 22. jedli a pili před H. v ten den
Ezd. 2,63. nejedli z věcí svatosv.; Neh. 7, 65.
— 9,12. abyste jedli dobré věci země 

Neh. 8,10. jezte tučné věci a píte sladké 
Job 1, 4. sestry, aby jedly a pily s nimi;

13, 18.
— 6, 6. jedí to, což neslaného j.?
— 13, 28. jako roucho, kt. jí mol
— 31,17. jedl-li jsem skývu svou sám
— 40, 10. slon trávu jí jako vůl
— 42,11. jedli s ním v domě jeho

ž. 14, 4. sžírají lid můj, jako by chléb jedli
— 22,27. j. budou tiší a nasyceni budou
— 30. j. budou všickni tuční země
— 78, 25. chléb mocných jedl člověk
— 29. jedli a nasyceni jsou hojně
— 102, 5. že jsem chleba svého j. zapomenul
— 106, 20. v podobiznu vola, jenž jí trávu
— 28. jedli oběti mrch
— 127, 2. daremné jest vám j. chléb bolesti 

Př. 1, 31. j. budou ovoce skutků svých
— 4,17. proto, že jedí chléb bezbožnosti
— 9, 5. pojďte, jezte chléb můj
— 13,25. spravedlivý jí až do nasycení
— 18,21. kdož jej miluje, bude j. ovoce jeho
— 23, 6. nejez chleba člověka závistivého
— 7. díť: Jez a pí; ale srdce jeho
— 24,13. jez med! 25, 16. 27.
— 31,27. chleba zahálky nejí

Kaz. 3,13. jí a pije a užívá dobrých věcí
Pis. 4,16. ať milý můj jí rozkošné ovoce
— 5, 1. jím plást i med svůj, jezte, přátelé 

Iz. 1,19. dobré věci země j. budete
— 3,10. ovoce skutků svých j. bude
— 4, 1. chléb svůj j. budeme
— 5,17. ostatky těch tučných j. budou
— 7,15. máslo a med j. bude; 22.
— 22. j. bude máslo
— 11, 7. lev jako vůl plevy j. bude; 65, 25.
— 21, 5. přistroj na stůl, jez, pí
— 22,13. radost vaše j. maso a piti víno

jezme, píme, nebo zítra zemřeme;
— 29, 8. jako když se lačnému zdá, an jí
— 55, 1. pojďte, kupujte a jezte
— 2. jezte to, což j. dobrého
— 59, 5. kdož by jedl vejce jejich, umře
— 62, 9. kt. je shromažďují, budou je j.
— 65, 4. kt. jedí maso sviňské; 66, 17.
— 13. služebníci moji j. budou, vy pak hlad
— 21. vinice štěpovati budou a j. ovoce 

Jer. 24, 2. fíků, jakýchž nelze j.; 3. 8. 29, 17.
— 31,29. otcové jedli hrozen trpký; Ez. 18, 2.
— 30. člověk, kt. by jedl hrozen trpký 

Ez. 4, 9. za 390 dnů j. jej budeš; 10.
— 12. chléb ječný, kt. j. budeš
— 13. tak budou j. chléb svůj nečistý
— 14. udáveného nejedl jsem od dětinství
— 16. v Jeruzalémě j. budou chléb na

váhu
— 5,10. otcové j. syny a synové j. otce
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Ez. 12,18. chléb svůj se strachem jez
— 19. chléb svůj se zármutkem j. budou
— 24,17. aniž pokrmu čího jez; 22.
— 44, 29. oběti suché a za hřích j. budou 

Dan. 1,12. vaření, kt. bychom jedli a voda
— 4,22. bylinu jako volům tobě j. dávati
— 30. Nabuchod. bylinu jako vůl jedl
— 5,21. bylinu jako volům dávali jemu j.
— 6,18. král šel ležeti, nic nejeda
— 10, 3. pokrmu pochotného jsem nejedl 

Oz. 4,10. budou j. avšak se nenasytí
— 9, 4. z něhož, kdož by jedli poškvrnili
— 10,13. jedli jste ovoce lži

Joel 2,26. budete míti co j. a nasyceni
Am. 9,14. nadělají zahrad a j. budou ovoce
Mích. 3, 3. jedí maso lidu mého
— 6,14. budeš j. a nenasytíš se

Nah. 3,12. fíkové prší do úst toho, kdož by jedl
Ag. 1, 6. jíte, ale nebýváte nasyceni
Zach. 7, 6. když jíte, zdaliž ne pro sebe jíte?
Mat. 6,25. nepeč., co byste jedli; Luk. 12,22. 29.
— 31. nepečujte, říkajíce: co budeme j.?
— 9,11. s hříšníky jí mistr váš? Mk. 2, 16.
— 11,18. Jan, nejeda ani nepije; Luk. 7, 33.
— 19. Syn člověka, jeda a pije; Luk. 7, 34.
— 12, 1. počali vymítati klasy a j.; Luk. 6,1.
— 4. chleby posvátné jedl; Mk. 2, 26.

Luk. 6, 4.
— 14,16. dejte vy jim j.; Mk. 6, 37. Luk. 9,13.
— 20. jedli všickni a nasyceni jsou;

15, 37. Mk. 6, 42. 8, 8. Luk. 9, 17.
— 21. těch, kt. jedli bylo okolo; 15, 38.

Mk. 6, 44. 8, 9.
— 15, 2. neumývají rukou, když mají j. chléb
— 20. neumytýma rukama j.; Mk. 7, 2. 5.
— 27. štěňátka jedí drobty; Mk. 7, 28.
— 32. nemají, co by jedli; Mk. 6, 36. 8, 1. 2. 

24, 49. j. a piti s opilci
— 25, 35. dali jste mi j.
— 42. nedali jste mi j.
— 26,17. abys jedl beránka? Mk. 14, 12.
— 18. u tebeť j. budu beránka
— 21. a když jedli, řekl: Amen pravím
— 26. když jedli, vzav chléb; Mk. 14, 22.
— řekl: Vezměte, jezte, to j. tělo mé; 

Luk. 22, 19. 1 Kor. 11, 24,
Mk. 5,43. rozkázal jí dáti j.; Luk. 8, 55.
— 7, 3. farizeové nejedí, leč by ruce umyli
— 4. po trhu nejedí, leč se umyjí
— 11,14. již více nižádný z tebe ovoce nejez
— 14,14. večeřadlo, bych jedl beránka
— 18. když seděli za stolem a jedli

mne zradí, kt. jí se mnou
Luk. 4, 2. Ježíš nic nejedl v těch dnech
— 5, 30. proč s hříšníky jíte a pijete?
— 33. učedlníci tvoji pak jedí a pijí?
— 7, 36. jeden z farizeů, aby jedl s ním
— 8,55. kázal jí dáti j.
— 10, 7. jedouce a pijíce, což u nich j.
— 8. jezte, což před vás předloží
— 12,19. jez, pí, měj dobrou vůli!
— 45. počal by j. a piti i opíjeti se
— 14,15. blahoslavený, kdož jí chléb v král. B.

—  15, 2. hříšníky přijímá a jí s nimi
—  16. mlátem, kt. svině jedly
—  17, 8. potom i ty jez a pí
—  27. jedli, pili, ženili se; 28.
—  22,11. síň, kdež budu j. beránka
—  16. žeť ho již více nebudu j.
—  30. abyste jedli a pili v království mém 

Jan 4, 32. jáť mám pokrm j.
—  33. zdali jemu kdo přinesl j.?
—  6, 23. k místu, kdež byli jedli chléb
—  26. hledáte mne, že jste jedli chleby
—  31. otcové naši jedli mannu

chléb s nebe dal jim j.
—  49. otcové vaši jedli mannu
—  50. kdož by koli jej jedl, neumřeť
—  51. bude-li kdo j. ten chléb, živ bude
—  52. kterak tento může nám dáti tělo j.?
—  53. nebudete-li j. těla Syna člověka
—  54. kdož jí mé tělo a pije mou krev; 56.
—  57. kdož jí mne, živ bude skrze mne
—  13,18. kdož jí chléb se mnou, pozdvihl
—  18, 28. ale aby jedli beránka

Sk. 9, 9. tři dni nevida, a nejedl ani nepil
—  10,13. vstaň, Petře, bí a jez! 11, 7.
—  14. nikdy jsem nejedl nic obecného
—  41. kt. jsme s ním jedli a pili
—  11, 3. jedl jsi s nimi (s neobřezanými)
—  20,11. (Pável) vstoupiv, lámal chléb a jedl
—  23,12. zapřisáhlí se, že nebudou j. ani piti
—  27, 35. vzav chléb a rozlomiv, počal j. 

Řím. 14, 2. někdo věří, že může j. všecko
jiný pak mdlý jsa, jí zelí

—  3. kdož jí, nepokládej za nic toho, kdož
nejí; a kdo nejí, toho, kdo jí

—  6. kdo jí, Pánu jí; a kdož nejí, Pánu
nejí

—  20. zlé jest člověku, kt. jí s pohoršením
—  21. dobré j. nej. masa a nepiti vína 

23. kdož rozpakuje se, kdyby jedl
potupen j., nebo ne z víry jí 

1 Kor. 5,11. s takovým ani nejezte
—  8, 7. jako modlám obětované, jedí
—  8. budeme-li .j., lepší nebudeme

nebudeme-li j., horší nebudeme
—  10. aby jedl modlám obětované
—  13. nebudu j. masa na věky
—  9, 4. nemáme moci j. a piti?
—  7. a ovoce jejího (vinice) nejí?

a mléka od stáda nejí?
—  13. že ze svátých věcí jedí?
—  10, 3. všickni týž pokrm duchovní jedli
—  7. posadil se lid, aby jedl a pil
—  18. kt. jedí oběti, účastníci oltáře?
—  25. všecko, což se prodává, jezte
—  27. vše, což předloženo, jezte
—  28. nejezte pro toho, kdož oznámil
—  31. buď že jíte, neb pijete, aneb
—  11,20. toť není večeři Páně j.
—  26. kolikrát byste jedli chléb tento
—  27. kdo jedl by chléb tento nehodně
—  28. tak chléb ten jez a z kalicha pí
—  29. kdož jí a pije nehodně
—  34. kdo lačni, doma jez
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1 Koř. 15, 32. jezme tedy a píme, nebo zítra
2 Tes. 3, 8. aniž jsme darmo chleba jedli
— 10. kdo nechce dělati, aby nejedl
— 12. aby pracujíce, svůj chléb jedli 

Žid. 13,10. z něhož ti nemají práva j.
Zj. 2, 7. dám j. z dřeva života
— 14. aby jedli modlám obětované; 20.
— 17. dám j. tu mannu skrytou
— 17,16. tělo její j. budou
— 19,18. abyste jedli těla králů

Jistota.
Př. 22,21. ať bych v známost uvedl j-u řečí 
Dan. 7,16. ptal jsem se ho na j-u vší té věci 
Luk. 1, 4. abys zvěděl j-u těch věcí
2 Kor. 8,24. j-y lásky své k nim dokažte 
1 Tes. 1, 5. v Duchu svátém a v j-ě mnohé 
Žid. 6,11. pilnost plné j-y naděje
— 10, 22. přistupmež v plné j-ě víry

Jistotně.
1 M. 18,18. Abraham j. bude v národ veliký
2 M. 13,19. j. navštíví vás Bůh
2 Kr. 5,11. řekl jsem u sebe, že j. vyjde
Jer. 44,29. j. ostojí slova má proti vám
Ab. 2, 3. vidění j. dojde, aniž bude meškati
Sk. 2, 36. věziž tedy j. všecken dům Izraelský
— 18, 21. musím j. svátek slaviti v Jeruzalémě

Jistší.
Sk. 23,15. jako byste něco j-ího chtěli zvěděti 

Jistý.
1 M. 41, 32. znamená, že j-á věc j. od Boha 
Joz. 2,12. dáte mi znamení j-é 
1 Sam.23, 23. navraťte se ke mně s věcí j-ou
1 Par. 17, 23. slovo to budiž j-é až na věky; 24.
— 24. budiž, pravím, j-é

Ž. 93, 5. svědectví tvá jsou velmi j-á
— 104,19. učinil měsíc k j-ým časům

Př. 7,20. v j. den vrátí se do domu svého
— 11,18. rozsívá spravedlnost, mzdu j-ou 

Iz. 28,22. o zkažení, a to j-ém, vší země 
Mich. 2,10. ztratí vás ztracením j-ým 
Luk. 1, 1. těch věcí, kt. u nás j-é jsou
Řím. 9, 28. pohubení učiní, a to j-é; Iz. 10, 23.

Jití.
2 M. 12,11. nebo j. jest Hospodinovo
Ž. 68, 25. spatřili slavné j. tvé, Bože

j. silného Boha mého v svatyni 
Luk. 9, 53. že byl obrácen k j. do Jeruzaléma

Jiti (Jdu).
1 M. 24, 5. kdyby nechtěla žena ta j.; 8. 39.
— 58. chceš-li j. s inužem tímto?

2 M. 13,21. svítil jim, aby ve dne i v noci j.
mohli

4 M. 21,23. nedopustil Seon j. lidu Izr.
— 32, 7. aby nesměli j. do země, kt. jim

dal H.
1 Sam. 9, 9. kdož j. měl raditi se s Bohem
2 Par. 16, 1. aby nedal vyjiti ani j. k Azovi 
Ezd. 7,13. kdož by j. chtěl do Jer., aby šel 
Ž. 23, 4. byť mi se dostalo j. přes údolí 
Kaz. 7, 2. lépe j. do domu zármutku, nežli j.

do domu hodování

Iz. 7, 24. se střelami tudy j. musí
Jer. 15,14. musíš j. s nepřátely do země cizí
— 40, 4. vidí-liť se za dobré j. do Babylóna 

Mat. 16,21. že musí j. do Jeruzaléma
19,14. nechte dítek j. ke mně; Mk. 10, 14. 

Luk. 18, 16.
Mk. 9, 43. lépe nežli j. do pekla 
Luk. 16, 26. kt. chtí odsud k vám j.
— 19, 4. nebo tudy měl j. (Ježíš)
— 22, 23. s tebou do žaláře i na smrt j.

Jan 4, 4. (Ježíš) musil j. skrze Samaří
— 11, 8. zase tam chceš j.?
— 13, 36. nemůžeš ty nyní j. za mnou
— 37. proč bych nemohl nyní j. za tebou? 

Sk. 20, 7. mluvil k nim, maje nazejtří j. pryč 
Zj. 17, 8. šelma máť na zahynutí j.; 11.

Jdu5 atd., Jdi! atd., Jda atd.
1 M. 9, 23. jdouce zpátkem, zakryli hanbu
— 24, 63. uzřel, an velbloudové jdou
— 65. kdo j. ten muž, kt. jde proti nám?
— 27, 9. jdi medle k stádu, a vezmi kozelce
— 28, 2. jdi do Pádan Syrské
— 32, 6. Ezau jde proti tobě a 400 mužů
— 18. teď i sám jde za námi

37,19. aj, mistr snů teď jde!
— 41, 55. řekl Farao: Jděte k Jozefovi
— 43, 2. jděte zase a nakupte; 44, 25.
— 44,17. vy jděte v pokoji k otci svému

2 M. 3,15. 16. řekl Bůh Mojžíšovi: Jdi; 4, 12.
— 18. nechť jdeme cestou tří dnů; 5, 3.
— 4,18. řekl Jetro Mojžíšovi: Jdi v pokoji
— 27. jdi vstříc Mojžíšovi na poušť
— 8,25. jděte, obětujte Bohu tu v zemi
— 14,15. mluv synům Izrael., ať jdou předce
— 17, 5. jdiž před lidem
— 33,22. když tudy půjde sláva má 

5M. 1, 30. H. Bůh váš, kt. jde před vámi
— 40. obrátíce se, jděte na poušť
— 20, 3. vy jdete dnes k boji
— 28, 63. ze země, do kt. jdete; 30, 16.
— 30,16. v zemi, do kt. jdeš
— 31, 6. H. Bůh tvůj jde s tebou 

Joz. 9,11. jděte jim vstříc a rcete jim
— 17. jdouce synové Izr., přitáhli
— 16, 3. potom jde k moři 

Soud. 6,14. jdi v této síle své
1 Sam. 1,17. jdiž u pokoji; 20, 42. 29, 7. 2 Sam.

15, 9.; 2 Kr. 5, 19. Mk. 5, 34. 
Luk. 7, 50.

— 3, 5. nevolal jsem, jdi zase spáti; 6.
— 9, 6. jděme tam, zdali by oznámil cestu
— 17,37. jdi a H. budiž s tebou!
— 41. Filistinský jda k Davidovi
— 19, 23. (Saul) jda dále, prorokoval

2 Sam.ll, 8. jdiž do domu svého; 1 Kr. 14, 12.
— 13,19. Támar jdouc, křičela s naříkáním

1 Kr. 1,13. jdiž, a ve jda k králi Davidovi
— 18,21. pakli Bál (Bohem), jdětež za ním
— 20,22. jdiž, zmužile se měj

2 Kr. 1, 3. jdi vstříc poslům krále Samařského
— 2,23. jdi lysý, jdi lysý!
— 4, 7. jdi, prodej ten olej
— 5,10. jdi, a umej se 7krát v Jordáně
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2 Kr. 8, 8. jdi vstříc muži Božímu; 9.
Ž. 40, 8. aj, jduť, jakož psáno; Žid. 10, 7.
— 84, 7. kt. jdouce přes údolí moruší 

Př. 6, 3. jdi, pokoř se a probuď přítele
— 6. jdi k mravenci, lenochu
— 22, 3. hloupí předce jdouce; 27, 12.

Kaz. 1, 7. všecky řeky jdou do moře
— 3,20. obé to jde k místu jednomu
— 5, 1. když jdeš do domu Božího 

Jer. 1, 7. k čemuž tě koli pošli, jdi
— 2, 2. jdi a volej, aby slyšel Jeruzalém
— 3,22. aj, my jdeme k tobě, H.
— 41, 6. Izmael jda a pláče
— 51, 50. ó kdož jste znikli meče, jděte 

Pláč 1,12. kt. tudy to jdete, pohleďte
— 2,15. všickni, kt. jdou cestou, diví se 

Ez. 3, 1. jdi, mluv k domu Izraelskému
— 11. jdi k zajatým, a mluv k nim
— 22. vstaň, jdi do tohoto údolí; 23.
— 20, 39. jdětež, služte ukydaným bohům 

Oz. 3, 1. ještě jdi a zamiluj ženu
Am. 4, 4. jdětež do Bétel, a buďtež poběhlci
Mat. 2, 8. jdouce, vyptejte se pilně na to
— 3,14. a ty pak jdeš ke mně?
— 5, 41. jdi s ním dvě (míle)
— 8, 4. jdi, ukaž se knězi; Mk. 1, 44.
— 9. dím-li: Jdi! tedy jde; Luk. 7, 8.
—• 13. jdiž, a jakž’s uvěřil, staň se tobě
— 32. jděte, a oni vyšedše, vešli do stáda
— 9, 6. lože své, a jdi'; Mk. 2, 11. Luk. 5,24.
— 13. jdouce, učte se, co j. to
— 10, 6. raději jděte k ovcem zahynulým
— 11, 4. jdouce, zvěstujtež Janovi
— 12, 45. jde a vezme 7 jiných; Luk. 11, 26.
— 14,15. ať jdouce do městeček nakoupi

sobě
— 25. bral se k nim Ježíš, jda po moři
— 16,23. jdi za mnou, satane, ku pohoršení
— 17, 27. jda k moři, vrz udici
— 20, 4. jdětež i vy na vinici
— 14. vezmiž, což tvého, a jdi

21, 2. jdětež do městečka; Mk. 11, 2.
21,28. synu, jdi na vinici mou, a dělej

— 30. řekl: Jdu, pane! ale nešel
— 22, 9. jděte na rozcestí
— 25, 6. aj, ženich jde, vyjděte proti
— 9. jděte raději k prodavačům
— 41. jděte ode mne zlořečení do ohně
— 26, 24. Syn člověka jde, jakož psáno
— 28,10. jděte, zvěstujte bratřím mým
— 19. jdouce učte všecky národy 

Mk. 1, 7. jde za mnou silnější nežli já
— 8, 33. jdiž za mnou, satane
— 10, 32. jdouce do Jeruzaléma; Jan 11, 55.
— 52. jdi, víra tvá tě uzdravila
— 14,21. Syn člověka jde; Luk. 22, 22.
— 16,15. jdouce po všem světě, kažte evang. 

Luk. 3,16. jdeť silnější nežli já
— 7, 8. dím tomuto: Jdi! a jde
— 8,14. po pečování života jdouce
— 10, 37. jdi, i ty učiň též
— 17,14. jdouce, ukažte se kněžim
— 18,37. že Ježíš Nazaretský tudy jde

— 23,29. aj, dnové jdou, v nichž řeknou
— 24,17. o nichž rozjímáte vespolek jdouce 

Jan 1,30. za mnou jde muž, kt. mne předšel
— 3, 8. nevíš, odkud přichází a kam jde
— 20. kdož zle činí, nejde k světlu
— 21. kdož činí pravdu, jde k světlu
— 26. všickni jdou k němu
— 4,23. jdeť hodina a nyníť j.
— 7, 8. jděte vy k svátku tomuto
— 8,11. jdiž a nehřeš více
— 21. já jdu, a hledati budete mne

kam já jdu, nemůžete; 22. 13, 33.
— 9, 7. jdi, umej se v rybníku Siloe; 11.
— 11,11. jduť, abych jej ze sna probudil
— 13, 3. že od Boha vyšel a k Bohu jde
— 36. dí jemu Šimon Petr: Pane, kam

jdeš?
— 14, 3. jduť a zase přijdu; 28.
— 12. já jdu k Otci svému; 28. 16, 16. 28.
— 30. jde kníže tohoto světa
— 16, 5. nyní pak jdu k tomu, kt. mne poslal
— 10. že jdu k Otci; 17.
— 17,11. já k  tobě jdu. Otče svátý
— 21,20. uzřel toho učedlníka, an jde za ním 

Řím. 15,24. mámť naději, že tudy jda, uzřím
1 Kor. 7,15. pakliť nevěřící odjíti chce, nechť 

jde
žid. 10, 7. aj, jduť, abych činil vůli tvou 
Zj. 14,13. skutkové jejich jdou za nimi 

Půjdu, půjdeš atd., pojď l atd.
1 M. 13, 9. půjdeš-li na levo, pakli p. na právo
— 15,15. půjdeš k otcům svým v pokoji
— 33,12. pojď a jděme; já půjdu s tebou
—  45,28. půjdu a uzřím ho, prve než umru

2 M. 3, 3. řekl Mojžíš: Půjdu nyní, a spatřím
— 10. nyní pojď, a* pošli tě k Faraonovi
— 11, 4. půjdu prostředkem Egypta
— 12,23. půjde H., aby bil Egypt
— 19, 9. půjdu k tobě v hustém oblaku

4 M. 10,29. pojď s námi a dobře učiníme tobě
— 30. kt. (Chobab) odpověděl: Nepůjdu
— 16,12. kt. odpověděli: Nepůjdeme
— 23, 7. pojď, zlořeč mi Jákoba

pojď, vydej klatbu na Izraele
5 M. 3,28. Jozue půjde před lidem
— 15,16. nepůjde od tebe

Soud. 4, 8. půjdeš-li se mnou, půjdu
pakli nepůjdeš se mnou, nepůjdu

— 9,10. pojď ty a kraluj nad námi
— 19,12. půjdeme až do Gabaa
— 20,18. kdo z nás půjde napřed k boji?

1 Sam. 9, 9. pojďte a půjdeme až k vidouc-imu
— 17,44. řekl Filistinský: Pojď ke mně
— 20,13. i půjdeš v pokoji a H. budiž s tebou 

2Sam .l2,23. jáť půjdu k němu, ale ono se ne
navrátí

— 19,33. řekl král k Barzillai: Pojď se mnou
21,17. nepůjdeš více s námi do boje

1 Kr. 13, 7. pojď se mnou domů; 15.
2Kr. 6, 3. Elizeus odpověděl: A já půjdu 
ž. 34,12. pojďtež dítky, poslouchejte mne
— 46, 9. pojďte, vizte skutky Hospodinovy
— 66,16. pojďte, slyšte a vypravovati budu
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Ž. 95, 6. pojďte, sklánějme se před ním
— 122, 1. pojďme do domu H.

Př. 1,11. pojď s námi, úklady čiňme krvi
— 6,22. kamžkoli půjdeš, ono tě zprovodi
— 7,18. pojď, opojujme se milosti
— 9, 5. pojďte, jezte chléb můj a píte vino 

Pis. 2,10. vstaň, přítelkyně má, a pojď; 13.
13* vstaniž, krásná má, a pojď!

— 4, 8. ó choti má, se mnou z Líbánu půjdeš 
Iz. 2, 3. pojďte a vstupme na horu H-ovu
— 6, 8. koho pošli, a kdo nám půjde?
— 8, 8. půjde i přes Judu, rozleje se
— 43, 2. když půjdeš přes vody, s tebou budu

půjdeš-li přes oheň, nespálíš se
— 45, 2. já před tebou půjdu, a cesty
— 14. za tebou v poutech půjdou
— 55, 1. všickni žízniví, pojďte k vodám
— 3. nakloňte ucha svého, a pojďte ke

mně
Jer. 18,12. za myšlénkami svými půjdeme

— 19, 8. kdož půjde mimo ně, užasne se
— 25,32. aj, bída půjde z národu na národ 

Ez. 7,13. k věci prodané nepůjde nazpět
— 32,14. že potokové jejich jako olej půjdou 

Dan. 3,26. služebnici Boha nejvyšš., pojďte sem 
Oz. 2, 5. půjdu za frejíři svými
— 6, 1. pojďte a navraťme se k H.
— 11,10. půjdou za H. řvoucím jako lev 

Joel 2, 8. každý silnici svou půjde
Am. 3, 3. zdaliž půjdou dva spolu 
Mich. 4, 2. půjdou lidé mnozí, říkajíce 
Sof. 2,15. kdož půjde skrze ně, ckáti bude 
Zach. 8,21. pojďmež kořiti se. Půjdu i já!
— 23. půjdeme s vámi! nebo Bůh s vámi
— 9, 8. aniž půjde skrze ně násilník

Mat. 4,19. dí jim: Pojďte za mnou; Mk. 1, 17.
— 8,19. půjdu za tebou; Luk. 9, 57.
— 22. pojď za mnou; 9, 9. Mk. 2, 14.

Luk. 5, 27. Jan 1, 44. 21, 19. 22.
— 9,18. pojď, vlož na ni ruku svou
— 11,28. pojďtež ke mně všickni, kt. pracu

jete
— 19,21. pojď a následuj; Mk. 10, 21. Luk.

18, 22.
— 22, 4. pojďtež na svadbu!
— 25,34. pojďtež požehnaní Otce mého
— 46. půjdou do trápení věčného
— 26, 46. vstaňtež, pojďme! Mk. 14, 42.
— 28, 6. pojďte, vizte místo, kdež ležel Pán 

Luk. 2,15. pojďme až do Betléma
— 9, 61. půjdu za tebou, Pane, ale prvé
— 14,17. pojďte, nebo již připraveno všecko
— 15,18. půjdu k otci svému 

Jan 1,40. dí jim: Pojďte a vizte
— 47. řekl Filip: Pojď a viz
— 4, 49. Pane, pojdiž prvé, nežli umře
— 5,29. půjdou na vzkříšení života -
— 6, 68. Pane, ke komu půjdeme?
— 7, 8.* jáť ještě nepůjdu k svátku tomuto
— 37. žízní-li kdo, pojď ke mně
— 11, 7. pojďme zase do Judstva
— 15. pojďme k němu

— 16. pojďme i my, abychom zemřeli
s nim

— 34. Pane, pojď a pohleď!
— 43. Lazaře, pojď ven!
— 13, 36. nemůžeš nyní, ale půjdeš potom
— 14, 31. vstaňte, pojďme odtud

Sk. 7, 3. pojď do země, kt. ukáži tobě
— 18, 6. já čist jsa, půjdu ku pohanům
— 25,12. k císaři půjdeš

Zj. 19,17. pojďte k večeři velikého Boha
— 22,17. Duch i nevěsta řkou: Pojď

Šel, šla, šlo, šli, atd.
1 M. 13, 3. (Abram) šel až do Béthel
— 18,16. Abraham šel s nimi (k Sodomě)
— 22. muži šli do Sodomy
— 35, 3. byl se mnou na cestě, kt. jsem šel
— 42, 5. Šli synové Izraelovi, aby kupovali

2 M. 14,29. šli prostředkem moře; 15, 19.
— 15,22. šli tři dni po poušti
— 36,33. (svlak) aby šel po prostředku desk 

5M. 1,31. po vší cestě, kt. jste šli
Joz. 6, 9. ostatní šli za truhlou; 13.
Soud. 12, 1. nepov. jsi nás, abychom Šli s tebou
Rut 4, 1. příbuzný ten šel tudy
1 Sam. 15,12. Samuel šel vstříc Saulovi ráno
— 17, 48. Filistinský šel, přibližuje se
— 25,13. šlo za Davidem okolo 400 mužů

2 Sam. 3, 31. král David šel za márami
— 11, 9. Uriáš nešel do domu svého
— 15, 24. šel i Abiatar a stál
— 30. David šel vzhůru k vrchu hory O.
— 23,17. Šli, opováživše se života

1 Kr. 18,16. šel Abdiáš vstříc Achabovi
šel Achab v cestu Eliášovi

— 19,11. a aj, H. šel tudy
— 20,36. když šel od něho, trefil na něj lev
— 21,16. vstal, aby šel do vinice Nábota

2 Kr. 8, 9. šel Hazael vstříc jemu (muži Bož.) 
Př. 24,30. přes pole lenivého šel jsem
Iz. 34,10. na věky nebude, kdo by šel přes ni
Jer. 18,16. kdož by šel skrze ni, aby se užasl
Ez. 10,11. kamž se obracel vůdce, za ním šli
Ab. 3, 5. uhlí řeřavé šlo před nohama jeho
Mat. 4,20. opustivše síti, šli za ním; Mk. 1,18.
— 22. opustivše lodí, šli za ním; Mk. 1,20.
— 25. Šli za ním zástupové mnozí; 8, 1.

12, 15. 19, 2. 20, 29.
— 8,34. prosili, aby Šel z končin jejich
— 9, 9. i vstav, šel za ním (Matouš)
— 27. když šel odtud Ježíš
— 12,15. věděv to Ježíš, Šel odtud
— 14, 29. Petr šel po vodě
— 19,27. šli jsme za tebou; Mk. 10, 28.

Luk. 5, 11. 18, 28.
— 20, 30. že by Ježíš tudy šel
— 21,19. šel k němu, a nic na něm nenalezl
— 28,16. jedenácte učedlníků šli do Galilee 

Mk. 1,20. (Jakub a Jan) šli za ním
— 36. Šli za nim Šimon i ti, kt. s nim
— 2,14. Léví vstav, šel za ním
— 23. šel v sobotu skrze obilí
— 6,46. šel na horu, aby se modlil
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Mk. 9,30. jdouce odtud šli spolu skrze Galilei
— 11, 9. kt. za ním šli, volali: Hosanna
— 13. šel, zda by co nalezl na něm 

Luk. 2, 3. Šli všickni, aby zapsáni byli
— 51. šel s nimi, a přišel do Nazaréta
— 5,11. všecko opustivše, šli za ním
— 6, 1. šel Ježíš skrze obilí
— 7,11. šel do města, kt. slově Naim

šli s ním učedlníci jeho
— 9, 51. aby šel do Jeruzaléma
— 10, 30. člověk šel z Jeruzaléma do Jericha
— 31. že kněz jeden šel touž cestou
— 15,20. i vstav šel k otci svému
— 16,30. kdyby kdo z mrtvých šel k nim
— 17,14. stalo se, když šli, že očištěni jsou
— 19,28. (Ježíš) Šel napřed k Jeruzalému
— 22, 39. šel podlé obyčeje svého na horu O.
— 54. Petr šel za ním zdaleka
— 24, 1. šly k hrobu; Jan 20, 1.
— 13. dva z nich šli do Emaus

Jan 1, 37. ti dva učedlníci šli za Ježíšem
— 6, 2. Šel za ním zástup veliký
— 7,10. i on šel k svátku ukrytě
— 53. šel jedenkaždý do domu svého 
—• 13, 1. aby šel z tohoto světa k Otci
— 18,15. šel za Ježíšem Šimon Petr
— 19,17. nesa kříž svůj, šel na místo

Sk. 5,41. šli z toho shromáždění radujíce se
— 9, 7. muži, kt. šli s ním, stáli ohromeni
— 11,12. řekl mi Duch, abych šel s nimi
— 13,14. oni šedše z Pergen, přišli do Ant.
— 14,25. šli do Attalie
— 16, 8. pominuvše Myzii, šli do Troady
— 16. stalo se, když jsme šli k modlitbě
— 18,22. (Pavel) šel do Antiochie
— 22, 5. šel jsem do Damašku
— 23,23. aby šli (s Pavlem) až do Cezaree

1 Kor. 10, 4. pili z duchovní skály, kt. za nimi šla
— 16, 4. abych i já šel, půjdouť se mnou 

Fil. 4,15. když jsem Šel z Mac., žádný sbor 
žid. 11, 8. (Abraham) šel, nevěda kam přijde 
Zj. 6, 8. peklo šlo za ním

Jiti (Jmu).
Joz. 8,23. krále Hai jali živého
Soud. 16,21. javŠe ho (Samsona) Filistinští
1 Sam.15, 8. (Saul) jal také Agaga živého
2 Sam. 2, 21. a jmi sobě jednoho z mládenců
1 Kr. 13, 4. Jeroboám řekl: Jměte ho!
2 Kr. 14,13. Amaziáše jal Joas; 2 Par. 25, 23.
— 25, 6. (Kaldejští) javŠe krále (Sedechiáše) 

2 Par. 33,11. jali Manassesa v trní
Job 15,12. tak-liž tě jalo srdce tvé?
Ž. 56, 1. když ho jali Filistinští v Gát
Pis. 4, 9. jala jsi srdce mé, sestro má choti
Jer. 26, 8. jali jej (Jeremiáše) ti kněži
— 36,26. aby jali Bárucha a Jeremiáše
— 37,13. Jiriáš, kt. jal Jeremiáše; 14.

Mat. 14, 3. jav Heródes Jana; Mk. 6, 17.
— 21, 46. hledajíce ho j., báli se; Mk. 12, 12.
— 26, 4. jak by Ježíše lstivě jali; Mk. 14, 1.
— 50. ruce na Ježíše a jali ho; Mk. 14, 46.
— 55. v chrámě a nejali jste mne;

Mk. 14, 49.

Mk. 14,44. jmětež ho a veďte opatrně
— 48. jako na lotra vyšli jste, abyste mne

jali
Luk. 22,54. javše jej, vedli do domu nejv. kněze 
Jan 7,30. 44. hledali ho j.; 10, 39.
— 32. poslali služebníky, aby jej jali;

11, 57.
— 8,20. uče v chrámě a žádný ho nejal 

Sk. 12, 2. (Heródes) umínil j. i Petra
— 4. kteréhož (Petra) jav (Heródes)

Viz: Jat.

Jitro.
1 M. 1, 5. byl večer a bylo j., den první
2 M. 12,10. nezanecháte z něho ničehož do j-a;

16, 19. 20. 3 M. 22, 30.
— 16,21. tak tedy sbírali to každého j-a
— 34,25. aniž zůstane do j-a obět Fáze
— 36, 3. přinášeli každého j-a dary 

5M. 28,67. večer díš: ó  by již bylo j.!
1 Kr. 17, 6. krkavci přinášeli jemu každého j-a
— 18,26. vzývali jméno Bálovo od j-a do 

Job 7,18. že ho navštěvuješ každého j-a
— 11,17. zatmíš-li se, j-u podobný budeš
— 24,17. hned v j-e přichází na ně stín smrti
— 38,12. zdaž jsi kdy rozkázal j-u?

Ž. 5, 4. v j-e vyslyšíš hlas, v j-e žádost
— 30, 6. z j-a navrátí se prozpěvování
— 46, 6. přispějeť jemu B. hned v j-e
— 49,15. upřímí panovati budou nad nimi

v j-e
— 59,17. z j-a slaviti b. milosrd. tvé; 92, 3.
— 63, 2. tebeť hned v j-e hledám
— 73,14. kázeň přichází na mne každého j-a
— 88,14. každého j-a předchází tě modlitba

má
— 90, 5. jako bylina hned v j-e pomíjející
— 6. toho j-a, kt. vykvete, mění se
— 14. nasyť nás hned v j-e mil.; 143, 8.
— 92, 3. zvěstovati každé j. milosrdenství tvé
— 101, 8. každého j-a pleniti budu nešle

chetné
Př. 7,18. opojujme se milosti až do j-a 
Kaz. 11, 6. hned z j-a rozsívej símě své 
Iz. 17,11. téhož j-a o to, což seješ, pečuješ
— 14. než j. přijde, anť ho není
— 21,12. přišlo j., a tolikéž noc
— 33, 2. budiž ramenem svých každého j-a
— 38,13. předkládal jsem sobě v j-e
— 50, 4. každého j-a probuzuje mi uši 

Jer. 20,16. slyšel křik v j-e
— 21,12. držívejte každého j-a soud 

Pláč 3,23. slitováni jeho nová každého j-a 
Oz. 7, 6. v j-e hoří jako plamen ohně 
Am. 5, 8. proměňuje stín smrti v j.
Sk. 4, 3. vsadili je do žaláře až do j-a

Jitřní.
2 Sam.23, 4. rovně jako* bývá světlo j., když

Viz: Bděni, Čas, hvězda, záře.

Jízda.
2 Kr. 13,14. vozové Izr. a j-o jeho! (2 Kr. 2,12.) 
Pis. 1, 9. j-ě ve vozích F. připodobňuji tě
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Iz. 21, 7. viděl vozy a dvěma řady j-u 
Oz. 10,11. abych k j-ě užíval Eíraima 

Jízdný.
lK r . 4,26. měl také Šalomoun 12.000 j-ých 
Sk. 23,32. nechavše j-ých, aby s ním jeli 
Zj. 9,16. byl počet vojska lidu j-ého 200.000 

Jizlivý.
2. 109, 3. slovy j-ými osočili mne 

Jizva.
Gal. 6,17. já j-y Pána Ježíše nosím na těle

Již.
1 M. 29, 32. j-ť nyní milovali mne bude muž můj
— 34. j. nyní připojí se ke mně muž můj
— 35. j. nyní chváliti budu Hospodina

2 M. 5, 5. hle, j. nyní mnoho j. lidu toho 
5 M. 28,67. ó by j. byl večer! ó by j. jitro!
Mat. 3,10. j-ť j.' i sekera přiložena; Luk. 3, 9.
— 5,28. j. zcizoložil s ní v srdci svém 

Mk. 5,35. proč j. zaměstknáváš Mistra?
Luk. 12,49. co chci, jestliže j. hoří
Jan 3,18. kdo nevěří, j-ť jest odsouzen
— 4,35. patřte, žeť se j. běle jí ke žni
— 9,27. j. jsem vám pověděl
—- 11,39. Pane, j-ť smrdí, nebo 4 dni v hrobě j.
— 14,30. j. nemnoho mluviti budu s vámi
— 15, 3. j. vy čisti jste pro řeč, kt. jsem

mluvil
— 16,32. přijdeť hodina, anobrž j. přišla

1 Kor. 4, 8. j. jste nasyceni, j. jste zbohatli 
Fil. 3,12. ne že bych j. dosáhl, aneb j. dok. 
2Tim. 2,18. pravíce, že by se j. stalo vzkříšeni
— 4, 6. já se j. k t. blížím, abych obětován 

Žid. 10,26. nezůstávalo by j. oběti za hřích 
Zj. 10, 6. j. více času nebude
— 21, 1. moře j. nebylo
— 22, 3. ničeho zlořečeného j. více nebude

Jméno.
1 M. 2,19. jaké by j. kterému dáti měl
— 20. dal Adam j-a všechněm hovadům
— 3,20. dal Adam j. ženě své Eva
— 4,26. začalo se vzývání j-a H-ova
— 5, 2. nazval j. jejich (muže a ženy) Adam
— 11, 4. tak učiňme sobě j.
— 12, 2. zvelebím j. tvé; 2 Sam. 7, 9. 23.

1 Par. 17, 8. Neh. 9, 10.
— 8. vzýval j. Hospodinovo; 13, 4. 21, 33.
— 16,11. nazůveš j. jeho Izmael
— 17, 5. ale bude j. tvé Abraham
— 15. ale Sára bude j. její
— 30,28. oznam mi ze j-a mzdu svou
— 32,29. proč se ptáš na j. mé? Soud. 13,18.
— 41, 45. dal Farao j. Jozefovi Safenat Pan.

2 M. 3,13. které jest j. jeho? 15.
— 15. toť jest j. mé na věčnost
— 6, 3. ve j-u svém, Hosp., nejsem poznán
— 9,16. aby vypravovali j. mé
— 15, 3. Hospodin j. jeho
— 20, 7. j-a H. Boha svého nadarmo; 5 M.

5, 11.
— 23,21. j. mé jest u prostřed něho
— 28, 9. vyryješ j-a synů Izr.; 39, 6. 14.
— 33,12. znám tě ze j-a; 17.

3M. 19,12. nepřísahejte křivě ve j. mé
aniž kdo poškvrňuj j-a Boha svého

— 20, 3. poškvrnil j-a svatosti mé
— 22, 2. ať nepoŠkvrňují j-a svátého mého
— 24,16. kdož by zlořečil j-u H., umře

4 M. 6,27. budou vzývati j. mé nád syny Izr.
5 M. 6,13. ve j. jeho přísahati; 10, 20.
— 9,14. a zahladím j. jejich pod nebem
— 10, 8. k dobrořečení ve j-u jeho
— 12,11. aby tam přebývalo j. jeho
— 18,19. slov, kt* mluviti bude ve j-u mém
— 25, 6. prvorozený nazván b. j-em bratra 

Joz. 7, 9. vyhladí j. naše ze země
což to učiníš j-u svému velikému?

— 23, 7. j-a bohů jejich nepřipomínejte 
Soud. 13,17. řekl Manue: Jaké jest j. tvé?
Rut 4, 5. aby vzbudil j. mrtvého v dědictví
1 Sam.17,45. já k tobě jdu ve j-u H. zástupů
— 18,30. pročež i j. jeho bylo velmi slavné
— 25,25. jakéž jest j. jeho, takovýž jest

2 Sam. 7,13. ustaví dům j-u mému; 1 Kr. 5,
5. 8, 19.

— 23. dobyl sobě j-a, ó Izraeli
— 18,18. aby zůstala pamět j-a mého
— 22,50. j-u tvému žalmy zpívati; Ž. 18, 50.

1 Kr. 4, 31. rozneslo se j. jeho po všech náro
dech

— 18,24. vzývejte j. bohů vašich; 2Kr. 5, 11.
já vzývati budu j. Hospodinovo

2 Kr. 5,11. že vzývati bude j. H. Boha svého
— 21, 4. v Jeruzalémě položím j. své;

2 Par. 6, 20. 33, 4. 7. Neh. 1, 9.
— 23, 34. Eliakima a proměnil j. jeho
— 24,17. Mataniáše a změnil mu j.

1 Par. 4,38. tito ze j-a vyčtení ustaveni jsou 
—• 41. napsaní ze j-a ve dnech Ezechiáše
— 16, 8. zvěstujte j. jeho; Ž. 105, 1.
— 10. chlubte se v j-ii j.; 29, 13. Ž. 105, 3.
— 17,24. aby velebeno bylo j. tvé až na věky
— 29,13. chválíme j. slávy tvé

2 Par. 14,11. ve j-u tvém jdeme proti množství
— 26,15. rozneslo se j. (Uziášovo) daleko
— 28,15. muži někteří ze j-a znamenaní 

Ezd. 5,10. ano i na j-a jejich ptali jsme se jich 
Job 1,21. buď požehnáno j. Hospodinovo
— 18,17. aniž j. jeho slýcháno bude na ulicích 

Ž. 5,12. kteříž koli milují j. tvé
— 7,18. žalmy zpívati j-u Hospodina
— 8, 2. jak důstojné j. tvé na vší zemi; 10.
— 9, 6. j. jejich vyhladil jsi na věčné věky
— 11. budou v tebe doufati, kt. znají j. tvé
— 16, 4. aniž vezmu j-a jejich ve rty své
— 20, 2. k zvýšení tě přiveď j. Boha Jákob.
— 6. ve j-u Boha našeho korouhve
— 8. my j. H. sobě připomínáme
— 22,23. vypravovati bratřím o j-u tv.
— 23, 3. po stezkách spravedln. pro j. své
— 25,11. pro j. své, H., odpusť nepravost
— 31, 4. pro j. své veď i doveď mne
— 33,21. ve j-u jeho svátém naději skládáme
— 34, 4. j. jeho společně vyvyšujme
— 41, 6. skoro-liž umře, a zahyne j. jeho?
— 44, 6. ve j-u tvém pošlapávali jsme
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Ž. 44, 21. kdybychom se byli zap. na j. Boha
— 45,18. v paměť uvoditi budu j. tvé
— 48,11. jakož j. tvé, Bože, tak i chvála tvá
— 49,12. je po krajinách nazývají j-y svými
— 52,11. poshovím na j. tvé
— 54, 3. spasena mne učiň pro j. své
— 61, 6. dal jsi dědictví bojícím se j-a tvého
— 63, 5. ve j-u tvém pozdvihoval rukou sv.
— 68, 5. Hospodin jest j. jeho, plésejtež
— 69, 31. buduť chváliti j. Boží
— 37. milující j. jeho v ní přebývati
— 72,17. j. jeho bude na věky; děditi b. j.
— 19. požehnané j. slávy jeho na věky
— 74, 21. chudý a nuzný, ať chválí j. tvé
— 75, 2. nebo že blízké j. tvé, vypravují
— 76, 2. (známoť) v Izraeli veliké j. jeho
— 79, 9. pomoz nám pro slávu j-a svého

buď milostiv hříchům našim pro 
j. své

— 83,19. ty, kt. sám j. máš Hospodin
— 89,13. i Tábor i Hermon o tvém j-u zpívají
— 17. ve j-u tvém plésati každého dne
— 25. a ve j-u mém vyvýšen bude roh jeho
— 91,14. vyvýším, nebo poznal j. mé
— 92, 2. žalmy zpívati j-u tvému, ó Nejvyšší
— 96, 2. dobrořečte j-u jeho; 100, 4.
— 8. vzdejte Hospodinu čest j-a jeho
— 102,16. aby se báli pohané j-a H.
— 22. aby vypravovali na Siónu j. H.
— 106, 8. vysvobodil je pro j. své
— 111, 9. svaté a hrozné jest j. jeho
— 115, 1. ne nám, ale j-u svému dej čest
— 106, 4. vzýval jsem j. Hospodinovo
— 118,26. jenž se béře ve j-u H.; Mat. 21, 9.

23, 39. Mk. 11, 9. Luk. 13, 35.
Jan 12, 13.

— 119, 55. rozpomínám se i v noci na j. tvé
— 132. podlé práva těch, kt. miluji j. tvé
— 124, 8. pomoc naše jest ve j-u H.
— 129, 8. dobrořečíme vám ve j-u H.
— 135,13. Hospodine, j. tvé na věky
— 138, 2. oslavovati j. tvé pro milosrd. tvé
— 140,14. spravedliví slaviti budou j. tvé
— 145,21. dobrořečiti bude j-u svátému jeho
— 147, 4. každé z nich ze j-a povolává 

Př. 10, 7. ale j. bezbožných smrdi
— 18,10. věže pevná jest j. Hospodinovo
— 22, í. vzácnější j. dobré, než bohatství
— 30, 4. které j. jeho, a jaké j. syna jeho
— 9. abych nebral naprázdno j-a H. B. 

Kaz. 6, 4. j. jeho temnostmi přikryto bývá
— 7, 1. lepší j. dobré, nežli mast výborná 

Pis. 1, 3. mast rozlitá j. tvé
Iz. 9, 6. nazváno bude j. jeho: Předivný
— 14,22. zahladím j. Babylona
— 26, 8. ke j-u tvému patři žádost duše
— 30,27. aj, j. H. přichází z daleka
— 40,26. všeho toho ze j-a povolává
— 43, 1. povolal jsem tě j-em tvým
— 7. toho, jenž se nazývá j-em mým
— 44, 5. onen nazůve se j-em Jákobovým
— 45, 4. jmenoval jsem tě j-em tvým
— 48, 1. přisaháte ve j-u Hospodinovu

Iz. 48, 9. pro j. své poshovím s prchlivosti
— 52, 5. každého dne j-u mému útržka
— 6. poznáť lid můj j. mé
— 54, 5. jehož j. Hospodin zástupů
— 56j 5. j. lepši, j. věčné dám jim
— 62, 2. nazovou tě j-em novým; 65, 15.
— 63,14. abys sobě způsobil j. slavné 

Iz. 63,16. toť jest od věčnosti j. tvé
— 64, 2. v známost uvedl j. své nepřátelům
— 65,15. zanecháte j-a svého k proklínání

služebníky své nazůve j-em jiným 
Jer. 7,10. kt. nazván j. od j-a mého; 11. 14. 30.
— 10, 6. j. tvé veliké jest v moci
— 11,21. neprorokuj ve j-u Hospodinovu
— 14, 7. ó Hospodine, slituj se pro j. své
— 9. j. tvé nad námi vzýváno jest
— 14. lež prorokují ti proroci ve j-u mém;

23, 25. 27, 15. 29, 9. 21.
— 23, 6. toť j. jeho, kt. ho nazývati budou
— 32,20. dobyls sobě j. po dnešní den
— 34,16. spáčivše se, zlehčili jste j. mé 

Ez. 20, 9. avšak učinil jsem pro j. své
— 36, 22. to učiním pro j. svatosti své
— 48, 35. j. města od dnešního dne bude 

Dan. 9,18. kt. jest nazváno od j-a tvého 
Joel 2, 26. chváliti budete j. H. Boha
— 32. kdož by vzýval j. H.; Sk. 2, 21.

Řím. 10, 13.
Mich. 4, 5. choditi budou ve j-u boha svého 

my choditi budeme ve j-u H.
— 6, 9. sám rozumný spatřuje j. tvé 

Sof. 3, 9. by vzývali všickni j. H-ovo
— 19. způsobím jim chválu a j.
— 20. dám vám j. a chválu mezi národy 

Zach. 6,12. muž, jehož j. jest Výstřelek
— 10,12. aby ve j-u jeho ustavičně chodili
— 13, 3. proto že jsi lež mluvil ve j-u H.
— 14, 9. H. jediný, a j» jeho jedno 

Mal. 1,11. veliké bude j. mé mezi národy
— 14. j. mé jest hrozné mezi národy
— 4, 2. vám, k t se bojíte j-a mého 

Mat. 1,21. nazůveš j. jeho Ježíš; Luk. 1, 31.
— 23. nazůveš j. jeho Emanuel
— 6, 9. posvěť se j. tvé; Luk. 11, 2.
— 7,22. zdaliž jsme ve j-u tvém nepror.
— 10, 41. kdo přijímá proroka ve j-u proroka
— 42. číši vody studené ve j-u učedlníka
— 12,21. ve j-u jeho národové doufati budou
— 18, 5. kdož by přijal pacholátko ve j-u

mém; Mk. 9, 37. Luk. 9, 48.
— 20. shromáždi se 2 neb 3 ve j-u mém
— 19,29. pro j. mé; 24, 9. Mk. 13, 13. Luk. 21,

12. 17. Jan 15, 21. Sk. 9, 16. Zj. 2, 3.
— 24, 5. pod j-em mým; Mk. 13,6. Luk. 21,8.
— 9. v nenávisti pro j. mé; Mk. 13, 13.

Luk. 21, 17.
— 28,19. křtíce je ve j. Otce i S. i Ducha sv. 

Mk. 3,16. Šimona, jemuž dal j. Petr
—  5, .9. množství j. mé jest; (Luk. 8, 30.)
— 9,38. ve j-u tvém ďábly vym.; Luk. 9, 49.
— 39. k t by divy činil ve j-u mém
—  41. kdož by dal vám číši vody vc jt-u

mém
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Mk. 16,17. ve j-u mém ďábly budou vymítati
Luk. 1,13. nazůveš j. jeho Jan
— 63. napsal řka: Jan jest j. jeho
— 2,21. nazváno jest j. jeho Ježíš
— 6,14. Šimona, kterémuž dal j. Petr
— 22. když vyvrhou j. vaše jako zlé
— 9, 48. kdož přijal by dítě toto ve j-u mém
— 10,17. ďáblové se poddávají ve j-u tvém
— 20. j-a vaše napsána jsou v nebesích
— 19, 38. král, kt. se béře ve j-u Páně
— 21,12. vodice ke králům pro j. mé
— 24, 47. aby bylo kázáno ve j-u jeho pokání 

Jan 1, 6. člověk poslaný od Boha, jemuž j. Jan
— 12. těm, kteříž věří ve j. jeho
— 2,23. mnozí uvěřili ve j. jeho
— 3,18. nebo neuvěřil ve j. Syna Božího
— 5* 43. já jsem přišel ve j-u Otce svého
— 10, 3. on svých ovec ze j-a povolává
— 12,28. Otče, oslaviž j. své
— 14,13. byste co prosili ve j-u mém; 14.

16, 23.
— 26. kteréhož pošle Otec ve j-u mém
— 16,24. za nic jste neprosili ve j-u mém
— 26. v ten den ve j-u mém prošiti budete
— 17, 6. oznámil jsem j. tvé lidem; 26.
— 11. ostříhejž jich ve j-u svém
— 20, 31. abyste věříce, život měli ve j-u jeho 

Sk. 2, 38. pokřtí se jeden každý ve j-u Ježíše
— 3, 6. ve j-u Ježíše Kr. vstaň a choď; 4,10.
— 16. skrze víru ve j. jeho utvrdilo j. jeho
— 4, 7. v kterém j-u učinili jste to vy?
— 12. není jiného j-a daného lidem
— 5,28. abyste neučili v tom j-u
— 40. aby nemluvili ve j-u Ježíšovu
— 41. trpěti protivenství pro j. Pána Ježíše
— 9,14. jímal všecky, kt. vzývají j. tvé
— 15. aby nosil j. mé před pohany
— 16. on mnoho musí trpěti pro j. mé
— 21. ty, kteříž vzývali j. toto
— 29. směle mluvil ve j-u Pána Ježíše
— 10,43. odpušt. hříchů vezme skrze j. jeho
— 13, 8. nebo se tak vykládá j. jeho
— 16,18. přikazuji tobě ve j-u Ježíše Krista
— 19, 5. pokřtěni jsou ve j. Pána Ježíše
— 22,16. obmej hříchy své, vzývaje j. Páně 

ftím. 2, 24. j. Boží pro vás v porouhání jest
— 9,17. aby rozhlášeno bylo j. mé po vší

zemi
— 15, 9. j-u tvému plésati b.; (2 Sam. 22, 50.)

1 Kor. 1,10. prosímť vás skrze j. Pána našeho
— 13. zdali jste ve j-u Pavlovu pokřtěni?
— 15. že jsem ve j-u svém křtil
— 5, 4. ve j-u Pána našeho Jezukrista
— 6,11. ospravedlněni jste ve j-u Pána J. 

Fil. 2, 9. dal jemu j. nad každé j.
— 10. aby ve j-u Ježíše každé koleno
— 4, 3. jejichž j-a jsou v knize života 

Kol. 3,17. všecko čiňte ve j-u Pána Ježíše
2 Tes. 3, 6. přikazujemeť vám ve j-u Pána na

šeho
2 Tím. 2,19. každý, kdož vzývá j. Kristovo
Žid. 1, 4. vyvýšenější nad ně j. dědičně
— 2,12. zvěstovati budu j. tvé bratřím

Žid. 13,15. ovoce rtů, oslavujících j. jeho
1 Petr 4,14. trpíte-li pohanění pro j. Kristovo
1 Jan 3, 23. abychom věřili j-u Syna jeho; 5,13.
3 Jan 7. pro j. jeho vyšli a nic nevzali 
Zj. 2,13. vím, že držík se j-a mého
— 17. na tom kaménku j. nové napsané
— 3, 1. máš j., že jsi živ, ale jsi mrtvý
— 5. nevymaži j-a jeho z knihy života
— 8. nezapřel jsi j-a mého
— 12. napíšiť na něm j. Boha svého

j. nového Jeruzaléma i j. své nové
— 6, 8. toho j. bylo smrt
— 8,11. té hvězdy j. bylo pelynek
— 9,11. jemuž j. židovsky Abaddon
— 13, 1. na hlavách jejich j. rouhání; 17, 3. 

Zj. 13, 8. jichžto j-a nejsou napsána v knize
— 17. kdož má znamení neb j. té Šelmy
— 14, 1. 144.000 majících j. Otce jeho na č.
— 11. jestli kdo přijme znamení j-a jejího
— 15, 2. zvítězili i nad počtem j-a jejího
— 4. kdož by nezveleboval j-a tvého
— 16, 9. rouhali se j-u Boha toho
— 19,12. měl j. napsané, kt. žádný neví
— 13. sloveť j. jeho Slovo Boží
— 16. máť na rouchu napsané j.
— 21,14. na nich j-a 12 apoštolů Beránk.
— 22, 4. j. jeho bude na čelích jejich

Jmenován.
2M. 17,15. 16. korouhev má; tak má j. býti 
Řím. 15,20. kdež ani j. nebyl Kristus 
Ef. 5, 3. aniž j-o buď mezi vámi 

Jmenovati.
1 M. 34,12. j-ujte mi věno i dary, jak chcete
1 Sam. 4,18. jakž j-al truhlu Boží, spadl Eli 
Př. 7, 4. rozumnost přítelkyní j-uj 
Iz. 45, 4. j-al jsem tě jménem tvým 

Jmenovati se.
Iz. 4, 1. toliko ať po tobě se j-ujeme
— 48, 2. od města svátého se j-ujete 

Ef. 1, 21. nad každé jméno, kt. se j-uje 
žid. 3,13. dokudž se dnes j-uje

Jmění.
1 M. 31,18. Jákob pobral všecko j. své
— 36, 6. pobral Ezau všecko j. své

Job 24,18. zlořečené jest j. jejich na zemi 
Př. 4, 7. za všecko j. své zjednej rozumnost 
Jer. 15,13. j. tvé vydám v rozchvátání; 17, 3.

Jmín.
Neh. 13,13. za věrné j-i byli 
Ž. 44,23. j-i jako ovce k zabití; ftim. 8, 36. 
Př. 17, 28. i blázen mlče za moudrého j. bývá 
Iz. 2,22. nebo zač má j. býti?
Luk. 20, 35. kt. hodni j-i budou dosáhnouti
1 Tim. 5,17. dvojí cti hodni j-i buďte

Joáb.
2 Sam. 2,13. J. a služebníci Davidovi vytáhše
— 18. synové Sarvie: J., Abizai a; 14, 1.

1 Kr. 2, 5.1 Par. 11, 6* 2 Sam. 2, 22. 24 
—- 3,27. uvedl Abnera J. do prostřed brány
— 29. nechať přijde na hlavu J-ovu
— 8,16. J., syn Sarvie, byl nad vojskem
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2 Sam.lO, 13. přistoupil J. s lidem svým
— 11, 7. jak se má- J. a jak se má lid? 14.
— 14, 3. naučil ji J. mluviti; 19. 30.
— 19. není-liž J. jednatel všeho tohoto?
— 18,14. J. vzav 3 kopí, vrazil je do Absolona
— 20, 9. ujal J. Amazu za bradu
— 17. řekla žena: Ty-li jsi J.?
— 24, 2. řekl král J-ovi: Sečtěte lid

3. J. řekl: Proč král j. toho žádostiv?
1 Kr. 1, 7. (Adoniáš) mluvíval s J-em
— 2,28. utekl J. k stánku Hospod.

1 Par. 2, 54. Atarotští z čeledi J-ovy
— 4,14. Saraiáš zplodil J-a

11, 8. J. opravil ostatek města (Jeruz.)
— 18,15. J. byl nad vojskem; 27, 34.
— 19,14. takž přistoupil J. k bitvě
— 21, 6. v ošklivosti měl J. rozkázaní kr. 

Ezd. 2, 6. synů J-ových; 8, 9. Neh. 7, 11.
Ž. 60, 2. kdyžto navrátil se J., pobiv

Joadan.
1 Kor. 14, 2. jméno matky jeho J.; 2 Par. 25, 1,

Joach.
2 Kr. 18,18. J., syn Azafův, kancléř; Iz. 36, 3.
1 Par. 6,21. J., syn Zimmy

Joachaz.
2 Kr. 10, 35. usnul Jéhu a kraloval J.
— 13, 1. kraloval J. syn Jehu v Samaři
— 23, 30. J-a, syna Joziášova, králem
— 31. J. kraloval 3 měsíce v Jeruzalémě
— 34. Nécho J-a vzal do Egypta

2 Par. 21,17. že mu nezůstalo syna kromě J-a
— 36, 1. J-a, syna Joziášova, ustanovili kr.

Joachin.
2Kr. 24, 6. 8. v 18 letech J. počal kralovati
— 12. J. kr. Judský; Jer. 52, 31. Ez. 1, 2.
— 15. zavedl i J-a do Babylona
— 25,27. povýšil J-a, krále Judského

2 Par. 36, 8. kraloval J. syn jeho (Joakimův)

Joakim.
2 Kr. 23, 34. aby slóul J.; 35. 2 Par. 36, 4.
— 35. zlato i stříbro dával J. Faraonovi
— 36. J. počal kral.; 2 Par. 36, 5.

Jer. 1, 3. byl i za dnů J-a, syna Joziášova
— 36, 28. v té knize, kt. spálil J.
— 52, 2. tak, jakž byl dělal J.

Joas.
Soud. 6,11. Ofra, kt. bylo J-a Abiezeritského
— 29. Gedeon, syn J-ův to učinil

1 Kr. 22,26. doveď ho k J-ovi; 2 Par. 18, 25. 
2Kr. 11, 2. vzala J-a a skryla; 2 Par. 22, 11.
— 21. byl j. v sedmi letech
— 12, 1, J. kraloval 40 let v Jeruzalémě
— 2. J. činil, což dobrého; 2 Par. 24, 2.
— 20. zabili J-a v Betmillo
— 13, 9. usnul Joachaz a kraloval J.
— 10. léta 37 J-a krále Judského

kraloval J. nad Izraelem v Samaři
— 12. o jiných činech J-óvých zapsáno
— 13. usnul J. s otci svými; 14.

pochován jest J. v Samaři
— 14,13. Amaziáše syna J-a, jal J.

1 Par. 3,11. Ochoziáš, J. syn jeho
2 Par. 24,22. aniž se rozpomenul J. na milosrd.

Joátam,
Mat. 1, 9. Oziáš zplodil J-a, J. Achasa 

Job.
1 M. 46,13. synové Izacharovi, J.
Job 1, 1. byl muž v zemi Uz, jménem J.
— 5. posílával k nim J., a posvěcoval jich
— 8. spatřil-lis služebníka mého J-a; 2,3.
— 9. zdaliž se J. darmo bojí Boha?
— 14. přišel posel k J-ovi
— 20. vstav, roztrhl roucho své
— 22. v tom ve všem nehřešil J.; 2, 10.
— 2, 7. ranil J-a nežitem nejhorším
— 11. když uslyšeli 3 přátelé J-ovi

Job 3, 1. otevřev J. ústa, zlořečil dni svému
— 6, 1. odpovídaje J. řekl; 9, 1. 12, 1.

16, 1. 19, 1. 21, 1. 23, 1. 26, 1.
— 31, 40. skonávají se slova J-ova
— 32, 1. když přestali ti 3 odpovídá ti J-ovi
— 2. Elihu na J-a rozhněval se
— 33, 1. slyšiž, prosím, J-e, řeči mé
— 34, 5. řekl J.: Spravedliv jsem
— 38, 1. odp. H. J-ovi z vichru; 39, 31. 40, 1,
— 39, 33. odpověděl J. Hospodinu
— 42, 7. když odmluvil H. slova ta k J-ovi
— 8. jděte k služebníku mému J-ovi
— 9. přijal Hospodin obličej J-ův
— 10. to, což odjato bylo J-ovi

což měl J., rozmnožil to H.
— 12. požehnal H. J-ovi více k posledku
— 16. byl živ J. potom 140 let
— 17. umřel J. stár jsa a pln dnů

Ez. 14,14. tito 3 muži: Noe, Daniel a J.; 20. 
Jak. 5,11. o trpělivosti J-ově slýchali jste 

Jobab.
1 M. 10,29. J-a atd. synové Jektanovi 

Joel.
1 Sam. 8, 2. J. a Abia, synové Samuelovi
1 Par. 5, 4. synové J-ovi; Semaiáš atd.; 8.
— 6, 36. syna Elkánova, syna J-ova
— 11, 38. (udatní rytíři:) J. bratr NátanůV 

Joel 1, 1. slovo H. k J-ovi, synu Petuelovu 
Sk. 2,16. předpovědino skrze proroka J-e

Johanna.
Luk. 3,27. Juda, kt. byl J-ův
— 8, 3. a J. manželka Chůzova, posluhovaly

24,10. Maria Magdalena a J. a jiné
Jochanan.

2Kr. 25,23. přišli k Godoliášovi: J.; Jer. 40, 8.
1 Par. 3,15. synové JoziáŠovi: J.
— 6, 9. AzariáŠ zplodil J-a

Jer. 41,11. uslyšel J. o všem tom zlém
— 43, 4. neuposlechl J. syn Kareachův

Joehebed.
2 M. 6,20. pojal Amram J., tetu svou, za manž.
4 M. 26,59. J. porodila Arona a Mojžíše

Joiada.
2 Sam. 8,18. Benaiáš, syn J-ův; 20, 23.
1 Kr. 4, 4. Banaiáš, syn J-ův; 1 Par. 11, 22. 24.
2 Kr. 11, 4. léta sedmého poslav J.; 2 Par. 23,1.
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2 Kr. 11, 9. jakž byl rozkázal J. kněz
— 17. učinil J. smlouvu mezi H.; 2 Par.

23. 16. 24, 2. 25.
— 12, 2. pokud ho vyučoval J. kněz

2 Par. 22,11. Jozabat, manželka J-y kněze
— 24,15. sestaral sé J., pln jsa dnů
— 17. po smrti J-ově přišla knížata
— 20. Duch B. vzbudil Zach., syna J-y

kněze
Jer. 29,26. H. dal tě za kněze na místo J-y

Joiakim.
Neh. 12,10. Jesua zplodil J-a; 26.

Jon.
1 Kr. 15,20. Benadad dobyl J. a Dan
2 Par. 16, 4. dobyli (Syrští) J. a Dan

Jonadab.
2 Sam. 13, 3. J., syn Semmaa, bratra Davidova
— 32. ozval se J., syn Semmaa

2 Kr. 10,15. nalezl J-a, syna Rechabova 
Jer. 35, 6. J., otec náš, zapověděl nám; 18.

Jonáš.
2Kr. 14,25. kt. mluvil skrze J-e, syna Amaty 
Jon. 1, 1. stalo se slovo H. k J-ovi; 3, 1.
— 3. J. vstal, aby utekl do Tarsu
— 5. J. položiv se spal tvrdě
— 7. padl los na J-e
— 15. vzavše J-e, uvrhli ho do moře
— 2, 1. nastrojil H. rybu, aby pozřela J-e

byl J. v střevách té ryby 3 dni
— 2. modlil se J. H., Bohu svému
— 11. vyvrátila J-e na břeh
— 3, 3. J. šel do Ninive podle slova Hosp.
— 4. jakž počal J. jiti po městě
— 4, 1. mrzelo to J-e velmi
— 5. vyšel z města, až by viděl
— 6. radoval se J. z toho břečtanu
— 8. bilo slunce na hlavu J-ovu
— 9. řekl Bůh J-ovi: Jest-liž to dobře 

Mat. 12,39. znamení J-e proroka; 16, 4. Luk. 11,
29. 30.

—  40. jakož J. v břiše velryba 3 dni
—  41. že pokání činili k J-ovu kázaní a

aj, víceť nežli J. tuto; Luk. 11, 32.
— 16,17. Šimone, synu J-ův; Jan 1, 43.

Jan 21,15. Šimone J-ův, miluješ-li mne? 16.17.

Jonata.
1 Sam.13, 2. 1000 bylo s J-ou v Gabaa; 22.
— 3. pobil J. stráž Filistinských
— 14, 1. řekl J., syn Saulův, služebníku
— 13. lezl čtvermo J. a oděnec jeho
— 45. vyprostil lid J-u, aby nebyl usmrcen
—  18, 3. učinil J. s Davidem smlouvu;

20, 1. atd. 23, 16. atd.
— 19, 2. oznámil to J. Davidovi
— 20,13. toto učiň H. J-ovi; 16. 17. 37.
— 31, 2. zabili Filistinští J-u; 1 Par. 10, 2.

2 Sam. 1, 4. Saul i J. zbiti jsou; 26.
— 4, 4. měl J. syna chromého; 9, 3.
— 15,27. Achimaas a J. budou s vámi
—  36. s nimi jsou Achimaas a J.
— 17,17. J. a Achimaas stáli u studnice

2 Sam.21,21. když haněl Izr., zabil ho J.;
1 Par. 20, 7.

1 Kr. 1,43. J. řekl Adoniášovi: Právě
1 Par. 8,33. Saul zplodil J-u, Melchisua
— 34. syn J-ův Meribbál

Jonatan.
Soud. 18,30. J. syn Gersonův
1 Par. 2, 33. synové J-ovi: Felet a Záza 
Ezd. 10,15. J. syn Azahelův nad tím
Jer. 37,15. dali do vězení, do domu J-a písaře
— 40, 8. přišli k Godoliášovi: J.

Joppe.
Joz. 19, 46. Jon. 1, 3.
2 Par. 2,16. připlavíme je po moři k J.
Ezd. 3, 7. z Líbánu k moři J-en
Sk. 9,36. učedlnice v J-en, jménem Tabita
— 10, 5. pošli do J-en a povolej Šimona; 32.
— 11, 5. byl jsem v městě J-en, modle se
— 13. pošli do J-en muže

Jorám.
2 Sam. 8,10. poslal Tohi J-a k Davidovi
1 Kr. 22, 51. usnul Jozafat; kraloval pak J.
2 Kr. 1,17. umřel (Ochoziáš), a kraloval J.
— 3, 1. J., syn Achabův v Samaří
— 8,28. porazili Syrští J-a
— 9,15. navrátil se J., aby se hojil v Jezreel
— 23. obrátiv se J., utíkal
— 24. Jéhu postřelil J-a, i padl

2 Par. 22, 5. táhl s J-em, králem Izrael.
— 6. aby navštívil J-a, syna Achabova 

Mat. 1, 8. J. zplodil Oziáše
Jordán.

1 M. 13,10. Lot spatřil rovinu vůkol J-u
— 32,10. s holí svou přešel jsem J.

4 M. 32, 5. ať nechodíme za J.
5 M. 3,27. nepřejdeš J-u tohoto; 4, 21. 31, 2.
— 9, 1. ty přejdeš dnes přes J.; 11, 31.

Joz. 1, 2. přejdi J. tento, ty i lid; 11.
— 3, 1. přišli až k J-u; 15.
— 8. zastavte se v J-ě
— 11. truhla smi. půjde před vámi přes J.
— 13. vody J-u rozdělí se
— 14. aby šli přes J.
— 15. J. rozvodňuje se v čas žně
— 17. stáli kněži u prostřed J-u, až se lid

přepravil přes J.
— 4, 3. vezměte z prostřed J-u 12 kamenů
— 22. po suše přešel Izrael J. tento
— 7, 7. ó kdybychom byli zůstali za J-em

2 Sam.19,15. tedy navrátil se král, a přišel až
k J-u

2Kr. 2, 7. oba zastavili se u J-u
— 5,10. umej se sedmkráte v J-ě
— 14. (Náman) pohřížil se v J-ě
— 6, 2. nechť jdeme k J-u
— 4. když přišli k J-u, sekali dříví

1 Par. 12,15. přepravili se přes J. měs. prvního 
Job. 40,18. že požře J. v ústa svá 
ž. 114, 3. J. nazpět se obrátil; 5.
Jer. 12, 5. což spravíš při tom zdutém J-u?
— 49,19. vystupuje i více než zduti J-a 

Zach. 11, 3. že popléněna pýcha J-u
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Mat. 3, 6. křtěni od něho v J-ě; Mk. 1, 5.
— 13. přišel Ježíš k J-u k Janovi 

Mk. 1, 9. pokřtěn j. od Jana v J-ě 
Luk. 4, 1. Ježíš vrátil se od J-u
Jan 1,28. v Betabaře za J-em, kdež Jan křtil
— 3,26. kt. byl s tebou za J-em, křtí
— 10, 40. (Ježíš) odšel opět za J.

Jordánský.
1 M. 13,11. zvolil sobě Lot rovinu J-skou 
Joz. 3,13. jakž se zastaví kněží u vodě J-ské
1 Kr. 7,46. ty věci na rovinách J-ských slíval
2 Kr. 2,13. (Elizeus) stál na břehu J-ském
Ž. 42, 7. na tě se rozpomínám v krajině J-ské
Luk. 3, 3. chodil (Jan) po vší krajině J-ské

Jórim.
Luk. 3,29. kt. (Eliezer) byl J-ův 

Joieb.
2 Sam.23, 8. J. Bašebet Tachmonský, přední

Jotám.
Soud. 9, 5. toliko zůstal J., syn Jerobálův
— 21. utekl J. boje se Abimelecha
— 9,57. přišlo na ně zlořečení J-a 

2Kr. 15, 5. J. syn královský, držel správu
— 7. kraloval J. syn jeho
— 30. léta 20. J-a, syna Uziášova
— 32. kraloval J. syn Uziáše
— 36. o jiných činech J-ových; 2 Par. 27, 7.
— 38. usnul J. s otci svými; 2 Par. 27, 9.

viz 2 Par. 26, 21. 23. 27, 1. 6. 9.
— 16, 1. Achas, syn J-a, krále judského

1 Par. 2,47. synové (Johedai): J.
5,17. vyčteni byli ve dnech J-a krále

2 Par. 27, 6. a tak sesilil se J.
Iz. 1, 1. za dnů J-a Jud.; Oz. 1, 1. Mích. 1, 1. 

Viz: Jodtam.
Jozaba. Jozabat.

2Kr. 11, 2. 2 Par. 22, 11. J., dc. krále Jehorama 
Jozabad.

2 Par. 24,26. J. syn Simrity Moábsk.; 2 Kr. 12,21. 
Jozadak,

1 Par. 6,14. Saraiáš zplodil J-a; 15.

Jozafat.
2 Sam. 8,16. J., syn Achiludův, kancléřem; 20,24.

1 Kr. 4, 3. 1 Par. 18, 15.
1 Kr. 4,17. J. (vládař) v Izachar
— 15,24. usnul Aza a kraloval J., syn jeho;

2 Par. 17, 1. atd.
— 22, 2. přijel J., král Judský k králi Izra

elskému; (2 Par. 18, 2.)
— 41. J. syn Azy počal králová ti

2 Par. 17, 3. byl II. s J-em
— 11. i Filistinští přinášeli J-ovi dary
— 18, 1. měl J. bohatství a slávu
— 3. řekl Achab J-ovi; 1 Kr. 22, 4.
— 9. král Izrael, a J. král Judský; 28.
— 19, 2. Jéhu prorok řekl králi J-ovi
— 4. bydlil J. v Jeruzalémě
— 20, 1. přitáhli proti J-ovi na vojnu
— 31. kraloval J. nad Judou 25 let
— 35. stovaryšil se J. s Ochoziášem
— 37. prorokoval Eliezer proti J-ovi

2 Par. 21, 1. usnul J. s otci svými 
Joel 3, 2. svedu je do údolí J.; 12.
Mat. 1, 8. J. zplodil Joráma

Jozef.
1 M. 30,24. (Ráchel) nazvala jméno jeho J.
— 25. když porodila Ráchel J-a
— 33, 2. postavil Ráchel a J-a nejzáze
— 7. potom přiblížil se J. a Ráchel
— 35,24. synové Ráchel: J. a Beniamin
— 37, 2. J., když byl v 17 letech, pásl

oznamoval J. zlou pověst o nich
— 3. Izrael miloval J-a nad všecky
— 5. měl J. sen; 9.
— 13, 14. řekl Izrael J-ovi: Jdi, zvěz
— 17. šel J. za bratřími svými
— 23. když přišel J. k bratřím
— 28. vytáhli J-a z čisterny
— 31. vzali sukni J-ovu, smočili v krvi
— 33. konečně roztrhán j. J.
— 36. Madiánští prodali J-a; 39, 1.
~  39, 2. byl H. s J-em; 21.
— 5. požehnal H. domu pro J-a
— 6. všech věcí zanechal v rukou J-ových

byl J. ušlechtilé postavy
— 39, 7. vzhlédala žena pána jeho na J-a
— 10. když mluvila J-ovi den po dni
— 22. dal v moc J-ovi všecky vězně
— 40, 3. dal je do vězení, v němž J. byl
— 9. vypravoval sen svůj J-ovi
— 41,14. Farao povolal J-a
— 16. odpověděl J. Faraonovi: Není to
— 17. řekl Farao J-ovi: Zdálo mi se
— 25. odpověděl J. Faraonovi: Sen 
— 39. J-ovi pak řekl: Ustanovil jsem
— 42. prsten svůj dal na ruku J-ovu
— 45. vyšel J. na zemi Egyptskou
— 42, 3. šlo 10 bratrů J-ových
— 43,15. postavili se před J-em
— 44, 2. (správce domu) učinil podle řeči

J-ovy
— 45, 1. J. nemoha se déle zdržeti

když se známil J. s bratřími svými; 
Sk. 7, 13.

— 3. 4. řekl J.: Já jsem J., bratr váš 
9. toto praví syn tvůj J.

— 26. J. ještě živ jest ano i panuje
— 46, 4. J. položí ruku svou na oči tvé
— 29. J. zapřáh do svého vozu
— 30. řekl Izrael J-ovi: Nechť již umru
— 31. J. řekl bratřím svým: Pojedu
— 47, 1. J. oznámil Faraonovi: Otec můj
— 48, 1. povědí no j. J-ovi: Otec tvůj nemocen
— 49,22. ratolest rostoucí J.
— 26. požehnání budou nad hlavou J-ovou
— 50, 1. padl J. na tvář otce svého
— 7. vstoupil J., aby pochoval otce svého
— 14. když pochoval J. otce svého
— 15. vidouce bratří J-ovi, že umřel

snad v nenávisti nás míti bude J.
— 17. takto díte J-ovi: Odpusť již

rozplakal se J., když k nčmu mlu
vili
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1 M. 50,19. jimž odpověděl J.: Nebojte se
— 22. bydlil J. v Egyptě
— 23. a viděl J. syny Efraimovy

vychováni jsou u J-a
— 24. mluvil J. k bratřím: Já umru
— 25. přísahou zavázal J. syny Izraelovy
— 26. i umřel J. ve 110 letech

2 M. 13,19. vzal Mojžíš kosti J-ovy; Joz. 24, 32.
4 M. 1,10. z synů J-ových, z (pokolení) Efraim.
— 13, 8. z pokolení Izachar Igal syn J-ův
— 26, 28. synové J-ovi po čeledech svých

5 M. 27,12. aby dobrořečili na hoře Garizim: J.
— 33,13. o J-ovi řekl: Požehnaná země jeho 

Joz. 14, 4. synů J-ových bylo dvoje pokolení
— 16, 1. padl los synům J-ovým

1 Par. 5, 1. dáno prvorozenství synům J-ovým
— 2. prvorozenství J-ovi náleželo
— 7,29. v těch bydlili synové J-a

2. 77,16. vysvobodil syny Jákobovy a J-ovy
— 78, 67. pohrdl Stánkem J-ovým
— 80, 2. kt. vodil J-a jako stádo
— 81, 6. na svědectví J-ovi vyzdvihl jej
— 105,17, poslal před nimi znamenitého J-a 

Ez. 37,16. J-ovi dřevo Efraimovo
— 19. já vezmu dřevo J-ovo
— 47,13. J-ovi dva provazcové
— 48,32. brána J-ova jedna

Am. 6, 6. čitelní bolesti pro potření J-ovo 
Zach. 10, 6. a dům J-ův vysvobodím
Mat. 1,16. Jákob zplodil J-a, muže Marie
— 18. Maria zasnoubena J-ovi; Luk. 1, 27.
— 19. J. muž její spravedlivý jsa
— 20. J-e, synu Davidův, neboj se
— 24. procítiv J. ze sna, učinil
— 2,13. anděl ukázal se J-ovi ve snách; 19.
— 27,57. člověk bohatý z Arimatie, J.;

Mk. 15, 43. Luk. 23, 50. Jan 19, 38.
Luk. 2, 4. vstoupil pak i J. od Galilee
— 16. nalezli Marii a J-a i to nemluvňátko
— 43. nevěděli J. a matka jeho
— 3,23. jakž domnin byl syn J-ův; 26. 30.
— 4,22. zdaliž tento není syn J-ův? Jan 6, 42. 

Jan 1, 46. Ježíše, syna J-ova z Nazaréta
— 4, 6. popluží, kt. byl dal Jákob J-ovi 

Sk. 1,23. J-a, kt. sloul Barsabáš, Justus
— 7, 9. patriarchové v nenávisti měvše J-a
— 13. po druhé poznán jest J.

zjevena Faraonovi rodina J-ova
— 14. poslav J., přistěhoval Jákoba
— 18. jiný král, kt. neznal J-a

2id. 11,21. věrou Jákob každému ze synů 
J-ových požehnáni dával

— 22. věrou J. o kostech svých poručil 
Zj. 1, 8. z pokolení J. 12.000 známenaných

Jozes.
Mat. 13,55. bratří jeho Jakub a J. a
— 27,56. Maria, matka Jakubova a J-ova 

Mk. 6, 3. syn Marie, bratr Jakubův a J-ův
— 15, 40. Maria, Jakuba menšího a J-ova

mátě
— 47. Maria Magdalena a Maria J-ova 

Sk. 4, 36. J., kt. přijmi měl Barnabáš

Joziái.
1 Kr. 13, 2. syn narodí se domu D., jménem J.
2 Kr. 21,24. ustanovil lid krále J-e; 2 Par. 33, 25.
— 26. kraloval J., syn (Amonův)
— 22, 1. v osmi letech byl J.; 2 Par. 34, 1.
— 3. osmnáctého léta krále J-e; 23, 23.
— 23,16. J. uzřel hroby
— 24. všecky ty ohavnosti vyplénil J.
— 28. o činech J-ových; 2 Par. 35,26.
— 29. vytáhl J. proti němu; 2 Par. 35, 20.
— 30. vzal lid Joachaza, syna J-ova
—s- 34. ustanovil syna J-ova, na misto J-e

1 Par. 3,15. synové J-ovi: Jochanan, Joakim
2 Par. 35, 1. slavil J. v Jeruzalémě velikonoc; 18.
— 22. J. však neodvrátil tváři od něho 

Jer. 1, 2. slovo H. za dnů J-e; 3, 6. Sof. 1, 1. 
Mat. 1,10. Amon zplodil J-e; 11.

Jozue.
2 M. 17, 9. řekl Mojžíš k J.: Vybeř muže

— 10. J. udělal tak, jakž mu poručil M.
— 13. porazil J. Amalecha i lid jeho
— 14. pilně to vkládej v uši J.
— 24,13. vstal Mojžíš a J. služebník jeho
— 32,17. uslyšev J. hlas lidu křičícího
— 33,11. J. syn Nun, neodcházel ze stánku

4 M. 11,28. J. dí: Pane můj, Mojžíši, zabraň jim
— 13, 17. přezděl Mojžíš Ozeovi J.
— 14, 6. J. a Kálef roztrhli roucha svá
— 30. J., syn Nun; 34, 17. 5 M. 1, 38.
— 38. J. a Kálef živi zůstali; 26, 65.
— 27,18. vezmi k sobě J., syna Nun
— 27, 22. Mojžíš pojav J. postavil jej
— 32,12. neuzří země té kromě Kálefa a J. 

5M. 3,21. i J. přikázal jsem toho času
— 28. přikaž J. a posilň ho
— 31, 3. J. půjde před tebou
— 7. povolal Mojžíš J. a řekl jemu
— 14. povolej J. a postavte se v stánku

šel tedy Mojžíš a J.
— 23. potom dal (Mojžíš) přikázaní J.
— 32, 44. Mojžíš a J., syn Nun
— 34, 9. J. naplněn duchem moudrosti 

Joz. 1, 1. mluvil H. k J. 3, 7. 4, 1. 15. 5, 2.
9. G, 2. 7, 10. 8, 1. 10, 8. 11, 6.

— 10. přikázal J. správcům lidu
— 3, 1. vstal J. velmi ráno a hnuvše se
— 9. řekl J. synům Izraelským
— 7, 2. poslal J. muže některé do Hai
— 3. kt. navrátivše se k J. řekli
— 6. J. roztrhl roucho své
— 7. řekl J.: Ach Panovníče, H.! Proč
— 16. vstav J. ráno, kázal přistupovati
— 19. řekl J. k Achanovi
— 20. tedy odpovídaje Achán k J.
— 22. poslal J. posly do stanu
— 23. vzavše to ze stanu, přinesli k J.
— 24. vzav J. Achana a stříbro i plášť
— 25. řekl J.: Proč jsi zkormoutil nás?
— 10,12. tehdy mluvil J. k H.: Slunce
— 12, 7. tito jsou králové, kt. pobil J.

dal ji J. pokolením Izraelským
— 13, 1. J. již byl starý a sešlý věkem; 23,1.
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Joz. 19,48. dali synové Izraelští dědictví J.
— 51. ta jsou dědictví, kt. dali Eleazar a J.
— 20, 1. mluvil H. k J., řka
— 21, 1. přistoupili přední z levit, pokol. k J.
— 24,19. řekl J. lidu; 22.
— 24. odpověděl lid J.
— 25. učinil J. toho dne smlouvu
— 26. zapsal J. slova ta do knihy zákona
— 28. rozpustil J. lid
— 29. umřel J., syn Nun; Soud. 2* 8.
— 31. sloužil H. po vš. dny J.; Soud. 2, 7.

i starších, kt. dlouho živi byli po J.; 
1 Sam. 6,14. přijel vůz na pole J. Betsemsk. 18.
1 Kr. 16, 34. vedlé řeči H., kt. byl mluvil skrze J.
2 Kr. 23, 8. u vrat brány J., knížete města 
1 Par. 7,27. Non syna jeho, J. syna jeho 
Ag. 1, 1. slovo H. k J., synu Jozadakovu,

knězi nejvyššímu; 14. 2, 3. 5.
— 12. uposlechl J., syn Jozadakův 

Zach. 3, 1. J., kněze nejvyššího
— 3. J. oblečen byl v roucha zmazaná
— 6. osvědčil anděl H. J. řka
— 8. slyš nyní, J., kněze nejvyšší
— 9. kámen, kt. kladu před J.

6,11. koruny vstav na hlavu J.
Sk. 7, 45. (stánek) otcové naši vnesli s J. tam 
Žid. 4, 8. byť byl J. v odpočinutí je uvedl

Jubal.
1 M. 4,21. J., otec hrajících na nástroje hud. 

Juda ( syn Jákobův) .
1 M. 29, 35. Lía nazvala jméno jeho J.
— 35,23. synové Líe: Léví, J. (Mat. 1, 2.)
— 37,26. řekl J. bratřím svým
— 38, 2. uzřel J. dceru Kananejského
— 15. J. za to měl, že jest nevěstka
— 43, 3. mluvil k (Jákobovi) J. těmito
— 46,12. synové J-ovi: Her, Onan; 1 Par. 2,3.
— 28. poslal J. napřed k Jozefovi
— 49, 8. J-o, tebe chváliti budou bratří
— 9. lvíče J., z loupeže vrátil jsi se
— 10. nebude odjata berla od J-y 

2M. 1, 2. jména synů Izraelských: J.
— 38,22. Bezeleel, z pokolení J.

4 M. 1, 7. z J-ova Názon (přední v domě)
— 27. načteno z pokolení J-ova 74.600
— 2, 3. korouhev vojska J-ova
— 7,12. Názon (kníže) z pokolení J-ova
— 13, 7. z pokolení J. Kálef
— 26,19. synové J-ovi: Her a Onan
— 20. synové J-ovi: Séla, Féres, Zára
— 22. ty jsou čeledi J-ovy

5 M. 27,12. tito stanou na hoře Garizim: J.
— 33, 7. požehnal (Mojžíš) i J-ovi a řekl:

vyslyš, H., hlas J-ův
Joz. 15, 1. tento byl los pokolení synů J.
— 18, 5. J. zůstane v končinách od poledne 

Soud. 1, 2. řekl H.: J. nechť táhne
2 Sam. 2,10. toliko dům J-ův přidržel se Davida 
• — 11. David králem nad domem J-ovým
— 11,11. Izrael i J. zůstávají v stáních

1 Kr. 12,20. při domu Davidovu samo pok. J-ovo
— 14,21. Roboám kraloval nad J-ou

1 Kr. 15, 1. kraloval Abiam nad J-ou
— 9. kraloval Aza nad J-ou
— 22, 41. Jozafat králová ti nad J-ou

2 Kr. 17,18. nezanechav kromě pok. J-ova
— 21,12. uvedu zlé na J-u; Jer. 35,17. (36, 31.)
— 23, 27. také i J-u zavrhu od tváři své
— 24,17. 2 Par. 36, 10. Sedechiáše nad J-ou

1 Par. 4, 1. synové J-ovi: Fáres, Ezron atd.
— 5, 2. J. byl nejsilnější z bratří
— 28, 4. Hospodin z J-y vybral vývodu

z domu J-ova čeleď otce mého
2 Par. 12,12. k J-ovi v dobr. věcech se ohlašoval
— 28,19. ponižoval H. J-y pro Achasá 

ž. 60, 9. J. učitel můj; 108, 9.
— 68, 28. (tu) knížata z J-y a houfové jejich
— 78, 68. vyvolil pokolení J-ovo
— 114, 2. byl J. posvěcením jeho

Iz. 1, 1. vidění IzaiáŠe, kt. viděl o J-ovi
— 3, 8. J. padl, proto že jsou proti Hosp.
— 11,12. (Pán) rozptýlené J-ovy shromáždi
— 13. J. nebude ssužovati Efraima
— 22, 8. odkryto bylo zastření J-ovo
— 48, 1. z vod J-ových jste pošli

Jer. 11,13. podlé počtu měst máš bohy, ó. J-o
— 14,19. zdali do konce zamítáš J-u?
— 17, 1. hřích J-ův napsán j. pérem želez.
— 23, 6. za dnů jeho spasen bude J;; 33, 16.
— 50,20. hříchové J-ovi nebudou nalezeni 

Pláč 1, 3. zastěhoval se J.
Ez. 37,19. přiložím je k dřevu J-ovu
— 48, 7. při pomezi Ruben (pokolení) J.

Oz. 4,15. nechažť nehřeší J.
— 6, 4. co mám činiti s tebou, ó J-o?
— 11. i u tebe, ó J-o, vsadil rouby
— 10,11. J. aby oral a Jákob vláčil
— 11,12. když ještě J. panoval s Bohem
— 12, 2. i s J-ou má soud H.

Joel 3,20. J. na věky trvati bude
Am. 2, 5. pošli oheň na J-u
Sof. 1, 4. vztáhna ruku svou na J-u
Zach. 2,12. dědičně ujme H. J-u
— 9,13. když sobě napnu J-u a lučiště
— 11,14. zrušiv bratrství mezi J-ou a mezi Izr. 

Mal. 2,11. nevěrně činí J.
nebo poškvrňuje J. svatosti H.

Mat. 1, 2. Jákob zplodil J-u a bratří jeho
— 3. J. zplodil Fáresa a Žáru; Luk. 3, 33.
— 2, 1. se narodil Ježíš v Betlémě J-ově; 5. 

Luk. 1,39. Maria odešla do města J-ova
žid. 7,14. z pokolení J-ova pošel Pán náš
Zj. 5, 5. svítězilť lev z pokolení J-ova
— 7, 5. z pokolení J. 12.000 znamenaných

Judas.
Mat. 13, 55. bratří jeho Šimon a J.; Mk. 6, 3.
Mk. 6, 3. zdaliž tento není bratr J-ův?
Luk. 6,16. Ježíš vyvolil J-u Jakubova
Jan 14,22. řekl J. ne onen Iškariotský
Sk. 1,13. kdež přebývali J. Jakubův
— 5, 37. povstal J. Galilejský za dnů popisu
— 9,11. hledej v domě J-ově Saule
— 15,22. poslali J-u, kt. sloul BarsabáŠ
— 27. poslali jsme J-u a Silu
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Sk. 15,32. J. a Sílas napomínali bratři 
Juda 1. J., Ježíše Krista služebník

Judit.
1 M. 26,34. Ezau pojal ženu J.

Judsky.
1 Sam. 15, 4. sebral Saul 10.000 mužů J-ých
2 Sam. 2, 4. muži J-Šti pomazali Davida za krále

nad domem J-ým
— 19,42. odpověděli muži J-šti mužům Izr.
— 43. tvrdší byla řeč mužů J-ých
— 24, 1. sečti lid Izraelský a J.

1 Kr. 14,22. činů lid J. to, což zlého j.
— 29. v knize o králích J-ých; 15, 7. 23.

22, 46. 2 Kr. 8, 23. 12, 19. 14, 18.
15, 6. 36. 16, 19. 20, 20. 21, 17. 25.
23, 28. 24, 5.

2 Kr. 8,16. Jehorám, syn Jozáfatův, král J.
— 25. Ochoziáš, syn Jehorama, krále J-ého
— 11, 1. pomordovala vš. símě královské,

domu J-ého; 2 Par. 22, 10.
— 12, 1. 18. Joas, král J.
— 14, 1. Amaziáš, syn Joasa, kr. J-ého; 17,23.
— 15, 1. Azariáš, syn Amaziáše, krále J-ého
— 32. Jotám, syn Uziáše, krále J-ého
— 16, 1. Achas, syn Jotama, krále J-ého
— 17, 1. léta 12. Achasa, krále J-ého
— 18, 1. Ezechiáš, syn Achasa, krále J-ého
— 21, 1. 11. Manasses, král J.

2 Par. 24,18. rozhněval se Bůh ha lid J.
Ezd. 5, 8. že jsme přišli do J-é krajiny
2. 48,12. plésejte, dcery J-é; 97, 8.
Iz. 5, 5. muži J-šti révové milí jemu
— 7, 6. táhněme proti zemi J-é
— 19,17. budeť země J-á Egyptu k hrůzi
— 44,26. dím o městech J-ých: Vystavena b. 

Jer. 3, 7. zpronevěřilá sestra, dc. J-á; 8.10.11.
— 9,11. města J-á v pustinu; 10, 22. 34, 22.
— 14, 2. kvíliti bude země J-á
— 33, 7. přivedu zase zajaté J-é; (Joel 3, 6.)
— 36,31. uvedu na muže J-é to zlé
— 43, 9. schovej je před očima mužů J-ých

44,27. budou pléněni všickni muži J-ští
Pláč 1,15. tlačil Pán presem pannu dceru J-ou 
Dan. 5,13. Daniel ze zajatých J-ých 
■— 9, 7. jakž se to děje nyní mužům J-ým 

Oz. 1, 7. ale nad domem J-ým se slituji 
Joel 3, 1. když přivedu zajatý lid J.
— 18. potokové J-ští budou plní vody 

Mich. 5, 2. nejmenší mezi tisíci J-ými 
Zach. 12, 7. zachová H. i stánky J-ské

Mat. 2, 6. ty Betléme země J-á
nejsi nejmenší mezi knížaty J-ými

— 3, 1. káže na poušti v zemi J-é
— 19, 1. přišel do končin J-ých; Mk. 10, 1. 

Mk. 1, 5. vycházela k němu všecka krajina J-á 
Luk. 1,65. po všech horách J-ých rozhlásána
— 5,17. kt. se sešli z městeček J-ých 

Jan. 3,22. přišel Ježíš do země J-é 
Sk. 10,39. což činil v krajině J-é
— 26,20. po vší krajině J-é i pohanům 

žid. 8, 8. vejdu s domem J-ým v smlouvu
Judstvo.

Ž. 76, 2. znám jest Bůh v J-u 
Jer. 13,19. zastěhováno bude J. docela 
Zach. 9, 7. aby byl jako vývoda v J-u 
Mat. 2,22. že by Archelaus kraloval v J-u
— 3, 5. vycházel k němu Jeruzalém a J.
— 4,25. Šli za ním zástupové z J-a
— 24,16. kt. by byli v J-u, nechť utekou na

hory; Luk. 21, 21.
Mk. 3, 7. množství od Galilee šlo i z J-a 
Luk. 2, 4. vstoupil Jozef do J-a
— 3, 1. když Pontský Pilát spravoval J.
— 6,17. množství lidu ze všeho J-a
— 7,17. vyšla řeč ta o něm po všem J-u
— 23, 5. bouříť lid, uče po všem J-u 

Jan 4, 3. opustil J. a odšel do Galilee
— 47. uslyšev, že Ježíš přišel z J-a
— 54. přišed z J-a do Galilee
— 7, 1. nechtěl Ježíš býti v J-u
— 3. vyjdi odsud a jdi do J-a
— 11, 7. pojďme zase do J-a

Sk. 1, 8. budete mi svědkové v J-u
— 9,31. sborové po všem J-u měli pokoj
— 11, 1. uslyšeli bratří, kt. byli v J-u 

Řím. 15,31. vysvobozen od protivníků v J-u
Julia.

Řím. 16,15. pozdravte Filologa i J-e 
Julius.

Sk. 27, 1. poručen j. Pavel setníku J-ovi; 3. 
Junius.

Řím. 16, 7. pozdravte J-a, příbuzn. m.
Jupiter.

Sk. 14,12. nazvali Barnabáše J-em
— 13. kněz J-ův přivedl býky
— 19, 35. slouží od J-a spadlé podobizně

Justus.
Sk. 1,23. Jozeí, kt. měl příjmí J.
— 18, 7. vŠel do domu J-a, ctitele Božího 

Kol. 4,11. a Jezus, kt. slově J.

K.
Káb.

2Kr. 6,25. čtvrtý díl míry k. trusů holubích
KábuL

1 Kr. 9,13. nazval je zemi K.
T T  * vKacíř.

Tit. 3,10. k-e po napomínáni vyvrž

Kacířství.
Sk. 24,14. podlé té cesty, kt. nazývají k-im 

Kacířstva.
1 Kor. 11,19. musejí i k-a mezi vámi býti 

Kadeř.
Pis. 4, 1. mezi k-i tvými; 3. 6, 6.
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Pis. 5, 2. k-e mé krůpějí nočních (plné)
Iz. 3,24. budeť místo strojení k-í lysina
— 47, 2. odkryj k-e své

Kadeřavý.
Pis. 5,11. vlasy jeho k-é, černé

Kádee.
1 M. 14, 7. přitáhli k En Misfat, kt. již j. K.
— 16,14. (ta studnice j.) mezi K. a Barad
— 20, 1. Abraham bydill mezi K. a Sur

4 M. 13,27. přišli k Mojž. na poušti Fárán v K.
— 20, 1. v K., kdež umřela Maria
— 14. poslal Mojžíš posly z K. k králi E.

5 M. 1,46. zůstali jste v K. za mnohé dny
1 Par. 6,72. v pokolení Izachar K.
— 76. v pokolení Neftalimovu: K. v Gal.

Ž. 29, 8. k bolesti přivodí H. poušť K.
Ez. 47,19. až k vodám sváru v K.; 48, 28.

Kádesbarne.
4 M. 32, 8. když jsem je poslal z K.
— 34, 4. pomezí polední potáhne se přes K. 

5M. 1, 2. 11 dní cesty j. od Oreb do K.
— 19. přišli jsme až do K.
— 2,14. času, v němž jsme Šli z K.
— 9,23. když vás poslal H. z K.; Joz. 14, 7. 

Joz. 10, 41. pohubil Jozue všecko od K.

Kadění.
2M. 30, 8. k-im vonných věci ustavičně
— 31, 8. oltář pro k.; 35, 15. 1 Par. 6, 49.
— 35, 8. vonné věci pro k. vonné

4 M. 16,40. aby nepřistup, žádný jiný k k.
Ž. 66,15. zápaly tučných beranů s k-ím
— 141, 2. modlitba má, jako k.

Př. 27, 9. mast a k. obveseluje srdce
Iz. 1,13. k. v ohavnosti mám
Mal. 1,11. k. přinášíno bude jménu mému

Kadidlnice.
3 M. 10, 1. synové Aronovi, vzavše jeden k. k-i
— 16,12. vezme plnou k-i uhlí řeřavého

4 M. 7,14. k. jedna, z 10 lotů zlata; 20.
— 26. k. jedna, plná kadidla
— 84. k-ic zlatých 12; 86.
— 16,17. vezmouce jedenkaždý k-i svou

4 M. 16,38. k. totiž těch, kteříž hřešili
— 46. vezma k-i, dej do ní uhlí z oltáře

1 Kr. 7,50. nadělal k. a nádoby k oharkům
2 Par. 4,22. zdělal k. ze zlata čistého
— 26,19. (Uziáš) v ruce své měl k-i 

Jer. 52,18. a kotlíky a k. pobrali
— 19.’k., a cožkoli zlatého bylo, pobral 

Žid. 9, 4. stánek zlatou maje k-i
Zj. 8, 3. jiný anděl přišel, maje k-i zlatou
— 5. vzal anděl k-i, a naplnil ji ohněm

Kadidlo.
1 M. 37, 25. kt. nesli k. a mirru do Egypta
— 43,11. něco k. a trochu strdi

2 M. 30, 7. 40, 27. kaditi k-em z vonných věcí
— 9. nevložíte na něj k-a cizího
— 35. uděláš k. dílem apatykářským

3 M. 2, 1. vloží na ni k.; 15.
4 M. 16, 7. vložte na ně k-a před H.
5 M. 33,10. klásti budou k. před tváří tvou

Pis. 4,14. s stromovím k. vydávajícím 
Iz. 60, 6. z Sáby zlato a k. přinesou 
Jer. 6,20. k čemuž mi k. ze Sáby?
Ez. 16,18. k. mé kladlas před nimi
— 27,17. olej i k. dávali za směnu tobě 

Mat. 2,11. obětovali jemu zlato, k. a mirru 
Zj. 18,13. (koupě) k-a, i vína, i oleje

Kaditi.
2 M. 30, 1. na němž by se k-ilo; 27. 3 M. 4, 7.

— 7. k. bude na něm Aron kadidlem;
40, 27.

4 M. 16,35. spálil těch 250 mužů, kt. k-ili 
1 Sam. 2,28. aby k-il vonnými věcmi
1 Kr. 3, 3. na výs. k-il; 22, 44. 2 Kr. 16, 4.
— 11, 8. (ženy Šalomounovy) k-ily bohům
— 13, 1. když Jeroboám stoje u oltáře k-il

2 Kr. 22,17. k-ili bohům cizím; Jer. 1, 16. 44, 5.
8. 15.

1 Par. 23,13. aby k-ili před H.; 2 Par. 2, 4.
2 Par. 2, 6. toliko k tomu, aby se k-ilo před ním
— 26,18. ne tobě, Uziáši, náleží k. H-u
— 29,11. byli služebníci jeho, a k-ili

Iz. 43,23. aniž jsem tě obtěžoval, abys mi k-il
— 65, 3. popouzejí mne k-íce na cihlách
— 66, 3. kdo k-í kadidlem

Jer. 7, 9. k-íce Bálovi; 11, 13. 32, 29.
— 18,15. lid můj k-í marnosti
— 44,17. k-íce tvoru nebeskému
— 19. že k-íme tvoru nebeskému 

Oz. 4,13. na pahrbcích k-í, pod doubím 
Ab. 1,16. k-i nevodu svému

Kadívati.
1 Kr. 9,25. k-al na tom (oltáři), kt. byl před

H-em
2Kr. 23, 5. ty, kt. k-ali Bálovi, slunci
2 Par. 30,14. oltáře, na kt. se k-alo, rozbořili 
Iz. 65, 7. kteříž k-ali na horách

Kadmiel.
Ezd. 3, 9. K. i synové jeho k dílu při domě B.

Káď.
Oz. 3, 1. ačkoli oni milují k-ě vína 
Joel 3,13. oplývají k-ě

Kafamaum.
Mat. 4,13. přišed bydlil v K. při moři
— 8, 5. vcházel Ježíš do K.; Luk. 7, 1.
— 11,23. K., k nebi vyvýšeno; Luk. 10, 15.
— 17, 24. přišli do K.; Mk. 1, 21.

Mk. 2, 1. opět vsel do K.; 9, 33.
Luk. 4,23. které věci, žes činil v K., učiň
— 31. sestoupil do K.; Jan 2, 12.

Jan 4, 46. královský služebník v K.
— 6,17. plavili se přes moře do K.
— 24. přijeli do K., hledajíce Ježíše
— 59. toto mluvil v škole, uče v K.

Kaftor.
Jer. 47, 4. hubiti bude H. ostatek krajiny K. 
Am. 9, 7. tak jako Filistínské z K.

Kaftorejský.
5 M. 2, 23. K-ští, kt. vyšli z Kaftor

Kafturim.
1 Par. 1,11. 12. Mizraim zplodil K.
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Kahat.
1 M. 46,11. synové Lévi: Gerson, K.; 2 M. 6, 16.

4 M. 3, 17. 30. 16, 1. 1 Par. 6, 1.
2 M. 6,18. synové K.; 4 M. 3> 19. 1 Par. 6, 2.

22. 61. 15, 5. 2 Par. 34, 12.
4M. 4, 4. práce synů K. při stánku
— 34. sečti Mojžíš syny K.
— 7, 9. synům K. nic nedal 

Joz. 21, 4. los čeledem K.
1 Par. 6,18. synové K.: Amram, Isár
— 66. kt. byli z čeledi synů K.

2 Par. 29,12. Machat a Joel z synů K.
Kaifáš.

Mat. 26, 3. na síň nej v. kněze, kt. sloul K.; 57.
Luk. 3, 2. Jan 11, 49. 18, 13. 14. 24. 
28. Sk. 4, 6.

Kain (syn Adamův).
1 M. 4, 1. Eva porodila K-a a řekla
— 2. K. byl oráč
— 3. o'bětoval K. z úrody zemské obět
— 5. na K-a a na obět jeho nevzhlédl

rozlítil se K. náramně
— 8. mluvil K. k Ábelovi bratru

povstav K. proti Ábelovi bratru
— 15. kdoby koli zabil K-a

vložil H. znamení na K-a
— 16. odšed K. od tváři Hospodinovy
— 17. poznal K. ženu svou

Žid. 11, 4. lepší obět obětoval Abel, nežli K.
1 Jan 3,12. ne jako K., kt. z toho zlostníka byl 
Juda 11. cestou K-ovou odešli

Kain (m ísto).
Joz. 15,57. dědictví synů Juda: K.

Kainan.
1 M. 5, 9. Enos zplodil K-a
— 12. K. zplodil Mahalaleele 

1 Par. 1, 2. K., Mahalaleel, Járed 
Luk. 3, 36. kt. byl K-ův; 37.

Kal.
Ez. 34,19. aby k. noh vašich piti musily? 

Kalamář.
Ez. 9, 2. k. písařský při bedrách jeho; 3. 11.

Kalandra.
3 M. 11,19. Též čáp a k.

Kaldejský.
1 M. 11,28. Umřel Hárán v Ur K-ých

— 31. z Ur K-ých; 15, 7. Neh. 9, 7. Sk. 7,4. 
2Kr. 24, 2. poslal H. na něj lotříky K-é
— 25, 4. K-ští okolo města; Jer. 52, 7.
— 24. nebojte se služby K-ých; Jer. 40, 9.
— 26. nebo se báli K-ých

2 Par. 36,17. přivedl na ně krále K-ého 
Ezd. 5,12. vydal je v ruku krále K-ého 
Job 1,17. K-ští sšikovavše tři houfy
Iz. 13,19. Babylon okrasa důstojnosti K-é
— 23,13. aj, země K-á, ten lid nebyl lidem
— 43,14. sházím K-é s lodími jejich
— 47, 1. seď na zemi, dcero K-á
— 5. vejdi do tmy, dcero K-á
—  48,20. utecte od K-ých

Jer. 21, 9. kdož poddá se K-ým, bude míti živ.
— 39, 5. honilo je vojsko K-é
— 50, 1. mluvil H. proti zemi K-é
— 8. ze země K-é vyjděte
— 10. bude země K-ých v loupež
— 51,24. odplatím obyvatělům K-ým
— 35. krev má na obyvatele země K-é 

Ez. 11,24. Duch mne přivedl do země K-é
— 12,13. zavedu jej do země K-é
— 16,29. příliš jsi smilnila s K-ými
— 23,14. viduc obrazy K-ých vymalované
— 23. vyslala posly k nim do země K-é 

Dan. 1, 4. jazyku K-ému
— 2, 2. rozkázal král svolati mudrce K-é
— 4. mluvili K-šti králi syrsky; 5, 10.
— 3, 8. muži K-šti žalovali
— 4, 4. předstoupili mudrci, K-ští; 5, 7.
— 5,11. knižetem hvězdářů, K-ých
— 30. v touž noc zabit j. Balsazar, král K.
— 9, 1. (Darius) králem v království K-ém 

Ab. 1, 6. vzbudím K-é, národ litý
Kaldeus.

Dan. 2,10. žádný král se nedoptával na K-ovi
Kálef.

4 M. 13, 7. K., Jefonův; 34, 19. Joz. 14, 6. 15, 13.
— 31. krotil K. lid bouřící se
— 14, 6. Jozue a K. roztrhli roucha svá
— 24. K-a uvedu do země
— 30. nevejdete, jediné K.; 5 M. 1, 36.
— 38. Jozue a K. živi zůstali
— 26,65. nepozůstal jediné K. a Jozue 

Joz. 14,13. Jozue dal Hebron K-ovi
— 15,14. vyhnal K. tři syny Enakovy
— 16. řekl K.: Kdo by dobyl Kariatsefer;

Soud. 1, 12.
— 17. příbuzný K-ův; Soud. 1, 13. 3, 9.
— 21,12. pole města toho dali K-ovi 

1 Sam.25, 3. Nábal z rodu K-ova
— 30,14. vpád učinili v tu stranu, kt. j. K-ova 

1 Par. 2,18. K., syn Ezronův, zplodil
— 24. když již pojal byl K. Efratu
— 42. synové K-a, bratra Jerameelova
— 4,15. synové K-a, syna Jefonova

Káleti.
Pis. 5, 3. umyla jsem nohy své, což je mám k.? 
Pláč 4,14. k-ejíce se ve krvi

Kalich.
ž. 11, 6. duch vichřice bude částka k-a jejich
— 16, 5. H. j. částka k-a mého
— 23, 5. k. můj naléváš, až oplývá
— 75, 9. k. j. v rukou H-ových
— 116,13. k. mnohého spaseni vezmu 

Iz. 51,17. pil k. prchlivosti jeho
kvasnice z k-a hrůzy vypil jsi

— 22. beru z ruky tvé k. hrůzy
i kvasnice k-a prchlivosti mé 

Jer. 25,15. vezmi k. vína prchlivosti této
— 17. vzal jsem k. z ruky H-ovy
— 28. jestliže by nechtěli vzíti k-u
— 49,12. kt. nemají práva piti k-u tohoto 

Pláč 4,21. takéť k tobě přijde k.
Ez. 23, 31. dám k. její v ruku tvou
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Mat. 20, 22. k., kt. piti budu; 23. Mk. 10, 38. 39.
— 26, 27. vzav k. a díky činiv, dal jim; Mk. 14,

23. Luk. 22, 17. 20. 1 Kor. 11, 25.
— 39. nechť odejde ode mne k. tento;

42. Mk. 14, 56. Luk. 22, 42.
Luk. 22, 20. k. nová smlouva; 1 Kor. 11, 25.
Jan 18,11. což nemám piti k-a?
1 Kor. 10,16. k. dobrořečení, kt. dobrořečíme
— 21. k-a Páně piti i k-a ďáblů
— 11, 25. i k., když povečeřel; (Luk. 22, 20.)
— 26. kolikrát byste koli k. tento pili
— 27. kdo koli pil by k. Páně nehodně
— 28. tak z toho k-a pí

Zj. 14,10. kt. j. vlito do k-u hněvu jeho
— 16,19. dal jemu k. vína prchlivosti hněvu

Kaliti.
Ez. 32, 2. k-íš vodu nohama svýma
— 13. aniž jich k. budou kopyta hovad
— 34,18. že ostatek nohama svýma k-íte?

Kalkol.
1 Par. 2, 6. synové Záre: Heman, K.

Kalous.
3 M. 11,17. 5 M. 14. 16. k-a nebudete jisti 
Iz. 34,11. k. a krkavec budou bydliti v ní 

Kam?
Job 20, 7. řeknou: K. se poděl?
Pis. 5,17. k. se obrátil milý tvůj?
Jan 7,35. k. tento půjde, že ho nenalezneme
— 13,33. k. já jdu, vy nemůžete přijití
— 36. k. jdu, nemůžeš ty nyní jiti za mnou
— 16, 5. žádný z vás neptá se mne: K. jdeš?

Kámen.
1 M. 28,22. k. tento bude domem Božím
— 29, 2. k. veliký byl na vrchu studnice
— 31,13. v Bethel, kdež jsi pomazal k-e
— 45. Jákob vzal k. na znamení
— 49, 24. pastýř a k. Izraelův

2 M. 15, 5. vpadli do hlubiny jako k.
— 16. mlčeti jako k., dokudž nepřejde
— 17,12. vzavše k. podložili pod něho
— 39,14. těch k-ů s jmény bylo 12

3 M. 19, 36. k. spravedlivý míti budete
— 26, 1. ani k-e malovaného nestavějte

5 M. 25,13. nebudeš míti nejednostejného k-e
— 27, 2. vyzdvihneš sobě k-y veliké
— 5. vzděláš tam oltář z k-ů 

Joz. 4, 3. vezměte z Jordánu 12 k-ů
— 9. Jozue vyzdvihl 12 k-ů
— 20. 12 k-ů postavil Jozue v Galgala
— 21. co ti k-ové znamenají?
— 15, 6. k-i Bohana, syna Rubenova
— 24,26. k. veliký postavil tu pod dubem 

Soud. 9, 5. sedmdesáte mužů, na jednom k-i
1 Sam. 6,18. až k k-i, na němž postav, truhlu
— 7,12. vzav Samuel k. jeden
— 14, 33. přivaltež i hned ke mně k. veliký
— 17, 40. vybral sobě 5 k-ů hladkých
— 20,19. a pobudeš u k-e pocestných
— 25, 37. (Nábal) učiněn j. jako k.

1 Kr. 6,18. tak že ani k-e nebylo viděti 
2Kr. 19,18. nebyli bohové, ale dřevo a k.
Neh. 9,11. uvrhl jsi do hlubin, jako k. do vody

Job 28, 2. k. rozpuštěný dává měď
— 3. vystíhá k. mrákoty a stínu smrti
— 38, 30. až i vody jako v k. se proměňují
— 41,15. srdce jeho tuhé j. jako k.

Ž. 91,12. aby neurazil o k. nohy své; Mat.
4, 6. Luk. 4, 11.

— 118,22. k., kt. zavrhli stavitelé; Mat. 21, 42.
Mk. 12, 10. Luk. 20, 17. 1 Petr 2, 7.

Př. 26, 8. jako vložiti k. do praku
— 27. kdo valí k., na něj se obrací
— 27, 3. tíž má k. a váhu písek 

Iz. 8,14. k-em urážky; 1 Petr 2, 7.
— 28,16. zakládám na Siónu k., k. zkušený 

Jer. 2, 27. říkají k-i: Ty jsi mne zplodil
— 17, 1. napsán j. rafií k-e přetvrdého
— 51,26. nevezmou z tebe k-e k úhlu

ani k-e k základům
Ez. 3, 9. jako k. přetvrdý učinil jsem čelo tvé
— 10, 1. jako k. zafírový na pohledění
— 13,11. vy, k-ové krupobití velikého

Dan. 2, 34. až se utrhl k., kt. nebýval v rukou
— 35. k. ten učiněn j. horou velikou
— 6,17. přinesen j. k. jeden na díru jámy 

Ab. 2,19. říká k-i němému: Probuď sel 
Zach. 3, 9. na k. jeden 7 očí
— 4, 7. doloží nejvyšší k. s prokřikováním
— 10. se veselí hledíce na ten k.
— 7,12. srdce své učinili k. přetvrdý 

Mat. 7, 9. dal by jemu k.?
— 21, 44. kdož by padl na ten k.; Luk. 20,18.
— 24, 2. nebude zůstaven tuto k. na k-i;

Mk. 13, 2. Luk. 19, 44. 21, 6.
— 27,60. k. ke dveřům hrobovým; Mk. 15, 46.
— 66. zapečetivše k.
— 28, 2. anděl odvalil k. ode dveří 

Mk. 16, 3. kdo nám odvalí k. ode dveří 
Luk. 4, 3. rci k-u tomuto, ať j. chléb
— 11,11. zdali k-e podá jemu?
— 24, 2. nalezly k. odvalený; Jan 20, 1.

Jan 8, 7. nejprv hoď na ni k-em
— 11,39. zdvihněte k.! 41.

Sk. 4,11. toť j. ten k., za nic položený
— 17, 29. že by Bůh k-u byl podoben 

Řím. 9, 32. urazili se o k. urážky
— 33. kladu na Siónu k. urážky

1 Petr 2, 4. přistupujíce k k-i živému 
Zj. 18, 21. zdvihl jeden silný anděl k.

Kámen drahý.
Job 28,17. nerovná se jí zlato ani d. k.
Př. 17, 8. jako k. d. bývá vzácný dar
Iz. 28,16. zakládám na Siónu k. d.; 1 Petr 2, 6.
Zj. 18,12. koupě zla ta a d-ého k-e
— 21,19. základové k-em d-ým ozdobeni

Kámen úhelný.
Job 38, 6. kdo založil ú. k. její?
Ž. 144,12. dcery naše jako ú-ní k-ové
Iz. 28,16. zakládám na Siónu k. ú.; 1 Petr 2,6.
Ef. 2, 20. ú. k. sám Ježíš Kristus

Kamének.
2 Sam.17,13. aby tam ani k-a nebylo lze najiti 
Zj. 2,17. dám jemu k. bílý a ná tom k-u
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Kamení.
1 M. 11, 3. měli cihly místo k.
— 28,11. (Jákob) nabrav k. položil pod hlavu 

2M. 35, 9. k. k vsazováni do náramenniku 
3M. 14,40. rozkáže vyniti k. a vyvrci
— 20, 2. k-im jej uházi

5M. 8, 9. země, jejíž k. j. železo
Joz. 7,26. nametali naň hromadu k.; 8, 29.
— 10,11. H. metal na ně k. veliké s nebe
— 18. přivalte k. k díře té jeskyně; 27.

2 Sam.16, 6. (Semei) k-ím házel na Davida; 13.
— 18,17. nametali na něj hromadu k.

1 Kr. 10,27.,stříbra jako k.; 2 Par. 1, 15. 9, 27.
— 12,18. uházel (Adurama) Izrael k-ím
— 15,22. pobrali to k. z Ráma

2 Kr. 3,19. všeliké pole dobré k-ím přiházíte 
Job 5,23. s k-ím polním příměří tvé
— 14,19. jako k. stírá voda
— 41,19. v stéblo obrací se jemu k. prakové 

Ž. 102,15. libost mají v k. jeho (Siona)
Kaz. 3, 5. čas rozmítáni k. a shromažď. k.
— 10, 9. kdo přenáší k., urazí se jím

Iz. 5, 2. (vinici) ohradil a k. z ni vybral
— 60,17. a místo k. železa (dodávati budu) 

Jer. 31,21. naklaď sobě hromad k.
— 43,10. postavím stolici jeho na tomto k. 

Pláč 4, 1. jak tě rozmetáno k. svaté sem i tam 
Ez. 13,13. přijde k. krupobití velikého
— 38,22. vykonám soud k-ím krupobití 

Mích. 6,11. zdaliž ospravedlniti mám k. falešné 
Ab. 2,11. k. ze zdi křičeti bude
Zach. 9,16. vystaveno bude k. pěkně tesané
Mat. 3, 9. může Bůh z k. vzbuditi syny
— 4, 3. rciž, ať k. toto chlebové jsou 

Mk. 13, 1. pohleď, kteraké k. a staveníl 
Luk. 3, 8. j. mocen Bůh z k. vzbuditi syny A.
— 19, 40. k. hned bude volati

Jan 8,59. zchápali k., aby házeli; 10, 31.
1 Petr 2, 5. i vy, jako k. živé, vzdělávejte se

Kamení drahé.
1 Kr. 10, 2. zlata mnoho i k. d-ého; 2 Par. 9, 1.
— 10. dala králi mnoho k. d-ého;

2 Par. 9, 9.
1 Par. 29, 2. k domu B. svého k. d-ého
2 Par. 32,27. Ezechiáš nashromáždil k. d-ého 
Př. 3,15. dražší j. (moudrost) než d. k.
— 8,11. lepši j. moudrost než d. k.

Pis. 5,14. prstenové vysazení k-ím d-ým 
Pláč 4, 7. rděla se těla více než d. k.
Ez. 27,22. v k. d-ém i zlatě (kupčívali)
Ez. 28,13. všelijaké d. k. přikrývalo tě 
Dan. 11,38. ctí ti bude boha k-ím d-ým
1 Kor. 3,12. staví-li kdo na ten základ k. d.
Zj. 17, 4. ozdobena zlatém a k-im d-ým; 18,16.

Kamenicko.
Ž. 77,18. ano i k. tvé skákalo 
Pláč 3,16. potřel o k. zuby mé 
Am. 9, 9. ani k. nepropadne na zem

Kameník.
2 Sam. 5,11. poslal Ghíram k Davidovi k-y;

1 Par. 22, 2. 15.

1 Kr. 5,18. kt. (kamení) tesali k-ci Šalomoun.
a k-ci Chíramovi a Gibličti

2 Kr. 12,12. vydávali peníze na k-y; Ezd. 3, 7.
Kamenný.

1 M. 35,14. Jákob vyzdvihl sloup k.
2 M. 20,25. jestliže mi vzděláš oltář k.
— 24,12. tabule k-é; 1 Kr. 8, 9.
— 31,18. dsky k-é; 34, 1. 5 M. 4, 13. 9, 9. 

Job 6,12. zdaliž síla má j. síla k-á?
Ez. 11,19. odejmu srdce k-é; 36, 26.
Dan. 5, 4. chválili bohy zlaté a k-ě 
Jan 2, 6. bylo tu k-ých stoudví šest
2 Kor. 3, 7. literami vyryté na dskách k-ých 
Zj. 9,20. aby se neklaněli modlám k-ýin 

Kamenovatí.
Mat. 23, 37. k-uješ ty, kt. byli k tobě posíláni 
Jan 8, 5. Mojžíš přikázal takové k.
— 10, 31. zchápali kamení, aby jej k-ali
— 11, 8. nyní hledali tě Židé k.

Sk. 7, 59. k-ali Štěpána modlícího se
2 Kor. 11,25. jednou jsem byl k-án 
Žid. 11, 37. k-áni jsou, sekáni

Kamon.
Soud. 10, 5. Jair pochován j. v K.

Kamzík.
5 M. 14, 5. jisti budete: srnu, k-a
1 Sam.24, 3. hledati Davida na skalách k-ů 
Job 39, 1. víš-li, kt. času rodí k-ové 
Ž. 104,18. hory vysoké jsou k-ů (útočiště) 

Kamžkoli.
Př. 6,22. k. půjdeš, ono tě zprovodí 

Kána.
Joz. 19,28. (táhne se do) K., až do Sidonu 
Jan 2, 1. byla svadba v K-i Galilejské 
—■ 11. počátek divů v K-i Galilejské
— 4, 46. opět přišel Ježíš do K-y Galilejské
— 21, 2. Natanael, kterýž byl z K-y Gal.

Kanán (osoba).
1 M. 9,18. Cham byl otec K-ů v
— 22. viděl Cham, otec K-ův, hanbu otce
— 25. zlořečený K.!
— 26. buď K. služebníkem jejich; 27.
— 10, 6. synové Chámovi: K.; 1 Par. 1, 8.
— 15. K. zplodil Sidona; 1 Par. 1, 13.

Kanán (země).
4 M. 34, 2. když vejdete do země K.
Joz. 14, 1. dědičně obdrželi v zemi K.
Sk. 13,19. zahladiv sedm národů v zemi K. 

Kananejský.
1 M. 10,18. rozprostřely se čeledi K-ých
— 12, 6. tehdáž K-ští byli v zemi
— 15,18. 21. semeni tvému dám i K-é
— 24, 3. manželky ze dcer K-ých; 28, 1.
— 34, 30. zošklivili jste mne u K-ých
— 46,10. Saul, syn jedné ženy K-é; 2 M. 6,15.

2 M. 13, 5. když uvede tě H. do země K-ých
— 15,15. rozplynou se všickni K-Šti
— 23, 23. anděl můj uvede tě do země K-ého

4 M. 13, 30. K. bydlí při moři a při břehu Jord.
— 21, 1. to když uslyšel K. král; Joz. 9, 1.
— 3. H. dal mu K-é; Soud. 1, 4.



5 M. 11, 30. Garizim a Hébal v zemi K-ého 
Joz. 3,10. vyžene od tváři vaší K-ého
— 5, 1. uslyšeli vŠickni králové K-ští
— 12, 8. dal Jozue Izraelským zemi K-ého
— 13, 3. kt. krajina K-ým se přičítá
— 16,10. K. u prostřed Efr.; Soud. 1, 29. 30.
— 17,12. počal K. bydliti v zemi; Soud. 1, 27. 

Soud. 1,29. Efraim nevyhnal K-ého
— 32. bydlil Asser mezi K-ými; 33. 3, 5.
— 3, 1. kt. nevěděli o válkách K-ých
— 3. všickni K-ští a Sidonští
— 4, 2. Jabína, krále K-ého; 23.
— 5,19. bojovali králové K-ští v Tanach 

1 Par. 2, 3. synové Judovi z dcery Suovy K-é 
Ž. 106, 38. obětovali trapidlům K-ým
— 135,11. zbil i všecka království K-á

Iz. 19,18. pět měst mluvících jazykem K-ým 
Zach. 14,21. aniž bude K. více v domě H. zást. 
Mat. 15,22. žena K-á z končin těch vyšedši 

Země Kananejská.
1 M. 11, 31. brali se do z. K-é; 12, 5.
— 13,12. Abram bydlil v z-i K-é
— 17, 8. dám tobě všecku z-i K-ou
— 47, 4. hlad veliký j. v z-i K-é

3 M. 25,38. abych vám dal z-i K-ou
4 M. 33,51. když vejdete do z. K-é; 34, 2. 35, 10.
5 M. 1, 7. jděte k z-i K-é a k Líbánu
— 32, 49. spatř z-i K-ou 

Joz. 5,12. jedli z úrod z. K-é
— 21, 2. v Sílo, v z-i K-é; 22, 9.
— 22,10. pomezí při Jordánu, v z-i K-é
— 11. vystavěli oltář naproti z-i K-é 

Neh. 9,24. snížil před nimi obyvatele z. K-é 
Ez. 16, 3. rod tvůj jest ze z. K-é
Sof. 2, 5. ó z. K-á Filistinských!
Sk. 7,11. přišel hlad na všecku z-i K-ou 

Kananeus.
2 M. 23,28. sršně, aby vyhnali K-nea
— 33, 2. a vyženu K-nea; 34, 11.

5 M. 7, 1. H. vypléní K-nea
— 20,17. dokonce vyhladíš K-nea 

Joz. 16,10. nevyplěnili K-nea
Kananitský.

Mat. 10, 4. Šimon K.; Mk. 3, 18.
Kancléř.

2 Sam. 8,16. Jozafat, syn Achiludův, k-em;
20, 24. 1 Kr. 4, 3. 1 Par. 18, 15.

2 Kr. 12,10. přicházel k. královský
— 18,18. Joach, syn Azafův, k.; 37. Iz. 36,

3. 22.
1 Par. 27, 32. Jonatan, strýc Davidův, k.
2 Par. 34, 8. Joacha, syna Joachazova, k-e 
Ezd. 4, 8. Rechum, k.; 9, 17.
Jer. 36,12. Elisamach, k.; 20. 21.

Kandáces.
Sk. 8,27. komorník královny mouřenínské K. 

Káně.
3M. 11,14. ohavnost jsou: sup, k.
— 16. ohavnost jsou: vodní k.; 5 M. 14,15.

Kanne.
Ez. 27,23. K. i Eden, kupci Sabejšti

Kantor.
1 Par. 6,33. Héman k.
ž. 19, 1. přednímu z k-ů žalm Davidův
— 81, 1. přednímu z k-ů na gittit

Kapání*
Př. 19,13. ustavičné k. žena svárlivá; 27, 15. 

Kapati.
Pis. 5, 5. a aj, z rukou mých k-la mirra 

Kapávati.
Kaz. 10,18. pro opuštěni rukou k-á do domu 

Kappadocie.
Sk. 2, 9. kt. přebýváme v K-i, v Pontu 
1 Petr 1, 1. Petr, apoštol J. K. příchozím v K-i 

Kára.
Ez. 23,24. přitáhnou na tě na k-ách 

Kárání.
Job 5,17. k-im Všemohoucího nepohrdej
— 20, 3. k. k zahanbeni svému slyším 

Př. 29,15. metla a k. dává moudrost 
Jer. 17,13. k. má nechť jsou zapsána

Kárati.
ž. 6, 2. ani v prchlivosti své k-ej mne
— 94,10. jenž tresce národy, nebude k.?

Př. 24,25. kt. k-a jí, budou potěšeni
— 29, 1. k t často k-án zatvrzuje šiji
— 30, 6. aby tě nek-al (Bůh)

Jer. 10,24. k-ej mne, H „ však milostivě 
Zj. 3,19. kt. koli miluji, k-ám 

Karbunkulový.
1 Par. 29, 2. kameni k vsazováni, i k-ého

Karbunkulus.
2 M. 28,18. v druhém zpořádáni: k., zafir a 
Iz. 54,11. položím na k-ích kamení tvé 
Ez. 27,16. v k-ích kupčívali; Ez. 28, 13.

Kariataim.
Jer. 48, 1. zahanbeno bude K.; 23.

Kariataimský.
1 M. 14, 5. pobili Eminské na rovinách K-ých 

Kariatarbe.
Joz. 15,54. K., jenž j. Hebron
Soud. 1,10. jméno Hebronu prvé bylo K.

Kariatarimský.
Ezd. 2,25. synů K-ých, Kafirských 

KariatbaaL 
Joz. 15,60. K., kt. j. Kariatjfharim

Kariatjeharim.
Joz. 9,17. města (Hevejských) byla: K.
— 15, 9. do Bala, jenž j. K.
— 60. Kariatbaal, jenž ]. K.

Soud. 18,12. položili se u K. Judova
1 Sam. 7, 1. přišli muži K. a vzali truhlu H.
1 Par. 13, 5. přivezli truhlu H. z K.; 2 Par. 1, 4.

Kariatjeharimský.
1 Par. 2,50. Sobal, otec K-ých; 52. 53.
Neh. 7,29. mužů K-ých, Kafirských

Kariatsefer.
Joz. 15,16. kdo by dobyl K.v dám; Soud. 1, 12. 
Soud. 1,11. Dabir prve bylo K.
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Kariot.
Jer. 48, 24. soud přišel na K.; 41. Am. 2, 2. 

Karit.
1 Kr. 17, 3. skrej se u potoka K.; 5.

Kar mel.
Joz. 12,22. král Jekonam z K-u jeden
— 15, 55. K., dědictví synů Juda
— 19, 26. přibíhá až na K. k moři 

1 Sam.15,12. Saul přišel na K.
— 25, -2. statek svůj měl na K-i
— 5. vstupte na K. k Nábalovi
— 7. byli na K-i (pastýři)
— 40. služebníci Davidovi k Abigail na K.

1 Kr. 18,19. shromažď lid na horu K.
— 42. Eliáš vstoupil na vrch K-e

2 Kr. 2, 25. (Elizeus) šel na horu K.; 4, 25.
Pis. 7, 5. hlava tvá jako K.
Iz. 33, 9. Bázan a K. oklácen
— 35, 2. dána jí bude okrasa K-ská

Jer. 46,18, jako K. při moři, (tak toto) přijde
— 50,19. aby se (Izrael) pásl na K-i

Am. 9, 3. jestliže by se schovali na vrchu K-e 
Nah. 1, 4. chřadne Bázan i K.

Karmelsíký.
1 Sam.30, 5. Nábale K-ého; 2 Sam. 2, 2. 3, 3.
2 Sam.23, 35. Chezrai K. (jeden z 30 silných)

Karpus.
2 Tim. 4,13. truhličku jsem nechal v Troadě 

u K-a
Kasie. Kassia.

2 M. 30,24. Ez. 27, 19.
Ž. 45, 9. mirra, aloe a k. všecka roucha tvá 

Kastor.
Sk. 28,11. mající za erb K-a a Polluxa 

Kaše.
2 Kr. 4, 38. navař k. synům prorockým; 40.
— 40. když jedli tu k-i, zkřikli

Kaštanový.
1 M. 30, 37. nabral Jákob prutů k-ých 
Ez. 31, 8. stromové k-í nebyli podobni 

Kat.
Mat. 14,10. poslav k-a, sťal Jana v žaláři
— 18, 34. pán jeho dal jej k-ům 

Mk. 6, 27. král poslav hned k-a
Káti se.

Ez. 23, 48. budou se tím k. všecky ženy 

Kázán.
Mat. 24,14. bude k-o toto evangel. království
— 26,13. kdežkoli k-o evang.; Mk. 14, 9. 

Luk. 24, 47. aby bylo k-o ve jménu jeho pokání
1 Tim. 3,16. Bůh k. jest pohanům
1 Petr 4, 6. proto j. i mrtvým k-o evangelium

Kázaní.
Iz. 53, 1. kdo uvěřil k. našemu?
Mat. 12,41. pokání k Jonášovu k.; Luk. 11, 32.
Jan 12, 38. kdo uvěřil k. našemu? Řím. 10, 16.
Sk. 19, 9. k. čině v škole nějakého Tyrana
— 20,11. a k. jim učiniv dlouho až do svítání 

Řím. 16,25. podlé evangelium mého a k. J. Kr.

1 Kor. 1, 21. skrze bláznové k. spasiti věřící
— 2, 4. k. mé nebylo v slibných řečech
— 15,14. tedyť j. daremné k. naše

2 Tim. 4,17. aby skrze mne utvrzeno bylo k. 
Tit. 1, 3. slovo své skrze k. mně svěřené

Kazatelnice.
Neh. 8, 4. stál Ezdráš na k-i dřevěné 

Kazatel.
Kaz. 1, 1. slova k-e, syna Davidova
— 12. já k. byl jsem králem nad Izraelem
— 12, 9. čím pak byl k. moudřejší 

Řím. 10,14. kterak uslyší bez k-e?
1 Tim. 2, 7. postaven jsem já za k-e a apoštola
2 Tim. 4, 5. dílo k-e konej
2 Petr 2, 5. Noé, k-e spravedlnosti zachoval

Kázati.
1 M. 45, 1. Jozef zvolal: Kažte všechněm ven!
3 M. 24,12. co s ním Bůh káže učiniti
Iz. 52, 7. krásné nohy toho, ježto káže spaseni
— 61, 1. abych k-al evangelium tichým 

Am. 7,16. nekaž v domě Izákově
Jon. 3, 2. kaž proti němu to, což já poroučím 
Mat. 3, 1. Jan Křtitel, káže na poušti
— 4,17. od toho času počal Ježíš k.
— 23. Ježíš, káže evangelium království;

9, 35. Mk. 1, 14. Luk. 20, 1.
— 10, 7. jdouce pak, kažte, řkouce

Mk. 1, 4. Jan k-al křest pokání; Luk. 3, 3.
— 7. Jan k-al, řka: Jde za mnou silnější
— 39. Ježíš k-al v školách jejich 

Luk. 4,18. k. evangelium chudým
— 8, 1. káže a zvěstuje král. Boží; (20, 1.)
— 55. k-al jí dáti jisti

Sk. 10, 37. po křtu, kterýž k-al Jan
— 13, 24. k-al Jan křest pokání všemu lidu
— 18,11. káže jim slovo Boží
— 23, 2. nejv. kněz Ananiáš k-al, aby jej bili 

Řím. 10, 8. toť j. slovo to víry, kt. kážeme
— 15. kterak k. budou, nebudou-li posláni

1 Kor. 1, 23. myť kážeme Krista ukřižovaného
— 9, 16. káži-li evang., nemám se čím chlub.

běda by mně bylo, kdybych nek-al
— 18. abych evangelium káže, ukázal
— 15, 2. jestliže, kterak jsem vám k-al,

2 Kor. 4, 5. ne sami sebe kážeme, ale Krista
— 10,16. abych ještě tam za vámi k-al
— 11, 4. kdy by někdo jiného Ježíše k-al

kteréhož jsme nek-ali
— 7. že jsem darmo evangelium k-al 

Gal. 1, 8. bychom i my neb anděl s nebe k-al
mimo to, což jsme vám k-ali; 9.

— 23. kt. se nám protivil, již nyní káže
víru

2 Tim. 4, 2. kaž slovo Boží, ponoukej v čas 
1 Petr 3,19. skrze něhož i těm duchům k-al

Kázeň.
Job 27,11. v k-i Boha silného jsa
Ž. 50,17. poněvadž jsi vzal v nenávist k.
— 73,14. k. přichází na mne každého jitra 

Př. 3,11. k-ě H-ovy nezamítej
— 13,18. jenž se vytahuje z k-ě
— 19,20. přijímej k., abys moudrý byl
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Př. 22,15. metla k-ě vzdálí bláznovství
— 23,13. neodjímej od mladého k-ě

Iz. 53, 5. k. pokoje našeho na něj vzložena
Jer. 2, 30. k-ě nepřijali (synové vaši)
— 5, 3. hubíš je, ale nechtí přijímati k-ě 

Pláč 3, 39. muž nad k-í za hříchy své
— 4, 22. když vykonána bude k. nepravosti 

Oz. 5, 9. Efraim zpuštěn bude v den k-ě 
Sof. 3, 2. neposlouchá aniž přijímá k-ě
— 7. báti se mne budeš, přijmeš k.

Žid. 12, 5. nepohrdej k-í Páně
— 7. jestliže k. snášíte
— 8. pakli jste bez k-ě

Kaziti.
1 M. 19, 29. když k-il Bůh města té roviny 
1 Par. 21,12. abys kažen byl od protivníků
Př. 11, 9. pokrytec ústy k-í bližního
Kaz. 9,18. nemoudrý jeden k-í mnoho dobrého
Iz. 1, 7. tak jakž vše k-í cizozemci
— 49,17. kt. tě k-ili, odejdou od tebe
— 65, 8. nekaz ho, že požehnání v něm 

Jer. 1,10. ustanovuji tě, abys plénil a k-il
— 31, 40. nebudeť pléněno ani kaženo více 

Mat. 6,19. kdež mol a rez k-í
— 20. kdež ani mol ani rez nek-í 

Luk. 13, 7. proč i tu zemi darmo k-í 
Řím. 14, 20. nek-iž pro pokrm díla Božího 
1 Jan 3, 8. aby k-il skutky ďáblovy

Kaziti se.
Job 13, 28. člověk jako hnis k-í se
Kol. 2, 22. všecky věci užíváním k-í se

Každý.
1 M. 6,19. po dvém z k-ého; 20.
— 8,19. k. živočich, k. zeměplaz z korábu
— 17,10. aby obřezán k. pohlaví mužského 

Joz. 1, 3. k-é místo, po kt. šlapati budete
1 Sam. 10,11. mluvil k., jeden k druhému
2Kr. 14, 6. jeden k. za svůj hřích umře
Ner. 8,18. četl v knize zákona B. na k. den
Job 20, 22. k-á ruka trapiče oboří se na (bezb.)
Ž. 17,12. k. z nich podoben jest lvu
— 22, 31. ku Pánu v k-ém věku
— 34, 2. dobrořečiti budu H. k-ého Času
— 37, 26. k-ého dne milost činí
— 39, 6. není než pouhá marnost k. člověk
— 53, 4. k. z nich nazpět odšél
— 106, 3. kt. činí spravedlnost k-ého času
— 145,16. nasycuješ k. živočich podlé vůle své 

Př. 14,15. hloupý věří k-ému slovu
— 21, 26. k-ého dne žádostí hoří (lenivý)
— 24,12. zdaliž neodplatí k-ému podlé skutků 

Kaz. 12,14. k-ou věc tajnou (přivede B. na soud) 
Iz. 13, 8. k. nad bližním svým užasne se
— 28,24. zdaliž k-ého dne oře oráč, aby
— 45, 23. že přísahati (bude) k. jazyk 

Jer. 9, 4. k. střež se bližního svého
— 10,14. tak zhlupěl k. člověk, že nezná toho 

Ez. 33,26. k. ženy bližního poškvrňujete 
Zach, 8,16. mluvte pravdu k. s bližním
Mat. 4, 4. ale k-ým slovem vycházejícím
— 7,17. k; strom dobrý ovoce dobré nese

Mat. 12,25. království rozdělené
k-é město neb dům rozdělený

— 36. z k-ého slova prázdného
— 18,16. v ústech. 2 neb 3 svědků k-é slovo
— 25,15. k-ému podlé možnosti jeho

Luk. 2, 41. chodívali k-ého roku do Jeruzaléma
— 11, 3. chléb vezdejší dávej nám k-ého dne
— 16,19. hodoval na k. den skvostně

Jan 1, 9. světlo, kt. osvěcuje k-ého člověka
— 2,10. k. člověk nejprvé dobré víno dává
— 3, 8. takť j. k., kdož se z Ducha narodil
— 15. aby k., kdož věří v něho, nezah.; 16. 

Sk. 5, 42. na k. den nepřestávali učiti
— 10, 35/ v k-ém národu, kdož se ho bojí 

Řím. 1,16. moc Boží k spaseni k-ému věřícímu
— 3, 4. ale k. člověk lhář
— 13, 1. k-á duše vrchnostem poddána buď
— 7. k-ému, což jste povinni, dávejte
— 14,11.. bude klekati k-é koleno; Fil. 2, 10.

k. jazyk vyznávati bude Boha;
(Iz. 45, 23.) Fil. 2, 11.

Ef. 4,14. děti točící se k-ým větrem učení
— 6,18. modléce se k-ého času

Fil. 2,10. ve jménu Ježíše k-é koleno klekalo
— 11. a k. jazyk aby vyznával, že Ježíš 

Kol. 1,28. abychom postavili k-ého člověka 
Žid. 2, 2. k-é přestoupení vzalo odměnu
— 9, 25. n. kněz vcházel do svatyně k. rok;

(2 M. 30, 10. 3 M. 16, 2. 34.)
— 10, 3. připomínáni hříchů k-ého roku
— 12, 6. švihá k-ého, kt. za syna přijímá
— 11. k-é trestání nezdá se býti potěšené 

Jak. 1,17. k. dar dokonalý s hůry j.
1 Jan 4, 1. ne k-ému duchu věřte
— 5,17. k-á nepravost jestiť hřích

Kbelec.
Mat. 5,15. aniž rosvěcuji svíce a stavějí ji 

pod k.; Luk. 11, 33. (Mk. 4, 21.) 
Kbelík.

1 Kr. 17,12. 14. 16.
K čemu.

Mat. 26, 8. i k č. jest ztráta tato?
Kde.

1 M. 3, 9. H. Bůh řekl jemu: K-ž jsi?
— 4, 9. k-ž jest Abel, bratr tvůj?

Job 17,15. k. j. tedy očekáváni mé?
— 35,10. k. j. Bůh stvořitel můj?

Ž. 42,11. k-ž jest Bůh tvůj?
— 79,10. k-ž jest Bůh jejich?
— 89,50. k-ž jsou milosrdenství tvá první?
— 115, 2. k-ž jest nyní Bůh jejich?

Mich. 7,10. říká: K. j. H. Bůh tvůj?
Mal. 2,17. říkáte: K. j. Bůh soudu?
Mat. 15,33. k. bychom vzali tolik chleba

Kdežkoli.
Mat. 24,28. k. bude tělo, tuť se shrom. i orlice
— 26,13. k. kázáno bude evang. po všem světě

Kdo.
1 M. 3,11. k-žť oznámil, že jsi nahý?
— 33, 5. k. jsou onino s tebou?

2 M. 2,13. k. tě ustanovil knížetem a soudcím
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2M. 3,11. k. jsem já, abych šel k Faraonovi
— 4,11. k. dal ústa člověku?
— 5, 2. k. j. H., abych poslechl hlasu jeho? 

3M. 4, 2. když by k. zhřešil z poblouzení
4 M. 11, 4. k. nám to dá, abych, se masa naj.
— 14, 23. aniž jí k. z těch, kt. mne popouzeli, 

uhlédá
Soud. 1, 1. k. z nás potáhne proti Kananej.
— 20,18. k. z nás půjde napřed k boji

1 Sam.30,17. aniž k. z nich ušel
2 Sam. 9, 1. jestli ještě k. pozůstalý z. d. S.?
—• 12, 22. k. ví? můžeť se smilovati H.

2 Kr. 9, 32. k. drží se mnou, k.?
1 Par. 17,16. k-ž jsem já, ó H-e Bože?
Est. 4,14. k. ví, ne pro tento-lis čas přišla
Ž. 24, 8. k-ž jest to ten král slávy? 10.
— 60,11. k. mne uvede do města ohraženého?
— 69, 21. zdali by mne k. politoval
— 89, 9. k. jest jako ty, silný H.?
— 107, 43. k. jest tak moudrý, aby toho šetřil 

Př. 20, 9. k. může říci: Očistil jsem srdce své
— 30, 9. abych nezapřel a neřekl: K. jest H.? 

Iz. 40,12. k. změřil hrstí svou vody?
— 13. k. vystihl ducha H-ova a rádcím
— 41, 2. k. vzbudil od východu spravedlivého
— 4. k. to spravil a učinil
— 26. k. oznámí od počátku, abychom 

Jer. 9, 1. ó k. mi to dá, aby hlava má 
Pláč 3,37. k. jest. ježto když řekl, stalo se 
Ez. 20,11. činil-li by je k., jistě že by; 13. 21. 
Dan. 4, 32. aniž j. k., ježto by mu přes ruku
— 5, 7. k. koli přečte psaní toto 

Oz. 7, 7. aniž k. z nich volá ke mně
Joel 2,14. k. ví, neobrátí-li se (H.); Jon. 3, 9.
Am. 9, 1. aniž k. bude, ježto by toho znikl 
Zach. 1, 9. k. jsou tito, Pane můj?
— 8,17. aniž k. zlého obmýšlej v srdci 

Mat. 5, 39. udeří-li tě k. v pravé líce
— 11,27. aniž Otce k. zná, jediné Syn
— 12, 48. k. jest matka má?
— 18, 1. k. pak j. největší v král. nebesk.
— 19,25. i k-ž tedy může spasen býti?
— 21, 3. řekl-liť by k. co vám, rcete
— 10. i k. j. tento?

Mk. 4, 41. i k. j. tento, že i vítr i moře posl.
— 9, 35. chce-li k. první býti 

Luk. 12, 42. k. j. věrný šafář?
— 16, 31. aniž, byť k. z mrtvých vstal, uvěří 

Jan 1,19. aby se ho otázali: Ty k. jsi?
— 22. i řekli jemu: K-žs pak?
— 3, 3. nenarodí-li se k. znovu; 5.
— 7,17. bude-li k. chtíti vůli jeho činiti
— 48. zdaliž k. z knížat uvěřil v něho?
— 8,50. jestiť k. hledá a soudí
— 51. bude-li k. zachovávati slovo mé; 52.
— 10, 28. aniž jich k. vytrhne z ruky mé 

Sk. 8,31. leč by mi k. vyložil
— 9, 5. k. jsi, Pane?
— 10,47. zdali může k. zabrániti vody
—  11,17. i k-ž jsem já byl, abych mohl 

fUm. 8,31. i k. proti nám?
— 9,16. není na tom, k-ž chce, k-ž běží
—  12, 7. k-ž učí, ve vyučování

fiím. 8. k. napomíná, v napomínání atd.
1 Kor. 14, 37. zdá-li se sobě k. býti prorokem
2 Kor. 5,17. jest-li k. v Kristu
— 11,20. by vás k. v službu podroboval,

by k. sžíral, by k. bral* atd.
Gal. 1, 9. jestliže by vám k. jiné evang. kázal 
2 Tes. 3,10. k. nechce dělati, aby také nejedl 
1 Tim. 3, 1. žádá-li k. biskupství
— 5, 8. jestliže k. o své péče nemá
— 6, 3. jestližeť k. jinak učí

Jak. 1, 23. byl-li by k. posluchač slova
— 5,13. jestli k. z vás zkormoucený

pakli j. k. mysli dobré 
1 Petr 4,11. mluví-li k., mluviž jako řeči B.

jestliže k. přisluhuje 
1 Jan 2, 1. pakliť by k. zhřešil, přímluvci
— 15. miluje-liť k. svět
— 3,17. k. by měl statek tohoto světa 

4,20. řekl-li by k.: Miluji Boha
Zj. 3, 20. jestližeť by k. uslyšel hlas můj
— 7,13. k. jsou tito oblečení v bílé roucho?
— 14, 11. jestliže k. přijme znamení j. jejího
— 22,18. jestliže by k. přidal k těmto věcem
— 19. jestliže by k. ujal od slov

Koho.
2Kr. 19,22. k-ž jsi zhaněl? komus se rouhal?
1 Par. 29,12. v ruce tvé j., k. chceš zvelebiti 
ž. 73, 25. k-ž bych měl na nebi?
Luk. 19, 8. oklamal-li jsem v čem k.
Jan 5,22. aniž Otec soudí k. 
žid. 6,13. neměl skrze k. většího přisáhnouti 

Komu.
Iz. 40,18. k k. připodobníte B. silného? 25. 
Dan. 11, 37. ani ke k. z bohů se nakloní 
Mk. 16, 8. aniž k. co řekly, nebo se bály 
Gal. 6, 3. zdá-li se k., že by něco byl;

Jak. 1, 26.
Kým.

Mat. 16,13. k. praví lidé býti mne syna člověka
— 15. k. mne býti pravíte? Mk. 8, 27. 29.

Luk. 9, 20.
Luk. 9,18. k. mne praví býti zástupové?

Kdosi.
Sk. 5,25. k. pověděl jim řka: Aj, muži učí lid 

Kdy.
2 M. 8, 9. pověz, k. bych se měl modliti za tě 
Žid. 1, 5. kterému k. z andělů řekl

Keciha.
Job 42,14. jméno druhé (dcery) K.

Kedemot.
5 M. 2,26. poslal jsem posly z pouště K.

Kedumim.
Soud. 5,21. potok Císon smetl je, potok K.

Kerenhappuch.
Job 42,14. jméno třetí (dcery) K.

Keř.
2 M. 3, 2. ukázal se mu anděl H-ův v plameni 

z prostředku kře; Mk. 12, 26.
Luk. 20, 37. Sk. 7, 30. 35.
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5 M. 33,16. z milosti ve kři přebývajícího 
Job 14, 9. zase se pučí, a zahustí jako k.

Kibrot Hattave.
4 M. 11,34. nazváno j. jméno místa toho K. H.
— 35. bral se lid z K. H. na poušť; 33, 17.

4 M. 33,16. položili se v K. H.
5M. 9,22. a v K. H. popouzeli jste H-a 

Kidon.
1 Par. 13, 9. když přišli k humnu K.

Kijun.
Am. 5, 26. nosili jste stánek K-a 

Kilmad.
Ez. 27,23. Assur i K. kupčíval v tobě 

Kir.
2 Kr. 16, 9. přenesl (obyv. Damašku) do K.
Iz. 15, 1. když i K. Moabské zkaženo bude 
Am. 9, 7. jako (jsem vyvedl) Syrské z K.

Kirchareset.
2 Kr. 3,25. nechali u K. zdi 
Iz. 16, 7. nad grunty K. úpěti budete 

Kislev. (Kislef.)
Neh. 1, 1. Zach. 7, 1.

Kláda.
Job 13,27. dáváš do k-y nohy mé 
Jer. 29,26. abys dal takového do k-y 
Sk. 16,24. nohy jejich sevřel k-ou

Kladivo.
Soud. 4,21. Jáhel vzala k. v ruku svou
— 5,26. vztáhla prav. ruku k k-u dělníků

1 Kr. 6, 7. ani k-a nebylo slyšeti
Př. 25,18. k. a meč a střela ostrá j. každý
Iz. 41, 7. vyhlazujícího k. tlučením
Jer. 23, 29. jako k. rozrážející skálu
— 50,23. jakž by polámáno býti mohlo k. vší

země?
— 51,20. ty jsi mým k-em rozrážejícím

Klam.
2 Kr. 9,12. k-ť j., pověz nám medle 
Job 24,25. kdo na mne dokáže k-u?
Jer. 5,12. sčítali k. na H-a
Ez. 24,12. k-y svými bylo mi těžké (město)

Klamati.
4 M. 23,19. Bůh silný není jako člověk, aby k-al 
Joz. 24,27. abyste nek-ali proti Bohu
1 Sam.15,29. vítěz Izraelský k. nebude 
Job 6,28. k-ám-liť před obličejem vaším?
Ž. 89,34. ani k. budu proti pravdě tvé 
Př. 14, 5. svědek věrný nek-á 
Him. 9, 1. pravdu pravímť v Kristu a ne- 

k-ámť; 1 Tim. 2, 7.
Gal. 1,20. aj, před Bohem, že nek-ám 
Tit. 1, 2. zaslíbil Bůh, kt. nikdy nek-á 
Žid. 6,18. nemožné j., aby Bůh k-al 
Jak. 3,14. nechlubte se a nek-ejte proti prav. 
Zj. 3, 9. kt. se praví býti Židé, ale k-ají 

Klaněti se.
1 M. 37, 7. snopové vaši k-ěli se snopu mému
— 9. slunce a měsíc a 11 hvězd k-ělo

mi se

1 M. 41, 43. volali před ním: K-ějte sel
— 49, 8. k. se budou tobě synové otce tvého

2 M. 20, 5. nebudeš se k., ani jich ctíti;
5 M. 5, 9.

— 24, 1. k. se budete zdaleka
— 34,14. nebudeš se k. bohu jinému

3 M. 26, 1. ani kamene, abyste se jemu k-ěli
4 M. 25, 2. jedli lid, a k-ěli se bohům jejich
5 M. 4,19. ani pozdvihuj oči k nebi, abys k-ěl

se (slunci)
— 30,17. pakli k. se budeš bohům cizím

1 Kr. 11, 33. opustili mne a k-ěli se Astarot
2 Kr. 17,16. k-ěli se všemu vojsku nebeskému
— 21, 3. Manasses k-ěje se všemu vojsku ne

beskému; 2 Par. 33, 3.
2 Par. 20,18. padli před H-em, k-ějíce se H-u 
Est. 3, 2. k-ěli se a padali před Amanem 
ž. 5, 8. k. se budu k svat. chrámu tvému
— 22, 30. jemu se k. budou všickni 

Iz. 2, 8. k-ějí se dílu rukou svých
— 9. k-í se obecný člověk i přední muž
— 27,13. k. se budou H-u na hoře svaté
— 60,14. k. se budou k spodku noh tvých 

Jer. 7, 2. kt. vcházíte, abyste se k-ěli H-u
— 22, 9. k-ěli se bohům cizím a sloužili jim 

Ez. 8,16. k-ěli se proti východu slunce
— 46, 3. aby se k-ěl lid země té před H-em 

Dan. 3, 5. k-ějte se obrazu zlatému; 6. atd. 
Am. 2, 8. k-ějí se při každém oltáři
Sof. 1, 5. ty, kt. se k-ějí vojsku nebeskému
— 2,11. bude se H-u k. každý z místa svého 

Zach. 14,16. přicházeti budou k. se králi H-u
— 17. kdo neb. přicházeti k. se králi H-u 

Mat. 2, 2. vypravili jsme se, abychom se k-ěli
jemu

— 11. padše (mudrci) k-ěli se jemu
— 4, 9. jestliže padna budeš se mi k.
— 10. P. B. svému k. se budeš; Luk. 4, 8.
— 8, 2. malomocný přišed, k-ěl se jemu
— 9,18. kníže přistoupivši, k-ělo se jemu
— 14, 33. přistoupivše k-ěli se jemu
— 15, 25. ona přistoupivši k-ěla se jemu
— 18,26. padna služebník ten, k-ěl se jemu
— 20,20. k-ějici se a proséci něco od něho
— 28, 9. chopily se noh jeho, a k-ěly se jemu
— 17. uzřevše ho, k-ěli se jemu

Mk. 15,19. sklánějíce kolena, k-ěli se jemu 
Jan 9, 38. řekl (slepý): Věřím a k-ěl se jemu
Sk. 10,25. Kornelius padna, k-ěl se mu 
1 Kor. 14,25. padna na tvář, k. se bude Bohu 
žid. 1, 6. k-ějte se jemu všickni andělé Boží 
Zj. 3, 9. budou se k. před nohama tvýma
— 4,10. 24 starců k-ělo se tomu živému;

5, 14. 11, 16.
— 7,11. všickni andělé k-ěji se Bohu
— 9,20. aby se nek-ěli ďáblům a modlám
— 13, 4. k-ěli se tomu draku

k-ěli se i šelmě, řkouce
— 8. k. se jí (šelmě) budou všickni, kt.
— 12. k-ějí se šelmě té první
— 15. kt. koli nek-ěli by se obrazu
— 14, 7. k-ějte se tomu, kt. učinil nebe
— 9. bude-li se kdo k. šelmě
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Zj. 14,11. nebudouť míti odpočinutí ti, kt. se 
k-ějí Šelmě

— 15, 4. všickni národové k. se budou
— 16, 2. kt. se k-ěli obrazu (šelmy); 19, 20.
— 19, 4. 24 starců k-ěli se Bohu
— 10. k nohám (and.), abych se k-ěl jemu

Bohu se k-ěj; 22, 9.
— 20, 4. kt. se nek-ěli šelmě, ožili
— 22, 8. padl jsem, k, se chtěje

Klas.
1 M. 41, 5. 7 k-ů vyrostlo z stébla jed. 6. 27.
3 M. 2,14. k-y nové ohněm upražíš
— 19, 9. nebudeš sbírá ti pozůstalých k-ů

5 M. 23,25. natrháš sobě k-ů rukou svou 
But. 2, 2. nechť jdu sbírati k-ů
2 Kr. 4,42. přinesl k-ů nových nevymnutých 
Job 24,24. jako vrškové k-ů stínány bývají 
2. 72,16. klátiti se budou jako Libán k-ové 
Mat. 12, 1. počali vymínati k-y; Mk. 2, 23.
Mk. 4,28. země plodí nejprv bylinu, potom k.

Klásti.
1 M. 30, 42. když pozdní dobytek připouštín bý

val, nekladl jich (prutů)
— 43,31. Jozef řekl: Klaďte chléb
— 32. kladli jemu (Jozefovi) zvláště

2 M. 25, 30. k. budeš ná ten stůl chleby
4 M. 19, 2. na kt. (jalovici) jho nebylo kladeno 
Job 13,14. pročež bych měl duši svou k.

v ruku svou?
— 33,10. klade mne sobě za nepřítele 

Iz. 5,20. kladouce tmu za světlo
Jer. 21, 8. kladu před vás cestu života i 
Zach. 3, 9. ten kámen, kt. kladu před Jozue 
Mat. 18,24. když počal k., podán mu jeden 
Mk. 6,56. na ulicích kladli neduživé
— 8, 6. kladli před zástup; 6, 41. Luk. 9, 16.
— 7. kázal i ty před ně k.

Sk. 4,35. kladli před nohy apoštolské 
Řím. 9,33. aj, kladu na Siónu kámen
— 14,13. abyste nekladli úrazu bratru

2 Kor. 3,13. Mojžíš kladl zástěru na tvář svou
1 Jan 3,16. máme za bratří duše klásti
Zj. 2,14. (Balám) učil Baláka pohoršení k.

Klásti se.
4M. 1,50. vůkol příbytku k. se budou 
2. 3,. 7. kt. se vůkol kladou proti mně
— 34, 8. vojensky se klade anděl H.

Klatba.
4 M. 23, 7. pojď, vydej k-u na Izraele 
Iz. 34, 5. na nějž jsem k-u vydal 
Dan. 9,11. vylito j. na nás to prokletí a k.
Sk. 23,12. někteří zapřisáhlí se s k-oú; 21.

Klátící se.
Mat. 11, 7. třtinu-li větrem se k.?

Klátiti se.
1 Kr, 14,15. jako se k-í třtina u vodách 
2. 72,16. k. se budou jako Libán klasové jeho 
Luk. 7,24. třtinu-li, kt. se větrem k-í?
Zj. 6,13. když od větru kláceno bývá 

Klauda.
Sk. 27,16. ostrov neveliký, kt. slově K.

Klaudia.
2 Tim. 4,21. pozdravuje tebe Línus a K.

Klaudius.
Sk. 11, 28. hlad za císaře K-ia
— 18, 2. rozkázal K., aby Židé z Ř. vyšli
— 23, 26. K. Lyziáš výbornému vladaři

Klec.
Jer. 5, 27. jako k. phiá ptáků 
Ez. 19, 9. dali jej do k-e v řetězích 

Klečeti.
1 Kr. 8, 54. Šalomoun přestal k.

Klejovatý. Viz: Studnice. 
Klekati.

ž. 95, 6. k-ejme před H., stvořitelem 
Iz. 44,15. udělá rytinu a k-á před ní
— 19. mám před špalkem k.?

Mat. 27,29. k-ajíce před ním, posmívali se 
Řím. 14,11. přede mnou bude k. každé koleno 
Ef. 3,14. pro tuť příčinu k-ám na kolena 
Fil. 2,10. aby ve jménu Ježíše každé koleno 

k-alo
Kleknouti.

Mk. 1,40. malomocný k-na před ním 
Sk. 20,36. (Pavel) k-na na kolena svá, mod

lil se 
Klenot. Klínot.

2. M 3,22. k-ů stříbrných a k-ů zlatých; 11, 2.
2 Kr. 20,13. Ezechiáš ukázal jim všecky schrá

ny k-ů; Iz. 39, 2.
2 Par. 20,25. nalezli hojnost zboží i k-ů
— 32,27. Ezechiáš nashromáždil sobě k-ů
— 36,10. do Babylona s k-y domu H.

Job 28,18. nabytí moudrosti dražší j. nad k-y 
Př. 20,15. nejdražši k. jsou rtové umělí 
Kaz. 2, 8. nashromáždil jsem sobě k-ů 
Iz. 45, 3. dám tobě k-y schované 
Nah. 2, 9. cožkoli na k-ích drahých 
Mal. 3,17. tiť budou mým k-em 

Kleofáš.
Luk. 24,18. odpověděv jeden, kt. jméno K.
Jan 19,25. sestra matky jeho, Maria K-ova 

Klesající.
Iz. 35, 3. kolena k. utvrďte 

Klesati.
Est. 6,13. před jehož obličejem počal jsi k. 
ž. 109, 24. kolena má k-a jí postem 
Iz. 40,30. mládenci těžce k-ají 
Pláč 1, 9. patrně k-á, nemajíc žádného
— 5,13. pacholata pod dřívím k-ají 

Am. 9,11. zdvihnu stánek Davidův, kt. k-á 
Jak. 3, 2. v mnohém k-áme všickni

kdož nek-á v slovu, tenť j. dokonalý

Klesnouti.
5 M. 32,35. časem svým k-ne noha jejich
2 Sam.21, 9. a tak k-lo těch sedm spolu 
Job 8,14. k-ne naděje jeho (pokrytce)
— 9,13. k-li by (před Bohem) spolu spuntov.

2. 9, 4. proto, že nepřátelé moji k-li
— 94,18. k-la noha má

Př. 24,17. když by k-sl, nechať nepléše
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Iz. 14, 8. jakž jsi k-sl, neppvstal, kdo by
— 16, 9. provyskování nad žní k-lo
— 46, 1. k-sl Bél, padl Nébo
— 59,14. k-la na ulici pravda 

Ez. 7,17. všeliké ruce k-nou
— 21, 7. nad pověstí, k níž každé ruce k-nou
— 30,25. ramena Faraonova k-nou 

Zach. 11, 2. k-sl les ohražený
Sk. 15,16. stánek Davidův, kt. by k-sl
Řím. 11,11. tak-liž pak k-li, aby padli? 

Klesnutí.
Pláč 1, 7. protivníciť posmívají se k. jejímu

Kleště.
Iz. 6, 6. uhel řeřavý, k-těmi vzatý s oltáře 

Kleštěnec.
Iz. 56, 3. ať neříká k.: Aj, já jsem dřevo suché
— 4. toto praví H. o k-ncích, kt. by 

Sk. 8,27. Mouřenín k. (navracoval se a četl)
Klevetník.

Př. 16,28. k. rozlučuje přátely
— 26,20. když nebude k-a, utichne svár

Klevetný.
1 Tim. 5,13. netoliko zahálevé, ale i k-é

Klí.
1 M. 6,14. oklejujeŠ jej vnitř i zevnitř klím
2 M. 2, 3. omazala (ošitku) klím a smolou

Klíc.
Iz. 22,22. vložím k. domu Davidova na ra

meno jeho
Mat. 16,19. tobě dám k-e království nebeského 
Luk. 11, 52. běda vám, nebo jste vzali k. umění 
Zj. 1,18. mám k-e pekla i smrti
—  3, 7. ten svátý, kt. má k. Davidův
— 9, 1. dán j. jí k. od studnice propasti
— 20, 1. anděla, majícího k. od propasti

Kliment.
Fil. 4, 3. s K-em a s jinými pomocníky 

Klín. ‘
1 M. 48,12. vzav je Jozeí z k-a jeho, sklonil se 
Soud. 16,19. uspala ho na k-ě svém
2 Kr. 4, 20. seděl na k-ě jejím a umřel 
Job 3,12. proč jsem vzat byl na k.?
Př. 6,27. může-li kdo skrýti oheň v k-ě svém
— 16,33. do k-u umítán bývá los
— 21,14. pocta v k-ě (ukrocuje) hněv prudký 

Iz. 40,11. v k-ě svém je (jehňátka) ponese
— 66,12. na k-ě rozkošně chováni budete 

Jan 13,23. kt. zpolehl na k-ě jeho
Klíti.

4 M. 23, 8. proč bych klel, kohož H. neproklíná 
Klizení.

2 M. 34,22. učiníš sobě slavnost k.
Klnouti.

Př. 24,24. toho k. budou lidé 
Oz. 10, 4. mluví slova, klnouce se lživě 

Klnutí.
Jer. 29,22. bude vzato na nich k., aby říkali 

Klobouk.
2 M. 28, 40. k-y jim uděláš; 39, 28. 3 M. 8, 13. 
Ez. 23,15. k-y barevné na hlavách jejich

Ez. 24,17. k. svůj vstav na sebe
— 23. majíce k-y své na hlavách svých
— 44,18. k-y lněné míti budou na hlavě 

Dan. 3,21. v k-ách jejich uvrhli je do peci
Kloub.

Job 31,22. ruka má z k-u svého ať se vylomí 
Sk. 3, 7. utvrzeny jsou nohy jeho i k-ové 
Ef. 4,16. svázané po všech k-ích přisluhování 
Kol. 2,19. všecko tělo po k-ích spojené roste 
Žid. 4,12. dosahujeť až do rozdělení k-ů 

Kmen.
1 M. 49,11. uváže k výbornému k-u oslátko 
Iz. 32,12. kvílíce nad k-y úrodnými 
Dan. 4,12. k-e kořenů jeho v zemi zanechejte 
Jan 15, 4. nezůstala-li by při k-u 

Vinný kmen.
1 M .. 40, 9. zdálo mi se, že jsem viděl V. k.
— 49,11. uváže k v-ému k-u osle své 

ž. 80, 9. ty jsi k. v. z Egypta přenesl
— 15. návštěv k. v. tento
— 128, 3. manželka tvá jako v. k. plodný 

Iz. 5, 2. vysadil ji v-ým k-em výborným
— 16, 8. v-í k-ové Sibma (usvadli)
— 24, 7. usvadne v. k.
— 34, 4. jako prší list s v-ého k-e 

Jer. 6, 9. paběrkovati budou jako v. k.
Ez. 17, 6. tak bylo by k-em v-ým
Oz. 10, 1. Izrael j. v. k. prázdný
Mich. 4, 4. seděti bude každý pod v-ým k-em
Zach. 3,10. povoláte bližního pod v. k.
Jan 15, 1. já jsem ten v. k. pravý
— 5. já jsem v. k. a vy ratolesti 

Jak. 3,12. zdaliž může v. k. nésti fíky?
Kment.

2 M. 28, 5. vezmou červec dvakrát barvený a k.
2 Par. 3,14. udělal i oponu z k-u
— 5,12. Levitové odíni jsou k-em 

Př. 31, 22. koberce dělá sobě z k-u
Iz. 19, 9. zahanbeni budou, kt. tkají k.
Ez. 16,10. opásal jsem tě k-em
— 13. oděv tvůj byl k. a roucho hedvábné 

Luk. 16,19. obláčel se v šarlat a v k.
— 23, 53. složiv je, obvinul v k.

Zj. 18,16. město, kt. odíno bylo k-em
— 19, 8. aby se oblékla v k. čistý

ten k. jsouť ospravedlňov. svátých

Kmentový.
1 M. 41, 42. oblékl ho v roucho k-é
1 Par. 4,21. čeledi těch, jenž dělali díla k-á
— 15,27. David odín byl pláštěm k-ým

Kmet.
2 Par. 36,17. neodpustil starci ani k-i

Kmín.
Iz. 28,25. zdali nerozmítá k-u?
— 27. aniž kolem voznim po k-u se jezdi

nebo vytlouká se k. prutem 
Mat. 23, 23. desátky z máty, kopru a k-u 

Kněz.
1 M. 14,18. Melchisedech, k. B. silného nej- 

vyššího; Žid. 7, 1.
3 M. 1,15. vloží je k. na oltář
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3M. 4, 3. jestliže by k. pomazaný zhřešil; 5.
— 31. tak očisti jej k. a bude mu od

puštěno
— 13, 3. pohledl k. na ránu, kt. j. na kůži
— 14, 2. ke k-i přiveden bude (malomocný)
— 31. tak očisti k. očišťujícího se
— 21, 9. dcera k-e, když by se smilství
— 23,20. bude je k. sem i tam obraceti

dostanou se k-i 
Soud. 17,10. buď mi za otce a za k-e
— 18, 4. najal mne, abych byl jeho k-em
— 19. budeš nám za otce a za k-e

1 Sam. 2,35. vzbudím sobě k-e věrného
1 Kr. 13,33. kdo jen chtěl, byl k-em výsosti 
2Kr. 25,18. vzal k. předního a k. nižšího;

Jer. 52, 24.
1 Par. 29,22. pomazali Sádocha za k-e
Neh. 7,65. dokudž by nestál k. s urim a tumim 
ž. 110, 4. ty jsi k. na věky; žid. 5, 6. 7, 17. 
Jer. 6,13. až do k-e všickni provodí faleš; 8,10.
— 14,18. jakož prorok tak k. kupči zemi
— 18,18. nezhyne zákon od k-e
— 23,11. jakož prorok, tak k. pokrytství
— 29,26. Hospodin dal tě za k-e

na místo Joiady k-e 
Pláč 2, 6. H. zavrhl krále i k-e 
Ez. 7, 26. ale zákon zahyne od k-e
O z. 4, 4. podobni těm, kt. se vadí s k-em
— 9. stane se jakž lidu tak k-i 

Zach. 6,13. a bude k-em na trůnu svém 
Mal. 2, 7. rtové k-e mají ostřihati uměni 
Mat. 8, 4. ale jdi, ukaž se k-i; Mk. 1, 44.

Luk. 5, 14.
Luk. 10,31. k. jeden šel touž cestou
Sk. 14,13. k. Jupiterův přivedl býky
Žid. 7,11. aby jiný k. podlé řádu Melchised.
— 21. ty jsi k. na věky podlé řádu Melch.
— 10,21. k-e velikého nad domem Božím

Knězův.
3 M. 22,12. dcera k-ova, kt. by se vdala za muže

Kněz nejvysší.
3 M. 21,10. k. n. mezi bratřími svými
4 M. 35,25. dokudž neumře k. n.; 28. (32.)
2 Kr. 12,10. přicházel k. n. a sčetŠe peníze;

2 Par. 24, 11.
— 22, 4. jdi k Helkiášovi, k-i nej v.; 8. 23, 4.

2 Par. 19,11. Amariáš, k. n. mezi vámi bude
— 26,20. pohleděv na něj Azariáš, n. k.

Ezd. 7, 5. (Ezdráš) syna Aronova, k-e n.
Neh. 3, 1. Eliasib, k. n.; 20. 13, 28.
Zach. 3, 1. potom mi ukázal Jozue k-e nej v. 
Mat. 26, 57. Ježíše vedli k Kaifášovi nejv. k-i; 

Mk. 14, 53.
— 63. n. k. řekl jemu: Zaklínám tě F
— 65. nejv. k. roztrhl roucho své;

Mk. 14, 63.
Mk. 14,61. n. k. otázal se ho: Jsi-liž ty Kristus 
Jan 11,51. Kaifáš nejv. k-em byv léta toho; 

18, 13.
— 18,19. n. k. tázal se Jež. o učedln. a učeni

jeho; Mat. 26, 62.
— 22. tak-Ú odpovídáš n. k-i?

Sk. 4, 6. Annáš n. k., a Kaifáš a Jan a Alex.
kt. koli byli z pokolení nejv. k-e

— 9, 1. Saul šel k n. k-i; 22, 5.
— 23, 2. n. k. Ananiáš kázal, aby jej bili

v ústa
— 4. n. k-i Božímu zlořečíš? 5.
— 24, 1. n. k. Ananiáš s staršími; 25, 2. 

žid. 2,17. aby milosrdný byl a věrný n. k.
— 3, 1. spatřujte apoštola a n. k-e vy

znáni n.
— 4,14. majíce velikého n. k-e, Ježíše
— 15. nemáme n. k-e, kt. by nemohl
— 5, 1. všeliký n. k. z lidu vzatý za lidi
— 5. ne sám s. té cti osobil, aby byl n.

k-em; 10.
— 6,20. jsa učiněn n. k-em na věky
— 7,26. takového nám slušelo míti n. k-e;

8, 1.
— 28. zákon lidi ustavoval za n. k-í
— 8, 3. všeliký n. k. k obětování bývá usta

noven
— 9, 7. do druhého jednou v roce sám n. k.
— 11. Kristus, n. k. budoucího dobrého

1 Petr. 2,25. obráceni ku pastýři a n. k-i
Knězi.

1 M. 47, 22. k. potravu měli od Faraóna
2 M. 19,22. ani sami k., kt. posvěcují se
3 M. 6,29. všeliký mezi k-mi jisti to bude; 7,6. 
Joz. 4,16. přikaž k-im, kt. nesou truhlu
— 18. jakž jen vytrhli k. nohy na sucho
— 6, 4. k. troubiti budou v trouby

1 Sam.22,17. obraťte se a zbíte k. H-ovy
— 18. Doeg obořil se na k., a zbil 85

1 Kr. 8, 3. vzali k. truhlu
— 12,31. ustanovil k. z lidu obecného
— 32. k. výsostí; 13, 2. 33.

2Kr. 17,28. přišel jeden z k. a učil je
— 23, 5. složil s úřadu k., kt. kadívali
— 8. nepřistupovali ti k. výsostí k olt.

1 Par. 9,.10. z k. (bydlili v Jeruz.) Jedaiáš atd.
2 Par. 5,14. nemohli k. ostáti pro ten oblak
— 6, 41. k. tvoji nechť jsou oblečeni v spaseni
— 13, 9. nadělali jste sobě k.
— 12. s námi j. Bůh, a k. jeho
— 15, 3. po mnohé dny Izrael j. bez k.;

(Oz. 3, 4.)
— 29,34. k. však bylo málo

Levitové byli hotovější nežli k.
— 30,15. k. a Levitové posvětili se
— 24. posvětilo se k. velmi mnoho

Ezd. 6,16. k. a Levitové posvětili toho domu 
Neh. 12,30. očistivše se k. a Levitové 
ž. 78, 64. k. jejich od meče padli
— 132, 9. k. tvoji ať se zobláčeji v sprav.; 16. 

Iz. 61, 6. vy k. Hospodinovi nazváni budete
— 66,21. z těch také vezmu za k. a za Levity 

Jer. 2, 8. k. neřekli: Kde j. Hospodin?
— 5,31. k. panuji skrze nČ
— 31,14. rozvlažím i duši k. tukem 

Pláč 1, 4. k. jeho vzdychají
Ez. 22,26. k. její natahuji zákona mého
— 40,46. komůrky k. stráž držících
— 44,21. vina též nebude piti žádný z k.
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Ez. 45, 4. k. služebníků při svatyni býti má 
Oz. 10, 5. když kvíliti bude lid i k.
Joel 1, 9. kvílí k., služebnici Hospodinovi
— 13. přepašte se a kvělte, ó k.
— 2,17. k. ať pláčí mezi síňcí a oltářem 

Mích. 3,11. k. jeho ze mzdy učí
Sof. 1, 4. zahladím Bále i k. jeho
— 3, 4. k. jeho poskvrňují věci svaté 

Mal. 1, 6. vám to mluví H. zástupů, ó k.!
— 2, 1. nyní k vám přikázaní toto, ó k. 

Mat. 12, 4. kt. neslušelo jisti, než samým k-ím;
Mk. 2, 26. Luk. 6, 4.

— 5. k. v sobotu v chrámě sobotu ruší 
Luk. 17,14. jdouce, ukažte se k-ím
Sk. 4, 1. přišli na ně k. a úředník chrámu
— 6, 7. mnohý zástup k. poslouchal víry 

Žid. 7,21. bez přísahy k-mi učiněni bývali
— 23. onino mnozí bývali k.
— 27. jako onino k. za své hříchy obětov. 

Zj. 1, 6. učinil nás krále a k. Bohu; 5, 10.
— 20, 6. ale budou k. Boži a Kristovi

Kněží přední.
Mat. 2, 4. svolav všecky př. k-i a učitele lidu
— 16,21. že musí mnoho trpěti od př. k.
— 20,18. Syn čl. vydán bude př. k-ím;

Mk. 10, 33.
— 21,15. vidouce př. k. divy, rozhněvali se
— 26, 3. sešli se p. k. a zákonnici
— 14. odšed k př. k-im jeden ze 12;

Mk. 14, 10.
— 47. zástup mnohý od př. k. a starších
— 59. př. k. hledali fal. svědectví;

Mk. 14, 55.
— 27, 3. navrátil 30 stříbrných př. k-ím
— 6. př. k. vzavše ty stříbrné, řekli
— 41. tak i př. k. posmívajíce se;

Mk. 15, 31.
Luk. 20,19. hledali př. k. a zákonnici, jak; 22, 2.
— 22, 4. (Jidáš) odšed, mluvil s př. k-ími
— 24,20. kterak jej vydali př. k. a knížata 

Jan 12,10. radili se př. k., aby i Lazara 
Sk. 9,14. i zdeť má moc od př. k.; 21.

26, 10. 12.
Kněžna.

Est. 1,18. budou mluviti k-y Perské 
Kněžský.

1 M. 47,22. rolí toliko k-ých nekoupil
2 M. 19, 6. budete mi království k-é
— 29,44. Arona a synů, aby úřad k. konali
— 39, 41. ku konání úřadu k-ého

4 M. 3, 4. konal úřad k.; Ez. 44, 13. Luk. 1, 8.
1 Sam. 2,13. přicházel k. mládenec, když se
— 36. připusť mne k jedné třídě k-é

2 Par. 11,14. aby v úřadu k-ém nesloužili H.
Ezd. 2,61. z synů k-ých: synové Chabaiášovi
— 69. sukní k-ých; Neh. 7, 70. 72.

Luk. 1, 9. vedlé obyčeje úřadu k-ého los naň

Kněžství.
2 M. 29, 9. budouť míti k. řádem věčným
— 40,15. aby jim bylo pomazání ku k. věč

nému
4 M. 3,10. aby ostříhali k. svého; 18, 7.

4 M. 16,10. ještě přes to i k. hledáte?
— 25,13. bude míti smlouvu k. věčného 

Joz. 18, 7. k. Hospodinovo j. dědictví jejich 
1 Kr. 2,27. svrhl Abiatara s k. Hospodinova
1 Par. 6,10. onť užíval k. v domě, jejž ustavěl Š. 
Ezd. 2, 62. zbaveni jsou k.; Neh. 7, 64. 13, 29.
Neh. 13, 29. proti těm, kt. poškvrňují k.
Oz. 4, 6. i tebou pohrdnu, abys mi k. nekonal 
Žid. 7, 5. ješto k. přijímající, přikázaní mají
— 12. poněvadž jest k. přeneseno
— 24. tento věčné má k.

Kněžstvo.
1 Petr 2, 5. vzdělávejte se v k. svaté
— 9. ale vy jste královské k.

Kniha.
1 M. 5, 1. tato j. k. rodů Adamových
2 M. 17,14. vpiš to do knih na památku
— 24, 7. vzav k-u smlouvy; 2 Kr. 23, 2. 21.

žid. 9, 19.
— 32,32. pakli nic, vymaž mne z k-y své
— 33. toho vymaži z k-y své

4 M. 5,23. napíše zlořečenství toto do k-y
— 21,14. praví se v k-ze bojů H.

5 M. 17,18. vypíše sobě zákon tento do k-y 
Joz. 10,13. v k-ze Upřímého; 2 Sam. 1, 18.
— 18, 9. popsali ji (zemi) na 7 dílů na k-ze

1 Sam.10,25. Samuel vepsal to do k-y
1 Kr. 11, 41. vypsáni jsou v k-ze; 14, 19. 29. 15, 7.

23. 31. 16, 5. 14. 20. 27. 22, 39. 46.
2 Kr. 1, 18. 8, 23. 10, 34. 12, 19.
13, 8. 12. 14, 15. 18. 28. 15, 6. atd. 
16, 19. 20, 20. 21, 17. 25. 23, 28. 24, 5.
2 Par. 9, 29. Est. 10, 2.

2 Kr. 22, 8. dal Helkiáš k-u tu Safanovi;
2 Par. 34, 15.

— 13. neposlouchali otcové slov k-y této
— 23, 2. četl všecka slova k-y smlouvy
— 3. slova, kt. jsou zapsána v k-ze té; 24.

1 Par. 27,24. v k-u o králi Davidovi
2 Par. 33,19. to vše zapsáno jest v k-ách Chozai 
Ezd. 4,15. dal hledati v k-ách kronik
— 6, 2. nalezena j. v Achmeta jedna k-a 

Neh. 7, 5. nalezl jsem k-u o rodu těch
— 8, 5. otevřel Ezdráš k-u před očima lidu
— 12,23. zapsáni v k-ze Paralipomenon 

Est. 6, 1. rozkázal přinésti k-y pamětné
— 9,32. což zapsáno j. v k-ze této 

Jcrb. 19,23. kdyby v k-u vepsány bylyl
— 31,35. k., kt. sepsal odpůrce můj

Ž. 40, 8. jakož v k-ách psáno j. o mně
— 69,29. nechť jsou vymazáni z k-y živých
— 139,16. v k-u tvou všickni údové zapsáni j. 

Kaz. 12,12. dělání k. mnohých konce není
Iz. 8, 1. vezmi sobě k-u velikou
— 29,11. vidění podob, slovům k-y zapečet.
— 18. uslyší hluší slova k-y
— 34, 4. svinuta budou nebesa jako k.
— 16. hledejte v k-e H., a čtěte 

Jer. 30, 2. spiš sobě do k-y všecka slova
— 36, 2. vezmi sobě k-u, a zapiš do ní
— 23. až shořela všecka k. ta ohněm
— 51, 63. když dokonce přečteš k-u tuto
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Ez. 2, 9. a aj, ruka, a aj v ní svinutá k.
— 3, 1. sněz k-u tuto; 2. 3.

Dan. 7,10. k-y otevříny byly; (Zj. 20, 12.)
— 12, 1. kdožkoli nalezen bude zapsaný v k-e 

Zach. 5, 1. a aj, k. letěla; 2.
Mal. 3,16. psána j. k. pamětná před H-em
Mat. 1, 1. k. rodu Ježíše Krista
Luk. 4,17. dána jemu k. Izaiáše proroka; 20.
— 20, 42. sám David praví v k-ze žalmů 

Jan 20,30. kt. nejsou zapsání v k-ze této
— 21,25. že by svět nemohl přijíti těch knih 

Sk. 1, 1. první k-u sepsalť jsem, ó Teofile
— 20. psáno j. v k-ze žalmů
— 19,19. snesše k-y, spálili je

2 Tim. 4,13. přines, i k-y, zvláště pargamén 
Žid. 9,19. k-y i všeho lidu pokropil
— 10, 7. jakož v k-ách psáno j. o mně

(ž. 40, 8.)
Zj. 1,11. což vidíš, piš do k-y
— 5, 1. k-u popsanou vnitř i zevnitř
— 6,14. nebe se schovalo jako k. zavřená
— 20,12. k-y otevříny jsou. A jiná k.

souzeni, jakž psáno bylo v k-ách
— 22, 7. kdož ostříhá slov proroctví k-y této
— 9. kt. ostřihají slov k-y této
— 19. a z těch věci, kt. jsou v k-ze této

Kniha zákona.
5 M. 28, 58. 61. v k-ze z. 29, 21. 27. 30, 10. 31, 24.

26. Neh. 8, 5.
Joz. 1, 8. neodejdeť k. z. tohoto od úst tvých
— 8,31. jakož psáno j. v k-e z.; 34. 23, 6.

2 Kr. 14, 6.
— 24,26. zapsal Jozue slova ta do k-y z. 

2Kr. 22, 8. k-u z. nalezl jsem; 2 Par. 34, 15. 
Neh. 8, 1. řekli EzdráŠovi, aby přinesl k-u z.
— 3. uši lidu obráceny byly k k-ze z.
— 8. čtli v té k-ze v zákoně Božím;

18. 9, 3.
Gal. 3,10. což j. psáno v k-ze z.

Kniha života.
Fil. 4, 3. jejichž jména jsou v k-ze ž.
Zj. 3, 5. nevymaži jména jeho z k-y ž.
— 13, 8. nejsou v k-ze ž. Beránka
— 17, 8. kt. jména nejsou napsána v k-e ž.
— 20,12. jiná kniha j. otevřína, to jest k. ž.
— 15. kdož není v k-ze ž. zapsán
— 21,27. kt. napsáni jsou v k-ze ž. Beránka
— 22,19. odejmeť Bůh díl jeho z k-y ž.

Knížatstvo. 
ftim. 8,38. ani k. nebude moci nás odloučiti; 39.
1 Kor. 15,24. když vyprázdní všeliké k.
Ef. 1,21. posadiv jej nade všecko k.
— 3,10. aby oznámena byla k-u moudrost B.
— 6,12. bojování naše proti k-u

Kol. 1,16. skrze něho stvořeny jsou buďto k-a 
neb mocnosti

— 2,10. kt. j. hlava všeho k-a
— 15. obloupiv k-a i moci, vedl je

Kníže.
1 M. 21,22. Abimelech a Fikol, k. vojska jeho; 

32. 26, 26.

1 M. 23, 6. k. Boží jsi u prostřed nás
2 M. 2,13. kdo tě ustanovil k-etem a soudci

nad námi? Sk. 7, 27.
— 22,28. k-eti lidu svého zlořečiti nebudeš

3 M. 4,22. jestliže pak k. zhřeší
— 21, 4. nepoškvrníť se při k-eti lidu 

Joz. 5,14. já jsem k. vojska H-ova 
Soud. 4, 2. k. vojska Jabinova Zizara; 7.
2 Sam. 3, 38. nevíte-liž, že k., a veliké, padlo dnes
— 5, 8. kdož by porazil Jebuzea, k-tem bude

1 Kr, 11,24. (Rázon) byl k-etem roty
— 22,26. k Amanovi k-eti města

2 Kr. 7,19. k čemuž odpovědělo k. muži Božímu
— 18, 24. jakž by odolati mohl jednomu k^eti
— 23, 8. Jozue, k. města

1 Par. 5, 2. Judas byl k. mezi nimi
— 11, 6. kdož by porazil Jebuzea, bude k-tem 

Job 18,13. zžíře oudy jeho k. smrti
— 31, 37. jako k. přiblížil bych se k němu 

Př. 17, 7. nesluší na k. řeč lživá
— 19, 6. mnozí pokoří se před k-etem
— 25, 7. nežli abys snížen byl před k-etem
— 28,16. k. bez rozumu bývá dráč

Iz. 3, 6. máš oděv; k-em naším budeš
— 9, 6. nazváno bude jméno jeho: K. pokoje
— 19,20. pošle jim spasitele a k.
— 24, 2. budeť jakož lid tak k.
— 28, 7. k. i prorok bloudi 

Ez. 7,27. k. obleče se v smutek
— 30,13. k-ete ze země Egypt, nebude více
— 37,25. David k-etem jejich bude na věky
— 46,16. dá-li k. dar někomu z synů svých 

Ďan. 2, 48. král učinil Daniele k-etem
— 4, 6. Baltazaře, k. mudrců, já vím
— 8,11. až k vojska toho k-eti zpjal se
— 10,13. k. království Perského 

Mich. 7, 3. k. žádá a soudce z úplatku 
Mal. 1, 8. daruj je k-eti, zalíbiš-li mu se 
Mat. 9,18. aj, k. přistoupivši, klanělo se jemu;

Mk. 5, 22. 36. Luk. 8, 41.
— 34. mocí k-ete ďábelského vymítá

ďábly; Mk. 3, 22.
Mk. 5, 36. Ježíš řekl k-eti školy: Neboj se 
Luk. 8, 41. Jairus, k. školy; (Mat. 9, 18.)
— 13,14. k. Školní hněvaje se řekl: Šest dní
— 14, 1. vŠel Ježíš do domu k-ete farizej.
— 18,18. otázalo se ho jedno k., řka: Mistře 

Jan 3, 1. Nikodém, k. židovské
— 12, 31. k. světa tohoto vyvrženo bude ven
— 14, 30. jde k. tohoto světa
—- 16,11. k. tohoto světa j. odsouzeno 

Sk. 5,31. toho Bůh k. a spasitele povýšil
— 18, 8. Krispus, k. školy uvěřil
— 17. Sostena, k. Školy bili
— 23, 5. k-eti lidu svého nebudeš zlořečiti
— 28, 7. k. toho ostrova, jménem Publius 

Ef. 2, 2. podlé k-ete mocného v povětří
1 Petr 5, 4. když se ukáže k. pastýřů 
Zj. 1, 5. jenž j. k. králů země

Knížata.
1 M. 17,20. dvanáctero k-at zplodí; 25, 16.
— 36,15. tito byli k. synů Ezau, atd.

2 M. 16,22. k. shromáždění; 34, 31. Joz. 9, 15.
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2M. 18,21. ustanov z nich k. nad tisíci
4 M. 1,16. tiť jsou k. pokolení otců
— 21,18. studnice, kt. kopala k.
— 22,15. poslal Balák více k-at
— 25, 4. k. lidu; 5 M. 33. 21.
— 36, 1. mluvili před k-a ty synů Izrael.

Joz. 22,21. mluvili s k-aty tisíců Izraelských
1 Sam. 2, 8. aby je posadil s k-aty
— 29, 6. před očima k-at nejsi vzácný

2 Sam. 8,18. a synové Davidovi byli k-aty
— 10, 3. řekla k. Ammonitská k Chanunovi

1 Kr. 20,14. skrze služebníky k-at krajů
2 Kr. 7, 2. jeden z k-at, na jehož ruku král

spoléhal; 17. 19.
1 Par. 24, 6. před k-aty čeledi otcovských
— 25, 1. oddělil David a k. vojska syny Az.

2 Par. 16, 4. poslal k. s vojsky svými
Ezd. 9, 2. k. první byla v tom přestoupení
— 10,14. nechť jsou postavena k.

Job 3,15. aneb s k-aty, kt. měli zlato
— 12,19. oii uvodí k. v nemoudrost
— 29, 9. k. choulili se v řečech
— 34,19. kt. nepřijímá osob k-at

Ž. 2, 2. k. se spolu radí proti Hospodinu
— 45,17. syny, kt. postavíš za k.
— 76,13. onť odjímá ducha k-atům
— 82, 7. jako jeden z k-at padnete
— 113, 8. aby jej posadil s k-aty
— 118, 9. lépe nežli naději skládati v k-atech
— 119,23. i k. se zasazuji proti mně
— 161‘. k. mi se protiví bez příčiny
— 146, 3. nedouiejtež v k-atech

Př. 8,15. k. ustanovuji věci. spravedlivé
16. skrze mne k. panuji

— 28, 2. pro přestoupení země mnoho k-at 
Kaz. 7,19. posiluje moudrého nad 10 k-at
— 10, 7. viděl jsem k., ana chodí pěšky
— 16. když k. tvá ráno hodují; 17.

Iz. 1,23. k. tvá zpurná; Oz. 9, 15.
— 3, 4. dám jim děti za k.
— 12. lidu mého k. jsou děti
— 14. H. k soudu přijde proti k-atům
— 10, 8. zdaliž k. má nejsou také i králové?
— 14, 9. vzbudilo pro tě všecka k. země
— 29,10. proroků i k-at vašich oči zastřel
— 32, 1. k. v soudu panovati budou
— 49, 7. k. klaněti se budou pro H-a 

Jer. 4, 9. zhyne srdce královo i k-at
— 32,32. 33. k. obracejí se ke mně hřbetem
— 51,23. abych rozrážel skrze tebe k.

Pláč 1, 6. k. její jsou podobná jelenům 
Ez. 21,12. bude proti všechněm k-ům Izr.
—- 23,22. 23. přivedu na tě vývody a k.
— 26,16. vyvstanou ze stolic svých k.
— 39,18. krev k-at zemských piti budete
— 45, 9. dostitě již, ó k. Izraelská 

Dan. 1, 3. 4. aby přivedli z k-at mládence
— 5, 1. Belsazar učinil hody k-atům svým
— 10,13. Michal, jeden přední z k-at; 21. 

Mích. 5, 5. postavíme proti němu osmero k-at 
Sof. 3, 3. k. jeho jsou u prostřed něho lvové 
Mat. 2, 6. nejsi nejmenši mezi k-y Judskými
— 20,25. k. národů panuji nad nimi

Luk. 24,20. kterak jej vydali k. naše 
Jan 7,26. zdali již právě poznali k.
— 48. zdaliž kdo z k-at uvěřil v něho?
— 12,42. mnozí i z k-at uvěřili v něho 

Sk. 3,17. že jste to z nevědomí učinili,
jako i k.

— 4,26. k. sešla se vespolek proti Pánu
1 Kor. 2, 6. moudrost ne k-at světa tohoto
— 8. již žádný z k-at světa tohoto ne

poznal
Tit. 3, 1. ať jsou k-atům poddáni 
Zj. 18,23. kupci tvoji bývala k. zemská 

Knížecí.
Pis. 7, 1. jak jsou krásné nohy tvé, dcero k. 
Ez. 44, 3. k. j., kníže v ni sedati bude 

Knížetsky.
Oz. 12, 3. k. se potýkal s Bohem
— 4. k. potýkal se s andělem

Knížetství.
Iz. 9, 6. bude k. na rameni jeho
— 7. k rozmnožováni toho k. a pokoje 

Juda 6. anděly, kt. neostříhali svého k.
Knížka.

Zj. 10, 2. 8. 9. 10.
Knot.

Iz. 43,17. hasnou, jako k. hasne 
Koberec.

2 Kr. 8,15. vzal k. a namočiv jej ve vodě 
Př. 7,16. k-i jsem obestřela lůže své
— 31,22. k-e dělá sobě z kmentu

Ab. 3, 7. třásli se k-ové země Madianské 
Kobylka.

2 M. 10, 4. já uvedu zýtra k-y na krajinu tvou;
12. 13. 19. ž. 105, 34.

4 M. 13,34. se nám zdálo, že jsme jako k-y
5 M. 28,38. nebo sžerou to k-y
— 42. úrody země tvé k-y zkazí

Soud. 6, 5. jako k-y ve množství přicházívali
1 Kr. 8,37. k-y a brouci byli-li by 
Job 39,20. zdali jej zastrašíš jako k-u? 
ž. 78,46. dal úsilí jejich k-ám
— 109,23. honí se za mnou jako za k-ou 

Př. 30,27. krále nemají k-y
Kaz. 12, 5. tak že i k. těžká bude 
Joel 1, 4. co pozůstalo, snědly k-y 
Am. 7, 1. že aj, formoval k-y 
Nah. 3,17. znamenití tvoji jako k-y 
Mat 3, 4. pokrm jeho byl k-y; Mk. 1, 6.
Zj. 9, 3. z toho dýmu vyšly k-y; 7.

Koflík.
1 M. 40,11. já maje k. Faraónův v ruce své

vytlačoval je dp k-a Faraonova 
podával k-a Faraonovi do rukou

— 13. budeš podávati k-a Faraonova do
— 21. aby podával k-u Faraonovi do ruky
— 44, 2. k. můj, stříbrný, vlož do pytle
— 12. nalezen j. k. v pytli Beniaminovu
— 16. i ten, u něhož nalezen j. k.; 17.

2 M. 25,29. uděláš také k-y jeho, k přikrýváni
— 37,16. zdělal k-y z čistého zlata

4 M. 4, 7. dají na něj k-y a přikryvadla
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Soud. 5,25. v k-u knížecím podala másla
— 6, 38. vyžďal rosu, i byl plný k. vody 

Ezd. 1,10. Cyrus vydal k-ů zlatých 30
k-ů stříbrných prostějších 410

— 8,27. k-ů zlatých 20
Př. 23,31. že vydává v k-u záři svou 
Jer. 35, 5. postavě k-y plné vína
— 51, 7. byltě k-em zlatým Babylon
— 52,19..k-y pobral hejtman

Mk. 7, 4. umývání k-ů, žejdlíků; 8.
Zj. 15, 7. 7 k-ů zlatých, plných hněvu Boha
— 16, 1. vylité 7 k-ů hněvu Božího
— 8. čtvrtý anděl vylil k. svůj na slunce
— 17, 1. jeden ze 7 andělů, kt. měli 7 k-ů
— 4. mající k. zlatý, plný ohavnosti
— 18, 6. v k., kt. naléval, nalité jemu
— 21, 9. kt. měli 7 k-ů plných sedmi ran

Kohout.
Mat. 26, 34. prvé než k. zazpívá; 75. Mk. 14, 30. 

72. Luk. 22, 34. 61. Jan 13, 38.
— 74. a hned k. zazpíval; Mk. 14, 68. 72.

Luk. 22, 60. Jan 18, 27.
Mk. 13,35. či-li když k-i zpívají, či-li ráno?

Kochati se.
Job 20,13. k-á se v ní (v zlosti)
— 22, 3. zdaliž se k-á Všemohoucí v tom
— 26. ve Všemohoucím k. se budeš
— 27,10. zdaliž ve Všemohoucím k. se bude? 

Ž. 70, 3. kt. se k-ají v neštěstí mém
— 119,16. v ustanoveních tvých se k-ám
— 147,10. aniž se k-á v lejtkách udatného 

Př. 5,19. v milování jejím k-ej se ustavičně
— 20. proč by se k-al v cizí?
— 20, 1. kdož se k-á v něm, nebývá moudrý 

Iz. 55, 2. nechť se k-á v tuku duše vaše
— 57, 6. v těch-liž bych věcech se k-al?
— 66, 3. v ohavnostech duše jejich se k-á

2 Petr 2,13. aby se v libostech svých k-ali
v svých lstech se k-ají

Kojiti.
1 M. 21, 7. ze bude Sára děti k.?
Mat. 24,19. běda těm, kt. kojí v těch dnech 

(Mk. 13, 17.) Luk. 21, 23.

Koláč.
2 M. 12, 39. napekli k-ů nekvašených; 3 M. 7,12.
— 16, 31. chuť jeho jako k-e s medem
— 29, 2. vezmi k-e přesné s olejem; 3 M. 8,26.

3 M. 7,12. s těmi k-i olejem zadělanými
— 24, 5. upečeš z mouky bělné 12 k-ů

4 M. 6,15. k-e z mouky bělné olejem zadělané;
3 M. 2, 4.

— 15,20. k. v obět vzhůru pozdvižení
1 Kr. 14, 3. vezmouc 10 chlebů a k-ů
1 Par. 23,29. při k-ích přesných
Jer. 7,18. aby pekly k-e tvoru nebesk.; 44, 19.

Kolčava.
3 M. 11,29. toto vám nečisté bude: k. atd. 

Koleno.
1 M. 30, 3. vejdi k ní, aby rodila na k-a má 
5M. 7, 9. milosrdenství až do tisícího k-a 
Soud. 7, 5. kdož se přisehne na k-a ku pití; 6.

1 Kr. 18,42. Eliáš sklonil tvář k k-ům svým
— 19,18. jichžto k-a neskláněla se Báloví;

Řím. 11, 4.
2 Kr. 1,13. klekl na k-a svá před Eliášem
2 Par. 6,13. Šalomoun poklekl na k-a svá 
Ezd. 9, 5. klekl jsem na k-a svá
Job 4, 4. k-a zemdlená jsi zmocňoval 
ž. 109,13. v druhém k-u vyhlazeno buď jméno
— 24. k-a má klesají postem 

Iz. 35, 3. k-a klesající utvrďte
— 45,23. mně skláněti se bude všeliké k.

Ez. 7,17. všeliká k-a rozplynou se jako voda;
21, 7.

— 47, 4. provedl mne skrze vodu do k-ou 
Dan. 5, 6. k-a jeho jedno o druhé se tlouklo
— 6,10. Daniel třikrát za den klekal na k-a
— 10,10. pozdvihla mne na k-a má 

Nah. 2,10. tlučení k-en vespolek bude 
Mat. 17,14. a poklekl před ním na k-a 
Mk. 15,19. sklánějíce k-a, klaněli se jemu 
Řím. 11, 4. kt. neskláněli k-en před Bálem
— 14,11. přede mnou bude klekati každé k. 

Ef. 3,14. pro tuť příčinu klekám na k-a 
Fil. 2,10. aby ve jm. Ježíše každé k. klekalo 
žid. 12,12. zemdlených k-en posilňte

Koliandrový.
2M. 16,31. kt. (man) byl jako símě k-é
4 M. 11, 7. manna byla jako semeno k-ové

Kolik.
1 M. 47, 8. k. j. let života tvého?

Kolík.
2 M. 35,18. k-y k příbytku, a k-y síně
5 M. 23,13. budeš míti k. mezi nástroji svými 
Iz. 33,20. k-ové jeho na věky se nepohnou
— 54, 2. k-y své utvrď

Kolikas.
Mk. 2, 1. vešel do Kafarnaum po k. dnech 

Kolikosi.
Neh. 2,12. vstal jsem a k. mužů se mnou 

Kolikrát, 
ž. 78,40. k. jsou ho dráždili na poušti 
Mat. 18,21. k. odpustím jemu?
— 23,37. k. jsem chtěl shromážditi dítky tvé;

Luk. 13, 34.
1 Kor. 11,25. k. koli piti budete, na mou památku
— 26. k. byste koli jedU chléb tento

Kolikžkoli.
2 Kor. 1,20. k. j. zaslíbeni Božích, v němť jsou:

Jest, a v něm j. Amen 
Kollyrium.

Zj. 3,18. očí svých pomaž k., abys viděl
Kolo.

1 Kr. 7,30. bylo po čtyřech k-ách měděných
— 33. dílo těch kol jako dílo kol u vozu 

Kaz. 12, 6. prvé než roztrhne se k. nad studnici 
Iz. 5,28. k-a jeho jako vichřice
— 28,28. aniž ji potře k-em vozu svého 

Ez. 1,15. aj, k. jedno bylo na zemi
— 16. na pohledění byla k-a jako barva

jako by bylo k. u prostřed k-a
— 18. šinové vůkol všech 4 kol plní očí



Kolo —  Konec. 249

Ez. 1,19. chodila k-a podlé nich 
vznášela se i k-a; 20. 21.

— 20. duch zvířat byl v k-ách; 21.
— 3,13. hlas kol naproti tomu
— 10, 2. atd. vejdi do kol pod cherubíny 

Dan. 7, 9. k-a jeho jako oheň hořící 
Jak. 3, 6. rozpalující k. narozeni našeho

Kolossis.
Kol. 1, 2. těm, kt. jsou v K., svátým 

Koltry očkovaté.
2 M. 27, 9. k. síně té o. budou; 35, 17. 38, 15.

39, 40. 4 M. 3, 26. 4, 26.
4 M. 3,26. o. k. k síni
— 4,26. o. k. síně (nositi budou)

Komár.
Mat. 23,24. ccdíte k-a, velblouda pak požíráte 

Komín.
Ez. 46,22. síně s k-y 
Oz. 13, 3. budou jako dým z k-u 

Komora.
Soud. 16, 9. v zálohách byli někteří u ní v k-ře
1 Par. 9,26. Levitové nad k-ami domu Božího 
Ezd. 4,13. tak k-ře královské ujma bude 
Neh. 12, 44. zřízeni jsou muži nad k-ami

Komorník.
2Kr. 8, 6. poručil král k-u jednomu
— 9,32. i vyhlédli na něj dva či tři k-ci
— 20,18. budou k-ci krále Babyl.; Iz. 39, 7. 

Est. 2,21. Bigtan a Teres, k-ci královští
Sk. 8,27. k. královny Mouřenínské Kandaces
— 34. odpovídaje k. Filipovi, dí
— 12,20. namluvivše Blasta, předního k-a

Komůrka*.
Ez. 40,17. a aj, k-y a půda při síni 

Konaniáš.
2 Par. 31,12. za správce K. Levita

Konání.
1 Kor. 15,34. prociťte k k. spravedlnosti

Konati.
4 M. 3, 4. k-al úřad kněžský Eleazar a Itamar
— 8,26. sám pak služeb k. nebude
— 18, 6. k-ali službu při stánku úmluvy; 23. 

Job 37, 6. žádný z lidí nemohl k. díla svého 
ž. 99, 4. soud a spravedlnost v Jákob, ty k-áš 
Kaz. 9,10. podlé možnosti své k-ej
Iz. 46,10. řeknu-li co, rada má se k-á
— 53,10. aby to, což se líbí H., skrze něho

šťastně k-áno bylo 
Jer. 23, 5. soud a spravedlnost na zemi k.

bude; 33, 15.
Dan. 8,27. k-al jsem povinnost od krále poruč. 
Luk. 1, 8. když on úřad kněžský k-al
2 Kor. 7, 1. k-ajíce posvěcení v bázni Boží 
Gal. 3, 3. počavše duchem, tělem k-áte?
Fil. 2,12. s bázni a s třesením spaseni své

k-ejte
2 Tim. 4, 5. dílo kazatele k-ej 
2id. 10,11. kněz na každý den službu k-a je
1 Petr 1,17. abyste v bázni čas svého putování 

k-ali

Končiny.
1 M. 49,26. požehnáni až k k-ám pahrbků 
Joz. 13, 2. všecky k. Filistinské
1 Sam.ll, 3. ať rozešleme po všech k-ách Izrael.
2 Sam.21, 5. aby nezůstal v žádných k-ách Izr. 
1 Kr. 4,11. (jehož byly) všecky k. Dor
— 21. Šalomoun panoval až k k-ám Eg. 

2Kr. 14,25. Jeroboám zase dobyl k-in Izraels. 
Ž. 19, 5. až do k-in okršlku slova jich
— 7. od k-in nebes východ jeho

obcházeni jeho až do k-in jejich
— 105,31. štěnice na všecky k. jejich
— 147,14. on působí v k-ách tvých pokoj 

Jer. 17, 3. v rozchvátáni ve všech k-ách tvých 
Mat. 8, 34. prosili, aby šel z k-in jejich
— 15,22. žena Kananejská z k-in těch
— 19, 1. přišel do k-in Judských za Jordán
— 24, 31. shromáždíť vyvolené od k-in nebes 

Mk. 7, 24. odšel do k-in Týru a Sidónu
— 31. vyšed z k-in Tyrských a Sidonských 

Luk. 21,21. kteří v k-ách, nevcházejte do něho 
Sk. 13,50. vyhnali je z k-in svých
Řím. 10,18. do k-in okršlku země slova jejich

Končiny země.
5 M. 28, 49. přivede H. na tebe národ od k-in z. 
1 Sam. 2,10. H. souditi bude k. z.
Job. 28,24. on k. z. spatřuje 
Ž. 2, 8. k. z. vladařství tvé
— 22,28. obrátí se k H. všecky k. z.
— 46,10. přítrž činí bojům až do k-in z.
— 48,11. chvála tvá až do k-in z.
— 67, 8. bojtež se jeho všecky k. z.
— 72, 8. panovati bude až do k-in z.
— 74,17. ty jsi založil všecky k. z.
— 98, 3. k. z. vidí spasení Boha; Iz. 52, 10. 

Př. 30, 4. kdo upevnil všecky k. z.?
Iz. 5,26. zahvízdne naň od k-in z.
— 26,15. ač jsi jej vzdálil do k-in z.
— 40,28. H., kt. stvořil k. z.
— 42,10. chvála jeho j. od k-in z.
— 43, 6. přiveď dcery mé od k-in z.
— 45,22. abyste spaseny byly všecky k. z.
— 48,20. rozneste to až do k-in z.
— 49, 6. abys byl spasení mé až do k-in z.
— 52,10. aby viděly všecky k. z. spasení
— 62,11. H. rozkáže provolati až do k-in z. 

Dan. 4, 8. patrný byl až do k-in z.
Mich. 5, 4. velikomocný bude až do k-in z. 
Mat. 12,42. královna od poledne přijela od 

k-in z.; Luk. 11, 31.
Mk. 13,27. od k-in z. až do k-in nebe
Sk. 13, 47. abys ty byl spasení až do k-in z.

Konec.
1 M. 6,13. k. všelikého těla přichází přede mne
3 M. 8,23. pomazal (krví) konce pravého ucha
— 26, 44. abych je měl do k-e zkaziti

4 M. 22,36. Arnon, jenž j. při konci pomezi
5 M. 11,12. od počátku roku až do konce
— 13, 7. od jednoho konce země do 2. konce 

Joz. 18,14. k. její j. Kariatbaal
2 Kr. 10,21. naplněn j. dům Bálův od jedn. konce 
Job 6,11. jaký k. můj, abych prodlel života
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Job 16, 3. bude-liž k. slovům povětrným?
— 22, 5. není konce nepravostem tvým

2. 39, 5. dej mi znáti, H., k. života mého
— 61, 3. od konce země k tobě volám
— 74, 1. proč nás tak do konce zamítáš?
— 77, 9. zdali do konce přestane milosrden

ství jeho?
zdali k. vezme slovo od pokolení

— 119, 33. kt. bych ostříhal do konce
Př. 17,24. oči blázna těkají až na k. země 
Kaz. 3,11. díla ani počátku ani konce
— 12,12. dělání knih žádného konce není 

Iz. 2, 7. není konce pokladům jejich
— 9, 7. pokoje, jemuž nebude konce
— 38,12. než noc přijde, učiníš mi k.; 13.
— 66,17. ti též k. vezmou

Jer. 4,27. však konce ještě neučiním
— 5,18. ani těch časů neučiním s vámi konce
— 29,11. očekávání k. přežádostivý
— 30,11. učiním k. všechněm národům,

tobě však neučiním konce; 46, 28.
—  49, 37. dokudž jim konce neučiním
— 50,26. přitáhněte na ni od konce země 

Pláč 3,22. když jsme do konce nevyhynuli 
Ez. 30,10. učiním k. množství Egyptskému 
Dan. 4,19. panování tvé až do konce země
— 6,26. panování jeho až do konce
— 7,28. až potud k. té řeči
— 8,19. v uloženém času k. bude
— 9,27. učiní k. oběti zápalné
— 12, 6. když bude k. těm divným věcem? 

Am. 3,15. k. vezmou domové velicí, praví H.
— 8, 2. přišeltě k. lidu mému Izr.

Nah. 1, 9. (H.) k. učiní, nezdvihne druhé rány 
Ab. 2, 3. směle mluviti bude až do konce 
Sof. 3,19. aj, já k. učiním všechněm
Mat. 10,22. kdož setrvá až do konce; 24, 13. 

Mk. 13, 13.
— 24, 6. ne ihned bude k.; Mk. 13,7. L. 21, 9.
— 26,58. seděl se služebníky, aby viděl k.

Mk. 3,26. (satan) nemůže státi, ale k. béře 
Luk. 1,33. království jeho nebude konce
— 16,24. ať omočí k. prstu ve vodě
— 22,37. věci, kt. svědčí o mně, k. berou 

Jan 13, 1. až do konce je miloval
Řím. 6,21. k. těch věcí j. smrt
— 10, 4. k. zákona j. Kristus

1 Kor. 1, 8. utvrdí vás až do konce bez ouhony
— 10,11. kt. jsme na konci světa
— 15,24. potom bude k., když vzdá králov.

2 Kor. 1,13. že až do konce tak znáti budete
— 11,15. jichžto k. bude podlé skutků jejich 

Pil. 3,19. jichžto k. j. zahynutí
1 Tim. 1, 4. vypravování rodů, čemuž konce není

— 5. k. přikázaní j. láska
2id. 3, 6. chloubu až do konce zachováme
— 6, 8. jejížto (země) k. bývá spálení
— 11. aby až do konce prokazoval pilnost
— 16. všeliké rozepře mezi nimi k. j.

1 Petr 1, 9. docházejíce konce víry své, spaseni
— 4, 7. všemuť se pak přibližuje k.
— 17. jaký bude k. těch, kt. nejsou povolni

Zj. 1, 8. Alfa i Oméga, počátek i k.; 21, 6.
22, 13.

— 2,26. ostřihal až do konce skutků mých
Konečně.

1 M. 17,13. k. ať j. obřezán narozený v domě
— 37,33. k. roztrhán jest Jozef

4 M. 15,31. k. vyhlazen bude člověk ten
5 M. 8,19. osvědčuji proti vám, že k. zahynete 
Joz. 3,10. k. vyžene od tváři vaší Kananejsk. 
Jer. 25,28. k. že piti musíte

Konev.
Mat. 23,26. vyčisť prvé to, což vnitř j. v konvi 

Koniáš.
Jer. 22,24. K. syn Joakima, krále Judského; 28.
— 37, 1. kraloval Sedechiáš místo K-e

Konšel.
Sk. 19,38. bývá obecný soud a jsou k-é 

Konvice.
Mat. 23,25. běda vám, že čistíte po vrchu k. 
Luk. 11, 39. vy fariz. po vrchu k. a mísy čistíte 

Koňský.
Ez. 23,20. tok jejich jako tok k.

Kopat i.
1 M. 21, 30. že jsem k-al studnici tuto
— 26,18. k-al zase Izák studnice vod

2 M. 7,24. k-ali Egyptští hledajíce vody
4 M. 21,18. studnice, kt. k-ala knížata
5 M. 6,11. studnice vykopané, kt. jsi nek-al 
Job 6,27. jámu k-áte příteli svému
— 39,21. (kůň) k-á důl
— 24. (kůň) s hněvem k-á zemi

ž. 7,16. jámu k-al i vykopal ji; ale padne 
Iz. 5, 6. nebude řezána ani k-ána
— 7,25. hory, kt. motykou k-ány býti mohou 

Jer. 18,20. že mi jámu k-ají?
Ez. 8, 8. k-ej medle tu stěnu. I k-al jsem 
Luk. 6, 48. kt. k-al a vytesal hluboko
— 16, 3. k. nemohu, žebrati se stydím

Kopec.
Oz. 12,11. oltářů jejich j. jako k-ů na záho

nech
Kopí.

4 M. 25, 7. Fines vzal k. do ruky své 
Soud. 5, 8. pavézy ani k. nebylo v Izraeli
1 Sam.17, 7. dřevo u k. jeho jako vratidlo

železo ostré k. jeho vážilo 600
— 45. ty jdeš ke mně s mečem a s k-ím
— 47. ne mečem ani k-ím vysvobozuje H.
— 18,10. Saul měl k. v ruce své
— 19,10. Saul chtěl prohoditi Davida k-ím

udeřilo k. v stěnu
— 20,33. hodil Saul k-ím na něj
— 21, 8. nemáš-li zde k. aneb meče?
— 26, 7. k. jeho vetknuté bylo v zemi
— 12. vzal David k. a čiši vodnou
— 16. kde j. k. královo a číše; 22.

2 Sam. 1, 6. Saul nalehl byl na k. své
— 2,23. uhodil ho Abner k-im
— 23, 8. s k-ím pojednou udeřiti na 800
— 21. zabil (Egyptského) k-ím jeho;

1 Par. 11, 23.
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1 Par. 20, 5. u jehož k. bylo dřevo jako vratidlo
Neh. 4,16. polovice jich držela k.
Job 39,23. blyští se dřevce a k.
— 41,20. posmívá se Šermování k-ím 

Ž. 35, 3. vezmi i k. a vyjdi vstříc těm
— 46,10. lučiště láme, k. posekává
— 57, 5. jejichž zubové k. a střely 

Jer. 46, 4. vytírejte k.
Jan 19, 34. bok jeho k-ím otevřel

Kopidlník.
Ž. 68, 31. zahub zástup k-ů 

Kopr.
Mat. 23,23. dáváte desátky z k-u a kmínu 

Kopřiva.
Př. 24, 31. přikryly všecko k-y 
Iz. 34,13. k-y a bodláčí na hradích jejich 
Oz. 9, 6. k. dědičně vládnouti bude 
Sof. 2, 9. místem k-iv a domem solným 

Kopyto..
1 M. 49,17. jako had štípaje k-a koně
2 M. 10,26. nezůstane ani k-a
3 M. 11, 3. hovado, kt. má k-a rozdělená 
Ž. 69, 32. nežli vůl s rozdělenými k-y 
Iz. 5, 28. k-a koňů jeho jako škřemen
Ez. 32,13. aniž jich kaliti budou k-a hovad 
Mich. 4,13. k-a tvá učiním ocelivá 
Zach. 11,16. k-a jejich poláme 

Koráb.
1 M. 6,14. učiň sobě k.
— 18. vejdeš do k-u, ty i synové
— 19. po dvém z každého uvedeš do k-u
— 7, 1. vejdiž ty i čeled tvá do k-u; 13.
— 7. přišel Noé k k-u pro vody potopy
— 8,16. vyjdi z k-u ty i žena atd.

Mat. 24, 38. když Noe všel do k-u; Luk. 17, 27. 
Žid. 11, 7. věrou připravoval k. k zachování
1 Petr 3,20. za dnů Noe, když dělán byl k. 

Korál.
Job. 28,18. k-ů a perel se nepřipomíná 
Ez. 27,16. v k-ích kupčívali na jarmarcích 

Korban.
Mk. 7,11. řekl-li by otci: K.

Koré.
1 M. 36, 5. Olibama porodila (Ezauchovi) K. 14.
— 16. kníže K. 18.

1 Par. 1,36. synové Ezau: K.
Korec.

3 M. 19, 36. k. spravedlivý míti budete
5 M. 25,14. aniž budeš míti nejednostejn. korce 
Luk. 16, 7. kterýi řekl: Sto korců pšenice 

Korint.
Sk. 18, 1. 19, 1. 2 Kor. 1, 1. 23.
1 Kor. 1, 2. církvi Boží, kt. j. v K-u; 2 Kor. 1, 1.
2 Tim. 4, 20. Erastus zůstal v K-u

Korintský.
Sk. 18, 8. 2 Kor. 6, 11.

Kormoucen.
Sk. 15,19. aby nebyli k-i ti z pohanů 

Kormoucení.
Job 17, 2. pro jejich mne k. nepřichází ani sen

Kormoutiti.
1 M. 26, 35. k-ily Izáka a Rebeku 
Soud. 11, 35. nebo jsi z těch, jenž mne k-í
— 18, 7. nebylo, co by je k. mělo v té zemi

1 Sam. 1, 6. k-ila ji velmi protivnice její
1 Kr. 18,17. zdaliž ty nejsi ten, kt. k-íš lid Izr.
— 18. jáť nek-ím lidu Izraelského

2 Par. 15, 6. Bůh k-í je všelijakými úzkostmi 
Job 9, 34. strach jeho, aby mne nek-il 
Př. 11,17. ukrutný k-í tělo své
— 29. k-í dům svůj; 15,27.

Ez. 13, 22. k-íte srdce spravedlivého lžmi 
ježto jsem já ho nek-il

— 32, 2. k-íš potoky její (vody)
Jan 5, 4. anděl k-il vodu
Gal. 1, 7. jsou někteří, ježto vás k-i
— 5,10. ten, kt. k-í vás, trpěti bude soud

Kormoutiti se.
Job 30,25. duše má k-ila se nad nuzným
— 41,22. k-ilo se moře jako v moždíři 

Ž. 37, 7. nekormuť se příčinou toho
— 42, 6. duše má, proč se k-íš? 12.
— 46, 4. byť k-ily se vody jeho
— 55, 3. naříkám v úpění a k-ím se
— 77, 4. na Boha vzpomínal jsem a k-il se 

Iz. 7, 4. šetř se, abys se nek-il
Jer. 4,19. k-í se ve mně srdce mé 
Mat. 24, 6. hledtež, abyste se nek-ili
2 Tes. 2, 2. abyste se nedali k.
1 Petr 3,14. strachu jejich nebojte se, ani se k-te

Kormoutívati.
1 Sam. 1, 7. tak ji k-ala protivnice

Kornelius.
Sk. 10, 1. v Cesarei K., setník; 3. násl.

Koroptva.
1 Sam.26,20. jako by honil k-u na horách 
Jer. 17,11. k. škřečí, ale nevysedí

Korouhev.
2 M. 17,15. nazval jméno jeho: H. k. má
4 M. 2, 2. synové Izr. klásti se budou jeden- 

každý pod k-hvi svou
— 3. k. vojska Judova
— 10. k. vojska Rubenova
— 18. k. vojska Efraimova
— 25. k. vojska Dan.

Joz. 8,18. zdvihni k., kt. máš v rukou; 26.
Ž. 20, 6. ve jménu B. naš. k-hve vyzdvihneme
— 60, 6. dal jsi těm, kt. se tebe bojí, k.
— 74, 4. zanechali množství k-hví svých 

Pis. 2, 4. maje za k. lásku ke mně
Iz. 5,26. vyzdvihne k. národu dalekému
— 11,10. kořen Izai, kt. stane za k. národům
— 12. vyzdvihne k. mezi pohany
— 13, 2. vyzdvihněte k.; 62, 10. Jer. 4, 6. 6, 1.

50, 2. 51, 27.
— 18, 3. když bude k. vyzdvižena na horách
— 30,17. budete zanecháni jako k. na pa

hrbku
Jer. 4,21. až dokud vídati budu k.?
Zach. 9,16. kamení pěkně tesané místo k-hví
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K o ro za im .
Mat. 11,21. běda tobě K.; Luk. 10, 13.

Kortýna.
4 M. 4,25. nositi budou k-y příbytku
2 Sam. 7, 2. truhla Boží přebývá mezi k-ami;

1 Par. 17, 1.
2 Kr. 23, 7. v nichž ženy tkaly k-y k háji 
Ž. 104, 2. roztáhls nebesa jako k-u 
Iz. 40,22. kt. rozprostřel jako k-u nebesa 
Jer. 4, 20. popléněny budou v okamžení k-y mé
— 10,20. není, kdo by roztáhl k-y mé

Koruna.
2 M. 25,11. uděláš nad ní vůkol k-u zlatou
— 29, 6. k. svatosti vstavíš na čepici
— 30, 3. uděláš mu k-u zlatou vůkol
— 39, 30. plech k-y svaté z zlata; 3 M. 8, 9.

3 M. 21,12. k. oleje pomazání Boha jeho
2 Sam. 1,10. vzal jsem k-u, kt. byla na hlavě j.
— 12, 30. sňal k-u krále jejich s hlavy j.

2 Kr. 11,12. vstavil na něj k-u a ozdobu
1 Par. 20, 2. sňal David k-u krále jejich 
Job 19, 9. sňal k-u s hlavy mé
— 29,14. jako k. byl soud můj
— 31, 36. neotočil-li bych ji sobě místo k-y 

Ž. 21, 4. vstavil jsi k-u z ryzího zlata
— 89, 40. povrhls k-u jeho na zem
— 132,18. nad ním kvésti bude k. jeho 

Př. 4, 9. k-ou krásnou obdaří tě
— 12, 4. žena statečná j. k. muže svého
— 14,24. k. moudrých j. bohatství jejich
— 16,31. k. ozdobná jsou šediny
— 17, 6. k. starců jsou vnukové
— 27,24. ani k. do pronárodu (trvá)

Pis. 3,11. pohleďte na krále Šalomouna v k-ě 
Iz. 28, 1. běda k-ě pýchy, Efraimským
— 3. k. pýchy, ožralci Efraimští
— 5. v ten den bude H. k-ou ozdoby

a k-ou okrasy
— 62, 3. budeš k-ou ozdobnou v ruce H.

a k-ou královskou v ruce Boha 
Jer. 13,18. odjata bude k. ozdoby vaší 
Pláč 5,16. spadla k. s hlavy naší 
Ez. 16,12. dalť jsem k-u krásnou na hlavu
— 21,26. sejmi tu čepici, svrz tu k-u

Ez. 23, 42. dávaly k-y ozdobné na hlavy jejich 
Zach. 6,11. vezmi stříbro a zlato a udělej k-y 
Mat. 27,29. zpletše k-u z trní; Mk. 15, 17.

Jan 19, 2. 5.
1 Kor. 9, 25. aby porušitelnou k-u vzali 
Fil. 4, 1. bratři moji, radost a k-o má
1 Tes. 2,19. kt. j. naše k. chlouby?
2 Tim. 4, 8. odložena j. mi k. spravedlnosti 
Jak. 1,12. vezme k-u života
1 Petr 5, 4. vezmete neuvadlou k-u slávy 
Zj. 2,10. dámť k-u života
— 3,11. aby žádný nevzal k-y tvé
— 4, 4. měli na hlavách svých k-y zlaté
— 10. metali k-y své před trůnem
— 6, 2. dána j. jemu k.
— 9, 7. na hlavách jejich byly jako k-y
— 12, 1. k. dvanácti hvězd
— 3. na těch hlavách svých 7 k-n

Zj. 13, 1. na rozích jejich 10 k-n
— 14,14. maje na hlavě své k-u zlatou
— 19,12. na hlavě jeho k-n množství

Korunován.
Př. 14,18. opatrní bývají k-i uměním
2 Tim. 2, 5. nebudeť k., leč by řádně bojoval 

Korunovaný, 
žid. 2, 9. pro utrpení slávou a cti k-ého 

Korunovati. 
ž. 8, 6. slávou a ctí k-oval jsi jej; žid. 2, 7.
— 65,12. k-uješ rok dobrotivosti svou
— 103, 4. kt. tě k-uje milosrdenstvím

Pis. 3,11. v koruně, kt. ho k-ovala matka jeho 
Korunující.

Iz. 23, 8. proti Týru, k-ímu jiné 
Koryto.

1 M. 24,20. vylila z věderce svého do k-a
— 30, 38. nakladl těch prutů do koryt
— 41. kladl Jákob ty pruty do koryt

2 M. 2,15. nalívaly do koryt (vodu)
Kořen.

5M. 29,18. k-e, plodícího jed a hořkost 
Soud. 9,12. řeklo dříví vinnému k-u
2 Kr. 19, 30. vpustí zase k-y své hluboce;

Iz. 37, 31.
Job 8,17. při vrchovišti k-ové jeho rostou
— 14, 8. by se i sstaral v zemi k. jeho
— 18,16. od spodku k-ové jeho uschnou
— 28, 9. z k-e převrací hory
— 29,19. k. můj rozloží se při vodách 

Př. 12, 3. k. spravedlivých nepohne se; 12.
Iz. 5,24. k. jejich bude jako shnilina
— 11, 1. výstřelek z k-ů jeho vyroste
— 10. na k. Izai pohané ptáti se budou
— 40,24. aniž k-e pouští do země pařez jejich
— 53, 2. jako k. ze země vyprahlé

Jc-î  17, 8. podobný stromu při potoku pou
štějícímu k-y své 

Ez. 31, 7. k. jeho byl při vodách mnohých 
Dan. 4,12. kmene k-ů jeho v zemi zanechejte
— 11, 7. povstane z výstřelku k-ů jejich 

Mal. 4, 1. neostaví jim ani k-e ani ratolesti 
Mat. 3,10. jižť j. i sekera k k-u stromu

přiložena; Luk. 3, 9.
— 13, 6. že neměla k-e, uschla; Mk. 4, 6. 

Mat. 13,21. nemá v sobě k-e; Mk. 4, 17.
Luk. 8, 13.

— 26,29. nebudu piti z plodu vinného k-e;
Mk. 14, 25. Luk. 22, 18.

Řím. 11,16. jest-liť k. svátý, i ratolesti
— 17. učiněn jsi účastník k-e
— 18. ne ty k. neseš, ale k. tebe
— 15,12. budeť k. Jesse

1 Tim. 6,10. k. všeho zlého j. milování peněz 
žid. 12,15. aby nějaký k. hořkosti nepodrostl;

5 M. 29, 18.
Zj. 5, 5. k. Davidův
— 22,16. já jsem k. a rod Davidův

Koření. Viz: Nardový. 
Kořenití.

Ez. 24,10. k-ě kořením (maso)
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Kořist.
1 M. 49, 27. Beniamin večer rozdělí k-i
4 M. 31,12. vedli k Mojžíšovi zajaté i k-i
— 32. a bylo té k. ovec 675.000

5 M. 2, 35. rozebrali jsme sobě k-i z měst
— 20,14. užívá ti budeš k-í nepřátel svých 

Soud. 5,19. avšak k-i stříbra nevzali
— 30. zdali dělí k-i? k-i rozdílných barev

1 Sam.30,20. totoť jsou k-i Davidovy
— 22. nešli s námi, nedáme jim z k-í
— 26. poslal z těch k-í starším Juda

2 Sam.23,10. že se lid navrátil, aby k-i vzebral
2 Par. 28,15. přiodíli je z těch k-í
ž. 68,13. doma hlídající dědily k-i
— 119,162. jako ten, kt. dochází hojné k-i 

Př. 16,19. lépe než děliti k. s pyšnými
— 31,11. tu k-í nebude nedostatku

Iz. 8, 1. k rychlé k-i pospíchá loupežník; 3.
— 9, 3. jako se radují, když dělí k-i
— 10, 2. vdovy aby byly k. jejich
— 53,12. aby s nesčíslnými dělil se o k.

Jer. 21, 9. bude míti život svůj místo k-i; 38,
2. 39, 18.

— 45, 5. dám tobě život místo k-i 
Zach. 14, 1. rozděleny budou k-i tvé
Žid. 7, 4. jemuž i desátky z k-í dal Abraham 

Kořiti se.
Job 11,19. mnozí tváři tvé k. se budou
— 33,26. k. se bude Bohu

Ž. 45,13. před obličejem tvým k. se budou 
Iz. 31, 4. aniž se pro hluk jejich k-í
— 45,14. tobě se k. budou , říkajíce 

Jer. 44,10. nek-ili se až do tohoto dne 
Sof. 3,10. k-íce se mi, dary mi přinesou 
Mal. 1, 9. k-tež se tváři Boha silného

Kos.
Sk. 21, 1. přijeli jsme do Koum.

Kost.
1 M. 2,23. teď tato j. k. z k-í mých
— 29,14. jistě k. má a tělo mé jsi
— 50,25. k-i Jozefovy; 2 M. 13, 19. Joz.

24, 32. Žid. 11, 22.
2 M. 12, 46. k-í v něm nezlámete
4 M. 9,12. k-í v něm nezlámí
— 19,16. kdož by se koli dotkl k-i Člověka
— 18. kt. dotkl se k-i, aneb zabitého 

Soud. 9, 2. že jsem já k. vaše a tělo vaše
1 Sam.31,13. k-i (Saulovy a synů jeho);

2 Sam. 21, 12. atd. 1 Par. 10, 12.
2 Sam. 5, 1. aj my k. tvá a tělo tvé; 1 Par. 11,1.
— 19,12. bratří moji, k. má a tělo mé jste
— 13. zdaliž ty nejsi k. má a tělo mé?

1 Kr. 13, 2. k-i lidské páliti na tobě; 2 Kr. 23, 20.
— 31. vedlé k-í jeho položte k-i mé 

2Kr. 13,21. jakž dotekl se k-í Elizeových
— 23,14. místa jejich naplnil k-mi lidsk.
— 16. Joziáš pobral k-i z těch hrobů
— 18. aniž kdo hýbej k-mi jeho

2 Par. 34, 5. k-i kněží popálil na oltářích 
Job 2, 5. dotkni se k-i jeho a masa
— 4,14. lekáni předěsilo všecky k-i mé
— 10,11. k-mi i žilami spojils mne

Job 19, 20. ke kůži mé přilnuly k-i mé;
Ž. 102, 6.

— 20,11. k-i jeho naplněny hříchy mladosti
— 21,24. mozk k-í jeho svlažován bývá
— 30,17. v noci vrtá k-i mé
— 30. k-i mé vyprahli od horkosti
— 33,19. tresce k-i jeho násilnou nemocí
— 21. vyhléd. k-i jeho, jichž nebylo vídati
— 40,13. k-i jeho jako trouby měděné 

Ž. 6, 3. nebo ztrnuly k-i mé
— 22,15. rozstoupily se všecky k-i mé
— 18. mohl bych sčísti všecky k-i své
— 31,11. k-i mé vyprahly
— 32, 3. když jsem mlčel, prahly k-i mé
— 34, 21. onť ostříhá všech k-í jeho
— 35,10. všecky k-i mé řeknou

38, 4. nemají pokoje k-i mé pro hřích
— 42,11. jako rána v k-ech mých j. to
— 51,10. ať zpléší k-i mé
— 53, 6. Bůh rozptýlí k-i těch, kt. tě
— 102, 4. k-i mé jako ohniště vypáleny
— 109,18. ať vejde jako olej do k-í jeho
— 139,15. neníť ukryta žádná k. má
— 141, 7. tak se rozletují k-i naše 

Př. 3, 8. rozvlažení k-em tvým
— 12, 4. jako hnis v k-ech jeho ta (žena)
— 14, 30. ímis v k-ech j. závist
— 15,30. pověst dobrá tukem naplňuje k-i
— 16,24. řeči utěšené jsou lékařství k-em
— 17, 22. duch zkormoucený vysušuje k-i
— 25,15. jazyk měkký láme k-i

Kaz. 11, 5. jak rostou k-i v životě těhotné
Iz. 38,13. jako lev potře všecky k-i mé
— 58,11. H. k-i tvé tukem naplní
— 66,14. k-i vaše jako bylinka žkvetnou 

Jer. 8, 1. vyberou k-i králů Judských
i k-i knížat, i k-i kněží atd.

— 23, 9. pohnuly se všecky k-i mé
Pláč 1,13. seslal s výsosti oheň do k-í mých
— 3, 4. polámal k-i mé
— 4, 8. přischla kůže jejich k k-em jejich 

Ez. 6, 5. rozptýlím k-i vaše
— 24, 4. nejlepšími k-mi naplň jej; 5. 10.
— 37, 1. údolí, kt. bylo plné k-i
— 3. mohly-li by ožiti k-i tyto?
— 4. prorokuj o těch k-ech

k-i suché, slyšte slovo H-ovo
— 5. toto praví Panovník H. k-em těmto
— 7. přibližovaly se k-i jedna k druhé
— 11. k-i tyto jsou všecken dům Izrael.

uschly k-i naše, jižť j. po nás
Dan. 6, 24. lvové všecky k-i jejich zetřeli
Am. 2, 1. že spálil k-i krále Idumejského 
Mich. 3, 2. sdírají maso jejich s k-i jejich
— 3. k-i jejich rozlámu jí 

Ab. 3,16. k-i mé práchnivěly
Sof. 3, 3. nehryzou k-í až do rána
Mat 23,27. jsou plní k—i umrlčích
Luk. 24,39. duch těla a k-i nemá
Jan 19,36. k. jeho nebude zlámána
Ef. 5,30. oudové těla jeho, z masa jeho 

a z k-í
žid. 4,12. až do rozděleni i mozku v k-ech
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Kost slonová.
1 Kr. 10,18. udělal stolici z k-í s-ých; 2 Par. 9,17.
— 22. lodě přinášející k-i s-é
— 22, 39. jaký dům z k-í s-ých vystavěl 

ž. 45, 9. z paláců, z k-í s-ých vzdělaných 
Pis. 5,14. břicho jeho stkvělost s-é k-i
— 7, 4. hrdlo tvé jako věže z k-í s-ých 

Ez. 27, 6. lavičky tvé z k-í s-ých
Am. 3,15. zahynou domové z k-í s-ých
Zj. 18,12. všech nádob z k-i s-ých

Koš.
1 M. 40,16—18. tři k-ové pletení
2 M. 29, 3. obětovati to budeš v k-i
— 32. chléb, kt. j. v k-i u dveří stánku

3 M. 8,26. z k-e přesných chlebů; 4 M. 6,15.17.
— 31. chléb, kt. j. v k-i posvěcení 

5M. 28, 5. požehnaný k. tvůj
— 17. zlořečený k. tvůj

2Kr. 10, 7. vkladše hlavy jejich do k-ů 
Jer. 24, 1. 2. jeden k. fíků dobrých 

druhý k. fíků zlých 
Am. 8, 1. a aj, k. ovoce letního; 2.
Mat. 14,20. sebrali drobtů 12 k-ů plných; Mk. 6,

43. 8, 19. Luk. 9, 17. Jan 6, 13.
— 15, 37. sebrali drobtů 7 k-ů; Mk. 8, 8. 20.
— 16, 9. 10. kolik jste k-ů nasb.? Mk. 8,19. 20. 

Sk. 9,25. spustili jej po provaze v k-i
2 Kor. 11, 33. spuštěn jsem v k-i přes zeď 

Košile.
Jan 21, 7. Petr opásal se po k-i 

Koěilka.
2 M. 28, 42. Ez. 44, 18. k-y lněné ať mají
— 39, 28. k-y z bílého hedvábí přesukov.

3 M. 6,10. k-u lněnou vezme na tělo své; 16, 4.

Kotel.
Job 41,22. aby vřelo v hlubině jako v k-e 
Ž. 68,14. ačkoli jste mezi k-y ležeti musili

Kotlář.
2 Tim. 4,14. Alexander k. mnoho mi zlého způs.

Kotlík.
2 M. 27, 3. naděláš také lopat a k-ů
— 38, 3. nadělal nádob k oltáři: k-ů 

3M. 2, 7. obět suchou v k-u připravenou
— 7, 9. všecko, což v k-u strojeno bude

1 Par. 28,17. na vidličky a na k-y zlata ryzího
2 Par. 35,13. věci posvěcené vařili v k-cích 
Jer. 52,18. k-y i všecky nádoby pobrali; 19.

Kotlisko.
Ez. 40, 43. k-a připravená v domě vůkol 

Kotliště.
3 M. 11, 35. pec a k. zbořeno bude; nečisté j.

Kotva.
Sk. 27,29. spustivše z bárky 4 kotvě; 30. 40. 
Žid. 6,19. kt. (naději) máme jako k-u duše

Koudel.
Iz. 1,31. bude nejsilnější jako k.

Koudelný.
Soud. 16, 9. jako by přetrhl niť k-ou

Koukol.
Job 31, 40. nechť vzejde místo ječmene k. 
Mat. 13, 25—30. 36—40. (k. mezi pšenicí) 

Koule.
2 M. 25, 31. k. jeho i květové z něho budou 

Koupen.
1 M. 49,32. k-o pak bylo od synů Het 
1 Kor. 6,20. k-i jste za mzdu; 7, 23.
Zj. 14, 3. 144.000, kt. jsou k-i ze země
— 4. tiť jsou k-i z lidí

Koupený.
1 M. 17,12. k., z kterých by koli cizozemců byl
— 23. vzal Abraham všecky k-é

2 M. 12,44. služebník váš za stříbro k.
Koupě.

Rut. 4, 7. byl ten obyčej v Izraeli při k-i
1 Kr. 10,28. přivodili Šalomounovi k. rozličné
2 Par. 1,16. kupci král. brávali k. rozličné 
Neh. 13,16. Tyrští nosili ryby i všelijaké k.
Jer. 10,17. sběř ze země k-i svou
— 32,11. vzal jsem cedule té k.; 12. 14. 16. 

Ez. 27, 33. když vycházely k. tvé z moře
Zj. 18,11. k-í jejich žádný nebude kupovati
— 12. k. zlata a stříbra atd.

Koupiti.
1 M. 25,10. kt. k-il Abraham od synů Het
— 33,19. Jákob k-il díl pole toho; Joz. 24, 32.
— 39, 1. k-il ho (Jozefa) Putifar
— 42, 2. v Egyptě, jděte tam a kupte nám
— 47,19. kup nás i rolí naši za chléb
— 49,30. kt. k-il Abrah. k dědičn. pohřbu
— 50,13. kt. byl k-il Abraham

2 M. 21, 2. jestliže k-iš k službě žida
3 M. 25,14. když k-íš něco od bližního svého
— 30. zůstane dům tomu, kt. jej k-il
— 50. počte se s tím, kt. ho k-il

5 M. 2, 6. pokrmů k-íte od nich za peníze
— 28, 68. nebude, kdo by k-il 

Rut. 4, 4. kt. by měl právo k. je
— 6. nemohuť k., abych nezahladil

2 Sam.24, 21. abych k-il od tebe humno toto
— 24. raději k-ím (je) od tebe;

1 Par. 21, 24. 
a tak k-il David humno 

Iz. 43,24. nek-il jsi mi vonných věcí 
Jer. 32, 7. kup sobě dvůr můj

tobě právem příbuznosti náleží k. 
Ez. 7,12. kdo k-í, nebude se veseliti 
Mat. 13, 44. prodává všecko a k-í pole to
— 46. nalezl drahou perlu a k-il ji
— 25, 9. jděte k prodavačům a kupte sobě
— 27, 7. k-ili za ně pole to hrnčířovo 

Mk. 6, 37. k-íme za 200 grošů chleba?
— 15, 46. (Jozef) k-iv plátna a sňav ho 

Luk. 14,18. ves jsem k-ilý vymluv mne
— 19. patero spřežení volů k-il jsem
— 22, 36. prodej sukni a kup sobě (meč)

Sk. 7,16. pochováni v hrobě, kt. k-il Abraham 
Zj. 3,18. radímť, aby sobě'k-il ode mne zlata

Kouření.
3 M. 24, 7. za každý chléb ten k. pamětné
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Kouřící se.
1 M. 15,17. aj, ukázala se pec k. se
2 M. 20,18. lid viděl horu k. se
Iz. 7, 4. ostatků hlavní těch k-í se
— 42, 3. lnu k-ího se neuhasí; Mat. 12, 20.

Kouřiti se.
2 M. 19,18. hora Sinai všecka se k-ila 
Ž. 104, 32. když se dotkne hor, anť se k-í
— 144, 5. dotkni se hor, a k. se budou

Kousati.
Gal. 5,15. pakli se vespolek koušete 
Zj. 16,10. k-ali jazyky své pro bolest 

Kousek.
Soud. 19, 5. posilni se k-skem chleba 
1 Sam.28,22. položím před tebe k. chleba
1 Kr. 17,11. přines mi také k. chleba

Kout.
Neh. 9, 22. národy, kť. jsi rozehnal do k-ů 
ž. 74,20. plní k-ové země peleší ukrutnosti 
Př. 21, 9. lépe j. bydliti v k-ě na střeše; 25, 24. 
Jer. 49, 32. kt. i v nejzadnějších k-ech bydlejí 

Kouzedlnice.
Iz. 57, 3. přistupte sem, synové k.

Kouzedlník.
5 M. 18,10. nebude nalezen v tobě k.
Iz. 19, 3. raditi se budou modl a k-ů 
Jer. 27, 9. neposlouchejte k-ů svých 
Mal. 3, 5. budu rychlým svědkem proti k-ům 

Kouzelnictví.
2 Kr. 9, 22. ještě k. její mnohá trvají

Kouzlo.
4 M. 23, 23. není k-ů proti Jákobovi
2 Kr. 17,17. obírali se s hádáním a k-y
2 Par. 33, 6. s k-y se obíral
Iz. 47, 9. i na množství k-ů tvých (přijde)
Mich. 5,12. vypléním též k-y z tebe
Nah. 3, 4. kt. prodávala lidi k-y svými

Kovaný.
2 M. 25, 36. všecko to z cela k-é z zlata čist. 

Kovář.
1 Sam.13,19. k-e žádného nenalézalo se v zemi
2 Kr. 24,14. přenesl i všecky tesaře a k-e 
Iz. 44,12. k. pilníkem dělá při uhlí
— 54,16. aj, já stvořil jsem k-e

Jer. 29, 2. když vyšel král i k-i z Jeruzaléma 
Zach. 1,20. ukázal mi H. čtyři k-e

Koza.
1 M. 15, 9. vezmi mně k-u tříletou
— 30, 32. vyměšuje peřesté mezi k-ami

2 M. 12, 5. samce ročního z ovcí neb z koz
3 M. 3,12. jestliže pak k. (bylá by) obět jeho
3 M. 4, 23. přivede obět svou z koz
— 5, 6. ovci aneb k-u za hřích
— 7,23. žádného tuku z k-y nebudete jisti

4 M. 15,27. obětovati k-u roční v obět za hřích
1 Kr. 20,27. položili se Izr. jako 2 malá stáda k. 
Pis. 4, 1. vlasy tvé jako stáda koz; 6, 4.

Kozbi.
4 M. 25,15. jméno Madianky zabité, K.

Kozel.
1 M. 30, 35. kozly přepásané na noh. a strak.
— 32,14. kozlů 20, ovec 200, beranů 20
— 37, 31. zabivše kozla, smočili sukni tu

3 M. 9, 3. vezměte kozla k oběti za hřích
— 10,16. Mojžíš hledal kozla k oběti za hřích
— 16, 5. vezme 2 kozly k oběti za hřích
— 10. k-a toho, na něhož přišel los Azazel
— 21. vlože obě ruce své na hlavu kozla
— 22. k. ponese na sobě nepravosti jejich
— 23,19. kozla jednoho za hřích; 4 M. 7,

16. atd. 28, 15. 30.
4 M. 7, 87. kozlů 12 za hřích; Ezd. 6, 17.
2 Par. 17,11. Arabští přiháněli kozlů po 7700 
Iz. 1,11. krve kozlů nejsem žádostiv
Jer. 50, 8. buďte jako kozlové před stádem 
Ez. 34,17. já soudím mezi skopci a kozly
— 43, 22. obětov. budeš kozla bez poškvrny 

Dan. 8, 5. k. přicházel od západu; 8. 21.
ten k. měl roh znamenitý 

Zach. 10, 3. kozly ty trestati budu 
Mat. 25,32. jako pastýř odděluje ovce od kozlů 
Žid. 9,12; ani skrze krev kozlů a telat
— 13. jestližeť krev kozlů posvěcuje

Kozelčí.
1 M. 27,16. kožkami k-í mi obvinula ruce jeho 

Viz: Kůže.
Kozelec.

1 M. 27, 9. vezmi dva k-lce výborné
— 38,23. jáť jsem poslal toho k-lce

2 M. 23,19. nebudeš vařiti k-lce v mléku;
34, 26. 5 M. 14, 21.

Soud. 6,19. všed (do domu) připravil k-lce
— 14, 6. roztrhl lva, jako by roztrhl k-lce 

1 Sam.10, 3. jeden nesa 3 k-lce, druhý
— 16, 20. Izai vzal osla, chléb a k-lce 

Př. 27,26. záplata pole k-lci (budou)
Luk. 15,29. nikdy jsi mi nedal k-lce

Kozí. Viz: Mléko, polštář, srst. 
Kozlátko.

Iz. 11, 6. bude pardus s k-em ležeti 
Kozlík.

Soud. 13,15. nechť připravíme k-a 
Kozlový.

Ž. 50,13. zdaliž pijím krev k-ou?
Koželuh.

Sk. 9, 43. u Šimona k-a; 10, 6. 32.
Kožený.

1 M. 3, 21. zdělal H. Bůh Adamovi oděv k.
3 M. 13,52. 53. 57. 58. 59. nádoba k-á; 2.119,83. 
2Kr. 1, 8. pasem k-ým přepásán; Mat. 3, 4.

Mk. 1, 6.
Kožka.

1 M. 27,16. k-ami kozelčími obvinula ruce jeho 
Kráčeti.

Joz. 14, 8. já pak cele k-el jsem za H.; 14.
Ž. 68, 8. když jsi k-el po poušti
Př. 15,21. rozumný upřímo k. směřuje
Iz. 3,16. protulujíce se a zdrobna k-ejíce
— 63, 1. k-e je u velikosti síly své?
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Kradený.
Př. 9,17. voda k-á sladší j.

Krádež.
1 M. 30,33. za k. bude mi počteno
2 M. 22, 4. jestliže nalezena bude k.
— 12. pakli by k-i vzato bylo

Mat. 15,19. ze srdce vycházejí k-e; Mk. 7, 22. 
Zj. 9,21. aniž činili pokání z k-i svých 

Kradmo.
1 M. 40,15. k. jsem vzat ze země židovské 
Job 27,20. v noci k. zachvátí ho vicher 

Krahulec.
5M. 14,15. jisti nebudete: káně a k-lce 

Kraj.
1 M. 29,26. nebývá toho v k-i našem
2 M. 19,12. abyste nedotýkali se k-ů (hory)
— 28, 7. vrchní k-e spojené míti bude
— 12. na vrchních k-ich náramenníku
— 23. dva k-e náprsníka; 24. 26.
— 39, 4. na 2 k-ich spojoval se (náramenník)

3 M. 14,14. pomaže (krví) k-e ucha pravého; 17. 
Joz. 3, 8, když vejdete na k. vody Jordánské
1 Kr. 7,26. k. jeho byl, jakýž bývá u koflíku 
Neh. 1, 9. by pak až na k. světa zahnáni byli
— 3,14. hejtman k-e Betkarem
— 15. hejtman k-e Masfa 

Job 37, 2. světlo své k k-ům země
Jer. 31,17. žeť se navrátí synové do svého k-e
— 51,31. že vzato j. město jeho na k-i

Krájeti.
Iz. 9,20. k-eje sobě po straně lačněti bude

Krajina.
2M. 8, 2. raním k-y tvé žabami
3M. 23,22. když budete žiti obilé k-y vaší
4 M. 21,23. nedopustil Seon jiti skrze k-u svou
5 M. 3,13. všecku k-u Argob; 14.
1 Sam.ll, 7. (Saul) rozeslal po všech k-ách Izr. 
Ezd. 7,16. ve vši k-ě Babylonské; Dan. 2, 49. 
Neh. 11, 3. tito jsou přednější té k-y 
Job 10,21. 22. do k-y tmavé, anobrž stínu smrti
2. 49,12. po k-ách je nazývají jmény svými
— 105,33. zpřerážel dříví v k-ě jejich
— 126, 4. jako potoky na vyprahlou k-u 

Pis. 2,12. hlas hrdličky slyší se v k-ě naši 
Mat. 2,12. jinou cestou navrátili se do k-y své
— 3, 5. všecka okolní k. Jordánská
— 4,16. sedícím v k-ě a stínu smrti
— 8,28. do k-y Gergezenských
— 15,21. do k-in Tyrských a Sidonských.
— 39. přišel do k-y Magdala

Mk. 1, 28. pověst o něm po vší k-ě Galilejské
— 5, 1. do k-y Gadarenských; Luk. 8, 26.
— 10. prosil, aby jich nevyháněl z té k-y
— 17. prošiti, aby odšel z k-in jejich
— 6,55. běhajíce po vši k-ě té

Mk. '7,31. přišel prostředkem k-in 10ti měst
— 8,10. do k-in Dalmanutských 

Luk. 2, 8. pastýři byli v k-ě té
— 3, 1. čtvrtákem Trachonitidské k-y
— 3. po vší okolní k-ě Jordánské
— 4,14. pověst o něm po vší té okolní k-ě; 37.

Luk. 15,14. stal se hlad veliký v k-ě té
— 19,12. člověk jeden odšel do daleké k-y 

Jan 4,35. patřte na k-y, žeť se již běle ji ke žni
— 11,54. odšel do k-y blízko pouště 

Sk. 13, 49. rozhlašovalo se po vši té k-ě
— 26,20. po vši k-ě Judské i pohanům 

Jak. 5, 4. mzda dělníků, kt. žali k-y vaše
Vír: Médský, okolní, východní, vývoda.

KráL
1 M. 14, 9. čtyři k-ové proti pěti
— 18. Melchisedech, k. Sálem

17, 6. i k-ové z tebe vyjdou; 16. 35, 11.
— 36,31. k-ové v zemi Idumejské

prvé než kraloval k. nad Izrael.
2 M. 1, 8. povstal k. nový v Egyptě
4 M. 23,21. zvuk k-e vítězícího v něm
5 M. 7,24. vydáť i k-e jejich v ruce tvé
— 17,14. ustanovím nad sebou k-e
— 33, 5. (Mojžíš) byl v Izraeli jako k.

Joz. 8,29. k-e Hai oběsil (Jozue) na dřevě
— 10,22. vyveďte pět k-ů těch z jeskyně
— 12, 7. tito jsou k-ové, kt. pobil Jozue
— 24. všech k-ů 31

Soud. 1, 7. 70 k-ů s uťatými palci
— 5, 3. slyštež, k-ové a ušima pozorujte
— 9, 6. ustanovili Abimelecha za k-e; 16.
— 8. dříví, aby pomazalo nad sebou k-e
— 15. jestliže béřete mne sobě za k-e
— 17, 6. toho času nebylo k-e v Izraeli

1 Sam. 2,10. Hospodin dá silu k-i svému
8, 5. ustanov nám k-e; 10, 19. 12, 12.

— 11. tento bude obyčej k-e
— 10,24. živ bud k.! 1 Kr. 1, 25. 34. 39.

2 Kr. 11, 12. 2 Par. 23, 11.
— 11,15. ustanovili tam Saule za k-e
— 12, 2. nyní, aj, k. jde před vámi
— 12. ježto H. Bůh můj j. k-em vaším
— 13. aj, k., kt. jste zvolili

H. ustanovil ho nad vámi k-em
— 19. zlé, že jsme sobě žádali k-e
— 15,11. žel mi, že jsem Saule ustanovil

za k-e
— 17,25. kdož by ho zabil, zbohati ho k.
— 19, 4. nechť nehřeší k. proti Davidovi
— 21,11. zdaliž tento není David, k. země? 
—- 24,15. na koho to vytáhl k. Izraelský?
— 26,15. proč jsi neostříhal k-e?
— 17. j. můj hlas, pane můj k-il

2 Sam. 3,31. k. David šel za márami
— 37. poznal lid, že nepošlo to od k-e
— 39. ještě mdlý jsem jakožto poma

zaný k.
— 5, 3. přišli starší Izr. ku k-i do Hebronu

pomazali Davida za k-e nad Izra
elem

14, 4. řekla: Spomoz, ó k-i!
— 9. odpověděla žena Tekoitská k-i
— 17. mi bude slovo k-e k odtušeni

jako anděl Boži j. pán můj k.
— 18,13. ale nebýváť nic tajno před k-em

2 Sam.19, 1. k. pláče pro Absolona
— 2. zármutek má k. pro syna svého
— 22. dnes jsem k-em nad Izraelem
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Ž. 102,16. aby se báli k-ové země slávy tvé
— 110, 5. Pán potře v den hněvu k-e
— 119,46. mluviti o svědect. tvých před k-i
— 135,10. kt. zbil k-e mocné; 136, 18.
— 138, 4. oslavovati tě budou všickni k-ové
— 144,10. dávajícímu vítězství k-ům
— 145, 1. vyvyšovati tě budu, B. můj, k-i
— 148,11. chvalte H. k-ové zemští
— 149, 2. synové Siónští plésejte v k-i svém
— 8. k svazováni k-ú jejich řetězy 

Př. 8,15. skrze mne k-ové kralují
— 14,28. ve množství lidu j. sláva k-e
— 35. laskav bývá k. na služebníka roz

umného
— 16,12. ohavnosti j. k-ům činiti bezbožně
— 13. rtové spravedliví líbezni jsou k-ům
— 20, 8. k. sedě na soudné stolici
— 26. k. moudrý rozptyluje bezbožné
— 28. milosrdenství a pravda ostříhají k-e
— 22,11. takového k. přítelem bývá
— 29. muž snažný v díle před k-i stává
— 24,21. boj se H., synu můj, i k-e
— 25, 2. sláva k-ů zpytovati věc
— 3. srdce k-ů není vystiženi
— 6. nestavěj se za znamenit. před k-em
— 29, 4. k. soudem upevňuje zemi
— 14. k-e, kt. soudí právě nuzné
— 30,27. k-e nemaji kobylky, avšak

31. k., proti němuž žádný nepovstáyá
— 31, 3. k zahynuti přivodí k-e
— 4. ne k-ům náleží piti víno 

Kaz. 1,12. já kazatel byl jsem k-em
— 4,13. lepši dítě než k. starý a blázen
— 5, 9. i k. roli slouží
— 10,16. běda tobě, země, když k. tvůj dítč
— 17. blahoslavená jsi ty země, když k.

tvůj j. syn šlechetných
Pis. 1, 4. uvedltě mne k. do pokojů svých
Iz. 6, 5. že k-e H. zástupů viděly oči mé
— 10, 8. zdaliž knížata má nejsou i k-ové?
— 19, 4. k. přísný panov. bude nad nimi
— 11. syn k-ů starožitných (jsem)
— 23,15. jako za věk k-e jednoho
— 30,33. peklo i k-i připraveno j.
— 32, 1. v spravedlnosti kralovati bude k.
— 33,17. k-e v okrase jeho uzři oči tvé
— 22. H. k. náš, onť spasí nás
— 36, 4. toto praví k. veliký, k. Assyrský; 13.
— 43,15. já jsem stvořitel Izraele, k. váš
— 45, 1. bedra k-ů rozpáši
— 49, 7, k-ové vidouce tě povstanou
— 23. budou k-ové pěstounové tvoji
— 52,15. k-ové před nim zacpají ústa svá
— 60, 3. k-ové v blesku, jenž vzejde nad te

bou
— 10. k-ové přisluhovati budou tobě
— 11. k-ové jejich aby přivedeni byli
— 16. prsy k-ů ssáti budeš
— 62, 2. uzří k-ové slávu tvou

Jer. 1,18. postavuji tě — proti k-ům Judským
— 10,10. H. j. Bůh živý a k. věčný
— 13,18. rci k-i i královně: Seďte na zemi
— 17,25. poberou se skrze brány k-ové; 22,4.

2 Sam.22, 51. onť j. hrad spaseni k-e svého
1 Kr. 20,31. k-ové domu Izr. jsou k-ové milo

srdní
— 21,10. zlořečil jsi Bohu a k-i
— 22,48. tehdáž nebylo k-e v zemi Idumej.

hejtmana měli místo k-e
2 Kr. 6,26. když k. Izraelský šel po zdi

spomoz mi, pane můj k-il
— 8,13. ukázaltě mi H., že budeš k-em
— 10, 4. aj, dva k-ové neostáli před ním
— 11, 8. budete při k-i, když bude vycházeti
— 12. i ustanovili jej k-em a pomazali ho
— 18,28. slyšte slovo k-e velikého, k-e As-

syrského; Iz. 36, 13.
1 Par. 16,21. ano i k-e pro ně trestal; 2. 105, 14.
— 29,20. poklonili se H. i k-i

Ezd. 6,10. aby se modlili za život k-e 
Neh. 6, 6. proto stavíš zeď, abys k-em byl
— 7. aby hlásali o tobě: K. v Judstvu! 

Est. 6, 6. co učiniti tomu, kt. by chtěl k. ctíti
— 8, 8. což se píše jménem k-e

Job 3,13. 14. měl bych pokoj s k-i země
— 12,18. svazek k-ů rozvazuje
— 15,24. jako k. s vojskem sŠikovaným
— 18,14. to jej přivede k k-i strachů
— 29,25. bydlil jsem jako k. ve vojště
— 34,18. zdaliž sluší k-i říci: 6  nešlechetný
— 36, 7. s k-i na stolici sází je
— 41,25. j. k-em nade všemi Šelmami 

Ž. 2, 2. sestupuji se k-ové zemští
— 6. jáť jsem ustanovil k-e svého
— 10. k-ové, nyní srozumějte
— 5, 3. k-i můj a Bože můj
— 10,16. H. j. k-em věčných věků
— 20,10. k. ať slyší nás
— 21, 2. v síle tvé raduje se k.
— 8. k. doufá v H.
— 24, 7. aby vjíti mohl k. slávy; 8. 9. 10.
— 29,10. H. jsa k-em i na věky
— 33,16. nebývá k. zachován skrze zástup
— 44, 5. ty jsi sám k. můj, ó Bože
— 45, 2. vypravovati písně své o k-i
— 12. i zalíbí se k-i tvá krása
— 15. v rouše krump. přivedena bude k-i
— 47, 3. H. j. k. veliký nade vší zemí; 8.
— 7. zpívejte žalmy k-i našemu
— 48, 3. Sión město k-e velikého
— 5. k-ové když se shromáždili
— 61, 7. ke dnům k-e více dnů přidej
— 63,12. k. veseliti se bude v Bohu
— 68,13. k-ové s vojsky utíkali
— 15. Všemohoucí rozptýlí k-e v zemi

30. tobě přinášeti budou k-ové dary
— 72, 1. Bože, soudy své. k-i dej
— 10. k-ové z ostrovů pocty mu přinesou

k-ové Sabejští dary obět budou
— 11. klaně ti se jemu budou všickni k-ové
— 74,12. ty, Bože, k. můj od starodávna
— 76,13. k hrůze j. k-ům zemským
— 89,19. svátého Izraelského k. náš
— 28. za vyššího k-ů zemských
— 95, 3. H. j. k. veliký nade všecky bohy
— 98, 6. hlas vydejte před k-em H-em
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Jer. 23, 5. kralovati bude k. a šťastně se
— 30, 9. sloužiti b. Davidovi k-i, kt. jim

32,32. mne k hněvu popouzeli k-ové jejich
— 38, 5. k. zhola nic nemůže proti vám
— 49, 1. proč dědičně opanoval k. jejich

Gádu?
— 3. k. váš do zajetí půjde 

Pláč 2, 6. Hosp. zavrhl k-e i.kněze 
Ez. 7, 27. k. ustavičně kvíliti bude
— 26, 7. přivedu na Týr Nabuchodonozora,

k-e nad k-i
— 27,33. zbohacovalos k-e zemské
— 37,22. k. jeden bude nad nimi k-em
— 24. služebník můj David bude k-em 

Dan. 2,10. žádný k. takové věci se nedoptával
— 11. věc, na niž se k. ptá, nesnadná
— 21. sesazuje k-e i ustanovuje k-e
— 28. ukázal k-i Nabuchodonozorovi
— 29. tobě, ó k-i, na mysl přicházelo
— 4,34. oslavuji k-e nebeského
— 6,21. Daniel mluvil s k-em

K-i, na věky bud živ!
— 7,24. že 10 k-ů povstane
— 8,23. povstane k. nestydatý a chytrý
— 9, 8. zahanbení tváři k-ům našim
— 11, 3. povstane k. mocný

Oz. 3, 4. budou synové Izraelští bez k-e
— 5. hledati budou Davida, k-e svého
— 7, 3. nešlechetností svou obveselují k-e
— 5. v den k-e našeho k nemoci jej
— 8, 4. ustanovujíť k-e, ale beze mne
— 10. pro břímě k-e knížat
— 10, 3. nemáme žádného k-e; Jan 19, 15.
— 13,10. kdež j. k. tvůj? kdež jest?
— 11. dal jsem tobě k-e v hněvě svém 

Jon. 3, 6. jakž došla ta řeč k-e Ninivetsk. 
Mich. 2,13. ano i k. jejich půjde před nimi
— 4, 9. zdaliž není žádného k-e v tobě?

Ab. 1,10. i k-ům se posmívati bude
Sof. 3,15. k. Izraelský, H., j. u prostřed tebe 
Zach. 9, 9. k. tvůj přijde tobě spravedlivý 

Mat. 21, 5. Jan 12, 15.
— 14, 9. bude H. k-em nade vší zemí
— 16. klaněti se k-i, H. zástupů 

Mal. 1,14. k. veliký já jsem, praví H.
Mat. 2, 2. kde j. ten narozený k. židovský
— 5,35. město velikého toho k-e j.
— 10,18. i před k-e vedeni budete pro mne;

Mk. 13, 9. Luk. 21, 12.
— 14, 9. zarmoutil se k. (Heródes); Mk. 6,26.
— 17,25. k-ové zemští od kt. berou daň?
— 18,23. podobno j. králov. nebeské k-i; 22,2.
— 21, 5. aj, k. tvůj béře se k tobě; Jan 12,15.
— 22, 7. uslyšav to k., rozhněval se
— 11. všed k., aby pohleděl na hodovníky
— 25, 34. dí k. těm, kt. na pravici budou
— 27,11. ty-li jsi ten kj židovský? Mk. 15,2.

Luk. 23, 3. 37. Jan 18, 33. 37.
— 29. zdráv buď, ó k-i židovský!

Mk. 15, 18. Jan 19, 3.
— 37. vstavili nad hlavu jeho vinu:

Ježíš k. Žid.; Luk. 23,38. Jan 19,19. 
*— 42. jestliže j. k. Izr., nech ať; Mk. 15,32.

Luk. 10,24. mnozí proroci i k-ové chtěli viděti
— 14,31. k., bera se k boji proti jinému k-i
— 19,38. požehn. k., kt. se béře; Jan 12, 13.
— 22,25. k-ové národů panuji nad nimi 

Luk. 23, 2. pravě se býti Kristem, k-em 
Jan 1, 50. ty jsi ten k. Izraelský; 12, 13.
— 6,15. aby ho učinili k-em, ušel
— 18,37. řekl Pilát: Tedy k. jsi ty?

Ty pravíš, že já k. jsem
— 39. ať vám propustím k-e Židovsk.
— 19,12. kdož se k-em činí, protiví se
— 14. řekl Židům: Aj, k. váš!
— 15. k-e vašeho ukřižuji?

nemámeť k-e, než císaře
— 21. nepiš: K. židovský

Sk. 4,26. postavili se k-ové zemští
— 7,18. v tom povstal jiný k.
— 9,15. aby nosil jméno mé před k-e
— 13,21. v tom žádali za k-e

17, 7. pravíce býti k-em jiného, Ježíše 
1 Tim. 1,17. k-i věků nesmrtelnému čest
— 2, 2. (modlitby) za k-e i za všecky
— 6,15. k. kralujících a pán panujících 

žid. 7, 1. Melchisedech, k. Sálem
— 2. kt. vykládá se k. spravedlnosti

i k. Sálem, to j. k. pokoje
1 Petr 2,13. (poddáni) k-i, jako néjvyššímu
— 17. k-e v poctivosti mějte

Zj. 1, 5. (Ježíš Kristus) kníže k-ů země
— 6. učinil nás k-e a kněží Bohu
— 5,10. učinil jsi nás B. k-e a kněží.
— 6,15. k-ové země skryli se v jeskyních
— 9,11. měly nad sebou k-e, anděla prop.
— 10,11. musíš prorokovati k-ům mnohým
— 15, 3. pravé cesty tvé, ó k-i svátých
— 16,12. aby připravena byla cesta k-ům
— 14. duchové ďábel, chodí mezi k-e zems.
— 17, 2. s kt. smilnili k-ové země; 18, 3. 9.
— 9. sedm hlav j. 7 hor a k-ů 7 j.; 10.
— 12. 10 rohů j. 10 k-ů

přijmouť moc jako k-ové s šelmou
— 14. pán pánů j. a k. k-ů; 19, 16.
— 18. kt. má království nad k-i země
— 19,18. abyste jedli těla k-ů
— 19. viděl jsem k-e země, ani se sjeli
— 21,24. k-ové zemští přenesou slávu svou

do něho; (Iz. 60, 3—6.)
Králík (osoba) .

2 Sam.24,23. ty věci dával k. Aravna králi
Králík (živočich).

3 M. 11, 5. nebudete jisti ani k-a; 5 M. 14, 7. 
ž. 104,18. skály útočiště k-ů
Př. 30,26. k-ové, lid nesilný 

Kralování, 
ž. 103,19. k. jeho nade vším panuje

Kralovati.
1 M. 37, 8. zdaliž k. budeš nad námi?
2 M. 15,18. H. k. bude na věky věků;

ž. 93, 1. 97, 1. 99, 1.
Soud. 9, 8. řekli olivě: K-uj nad námi!
— 10. řeklo fíku: K-uj nad námi! 12. 14.

1 Sam. 8, 7. abych nek-oval nad nimi
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1 Sam. 8,11. obyčej krále, kt. k. b. nad vámi
— 11,12. zdali Saul k. bude nad námi?
— 12,12. nikoli; ale král b. k. nad námi
— 16, 1. aby nek-oval nad Izraelem

1 Kr. 1, 5. říkaje: Jáť budu k.
— 11. neslyšela-lis, že k-u je Adoniáš 

35. a on k. bude misto mne
— 16,15. k-oval Zamři v Tersa 7 dní

2 Kr. 9,13. k-ujeť Jéhu!
— 11, 3. Atalia k-ovala nad zemí;

2 Par. 22, 12.
1 Par. 16,31. řeknou mezi pohany: H. k-uje!
Job 34,30. aby nek-oval člověk pokrytý 
Ž. 9, 8. H. na věky k-uje
— 47, 9. k-ujeť Bůh nad národy
— 93, 1. H. k-uje, v důstojnost se oblékl
— 96,10. rcete mezi pohany: H. k-uje
— 97, 1. H. k-uje; plésej země
— 99, 1. H. k-uje; užasněte se národové
— 146,10. k. bude H. na věky

Př. 8,15. skrze mne králové k-ují
30,22. pod služebníkem, když k-uje 

Kaz. 4,14. z žaláře vychází, aby k-oval 
Iz. 32, 1. v spravedlnosti k. b. král; Jer. 23,5.
— 52, 7. k-ujeť Bůh tvůj

Ez. 20, 33. prchlivostí k. budu nad vámi 
Mich. 4, 7. bude k. H. nad nimi (Luk. 1, 33.) 
Luk. 1,33. k. b. v domě Jákobově na věky
— 19,14. nechcemeť, aby tento k-oval nad n.
— 27. kt. nechtěli, abych nad nimi k-oval 

ftím. 5,14. k-ovala smrt od Adama
— 17. pro ten pád jeden smrt k-ovala

mnohemť více v životě k. budou 
—- 21. jakož k-oval hřích k smrti

aby i milost k-ala skrze spravedl.
1 Kor. 4, 8. bez nás k-ujete; ale ó byste k-ovali
— 15,25. neboť musí on k.

2 Tím. 2,12. trpíme-liť, budeme spolu s nim k. 
Zj. 5,10. budeme k. na zemi
— 11,15; k. bude na věky věků
— 19, 6. k-ovalť Pán B. náš všemohoucí
— 20, 4. k-ovali s Kristem 1000 let
— 22, 5. k. budou na věky věků

Královna*
1 Kr. 10, 1. 10. 13. k. ze Sáby; 2 Par. 9, 1. 9. 12. 

(Mat. 12, 42. Luk. 11, 31.)
— 15,13. (Aza) sesadil Maachu, a. nebyla k-ou 

Neh. 2. 6. k. pak seděla podlé něho
Est. 1,12. odepřela k. Vasti
— 2,17. (Asverus) učinil (Ester) k-ou 

Pis. 6, 7. šedesáte j. k-ven
— 8. k-y a ženiny chválily ji 

Iz. 49,23. budou k-y chovačky tvé
Jer. 13,18. rci králi i k-ě: Seďte na zemi
Dan. 5,10. promluvivši k. řekla
Mat. 12,42. k. od poledne; Luk. 11, 31.
Sk. 8,27. komorník k-y Kandáces 
Zj. 18, 7. sedím k. a nejsem vdovou 

Královský.
1 M. 14,17. údolí Sáveh, kt. j. údolí k-é
— 41,40. stolici toliko k-ou vyšší budu
— 49,20. onť vydávati bude rozkoše k-é 

Soud. 8,18. jedenkaždý byl jako syn k.

2 Sam. 13, 30. pobil Absolon všecky syny k-é
— 18,18. vyzdvihl sobě sloup v údolí k-ém

1 Kr. 1,46. dosedl Šalomoun na stolici k-ou
— 11,14. Adada Idumejsk. ze semene k-ého 

2Kr. 9, 34. pochovejte ji, nebť j. dcera k-á
— 10, 7. zjimali syny k-é, a zbili 70 mužů
— 11,19. přišli do domu k-ého
— 25,25. Izmael ze semene k-ého; Jer. 41,1.

2 Par. 22,10. Atalia pomordovala símě k-é
— 23,20. posadili krále na stolici k-é 

Est. 1,19. nechť se stane výpověď k-á
— 2,17. vstavil korunu k-ou na hlavu její
— 5, 1. oblékši se Ester v roucho k-é
— 13. Mardochea Žida u brány k-é
— 6, 8. ať přinesou roucho k-é

korunu k-ou na hlavu jeho
Ž. 45,14. slavná j. dcera k-á u vnitřku
Př. 16,10. rozhodnutí j. ve rtech k-ých
— 15. v jasné tváři k-é j. život
— 19,12. prchlivost k-á jako řváni lva; 20, 2. 

Kaz. 8, 2. výpovědi k-é ostříhej, avšak podlé
— 4. kde slovo k-é, tu i moc jeho

Iz. 62, 3. budeš korunou k-ou v ruce Boha
Ez. 17,13. vzal ze semene k-ého
Dan. 1, 3. ze synů Izr., ze semene k-ého
— 3,28. kt. i rozkazu k-ého neuposlechli
— 4,26. procházeje se po paláců k-ém v Bab.
— 6, 7. abys ustanovil nařízení k-é
— 12. mluvili k králi o zápovědi k-é
— 11,20. povstane na místo jeho v slávě k-é 

Am. 7,13. Béthel svatyně král. i dům k. jest 
Mat. 11, 8. v domích k-ých jsou; Luk. 7, 25. 
Jan 4, 46. k. služebník v Kafarnaum; 49.
Sk. 12,21. Heródes obleka se v k-é roucho
žid. 11,23. nebáli se rozkazu k-ého
— 27. neboje se hněvu k-ého 

Jak. 2, 8. jestliže plníte zákon k.
1 Petr 2, 9. vy jste k-é kněžstvo

Království.
2 M. 19, 6. vy budete mi k. kněžské
5 M. 17,18. když dosedne na stolici k. svého
— 28,25. musíš se smýkati po všech k-ích 

Soud. 18, 7. kdo by dědičně ujiti chtěl k.
1 Sam.lO, 25. oznamoval Samuel o správě k.
— 13,13. byl by utvrdil H. k. tvé na věky
— 15,28. odtrhlť j. H. k. Izr. od tebe;

2 Sam. 3, 10.
— 18, 8. co mu ještě přivlastní leč k.?
— 24,21. stálé bude v ruce tvé k. Izrael.

2 Sam. 3,10. přeneseno bylo k. od domu Saulova
— 7,12. utvrdím k. jeho; 1 Par. 17,11. 28, 7.
— 13. trůn k. jeho; 1 Par. 22,10.
— 16. k. tvé až na věky před tebou

1 Kr. 2,12. utvrzeno j. k. jeho velmi
— 15. víš, že mé bylo k.

přeneseno j. k. na bratra mého
— 4,21. Šalomoun panov. nade všemi k-ími
— 11,11. odtrhnu k. toto od tebe; 31.
— 14, 8. odtrhl jsem k. od domu Davidova
— 21, 7. tak-liž by ty spravoval k. Izrael.

2 Kr. 19,15. Bůh všech k. země; 19. Iz. 37, 16.
1 Par. 29,11. tvé j., ó Hospodine, k.; Mat. 6, 13.
2 Par. 20, 6. nepanuješ nade všemi k-imi národů
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2 Par. 36,23. všecka k. země dal mi H.
Neh. 9,35. oni v k. svém nesloužili tobě
Est. 1, 2. seděl Asverus na stolici k. svého
— 19. k. její dá král jiné lepší
— 4,14. ne pro tento-lis čas přišla k tomu k.? 
—* 5, 3. až do polovice k. dáno bude tobě

Ž. 22,29. Hospodinovo jest k.
— 45, 7. berla k. tvého j-if berla nej-

upřimnější; Žid. 1, 8.
— 46, 7. když pohnula se k.
— 68,33. k. země zpívejte Bohu
— 79, 6. vyli hněv svůj na k.
— 102,23. národové a k., aby sloužili H.
— 145,11. slávu k. tvého ať vypravují
— 12. v známost uvedli ozdobu k. jeho
— 13. k. tvé jest k. všech věků

Kaz. 4,14. i v k. svém může na chudobu přijíti
Iz. 19, 2. bojovati budou k. proti. k.
— 23,11. (Hospodin) pohnul k-ími
— 34,12. Šlechticů jejich volatí budou k k.
— 47, 5. nebudou tě nazývati paní k.
— 60,12. k., kt. by nesloužilo tobě, zahyne 

Jer. 10, 7. ve všem k. jejich nebylo podob, tobě
— 18, 7. mluvil-li bych proti k.

Ez. 29,15. mimo jiná k. bude sníženější
— 37, 22. aniž se děliti budou na dvoje k. 

Dan. 2, 42. k. z částky mocné
— 44. za dnů těch králů vzbudí B. neb. k.

konec učiní těm k-ím
— 3, 33. k. jeho k. věčné; 4, 31. 7, 27.
— 4,14. Nejvyšší panuje nad k-ím lidsk.; 22.
— 28. že k. odešlo od tebe
— 33. k slávě k. mého ozdoba má
— 5,20. sesazen byl se stolice k. svého
— 28. rozděleno j. k. tvé
— 6,26. k. jeho nebude zrušeno
— 7,14. k. jeho* kt. se neruší
— 8,22. čtvero k. ze svého národu povstane
— 11,17. přitáhna s mocí všeho k. svého 

Am. 9, 8. proti k. tomuto hřešícímu 
Abd. 21. a tak bude Hospodinovo k.
Ag. 2, 23. podvrátím stolici k.

a zkazím silu k. pohanských
Mat. 4, 8. ukázal mu všecka k. světa; Luk. 4, 5.
— 23. káže evangel. k., a uzdravuje; 9, 35.
— 6,10. přijď k. tvé; Luk. 11, 2.
— 13. nebo tvé j. k., i moc, i sláva
— 8,12. synové k. vyvrženi budou
— 12,25. k. rozdělené spustne; Luk. 11, 17.
— 26. kterak tedy stane k. jeho?
— 13,19. kdož slyší slovo o tom k.
— 38. dobré símě jsou synové k.
— 43. stkvíti se jako slunce v k. Otce sv.
— 20,21. ať synové moji sedají v k. tvém
— 24, 7. povstane k. proti k.; Luk. 21, 10.
— 14. bude kázáno toto evangelium k.
— 26,29. když jej piti budu s vámi nový v k.

Otce svého; Mk. 14, 25.
Mk. 3,24. jestliže k. se rozdvojí, nemůže státi
— 6,23. by bylo až do polovice k. mého
— 11,10. požehnané k. otce našeho Davida 

Luk. 1,33. k. jeho nebude konce
—- 19,12. odšel, aby přijal k.

Luk. 22,29. jáť vám způsobuji k.
— 30. abyste jedli a pili v k. mém
— 23,42. když přijdeš do k. svého 

Jan 18,36. k. mé není z tohoto světa
Sk. 1, 6. v tomto-li času napravíš k. Izr.
1 Kor. 15,24. když vzdá k. Bohu a Otci
Ef. 5, 5. nemá dědictví v k. Kristově
Kol. 1,13. přenesl nás do k. milého Syna sv.
1 Tes. 2,12. kt. povolal vás do k. svého
2 Tim. 4, 1. v příchodu svém slavném a k. svém
— 18. mne zachová k k. svému nebesk. 

Žid. 1, 8. berla pravosti jest berla k. tvého
— 11,33. skrze víru vybojovávali k.
— 12,28. k. přijímajíce nepohnutelné 

Jak. % 5. aby byli dědicové k.
2 Petr 1,11. vjití k věčnému k. Pána našeho 
Zj. 1, 9. Jan spolu účastník (váš) v k. J. Kr.
— 11,15. učiněna jsou k. světa Pána našeho

Zj. 12, 10.
— 17. díky tobě, nebo jsi k. ujal
— 16,10. učiněno j. k. její tmavé

Království Boží.
Mat. 6,33. hledejte nejprv k. B-ho; Luk. 12, 31.
— 12,28. přišloť j. jistě mezi vás k. B.
— 19,24. nežli bohatému vjíti do k. B-ho;

Mk. 10, 23. 25. Luk. 18, 25.
— 21,31. nevěstky předcház. vás do k. B-ho
— 43. bude odjato od vás k. B.

Mk. 1,15. pravě, že přiblížilo se k. B.
— 4,11. znáti tajemství k. B-ho; Luk. 8, 10.
— 30. k čemu připodobníme k. B.?

Luk. 13, 18. 20.
— 9, 47. lépe jednookému vjíti do k. B-ho
— 10,14. takovýchť j. k. B.; Luk. 18, 16.
— 15. kdož by nepřijal k. B-ho jako dítě;

Luk. 18, 17.
— 23. jak nesnadně vejdou do k. B-ho
— 12, 34. nejsi daleko od k. B-ho
— 15, 43. Jozef také očekával k. B-ho

Luk. 4, 43. i jinýmť městům musím zvěstovati 
k. B.; 8, 1.

— 6,20. blahosl. chudí, nebo vaše j. k. B.
— 7,28. kdož j. menši v k. B-m, většíť j.
— 9, 2. poslal je, aby kázali k. B.
— 27. neokusí smrti, až uzří k. B.
— 60. ty jda, zvěstuj k. B.
— 62. není způsobný k k. B-mu
— 10, 9. přiblížiloť se k vám k. B.; 11.
— 13,29. budou stoliti v k. B-m
— 14,15. kdož jí chléb v k. B-m
— 16,16. od té chvíle k. B. zvěstuje se
— 17,20. kdy přijde k. B.?

nepřijdeť k. B. se šetřením
— 21. aj, k. B. jestiť mezi vámi
— 18, 29. kt. by opustil dům pro k. B.
— 19,11. že by se hned mělo zjeviti k. B.
— 21, 31. vězte, že blízko j. k. B.
— 22,16. ažť se naplní v k. B-m
— 18. nebudu piti, ažť k. B. přijde 

Jan 3, 3. nemůž viděti k. B-ho
— 5. nemůž vjíti do k. B-ho

I Sk. 1, 3. ukazuje se jim a mluvě o k. B-m
I — 14,22. skrze souženi vjíti do k. B-ho
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Řím. 14,17. k. B. neni pokrm a nápoj
1 Koř. .4,20. nezáleží v řeči k. B.
— 6, 9. dědictví k. B-ho nedosáhnou; 10.
— 15,50. tělo a krev k. B-ho dosáhnouti nem. 

Kol. 4,11. ti jsou pomocnici moji v k. B-m
2 Tes. 1, 5. abyste za hodné jmíni byli k. B-ho

Království nebeské.
Mat. 3, 2. nebo přiblížilo se k. n.; 4, 17.
— 5, 3. jejich jest k. n.; 10.
— 19. nejmenši slouti b. v k. n-ém; 11, 11.

veliký slouti bude v k. n-ém
— 20. nikoli nevejdete do k. n-ého; 18, 3.
— 7,21. ne každý vejde do k. n-ého
— 8,11. stoliti bud. s Abrahamem v k. n-ém
— 11,12. k. n. násilí trpí
— 13,11. vám dáno j. znáti tajemství k. n-ého
— 24. podobno j. k. n.; 31. 33. 44. 45. 47.

18, 23. 20, 1. 25, 1.
— 52. učitel umělý v k. n-ém podoben j.
— 16,19. tobě dám kliče k. n-ého
— 18, 1. kdo j. největši v k. n-ém; 4.
— 19,12. se sami v panictví oddali pro k. n.
— 14. takovýchť j. k. n.
— 23. bohatý nesnadně* vejde do k. n-ého
— 23,13. že zavíráte k. n. před lidmi

2 Tim. 4,18. zachová ku k. svému n-ému
Kralující.

1 Tim. 6,15. král k-ích a pán panujících 
Králův.

1 Sam.18,18. kdo jsem, abych byl zetěm k-ovým?
— 26i 16. pohleď, kde j. kopí k-ovo

2 Sam.18,20. proto že syn k. umřel
2Kr. 11, 1. Atalia pomordovala símě k-ovo
2. 99, 4. moc k-ova miluje soud
Př. 16,14. rozhněvání k-ovo posel smrti
— 21, 1. srdce k-ovo v ruce Hospodinově
— 25, 5. odejmeš bezbožn. od oblič. k-ova

Krám. Viz: Masny. 
Kramář.

Iz. 23, 8. k-i jeho znamenití v zemi 
Oz« 12, 7. k-em j., v jehož ruce vážky falešné 

Krása.
2 Sam. 1,19. ó k-o Izraelská! Jakť jsou padli
2. 21, 6. důstojnosti a k-ou přioděl jsi jej
— 45,12. zalíbí se králi tvá k.
— 50, 2. ze Siona v dokonalé k-e zastkvěl se
— 104, 1. velebnost a k-u jsi oblékl
— 145, 5. o k-e velebnosti tvé mluviti budu 

Př. 6,25. nežádejž k-y její v srdci svém
— 31,25. síla a k. oděv její
— 30. oklamavatelná j. příjemnost a k.

Iz. 53, 2. nemaje podoby ani k-y
Ez. 16,15. ale úfalas v k-u svou
— 25. zohavilas k-u svou

Dan. 7,28. k. má proměnila se při mně
— 10, 8. k. má se porušila na mně

Krásnější.
2. 45, 3. k. jsi nad všecky syny lidské

Krásný.
1 M. 6, 2. vidouce dcery lidské, any k-é jsou
— 12,11. znám, že jsi žena k-é tváři

1 M. 24,16. byla děvečka (Rebeka) velmi k-á
— 26, 7. byla k-á (Rebeka) na pohleděni
— 39, 6. byl Jozeí k-ého vzezření

2 M. 2, 2. viduci, že j. k., kryla ho; Sk. 7, 20. 
4 M. 24, 5. jak velmi k-i jsou stánkové tvoji
1 Sam. 9, 2. měl syna Saule mládence k-ého
— 16,18. též správného a k-ého
— 25, 3. byla žena ta opatrná a k-é tváři

2 Sam.13, 1. Absolon měl sestru k-ou 
1 Kr. 1, 3. hledajíce děvečky k-é
— 6. byl i on velmi k-é postavy

Est. 2, 7. děvečka ta (Ester) byla k-é tváři 
Job 42,15. aniž se nacházely ženy tak k-é jako 
Př. 4, 9. korunou k-ou obdaří tě 
Pis. 1,15. aj, jak jsi ty k-á; 4, 1. 7.
— 2,10. vstaň, k-á má, a pojď
— 6, 3. k-á jsi, přítelkyně má, jako Tersa
— 9. k-á jako měsíc

Iz. 52, 7. ó, jak k-é na horách nohy; 
ft. 10, 15.

Jer. 6, 2. panně k-é připodobnil jsem byl 
Ez. 16,13. k-á jsi učiněna velmi velice 
Mat. 23,27. kt. sic zdadí se zevnitř k-i 
Mk. 12,38. v  k-ém rouše choditi; Luk. 20, 46. 
Sk. 3, 2. u dveří chrámových, kt. slouly k-é
— 10. sedával u dveří k-ých chrámových
— 7,20. Mojžíš byl velmi k.

Žid. 11,23. protože viděli k-é pacholátko 
Zj. 18,14. všecko tučné a k-é odešlo od tebe 

Kráfiti.
1 M. 44, 8. jakž bychom k. měli stříbro neb
2 M. 20,15. nepokradeš! 5 M. 5, 19. Luk. 18, 20.
3 M. 19,11. nekraďte a nelžete
Př. 30, 9. abych zchudna nekradl 
Jer. 7, 9. zdaliž kradouce, mordujíce 
Abd. 5. zdaliž by kradli přes potřebu?
Mat 6,19. kdež zloději vykopávají a kradou
— 20. kdež zloději nekradou
— 19,18. Ježíš pak řekl: Nepokradeš atd. 

Jan 10,10. zloděj nepřichází, než aby kradl 
Řím. 2,21. že nemá kradeno býti, kradeš?
Ef. 4,28. kdo kradl, již více nekraď
1 Tim. 1,10. těm, kteříž lidi kradou

Krásti se.
2 Sam.19, 3. jako se krade lid, když se stydi

Krátce.
Ef. 3, 3. jakož jsem prvé psal k.
Žid. 13,22. neboť jsem k. psal vám 

Kratičko, 
ž. 30, 6. H. na k. trvá v hněvě svém 
Př. 12,19. ale na k. jazyk lživý 

Kratičký.
Ž. 89,48. jak k. je věk můj 

Krátký.
Job 14, 1. člověk j. k-ého věku
— 20, 5. plésáni bezbožných k-é j.

Zj. 12,12. věda, že k. čas má

Kratochvílili.
Soud. 16,25. aby k-il (Samson) před námi 

Kráva.
1 M. 33,13. mám & sebou k-y březí
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1 M. 41, 2. 7 krav pěkných a tlustých; 4. 18. 
20. 26.

— 3. 7 krav jiných šeredných a hube
ných, kteréžto stály podlé oněch 
krav; 19. 20. 27.

— 4. ty k-y šeredné sežraly 7 krav; 20.
1 Sam. 6, 7. vezměte dvě k-y otelené 
Job 21,10. k. jejich rodí a nepotracuje 
Iz. 11, 7. k. a nedvědice spolu pásti se 
Am. 4, 1. slyšte slovo toto, ó k-y Bázanské

Kravička.
Iz. 7,21. že sotva člověk zachová k-u 

Kravinec.
Ez. 4,15. dávámť k-e místo lejn lidských 

Kravský. Viz: Sýr.
Krčma.

Sk. 28,15. až na rynk Appiův a ke 3 k-ám 
Krescens.

2 Tim. 4,10. K. šel do Galacie
Kréta.

Sk. 27, 7. 12. 13. 21. Tit. 1, 5.

Kretenští.
Tit. 1,12. K. jsou vždycky lháři 

Kretstí.
Sk. 2,11. K. i Arabští mluví jazyky našimi 

Krev.
1 M. 4,10. hlas k-e bratra tvého volá ke mně
— 9, 4. masa s duší jeho, kt. j. k. jeho
— 5. krve vaši vyhledávati budu
— 6. kdoby koli vylil k. člověka vylita

bude k. jeho
— 37,22. řekl Ruben: Nevylévejte krve
— 26. zatajíme-li krve jeho
— 31. smočili sukni tu ve krvi
— 42, 22. krve jeho, hle, vyhledává se

2 M. 4, 9. vody obrátí se v k. na zemi; 7, 17.
ž. 78, 44. 105, 29. Zj. 11, 6.

— 12, 7. vezmouce krve, pomaži veřejí;
(29, 12. 16. 20.)

— 13. k. na domích budeť na znamení
když uzřím k., pominu vás

— 22. svazeček yzopu omočíte v krvi
— 23. kde uzří k., přeskočí ty dvéře
— 24, 8. vzal k. a řekl: Aj, k. smlouvy
— 29,36. krví za hřích pokropíš oltáře

3 M. 1,15. kněz zapálí na oltáři vytlače k.
jeho

— 3,17. krve nebudete jisti; 7, 26. 17, 10.
(1 M. 9, 4.) 5 M. 12, 16. (Sk. 15, 
20. 29. 21, 25.)

— 5, 9. což zůstane krve, vytlačí ji (kněz)
— 12, 4. očišťování se od krve; 5.
— 17,11. duše všelikého těla ve krvi j.; 14.

k. sama na duši očišťuje
— 12. nižádný z vás nebude jisti krve
— 20, 9. k. jeho bude na něm
— 11. k. jejich bude na ně; 12.

4 M. 35,27. zabil by vražedlníka, neb. vinen k-í
— 33. k. taková poŠkvrnila by zemi

5 M. 12,23. k. j. duše, nebudeš jisti

5 M. 17, 8. mezi krví a krví; 2 Par. 19, 10.
— 19,10. aby nebyla na tobě k.
— 13. svedeš k. nevinnou z Izraele
— 21, 8. nepřičítej krve nevinné lidu

bude sňata s nich vina té krve
— 9. odejmeš k. nevinnou
— 22, 8. abys neuvedl viny krve na dům

svůj
— 32,43. pomstí krve služebníků svých

(ž. 9, 13. Zj. 19, 2.)
Joz. 2,19. k. jeho bude na hlavu jeho

k. jeho na hlavy naše připadni 
Soud. 9,24. aby k. jejich přišla na Abimelecha
1 Sam.14, 32. jedl lid se krví
— 33. lid hřeší proti H., jeda se krví; 34.

Ez. 33, 25.
— 34. nebudete hřešiti jedouce se krvi
— 19, 5. proč bys hřešil proti krvi nevinné?
— 25,26. tobě zbránil H. vyliti krve; 33.
— 31. jako když by vylil k. bez příčiny

2 Sam. 1,16. k. tvá budiž na hlavu tvou
— 4,11. zdaliž nebudu vyhledávati krve
— 16, 8. obrátilť j. na tebe H. všelikou k.
— 20,12. Amaza válel se ve krvi
— 23,17. zdaliž to není k. mužů těch

1 Kr. 2, 9. uvedl šediny jeho se krví do hrobu
— 32. navrátí H. k. jeho na hlavu

jeho; 33.
— 37. k. tvá bude na hlavu tvou
— 18,28. bodli se, až se krví polívali
— 21,19. proto že lízali psi k. Nábotovu

i tvou k. lízati budou
— 22, 35. tekla k. z rány do vozu
— 38. střebali psi k. jeho

2 Kr. 3,22. uzřeli Moabští vody rděj. se jako k.
— 9, 7. pomstím krve služebníků svých
— 33. pokropena j. krví její stěna
— 21,16. krve nevinné vylil Manasses mnoho

1 Par. 11,19. zdali k. mužů těch piti budu?
— 22, 8. mnohou jsi k. vylil
— 28, 3. proto že k. jsi vyléval

2 Par. 19,10. při rozepři, buď mezi krvi a krví 
Job 16,18. ó země, nepřikrývej krve mé
— 39, 30. mladí její střebí k.

Ž. 9,13. on vyhledává krve
— 16, 4. neokusím oběti jejich ze krve
— 30,10. jaký bude užitek z mé krve
— 50,13. zdaliž píjím k. kozlovou?
— 58,11. nohy své umyje v krvi bezbožníka 
'— 68,24. noha tvá zbrocena bude ve krvi
— 72,14. j. drahá k. jejich před očima jeho
— 79, 3. vylili k. jejich jako vodu
— 94, 21. k. nevinnou odsuzuji
— 106,38. vylili k. nevinnou, k. synů svých 

Př. 1,11. úklady čiňme krvi; 18.
— 16. pospíchají k vylévání krve
— 12, 6. úklady činí krvi
— 28,17. násilí činí krvi lidské
— 30, 33. stískáni nosu vyvodí k.

Iz. 1,11. krve volků nejsem žádostiv
— 15. ruce vaše krve plné jsou
— 4, 4. když k. Jeruzaléma vyplákne
— 9, 5. roucha ve krvi zbrocena
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Iz. 34, 7. opije se země jejich krví
— 49,26. jako mstem krví svou se zpiji
— 59, 3. ruce vaše jsou poškvrněné krví 

Jer. 2, 34. k. duší chudých na podolcích tvých
— 7, 6. krve nevinné nevylejete; 22, 3.
— 26,15. k. nevinnou na sebe uvedete
— 48,10. kdož zdržuje meč svůj od krve 

Pláč 4,13. vylévajících k. spravedlivých
— 14. toulali se kálejíce se ve krvi

Ez. 3,18. krve jeho z ruky tvé vyhledám; 20.
— 16, 6. ve krvi své živa buď
— 22. ku potlačeni vydaná v krvi své
— 38. soudem těch, kt. k. vylévají
— 18,13. k. jeho přijde na něj
— 22, 6. aby k. v tobě prolévali
— 23,45. soudem těch, jenž vylévaly k.

k. j. na rukou jejich
— 24, 7. nebo k. jest uprostřed něho
— 28,23. pošli k. na ulice jeho
— 33, 4. k, jeho na hlavu jeho
— 5. k. jeho na něm zůstane
— 8. krve jeho z ruky tvé vyhledávati b.
— 35, 6. poněvadž krve vylévání v nenávisti

nemáš, k. tě stíhá ti bude
— 39,17. budete (t. ptáci a zvěř) piti k.

Oz. 1, 4. já vyhledávati budu krve Jezreel
Joel 2, 31. měsíc obrátí se v k.; Sk. 2, 20.

Zj. 6, 12.
— 3,21. jejichž jsem krve neočistil 

Mich. 7, 2. o vylití krve úklady činí
Ab. 2,12. běda tomu, kt. staví město krvi
Zach. 9,11. pro k. smlouvy své
Mat. 16,17. tělo a k. nezjevilo tobě
— 23, 30. účastníci jejích ve krvi proroků
— 35. aby přišla na vás k. spravedlivá

od krve Ábele spravedlivého až 
do krve Zachariáše; Luk. 11, 51.

— 26,28. to j. k. má nové smlouvy; Mk. 14, 24.
— 27, 4. zhřešil jsem, zradiv k. nevinnou
— 24. čist jsem od krve spravedlivého t.
— 25. k. jeho na nás i na naše dítky 

Luk. 11,50. aby požád. bylo krve všech pror.
— 13, 1. kt. k. Pilát smísil s obětmi jejich
— 22,20. nová smlouva v mé krvi; 1 K. 11,25.
— 44. pot jeho, jako krůpě krve 

Jan 1,13. kt. ne ze krví aniž z vůle těla
— 6, 53. nebudete-li piti krve jeho
— 54. kdož pije mou k.; 56.
— 55. k. má právě j. nápoj
— 19, 34. a hned vyšla k. a voda 

Sk. 2,19. k. a oheň a páru dýmovou
— 5,28. na nás uvésti k. člověka toho
— 15,20. ať se zdržuji od krve; 29. 21, 25.
— 17,26. učinil z jedné krve všecko lid. pok.
— 18, 6. k. vaše na hlavu vaši
— 20,26. jsem čist. od krve všech
— 28. kt. sobě dobyl svou vlastni krví 

ftím. 3, 25. za smírci skrze víru ve krvi jeho
— 5, 9. ospravedlněni jsouce krví jeho

1 Koř. 10,16. zdaliž není společnost krve Krist.
— 11,27 vinen bude tělem a krví P.
— 15,50. tělo a k. král. Božího dosáhnouti 

Gal. 1,16. jsem se neporadil s tělem a krví

Ef. 1, 7. vykoupení skrze k. jeho; Kol. 1, 14.
— 2,13. blízcí učiněni jste skrze k. Krist.
— 6,12. není bojování naše proti tělu a krvi 

Kol. 1,20. v pokoj úvodě skrze k. kříže jeho 
Žid. 2,14. dítky účastnost mají těla a krve
— 9, 7. sám nej v. kněz ne bez krve (vchází)
— 12. ani skrze k. kozlů a telat

ale skrze svou vlastní k. vŠel
— 13. k. býků posvěcuje k očištěni těla
— 14. čím více k. Kristova očisti svědomí
— 18. ani první bez krve nebyl posvěcov.
— 19. Mojžíš vzav krev telat a k.
— 20. tatoť j. k. zákona
— 21. i stánku krví pokropil
— 22. všecko krví očišťováno bývá

bez krve vylití nebývá odpušt. vin
— 25. vcházel do svatyně se krví cizí
— 10, 4. možné není, aby k. býků a kozlů

shladila hříchy
— 19. svobodu k vjití do svatyně skrze k.
— 29. k. smlouvy za nehodnou drah. váž.
— 12, 4. ještě jste se až do k. nezprotivili
— 13,11. kt. hovad k. vnášína bývá do svat.
— 12. Ježíš, aby posvětil lidu k-í
— 20. pro k. smlouvy věčné, pastýře ovcí
— 22,24. přistoupili jste ku pokrop, krví

1 Petr 1, 2. ku skropení k-í Ježíše Krista
— 19. vykoupeni jste drahou krví

1 Jan 1, 7. k. Krista J. očišťuje nás od hříchu
— 5, 6. kt. přišel skrze vodu a k.

ne u vodě toliko, ale u vodě a ve k-i
— 8. duch a voda a k., ti 3 jedno jsou 

Zj. 1, 5. umyl nás od hříchů k-í svou
— 5, 9. vykoupils nás Bohu k-í svou
— 6,10. nemstíš k-e naší
— 7,14. zbílili je ve k-i Beránkově
— 8, 7. oheň smíšený se k-í
— 8. obrácen j. v k. třetí díl moře
— 12,11. sví těžili nad nim skrze k. Beránka
— 16, 3. učiněno j. jako k.; 4.
— 6. poněvadž k. svátých vylévali

dal jsi jim k. piti
— 17, 6. opilou k-í svátých a k-í mučedlníků
— 18,24. v něm nalezena j. k. proroků
— 19, 2. pomstil k-e služebníků svých
— 13. odín rouchem pokropeným krví

K revn í.
3 M. 18, 6. přítelkyně k.; 12. 13. 17. 20, 19.
— 21, 2. k. přítel

K rhavý.
3 M. 21,17. 20. nechť nepřistupuje k.

Krispus.
Sk. 18, 8. K., kníže školy
1 Kor. 1,14. žádného nekřtil, než K-a

Kristus.
Mat. 1,16. narodil se Ježíš, kterýž slově K.
— 2, 4. tázal se, kdeby se K. měl naroditi
— 16,16. ty jsi K., ten Syn Boha živého
— 22, 42. co se vám zdá o K-u?
— 23, 8. jeden j. mistr váš K.; 10.
— 24, 5. přijdou, řkouce: Já jsem K.;

Mk. 13, 6.
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Mat. 24,23. tutoť j. K., aneb tamto; Mk. 13, 21.
— 24. povstanou falešní K-ové; Mk. 13, 22.
— 26,63. zaklínám tě, abys pověděl, jsi-li

ty K.
— 68. říkajíce: Hádej nám, K-e, kdo j.
— 27,17. k t propustím? Jež. kt. slově K.? 22. 

Mk. 8,29. Petr řekl jemu: Ty jsi K.
— 12,35. že K. j. syn Davidův? Luk. 20, 41.
— 14,61. jsi-liž ty K., ten Syn Požehnaného?
— 15,32. K. ten král Izr. nechať sestoupí 

Luk. 2,11. narodU se vám dnes K. Pán
— 26. až by prvé uzřel K-a Páně
— 3,15. o Janovi, nebyl-li by on K.
— 4,41. ty jsi K., Syn Boží!

věděli, že j. on K.
— 9,20. Petr řekl: K-a, toho Božího
— 22; 67. (starší lidu) řkouce: Jsi-li ty K.?
— 23, 2. pravě se býti K-em králem
— 35. jestliže on j. K., ten Boží zvolený
— 39. jsi-li ty K., spómoziš sobě
— 24,26. zdaliž nemusil trpěti K.?
— 46. tak musil K. trpěti

Jan 1,20. Jan vyznal, že já nejsem K.; 25.
— 42. nalezli jsme Mesiáše, což se vykl. K.
— 3,28. nejsem já K., ale jsem poslán
— 4,25. Mesiáš přijde, kterýž slově K.
— 29. vizte člověka, není-li on ale K.?
— 42. tento j. právě Spasitel světa, K.
— 6,69. my jsme poznali, že jsi ty K.
— 7,26. poznali knížata, že tento j. K.?
— 27. K. když přijde, žádný neb. věděti
— 31. K. když přijde, zdali více divů
— 9,22. kdož by ho vyznal K-em, vyobcován
— 10,24. jestliže jsi ty K., pověz nám
— 11,27. já jsem uvěřila, že jsi ty K.

12,34. jsme slýchali, že K. zůstává na věky
— 20,31. abyste věřili, že Ježíš j. K.

Sk. 2,36. Bůh i Pánem ho učinil i K-em
—  3,18. což předzvěstoval, že měl K. trpěti

8, 5. Filip kázal jim K-a; 12.
— 9,20. Saul hned v školách kázal K-a
— 22. potvrzuje toho, že ten j. K.
— 17, 3. předkládaje, že měl K. trpěti
— 18, 5. osvědčuje židům, že Ježíš j. K.; 28.
— 24,24. Felix slyšel o víře v K-a

ftím. 5, 6. K. za bezbožné umřel; 8. za nás
— 6, 4. jakož z mrtvých vstal K. tak i my
— 8. jestliže jsme zemřeli s K-em
— 9. K. vstav z mrtvých, již více neumírá
— 8,10. jestliť K. ve vás, duch živ j.
— 11. ten kt. vzkřísil K-a z mrtvých
— 34. K. j., kt. umřel za nás; 5, 8.
— 9, 1. pravdu pravím v K-u; 1 Tim. 2, 7.
— 3. žádal bych zavrženým býti od K-a
— 5. z nichž jest K. podlé těla
— 10, 4. konec zákona j. K.
— 6. to j. K-a s výsosti svésti
— 7. to j. K-a z mrtvých zbuditi
— 12, 5. mnozí jedno tělo jsme v K-u
— 14, 9. na to K. i umřel i ožil
— 15. toho, za kt. K. umřel; 1 Kor. 8, 11.
— 18. kdož v tom slouží K-u
— 15, 3. K. ne sám se sobě líbil

ftím. 7. jakož i K. přijal nás
— 18. čehož by skrze mne neučinil K.
— 20. kdež ani jmenován nebyl K.

1 Kor. 1,13. rozdělen-liž j. K.?
— 17. neposlal mne K. křtiti
— 23. kážeme K-a ukřižovaného
— 24. povolaným i Židům i Řekům K-a
— 3, 1. ale jako maličkým v K-u
— 23. vy pak K-ovi a K. Boží
— 4,10. blázni pro K-a, opatrní v K-u
— 15. byste 10.000 pěstounů měli v K-u
— 17. které jsou cesty mé v K-u
— 5, 7. beránek za nás obětován j., K.
— 8,12. proti K-u hřešíte
— 9,21. jsa pod zákonem K-u
— 10, 4. ta skála byl K.
— 9. ani pokoušejme K-a
— 11, 3. všelikého muže hlava j. K.
— 12,12. (jakož) jedno tělo jsou: tak i K.
— 15, 3. že K. umřel za hříchy naše
— 12. se káže o K-u, že z mrtvých
— 13. není-liť z mrtvýchvstání, aniž

K. z mrtvých vstal; 16.
— 14. nevstal-liť z mrtv. K., daremné; 17.
— 15. že vzkřísil z mrtvých K-a
— 18. kteří zesnuli v K-u, zahynuli
— 19. v tomto životě toliko naději v K-u
— 20. vstal z mrtvých K., prvotiny; 23.
— 22. tak i skrze K-a všickni obživeni
— 23. prvotiny K., potom ti, kt. js. Krist

2 Kor. 1, 5. skrze K-a rozhojňuje se i potěšeni
— 21. kterýž potvrzuje nás v K-u
— 2,17. před oblíč. B. v K-u mluvíme; 12,19.
— 3, 4. doufáni máme skrze K-a k Bohu
— 14. zástěra skrze K-a se odnímá
— 5,16. ačkoli jsme znali K-a podlé těla
— 17. kdo v K-u, nové stvoření j.
— 19. B. byl v K-u, v mír úvodě
— 6,15. jaké srovnáni K-a s Beliálem?
— 10, 5. jímajíce v poddanost K-u
— 11, 2. zasnoubil jsem vás čistou pannu K-u
— 3. od sprostností, kt. j. v K-u
— 12, 2. znám člověka v K-u před lety 14.
— 10. libost mám v úzkostech pro K-a
— 13, 3. zkusiti toho, kt. skrze mne mluví,

K-a
Gal. 1,22. známý sborům, kt. byli v K-u
— 2,16. i my v K-a uvěřili jsme
— 17. hledajíce ospravedlněni býti v K-u

tedy j. K. služebník hřicha?
— 20. s K-em ukřižován jsem

živ jest ve mně K.
— 21. tedyť K. nadarmo umřel
— 3,13. vykoupilť nás K. ze zlořečenství
— 17. smlouvy vztahující se k K-u
— 24. zákon pěstounem byl k K-u
— 27. v K. pokřtěni, K-a jste oblékli
— 4, 7. dědic Boží skrze K-a
— 19. až by K. sformován byl ve vás

5, 1. v svobodě, kt. K. nás osvobodil
— 2. K. vám nic neprospěje
— 4. zbavili jste se K-a

Ef. 1, 3. požehnal v nebeských věcech v K-u
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ftim. 1,16. nestydím se za evangelium K-ovo
— 7, 4. umrtveni zákonu skrze tělo K-ovo
— 8, 9. kdo ducha K-ova nemá, není jeho
— 17. spolu dědicové K-ovi
— 35. kdo nás odloučí od lásky K-ovy?
— 14,10. staneme před stolici K-ou

1 Kor. 1,12. každý z vás říká: já jsem K. atd.
— 17. aby nebyl vyprázdněn kříž K.
— 2,16. my mysl K-ovu máme
— 4, 1. jako o služebnicích K-ových
— 6,15. těla vaše oudové K-ovi?
— 7, 22. kdo j. povolán svob., služebník j. K.
— 10,16. kalich, společnost krve K-ovy?

chléb, společnost těla K-ova?
— 11, 1. následovníci moji, jako i já K.
— 3. hlava pak K-ova Bůh
— 12,27. vy jste tělo K-ovo
— 15,23. potom ti, kt. jsou K-ovi

2 Kor. 1, 5. jakož se rozhojňuji utrpení K-ova
— 2,10. odpustil j. před obličejem K-ovým
— 15. jsme K-ova vůně dobrá Bohu
— 3, 3. že jste list K.
— 4, 4. světlo evangelium slávy K-ovy
— 5,14. láska K-ova víže nás
— 20. na místě K-ově poselství dějíce
— 8,23. poslové církví a sláva K-ova
— 10, 1. prosím skrze tichost K-ovu
— 7. má-li kdo naději, že by K. byl

jakož on j. K., tak i my K-ovi jsme
— 11,10. jestiť pravda K-ova ve mně
— 13. proměňujíce se v apoštoly K-ovy
— 23. služebníci K-ovi jsou? nad to já
— 12, 9. aby ve mně přebývala moc K-ova 

Gal. 1,10. služebník K. bych nebyl
— 3,29. když K-ovi jste, tedy símě Abrah.
— 5,24. kt. jsou K-ovi, ti své tělo ukřižov.
— 6, 2. tak plňte zákon K.
— 12. aby protiv, pro kříž K. netrpěli 

Ef. 3, 4. porozuměti známosti v tajem. K-ovu
— 8. nestihlá bohatství K-ova
— 19. poznati přenesmírnou lásku K-ovu
— 4, 7. podlé míry obdarováni K-ova
— 12. pro vzdělání těla K-ova
— 13. v míru postavy plného věku K-ova
— 5, 5. lakomec n. dědictví v králov. K-ově
— 6, 6. sloužíce jako služebnici K-ovi 

Fil. 1,10. bez úrazu až ke dni K-ovu
— 2,16. ku poctivosti mé v den K.
— 30. pro dílo K-ovo až k smrti
— 3, 9. spravedlnost, kt. j. z víry K-ovy

18. nepřátelé kříže K-ova
Kol. 1, 24. doplňuji ostatky ssoužení K-ých
— 2,11. skrze obřezání K-ovo
— 17. stín, ale (pravda) tělo j. K-ovo
— 3,16. slovo K-ovo přebývejž ve vás
— 4, 3. k mluvení o tajemství K-ovu

1 Tes. 2, 6. jako K-ovi apoštolé
2 Tes. 2, 2. jako by nastával den K.
2 Tim. 2,19. kdož vzývá jméno K-ovo
žid. 6, 1. opustíce řeč počátku K-ova
— 9,14. krev K-ova očisti svědomí
— 11,26. pohanění K-ovo

1 Petr 1,11. Duch K. o utrpeních K-ových

Ef. 1,10. v jedno shromáždil všecko v K-u
— 12. kt. jsme prvé naději měli v K-u
— 20. dokázal na K-u, vzkřísiv jej
— 2, 5. i nás obživil spolu s K-em
— 12. vy jste byli bez K-a
— 3, 6. pohané spoluúčastnici zaslib, v K-u
— 17. aby K. přebýval v srdcích vašich
— 4,15. kt. j. hlava, totiž v K-a
— 20. vy ne tak jste se vyučili od K-a
— 32. jako i B. v K-u odpustil vám
— 5, 2. v lásce, jako i K. miloval nás
— 14. zasvítíť se tobě K.
— 23. jako i K. hlava církve
— 24. jakož církev poddána j. K-u
— 25. jako i K. miloval církev
— 32. tajemství pravím o K-u a o církvi
— 6, 5. buďte poslušní pánů těles, jako K-a 

Fil. 1,13. vězení mé pro K-a rozhlášeno j.
— 15. někteři z oblíbení K-a káží
— 16. kteří navzdor K-a zvěstují
— 18. jakýmkoli způsobem K. se zvěstuje
— 20. veleben bude K. na těle mém
— 21. mně živu býti j. K.
— 23. žádost maje umříti a býti s K-em
— 29. vám j. to z milosti dáno pro K-a
— 3, 7. položil jsem pro K-a za Škodu
— 8. abych K-a získal
— 4,13. všecko mohu v K-u

Kol. 1,27. jenž. j. K. ve vás, ta naděje slávy
— 2, 2. tajemství Boha i Otce i K-a
— 5. utvrzení víry vaší v K-a
— 8. (uče) podlé živlů světa, a ne

podlé K-a
— 20. zemřeli jste s K-em
— 3, 1. povstali jste s K-em
— kdež K. na pravici B. sedí
— 3. život váš skryt j. s K-em v B.
— 4. když se ukáže K., život náš
— 11. všecko a ve všech K.
— 13. jako K. odpustil vám, tak i vy
— 24. Pánu K-u sloužíte

1 Tes. 4,16. mrtví v K-u vstanou nejprvé
2 Tes. 3, 5. k trpělivému očekávání K-a 
Filem. 8. mnohou smělost mám v K-u 
Žid. 3, 6. K. jako Syn panuje nad domem
— 5, 5. K. ne sám sobě té cti osobil
— 9,11. K. přišed, nejv. kněz
— 24. névšel K. do svatyně
— 28. K. jednou j. obětován

1 Petr 1,19. beránka nepoškvměného K-a
— 2,21* K. trpěl za nás
— 3,16. vaše ctné v K-u obcování
— 18. K. jednou za hříchy trpěl
— 4, 1. K. trpěl za nás na těle

1 Jan 2,22. kdož zapírá, že by Ježíš nebyl K.
— 5, 1. kdož věří, že Ježíš j. K.

Zj. 11,15. království Pána naŠ. a K-a jeho
— 12,10. království Boha n. a moc K-a jeho
— 20, 4. kralovali s K-em 1000 let

Kristův.
Mat. 11, 2. Jan uslyšev o skutcích K-ových
Mk. 9, 41. proto že jste K-ovi
Sk. 2,31. (David) mluvil o vzkříšení K-ovu
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1 Petr 4,13. že jste účastni utrpení K-ových
— 14. pohaněni pro jméno K-ovo
— 5, 1. svědek K-ových utrpení

2 Jan 9. kdož nezůstává v učeni K-ovu,
kdož zůstává v učeni K-ovu 

Zj. 20, 6. budou kněží Boží a K-ovi 
Krk.

Iz. 3,16. chodí s vytaženým k-em 
Oz. 10,11. ačkoli j. nastupoval na tučný k. jeji 

Krkavec.
1 M. 8, 7. (Noé) vypustil k-e
3 M. 11,15. k. vedlé pokolení svého; 5 M. 14,14.
1 Kr. 17, 6. k-i přinášeli jemu chléb a maso 
Job. 38, 41. kdo připravuje k-i pokrm jeho?
2. 147, 9. mladým k-ům, kt. volají k němu 
Př. 30,17. oko, kt. se posmívá otci, vyklubí k-i 
Iz. 34,11. kalous a k. budou bydliti v ni

Krmě.
1 M. 25,30. áej mi jisti k. té červené
— 34. Jákob dal Ezauchovi k. z šocovice
— 27, 4. přistroj mi k-i chutnou
— 7. přistroj mi k. chutné, abych jedl 

Job 33,20. oškliví sobě duše k-i nejlahodnější 
Př. 15,17. lepší j. k. ze zelí, kdež j. láska 
Žid. 12,16. za jednu k-i prodal prvorozenství

Krmička.
1M. 25,29. . uvařil Jákob k-u
2 Sam. 13, 7. připrav mu (Amnonovi) k-u
— 8. Támar připravivši k-u, uvařila ji 

Jan 21, 5. dítky, máte-li jakou kru?
Krmný.

lK r. 1, 9. nabil Adoniáš k-ého dobytka; 25.
— 4,23. 10 volů k-ých (na každý den)

Iz. 1,11. syt jsem tuků k-ých hovad
— 11, 6. lvíče i k. dobytek spolu budou 

Am. 5,22. na oběti k-ého dobytka nepopatřím 
Mat. 22, 4. volové moji a k. dobytek zbit j.

Krmiti.
5 M. 8, 3. potom tě k-il mannou; 16.
1 Kr. 17, 4. krkavcům jsem přikázal, aby tě k-ili
Neh. 9,21. za 40 let k-il jsi je na poušti
Ž. 81,17. k-il bych je byl jádrem pšenice
Pláč 4, 3. draci vynímajíce prsy, k-í mladé
Mat. 25, 37. kdy jsme tě k-ili?
Mk. 13,17. běda těhotným a těm, kt. k-í
Luk. 23,29. blahoslavené prsy, kt. nek-ily
ftím. 12,20. lační-li nepřítel tvůj, nakrm jej
Ef. 5, 29. k-í a chová je, jakožto i Pán církev

Kročej.
1 Sam.20, 3. sotva j. k. mezi mnou a smrtí

Krok.
2 Sam. 6,13. když poodešli na 6 k-ů 
Job 14,16. k-y mé počítáš
— 18, 7. ssouženi budou k-ové síly jeho
— 31, 4. zdaliž všech k-ů mých nepočítá?
— 7. uchýlil-li se k. můj z cesty
— 37. počet k-ů svých oznámil bych
— 34,21. všecky k-y jeho on spatřuje

Ž. 17, 5. zdržuj k-y mé na cestách svých
— 11. jižť i k-y naše předstíhají
— 18,37. rozšířil jsi k-ům mým místo

2. 37,23. k-ové člověka spravedlivého od H.
— 40, 3. k-y mé utvrdil
— 44,19. aniž se uchýlil k. náš od stezky
— 73, 2. o málo, že by byli sklouzli k-ové

moji
— 119,133. k-y mé utvrzuj v slovu mém 

Př. 4,12. nebude ssoužen k. tvůj
— 5, 5. k-ové jeji hrob Uchvacují
— 14,15. opatrný šetří k-u svého
— 20,24. od H. jsou k-ové muže

Iz. 26, 6. pošlapává je noha, k-ové nuzných
Jer. 10,23. v moci muže, aby spravoval k. svůj
Žid. 12,13. přímé k-y čiňte

Krokev.
1 Kr. 6, 9. přikryl je k-emi ohnutými

Krom.
2 Kor. 12, 2. v těle-li nevím, čili k. těla; 3.

Kromě.
Rut. 4, 4. k. tebe není žádného, kt. by měl 

práva
Iz. 43,11. žádného není k. mne spasitele
— 44, 6. k. mne není žádného Bolia
— 8. zdaliž j. Bůh k. mne?
— 45, 6. že není žádného k. mne

Mat. 14,21. okolo 5000 mužů k. žen a dětí 
Mk. 12,32. jeden j. Bůh, a není jiného k. něho 
Luk. 13,33. nelze proroku zahynouti k. Jeruz.
1 Kor. 6,18. všeliký hřích k. těla j.
2 Kor. 11,28. k. toho, což zevnitř jest
Žid. 4,15. zkušeného ve všem, k. hříchu

Kronika.
Ezd. 4,15. dal hledati v knihách kronik 
Est. 2,23. zapsáno j. do kronik před králem
— 6, 1. král rozkázal přinésti k-y

Kropití.
3 M. 4, 6. k. jí (krví) bude 7krát před H.; 17.
— 7,14. k-il krví oběti pokojné; 2 PaY\ 29,22.
— 8,19. k-il krví oltáře po vrchu vůkol

4 M. 19, 4. k. bude jí naproti stánku úmluvy
— 21. kdož by tou vodou očišťování k-1 

ž. 65,12. šlépěje tvé k-i tučností
Krotce.

1 Kr. 21,27. Achab chodil k.
Krotiti.

Job 16, 5. otvírání rtů mých k-ilo by bolest 
Krotkost.

Kaz. 10, 4. k. přítrž činí hříchům velikým 
Gal. 5,22. ovoce Ducha jestiť láska, k.
Kol. 3,12. oblectež se v k., trpělivost

Krotký.
Jak. 3,13. ukažiž skutky své v k-é moudrosti
1 Petr 3, 4. neporušitelnosti k-ého ducha

Kroupy.
2 Sam.17,19. nasypala na ni krup
— 28. mouky, krup (přinesli Davidovi) 

ž. 78, 47. stloukl krupami réví jejich
Př. 27,22. by blázna mezi krupami zopíchal 
Zj. 16,21. k. veliké jako centnéřové
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Kroužek.
2M. 39,21. přivázali náprsník od k-ú jeho 

ke k-ům toho náramenníka 
Est. 1, 6. na provázcích šarlat, u k-ů střib. 
Job 40,21. zdali dáš k. na chřipě jeho? 

Krov.
Kaz. 10,18. pro lenost schází k.

Krt.
Iz. 2,20. nadělali, aby se klaněl k-ům 

Křtíce.
3 M. 11,29. 30. toto vám nečisté bude: k. 

Kruh.
2 M. 25,12. sliješ k ní také 4 k-y zlaté
— 26,24. spojené k jednomu k-u; 36, 29.
— 30, 4. po 2 k-zích zlatých uděláš u něho 

Jer. 18, 3. on dělal dílo na k-ích
Krumpéř.

2M. 38,23. Aholiab, k. na modrém postavci 
Krumpéřský.

2 M. 28, 39. pás dílem k-ým; 39, 29.
— 36,37. zastření dílem k-ým; 38, 18.

Krumpování.
Ez. 27, 7. kment s k-im Egyptským
— 24. kupci s k-ím i s klénoty

Krumpovaný.
Soud. 5, 30. kořisti k-ým dílem, roucho k-ým d. 
2, 45,15. v rouše k-ém přivedena bude 
Ez. 16,10. 18. 26, 16. roucho k-é, roucha k-á

Krůpě.
Iz. 40,15. národové jako k. od oková

Krůpěj.
Job 36,27. on vyvodí k-e vod
— 38,28. kdo plodí k-e rosy?

Krupobití.
2 M. .9,18. já dštiti budu k-ím těžkým
— 19. spadne k. a pomrou
— 22. ať j. k. po vší zemi Egyptské
— 23. Hospodin vydal hřímáni a k.
— 10, 5. kt. zanecháni jsou po k.; 12. 15. 

Joz. 10,11. více jich zemřelo od k. kamenného 
Job 38,22. poklady k. viděl-lis?
2. 18,13. k. i uhlí řeřavé; 14.
— 78, 48. vydal k. na hovada
— 105,32. dal místo deště k.
— 148, 8. oheň a k., vykonávající rozkaz jeho 

Ez. 13,11. vy, kamenové k. velikého
Ag. 2,18. bil jsem vás i k-ím 
Zj. 11,19. stalo se k. veliké 

Krutě.
2. 88,17. hrůzy tvé k. sevřely mne 

Kružidlo.
Iz. 44,13. tesař k-em rozměřuje ji (modlu) 

Krvavý.
Oz. 6, 8. Galád město (plné) šlépěji k-ých 

Krvotok. (Viz též: Tok krve.)
3M. 15,25. žena trpěla-li by k.
— 20,18. ukázala by k. svůj 

Mk. 5,29. a hned přestal k. její

Krýti.
2 M. 2, 2. k-la ho za tři měsíce 

Křehař.
3M. 11,17. ohavnost jsou: k.; 5 M. 14, 17.

Křepciti.
Jer. 46, 9. k-tež, ó koni

Křepelka.
2 M. 16,13. u večer přiletěly k-y
4 M. 11,31. zachvátiv k-y od moře
— 32. celý den shromažďovali sobě k-y 

2. 105,40. k žádosti přivedl k-y
Křest*

Mat. 3, 7. uzřev, že jdou k jeho křtu
— 20,22. křtem, jímž já se křtím; 23.

Mk. 10, 38. 39.
— 21,25. k. Janův odkud byl? Mk. 11, 30.

Luk. 20, 4.
Mk. 1, 4. Jan kázal k. pokání; Luk. 3, 3. 

Sk. 13, 24.
Luk. 7,29. byvše pokřtěni křtem Janovým
— 12,50. křtem mám křtěn býti 

Sk. 1,22. počav od křtu Janova
— 19, 3. řekli: Křtěni jsme křtem Janovým
— 4. Janť křtil křtem pokání

Řím. 6, 4. pohřbeni jsme skrze k. v smrt 
Ef. 4, 5. jeden Pán, jedna víra, jeden k. 
Kol. 2,12. pohřbeni jsouce s nim skrze k. 
žid. 6, 2. (ne opět zakládajíce gruntu) křtů 
1 Petr 3,21. k čemuž připodobněn jsa nyní k. 

Křesťan.
Sk. 11,26. nejprv v Antiochii nazváni jsou k-é
— 26,28. téměř by mne naklonil, abych k-em 

1 Petr 4,16. jestliže kdo trpí jako k., nestyď se
Křióeti.

1 M. 39,14. i k-ela jsem hlasem velikým
— 18. když jsem k-ela, nechal roucha

5 M. 22,24. umrou, děvečka, proto že nek-ela 
Joz. 6,10. nebudete k. až do dne toho

křičte i budete k.; 16.
Soud. 15,14. Filistinští radosti k-eli proti němu
1 Kr. 18,27. křičte vysokým hlasem, poněv. bůh
Job 19, 7. k-ím-li, není rozsouzeni
Iz. 26,17. jako těhotná k-i v bolestech svých
— 42, 2. nebude k., ani se vyvyšovati
— 14. jako pracující ku porodu k. budu
— 57,13. když k. budeš, nechať tě vysvobodí
— 65,14. k. budete pro bolest srdce 

Ez. 27,30. žalostně k. budou
Joel 2, 1. křičte na hoře svaté mé
Jon. 2, 3. z břicha hrobu k-el jsem
Ab. 1, 2. až dokud, ó Hospodine, k. budu?
— 2,11. kamení ze zdi k. bude 

Mat. 12,19. nebude se vaditi ani k.
— 27,23. oni pak více k-eli, řkouce

Mk. 1,26. duch nečistý k-e hlasem velikým
— 5, 5. k-e a tepa se kamením

Sk. 8, 7. k-íce hlasem velikým, vycházeli
— 19,32. jedni tak, jiní jinak k-eli; 21, 34. 

Jak. 5, 4. aj, mzda dělníků zadržená k-i
Křídlo.

1 M. 1,21. všeliké ptactvo k-a majfci
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1 M. 7,14. což k-a má, vešli do korábu 
2M. 25,20. budou míti cherubínové k-a vzta

žená; 37, 9. 1 Kr. 6, 27. 8, 7.
2 Par. 5, 8.

3 M. 1,17. natrhne ho za k-a jeho
5 M. 32,11. jako orlice roztahuje k-a svá 

nosí je na k-ách svých 
Rut 2,12. abys pod k-y jeho doufala
— 3, 9. vztáhni k. pláště svého na děvku

1 Sam. 15,27. Saul uchytil k. pláště jeho
— 24, 6. že uřezal k. pláště Saulova 

Job 39,13. ty-lis dal pávům k. pěkné?
— 26. roztahuje k-a svá na poledne

2. 17, 8. v stínu k-el svých skrej mne; 36,8. 
57, 2. 63, 8.

— 55, 7. ó bych měl k-a jako holubice
— 61, 5. schráním se v skrýši k-el tvých
— 68,14. jako holubice, mající k-a postříbř.
— 91, 4. pod k-y jeho bezpečen budeš
— 139, 9. vzal-li bych k-a záře jitřní

Př. 23, 5. sobě zdělalo k-a podobná orličím 
Kaz. 10,20. což k-a má, vyjevilo by řeč tvou 
Iz. 6, 2. šest k-el měl každý (serafín)
—-  8, 8. roztaž. k-a jeho naplní Širok. země
— 10,14. aniž byl, kdo by k-em hnul
— 18, 1. běda zemi za stěnující se k-y

Ez. 1, 6. po čtyřech k-ích jedno každé mělo;
10, 21. Dan. 7, 6.

— 11. k-a jejich pozdvižena byla vzhůru
— 24. slyšel jsem zvuk k-el jejich; 3, 13.
— 5, 3. odejmi a zavaž do k-el svých
— 16, 8. vztáhl jsem k. své na tě
— 17, 3. orlice veliká, velikých k-el 

Dan. 7, 4. až vytrhána byla k-a její 
Oz. 4,19. zachvátí je vítr k-y svými 
Ag. 2,13. k. sukně
Zach. 5, 9. dvě ženy majíce vítr v k-ách 

měly k-a podobná k-ům čápím 
Mat. 23,37. jako slepice shromažďuje kuřátka 

svá pod k-a; Luk. 13, 34.
Zj. 4, 8. jednokaždé mělo šest k-el okolo
— 9, 9. zvuk k-el jejich jako zvuk vozů
— 12,14. dána jsou té ženě dvě k-a

Křik.
1 M. 18,20. rozmn. j. k. Sodomských; 21. 19, 13.
2 M. 2,22. vstoupil k Bohu k. jejich
— 3, 7. k. jejich slyšel jsem

6, 5. slyšel jsem k. synů Izraelských
— 12,30. vzešel k. veliký v Egyptě
— 22,23. vyslyším k. jejich
— 32,18. není to k. vítězících, ani k.

Joz. 6, 5. zkřikne lid k-em velikým; 20.
1 Sam. 4,14. uslyšev Eli hlas k-u toho, řekl
2 Sam.22, 7. k. můj přišel v uši jeho
Neh. 9, 9. k. jejich vyslyšel jsi při moři rudém 
Job 34,28. připouští k sobě k. nuzného 
2. 9,13. aniž se zapomíná na k. utištěných
— 106,44. slyšel k. jejich
— 145,19. k. jejich slyší, a spomáhá jim 

Př. 23,29. komu svády? komu k.?
Iz. 5, 7. očekával spravedlnosti, a aj, k.
— 15, 5. k. hrozný vydávati budou
— 31, 4. k-u jejich se neděsí

Iz. 65,19. aniž bude v něm hlasu k-u 
Jer. 48, 5. nepřátelé k. hrozný slyšeti budou 
Mal. 2,13. přikrýváte oltář Hospodinův k-em 
Mat. 25, 6. o půlnoci stal se k.: Aj, ženich 
Luk. 23,23. oni předce dotírali k-em velikým 
Ef. 4,31. k. i rouháni buď odjato od vás
1 Tim. 6,20. utíkaje nepobož. daremných k-ů
2 Tim. 2,16. nepobožné k-y daremní zastavuj 
žid. 5, 7. s k-em velikým a slzami obětoval 
Zj. 14,18. anděl volal k-em velikým
— 21, 4. ani k-u, ani bolesti nebude více

Křikání.
Job 39, 7. na k. toho, kdož by jej honil, nedbá 

Křísící.
2Kor. 1, 9. abychom doufali v B. i mrtvé k-m 

Křísiti.
Neh. 4, 2. také-liž i kameni z rumu k. budou? 
Mat. 10, 8. mrtvé křešte, ďábelství vymítejte 
Jan 5,21. jakož Otec k-í mrtvé 
Sk. 26, 8. že Bůh k-í mrtvé?

KřistáL
Iz. 54,12. vzdělám z k-u skla tvá 
Ez. 1,22. podobenství oblohy, jako k-u
— 27,16. v k-ích kupčívali

Zj. 4, 6. moře sklenné, podobné k-u
— 22, 1. potok čistý vody živé jako k.

Křiv.
Ž. 73,15. rodina synů tv. dí, že jsem jim k. 
Sk. 25,11. jestližeť jsem k., neodpírámť umříti 

Křivda.
1 M. 16, 5. k-ou mou tys vinen
2 M. 2,12. řekl tomu, kt. k-u činil: Proč tepeš
— 22,21. příchozímu neučiníš k-y; Jer. 22, 3. 

1 Sam.25, 7. neučinili jsme jim k-y
— 15. ani nám neučinili k-y

Př. 18,19. bratr k-ou uražený tvrdší j.
Kaz. 4, 1. a aj, slzy k-u trpících 
Jer. 17,11. kdož dobývá statku s k-ou
— 22, 3. sirotku ani vdově nečiňte k-y
— 13. kdož staví paláce své s k-ou
— 17. aby nátisk a k-u činil 

Mal. 3, 5. příchozímu k-u činíce 
Mat. 20,13. příteli, nečiním tobě k-y 
Sk. 7,27. ten, kt. činil k-u bližnímu
1 Koř. 6, 7. proč raději k-y netrpíte?
— 8. nýbrž vy k-u činíte

2 Koř. 7,12. ani pro toho, komuž se k. stala
Křivě.

3 M. 19,12. nepřisahejte k. ve jméno mé 
Mat. 5,33. nebudeš k. přisahati

Křivolaký.
Př. 2,15. jejichž stezky k-é jsou

Křivopřísežník.
Mal. 3, 5. budu rychlým svědkem proti k-ům

Křivý.
2 M. 20,16. nepromluvíš k-ého svědectví;

5 M. 5, 20. Mat. 19, 18. Luk. 18, 20. 
ftim. 13, 9.

Soud. 5, 6. zacházeli cestami k-ými; Ž. 125, 5. 
Př. 8, 8. není v nich nic k-ého ani převrác.
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Kaz. 1,15. což k-ého j., nemůže se zpřímiti
Iz. 40, 4. což j. k-ého, ať jest přímé
— 45, 2. cesty k-é zpřímím

Mat. 15,19. ze srdce vycházejí k-á svědectví
Mk. 14,56. mnozí k-é svědectví vydávali; 57. 
Luk. 3, 5. budou k-é věci spraveny 
1 Koř. 15,15. byli bychom nalezeni k-í svědk, B.

Kříž.
Mat. 10, 38. kdož nebéře k-e svého
— 16, 24. vezmi k. svůj a následujž mne;

Mk. 8, 34. 10, 21. Luk. 9, 23.
— 27, 32. toho přinutili, aby nesl k. jeho;

Mk. 15, 21. Luk. 23, 26.
— 40. jsi-li Syn Boží, sestupiž s k-e; 42.

Mk. 15, 30. 32.
Luk. 14,27. kdož koli nenese k-e svého
— 23,26. vložili na něj k., aby nesl 

Jan 19,17. nesa k. svůj, Šel
— 19. nápis Pilát vstavil na k.
— 25. stály u k-e Ježíšova matka
— 31. aby nezůstala na k-i těla

1 Kor. 1,17. aby nebyl vyprázdněn k. Kristův
— 18. slovo k-e bláznovstvím j.

Gal. 5,11. j. vyprázdněno pohoršeni k-e
— 6,12. aby protivenství pro k. Kristův

netrpěli; (Fil. 3, 18.)
— 14. abych se chlubil jediné v k-i Pána 

Ef. 2,16. v mír úvodě oboje skrze k.
Fil. 2, 8. poslušný byv až do smrti k-e
— 3,18. jsou nepřátelé k-e Kristova 

Kol. 1,20. v pokoj úvodě skrze krev k-e
— 2,14. přibiv jej (zápis) ke k-i 

Žid. 12, 2. kt. místo radosti strpěl k.
Křižovati.

Žid. 6, 6. kt. znovu k-u jí Syna Božího 
Křtaltování. (Viz: Vlasy.)

1 Tim. 2, 9. ne k-ím sobě vlasů
Křtěn,

Mat. 3, 6. k-i byli od něho v Jordáně; Mk. 1, 5.
— 14. já mám od tebe k. býti
— 20, 22. křtem, jímž já se křtím, k-i;

Mk. 10, 39.
Luk. 12, 50. ale křtem mám k. býti 
Sk. 19, 3. k-i jsme křtem Janovým

Křtitel.
Mat. 3, 1. v těch dnech přišel Jan K.
— 11,11. nepovstal nad Jana K-e; Luk. 7,28
— 12. ode dnů Jana K-e až dosavád
— 14, 2. to j. Jan K.; onť vstal
— 8. dej mi hlavu Jana K-e; Mk. 6,24.25.
— 16,14. někteří Janem K-em; Mk. 8, 28.

Luk. 9, 19.
— 17,13. srozuměli, že pravil o Janovi K-i 

Mk. 6,14. že Jan K. vstal z mrtvých
Luk. 7,20. Jan K. poslal nás k tobě
— 33. přišel Jan K., ani nejeda

Křtí ti, křtíti se.
Mat 3,11. jáť k-ím vás vodou; Mk. 1, 8.

Luk. 3, 16. Sk. 1, 5. 11, 16.
Onť vás k. bude Duch. sv. a ohněm; 
Mk. i, 8. Liik. 3, 16. (Sk. 1, 5.)

Mat. 20,22. křtem, jímž se k-ím; Mk. 10, 38.39.
— 28,19. k-íce je ve jméno Otce i Syna 

Luk. 3,12. přišli i celní k. se
— 21. když se k-1 všecken lid 

Jan 1,25. proč tedy k-íš?
— 33. kt mne poslal k. vodou, řekl

kt. k-í Duchem svátým
— 3,22. tu přebýval (Ježíš) a k-il
— 23. Jan také k-il v Enon

přicházeli a k-ili se
— 26. jemužs ty svědectví vydal, on k-í
— 4, 1. že by Ježíš více k-il než Jan
— 2. ačkoli Ježíš sám nek-il 

Sk. 1, 5. Jan k-il vodou; 11, 16.
— 8,12. uvěřivše Filip., k-ili se muži i ženy
— 19, 4. Janť k-il křtem pokání

1 Kor. 1,14. že jsem žádného z vás nek-il
— 15. že jsem ve jménu svém k-il
— 17. neposlal mne Kristus k.
— 15,29. kt. se k-í za mrtvé, proč se k-í

Kšaft.
žid. 9,16. kdež j. k., potřebí j., aby 

smrt toho, kdož činí k.; 17.
— 17. k. těch, kt. zemřeli, stálý j.

Kštice.
Ez. 8, 3. vzal mne za k-i hlavy mé 

Kterak.
Mat. 12,26. k. tedy stane království jeho?
Jan 3, 9. k. mohou tyto věci býti?
—  6,52. k. tento může nám dáti tělo jisti?

Který.
Pis. 3, 6. k-á j. to, jenž vstupuje z pouště; 

8, 5.
— 6, 9. k-á j. to, kt. viděti jako dennici 

Mat. 16,26. k-ou dá člověk odměnu za duši s.? 
Luk. 7,18. zavolav k-ýchs 2 z učedlníků Jan 
Fil. 4, 8. jest-li k-á ctnost, jest-li k-á chvála
2 Petr 3, 9. nechtě, aby k-ří zahynuli

Kterýkoli.
3M. 13,49. rána na k-ék. nádobě
ž. 56, 4. k-éhok. dne strach mne obkličuje,
— 138, 3. k-éhok. dne vzýval jsem tě

Mat 19, 3. propusti ti manželku z k-ék. příčiny
Kuběnář

Ez. 23,20. frejovala s k-i jejich
Kubský.

Ez. 30, 5. též K-ští mečem padnou
Kudyže.

1 Kr. 22,24. k. odšel duch H. ode mne? 
Kuchař.

1 Sam. 9,23. 24.
Kuchařka.

1 Sam. 8,13. dcery vaše bráti bude, aby byly k-y
Kuchyňka.

Ez. 46,23. v těch (síních) k-y vůkol 
Kukla.

Ez. 13,18. dělají k-y na hlavu všeliké postavy
— 21. strhnu k-y vaše, a vytrhnu lid
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Kule.
Iz. 22,18. prudce tě zakulí jako k-i 

Kulhati.
1 M. 32, 31. (Jakob) k-al na nohu svou
1 Kr. 18,21. i dokudž k. budete na obě straně?

Kulhavý.
3 M. 21,18. nemá přistupovati; muž k.
5 M. 15,21. že by k-é aneb slepé bylo
2 Sam. 5, 6. nevejdeš sem, leč odejmeš k-é
— 8. slepý a k. nevejde do toho domu
— 9,13. Mifibozet byl k. na obě noze
— 19,26. proto že je k. služebník tvůj 

Job 29,15. místo noh býval jsem k-ému 
Př. 26, 7. jakož jsou hnátové k-ého 
Iz. 35, 6. tehdáž poskočí k. jako jelen
Jer. 31, 8. shromáž. slep. i k-ého; Mich. 4, 6, 7.
Sof. 3,19. zachovám k-ou
Mat. 11, 5. slepí vidí a k-í chodí; Luk. 7, 22.
— 15,30. majíce s sebou k-é, slepé; 31. 21,14.
— 18, 8. lépe j. do života vjíti k-ému;

Mk. 9, 45.
Luk. 14,13. když činíš hody, povolej k-ých; 21. 
Jan 5, 3. kdež leželo množství veliké k-ých 
Sk. 8, 7. mnozí k-í uzdraveni jsou

Kůň.
2M. 15, 1. k-ě i s jezdcem uvrhl do moře
5 M. 17,16. však ať nemívá mnoho k-ů

do Egypta, z příčiny rozmnožení k-ů
2 Sám.15, 1. sobě najednal Absolon vozů a k-í
1 Kr. 4,26. měl Šalomoun 40.000 k-í k vozům;

2 Par. 9, 25.
— 22, 4. jako k-i moji, tak k-i tv.; 2 Kr. 3, 7.

2 Kr. 2,11. k-i ohniví rozdělili je na různo
— 6,15. vojsko obklíčilo město, k-i i vozové
— 17. aj, hora ta plná k-ů
— 11,16. kudy k-i vcházejí do domu král.
— 18,23. dámť 2000 k-í, budeš-li moci
— 23,11. zahladil také ty k-ě, kt. postavili

1 Par. 18, 4. zpodřezoval David žíly k-ům
2 Par. 1,16. přivodili Šalomounovi k-ě z Egypta 
Est. 6,11. vedl (Mardochea) na k-i po ulici 
Job 39,18. posmívá se (pštros) k-i i jezdci
— 19. zdaž ty dáti můžeš k-i sílu?

Ž. 20, 8. tito ve vozích, jiní v k-ích doufají
— 32, 9. nebývejte jako k., a jako mezek
— 33,17. oklamavatelný j. k. k spomožení
— 76, 7. vůz i k. tvrdě zesnuli
— 147,10. nemáť v síle k-ě zalíbení 

Př. 21,31. k. strojen bývá ke dni boje
— 26, 3. bič na k-ě, uzda na osla
— 30,31. přepásaný na bedrách k.

Iz. 5,28. kopyta k-ů jeho jako škřemen
— 30,16. nikoli,, ale na k-ich utečeme
— 31, 1. v k-ích spoléhají a doufají ve vozích
— 3. k-i jejich tělo a ne duch
— 63,13. kt. je provedl skrze hlubiny jako

k-ě
— 66,20. přivedou na k-ích a na vozích 

Jer. 4,13. rychlejší jsou nežli orlice k-i jeho
— 5, 8. jsou jako k-i vytylí; 8, 6.
— 12, 5. kterakž bys tedy stačil při k-ích
— 46, 4. zapřáhejte k-ě a vsedejte jezdci

Jer. 9. křepčtež, ó k-i, a běžte s hřmotem
— 51,27. přiveďte k-í jako brouků

Ez. 26,10. od množství k-í přikryje tě prach 
Ab. 1, 8. k-i jeho rychlejší než rysové
— 3,15. bral jsi se po moři na k-ích svých 

Ag. 2,23. sejdou k-i i jezdci jejich od meče 
Zach. 1, 8. aj, muž sedí na k-i ryzím
— 6, 2. v prvním voze byli k-i ryzí
— 10, 5. zahanbí ty, kt. jedou na k-ích
— 12, 4. raním všelikého k-ě strnutím 

Jak. 3, 3. an my k-ům udidla v ústa dáváme 
Zj. 6, 2. a aj, k. bílý; 19, 11.
— 5. a aj, k. vraný
— 8. a aj, k. plavý
— 9, 7. způsob těch kobylek podobný byl

k-ům
— 17. hlavy těch k-í jako lvové
— 18,11. 13. žádný nebude kupovati více k-i
— 19,14. rytířstvo nebeské na bílých k-ích
— 18. abyste jedli těla k-ů
— 19. bojovali s tím, kt. seděl na tom k-i

Kupadlo.
Pis. 4, 2. když vycházejí (ovce) z k-a; 6, 5. 

Kup čiti.
5 M. 21,14. nekupě jí, poněv. jsi ji ponížil 
Jer. 14,18. jakož prorok tak kněz k-í zemí 
Luk. 19,13. kupčtež, dokudž nepřijdu 
Jak. 4,13. budeme k. a něco zištěme
2 Petr 2, 3. skrze vymyšlené řeči vámi k.. budou

Kupec.
1 M. 37, 28. mimo ně jeli k-i Madianští
Neh. 3, 32. opravovali (zeď) zlatníci a k-i
Job 40, 25. rozdělí-liž jej mezi k-e?
Iz. 23, 2. kt. (ostrov) k-i Sidonští naplňovali
— 8. jehož (Týru) k-i jsou jako knížata
— 47,15. takť se stane i k-ům tvým

Ez. 27,12. zámořští k-i tvoji (Tyre) kupčili
— 13. Javan, Tubal a Méšech k-i tv.
— 15. synové Dédanovi k-i tvoji
— 22. k-i Sabejští i Ragmejští; 23.
— 24. ti bývali k-i tvoji

Nah. 3,16. rozmnožilo jsi k-e své nad hvězdy
Sof. 1,11. vyhlazen bude obor k-ů
Mat. 13,45. podobno j. království nebeské k-i
Luk. 19, 45. počal vymítati prodavače a k-e
Zj. 18, 3. k-i zemští ze zboží jeho zbohatli
— 11. k-i zemští budou plakati nad ním
— 15. k-i zdaleka stanou pro strach
— 23. k-i tvoji bývala knížata zemská

Kupecký.
Př. 31,14. (žena statečná) j. podobná lodi k-é 
Ez. 17, 4. přenesla jej do země k-é 

v městě k-ém položila jej 
Jan 2,16. nečiňte domu Otce mého dom. k-ým

Kupectví.
Iz. 23,18. k. a mzda jeho svátá bude H.

pro ty před H. bude k. jeho
— 45,14. k. mouřenínská k tobě přijdou 

Ez. 27, 9. směňujíce s tebou k.
— 27. k. tvá i ti, kt, směňovali k.
— 33. množstvím k. svých zbohacovalos
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Ez. 28, 5. moudrostí v k. rozmnožil jsi zboží 
svá

— 16. pro množství k. tvého
uprostřed tebe plno j. bezpráví

— 18. pro nespravedlnosti k. tvého 
Mat. 22, 5. nedbavše odešli, jiný po k. svém

Kupovati.
1 M. 41, 57. přicházeli k Jozefovi, aby k-ali 
Př. 20,14. zlé, říká ten, kdož k-uje 
Iz. 55, 1. k-ujte a jezte, k-ujte bez peněz 
Jer. 32, 43. k-áno bude pole v zemi této
— 44. pole za peníze k. budou 

Am. 8, 6. k-ujíce za peníze nuzné
Mk. 11,15. kt. prodávali a k-ali v chrámě 
Luk. 17,28. jedli, pili, k-ali, prodávali 
1 Kor. 7, 30. kt. k-ují, jako by nevládli 
Kol. 4, 5. choďtež v moudrosti, čas k-ujíce 
Zj. 13,17. aby žádný nemohl k. ani prodávati
— 18,11. koupí jejich žádný nebude k. více

Kupující.
Iz. 24, 2. budeť jakož k. tak prodávající 
Mat. 21,12. vymítal prodávající a k. v chrámě 

Kůra.
1 M. 30, 37. poobloupil s nich k-u do bělosti 

Kuřátko (živočich).
Mat. 23, 37. slepice shromažďuje k-a;

Luk. 13, 34.
Kuřátka ( souhvězdí).

Job. 9, 9. učinil Oriona, K-a (hvězdy);
Am. 5, 8.

— 38, 31. zdali zavázati můžeš rozkoše K-ek?
Kus.

1 M. 18, 5. zatím přinesu k. chleba
3 M. 9,13. oběti zápalné s k-y jejími 
Soud. 9, 53. žena svrhla k. žernovu;

2 Sam. 11,21.
1 Sam.24, 5. David uřezal k. pláště Saulova; 12. 
Job 41,14. k-ové masa jeho drží se spolu 
Př. 17, 1. lepší j. k. chleba suchého s poko

jem
— 28, 21. mnohý pro k. chleba neprávě činí 

Pis. 4, 3. jako k. jablka zrnatého židoviny tvé 
Ez. 13,19. zlehčujete mne u lidu pro k. chleba
— 24, 6. po k-ích, po k-ích vytahuj z něho 

Luk. 24, 42. podali jemu k-u ryby pečené
Kůtko.

Ez. 47, 3. provedl mne skrze vodu do k-ů 
Kutští.

2 Kr. 17,30. muži K. udělali Nergale
Kůže.

2 M. 25, 5. k. skopcové
k. jezevčí; 26, 14. 35, 7. 23. 36, 19. 
39, 34. 4 M. 4, 6. 8. atd.

— 26,14. z koží skopových
— 29,14. k-i jeho spálíš vně; 3 M. 8, 17. 9, 11.
— 34, 29. stkvěla se k. tváři jeho; 30. 35.

3M. 1, 6. stáhne k-i s oběti zápalné
— 7, 8. knězi k. přináležeti bude
— 13, 2. by na k-i těla byla oteklina
— 39. jestliže budou na k. poškvrny bílé

3 M. 13,49. byla by ta rána zelená na k-i; 51.

3 M. 15,17. k., na níž by bylo símě scházení 
Job 2, 4. k-i za k-i člověk dá
— 7, 5. k. má puká se
— 10,11. k-í a masem přioděl jsi mne
— 16,15. žíni na zjizvenou k-i svou
— 18,13. zžíře žíly k-e jeho kníže smrti
— 19, 20. ke k-i mé přilnuly kosti mé
— 26. ač by k-i mou červi zvrtali
— 30, 30. k. má zčernala na mně
— 40,26. zdaž naplníš háky k-i jeho? 

ž. 102, 6. přilnuly kosti mé ke k-i mé 
Jer. 13, 23. může-li změniti mouřenín k-i 
Pláč 3, 4. uvedl sešlost na k-i mou
— 4, 8. přischla k. jejich ku kostem
— 5,10. k. naše jako pec zčernaly 

Ez. 37, 6. otáhnu vás koží; 8.
Mich. 3, 2. sdírají s lidu k-i; 3.
žid. 11, 37. chodili v kožich ovčích a kozelčích 

Kužel.
Př. 31,19. rukama svýma sahá k k-i 

Kvapiti.
Iz. 28,16. kdo věří, nebudeť k.

Kvapně.
Sk. 19, 36. abyste nic k. nečinili 

Kvapný.
Př. 6,18. H. nenávidí noh k-ých ke zlému
— 19, 2. kdož j. k-ých noh, hřeší
— 21, 5. kdož k. j., toliko k nouzi

29,20. člověka, an j. k. ve věcech svých
Kaz. 5, 2. ani srdce tvé k-é k vynášení
— 7, 9. nebuď k. v duchu svém k hněvu 

Sof. 3, 4. proroci jeho k-í
Kvas.

2 M. 12,15. 19. 34, 25. 5 M. 16, 4.
— 13, 7. aniž se uhlédá u tebe k.
— 23,18. nebudeš obět., dokavadž u tebe k. j.

3 M. 6,17. nebude vařeno s k-em
5 M. 16, 4. aniž spatřín bude u tebe k.
Mat. 13, 33. podobno j. království nebeské k-u; 

Luk. 13, 21.
— 16, 6. varujte se k-u farizejského; 11.

Mk. 8, 15. Luk. 12, 1.
— 12. aby se varovali od k-u chleba 

Mk. 8,15. pilně se Šetřte k-u Heródesova
1 Kor. 5, 6. maličko k-u všecko těsto nakvašuje; 

Gal. 5, 9.
— 7. vyčisťtež tedy starý k.
— 8. hodujmež ne v k-u starém

ani v k-u zlosti a nešlechetnosti 
Kvasiti.

1 Kr. 16, 9. když on (Ela) v Tersa k-il 
Est. 3,15. král a Aman seděli k-íce

Kvasnice, 
ž. 75, 9. tak že i k. jeho vyváží 
Iz. 51,17. k. z kalicha hrůzy vypil jsi; 22. 
Jer. 48,11. Moab usadil se na k-ích svých 
Sof. 1,12. muže, kt. ulnuli v k-ích svých 

Kvašen.
3 M. 2,11. žádná obět suchá nebude k-a 

Kvašené.
2 M. 12,15. 19. 20. 13, 7. 5 M. 16, 3.



272 Kvašené —  Kýchati.

2M. 13, 3. aniž kdo jez co k-ého
— 7. aniž spatříno bude u tebe co k-ého

5 M. 16, 3. nebudeš v něm jisti nic k-ého
Kvašený.

3 M. 7,13. chléb k. v obět chvály
— 23,17. dva bochníky k-é upečete H.

K večerou.
2 M. 30, 8. rozsvítí Aron lampy k v.

Kvésti.
Ž. 72,16. k. budou měšťané jako byliny
— 92, 8. že kvetou všickni činitelé nepra

vosti
— 13. spravedlivý jako palma k. bude
— 14. v síňcích Boha našeho k. budou
— 103,15. jako květ polní, tak kvete 

Kaz. 12, 5. k. bude mandlový strom 
Pis. 2,15. vinice naše kvete
— 6,10. kvete-li vinný kmen; 7, 12.
— 7,12. kvetou-li jablka zrnatá

Dan. 4, 1. já Nabuchod. kveta na paláců svém 
Ab. 3,17. byť pak fík nekvetl 

Květ.
1 M. 40,10. vycházel k. jeho 
2M. 25,31. k-ově z něho budou
— 33. na prutu jednom, koule a k.
— 34. koule jeho, i k-ové jeho

1 Kr. 6,18. řezby nápodobné k-ům otevř.
— 29. stěny ozdobil řezbami rozvitých k-ů 

Job 14, 2. jako k. vychází a podťat bývá
15, 33. svrže k. svůj jako oliva 

Ž. 103,15. Člověk jako k. polní, tak kvete 
Pis. 5,13. líce jeho jako k-ové vonných věcí 
Iz. 5, 24. k. jejich jako prach vzejde
— 18, 5. když k. vydá hrozen trpký
— 28, 1. běda k-u nestálému v kráse své
— 40, 6. vzácnost jeho jako k. polní
— 7. k. prší, jakž vítr H. povane na něj
— 8. k. prší, ale slovo Boha naš. zůstává 

Jak. 1,10. bohatý jako k. byliny pomine
— 11. a k. její spadl; 1 Petr 1, 24.

1 Petr 1, 24. sláva člověka jako k. trávy
Kvílení.

1 M. 50,10. kvíliti tam k-ím velikým
5 M. 34, 8. vyplněni jsou dnové k. nad Mojž.
2 Sam.19, 2. obrátilo se to vysvobození v k.
Job. 30, 31. v k. obrátila se harfa má
Ž. 39,13. neodmlčujž se k. mému 
Jer. 6,26. vydej se v k., jako po synu jednor. 

vydej se v k. přehořké
— 9,20. učily každá tovaryšku svou k.
— 25,36. k. nejznamenitějších toho stáda
— 31,13. obrátím k. jejich v radost 

Pláč 5,15. obrátilo se v k. plésání naše 
Ez. 2,10. bylo v ní psáno k. a běda
— 31,15. toho dne přivedl jsem k k.

Joel 2,12. obraťte se ke mně s pláčem i s k-ím 
Am. 5,16. po všech ulicích bude k.
— 8,10. proměním svátky vaše v k.

Mich. 1, 8. vydám se v k. jako mladé sovy 
Sof. 1,10. stane se v ten den k. a třeskot 
■Zach. 12,10. kvíliti jako k-ím nad jednorozeným
— 11. y ten den bude veliké k. v Jeruz.

Mat. 2,18. naříkání a pláč a k. mnohé
2 Kor. 7, 7. vypravovav o vašem k.
Jak. 4, 9. smích váš obratiž se v k.
Zj. 21, 4. ani k., ani křiku nebude více

Kvílící.
Kaz. 12, 5. choditi budou po ulici k.
Iz. 61, 2. abych těšil všecky k.
— 3. způsobil radost k-ím Siónským

Kvíliti.
1 M. 23, 2. Abraham k-il nad Sárou a plakal 
Ž. 35,14. jakožto ten, kt. po matce k-í
Iz. 3,26. budou k. brány jeho
— 13, 6. kvělte, nebo blízko j. den H.
— 24, 4. k. bude země; 33, 9. Jer. 12, 11.

14, 2. 23, 10. O z. 4, 3. Joel 1, 10. 
Zach. 12, 12.

— 32,12. k-íce nad prsy, nad poli
— 65,14. pro setření ducha k. budete
— 66,10. radujte se, kt. jste k-ili nad ním 

Jer. 4, 8. kvělte a naříkejte
— 28. k. bude nad tím země
— 16, 6. aniž k. budou nad nimi
— 22,18. nebudouť ho k.: Ach, bratře můj!

nebudou ho k.: Ach, pane!
— 25,34. kvělte pastýři a křičte; 36.
— 34, 5. Ach, pane! k. budou nad tebou 

Plác 2, 8. val i zeď k-í
Ez. 24,16. nekvěl ani plač
— 30, 2. kvělte: Ach, nastojte na tento den

O z. 7,14. když k-i na ložcích svých
— 10, 5. k. bude nad nimi lid jejich 

Joel 1, 9. k-í kněží, služebníci H.
— 11. k-í vinaři z příčiny pšenice

13. přepašte se a kvělte, ó kněží
Am. 1, 2, budou k. salaŠové pastýřů

8, 3. k. budou zpěvové chrámoví 
Am. 9, 5. k-í všickni přebývající na ní 
Sof. 1,11. kvělte vy, kt. bydlíte u vnitřku 
Zach. 11, 2. kvěl jedle, nebo padl cedr 

kvělte dubové Bázanští
— 12,10. budou k. nad ním jako n. jednoroz. 

Mat. 24,30. k. všecka pokolení země; Zj. 1, 7. 
Luk. 6, 25. k. a plakati budete; Jan 16, 20.
— 8, 52. plakali jí všickni a k-ili
— 23,27. kt. plakaly a k-ily ho

Jak. 4, 9. ssouženi buďte, a kvělte, a plačte
— 5, 1. plačte k-íce nad bídami svými 

Zj. 18, 9. budou k. nad ním králové země
— 15. zdaleka stanou plačíce a k-íce
— 19. křičeti budou plačíce a k-ice

Kvítí.
Pis. 4, 5. jako dvé telátek, jenž se pasou v k.
— 7, 2. jako stoh pšenice obrostlý k-ím 

Mat. 6,28. považte k. polního, kterak roste 
Luk. 12,27. patřte na k., kterak rostou

Kvítičko.
Pis. 2,12. k. se ukazuje po zemi

Kýchání.
Job 41, 9. od k. jeho zažžehá se světlo 

Kýchati.
2 Kr. 4,35. k-alo dítě až do sedmikrát
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Kyj.
2 M. 21,20. když by ubil služeb, svého k-em
4 M. 22,27. Balám bil oslici k-em
Př. 10,13. ale k. na hřbet blázna; 26, 3.
Mat. 26, 47. zástup s meči a s k-mi; Mk. 14, 43.

Laabim.
1 M. 10,13. a L.
1 Par. 1,11. Mizraim zplodil L.

Lában.
1 M. 24,29. měla Rebeka bratra, L-a; 25, 20.
— 27, 43. utec k L-ovi, bratru mému
— 28, 5. Jákob šel do Pádan Syrské k L-ovi
— 29, 5. znáte-li L-a, syna Náchorova?
— 29. dal L. Ráchel, dceři své, Bálu
— 30,27. řekl L.: Jestliže nalezl jsem milost
— 36. Jákob pásl ostatek dobytka L-ov&
— 31, 1. uslyšel Jákob slova synů L-ových
— 2. viděl (Jákob) tvář L-ovu
— 12. nebo jsem viděl, co tobě L. dělá
— 20. ušel Jákob tajně od L-a
— 55. L. polibiv synů a dcer svých, odšel
— 32, 4. u L-a jsem byl pohostinu

5 M. 1, 1. L. a Haserot a Dizahab

Labuť.
3 M. 11,13. 18. ohavnost jsou: 1.; 5 M. 14, 16.

Lačněti.
1 Sam. 2, 5. hladovití přestali 1.
Př. 6,30. aby nasytil život svůj, když 1-í
— 10, 3. nedopustí 1. H. duši spravedlivého
— 19,15. duše váhavá 1. bude
— 25,21. jestliže by 1-ěl ten, jenž tě nená

vidí; Řím. 12, 20.
Iz. 9,20. krájeje sobě, však 1. bude
— 44,12. ještě k tomu 1-í až do zemdlení
— 49,10. nebudou 1. ani žízniti

Mat. 5, 6. kt. 1-ějí a žíznějí spravedlnosti
— 12, 3. co učinil David, když 1-ěl?

Mk. 2, 25. Luk. 6, 3.
— 25,35. nebo jsem 1-ěl a; 42.

Luk. 6,21. blahoslavení, kt. nyní 1-íte
— 25. běda vám, nebo 1. budete

Jan 6, 35. kdož přichází ke mně, nebude 1.
1 Kor. 4,11. až do tohoto času i 1-íme
— 11,21. tu někdo 1-í, a jiný se přepil
— 34. pakli kdo 1-í, doma jez 

Fii. 4,12. umímť nasycen býti i 1.
Zj. 7,16. nebudouť 1. více ani žízniti

Lačný.
ž. 146, 7. kt. dává chléb 1-ým
Př. 27, 7. duši 1-é každá hořkost sladká
Iz. 29, 8. jako když se 1-ému zdá, an jí
— 32, 6. jak by znuzil duši 1-ého
— 58, 7. aby lámal 1-ému chléb; Ez. 18, 7.16.
— 10. vyleješ-li 1-ému duši svou

Ez. 18, 7. chleba svého by 1-ému udílel; 16.
Mat. 12, 1. učedlníci jeho 1-í jsouce
— 15,32. propustiti jich 1-ých nechci

Mat. 26,55. vyšli jste s meči a s k-mi jímati 
mne; Mk. 14, 48. Luk. 22, 52.

Mk. 14,65. služebníci k-i jej bili 
Kysati.

ž. 38, 6. kyši rány mé pro bláznovství mé

Mat. 25,37. kdy jsme tě vídali 1-ého? 44.
Mk. 8, 3. rózpustím-li je 1-é, zhynou 
Luk. 1,53. 1-é nakrmil dobrými věcmi 
Sk. 27, 33. trváte 1-i, nic nejedouce 

Lahodící.
Př. 20,19. k 1-ímu rty svými nepřiměšuj se 

Lahoditi.
Ž. 49,19. duši své, pokudž j. živ, 1-í 
Př. 2,16. od ženy cizí, kt. řečmi svými 1-í
— 28,23. spíše nežli ten, kt. 1-í jazykem

Lahodně.
Job 40,22. zdaž mluviti bude tobě 1.
Ž. 5,10. jazykem svým 1. mluví 

Lahodnost.
Př. 7,21. 1-í rtů svých přinutila jej 

Lahodný.
Př. 27, 6. než 1-á líbání nenávidícího 
Řím. 16,18. 1-ými řečmi svodí srdce prostých 

Lahůdka.
Př. 23, 3. nežádej 1-ek jeho 

Lahvice.
1 M. 21,14. vzal chléb a I-i vody; 15. 19.
Joz. 9, 4. vzali kožené 1. vinné vetché; 13.
1 Sam.10, 3. třetí nesa 1-i vína
— 25,18. dvě kožené 1. vína

2 Sam. 6,19. vína 1-i jednu; 1 Par. 16, 3.
1 Kr. 14, 3. a vezmouc 1-i medu, jdi 
Job 38, 37. 1. nebeské kdo nastrojuje? 
ž. 56, 9. schovej slzy mé do 1. své 
Iz. 5,10. deset dílců vydá 1-i jednu 
Oz. 7, 5. k nemoci jej přivodí 1-í vína

Láchis.
Joz. 10, 3. k Jafiovi, králi L.; 5.
— 31. táhl Jozue z Lebna do L.
— 12,11. král L. jeden
— 15,20. 39. dědictví synů Juda: L.

2 Kr. 14,19. (Amaziáš) utekl do L.; 2 Par. 25,27.
— 18,14. poslal Ezechiáš do L.; 17.

2 Par. 11, 5. 9. Roboám vzdělal L. atd.
Neh. 11,25. 30. ze synů Judových bydlili v L. 
Jer. 34, 7. vojsko krále Babyl. bojov. proti L. 
Mich. 1,13. zapřáhni koně, obyvatelkyně L. 

Lais.
Soud. 18, 7. přišli do L., a viděU lid; 14.27.29.
1 Sam.25,44. Míkol dal byl Faltiovi, synu L.

2 Sam. 3, 15.
Iz. 10,30* naříkej, ať se slyší v L.

Láka.
2 Par. 2,10. dám na dělníky 20.000 lák vína

Lákati.
Iz. 3,16. i nohama svýma 1-ají

L.
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Lakomec.
1 Koř. 5,10. (abyste se nesměšovali) s 1-ci
— 11. kdyby kdo, maje jméno bratr, b y li
— 6,10. ani 1-ci království B. nedújdou 

Ef. 5, 5. 1. nemá dědictvi v království Kr.
1 Tim. 3, 3. (musiť biskup býti) ne 1.

Lakomě.
Ab. 2, 9. běda tomu, kdož 1. hledá zisku
2 Petr 2, 3. 1. skrze vymyšlené řeči kupčiti

Lakoměti.
Job 27, 8. jaká j. naděje pokrytce, by 1-ěl

Lakomství.
2 M. 18,21. kt. v nenávisti mají 1.
1 Sam. 8, 3. synové (Samuel.) uchýlili se po 1. 
Ž. 119,36. nakloň srdce mého — a ne k 1. 
Př. 15,27. kdož dychtí po 1., kormoutí dům 
Iz. 57,17. pro nepravost 1. jeho rozhněval 
Jer. 6,13. všickni vydali se v 1.; 8, 10.
— 22,17. srdce tvé nehledí než 1. tvého
— 51,13. přišlo skončení, cíl 1. tvého 

Mk. 7,22. (ze srdce pocházejí) krádeže, 1. 
Luk. 12,15. vystříhejte se od 1.
iUm. 1,29. jsouce naplněni 1-im
Ef. 5, 3. 1. aniž jmenováno buď mezi vámi
Kol. 3, 5. 1., jenž j. modlám sloužení
1 Tes. 2, 5. aniž jsme 1. provodili 
Žid. 13, 5. obcování veďte bez 1.
2 Petr 2,14. srdce majíce vycvičené v 1.

Lakomý.
Ž. 10, 3. 1. sobě pochlebuje a H. popouzí 
Luk. 16,14. farizeové, kt. byli 1-í, posmívali se 

Lakotný.
Př. 23, 2. vrazil by nůž do hrdla, byl-li by 1. 

Lama.
Mat. 27,46. Eli, 1. zabachtani; Mk. 15, 34. 

Lámání.
Luk. 24,35. kterak ho poznali v 1. chleba 
Sk. 2,42. zůstávali v 1. chleba
— 20, 7. když se sešli k 1. chleba

Lámati.
2 Sam.22,35. 1-i lučiště ocelivá; Ž. 18, 35.
Z. 46,10. lučiště 1-e, kopí posekává
— 107,16. 1-e brány měděné

Př. 25,15. jazyk měkký 1-e kosti 
Iz. 58, 7. abys 1-al lačnému chléb svůj 
Pláč 4, 4. není, kdo by 1-al jim (chléb)
Mat. 14,19. 1-aje dával učedlníkům
— 15,36. 1-al a dal učedlníkům; Mk. 8, 6.
— 26,26. vzav chléb a dobrořečiv I-al a dal;

Mk. 14, 22. Luk. 22, 19. 1 Kor. 11,24. 
Mk. 6,41. dobrořečil i 1-al chleby
— 8,19. že jsem 5 chlebů 1-al mezi 5000? 

Luk. 9,16. 1-al a rozdával učedlníkům
— 24,30. dobrořečil, a 1-aje, podával jim 

Jan 19,33. k Jež. přišedše, nel-ali hnátů jeho 
Sk. 2,46. 1-ajice po domich chléb
— 20,11. a vstoupiv (Pavei), 1-al chléb a jedl

1 Kor. 10,16. chléb, kt. 1-me, zdaliž není

Lámati se.
Ez. 29, 7. když se chytají tebe rukou, l*eš se

Sk. 27, 41. konec (lodi) 1-al se násilím vln 
1 Koř. 11,24. to j. tělo mé, kt. se za vás 1-e

Lámech.
1 M. 4,18. Matuzael zplodil L-a
— 24. tedy pro L-a 70krát 7 krát
— 5,25. Matuzalém zplodil L-a;

1 Par. 1, 3. Luk. 3, 36.
Lampa.

2 M. 25,37. sedm lamp; 37, 23. Zach. 4, 2.
Zj. 4, 5.

— 30, 8. když rozsvítí Aron 1-y k večerou
3 M. 24, 4. rozstavovati 1-y před H.
2 Par. 29, 6. 7. otcové naši zhasili 1-y
Mat. 25, 1. podob, desíti pannam, kt. vzavše 1-y 
Zj. 4, 5. sedm lamp ohnivých před trůnem

Laň.
1 M. 49,21. Neftalím jako 1. vypuštěná
Job 39, 1. 1. ku porodu pracující spatřil-lis?
Ž. 29, 9. čini, že 1-ě plodu pozbývají 
Př. 5,19. (z) 1-ě milostné a srny utěšené 
Pis. 2, 7. zavazujiť vás přísahou skrze 1-ě 
Jer. 14, 5. 1. na poli, což porodí, opustí 

Laní.
2 Sam.22,34. nohy mé jako 1.; Ž. 18,34. Ab. 3,19.

Laodicenský.
Kol. 4,15. 16. Zj. 3, 14.

Laodicia.
Kol. 2, 1. 4, 13. Zj. 1, 11.

Laomin.
1 M. 25, 3. a L.

Lapati.
Job 5,13. 1-á moudré v chytrosti; 1 Kor. 3,19. 
Př. 26,17. psa za uši 1-á 
Jan 10,12. vlk 1-á a rozhání ovce 

Lapen.
Př. 3,26. ostřihati b. nohy tvé, abys nebyl 1. 
Jer. 48, 44. osidlem 1. bude 
Pláč 4,20. pomazaný H. 1. j.

Lasea.
Sk. 27, 8. nedaleko bylo město L.

Láska.
1 M. 29,31. vida H., že Lía nemá 1-y 
1 Sam.20,17. zavázal Jonata v 1-ce odměnné 

Dav.
1 Par. 29, 3. z veliké 1-y k domu B. svého 
Ž. 45, 1. vyučující, píseň o 1-ce
— 77, 8. nikdy-liž již více 1-y neukáže?

Př. 10,12. 1. přikrývá všecka přestoupeni
— 12, 2. dobrý nalézá 1-u u H.
— 15,17. lepší j. krmě ze zelí, kdež j. 1.
— 17, 9. kdo přikrývá přestoup., hledá 1-y
— 18,22. navážil 1-y od H-a

Pis. 2, 4. maje za korouhev 1-u ke mně
Jer. 2, 2. pro 1-u snětí tvého
Mat. 24,12. ustydne 1. mnohých
Luk. 11,42. opouštíte soud a 1-u Boží
Jan 13,35. budete-li mí ti 1-u jedni k druhým
Řím. 5, 5. 1. Boží rozlita j. v srdcích našich
— 8. dokazujeť Bůh 1-y své k nám
— 8,35. kdo nás odloučí od 1-y Kristovy?
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ftim. 12,10. 1-ou bratrskou jedni k druh. nakl.
— 13,10. 1. bližnímu zle neučiní

plnost zákona jest 1.
— 14,15. již nechodíš podlé 1-y

IKor. 4,21. s metlou-li abych přišel, čili s 1-ou
1 Kor. 8, 1. známost nadýmá, ale 1. vzdělává
— 13, 1. 1-y kdybych neměl, učiněn jsem
— 4. 1. trpělivá j., 1. nezávidí, 1. není

všeteč.
— 8. 1. nikdy nevypadá
— 13. nyni zůstává víra, naděje, 1.

největši z nich jestiť 1.
— 14, 1. stůjtež o 1-u
— 16,14. všecky věci vaše ať se dějí v 1-e
— 24. 1. má v Kristu se všechněmi vámi

2 Kor. 2, 4. abyste poznali 1-u, kt. k vám mám
— 8. prosím, abyste utvrdili k němu 1-u
— 5,14. 1. Kristová víže nás
— 6, 6. (chovajíce se) v 1-e neošemetné
— 8, 8. vaši upřímnou 1-u ukázati chtěje
— 13,11. Bůh 1-y a pokoje budeť s vámi
— 13. 1. Boží se všechněmi vámi 

Gal. 5, 6. víra skrze l-ti dělající
— 13. skrze 1-u posluhujte sobě vespolek
— 22. ovoce Ducha jestiť 1., radost atd. 

Ef. 1, 4. svati před obličejem jeho v I-e
— 15. o vaší 1-ce ke všechněm svátým
— 2, 4. pro vélikou 1-u svou
— 3,18. abyste v 1-e vkořeněni jsouce
— 19. poznati přenesmírnou 1-u Kristovu
— 4, 2. snášejíce se vespolek v 1-e
— 15. upřímně se majíce v 1-e
— 16. zrůst béře k vzděláni svému v 1-e
— 5, 2. choďte v 1-e, jako i Kristus
— 6,23. pokoj bratřím, a 1. s věrou 

Fil. 1, 9. aby 1. vaše se rozhojňovala
— 2, 1. jest-li které utěšení 1-y
— 2. jednostejnou 1-u majíce 

Kol. 2, 2. srdce jejich spojená v 1-e
— 3,14. v 1-u, kt. j. svazek dokonalosti

1 Tes. 3,12. Pán račiž rozhojn. v 1-e; 2 Tes. 1,3.
— 4, 9. o 1-e bratrské není potřebí psáti
— 5, 8. oblečeni v pancíř viry a 1-y

2 Tes. 1, 3. rozmáhá se 1. jednohokaždého
z vás; 1 Tes. 3, 12.

— 2,10. hynou, proto že 1-y pravdy nepřijali
— 3, 5. Pán spravujž srdce vaše k 1-e B.

1 Tim. 1, 5. konec přikázaní j. 1. ze srdce čistého
— 6,11. následuj viry, 1-y; 2 Tim. 2, 22. 

Filem. 9. však pro 1-u raději prosím
Žid. 6,10. aby se zapomenul na pracovitou 1-u
— 10,24. k rozněcováni se v 1-e
— 13, 1. 1. bratrská ať zůstává

1 Petr 4, 8. 1-u jedni k druhým opravdovou
mějte
1. přikryje množství hříchů

2 Petr 1, 7. k milováni bratrstva 1-u
1 Jan 2, 5. 1. Boží v tom j. dokonalá
— 15. neníť 1-y Otcovy v něm
— 3, 1. pohleďte, jakou 1-u dal nám Otec
— 17. kterak 1. Boží zůstává v něm?
— 4, 7. 1. z Boha jest
— 8. Bůh 1. jest; 16.

1 Jan 4, 9. v tomť zjevena j. 1. Boži
— 10. v tomť j. 1., ne že bychom my
— 12. 1. jeho dokonalá j. v nás; 17.
— 16. myť jsme poznali a uvěřili o 1-e

kdož v 1-e přebývá, v B. přebývá
— 17. k dokonáni svému přišla 1.
— 18. bázněť není v 1-e

1. dokonalá ven vyhání bázeň 
1 Jan 4,18. kdož se bojí, není dokonalý v 1-e
— 5, 3. toť j. 1. Boži, abychom přikázaní

jeho ostřihali; 2 Jan 6.
Juda 2. i 1. budiž rozmnožena
— 21. ostřihejte se v 1-e Boží

Zj. 2, 4. že jsi tu prvni 1-u svou opustil
— 19. známť skutky tvé i 1-u

Laskav.
1 M. 25,28. i byl Izák 1. na Ezau

ale Rebeka l-a byla na Jákoba
— 29,20. proto žé 1. byl na ni

4 M. 14, 8. bude-li H. 1. na nás, uvedeť ná*
2 Par. 26,10. (Uziáš) 1. byl na roli
Př. 14,35. 1. bývá křál na služebníka rozumn.

Laskavě.
2 M. 15,13. 1. povedeš jej v sile své k příbytku 
Ž. 85, 2. 1-s se, H-e, někdy ukazoval 

Laskominy.
Jer. 31,29. zubové synů 1. mají; Ez. 18, 2.
— 30. 1. míti budou zubové jeho

Latině.
Jan 19,20. bylo psáno židovsky, řecký a 1.

Latinský.
Luk. 23,38. nápis napsaný literami 1-ými

Latuzim.
1 M. 25, 3. a L.

Lavička*
Ez. 27, 6. 1-y tvé dělávali z kostí slonových 

Lazar.
Luk. 16,20. byl jeden žebrák, jménem L.
Jan 11, 1. byl nemocen nějaký L. z Betani
— 2. Maria, jejíž bratr L. byl nemocen
— 5. miloval Ježíš L-a
— 11. L., přítel náš spi; 14.
— 43. Ježíš zvolal: L-ře, pojď ven
— 12, 1. Ježíš přišel do Betani, kdež byl L.
— 2. L. byl jeden ze stolících s nimi
— 9. ale také aby L-a viděli
— 10. aby i L-a zamordovali
— 17. že L-a povolal z hrobu

Leb.
2 Kr. 9,35. nenalezli než 1. a nohy a

Lebbeus.
Mat 10, 3. L. příjmím Taddeus

Lebka.
1 Sam.17, 5. 1. ocelivá na hlavě jeho
2 Par. 26,14. připravil Uziáš vojsku 1-y
Iz. 59,17. 1. spaseni na hlavě jeho; Ef. 6, 17.
Jer. 46, 4. postavte se s 1-ami
Ez. 23,24. přitáhnou na tě se Štíty i 1-ami
— 27,10. pavézu a 1-u zavěšovali v tobě



276 Lebka —  Lejno.

Ef. 6,17. 1-u spaseni vezměte
1 Tes. 5, 8. oblečeni jsouce v 1-u naděje spasení 

Lebni.
4 M. 3,18. 1 Par. 6, 17. jména synů Gérsono-

vých: L.
Lebno. Lebna.

4M. 33,20. položili se v L.; 21.
Joz. 10,29. táhl Jozue k L-u a dobýval L-a
— 12,15. král L-a jeden
— 21,13. synům Arona kněze, L.

2Kr. 8,22. odstoupilo i L.; 2 Par. 21, 10.
— 19, 8. krále Assyrsk., an dobývá L-a

1 Par. 6,57. L. a předměstí jeho
Leč*

IT im . 5,19. 1. pode dvěma neb třemi svědky
Léč.

2. 25,15. on z 1-i vyvodí nohy mé
— 31, 5. vyveď mne z 1-i, kterouž polékli
— 66,11. uvedl jsi nás byl do 1-i 

Iz. 51,20. jako bůvol v 1-i
Léčeti.

2. 38,13. kt. stojí o bezživotí mé, osidla 1-eji 
Iz. 29,21. na toho, kt. je tresce, v bráně 1-ejí 
Jer. 5,26. jako čižebníci, kt. 1-eji

Léčiti.
Job 5,18. raní, ruka jeho také 1-i 
Oz. 7, 1. když 1-ím Izraele 
Zach. 11,16. aniž což polámaného j., 1.

Léčka.
Job 18,10. skrytať j. 1. jeho na stezce 
2. 140, 6. pyšni 1-y své mi položili 
Iz. 8,14. 1-ou i obyvatelům Jeruzalémským 
Am. 3, 5. když by žádné 1-y nebylo?

Led.
Job 6,16. potokové, kt. kalní bývají od 1-u 
2. 78,47. stloukl stromy fíkové 1-em
— 147,17. hází 1-em svým jako skývami

Ledví.
5 M. 33,11. zlomuj 1. nepřátel jeho 
Job 16,13. rozťal 1. má beze vší lítosti
— 19,27. jakkoli zhynula 1. má

2. 7,10. zkušuješ srdce a 1.; Jer. 11, 20. 
17, 10. 20, 12. Zj. 2, 23.

— 16, 7. v noci vyučují mne 1. má
— 26, 2. zkus mne, přepal 1. má
— 38, 8. 1. má plná jsou mrzkosti
— 73,21. 1. má bodena byla
— 139,13. ty v moci máš 1. má 

Př. 23,16. plésati budou 1. má
Iz. 11, 5. pravda přepásáním 1. jeho 
Jer. 12, 2. ale daleko od 1. jejich 
Pláč 3,13. postřelil 1. má střelami 
Sk. 2,30. že z plodu 1. jeho vzbudí Krista

Ledvina.
2 M. 29,13. 1-y s tukem; 22. (3 M. 3, 4. 10.)

Ledvinka.
3M. 3, 4. též obě 1-y s tukem; 10.

Legát.
Abd. 1. (od) l-a k národům vyslaného

Léhati.
5M. 6, 7. mluviti o nich, 1-aje i vstávaje 
Ez. 34,14. 1. budou v ovčinci veselém 
Joel 1,13. 1-ejte i v noci v žíních 

Lehčeji.
2 M. 18,22. a tak 1. bude tobě, když jiní 
Mat 10,15. 1. bude v den soudný; 11, 22. 24. 

Mk. 6, 11. Luk. 10, 12. 14. 
Lehčejsí.

2. 62,10. 1. budou nežli marnost 
Lehkomyslně.

2 Kor. 1,17. zdali jsem co 1. činil?
Lehkomyslný.

Př. 18, 3. s 1-ým přichází útržka
Sk. 17, 5. Židé přivzavše k sobě někt. 1-é lidi

Lehkost.
1 Sam.20,30. k hanbě a 1-i matky své 
2. 50,20. na syna matky své 1. uvodíš

— 71,13. přikryti buďte 1-i a hanbou 
Př. 6,33. trápeni a 1-i dochází
— 10,18. kdož uvodí v 1., blázen j.
— 13,18. 1. potká toho, jenž se vytahuje
— 19,26. syn, kt. hanbu a 1. činí

Iz. 47, 6. v 1. jsem uvedl dědictví své
— 48,11. jakž by mohlo v 1. vydáno býti?
— 65, 7. na pahrbcích v 1. uvodili mne 

Mich. 7, 6. syn v 1. uvodí otce
Nah. 3, 6. uvedu tě v 1. a vystavím tě 
Mat. 1,19. Jozef nechtěv ji v 1. uvésti 
Luk. 11, 45. i nám také 1. činíš

Lehký.
Job 24,18. 1-cí jsou na svrchku vody 
Iz. 19, 1. H. béře se na oblaku 1-ém 
Dan. 5, 27. zvážen jsi a nalezen jsi 1.
Mat. 11,30. břímě mé 1-é

Lehnouti.
1 M. 19, 4. prvé než 1-li, muži města toho
1 Kr. 19, 5. (Eliáš) 1-1 a usnul pod tim jalovcem
— 6. pojedl a napil se, a 1-1 zase
— 21, 4. Achab 1-1 na lůžko své 

Job 7,21.-nebo již v zemi 1-u
— 14,12. tak člověk, když 1-e, nevstává
— 20,11. s ním v prachu 1-ou

Ž. 3, 6. já jsem 1-1 a spal jsem
— 4, 9. jáť u pokoji i 1-u i spáti budu 

Př. 3,24. když 1-eš, nebudeš se strašiti 
Ez. 4, 4. ty 1-i na levý bok svůj

Lehoučký.
2 Kor. 4,17. nynější 1-é ssóužení naše

Leehi.
Soud. 15,17. nazval to místo Ramat L.
— 19. otevřel Bůh skálu v L.

Lejno.
2 M. 29,14. kůži s 1-y; 3 M. 4, 11. 8, 17. 16, 27.
2Kr. 18,27. aby l-a svá jedli; Iz. 36, 12.
Job 20, 7. jako 1. na věky zahyne
Iz. 28, 8. stolové plní vývratků a lejn
Ez. 4,12. ten 1-y nečistoty lidské pec; 15.
Sof. 1,17. těla jejich jako l-a
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Mal. 2, 3. vkydnu 1;; 1. oběti vašich 
Fil. 3, 8. mám to za l-a, abych K. získal 

Lejtko.
2. 147,10. aniž se kochá v 1-ách muže udatn.

Lék.
Nah. 3,19. k potření tvému není 1-u 

Lekání.
2 M. 15,16. připadne na ně strach a 1.
5M. 2,25. dnes počnu pouŠtěti strach a 1.
Job 4,14. strach připadl na mne a 1.

Lékař.
1 M. 50, 2. Jozef poručil 1-ům

pomazali 1-i vonnými věcmi Izraele
2 Par. 16,12. v nemoci nehledal Boha, ale 1-ů 
Job 13, 4. jste 1-i marni všickni vy
Jer. 8,22. což není žádného 1-e tam?
Mat 9,12. nepotřebujíť zdraví 1-e; Mk. 2, 17. 

Luk. 5, 31.
Mk. 5,26. mnoho byla tráp. od mnohých 1-ů 
Luk. 4,23. 1-i, uzdrav se sám
— 8, 43. na 1-e vynaložila všecken statek 

Kol. 4,14. Lukáš 1. milý
Lékařství.

Př. 4,22. všemu tělu jejich 1-ím
— 12,18. jazyk moudrých j. 1.
— 13,17. jednatel věrný j. 1.
— 16,24. řeči utěšené (jsou) 1. kostem
— 17,22. srdce veselé občerstvuje jako 1.
— 20,30. modřiny ran jsou 1. při zlém
— 29, 1. neprospěje žádné 1.

Iz. 53, 5. zsinalosti jeho 1. nám způsobeno 
Jer. 8,22. což není žádného 1. v Galád?
— 30,13. 1. platného mí ti nebudeš
— 46,11. nadarmo užíváš mnohého 1.

Ez. 30, 21. nebudeť ani přičiněno 1.
— 47,12. listí jeho (jsou) k 1.

Lekati se.
5M. 7,21. nel-ejž se strachu jejich
— 20, 3. nestrachujte se, aniž se 1-ejte
— 31, 6. aniž se 1-ejte tváři jejich

Joz. 1, 9. neboj se, ani 1-ej; 1 Par. 22, 13.
1 Sam. 4,13. srdce jeho (Eli) 1-alo se za truhlu B.
— 17, 32. nechť, se nel-á srdce člověka 

Job 3,25. čehož jsem se 1-al, stalo se mi 
2. 27, 3. nebude se 1. srdce mé
Iz. 44, 8. nebojtež se ani se 1-ejte 
Jer. 1,17. nel-ej se jich, abych tě nepotřel 
Mk. 14,33. počal se 1. a teskliv býti 

Lekavý.
5 M. 20, 8. kdo j. bázlivý a 1-ého srdce
— 28, 65. dá H. tobě srdce 1-é 

Soud. 7, 3. kdo j. 1., navrať se zase
Lekno.

Jon. 2, 6. 1. otočilo se okolo hlavy mé
Leknouti se.

Př. 3,25. nel-eš se strachu náhlého 
Mk. 1,27. lekli se všickni 
Žid. 12,21. lekl jsem se, až se třesu 

Lemuel.
Př. 31, 1. slova proroctví L-e krále; 4.

Len.
2 M. 9*, 31. potlučen j. 1. a ječmen
3 M. 19,19. rouchem z vlny a ze lnu; 5 M. 22,11. 
Př. 31,13. hledá pilně vlny a lnu
Iz. 42, 3. lnu kouřícího se neuhasí;

Mat. 12, 20.
Oz. 2, 5. kt. mi dodávají lnu mého
— 9. protož odejmu jí 1. svůj

Lenivý.
Př. 10,26. tak j. 1. těm, kt. jej posílají
— 13, 4. žádá a nic nemá duše 1-ého
— 15,19. cesta 1-ého j. jako plot z trní
— 19,24. 1. schovává ruku za ňadra; 26, 15.
— 21,25. žádost 1-ého zabíjí jej
— 24, 30. přes pole 1-ého šel jsem
— 26,16. moudřejší j. 1. u sebe sám, nežli 

Mat. 25,26. služebnice zlý a 1.
Tit. 1,12. Kretenští jsou břicha 1-á 
Žid. 6,12. abyste nebyli 1-í, ale následovníci 

Lenoch.
Př. 6, 6. jdi k mravenci, 1-u
— 9. dokudž, 1-u, ležeti budeš
— 20, 4. 1. neoře pro zimu
— 22,13. říká 1.: Lev j. vně; 26, 13.
— 26,14. dvéře na stěžejích a 1. na lůži

Lenost.
Př. 19,15. 1. přivodí tvrdý sen 
Kaz. 10,18. pro 1. schází krov

Lenovati se.
Soud. 18, 9. nel-ujtež se táhnouti
Př. 24,10. budeš-li se 1. ve dni ssouženi

Lépe.
1 M. 29,19. 1-ť j., abych ji tobě dal, nežli jinému
2 M. 14,12. 1. bylo nám sloužiti Egyptským
4 M. 11,18. jistě že 1. nám bylo v Egyptě
— 14, 3. není-liž nám 1. navrátiti se do E.?

1 Sam.15,22. poslouchati 1. j., nežli obětovati
ž. 118-, 8. 1. j. doufati v H. nežli v knížatech
Př. 3,14. 1-ť jest zajisté těžeti jí, nežli
— 16,16. 1. j. nabyti moudrosti, než zlata

nabýti rozumnosti 1. než stříbra
— 19. 1. j. poníženého ducha býti
— 17,12. 1. člověku potkati se s nedvědicí 

Kaz. 4, 9. 1-ť j. dvěma než jednomu
— 6, 9. 1. j. vidě ti, nežli žádati
— 7, 2. 1. j. jiti do domu zármutku
— 5. 1. j. slyše ti žehrání moudrého
— 10,10. 1. může to spravili moudrost 

Pláč 4, 9. 1. se stalo těm, jenž zbiti jsou 
Oz. 2, 7. proto že mi 1. tehdáž bylo než nyní 
Jon. 4, 3. 1. j. umříti, nežli živu býti
Mat. 18, 6. 1. aby žernov.; Mk. 9, 42. Luk. 17,2.
— 8. 1. j. tobě do života vjíti; 9. Mk. 9,47. 

Mk. 9,43. 1-ť j. tobě bezrukému vjíti do života
— 45. 1-ť j. tobě kulhavému vjíti do života 

Jan 4,52. hodinu, v kt. by se 1. měl
1 Kor. 7, 9. 1. j. v stav manželský vstoupiti
— 38. ale kdo nevdává, 1. činí
— 9,15. anoť by mi mnohem 1. bylo umříti 

Fil. 1,23. býti s Kristem, což by mn. 1. bylo 
Žid. 12,24. krví 1. mluvící než Ábelova
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1 Petr 3,17. 1-ť j., abyste dobře činíce trpěli
2 Petr 2,21. 1. by jim bylo nepoznávati cesty spr.

Lepií.
3 M. 27,10. aniž dá 1-ho za horší
Soud. 8, 2. není 1. paběrování Efraimovo?
— 11,25. zdali jsi ty čím 1. Baláka

Rut 4,15. nevěsta tvá tobě 1. j., nežli 7 synů 
1 Sam. 1, 8. zdaliž nejsem tobě 1. nežli 10 synů?
— 15,28. dal je bližnímu, 1-ímu než jsi ty
— 27, 1. nic mi 1-ího není, než abych

1 Kr. 2, 32. obořiv se na 2 muže 1. než j. sám
— 19, 4. nejsem 1. otců svých
— 21, 2. dámť za ni vinici 1.

Est. 1,19. království dá král jiné 1.
Ž. 37,16. 1. j. málo, což má spravedlivý
— 63, 4. j. 1. milosrdenství tvé, nežli život

84,11. 1. j. den v síňcích tvých, než jinde
tisíc

— 119,72. za 1. sobě pokládám zákon úst tv. 
Př. 8,11. 1. j. moudrost než drahé kamení
— 19. 1. j. ovoce mé než nejlepší zlato
— 15,16. 1. j. maličko s bázní H-ovou
— 17. 1. j. krmě ze zeli, kdež j. láska
— 16, 8. 1. j. maličko se spravedlností
— 32. 1. j. zpozdilý k hněvu, než rek
— 17, 1. 1. j. kus chleba suchého s pokojem
— 27, 5. 1. j. domlouvání zjevné
— 10. 1-ť j. soused blízký, než bratr 

Kaz. 4, 6. 1. j. plná hrst s odpočinutím
— 7, 1. 1. j. jméno dobré nežli mast výborná
— 3. 1. j. horlení nežli smích
— 8. 1. j. skončení věci, nežli počátek

1. j. dlouho čekající nežli vysokom.
— 9,16. 1. j. moudrost než síla
— 11, 6. ty nevíš, co j. 1-ího, to-li či ono 

Iz. 56, 5. dám jim jméno 1. nežli synů a dcer 
Oz. 10, 1. čím 1. j. země jeho, tím více 
Am. 6, 2. jsou-li která království 1.?
Mat. 12,12. 1. j. člověk než ovce
Luk. 5,39. staré (víno) 1. j.
Sk. 24,10. s 1. myslí odpovídati budu 
1 Kor. 8, 8. snažujte se, dojiti darů 1-ích
Žid. 6, 9. nadějemeť se o vás 1-ích věcí
— 7,19. na místo jeho uvedena 1. naděje
— 22. 1. smi. prostředníkem Ježíš; 8, 6.
— 8, 6. kt. 1-ími zaslíbeními j. utvrzena
— 10, 34. že v sobě máte 1. zboží nebeské
— 11, 4. 1. obět Bohu obětoval Abel
— 16. oni 1. žádají, to j. nebeské
— 35. aby 1-ího dosáhli vzkříšení
— 40. že Bůh něco 1-ího nám obmýšlel

Les.
Joz. 17,15. vejdi do l-a a vyplaň sobě
1 Sam.14, 25. šli do l-a
— 23,15. byl na poušti Zif v 1-e; 16. 18. 19.
— 16. Jonata přišel k Davidovi do l-a

2 Sam.18, 8. více pohubil lidu 1. nežli meč
1 Kr. 10,17. složil je v domě 1-u Libánského
2 Par. 27, 4. v 1-ích zdělal zámky 
Ž. 29, 9. hlas H. obnažuje i 1-y
— 83,15. jakož oheň spaluje 1.

Iz. 10, 34. vyseká houšť 1-ů sekerou

Iz. 29,17. zdaliž pole za 1. nebude počteno? 
Jer. 10, 3. setna dřevo sekerou v 1-e 
Ez. 20, 46. prorokuj proti 1-u
— 47. a rci 1-u polednímu
— 34,25. budou spáti i po 1-ích 

Zach. 11, 2. klesl 1. ohražený
Jak. 3, 5. kterak veliký l. zapálil 

Lesní.
ž. 50,10. má j. všecka zvěř 1.
Mat. 3, 4. med 1.; Mk. 1, 6.

Lest.
Job 13, 7. aneb za něho mluviti máte 1.?
— 15,35. břicho jejich stroji 1.
—- 27, 4. jazyk můj vynášeti lsti (nebude)
— 31, 5. chvátala-li ke lsti noha má? 

ž. 10, 7. ústa jeho plná jsou lsti
— 32, 2. v jehož duchu lsti není
— 34,14. zdržuj rty od mluvení lsti
— 38,13. přes celý den 1. smýšlejí
— 50,19. jazyk tvůj skládá 1.
— 52, 4. jazyk tvůj jako břitva 1. provodí
— 55,12. aniž vychází 1. z ulic jeho
— 72,14. od lsti vysvobodí duši jejich
— 101, 7. nebude v domě mém činící 1.
— 105, 25. ukládali 1. o služebnících jeho 

Př. 12,17. svědek falešný 1. (ohlašuje)
— 20. v srdci těch, kt. zlé obmýšlejí,

bývá 1.
— 14, 8. bláznovství bláznů ke lsti
— 26,24. u vnitřnosti své skládá 1.

Iz. 30,12. proto že doufáte ve lsti
— 53, 9. aniž nalezena 1. v ústech jeho;

1 Petr 2, 22.
Jer. 5, 27. domové jejich plní jsou lsti
— 8, 5. chytají se lsti, nechtí se navrátiti
— 9, 6. pro 1. nechtějí mne poznati
— 8. 1. mluví
— 14,14. 1. srdce svého prorokují
— 23, 26. jsou proroci lsti srdce svého 

Dan. 11, 23. prokáže nad ním 1.
Oz. 11,12. obklíčili mne dům Izraelský lstí 
Sof. 1, 9. naplňují dům pánů svých lstí 
Mk. 6,19. Herodias 1. skládala proti němu
— 7,21. 22. ze srdce lidského pocházejí 1. 

Jan 1, 48. Izraelitský, v němžto lsti není 
Sk. 13,10. ó plný vší lsti a nešlechetnosti 
Řím. 1, 29. jsouce plní lsti, zlých obyčejů
2 Kor. 12,16. chytrý jsa, lsti jsem vás zjimal 
1 Tes. 2, 3. napomínání naše nebylo ve lsti
1 Petr 2, 1. složíce všelikou 1. a pokrytství
— 2. mléka beze lsti, Božího slova
— 22. aniž j. 1. nalezena v ústech jeho
— '3,10. ústa jeho ať nemluví lsti

2 Petr 2,13. hodujíce, v svých lstech se kochají 
Zj. 14, 5. v ústech jejich není nalezena 1.

Létající.
ž. 91, 5. ani střely 1. ve dne 
Iz. 14,29. drak ohnivý 1.; 30, 6.
— 29, 5. jako plev 1-ích množství ukrutníků

Létati.
1 M. 1,20. ptactvo, kt. by 1-alo pod oblohou 
Job 5, 7. jako jiskry z uhlí vzhůru l-a ji
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Job 39,26. zdali podlé rozumu tv. 1-á jestřáb? 
Ab. 3,11. střely tvé 1-aly 

Letěti.
5 M. 28,49. národ z daleka, jako 1-i orlice
2 Sam.22,11. vsedl na cherubín a 1-ěl; 2. 18, 11. 
2. 18,11. 1-ěl na peří větrovém
Nah. 3,17. slunce vzešlo, tožť 1-í
Zach. 5, 1. a aj, kniha 1-ěla
Zj. 8,13. viděl jsem anděla, an 1-i; (14, 6.)
— 12,14. aby 1-ěla od tváři hada na poušť

Letící.
Job 9,26. pominuli jako orlice 1. na pastvu 
Zach. 5, 2. vidím knihu 1.
Zj. 4, 7. čtvrté zvíře podobné orlu 1-ímu
— 14, 6. viděl jsem jiného anděla 1-ího

Letní.
Soud. 3,20. (Eglon) seděl na paláci 1-ím
— 24. jest na potřebě v pokoji 1-ím

2. 32, 4. vlhkost má obrátila se v sucho 1.
Iz. 16, 9. provyskování nad ovocem tv. 1-ím 
Jer. 40,12. nasbírali 1-ího ovoce mnoho 
Dan. 2,35. jako plevy z placu 1-ího 
Am. 3,15. udeřím domem zimním o dům 1.
— 8, 1. 2. koš ovoce 1-ho

Letnice.
Sk. 20,16. aby byl o 1-ich v Jeruzalémě 
1 Kor. 16, 8. zůstanuť v Efezu až do 1-c

Léto.
1 M. 8,22. 1. a zima nepřestanou
5 M. 31,10. v jistý čas l-a odpuštění
2. 74,17. 1. i zimu ty jsi sformoval
Př. 6, 8. připravuje v 1-ě pokrm svůj; 30,25.
— 10, 5. kdo shromažďuje v 1-ě
— 26, 1. jako sníh v 1-ě

Iz. 18, 6. a bude na nich přes 1. ptactvo
— 28, 4. jako ranní ovoce, prvé než 1. bývá
— 34, 8. 1. odplacování se

Jer. 8,20. dokonalo se 1., a my nejsme 
Zach. 14, 8. v 1-ě i v zimě bude
Mat. 24, 32. blízko j. 1.; Mk. 13, 28. Luk. 21, 30.
Luk. 4,19. zvěstovati 1. Páně vzácné
— 13, 8. ponechejž ho i tohoto l-a

Léto milostivé.
3 M. 25,10. 12. 13. 15.
— 28. až do l-a m-ého; 40. 50.—52.27,23.
— 30. aniž ho postoupí v 1-ě m-ém;

31. 54. 27, 21.
— 27,17. od l-a m-ého posvětil pole sv.; 18.

4 M. 36, 4. když budou miti 1. m.
Iz. 61, 2. abych vyhlásil 1. m.; 63, 4.

Léta.
1 M. 1,14. na znamení časů, dnů a let
— 6, 3. bude dnů jeho 120 let
— 15,13. trápiti je budou za 400 let
— 41,26. 7 krav a 7 klasů j. 7 let
— 47, 8. kolik j. let života tvého?

2M. 21, 2. šest let sloužiti bude; Jer. 34, 14.
— 23,10. po 6 let osívati budeš z.; 3 M. 25, 3. 

3M. 25,52. vedlé počtu leť navrátí výplatu
4 M. 8,24. v 25 letech stáří přistoupí v službě
Job 10, 5. 1. tvá podobná dnům lidským?

Job 15,20. po všecka 1. skrytá před ukrutní
kem

— 16,22. 1. mně odečtená přicházejí
— 32, 7. mnoho let mající v známost uvedou
— 36,11. stráví 1. svá v potěšení
— 26. počet let jeho j. nevystižitelný 

ž. 31,11. 1. má od úpěni (zhynula)
— 61, 7. ať jsou 1. jeho od národu do
— 78, 33. skonali 1. svá s chvátáním
— 90, 4. by tisíc let přetrval, j. to před
— 9. k skončení let docházíme jako řeč
— 10. všech dnů let našich j. let 70.
— 102, 25. od národu do pronárodu jsou 1. tvá
— 28. 1. tvá nikdy nepřestanou; 2id. 1,12. 

Př. 3, 2. let života i pokoje přidadi tobě; 9,11.
— 4,10. tak rozmnoží se 1. života tvého
— 10,27. 1. bezbožných ukrácena bývají 

Kaz. 6, 6. a byť byl živ 2000 let
— 12, 1. než přiblíží se 1., o nichž díš 

Iz. 16,14. jakáž jsou 1. nájemníka
— 38, 5. aj, já přidám ke dnům tvým 15 let
— 15. živ pobudu mimo všecka 1. svá
— 65,20. dítě ve 100 1-ech umře

hříšníku, by došel i sta let, zlořeč. 
Ez. 22, 4. přišlo jsi k 1-ům svým 
Joel 2,25. nahradím 1., k. sežraly kobylky 
Mat. 9,20. nemocí trápena ode 12 let;

Luk. 8, 43.
Mk. 5, 25. žena, kt. tok krve měla 12 let 
Luk. 2,37. vdova v 1-ech okolo 84
— 42. když byl ve 12 1-ech
— 3,23. Ježíš počínal býti jako ve 30 1-ech
— 4,25. zavříno nebe za tří 1.; Jak. 5, 17.
— 12,19. máš mnoho statku za mnohá 1.
— 15,29. aj, tolik let sloužím tobě

Jan 5, 5. člověk, kt. 38 let nemocen byl
— 8, 57. 50 let ještě nemáš, a Abrahama
— 9,21. máť 1., ptejte se ho; 23.

Sk. 24, 27. po 2 1-ech měl po sobě náměstka 
Gal. 4,10. dnů šetříte časů i let
1 Tim. 5, 9. kt. by neměla méně 60 let 
žid. 1,12. 1. tvá nepřestanou; Ž. 102, 28.
2 Petr 3, 8. jeden den u Pána j. jako tisíc let

a tisíc let jako jeden den 
Zj. 20, 4. kralovali s Kristem tisíc let; 6. 

Lev.
1 M. 49, 9. schýliv se ležel jako 1.
4 M. 23,24. aj lid, jakožto silný 1. povstane
— 24, 9. jako 1. zůřivý; kdo jej zbudí?

5M. 33,20. onť jakožto 1. bydliti bude
Soud. 14, 6. (Samson) roztrhl lva, jako kozelce
— 8. aby pohleděl na mrtvého lva
— 18. co silnějšího nad lva?

1 Sam.17, 34. když přicházel 1. aneb nedvěd
— 36. i lva i nedvěda zabil služebník tvůj

2 Sam. 1,23. nad lvy silnější byli
— 23,20. Banaiáš zabil lva v jámě;

1 Par. 11, 22.
1 Kr. 10,19. dva lvové stáli u spolehadel
— 13,24. trefil na něj 1. a udávil jej; 20, 36.

1. stál vedle těla mrtvého
— 28. nejedl 1. těla toho, aniž uškodil oslu
— 20,36. aj teď, udáví tě 1.
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2 Kr. 17,25. poslal na ně H. lvy; 26.
Job 4,10. řváni lva a hlas lvice
—- 11. hyne 1., že nemá loupeže
— 10,16. honíš mne jako 1.
— 38,39. honíš-liž ty lvu loupež?

ž. 7, 3. aby neuchvátil jako 1. duše mé
— 10, 9. číhá v skrytě jako 1. v jeskyni své
— 17,12. každý z nich podoben j. lvu
— 22,14. jako 1. rozsápávající a řvoucí
— 22. zachovej mne od úst lva
— 35,17. vytrhni od lvů jedinkou mou
— 57, 5. duše má j. u prostřed lvů
— 91,13. po lvu a bazališku choditi budeš 

Př. 19,12. jako řváni mladého lva; 20, 2.
— 22,13. říká lenoch: L. j. vně; 26, 13.
— 28, 1. spravedliví jako mladý 1. smělí jsou
— 15. 1. řvoucí, j. panovník bezbožný
— 30,30. 1. nejsilnější mezi zvířaty

Kaz. 9, 4. psu živému lépe j., nežli lvu mrtv.
Iz. 5,29. řváni jeho jako řváni lva
— 11, 7. 1. jako vůl plevy jisti bude; 65, 25.
— 15, 9. pošli na ty, kt. ujdou, lvy
— 21, 8. (strážný) volal jako 1.
— 31, 4. jako když 1. řve: tak sstoupí H.
— 35, 9. nebude tam lva, a lítá zvěř
— 38,13. jako 1. potře všecky kosti mé 

Jer. 4, 7. vychází 1. z houště své
— 5, 6. protož je podáví 1. z lesa
— 12, 8. dědictví mé podobné lvu v lese
— 25,38. jako 1. opustí jeskyni svou
— 49,19. jako 1. vystupuje; 50, 44.

50,17. hovádko j. Izrael, kt. lvové splašili
— 51,38. jako lvové spolu řváti budou 

Pláč 3,10. číhající na mne, 1. v skrýších 
Ez. 19, 3. udělal se z něho dravý 1.
— 32, 2. lvu mladému podoben jsi 

Dan. 7, 4. první (šelma) podobná lvu 
Oz. 13, 7. budu jim jako lítý 1.
Am. 3, 4. zdaliž zařve 1. v lese?
— 8. 1. řve, kdož by se nebál 

Mích. 5, 8. jako 1. mezi zvěří divokou
— jako mladý 1. mezi stády ovec 

Nah. 2,11. kdež jest peleš lvů?
— 12. 1., kt. hojně lovíval mladým 

Sof. 3, 3. knížata jeho jsou lvové řvoucí
2 Tim. 4,17. vytržen jsem byl z úst lva 
2id. 11,33. zacpávali ústa lvům
1 Petr 5, 8. ďábel, jako 1. řvoucí, obchází
Zj. 4, 7. první to zvíře podobno lvu
— 5, 5. svítězilť 1. z pokolení Judova

Leví.
1 M. 29,34. nazváno j. jméno jeho L.; 35, 23.
— 34,25. Simeon a L., vzav každý meč; 49, 5.
— 46,11. Synové L.: Gerson, Kahat a Me-

rari; 1 Par. 6, 1.
2M. 1, 1. 2. každý s čeledí svou přišel: L.
— 4,14. Aron z pokolení L.; (4 M. 26, 57.)
— 6,16. jména synů L. v rodech jejich

let života L. bylo 137 let
— 19. ty jsou čeledi L.; 4 M. 3,20; 26,58.
— 32,26. shromáždili se k němu synové L.

4 M. 3,17. byli synové L. tito: Gerson
— 4, 2. sečti summu synů Kahat z synů L.

4 M. 16, 7. příliště to již na vás, synové L.
— 18,21. synům L. dal jsem desátky; 24.

5 M. 10, 8. oddělil Hospodin pokolení L.
— 9. nemělo pokolení L. dílu a dědictví 
—• 27,12. dobrořečili na hoře Garizim: L.
— 33, 8. o L. řekl: Thumim tvé a urim 

Joz. 13,14. pokolení L. nedal dědictví; 33. 
lK r. 12,31. kněži, kt. nebyli ze synů L.
1 Par. 21, 6. pokolení L. nepočítal (Joáb)
— 23,14. synové Mojžíše v pokolení L.

Ezd. 8,15. z synů L. nenašel jsem tu žádného 
ž. 135,20. dome L., dobrořečte Hospodinu
Ez. 40, 46. kt. přistupuji ze synů L. k H. 
Zach. 12,13. čeled domu L. obzvláště
Mal. 2, 4. aby byla stálá smlouva s L.
Mk. 2,14. uzřel L. Alfeova; Luk. 5, 27.
Luk. 3,24. L., kt. byl Melchův
— 29. 30. L., kt. byl Simeonův 

žid. 7, 5. ti z synů L. kněžství přijím.
— 9. sám L., kt. desátky béře

Zj. 7, 7. z pokolení L. 12.000 znamenaných

Leviatan. 
ž. 74,14. ty jsi potřel hlavu L-ovi 
Iz. 27, 1. navštíví H. L-a, hada dlouhého 

L-a, hada stočUého
Levice.

1 M. 48,14. vložil 1-i na hlavu Manassesovu
1 Par. 6,44. synové Merari stávali po 1-i 
Př. 3,16. v 1-i její bohatství a sláva 
Kaz. 10, 2. srdce blázna po 14 jeho 
Pis. 2, 6. 1. jeho pod hlavou mou; 8, 3.
Jon. 4,11. kt. neznají rozdílu mezi prav. a 1-i 
Mat. 6, 3. nechť neví 1. tvá, co činí pravice
— 20,21. druhý po 1-i; Mk. 10, 37. 40.
— 23. seděti po pravici a po 1-i; Mk. 10, 40.
— 25,33. postaví kozly na 1-i; 41.
— 41. potom i těm na 1-i di
— 27,38. dva lotři, druhý na 1-i; Mk. 15, 27.

Luk. 23, 33.

Levita.
4 M. 1, 51. příbytek složí L-ové
— 3, 9. dáš L-y Aronovi i synům jeho
— 12. L-y na místo prvorozen.; 41. 8, 18.
— 8, 6. vezmi L-y z prostřed, synů Izr.
— 14. aby moji byli L-ové

5M. 12,19. abys neopouštěl L-ů v zemi své 
Soud. 17, 9. já jsem L., z Betléma Judova beru se
— 13. proto že mám toho L-u za kněze
— 19, 1. L. pojal sobě ženu z Betléma

1 Par. 9,14. z L-ů (bydlili v Jeruzalémě):
— 15, 2. nemáť nositi žádný kromě L-ů
— 26. Bůh pomáhal L-ům nesoucím
— 23, 1. 2. David shromáždil i kněži a L-y;

kap.' 24.—26.
2 Par. 11,14. opustili byli L-ové vladařství svá
— 29,34. pomáhali jim L-ové

L-ové byli hotovější, nežli kněži
— 31,17. L-ům, ode dvacítiletého; Ezd.' 3, & 

Iz. 66,21. z těchť vezmu za kněži a za L-y 
Jer. 33,22. rozmnožím símě L-ů
Ez. 44,10. i L-ové, kt. se vzdalovali ode mne
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Luk. 10, 32. též i L. uzřev jej, pominul 
Jan 1,19. poslali z Jeruzaléma kněži a L-y

Levítský.
2M. 6,25. ti jsou přední z otců L-ých
3 M. 25,32. města L-á vyplacena mohou býti 
4M. 1,49. pokolení L-ého nebudeš počítati 
Joz. 3, 3. když uzříte kněží L-é, ani ji nesou
Jer. 33,18. z kněži L-ých nebude vypléněn 
Mal. 2, 8. zrušili jste smlouvu L-ou 
Sk. 4,36. Jozes, ž pokolení L-ého 
Žid. 7,11. byla-liť dokonalost skrze L-é kněž.

Levo.
1 M. 13, 9. pakli na právo, na 1. se držeti budu 
5M. 5,32. neuchylujte se ani na 1.; Joz. 1, 7.

Př. 4, 27.
Job 23, 9. by i čím zaměstknán byl na 1.
2 Kor. 6, 7. oděni spravedlnosti na právo i na 1.

Levý.
1 M. 48,13. Efraima postavil na 1-ou stranu

a Manassesa na 1-ou (stranu) sobě 
Ez. 4, 4. ty lehni na 1. bok svůj
— 39, 3. vyrazím lučiště z ruky tvé l-é 

Zj. 10, 2. postavil nohu svou 1-ou na zemi
Lézti.

2 M. 8, 3. (žáby) polezou do domu tvého 
3M. 11,29. mezi zeměplazy, kt. lezou po zemi 
4M. 11,20. až vám (maso) chřípěmi poleze
1 Sam.14,13. tak lezl čtvermo Jonata 

Lež.
Soud. 16,13. mluvils mi 1.
Job 13, 4. vy jste skladatelé lži 
2. 4, 3. dlouho-liž lži hledati budete?
— 5, 7. zatratíš mluvící 1.
— 7,15. počav těžkou bolest, urodí 1.
— 12, 3. 1. mluví s bližním svým
— 40, 5. na ty, kt. se ke lži uchylují
— 52, 5. raději 1. mluvíš než spravedlnost
— 58, 4. pobloudili, mluvíce 1.
— 62, 5. 1. oblibují, ústy dobrořečí
— 63,12. ústa mluvících 1. zacpána budou
— 101, 7. mluvící 1. nebude míti místa
— 119,69. složiliC jsou 1. proti mně

Př. 6,19. svědka lživého, mluvícího 1.; 14, 5.
— 14, 5. svědek falešný mluví 1.
— 25. svědek lstivý mluví 1.
— 19, 5. kdož mluví 1., neuteče; 9.
— 30, 6. byl bys ve lži postižen

Iz. 9,15. prorok, kt. učí lži, onť j. ocas
— 59, 3. rtové vaši mluví 1.

Jer. 9, 3. natahuji jazyka svého ke lži
— 5. učí jazyk svůj mluviti 1.
— 14,14. 1. prorokují ti proroci; 23, 25. 26.
— 23,14. se lži se obcházejíce; 32.
— 43, 2. 1. ty mluvíš, neposlalť tebe H.
— 48,30. lži jeho nedovedouť toho

Ez. 13, 8. proto že vídáte 1.; 9. 21, 29. 22, 28.
— 19. lidu mému, kt. poslouchají lži
— 22. kormoutíte srd. spravedlivého lžmi 

Dan. 11,27. za jedním stolem 1. mluviti budou 
Oz. 4, 2. lži i cizoložství na vrch zrostlo
— 7,13. oni mluvili proti mně lži
— 10,13. jedli jste ovoce lži

Oz. 12, 1. Efraim každého dne 1. množí 
Mich. 2,11. za proroka se vydávaje a 1. mluvě
— 6,12. obyvatelé jeho mluvi 1.

Nah. 3, 1. všecko lži a ukrutenství plné j. 
Jan 8,44. když mluví 1., ze svého mluvi 
ftim. 1,25. směnili pravdu Boži za 1.
— 3, 7. jestližeť pravda B. mou lži 

Ef. 4,25. složice 1., mluvtež pravdu
2 Tes. 2,11. dílo podvodů, aby věřili lži 
1 Tim. 4, 2. v pokrytství 1. mluvicích
1 Jan 2,21. všeliká 1. není z pravdy 
Žj. 21,27. působícího ohyzdnost a 1.
— 22,15. každý, kdož miluje a činí 1.

Ležení.
1 Sam.26, 5. lid 1. svá měl vůkol něho 
Ž. 41, 4. 1. jeho v nemoci jeho promění
— 139, 3. chození mé i 1. mé ty obsahuješ

Ležeti.
1 M. 4, 7. hřích ve dveřích 1-í
— 34, 2. Sichem 1-el (s Dínou) a ponížil ji
— 39,12. řkuci: Lež se mnou!
— 14. přišel ke mně, aby 1-el se mnou
— 49, 9. Juda schýliv se, 1-el jako lev

2 M. 23, 5. an osel 1-í pod břemenem svým
4 M. 9,18. dokudž zůstával oblak, i oni 1-eli 
Soud. 3,25. pán jejich 1-í na zemi mrtvý
1 Sam.19,24. (Saul) padna, 1-el svlečený
2 Sam.12,16. David 1-el přes noc na zemi
— 13, li. pojď, lež se mnou, sestro má
— 14. (Ammon) 1-el s ní

2Kr. 17, 5. Assyrský 1-el (u Samaří) 3 léta
— 24,11. když 1-eli vůkol Jeruzaléma 

Job 3,13. nebo bych nyní 1-el a odpočíval
— 7, 4. jestliže 1-ím, říkám: Kdy vstanu? 

ž. 68,14. ačkoli jste mezi kotly 1. musili 
Př. 6, 9. dokudž lenochu, 1. budeš?
Kaz. 4,11. budou-li dva spolu 1., zahřeji se 
Iz. 11, 6. pardus s kozlátkem 1. (bude)
Ez. 4, 6. budeš 1. na pravém boku podruhé
— 29, 3. draku, kt. 1-íš u prostřed řek
— 32,19. sestupiž a lež s neobřezanci 

Mich. 7, 5. před tou, jenž 1-í v lůnu tvém 
Nah. 3,18. 1. budou znamenití tvoji
Mat. 8, 6. služebník můj 1-i doma
— 14. uzřel svegruši jeho, ana 1-í 

Mk. 7,30. nalezla děvečku, ana 1-i na loži 
Luk. 5,25. vzal, na čemž 1-el, i odšel
1 Jan 5,19. svět vŠecken ve zlém 1-í
Zj. 11, 8. 1. budou těla jejich mrtvá na rynku

Ležící.
1 M. 49,14. Izachar, 1. mezi dvěma břemeny
5 M. 22, 4. vida osla aneb vola 1. na cestě 
Mat. 5,14. nemůžeť město na hoře 1. skryto b* 
Luk. 2,12. nemluvňátko, 1. v jeslech; 16.
Jan 5, 6. toho uzřev Ježíš 1-ího

Lhář.
2. 116,11. všeliký člověk jest 1.
Př. 17, 4. 1. poslouchá jazyka převráceného
Iz. 30, 9. lid tento způrný j., 1-i
— 44,25. rozptyluji znamení 1-ů 

Jer. 50,36. meč na 1-e
Jan 8,44. (ďábel) 1. j. a otec lži
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Jan 8, 55. byl bych podobný vám, 1. 
film. 3, 4. Bůh pravdoml., ale každý člověk 1. 
1 Tim. 1, 9. 10. ale l-ům (uložen j. zákon)
Tit. 1,12. Kretenští jsou vždycky 1-i
1 Jan 1,10. činíme jej 1-em
— 2, 4. 1-f j., a pravdy v něm není; 4, 20.
— 22. kdo j. L? Neni-li ten, kdož zapírá
— 5,10. kdož nevěří Bohu, 1-em jej učinil 

Zj. 2, 2. shledals je, že jsou 1-i
— 21, 8. všechněm l-ům, díl jejich v jezeře

Lháti.
3 M. 19,11. nekraďte a nelžete 
2Sam.22,45. cizozemci lhali mi; 2. 18, 45.
2. 66, 3. pro velikost síly tvé 1. budou nepř.
— 78,36. jazykem svým lhali jemu

Iz. 59,13. že jsme se zpronevěřili a lhali H. 
Ez. 13,19. lhouce lidu mému 
Mat. 5,11. mluviti všecko zlé o vás, lhouce 
Sk. 5, 3. tak abys lhal Duchu svátému
2 Kor. 11,31. Bůh ví, žeť nelhu 
Kol. 3, 9. nelžete jedni na druhé
1 Jan 1, 6. lžeme, a nečiníme pravdy

Lhostejně.
Am. 3,12. sedící v Samaří 1. na postelích 

Lhostejný.
Iz. 32, 9. ženy 1-é, vstaňte
— 11. třestež se strachem, ó 1-é!

Lhůta.
Jer. 17, 4. musíš 1-u dáti se strany sebe 

Lía.
1M. 29,16. jména starší L.
— 17. L. měla oči mdlé

•— 23. vzav Líu, uvedl ji k němu
— 32. počala L. a porodila syna;

30, 17—21.
— 49,31. tam také pochovali Líu

Rut 4,11. aby žena vcházející byla jako L.
Líbán.

5 M. 1, 7. 3, 25. 11, 24.
1 Kr. 5, 6. ať mi nasekají cedrů na L-u
— 14. jeden měsíc bývali na L*u 

2Kr. 14, 9. bodlák, kt. byl na L-u
zvíře, kt. bylo na L-u; 2 Par. 25,18.

2 Par. 2, 8. pošli mi dříví cedrového z L-u 
2. 29, 6. L. jako mladý jednorožec
— 72,16. klátiti se budou jako L. klasové
— 92,13. jako cedr na L-u rozloží se 

Pis. 4, 8. se mnou z L-u, ó choti má
— 11. jako vůně L-u
— 15. studnice vod, tekoucích z L-u
— 5,15. obličej jeho jako L.

Iz. 10,34. L. od velikomocného padne
— 29,17. zdaliž neobrátí se L. v pole?
— 33, 9. styděti sě musil L.
— 40,16. ani L. nepostačil by k zanícení ohně 

Ez. 17, 3. orlice veliká, přiletěvši na L.
— 31,15. aby smutek nesl L.

Oz. 14, 5. hluboce vpustí kořeny své, jako L. 
Ab. 2,17. nátisk L-u přikryje tě 
Zach. 10,10. zase k L-u přivedu je
— 11, 1. otevři, L-e, vrata svá

Líbání.
Př. 27, 6. lahodná 1. nenávidícího 

Libánský.
Joz. 11,17. na rovině L-é; 12,7.
Soud. 3, 3. Hevejští bydlící na hoře L-é
1 Kr. 7, 2. vystavěl též dům z lesu L-ého
— 10,17. složil je v domě lesu L-ého

2 Kr. 14, 9. poslal k cedru L-ému; 2 Par. 25,18.
— 19,23. vytáhl jsem na stráně L-é; Iz. 37,24. 

2. 29, 5. rozrážiť H. cedry L-é
— 104,16. cedrové L-šti, kt. štípil 

Pis. 7, 4. nos tvůj věže L-á
Iz. 35, 2. sláva L-á dána ji bude
— 60,13. sláva L-á přijde k tobě

Jer. 18,14. kdo pohrdá čerstvou vodou L-ou?
— 22, 6. byl jsi mi jako Galád a vrch L.

Oz. 14, 6. vůně jeho jako L-á
— 7. jehož památka jako vína L-ého 

Nah. 1, 4. květ L. chřadne
Líbati.

1 M. 33, 4. Ezau 1-al ho (Jákoba)
— 41,40. 1. bude tvář tvou všecken lid
— 48,10. (Izrael) 1-al (syny Jozefovy)
— 50, 1. Jozef 1-aje otce svého

1 Kr. 19,18. jichžto ústa ne-ala ho (Bále)
Job 31,27. že by 1-ala ústa má ruku mou
2. 2,12. I-ejte syna, aby se nerozhněval
Př. 24,26. bude 1. rty toho, kdož mluví
Oz. 13, 2. kt. obětují, telata ať 1-aji 
Luk. 7,38. 1-ala nohy jeho a masti; 45.
Sk. 20,37. padajíce na hrdlo Pavlovo, 1-ali jej

Libertinský.
Sk. 6, 9. ze Školy, kt. sloula L-ých 

Líbeznost.
2. 30, 6. všecken život v dobré 1-i své 
Iz. 60,10. v dobré 1-i své slituji se 
Kol. 1,10. abyste chodili ke vši jeho 1-i 

Líbezný.
3 M. 8,21. zápal u vůni 1-ou
Př. 16,13. rtové spravedliví 1-í jsou králům

Libě.
žid. 12,28. služme 1. Bohu s vážnosti

Libější.
2. 55,22. 1. než máslo byla slova úst jeho

Líbiti se.
Soud. 10,15. učiň s námi, cožť se dobře 1-i
— 14, 3. tuto vezměte mi, nebť mi se 1-í; 7. 

1 Sam.18, 5. 1-il se (David) všemu lidu
'2 Sam. 3,36. což činil král, 1-ilo se lidu

— 10,12. což se jemu 1. bude; 1 Par. 19, 13.
— 11,27. nel-ilo se H., co učinil David
— 15,26. pakllť řekne takto: Nel-íš mi se 

1 Kr. 3,10. 1-ilo se to H., že žádal Šalomoun
— 9,12. ale ne-ila se ta města jemu

1 Par. 13, 2. řekl David: jestliže se vám 1-í 
Est. 2,15. 1-ila se Ester všechněm 
Job 34, 9. neprospívá 1. se Bohu
2. 115, 3. čině všecko, což se mu 1-í 
Př. 11,20. ctného obcování 1-i se jemu
— 12,22. jenž činí pravdu, 1-í se jemu
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Př. 15, 8. modlitba upřímých 1-í se jemu
— 16, 7. když se 1-í H. cesty člověka
— 18, 1. svémyslný hledá, což se jemu 1-í
— 24,18. nel-ilo by se to jemu (H.)

Kaz. 2,26. člověku, kt. se 1-í jemu, dává
Iz. 53,10. aby, což se 1-í H., konáno bylo
— 56, 4. zvolili to, což mi se 1-í
— 58,13. ani vykonával, co by se 1-ilo
— 59,15. nel-í se to jemu, že není soudu 

Jer. 40, 5. kamžť se koli dobře l-í jiti, jdi 
Oz. 9,10. budouť ohavní, tak jakž se jim 1-ilo 
Mal. 2,17. říkáte: Kdož činí zlé, 1-í se H.
Mat. 11,26. žeť se tak 1-ilo před teb.; Luk. 10,21.
Sk. 6, 5. 1-ila se ta řeč všemu množství
— 12, 3. (Heródes) vida, že se to 1-ilo židům 

ftím. 8, 8. kt. jsou v těle, Bohu se 1. nemohou
— 15, 1. ne sami sobě se 1.
— 2. bližnímu se lib k dobrému
— 3. i Kristus ne sám se sobě 1-il 

1 Kor. 7,32. kterak by se 1-il Pánu
— 33. jak by se 1-U ženě
— 34. kterak by se 1-ila muži
— 10,33. jakož i já 1-ím se všechněm 

Gal. 1,10. zdaliž lidem se 1. hledám?
Ef. 2, 3. což se 1-ilo tělu a mysli
— 5,10. což by se dobře 1-ilo Pánu
— 6, 6. kt. se lidem 1. usilují; Kol. 3, 22.

1 Tes. 2, 4. ne jako lidem se 1-íce
— 15. Bohu se nel-í a lidem jsou odporní
— 4, 1. kterak byste měli 1. se Bohu

2 Tim. 2, 4. aby se svému hejtmanu 1-il 
Tit. 2, 9. ve všem jim se 1-íce
Žid. 11, 5. svědectví měl, že se 1-il Bohu
— 6. bez viry nemožné j. 1. se Bohu

Libost.
1 Sam.15,22. zdaliž 1. takovou má H. v zápalích
1 Kr. 9, 1. dokonal domu H. podlé vší 1-i své
Ž. 1, 2. v zákoně Hospodinově j. 1. jeho
— 10, 3. se honosí bezbožníky v 1-ech života
— 16, 3. v nichž všecka 1. má
— 27,12. nevydávejž mne 1-i protivníků
— 40, 9. abych činil vůli tvou, 1. mám
— 15. kt. 1. mají v neštěstí mém
— 73,25. v žádném 1-i nemám na zemi
— 109,17. neměl 1-i v požehnání
— 111, 2. patrné všechněm, kt. v nich 1. mají
— 112, 1. v přikázáních jeho má velikou 1.
— 141, 4. abych nebyl přelouzen 1-mi jejich
— 147,11. 1. má H. v těch, kt. se ho bojí 

Kaz. 5, 4. nemá 1-i v blázních
Iz. 36,16. učiňte mi to k 1-i
— 42,21. mělť j. H. 1. v něm
— 58, 3. v den postu vašeho 1. provodíte
— 13. abys nevykonával 1-i své v den 

Jer. 9,24. v těch věcech 1. mám, dí H.
— 22,28. nádobou, v niž není 1-i; Oz. 8, 8. 

Ez. 18,23. zdaliž 1. mám, když umírá bezb.
— 32. nemám 1-i v smrti; 33, 11.

Oz. 10,10. podlé 1-i své svíži je
Mal. 3, 1. anděl smlouvy, v němž vy 1. máte
ffcim. 7,22. zvláštní 1. mám v zákoně Božím
— 10, 1. se zvláštní 1-i srdce mého

Ef. 1, 9. tajemství vůle své podlé dobré 1-i

1 Tes. 4, 5. ne v 1-i žádosti jako i pohané 
Žid. 13,16. v takových obětech 1. má Bůh 
Ják. 4, 1. zda-li ne z 1-i vašich?
— 3. abyste na své 1-i vynakládali

1 Petr 4, 3. ▼ němž jsme 1-i pohanů páchali
2 Petr 2,13. aby se v 1-ech svých kochali

Libovati.
Ž. 37,23. cestu jeho (spravedlivého) 1-uje
— 51, 8. ty. 1-uješ pravdu u vnitřnostech 

Př. 3,12. jako otec syna, jejž 1-uje
Iz. 42, 1. jehož 1-uje duše má 
Pláč 3,36. aby převr. člov. v při, Pán nel-uje 
1 Tes. 2, 4. Bohu, kt. 1-uje (vl. zkušuje) srdce 

naše
Libovati sobě.

1 Sam.19, 1. Jonata 1-al s. Davida velmi 
ž. 41,12. abych poznal, že mne s. 1-uješ 
Př. 1,22. až dokud posměvači posměch s. L 
Jer. 6,20. zápalů vašich nel-uji s.
Ez. 33,31. ačkoli je s. ústy svými 1-ují 
Luk. 19,48. všecken lid jej s. 1-al 

Libra.
Ez. 45,12. patnácte lotů 1. bude vám 
Jan 12, 3. Maria vzavši 1-u masti drahé
— 19,39. mirry a aloes okolo 100 1-er

Libye.
Sk. 2,10. v Egyptě a v krajinách L.

Libý.
1 M. 2, 9. všeliký strom na pohledění 1.
1 Sam.16,12. byl (David) 1-ého vzezření
2 Sam.23, 1. David, 1. v zpěvích Izraelských 
Ž. 104, 34. l-é bude přemyšlování mé o něm
— 141, 6. slyšeli slova má, nebo jsou M  

Př. 3,24. bude 1. sen tvůj
— 10,32. znají, což j. Bohu 1-ého 

Luk. 4,22. divili se 1-ým slovům 
Jan 8,29. což j. jemu 1-ého, činím 
Řím. 12, 1. v oběť živou, Bohu 1-ou
— 2. jaká by byla vůle Boži 1-á 

Fil. 4,18. oběť vzácnou a 1-ou Bohu 
Kol. 3,20. to j. dobře l-é Pánu
žid. 13,21. což j. l-é před obličejem jeho
1 Jan 3,22. což j. 1-ého před obličejem jeho 

Líce.
5M. 18, 3. dáno bude knězi plece a 1. 
ž. 3, 8. kt. jsi zbil všech nepřátel mých 1. 
Pis. 1,10. 1. tvá okrášlena jsou ozdobami
— 5,13. 1. jeho jako záhonkové vonných věcí 

Iz. 50, 6. nastavuji 1. svého rvoucím mne 
Pláč 1, 2. slzy jeho na 1-lch jeho
Mich. 5, 1. nechať bijí holi v 1. soudce Izraelsk. 
Mat. 5, 39. udeří-li tě kdo v pravé 1. tvé;

Luk. 6, 29.
Líčidlo.

Jer. 4,30. ačkoli líčíš tvář svou 1-em
Líčiti.

Iz. 40,19. rytinu 1-i řemeslník
Jer. 4,30. ačkoli 1-íš tvář svou líčidlem
Ez. 23, 40. jimž jsi tvář svou 1-ila

Lid.
1 M. 11, 6. 1. jeden a jazyk jeden
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1 M. 14,21. dej mi 1., a zboží vezmi sobě
— 25,23. dvůj 1. z života tvého se rozdělí
— 48,19: takéť i on bude v 1.
— 49,33. a připojen jest k 1-u svému

2 M. 1,20. rozmnožen jest 1.
— 3, 7. viděl jsem trápeni 1-u mého
— 12, 38. také jiného 1-u mnoho vyšlo
— 19, 5. budete mi 1. zvláštní; 5 M. 7,6.14,2.
— 22,31. 1. svátý budete mi
— 32, 6. sedl 1., aby jedl a pil
— 9. viděl jsem 1. tento

a aj, 1. j. tvrdé šíje
— 22. 1. tento k zlému nakloněn j.

3 M. 20,17. vyhlazeni před očima synů 1-u své
— 24,14. všecken 1. ať ho ukamenuje
— 26,12. a vy budete 1-em mým

4 M. 11, 4. 1. k nim přimíšený napadla žádost
— 34. tu pochovali 1., kt. žádal masa
— 21, 7. modlil se Mojžíš za 1.
— 22, 6. zlořeč mně k vůli 1-u tomuto
— 23, 9. aj, 1. ten sám bydlí
— 24. aj, 1. jakožto silný lev povstane

5 M. 4, 6. jistě 1. moudrý národ tento j.
— 20. abyste byli jeho 1. dědičný
— 33. zdali kdy slyšel který 1. hlas Boha
— 27, 9. dnes učiněn jsi 1-em H. Boha
— 15. odpoví všecken 1.: Amen
— 32, 6. 1-e bláznivý a nemoudrý
— 21. skrze ty, kt. nejsou 1.
— 36. souditi bude H. 1. svůj; Žid. 10, 30. 

Joz. 8, 1. pojmi s sebou všecken 1. bojovný 
Soud. 9,36. hle, 1. sstupuje s vrchu hor
Rut 1,16. 1. tvůj 1. můj
1 Sam.ll, 5. řekl Saul: Co je 1-u, že pláče?
— 14, 45. Vyprostil 1. Jonatu
— 15,21. 1. vzal z loupeží bravy a skoty
— 24. nebo jsem se bál 1-u a povolil jsem

2 Sam. 7,23. kdo j. jako 1. tvůj, jako Izrael
— 10,12. bojujíce za 1. náš a za města
— 17, 3. o 1. ty se nic nestarej
— 22,28. 1. ssoužený vysvobozuješ; Ž. 18, 28.
— 23, 3. kdo panova ti bude nad 1-em

1 Kr. 3, 9. aby soudil 1. tvůj
kdo bude moci souditi tento 1.

— 22, 4. jako 1. můj, tak 1. tvůj; 2 Kr. 3, 7.
2 Kr. 4, 43. dej 1-u, ať pojedí
— 11,17. učinil smlouvu, aby byli 1. H-ův

1 Par. 28,21. i všecken 1. ke všechněm slovům
— 29, 9. veselil se 1., že ochotně obětovali

2 Par. 20,21. poradiv se s 1-em (Jozafat)
— 23,13. všecken 1. země veselící se; 21.
— 33, 25. ustanovil 1. země krále Joziáše 

Ezd. 10, 1. plakal 1. pláčem velikým
Ž. 3, 9. nad 1-em tvým požehnání tvé
— 22, 32. 1-u vypravovati spravedlnost jeho
— 28, 9. spas 1. svůj, H.
— 29,11. H. silou 1. svůj daří

H. požehná 1-u svému
— 33,12. 1., kt. sobě on vyvolil za dědictví
— 35,18. ve množství 1-u tebe chváliti budu
— 44,13. prodal jsi 1. svůj bez peněz
— 47,10. připojili se k 1-u Boha Abrah.
— 49, 3. tak z 1-u obecného, jako z povýš.

ž. 50, 4. aby soudil 1. svůj
— 7. slyš, 1-e můj; 81, 9.
— 60, 5. ukazoval jsi 1-u svému tvrdé věci
— 68,31. zahub sebráni 1-u bujného
— 72, 2. aby soudil 1. tvůj v spravedlnosti
— 73,10. protož na to přichází 1. jeho
— 77,21. vedl jsi jako stádo 1. svůj
— 78, 1. pozoruj, 1-e můj
— 52. ale 1. svůj vyvedl jako ovce
— 81,12. neuposlechl 1. můj hlasu mého
— 14. ó byť mne byl 1. můj poslouchal
— 89,16. blahosl. 1., kt. zná zvuk tvůj
— 94, 5. až dokud 1. tvůj, H., potírati
— 14. neopustí H. 1-u svého
— 95, 7. my jsme 1. pastvy jeho
— 10. 1. tento bloudí srdcem
— 100, 3. učinil nás, abychom byli 1. jeho
— 102,19. 1., kt. má stvořen býti
— 105,13. přecházeli k jinému 1-u
— 106, 48. na to rciž všecken L: Amen
— 110, 3. 1. tvůj dobrovolný v den boje
— 116,14. teď přede vším 1-em jeho; 18.
— 135, 4. vyvolil Izraele za svůj 1. zvláštní
— 144,15. blahoslavený 1., jemuž se tak děje

blahoslavený 1., jehož H. Bohem j.
— 148,14. 1-u s ním spojeného
— 149, 4. zalíbilo se H. v 1-u jeho 

Př. 11,14. kdež není rady, padá 1.
— 26. kdo zadržuje obilí, zlořečí mu 1.
— 14,28. ve množství 1-u j. sláva krále
— 29, 2. veselí se 1. — vzdychá 1.
— 30,25. mravenci, 1. nesilný 

Iz. 1, 3. 1. můj nesrozumívá
— 4. 1-e obtížený nepravostí
— 9, 2. 1. tento chodě v temnostech
— 10, 6. o 1-u hněvu mého přikáži jemu
— 25, 3. ctíti tě budou 1. silný
— 26,20. ej 1-e můj! vejdi do pokojů svých
— 29,13. 1. tento přibližuje se ústy
— 30, 9. 1. tento zpurný j.
— 40, 1. potěšujte 1-u mého
— 43, 8. vyveď 1. slepý, kt. má oči
— 21. 1., kt. nastrojím sobě
— 51, 7. 1-e, v jehož srdci j. zákon můj
— 53, 8. zraněn pro přestoupení 1-u mého
— 58, 1. oznam 1-u mému převrácenost
— 60,21. 1. tvůj, kt. by byli spravedliví
— 62,12. nazvou 1-em svátým; 1 Petr 2, 9.
— 63, 8. vždyť jsou 1-em mým
— 14. tak jsi vedl 1. svůj
— 64, 9. všickni my 1. tvůj jsme
— 65, 2. rozprostíral jsem ruce k 1-u zpurn. 

Jer. 4, 22. bláznivý 1. můj nezná mne
— 7,23. vy budete mým 1-em; 11, 4.
— 8, 22. proč není zhojena dcera 1-u mého?
— 9, 7. dcera 1-u mého; 14, 17. Pláč 4, 6.10.
— 11,14. nemodl se za 1. tento
— 13,11. aby byli 1-em mým; Ez. 14, 11.
— 24, 7. budou mým 1-em; 2 Kor. 6, 16.
— 30,22. budete mým 1-em, a já budu; 32, 38.

Ez. 11, 20. 36, 28.
— 31,33. budu Bohem jejich a oni mým 1-em
— 36,10. četl při přítomnosti všeho 1-u
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Jer. 50, 6. ovce hynoucí jsou 1. můj
— 52,25. kt. popisoval vojsko z 1-u země 

Ez. 11,20. budou 1-em mým; 36, 28. Zach. 8,8.
— 13,18. polštáříky pod lokty rukou 1-u
— 26, 7. přivedu Nabuchod. s 1-em mnohým
— 33, 31. tak jako se schází 1.
— 36,28. budete 1-em mým, a já vaším Bohem 

Oz. 1, 9. vy nejste 1. můj; Řím. 9, 26.
— 10. místo: Nejste vy 1. můj
— 2, 1. rcete bratřím vaším: Ó 1-e můj!
— 23. Loammi řeknu: L. můj jsi ty
— 4,14. 1., kt. sobě nesrozumívá, padne
— 10, 6. i sám 1. do Assyrie zaveden bude 

Joel 2, 2. 1. mnohý a silný
— 17. odpusť, ó H., 1-u svému 

Zach. 13, 9. řeknu: 1. můj jest; a on dí 
Mat. 1,21. onť vysvobodí 1. svůj od hříchů
— 2, 6. kt. pásti bude 1. můj Izraelský

4,16. 1., kt. bydlil v temnostech
— 13,15. ztučnělo srdce 1-u tohoto
— 14, 5. chtěv zabiti jej, bál se 1-u
— 21,43. bude dáno 1-u činícímu užitky 

Luk. 1,68. učinil vykoupení 1-u svému
— 80. až do dne zjevení svého 1-u
— 2, 32. slávu 1-u tvého Izraelského
— 8, 47. pověděla jemu přede vším 1-em
— 22, 2. nebo obávali se 1-u

Jan 8, 2. vŠecken 1. sešel se k němu
— 11, 48. odejmou místo naše i 1.
— 50. aby jeden člověk umřel za 1.; 18, 14. 

Sk. 2,47. milost majíce u všeho 1-u
— 4,21. nenalezše příčiny trestání pro 1.
— 10,41. ne všemu 1-u, ale svědkům
— 18,10. mnoho mám 1-u v tomto městě 

Řím. 9,25. nazovu nelid svůj 1-em svým
— 11, 1. zdaliž Bůh zavrhl 1. svůj
— 2. nezavrhlť Bůh 1-u svého

1 Kor. 10, 7. posadil se 1., aby jedl
2 Kor. 6,16. budou mým 1-em
Tit. 2,14. očistil sobě samému 1. zvláštní
Žid. 2,17. což se k očištění hříchů 1-u
— 4, 9. zůstáváť svátek 1-u Božímu
— 7,27. nejprv za své hříchy, potom za 1.
— 10,30. Pán souditi bude 1. svůj
—  13,12. aby posvětil 1-u svou krví 

1 Petr 2, 9. 1. dobytý
— 10. kt. jste ani 1-em nebyli

nyní pak jste 1. Boží
Zj. 18, 4. vyjděte z něho, 1-e můj
— 21, 3. oni budou 1. jeho

Lidé.
1 M. 13,13. 1. Sodomští byli zlí
— 27,29. nechažť slouží tobě 1.
— 32,28. statečně zacházel s Bohem i 1-mi
— 48, 4. učiním tě v zástupy 1-í

4 M. 16,29. jestliže jako jiní 1. zemrou; 32.
— 18,15. prvorozené z 1-í vyplaceno bude
— 31, 40. a 1-í 16.000
— 43, 46. a bylo té polovice 1-i

16.000 (zajatých)
5 M. 33, 3. jak velice miluješ 1-i
Joz. 23,14. podlé způsobu všech 1-í; 1 Kr. 2, 2.

Soud. 9, 36. stín hor vidíš, jako nějaké 1-i
1 Sam.10,27. 1. nešlechetní řekli: Tento-liž
— 25,11. dám je těm 1-em, kt. neznám
— 26,19. pak-li 1., zlořečení jsou před H.

2 Sam. 3,34. jako ten, kdož padá od 1-í nešlech.
— 4,11. čím více 1-i bezbožné, kt. zamord.

1 Kr. 4,31. (šalom.) byl moudř. nad všecky 1-i
— 8, 39. ty sám znáš srdce všech 1-í

1 Par. 5,21. i zajali 1-í 100.000 osob 
Job 12, 2. v pravdě, že jste vy 1.
— 15, 7. zdaliž ty nejprv z 1-í zplozen jsi?
— 17, 6. vystavil mne za přísloví 1-em
— 24,12. 1. v městech lkají
— 30, 8. 1. bez poctivosti, menší váhy
— 34,20. o půl noci postrčeni bývají 1.
— 36. pro odmlouvání nám jako 1-em

nepr.
— 36,24. dílo jeho, kt. spatřují 1.
— 31. skrze ty věci tresce 1-i

Ž. 2, 1. 1. daremné věci přemyšlují?
— 7, 8. shrne sé k tobě shromáždění 1-i
— 17,13. 14. H-e vytrhni duši mou rukou

svou od 1-í, od 1-i světských
— 26, 4. s 1-mi marnými nesedám
— 36, 7. 1-i i hovada sám zachováváš
— 44, 3. potřel jsi 1-i
— 47, 4. uvozuje 1-i v moc naši
— 56, 8. v prchliv., ó Bože, smeceč 1-i ty
— 57,10. slaviti tě budu mezi 1-mi
— 62, 9. naději v něm skládejte, ó 1.
— 67, 4. oslavovati tě budou všickni 1.
— 5. ty souditi budeš 1-i v pravosti
— 82, 7. však jako i jiní 1. zemřete
— 117, 1. velebtež ho všickni I.

Př. 20, 6. větší díl 1-í honosí se účinnosti
— 24, 1. nenásleduj 1-í zlých
— 24. toho klnouti budou 1.
— 28, 5. 1. zlí nesrozumívají soudu

Kaz. 6, 8. chudý, kt. se umí chovati mezi 1-mi
Iz. 2, 4. trestati bude 1-i mnohé
— 7,13. 1-em býti k obtížení
— 24, 6. pozůstane 1-í maličko
— 31, 3. Egyptští jsou 1. a ne Bůh silný
— 40, 7. v pravděť jsou 1. ta tráva
— 43, 4. dal jsem 1-i za tebe
— 51, 7. nebojte se útržky 1-í bídných
— 52,14. zohavena nad jiné 1-i osoba jeho 

Pláč 1,18. slyšte medle všickni 1.
Ez. 27,13. 1-i dávali za směnu tobě
— 34, 31. ovce pastvy mé jste vy 1.
— 36, 3. vydáni jste v zlou pověst 1-em
— 13. jsi ta země, kt. zžíráš 1-i
— 37. rozmnožím je 1-mi jako stády; 38. 

Dan. 2,11. kt. bydlení s 1-mi nemají
— 43. že se přízniti budou vespolek 1.
— 3, 4. vám se to praví 1-em
— 4,14. aby poznali 1., že Nejvyšší panuje
— 7,14. aby všickni 1. sloužili jemu 

Mich. 4, 2. půjdou 1. mnozí, říkajíce; Iz. 2, 3. 
Ab. 1,14. zanechávati 1-í jako ryb mořských 
Sof. 1,17. úzkostmi sevru 1-i
Mat. 4,19. učiním vás rybáře 1-í; Mk. 1, 17.
— 5.13. aby byla od 1-í pošlapána
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Mat. 5,16. tak svěť světlo vaše před 1-mi
— 19. kdož učil by tak 1-i
— 6, 1. abyste almužny nedávali před 1-mi
— 2. aby chváleni byli od 1-í; 5.
— 14. jestliže odpustíte 1-em; 15.
— 16. aby vědomé bylo 1-em, že se

postí; 18.
— 7,12. jakž byste chtěli, aby vám 1. činili
— 10,17. vystříhejte se pak 1-i
— 32. kdož vyzná mne před 1-mi; L. 12, 8.
— 33. kdož by mne zapř. před 1-mi;

Luk. 12, 9.
— 12, 31. i rouhání bude 1-em odpuštěno

proti Duchu nebude odpušt. 1-em
— 36. z každ. slova, kt. mluviti budou 1.
— 13,25. když 1. zesnuli, přišel nepřítel
— 16,13. kým praví 1. býti mne? Mk. 8, 27.
— 19,12. panicové, kt. učiněni jsou od 1-í
— 26. u 1-íť jest to nemožné; Luk. >18, 27.
— 21,25. s nebe-li čili z 1-i? Mk. 11, 30.

Luk. 20, 4.
Mk. 8,24. znamenám 1-i, že chodi
— 11,32. pakli díme: z 1-í, bojíme se 

Luk. 2,14. na zemi pokoj, 1-em dobrá vůle
— 31. připravil před obličejem všech 1-í
— 52. prospíval milostí u Boha i u 1-i
— 5,10. od tohoto času 1-i budeš loviti
— 6,22. když vás nenáviděti budou 1.
— 18,11. děkuji tobě, že nejsem jako jiní 1.
— 21,26. tak že zmrtvějí 1. pro strach 

Jan 1, 4. život byl světlo 1-í
— 3,19. milovali 1. více tmu nežli světlo
— 5,41. chvály od 1-í nepřijímám
— 17, 6. oznámil jsem jméno tvé 1-em 

Sk. 1,15. zástup 1-í shromážd. okolo 120
— 4,12. není jiného jména daného 1-em
— 13. shledavše, že jsou 1. neučení
— 5, 4. neselhal jsi 1-em, ale Bohu
— 29. vice sluší poslouchati Boha, než 1-í
— 38. dejte pokoj těmto 1-em

jestližeť j. z 1-í rada tato 
Sk. 14,15. však i my 1. jsme; (10, 26.)

17, 5. přivzavše některé nešlechetné 1-i
— 30. zvěstuje 1-em, aby pokání činili
—* 24,16. svědomí bez úrazu před B. i př. 1-mi
— 28, 2. 1. ostrova přívětivost k nám ukázali
— 4. když uzřeli 1., ano ještěrka visí 

ilím. 5,12. tak na všecky 1-i smrt přišla; 18.
— 12,18. se všemi 1-mi pokoj majíce

1 Kor. 1,25. bláznovství Boží moudřejší j. nežli 1.
— 2,11. kdo z 1-í ví, co j. v člověku?
— 4, 9. divadlo andělům i 1-em
— 7, 7. aby všickni 1. tak byli, jako já
— 15,19. nejbídnější jsme ze všech 1-í

2 Kor. 5,11. 1-em k viře sloužíme
— 8,21. dobré opatřujíce i před 1-mi 

Gal. 1, 1. Pavel apoštol, ne od 1-í, ale
— 10. kdy bych se ještě 1-em zaliboval 

Fil. 2, 7. podobný 1-em učiněn
Kol. 3,23. čiňte, jako Pánu, a ne 1-em
1 Tes. 2, 6. ani jsme hledali od 1-í chvály
1 Tim. 1,10. uložen zákon těm, kt. 1-i kradou
— 2, 1. díků činění za všecky 1-i

1 Tim. 2, 4. chce, aby všickni 1. spaseni byli
— 4,10. (Bůh) j. ochránce všech 1-í
— 6,16. jehož žádný z 1-í neviděl

2 Tim. 3, 2. nastanou 1. sami sebe milující
— 8. 1. na mysli porušení
— 13. zlí 1. a svůdcové půjdou v horší 

Tit. 1,14. nešetříce přikázání 1-í těch
2,11. spasitelná všechněm 1-em

— 3, 4. když se zjevila láska k 1-em
— 8. věci poctivé i 1-em užitečné 

žid. 9,27. uloženo 1-em jednou umříti 
Jak. 3, 7. všeliké přirození okroceno od 1-í
— 9. jím zlořečíme 1-em

1 Petr 2,15. abyste zacpali ústa nemoudrých 1-í
2 Petr 1,21. mluvili svati Boží 1.
Zj. 9, 20. jiní 1., kt. nejsou zmordováni
— 16, 9. pálili se 1. horkem velikým
— 21. kroupy veliké pršely s nebe na 1-i

rouhali se Bohu 1.
— 21, 3. aj stánek Boží s 1-mi

Lidný.
Jer. 46,25. navštívím 1-é město Nó; Nah. 3, 8. 
Pláč 1, 1. ach, město tak 1-é 
Ez. 26, 2. město bran velmi 1-ých 

Lidsky.
Řím. 3, 5. po 1-uť pravím
— 6,19. po 1-u pravím, pro mdlobu těla vaš.

Lidský.
1 M. 8,21. že myšlení srdce 1-ého zlé j.
5 M. 4,28. sloužiti budete bohům, dílu rukou 

1-ých; 2 Kr. 19, 18. 2 Par. 32, 19. 
ž. 115, 4. Iz. 37, 19.

2 Sam. 7,19. ješto j. to povaha l-á, H.
— 24,14. jediné ať v ruce 1-é neupadám;

1 Par. 21, 13.
2 Kr. 23,14. místa jejich naplnil kostmi 1-ými
2 Par. 6,30. ty sám znáš srdce l-á 
Job 11,11. (Bůh) zná 1-ou marnost 
Z. 22, 7. já červ jsem, útržka l-á
— 31,20. doufajícím v tebe před syny 1-ými
— 33,10. v nic obrací přemyšlování l-á
— 60,13. marná j. pomoc l-á
— 62,10. žeť jsou marnost synové 1-ští
— 73, 5. v práci 1-é nejsou a s lidmi trest.
— 94,11. Hospodinť zná myšlení l-á
— 104,15. pokrmem zdržuje život 1.
— 115, 4. modly jejich jsou dílo rukou 1-ých
— 119,134. vysvoboď mne z nátisků 1-ých 

Iz. 2,11. skloněna bude vysokost l-á; 17.
— 8, 1. napiš na ní písmem 1-ým
— 29,13. bázeň jejich j. z přikázaní 1-ých 

Ez. 1, 8. ruce 1-é pod křídly jejich; 10, 21. 
Dan. 4,13. srdce jeho od 1-ého ať j. rozdílné
— 7, 8. aj, oči podobné očím 1-ým

Oz. 11, 4. potahoval jsem jich provázky 1-ými 
Mat. 15, 9. učíce učeni přikázaní 1-ých;

Mk. 7, 7.
— 16,23. nechápáš věcí, kt. jsou B., ale kt.

j. 1-é
— 22,16. nepatříš na osobu 1-ou; Mk. 12, 14. 

Mk. 7, 8. držíte ustanoveni l-á
Luk. 9, 56. nepřišel zatracovati duší 1-ých
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Sk. 17,25. aniž bývá ctěn 1-ýma rukama
— 29. kamenu důvtipem 1-ým vyrytému

1 Kor. 2, 4. v slibných 1-é moudrosti řečech; 13.
— 9. ani na srdce 1-é nevstoupilo
— 4, 3. abych souzen byl od 1-ého soudu
— 7,23. nebuďtež služebníci 1-ští
— 10,13. pokušeni vás nezachvátilo, než 1-é
— 15,39. jiné zajisté tělo 1-é

Gal. 1,10. 1-é.liž věci, čili Boži předkládám? 
Kol. 2,22. podle přikázáni a učeni 1-ých
1 Tim. 2, 5. jeden i prostředník Boži a L.
Žid. 9, 7. za sebe i za 1-é nevědomosti
1 Petr 2,13. poddáni b. všelikému 1-ému zřízeni
2 Petr 1,20. výklad nezáleží na rozumu 1-ém
— 21. nikdy z 1-é vůle nepošlo proroctví

Líhati.
2 M. 8, 3. polezou do pokoje, v němž 1-áš 

Lichevník.
Ž. 109,11. přitáhni k sobě 1. všecko 
Iz. 24, 2. jakož 1., tak ten, jenž lichvu dává 

Lichva.
2 M. 22,25. aniž ho 1-ou obtížíš
3 M. 25,36. nevezmeš od něho 1-y; 37.
5 M. 23,19. nedáš na 1-u bratru svému

ani věci, kt. se dává na 1-u
— 20. cizímu půjčíš na 1-u

Ž. 15, 5. kdož peněz svých nedává na 1-u 
Př. 28, 8. kdo rozmnožuje statek svůj 1-ou 
Iz. 24, 2. jak. lichevník tak ten, jenž 1-u dává 
Ez. 18, 8. na 1-u by nedával
— 13. na 1-u by dával a úrok bral
— 17. 1-y a úroku by nebral
— 22,12. 1-u a úrok béřeš

Liliový.
1 Kr. 7,26. kraj, jakýž bývá u květu 1-ého

Lilium.
Pis. 2, 1. já jsem 1. při dolinách
— 2. jako 1. mezi trním
— 16. jenž pase mezi 1.; 6, 2.
— 5,13. rtové jeho jako 1.
— 6, 1. a aby sbíral 1.

Oz. 14, 5. Izrael zkvetne jako I.
Linkurius.

2 M. 28,19. v řadu třetím 1.; 39, 12.
Línus.

2 Tim. 4,21. pozdravuje tebe L. atd.
tiskový.

1 M. 30,37. nabral sobě prutů 1-ých
List ( lupen).

3M. 26,36. zažene je chřest 1-u
Job 13,-25. 1. se zmítající potříti chceš?
ž. 1, 3. jehožto 1. nevadne
Iz. 64, 6. pršíme jako 1. my všickni
Ez. 47,12. dříví, jehož 1. neprší

List (psaní).
2Kr. 5, 6. hned, jakž tě dojde 1. tento
— 19,14. vzav 1. z ruky poslů; Iz. 37, 14. 

Neh. 2, 7. nechť mi dadi 1-y k vývodám za
řekou

Jer. 36,23. jakž přečetl tři 1-y neb čtyři 
Sk. 9, 2. (Saul) vyžádal 1-y do Damašku 
2 Kor. 3, 2. 1. náš vy jste
— 3. že jste 1. Kristův
— 7, 8. ačkoli zarmoutil jsem vás 1-em

ten 1., ačkoli na čas, zarmoutil vás
— 10,10. 1-ové prý jsou těžcí a mocni

Gal. 6,11. pohleďte, jaký jsem vám 1.. napsal 
Kol. 4,16. když bude přečten u vás tento 1. 
ITes. 5,27. aby čten byl 1. tento všechněm 
2 Tes. 2, 2. 15. buď skrze řeč, buď skrze L náš
— 3,17. což j. za znamení v každém 1-u

2 Petr 3, 1. toto druhý 1. vám píši
Lístek rozloučeni.

Mat. 5,31. aby jí dal 1. r.
— 19, 7. rozkázal dáti 1. r.; Mk. 10, 4.

Lístek zapuzení.
5M. 24, 1. napsal by ji 1. z.; 3.
Iz. 50, 1. kdež j. 1. z. matky vaši?
Jer. 3, 8. vidělo mi se, dáti ji 1. z. jejího

Listí.
Iz. 1,30. jako dub, z něhož 1. prší
Ez. 47,12, 1. jeho k lékařství
Dan. 4,11. otlucte 1. jeho
Mat. 21,19. nenalezl, než 1. toliko; Mk. 11, 13.
— 24,32. když 1. se pučí; Mk. 13, 28.

Mk. 13,28. když vypučí se 1.
Zj. 22, 2. vydávající 1. své k zdraví národů

T  » V  .Lísej.
3 M. 21,18. 20. nemá přistupovati, kt. má 1-e

— 22,22. prašivého aneb s 1-i neobětujte
Liška.

Soud. 15, 4. Samson nalapal 300 lišek 
Neh. 4, 3. 1. přiběhna prorazí zeď jejich 
2. 63,11. budou 1-ám za podíl 
Pis. 2,15. zlapejte nám 1-y, 1-y maličké 
Pláč 5,18. že 1-y chodí po ní (po hoře Sión) 
Ez. 13, 4. podobni jsou 1-ám proroci tvoji 
Mat. 8,20. 1-y doupata mají; Luk. 9, 58.
Luk. 13,32. povězte lišce té: Vymítám ďábly

2 M. 25,25. uděláš okolo něho 1-u; 27,37,12.14. 
Lištování.

1 Kr. 7,28. 29. na tom 1. lvové byli
— 35. 1. na nich
— 36. zdělal řezby po 1. jejich

Litera.
Luk. 23,38. 1-ami řeckými a latinsk. a židov. 
ÍUm. 2,27. kt. pod 1-ou přestupník jsi
— 29. obřezáni ne podlé 1-y
— 7* 6. abychom sloužili ne ve vetchosti 1-y*

2 Kor. 3, 6. služebníky ne 1-y, ale ducha
L zabíjí, ale duch obživuje

— 7. 1-ami vyryté na dskách kamenných
Literka.

Mat. 5,18. jedna 1. nepomine ze zákona
Literní (umění).

Dan. 1,17. rozumnosti ve všelikém 1-im uměni
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liti.
Mat. 9,17. aniž lejí vína nového do nádob st.

víno nové lejí do nových; Mk. 2, 22. 
Luk. 5, 38.

Liti se.
2M. 9,33. ani déšť nelil se na zemi

Lito.
1M. 6, 7. nebo 1. mi, že jsem je učinil . 
2Sam.’12, 4.1. mu bylo vzíti z ovcí svých 
Mat. 15,32. 1. mi zástupu
2 Koř. 7,10. zármutek, jehož nikdy 1. nebývá •

. Lítost.
2 M. 1,14. práce užívali nenáležitě a bez 1-i
5 M. 32,36. nad služebníky svými 1. míti bude
Job 16,13. rozťal ledví má beze vší 1-i
Ž. 90,13. mějž 1. nad služebníky svými
— 106, 46. tak že naklonil k nim 1-í všecky 

Iz. 29, 3. ssoužim tě bez 1-i .
— 63, 7. kt. dokazoval z veliké 1-i své
— 9. z 1-i své sám vykoupil je

Pláč 2, 2. sehltil Pán bez 1-i příbytky Jákob.
— 17. H. bořil bez 1-i
— 21. v den prchlivosti své bez 1-i 

Ez. 16, 5. maje 1. nad tebou
Jon. 3,10. 1. měl Bůh nad tím zlým 
Zach. 7, 9. 1-i dokazujte k bližnímu svému
— 10, 6. 1. mám nad nimi
— 11, 5. kt. je pasou, nemají 1-i nad nimi
— 6. nebudu míti 1-i více nad obyvateli 

Mk. 8, 2. 1. mám nad zástupy
Řím. 1, 31. beze vši 1-i, neukojitelní
Žid. 5, 2. kt. by mohl 1. míti nad neznajícími

— 10,28. bez 1-i pod 2 .neb 3 svědky umírá 
Juda 22. nad některými 1. mějte

Litostivost.
Job 6,14. jehož 1. k bližnímu mizí 
Am. 1,11. že udusiv v sobě všecku 1.

Lítostivý.
2 M. 34, 6. B. silný, 1. a milostivý
Neh. 9,17. ty B., milost, a 1. neopustils jich; 31.
Ž. 86, 5. ty jsi, Pane, dobrotivý a 1.
— 15. ty Pane, Bože silný, 1.
— 103, 8. 1. a milostivý j. H.
— 116, 5. B. náš 1.
— 145, 8. milostivý a 1. j. H.; Joel 2, 13.

Pláč 4,10. ruce žen 1-ých vařily syny své 
Jon. 4, 2. nebo jsem věděl, že jsi ty B. 1.
Jak. 5,11. milosrdný Pán a 1.

Litostrotos.
Jan 19,13. na místě, kt. slově L.

Litovati.
1 M. 6, 6. 1-al Hospodin, že učinil člověka
2 M. 32,12. 1-uj zlého, kt. uložil uvésti na lid
— 14. 1-al H. zlého

1 Sam.23,21. požehnaní vy, že mne 1-ujete
2 Sam.24,16. 1-al H. toho zlého 
Job 6,10. aniž mne Bůh co 1-uje 
Jer. 4,28. co jsem myslil, a nel-uji

— 18, 8. i já 1-al bych toho zlého
— 10. i já 1-al bych dobrodiní toho

Jer. 26, 3. abych 1-al zlého, kt. myslím
— 19. 1-al H. toho zlého, k t vyřkl
— 42,10. 1-uji toho zlého, kt. jsem učinil
— 50,14. nel-ujte střely

Joel 2,13. kt. 1-uje zlého; Jon. 4, 2.
Jon. 4, 2. že jsi ty Bůh, kt. 1-uješ zlého

10. ty 1-uješ toho břéčtanu
— . 11.'a já bych nel-al Ninive?

Nah. 3, 7. kdož by ho L měl?
Řím. 11,29. darů svých a povolání Bůh nel-uje 
2Kor. 1,23. že 1-ujé vás, ještě jsem nepřišel 
—. 7* 8. ačk. zarmoutil jsem vás,:nel-uji toho 

ač jsem byl 1-al; nebo vidím 
Žid. 7,21. přisáhl Pán a nebudeť toho 1.

.Lítější.
Ab. 1, 8. koni jeho 1. nad vlky večerní

Lítý.
1 M. 16,12. (Izmael) budeť 1. člověk
— 37, 20. zvěř 1-á sežrala je j; 33.

Iz. 35, 9. 1-á zvěř nebude choditi po ní 
Ab. 1, 6. Kaldejské, národ 1. a rychlý

Lívati.
2Kr. 3,11. k t 1-al vodu na ruce Eliášovy 

Lízati.
1 Kr. 21,19. l-ali psi krev Nábotovu 
Ž. 72, 9. nepřát, prach 1. budou; Mich. 7,17. 
Iz. 49,23. prach noh tvých 1. budou 
Luk. 16*21. psi l-ali vředy jeho

Lkající.
Mat. 5, 4. blahoslavení 1., nebo oni potěšeni 
Mk. 16,10. zvěstovala 1-m a plačícím

Lkáni.
Job 23, 2. bída má těžší j. nežli 1. mé.
Ž. 79,11. ystupiž před obličej tvůj 1. vězňů
— 102, 6. od hlasu 1. mého přilnuly kosti mé 

ftím.. 8,26. prosí za nás 1-ími nevypravitelnými
Lkáti.

Job 24,12. lidé v městech lkají 
Iz. 38,14. lkal jsem jako holubice
— 59,11. jako holubice ustavičně lkáme 

Nah. 2, 7. poberou se, lkajíce jako holubice 
ftim. 8,22. všecko stvoření spolu lká

—■ 23. i myť sami v sobě lkáme 
2Kor. 5, 4. lkáme jsouce obtíženi

Lněný.
Košilky 1-é; 2 M. 28, 42. 3 M. 6,10.16, 4. Ez. 44,18. 
Roucho 1-é; 3 M. 6, 10. 16, 23. 32. Ez. 44, 17. 
Sukně 1-á; 3 M. 16, 4.
Pás 1-ý; 3 M. 16, 4. Jer. 13, 1. 
čepice 1-á; 3 M. 16, 4.
Efod 1-ý; 1 Sam. 2, 18. 22. 18. 2 Sam. 6, 14. 
Klobouk 1-ý; Ez. 44, 18.
Iz. 19, 9. zahanbeni, kt. dělají věci 1-é 
Ez. 9, 2. oděný rouchem 1-ým; 3. 11. 10,

2. 6. 7. Dan. 10, 5.
Mk. 14,51. mládenček odín jsa rouchem 1-ým 
Zj. 15, 6. oblečeni jsouce rouchem 1-ým

Lnouti.
Job 29,10. jazyk jejich lnul k dásním
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Loaxnmi.
Oz. 1, 9. řekl: Nazov jméno jeho L.
— 2,23. L. řeknu: Lid můj jsi ty

Lodička.
Mat. 14,13. Ježiš plavil se odtud na 1-ce 
Mk. 3, 9. aby 1-u nahotově měli
— 4,36. ale i jiné 1-y byly s nim 

Jan 6,22. viděv, že jiné 1-y nebylo

Lodí. LodV
Soud. 5,17. ale Dan proč zůstal při 1-ech?
1 Kr. 9,26. nadělal také král Šalomoun 1.

10,11. 1. Chiramova, kl. přinášela zlato
— 22. měl král l. mořské s 1-imi Chirama
— 22, 49. polámaly se 1. v Aziongaber *

2 Par. 20,37. ztroskotány jsou 1.
Job 9,26. pominuli jako prudké 1.
2. 48, 8. větrem východ, rozrážíš 1. Tarské
— 107,23. kt. se plaví po moři na 1-ech

Př. 30,19. cesty 1. u prostřed moře (skryty)
— 31,14. j. podobná 1-i kupecké

Iz. 2,16. (den H.) na všecky 1. mořské
— 23, 1. kvělte 1. mořské, nebo popléněn j.
— 43,14. i Kaldejské s 1-imi veselými jejich
— 60, 9. na mneť očekávají 1. mořské

Ez. 27,25. 1. mořské předek měly v kupectví 
Jon. 1, 3. (Jonáš) přišed do Joppe našel 1.

5. Jonáš byl sešel k bokům 1.
Mat. 4,22. opustivše 1., Šli za nim
— 8,23. Ježíš vstoupil na 1.; 9, 1. 13, 2.

24. tak že vlny přikrývaly 1.
— 14,24. 1. již byla u prostřed moře
— 32. jakž vstoupili na 1., utišil se vítr 

Mk. 4,38. on ze zadu na 1. spal
— 6,53. a tu 1. přistavili

Luk. 5, 2. uzřel dvě 1., any stoji u jezera
— 3. vstoupiv na jednu z těch 1.
— 7. přišli a naplnili obě 1.
— 11. přivezše k břehu 1., šli za ním
— 8,23. 1. se naplňovala

Jan 6,19. an po moři přibližuje se k 1.
— 21. vzali ho na 1. ochotně
— 21, 6. zavrztež síť na pravou stranu 1. 

Sk. 27, 2. všedšé na 1. Adramittenskou
— 31. nezůstanou-li tito na 1.
— 37. bylo nás všech osob na 1. 276 

Jak. 3, 4. an i 1., tak veliké jsouce, veslem 
Zj. 8, 9. třetí díl 1. zhynul
— 18,17. množství lidí, kt. jsou na lodech
— 19. všickni, kt. měli 1. na moři

Lois.
2 Tim. 1, 5. víra, k t byla v bábě tvé Loidě 

Loket (lidský).
5 M. 3,11. jakž j. 1. muže
Ez. 13,18. šijí polštáříky pod všeliké 1-y
Oz. 11, 3. (Efraim) bral je (modly) na 1-y své
Mk. 9,36. vzav pacholátko na 1-y, řekl jim
— 10,16. bera je na 1-y své

Luk. 2,28. (Simeon) vzal (Ježíše) na 1-y své

Loket (míra).
1 M. 6,15. 300 1-ů dlouhost korábu, 50 1-ů Ši

rokost, 30 1-ů vysokost

2 M. 25,10. udělají truhlu: 2% 1-e dlouhost, 
1% 1-e širokost, 1% 1-e vysokost její 

5M. 3*11. lůže jeho železné 9 1-ů zdélí, 4 L
1 Par. 11,23. muže egyptského, zvýši 5 L 
Est. 5,14. šibenici zvýši 50 1.; 7, 9.
Ez. 40, 5. v ruce muže prut míry 6 L

1. o dlaň delší než obecní 
Dan. 3, 1. obraz zlatý, jehož výška 60 1., 

šířka 6 1.
Zach. 5, 2. knihu, jejíž dlouhost 20 1-ů, Širo

kost 10 1-ů 
Mat. 6,27. přidá ti ku postavě 1. jeden;

Luk. 12, 25*
Jan 21, 8. byli od břehu asi okolo 200 1.
Sk. 27,28. nalezli hlubokost 20 1-ů. .

odjevše maličko, nalezli 15 1-ů 
Zj. 21,17. změřil zed jeho, 144 1-ů 

Loktuska.
Rut 3,15. přines 1-u, kterouž se odíváš 

Loun.
Soud. 3,19. vrátiv se od 1-ů blízko Galgala
— 5,17. Asser v 1-ích svých bydlil

Lomcovati.
Mk. 9,18. 20. hned jim duch 1-al; Luk. 9, 39. 42. 
Luk. 8,29. po mnohé časy jim 1-al
— 9,42. ďábel 1-al jím

Lomící.
Jer. 4,31. hlas dcery Siónské, 1. rukama svýma 

Lopata.
2 M. 27, 3. naděláš k němu 1-at; 38, 3.

1 Kr. 7, 40.
2 Kr. 25,14. 1-y a nástroje hudebné; Jer. 52,18.

Lopatka.
Job 31,22. 1. má od pleci nechť odpadne 

Lopotování.
Job 14, 1. člověk j. plný 1.

Lorucháma.
Oz. 1, 6. nazov jméno její L.
— 2,23. smiluji se nad L-ou

Los ( při rozhodování)\
3 M. 16, 8. dá Aron na ty dva kozly 1-y

1. jeden H., a 1. druhý Azazel 
4M. 26,55. 1-em ať j. rozdělena země; 33, 54.

34, 13. 36, 2. Joz. 14, 2.
— 36, 3. z 1-u dědictví našeho ubude 

Joz. 17,14. proč jsi nám dal toliko 1. jeden
— 18,10. uvrhl jim 1-y Jozue v Sílo

1 Sam. 14, 42. vržte 1. mezi mnou a mezi Jonatou
1 Par. 25, 8. metali 1-y houf držících stráž 
Neh. 11, 1. jiný lid metali 1-y 
Est. 3, 7. rozkázal uvrci Pur, totiž 1.
2. 16, 5* ty zdržuješ 1. můj
— 22,19. o můj oděv meci 1.
— 125, 3. nebude nad 1-em spravedlivých 

Př. 1,14. vrz 1. svůj mezi nás
— 16,33. do klinu umítán bývá 1.
— 18,18. 1. pokoji svády 

Iz. 34,17. onť vrže jim 1-y
Jer. 13,25. ten bude 1. tvůj a díl 
Ez. 13, 9. v 1-u lidu mého nebudou
— 24, 6. nepadneť na něj 1.
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Pán. 12,13. zůstaneš v 1-u svém na skonání 
Joel 3, 3. o lid můj metali 1.
Abd. 11. když o Jeruzalém metali 1-y 
Jon. 1, 7. vržme 1-y, abychom zvěděli 

metali 1-y, a padl na Jonáše 
Mich. 2, 5. kdož by vztáhl provazec na 1. 
Nah. 3,10. o nejslavnější jeho metali 1.
Mat. 27,35. mecíce 1.; Mk. 15, 24. Luk. 23, 34.

o můj oděv metali 1.; Jan 19, 24. 
Sk. 1,25. aby přijal 1. přisluhování
— 26. i dali jim 1-y. Spadl pak 1. na Ma

těje
— 8,21. nemáš dílu ani 1-u v této věci
— 13,19. rozdělil 1-em mezi ně zemi jejich;

(Joz. 14, 2.)
Ef. 1,11. v kt. i k 1-u připuštěni jsou 
Kol. 1,12. hodné učinil účastenství 1-u svátých 

Los (živočich).
5M. 14, 5. jisti budete: bůvola, 1-a atd. 

Losník.
5M. 18,11. nebude nalezen v tobě 1.

Losovati.
Soud. 20, 9. 1-ujíce proti němu (Gabaa)
Jan 19,24. neroztrhujme jí, ale 1-ujme o ni 

Lot (osoba).
1 M. 11,27. 31.12,5. L., syn Hárana, bratra Abr.
— 13, 1. vstoupil Abram z Egypta, a L. s ním
— 5. také i L. měl ovce a voly
— 7. mezi pastýři stáda L-ova
— 8, řekl Abram L-ovi: Nechť není
— 11. zvolil sobě L. rovinu Jordánskou
— 14,12. vzali také L-a a zboží jeho
— 16. i L-a se statkem jeho zase přivedl
— 19, 1. L. seděl v bráně Sodomské
— 10. uvedli L-a k sobě do domu

15. nutili andělé L-a, řkouce
— 30. vyšel L. ze Ségor, a bydlil na hoře
— 36. počaly obě dcery L-ovy

5 M. 2, 9. synům L. dal jsem Ar v dědictví; 19. 
Ž. 83, 9. jsouce na ruku synům L-ovým 
Luk. 17,28. jakž se dálo ve dnech L-ých
— 29. dne toho, když vyšel L. ze Sodomy
— 32. pomněte na L-ovu ženu

2 Petr 2, 7. spravedlivého L-a vytrhl
Lot (váha).

1 M. 23,15. země ta za 400 1-ů stříbrných j.
2 M. 30,13. každý z těch půl 1-u dá

podlé 1-u svatyně 
20 peněz platí ten 1. 
půl 1-u obět pozdvižení bude H. 

3M. 27, 3. uložíš výplatu 50 1-ů stříbra
— 4. žensk. pohlaví uložíš výplatu 30 1-ů
— 25. 1. váží 20 haléřů; 4 M. 3, 47.

2 Sam.14,26. vážíval vlasy, a bývalo 200 1-ů
2 Kr. 7, 1. míra mouky bělné za 1. stříbra; 18.

dvě míry ječmene za 1. stříbra; 18.
Lotan.

1 M. 36,20. synové Seir, totiž Horejští, L.
1 Par. 1,39. synové L-ovi: Hori 

Lotr.
Ez. 18,10. zplodil-li by syna l-a

Oz. 6, 9. rota kněžstva jsou jako lotři
Mat. 26,55. jako na l-a vyšli jste s meči
— 27,38. ukřižováni s ním dva 1-i; Mk. 15, 27.
— 44. takž také i 1-i utrhali jemu 

Luk. 10,30. člověk jeden upadl mezi 1-y
— 36. bližním tomu, kt. upadl mezi 1-y
— 22,52. jako na l-a vyšli jste s meči 

Jan 10, 1. ten zloděj j. a 1.
— 8. vŠickni zloději jsou a 1-i
— 18,40. byl pak ten Barabáš 1.

Sk. 21, 38. 4000 mužů, těch 1-ů
2 Kor. 11,26. v nebezpečenství od 1-ů

Lotrovský.
Jer. 7,11. což peleší 1-ou jest dům tento? 
Mat. 21,13. učinili jste peleší 1-ou; Luk. 19* 46.

Lotryně.
Ez. 23, 43. domlouval na cizoložství té 1.

Lotřík.
1 Sam.30, 8. mám-li honiti ty 1-y?
— 15. dovésti mne k těm 1-ům?

2 Kr. 5, 2. ze země Syrské 1-ové zajali děvečku
— 6,23. aniž více 1-ové Syrští vskakovali
— 13, 21. uzřevše ty 1-y, uvrhli muže toho
— 24, 2. poslal H. na něj 1-y Kaldejské

a 1-y Syrské, i 1-y Moabské
Louditi.

2 Petr 2,18. žádostmi těla a chlípnostmi loudi 
Loukoť.

1 Kr. 7,33. 1-i i Špice, všecko bylo slité 
Ez. 1,18. 1-i své i vysokost měla

Loupati.
Mk. 2, 4. l-ali střechu, kdež byl

Loupež.
1 M. 49, 9. z 1-e, synu můj, vrátil jsi se
— 27. Beniamin ráno bude jisti 1.

4 M. 31,12. vedli k Mojžíšovi zajaté i 1-e 
Joz. 7,21. viděl jsem mezi 1-i plášť jeden
— 22, 8. rozděltež se 1-í nepřátel svých 

Soud. 5,30. 1-e rozdiln. barev samému Zizarovi
1 Sam.14,30. kdyby se byl najedl lid z 1-í
— 15,19. obrátil jsi se k 1-i
— 30,26. teď máte dar z 1-í nepřátel H.

2 Kr. 3,23. nyní k 1-em, ó Moábští!
Neh. 4, 4. dej je v 1. v zemi, do níž
Est. 9,10. ale k 1-i nevztáhli ruky své; 16. 
Job 20,10. ruce jeho musejí vraceti 1. svou
— 38,39. honíš-li ty lvu 1.?

ž. 17,12. podoben j. lvu žádostivému 1-e
— 62,11. nedoufejtež v Utiskování, ani v 1-i
— 76, 5. slavný jsi učiněn horami 1-e
— 104,21. lvičata řvoucí po 1-i
— 124, 6. k t nás nevydal v 1. zubům jejich 

Př. 1,13. naplníme domy své 1-i
— 4,17. protože víno 1-í pijí

Iz. 3,14. 1. chudého j. v domích vašich
— 31, 4. jako když lev řve nad 1-í svou
— 42,22. že jsou dáni v 1., ani j., kdo by
— 59,15. 1-i bývá vydán; Jer. 2, 14.
— 61, 8. nenávidím 1-e při oběti 

Jer. 30,16. kt. tě loupí, v 1. vydám
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Ez. 7,21, vydám ji bezbožným na zemi za 1.
— 23, 46. dám je v posmýkání i v 1.

25, 7. vydám tě v 1. národům
— 34, 8. proto že stádo mé bývá v L
— 22. stádo své, aby nebylo více v 1. 

Dan. 11,24. 1. a kořisti a zboží jim rozdělí 
Am. 3, 4. zdaliž zařve lev, když by nebylo 1-e?
— 10. poklady skládají z nátisku a 1-e 

Jon. 3, 8. odvrať se jedenkaždý od 1-e 
Nah. 3, 1. neodchází od něho 1.
Zach. 2, 9. budou 1. služebníkům svým 
Mat. 23,25. vnitř plné jsou 1-e 
Luk. 11,22. silnější 1-e jeho rozdělí

— 39. což vnitř j. u vás, plno j. 1-e 
Fil. 2, 6. nepoložil sobě toho za 1., rovný

býti B.
Loupežník.

Soud. 2,14. vydal je v ruku I-ů; 2 Kr. 17, 20.
1 Sam.14,15. strážní i 1-ci děsili se
Job 12, 6. bezpečné příbytky mají 1-ci 
Iz. 8, 1. k rychlé kořisti pospíchá 1.; 3.

Loupiti.
5M. 28,29. utiskán budeš a loupen 
Soud. 9, 25. 1-ili chodící mimo ně tou cestou 
.1 Sam.23, 1. Filistinšfi dobývají Cejly a 1-í 

dvory
Job 24, 9. 1-í sirotky, kt. jsou při prsích 
2. 35,10. vytrhuješ od toho, kt. ho násilně 1-í 
Př. 22, 22. nelup nuzného
— 28,24. kdo 1-í otce svého a matku svou 

Iz. 10, 2. sirotky aby 1-ili
Jer. 30, Í6. všecky, kt. tě 1-í, v loupež vydám 
Am. 5,11. proto že 1-íte chudého 
Mal. 3, 8. 1-liž má člověk Boha, že vy 1-íte 

mne? říkáte: V čem tě 1-íme?
— 9. zlořečeni jste, proto že mne 1-íte

2 Kor. 11, 8. jiné jsem církve 1-il
Loupívati.

Ez. 39,10. zloupí ty, kt. je l-ali 
Loutna.

1 Sam.10, 5. před nimi 1., buben i píšťalka
2 Sam. 6, 5. hráli na harfy, 1-y
1 Kr. 10,12. nadělal 1-en zpěvákům; 2 Par. 9,11.
1 Par. 15,20. (hráli) na 1-ách při zpěvu vysokém
— 28. hráli na 1-y a na harfy

2 Par. 5,12. Levitové stáli s cimbály a 1-ami
— 20,28. vešli do Jeruzaléma s 1-ami 

Neh. 12,27. aby vykonali posvěceni s 1-ami 
2. 33, 2. oslavujte Hospodina na 1-ě
— 57, 9. probuď se l-o a harfo; 108, 3.
— 81, 3. přidejte buben, harfu libou a 1-u
— 92, 4. při 1-ě a při harfě
— 144, 9. zpívati budu tobě na 1-ě
— 150, 3. chvalte je j na 1-u a citaru 

Dan. 3, 5. jakž uslyšíte zvuk 1-y; 15.
Am. 5,23. 1-en vašich nechci poslouchati
— 6, 5. přizpěvujíce k 1-ě jako David

Louže.
Ez. 47,11. bahna a 1. jeho soli oddány budou 

Lov.
1 M. 25,28. že z 1-u jeho míval pokrm
— 27,30. Ezau přišel z 1-u svého

Lovec.
1 M. 10, 9. Nimrod silný 1. před H.
— 25,27. byl Ezau 1. umělý

2. 91, 3. onť vysvobodí tě z osidla 1-e 
Jer. 16,16. pošli i k 1-ům, aby je zlapali

Lovení.
Luk. 5, 4. rozestřete síti k 1.
— 9. hrůza jej obklíčila nad tím 1-ím ryb

Loviti.
Kaz. 9,12. jako ryby, kt. 1-eny bývají 
Pláč 3,52. 1-iliť jsou mne ustavičně 
Ez. 13,18. šiji polštářiky, aby 1-ily duše 

zdaliž 1. máte duše lidu mého? 
Mich. 7, 2. jedenkaždý bratra svého 1-í sítí 
Luk. 5,10. lidi budeš 1.
Jan 21, 3. dí Šimon Petr: půjdu ryb 1.

Ložce.
1 M. 48, 3. Izrael usadil se na 1-i

— 49,33. složil nohy své na 1-i 
2M. 8, 3. (žáby) polezou na 1. tvé
2 Sam. 4,11. zamordovali muže spravedl. na 1-i
— 11, 2. když vstal David s 1. svého

1 Kr. 1, 47. poklonil se král na 1-i svém
2Kr. 1, 4. protož s 1. nesejdeš; 6. 16.
— 4,10. postavme tam jemu 1., stůl
— 21. položila jej na 1. muže Božího
— 32. dítě mrtvé leželo na 1-i jeho 

Job 17,13. ve tmě usteli 1, své
ž. 4, 5. přemyšlujte o tom na 1-i svém
— 6, 7. 1. své každé noci svlažuji
— 36, 5. nepravost smýšlí i na 1-i svém
— 41, 4. H. ho na 1-i ve mdlobě posílí
— 63, 7. na tě pamětliv jsem i na 1-i svém
— 132, 3. nevstoupím na postel 1. svého 

Pis. 3, 1. na 1-i svém v noci hledala jsem toho 
Iz. 57, 2. že odpočívá na 1-i svém
Dan. 2,29. tobě na mysl na 1-i tvém
— 4, 2. měl jsem myšlení na 1-i svém
— 7. kt. jsem viděl na 1-i svém
— 10. u vidění svých na 1-i svém
— 7, 1. Daniel měl sen na 1-i svém 

Oz. 7,14. když kvílí na 1-ich svých
Am. 3,12. sedící v Samaří na 1-ích rozkošných
— 6, 4. léhají na 1-ích slonových 

Mich. 2, 1. ukládají zlé na 1-ich svých 
Mk. 2, 4. spustili po provazich dolů 1.
— 6, 55. počali na 1-ích nositi nemocné 

Sk. 5,15. nemocné kladli na 1-ích

Lože.
1 Par. 5, 1. když poškvrnil 1. otce svého
2 Par. 24,25. zamordovali (Joasa) na 1-i jeho 
Pis. 3, 7. 1. Šalomounovo, okolo něhož 60 
Iz. 57, 7. na hoře vysoké stavíš 1. své; 8.
Ez. 32,25. mezi zbitými postavili jemu 1.
Mat. 9, 2. šlakem poraženého ležícího na 1-i
— 6. vezmi na sebe 1. své a jdi 

Mk. 2, 9. vezmi 1. své a choď; 11.
Jan 5, 8. 11. 12.

— 12. vzav 1. své, přede všemi odšel 
Luk. 5,18. muži nesli na 1-i člověka
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Luk. 5,19. spustili je j s 1-em před Ježíše
— 24. vezma 1. své, jdi
— 17, 34. budou dva na 1-i jednom 

Jan 5, 9. vzav 1. své, i chodil
— 10. nesluší tobě 1. nositi

Sk. 9,33. Eneáše od 8 let na 1-i ležícího 
2id. 13, 4. manželství a 1. nepoškvrněné 
Zj. 2,22. já uvrhu ji na 1.

Lsknouti se.
Jer. 5,28. vytylí jsou, 1-ou se 

Lsknutý.
3 M. 13,28. pakli bělost 1-á zůstávali bude 

Lstivě.
1 M. 34,13. synové Jákobovi 1. mluvili
2 M. 21,14. pakli by ho I. zabil

— 32,12. 1. je vyvedl •
3 M. 6, 2. 1. by podvedl bližního svého 
2. 24,* 4. kdož nepřisahá 1.
—  119,78. že 1. chtěli mne podvrátiti 

Jer. 48,10. kdož dělá dílo H-ovo 1.
Sk. 5, 2. 1. těch peněz ujal; 3.

—*• 7,19. 1. nakládaje s pokolením naším 
Řím. 3,13. jazyky svými 1. mluvili
2 Kor. 4, 2. aniž se 1. obírajíce se slovem Božím 

Lstivý.
1 Kr. 2, 5. Joáb dopustiv se vraždy 1-é
2. 5, 7. člověka 1-ého v ohavnosti má H.
— 35,20. slova 1-á vymýšlejí
— 36, 4. slova úst jeho jsou 1-á
— 43, 1. od člověka 1-ého vytrhni" mne
— 55,24. lidé 1-í nedojdou polovice dnů
— 109, 2. ústa l-á proti mně se otevřela
— 120, 2. vysvoboď duši mou od jazyka 1-ého
— 3. coť přidá jazyk 1.?

Př. 10, 4. k nouzi přivodí ruka 1-á
— 12, 5. rady bezbožných 1-é
— 24. ruka 1-á musí dávati plat
— 14,25. ale 1. mluví lež

Mich. 6,12. jazyk jejich 1. j. v ústech jejich 
Sof. 3,13. aniž se nalezne jazyk 1.
2Kór. 11,13. falešní apoštolově jsou dělnici 1-í 
Eř. 4,14. v chytrosti k oklamáváni 1-ému 

Lubimský.
2 Par. 12, 3. nebylo pov tu L-ých

16, 8. zdaliž L-ští neměli vojsk velikých 
Dan. 11, 43. L-ští a Mouřenínové za ním půjdou 
Nah. 3, 9. L-šti byli jemu na pomoc 

Lucerna.
Job 18, 6. 1. jeho v něm zhasne 
Sof. 1,12. přehledávati Jeruzalém s 1-ami 
Jan 18, 3. Jidáš přišel tam s 1-ami 

Lucifer.
Iz. 14,12. že jsi spadl s nebe, ó 1-ře 

Lucius.
Sk. 13, 1. ÍUm. 16,21.

Lučiště.
1 M. 27, 3. vezmi 1. své a ulov mi zvěřinu
— 48,22. kt. jsem 1-ěm dosáhl z ruky Amor.
— 49,24. zůstalo v síle 1. jeho

1 Sam. 2, 4. 1. i silní potříni jsou
— 18, 4. Jonata dal Davidovi až dó 1. svého

2 Sam. 1,22. 1. Jonatovo zpět neodskočilo
— 22,.35. lámi 1. ocelivá; 2. 18, 35.

1 Kr. 22,34. střelil z 1. náhodou; 2 Par. 18, 33. 
2Kr. 9,24. pochytiv 1., postřelil Joráma
— 13,15. vezmi 1. a střely; 16.

1 Par. 12, 2. bojujíce kamením i střelami z 1.
Job 20,24. prostřeli ho L ocelivé
— 29,20. 1. mé obnovovati se bude

2. 7,13. 1. své natáhl; Pláč 2, 4. 3, 12.
— 11, 2. bezbožníci napínají 1.; 37, 14.
— 37,15, 1. jejich budou polámána
— 44, 7. neboť jsem v 1-i svém naděje ne

skládal
— 46,10. 1. láme, kopí posekává
— 76, 4. polámal* 1., pavézu a meč
— 78, 57; uchýlili se jako mylné 1.

Iz. 5,28. všecka 1. jeho natažená
— 7» 24. s 1-ěm tudy jiti musí
— 66,19. k národům, jenž natahují 1.

Jer. 6,23. 1. i kopí pochytí
— 9, 3. natahuji jazyka ke lži jako 1.
— 46, 9: kt. užívají a natahují 1.
— 49,35. j£ polámi I. Elamitských
— 50,29. natahující 1.* položte se proti němu
— 51,56. potřino bude i 1. jejich 

Ez. 39, 3. vyrazím 1. z tvé ruky 
Oz. 1, 5. polámi 1. Izraelovo
— 7,16. jsou jako 1. omylné

Am. 2,15. ten, kt. se chápá 1., neostojí
Zach. 9,13. když 1. napliiím Efraimem 
Zj. 6, 2. kt. seděl na něm, měl 1.

L u i
1 M. 10,22. synové Semovi: L.; 1 Par. 1, 17.
Iz. 66,19. pošli z nich k národům do L. 

Ludim.
1 M. 10,13. L.
1 Par. 1,11. Mizraim zplodil L.

Ludimský.
Jer. 46, 9. Mouřenínové i L-Ští 

Ludští.
Ez. 27,10. 30, 5.

Luh.
Joz. 17,16. Kananejští, kt. bydlejí v luzích těch

Luchitský.
Iz. 15, 5. cestou L-ou s pláčem půjde 

Luk.
2 Sam. 1,18. aby učeni byli stříleti z 1-u
2r. 58, 8. kt. napíná 1., jehož střely se lámi

Lukáš.
Kol. 4,14. pozdravuje vás L. lékař
2 Tim. 4,11. sám toliko L. se mnou j.
Filem. 24. pozdravuji tě Démas, a L., pomoc.

Lůno.
1 M. 16, 5. já jsem dala děvku svou v 1. tvé 
3M. 21,20. aneb stlačené I.
4 M. 5,21. dopustě, aby 1. tvé hnilo; 27.
5 M. 13, 6. manželka, kt. j. v 1-ě tvém
— 23. 1. kdo by měl odňaté 1.
— 25,11. uchopila by ho za 1.

2 Sam. 12, 3. a v 1-u jeho spávala
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1 Kr. 1, 2. aby spala v 1-u jeho
— 3,20. syna mého položila v 1-u svém

syna svého položila do l-a mého
Job 40,12. žily l-a jeho jako ratolesti
2. 74,11. a pravice své z l-a svého nevzneseš
— 79,12. odplať sedmernásobně do l-a jejich 

2. 89,51. jsem já nosil v 1-ě svém potupu 
Iz. 65, 6. odplatím do l-a jejich
— 7. odměřím do l-a jejich 

Jer. 32,18. odplácíš do l-a synů jejich 
Mich. 7, 5. před tou, jenž leží v 1-u tvém,
Luk. 6,38. míru% dobrou dadiť v 1. vaše

— 16,22. nesen j. od andělů do l-a Abrah.
— 23. uzřél Lazara v 1-u jeho 

Jan 1,18. Syn, kt. j. v 1-u Otce
Luňák.

3 M. 11,14. ohavnost jsou: káně a 1.
5 M. 14,13. jisti nebudete: sokola, l-a 
Job 28, 7. aniž ji spatřilo oko l-a 
Iz. 34,15. tam shledají se 1-ci 

Lupina.
Sk. 9,18. hned spadly s oři jeho jako 1-y 

Lůz. Lůza.
1 M. 28,19. prvé sloulo L.; Joz. 18, 13.

Soud. 1, 23.
— 35, 6. přišel Jákob do L.
— 48, 3. Bůh ukázav mi se v L.

Joz. 16, 2. od Bethel vychází do L.
Soud. 1,26. nazval jméno jeho L.

Lůže.
1 M. 47,31. sklonil se Izrael k hlavám 1.
— 49, 4. že jsi vstoupil na 1. otce svého 

5 M. 3,11. 1. železné 9 loktů zdélí
1 Sam.19,13. Mikol obraz vložila na 1.
— 15. přineste ho na 1-i ke mně

2 Sam.17,28. 29. !., číše a nádoby přinesli Da
vidovi

Job 7,13. potěší mne 1. mé
— 33,19. tresce i bolestí na 1-i jeho 

Př. 7,16. koberci jsem obestřela 1. své
— 22,27. proč má kdo bráti 1. tvé?
— 26,14. lenoch (obrací se) na 1-i svém 

Iz. 28,20. když bude tak krátké 1.
Lůžko.

5M. 28,57. i l-a svého záviděti bude
1 Sam.28,23. (Saul) sedl na 1.
2 Sam. 4, 7. (Izbozet) spal na 1-u svém
1 Kr. 17,19. (Eliáš) položil ho na 1. své
— 21, 4. Achab lehl na 1. své a nejedl

2 Par. 16,14. položili ho na 1-u
Est 1, 6. l-a zlatá a stříbrná na podlaze
— 7, 8. Aman padl na 1., na k t seděla Ester

Lvice.
Job 4,10. hlas 1., a zubové mladých lvíčat 
Ez. 19, 2. 1. mezi lvy odpočívající 
Nah. 2,12. lev kt. dávíval 1-ím svým

Lvíčátko.
2. 34,11. l-a nedostatek a hlad trpívaji 

Lvice.
1 M. 49, 9. 1. Juda, z loupeže vrátil jsi se
4 M. 24, 9. složil se a ležel jako 1.

5 M. 33,22. Dan jako 1. lvové vyskakovati bude
Job 4,10. zubové mladých 1-at se tří ni
— 11. i-ata mladá rozptýlena bývají
— 38, 39. hltavost 1-at naplňuješ-li?

2. 17,12. podoben j. 1-eti v skrýši
— 58, 7. střenovni zuby 1-at těch polámej
— 91,13. pošlapáš L i draka
— 104,21. 1-ata řvoucí po loupeži

Iz. 11, 6. 1. i krmný dobytek spolu budou
Jer. 2,15. 1-ata řvou na něj
Ez. 41,19. tvář 1-ete naproti palmě 
Nah. 2,11. kdež j. to pastviště 1-at?

kamž chodíval lev i 1.
Lvový.

P ír. 4, 8. z peleší 1-ých a s hor pardových 
Ez. 1,10. tvář 1-á po pravé straně každého 
Dan. 6, 7. aby uvržen byl do jámy 1-é 

Lycický.
Sk. 27, 5. přišli jsme do Myry, města L-ého 

Lydda.
Sk. 9,32. Petr přišel k svátým v L-ě; 35. 38. 

Lydia.
Sk. 16,14. L., kt. šarlaty prodávala; 40.

Lykaonitsky.
Sk. 14,11. L-y řkouce: bohové sestoupili 

Lykaonitský.
Sk. 14, 6. utekli do měst L-ých 

Lysina.
3 M. 13, 42. pakli na té 1-ě rána bílá; 43.
— 21, 5. nebudou dělati sobě 1-y

5 M. 14, 1. aniž sobě uděláte 1-y mezi očima 
Iz. 3,24. místo strojení kadeři 1.
— 15, 2. na všech hlavách bude 1.
— 22,12. když volal Pán v den ten k 1-ě 

Jer. 16, 6. aniž sobě 1-y zdělají pro ně
— 47, 5. přijde 1. na Gázu
— 48,37. na každé hlavě 1.; Ez. 7, 18.

Am. 8, 10.
Ez. 27,31. zdělájíce 1-y, přepáší se 
Mich. 1,16. učiniž sobě 1-u

rozšiř 1-u svou jako orlice
Lystra.

Sk. 14, 6. 8. 21. 16, 1. 2. 2Tim. 3, 11.
Lysý.

2Kr. 2,23. říkajíce: Jdi 1., jdi 1.
Lýtko.

5 M. 28,35. raní tě H. vředem na 1-ách
Lyzaniás.

Luk. 3, 1. (byl) L. čtvrtákem Abilinským
Lyziáš.

Sk. 23,26. Klaudius L. vládaři Felixovi
— 24, 7. přišel hejtman L. s moci velikou
— 22. hejtman L. sem přijede

Lze.
Job 16,21. ó by 1. bylo v hádku s nim se vydati 

Lžice.
2 M. 25,29. uděláš také 1. z čistého zlata
— 37,16. nádoby na stole, mísy a L
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Lživě.
Soud. 16,10. 1. jsi mi mluvil 
Jer. 20f 6. jimž jsi prorokoval 1.

Lživý.
2M. 23, 1. nebudeš vynáŠeti pověsti 1-é
— ’ 7. od slova 1-ého vzdálíš se

5 M. 19,18. svědek mluvě falešné svědectví 
lK r. 22,22. budu duchem 1-ým; 2 Par. 18, 21.
— 23. dal H. ducha 1-ého; 2 Par. 18, 22. 

2. 27,12. aby' ostáli proti mně svědkové 1-í
— 31,19. oněmějte rtové 1-í
— 35,11. povstávají svědkové 1-í
— 55, 4. sčítají na mne 1-é věci
— 62,10. žeť jsou synové mocných 1-í
— 109, 2. mluvili proti mně jazykem 1-ým
— 119,29. cestu 1-ou odvrať ode mne
— 118. j. 1-á opatrnost jejich
— 120, 2. vysvoboď diiši mou od rtů 1-ých
— 144, 8. pravice jejich j. pravice 1-á; 11.

Př. 6,17. jazyka 1-ého (nenávidí H.)
— 19. svědka 1-ého (nenávidí H.)
— 10,18. kdož .přikrývá nenávist rty 1-ými
— 12,19. na kratičko jazyk 1.
— 12,22. ohavnosti jsou H. rtové 1-i
— 13, 5. slova 1-ého nenávidí spravedlivý
— 17, 7. nesluší na kníže řeč 1-á
— 19,22. počestnější j. chudý než muž 1.
— 21, 6. pokladové jazykem 1-ým shromáž.
— 28. svědek L zahyne
— 25,14. kt. se chlubí darem 1-ým
— 29,12. kt. rád poslouchá slov 1-ých
— 30, 8. marnost á slovo 1-é vzdal ode mne 

Iz. 59,13. že jsme vynášeli slova 1-á
Jer. 7, 4. neskládejte naděje v slovich 

1-ých; 8.
— 14,14* vidění 1-é prorokují vám
— 23,32. proti těm, kt. prorokují sny 1-é 

Pláč 2,14. předpovídali tobě 1-é a ničemné 
Ez. 13, 6. vídají marnost a hádáni 1-é; 7.
2 Tes. 2, 9. divy i zázraky 1-ými

M.
Maacha.

2 Sam. 3, 3. Absolon syn z M-y, dcery Tolmai;
1 Par. 3, 2.

— 10, 6. od krále M. tisíc mužů
— 8. Istob i M. zvláště byli na poli 

1 Kr. 2,39. utekli k Achisovi, synu M-y
— 15, 2. jméno matky (Abiamovy) M.
— 13. M-u matku svou sesadil;

2 Par. 15, 16.
1 Par. 7,16. M. manželka Machirova
— 8,29. kníže Gabaon, a jméno manž.

jeho M.
2 Par. 11,20. po té pojal M-u, dceru Absolonovu

Maaseiáš.
2 Par. 26,11. jakž vyčteni byli od M-e úředníka

— 28, 7. zabil Zichri M-e syna králova 
Ezd. 10,21. zapudili ženy své (cizozemky): M. 
Jer. 21, 1. Sofoniáše, syna M-ova, kněze

Maceda.
Joz. 10,10. 16. atd. 12, 16. 15, 41.

Macedonie.
Sk. 16, 9. přijda do M. pomoz nám; 10. 12.
— 18, 5. přišli z M. Sílas a Timoteus
— 19,21. uložil Pavel v duchu, aby pro jda

M-u; 20, 1. 2 Kor. 7, 5. 1 Tim. 1, 3.
— 22. poslav do M. Timotea a Erasta

1 Kor. 16, 5. přijduť k vám, když M-ii projdu
nebo M-ii míním projiti

2 Kor. 1,16. skrze vás jiti do M.
a zase z M. přijití k vám

— 11, 9. doplnili bratři, přišedše z M.
Fil. 4,15. když jsem šel z M.
ITes. 1, 7. jste příklad věřícím v M-ii
— 8. rozhlásilo se slovo P., netoliko

v M-ii
— 4,10. činíte to bratřím ve vší M-ii

Macedonský.
Sk. 16, 9. muž nějaký M. stál, prose ho; 12.
— 12. Filippis, první město krajiny M-é
— 19,29. pochopivše Gáia a Aristarcha, M-é 

ftím. 15,26. za dobré se vidělo M-ým
2 Kor. 8, 1. milost Boži danou sborům M-ým

— 9, 2. chlubím se vámi M-ým
Mačka ti.

Ez. 23, 3. tam jsou m-ány prsy jejich; 21.
— 8. oni m-ali prsy panenství jejího

Madai.
í M. 10, 2. 1 Par. t, 5. synové Jáfetovi: M. atd. 

Madian.
1 M. 25, 2. (Cetura) porodila (Abrahamovi) 

M-a; 4. 1 Par. 1, 32. 33.
1 Kr. 11,18. jdouce z M., přišli do Fárán

Madianka.
4M. 12, í. příčinou manželky M-y
— 25, 6. jeden přivedl ženu M-u; 15.

Madianský.
1 M. 37,28. když mimo ně jeli kupci M-ští
2M. 2,14. Mojžíš bydlil v zemi M-é
— 15. kníže M-é mělo 7 dcer
— 3, 1. dobytek Jetry, kněze M-ého; 18, 1.
— 4,19. řekl byl H. Mojžíšovi v zemi M-é

4 M. 22, 4. řekl k starším M-ým; 7.
— 25,17. nepřát, zacházejte s M-ými; 31, 2. 7. 

Soud. 6, 1. vydal je H. v ruku M-ým
—• 7. volali k H. příčinou M-ých
— 7,25. chytili dvé knížat M-ých 

2. 83,10. učiniž jim jako M-ým
Iz. 9, 4. hůl jeho polámeš jako za dnů M-ých
— 10,26. bič, jako porážku M-ých
— 60, 6. dromedáři M-Šti a Efejšti 

Ab. 3, 7. třásli se kobercové země M-é
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Madmanejský, 
lP ar. 2,49. porodila Saafa, otce M-ých 

Madmen.
Jer. 48, 2. i ty, ó M., vypléněno budeš;

Iz. 10, 31.
Mádon.

Joz. 11, 1. Jabín poslal k Jobábovi, králi M.
— 12,19. král M. jeden

MagdaL 
2M. 14, 2. mezi M-em a mořem 

Magdala.
Mat. 15,39. přišel do krajiny M.

Magdaléna. Viz: Maria Magdaléna. 
Mageddo.

Joz. 12,21. 17, 11. Soud. 1, 27. 5, 19. 2 Kr. 9,27.
23, 29. 1 Par. 7, 29. 2 Par. 35, 22. 
Zach. 12, 11.

1 Kr. 9,15. příčina toho aby stavěl M.
Magog.

1 M. 10, 2. 1 Par. 1, 5. Ez. 38, 2. 39, 6. Zj. 20,8.
Magor missabib.

Jer, 20, 3. ne Paschur, ale M. m.
— 10. slýchám utrháni M. m-a (říkajících)

Mabalaleel.
1 M. 5,12. 15. atd. 1 Par. 1, 2.

Mahalat.
1 M. 28, 9. M., dceru Izmaele, syna Abrah.
2 Par. 11,18. pojal sobě Roboám ženu M.

Mahalon.
Rut 1, 2. jméno synů jeho M. a Chelion; 4,9.

Mahanaim.
1 M. 32, 2. Jákob nazval jméno místa toho M. 
Joz. 13,26. 21, 38. 2 Sam. 17, 24. 19, 32. 1 Kr. 

2, 8. 1 Par. 6, 80.
Mahane.

Soud. 18,12. pročež nazvali to místo M. Dan
Mahat.

Luk. 3,26. kt. byl M-ův
Mácha.

1 M. 22,24. ženina Réma, porodila M-u
Machalat.

2. 53, 1. přednímu z kantorů na m.
— 88, 1. píseň a žalm na m. k zpívání

Machat.
2 Par. 29,12. povstali ^evitové: M. syn Amazai

Machata.
5 M. 3,14. až ku pomezi Gessuri a M-i 
Joz. 13,13. nevyhnali synové Izr. Gessuri a M-i

Machir.
1 M. 50,23. 4 M. 26, 29. synové Manassesovi: 

M.; 27, 1. 32, 39. 36, 1. Joz. 17,
1. Soud. 5, 14.

Machpelah.
1 M. 23, 9. jeskyni M. k -dědičnému pohřbu;

25, 9. 49, 30. 50, ia  
*— 17. pole v M. proti Mamre; 19.

Majestát.
Jér. 43,10. rozbije m. svůj na něm 

Mající.
Mat. 25,29. každému m-imu bude dáno 

Makati.
2 M. 10,21. bude tma a m. ji budou
5 M. 28,29. o poledni m. budeš jako m-á 
2. 115, 7. ruce mají a nem-aji 
Iz. 59,10. m-áme jako slepí stěnu 
Sk. 17,27. zda by m-ajíce mohli nalezti jej

Makbenejský.
1 Par. 2,49. porodila Sévu, otce M-ých

Makovice.
2 M. 36,38. obložil m. a přepásaní jich zlatém

— 38,17. obložení m-c jejich ze stříbra
1 Kr. 7,16. dvě m., slité z mědi
— 41. m. okrouhlé

2 Kr. 25,17. m. měděná; Jer. 52, 22.
Am. 9, 1. udeř v m-i
Sof. 2,14. pelikán i výr na m-ich nocovati

Malachiás.
Mal. 1, 1. břímě slova Hospodinova skrze M-e

Malchus.
Jan 18,10. jméno služebníka toho M.

Maličko.
1 M. 24,17. dej mi piti m. vody
5M. 28,62. zůstane vás m., ježto vás bylo mnoho
2 Sam. 19,36. m. ještě půjde služebník tvůj
1 Kr. 17,12. m. oleje v nádobce
— 22,27. jisti m. chleba a m. vody; 2 Par.

18, 26.
1 Par. 16,19. ačkoli m. byli jste v ní pohostinu 
Job 4,12. pochopilo ucho mé něco m* (26,14.)
— 10,20. popusť, abych m. pookřál
— 26,14. jak nestižitélné j. i to ms
— 36, 2. postrp mne m.

Př. 6,10. m. pospíš, m. zdřímeš, m. složíš ru
ce, abys poležel; 24, 33.

— 15,16. lepši j. m. s bázní H.
— 16, 8, lepší j. m. se spravedlností

Iz. 1, 9. byť nám byl H. m-a ostatků nez.
— 54, 8. skryl jsem tvář svou na m.

Jer. 42, 2. nebo nás m. zůstalo
Am. 7, 5. kdož zůstane Jákob.? neboť ho m. j. 
Ag. 1, 9. patříte na mnoho, a aj, m. j.
Mat 26,39. poodšed m., padl; Mk. 14, 35.
Mk. 6,31. odpočiňte m.
— 8, 7. měli rybiček m.

Luk. 5, 3. aby od země odvezl m.
Jan 13,33. ještě m. s vámi jsem
— 14,19. ještě m. a svět mne neuzří
— 16,16. m. a neuzříte mne a opět m.

Sk. 24, 4. vyslyšiž nás m.
1 Koř. 5, 6. m. kvasu; Gal. 5, 9.
2id. 2, 7. m-s je j menšího než anděly učinil;

9. (2. 8, 6.)
— 10,37. ještě velmi, velmi m.f a aj ten 

Jak. 4,14. pára, kt. se na m. ukáže
1 Petr 1, 6. veselíte se m. nyní
— 5,10. když m. potrpíte
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Maličký.
1 M. 43, £. abychoip nezemřeli, i m-cí naši
5 M. 4,27. m. počet vás zůstane mezi pohany 
1 Sam.15,17. zdali jsi nebyl m. sám u sebe?
1 Kr. 18,44. oblak m. vystupuje z moře
1 Par. 29, 1. Šalomouna vyvolil Bůh ještě m-ého 
2. 17,14. ostatků zanechávají m-ým svým
— 68,28. tu ať j. Beniamin m.
— 119,141. m. a opovržený jsem já

Iz. 10,25. po m-ém času dokoná se hněv
— 26,20. schovej se na m-ou chvilku
— 29,17. po m-ém a kratičkém času
—- 54, 7. na m-ou chvilku poopuštil jsem tě
— 8. v m-ém hněvě skryl jsem tvář svou 

Pláč 1, 5. m-cí jeho odešli do zajetí
Dan. 8, 9. roh jeden m. vzrostl
Zach. 13, 7. zase obrátím ruku svou k m-ým
Mat. 10,42. jednomu z těchto m-ých číši vody

— 18, 6. kdo by pohoršil jednoho z m-ých
— 10. abyste nepotupovali žádn. z m-ých
— 14. aby zhynul jeden z m-ých těchto 

Mk. 9,42. pohoršil jednoho z m-ých; Luk.17,2. 
Luk. 12,32. neboj se, ó m-é stádce!
Jan 7,33. ještě m. čas jsem s vámi
1 Kor. 3, 1. mluviti vám jako m-ým v Kristu 
Gal. 4, 1. pokudž dědic m. j.
— 3. tak i my, když jsme byli m-cí 

Jak. 3, 5. aj, m. oheň, kterak veliký les

Málo.
1 M. 29,20. bylo jako něco m. dnů
2 M, 16,18. kdo nasbíral m., neměl nedostatku
4 M. 16, 9. zdaliž m. vám to j., že vás oddělil 
5M. 28,38. a m. shromáždíš
1 Sam. 9,27. ty pak pozastav se m.
— 14, 6. zachovati ve mnoze neb v m-e

2 Sam. 7,19. ještět se to m. vidělo; 1 Par. 17,17.
— 12, 8. bylo-liť by to m., byl bych přidal

1 Kr. 16,31. m. mu to bylo, že chodil
2 Kr. 10,18. Achab m. sloužil Bálovi
1 Par. 17,17. i to jsi za m. u sebe položil 
Neh. 9,32. nechť to není u tebe za m.
2. 2,12. jakž by se jen m. zapálil hněv jeho

— 8, 6. učinil jsi ho m. menšího andělů
— 37,16. lepší j. m., což má spravedlivý
— 73, 2. o m., že by byli sklouzli krok. moji 

Př. 5,14. o m., že jsem nevlezl ve všecko zlé 
Kaz. 12, 3. ustanou melící, protože jich m. bude 
Iz. 7,13. ještě-liž jest vám m. lidem
— 49, 6. m-ť by to bylo, aby mi byl služeb. 

Ez. 34,18. což j. vám m., pastvou dobrou 
Ag. 1, 6. sejete mnoho a shromažďujete m. 
Mat. 7,14. m. j. nalézajících ji
— 9,37. ale dělníků m.; Luk. 10, 2.
— 15,34. m. rybiček
— 20, 16. m. vyvolených; 22, 14.

* 25,21. nad m-em byl jsi věrný; 23.
Luk. 7,47. komuť se m. odpouští, m. miluje
— 16,10. kdo j. věrný v m-e, i ve mnoze

kdož v m-e j. nepravý
— 19,17. že jsi nad m-em byl věrný, měj

2 Kor. 8,15. kdo m., neměl nedostatku
1 Petr 3,20. v kt. m. duší zachováno j.

Zj. 2,14. mámť m. proti tobě; 20.
Malomocenství.

3M. 13, 2. člověk, ježto by bylo na kůži jeho 
m.; 3. 8. 9. atd.

— 9. rána m.; 22. 25. atd.
— 30. m. na hlavě j.
— 57. m. rozjídající se j.
— 59. tenť j. zákon o ráně m.; 14, 54.
— 14, 3. že uzdravena j. rána m.
— 7. pokropí tohó, kt. se očišťuje od m.
— 32. na komž by se ukázala rána m.
— 34. dopustil bych ránu m. na někt. dům
— 35. zdá mi se, jako rána m. na domě
— 44. nr. rozjídající se j. v tom domě
— 55. tenť j. zákon o m. roucha i domu

5 M. 24, 8. Šetř se při ráně m.
2 Kr. 5, 3. tedy by ho uzdravil od m. jeho; 6. 7.

— 11. řekl jsem u sebe, že tak uzdraví
m. mé

— 27. m. Námanovo přichytí se tebe
2 Par. 26,19. když se spouzel na kněži, ukáz. se m. 
Mat. 8, 3. hned očištěno j. m. jeho 
Mk. 1,42. odstoupilo od něho m.; Luk. 5, 13. 
Luk.. 5,12. a aj, muž plný m. prosil (Ježíše) 

Malomocný.
2 M. 4, 6. a aj, ruka jeho byla m-á, jako snih
3 M. 13,45. m. bude miti roucho roztržené
— 14, 2. tento bude řád při m-ém
— 3. že uzdravena j. rána m-ého

4 M. 5, 2. ať vyženou ze stanů každého m-ého
— 12,10. Maria byla m-á, bílá jako snih

pohleděl Áron na Marii, ana m-á
2 Sam. 3,29. není prázden dům Joábův m-ého
2 Kr. 5, 1. Náman hejtman krále Syrsk. byl m.
— 27. vyšel (Jézi) od tváři jeho m. jako

snih
— 7, 3. byli u vrat brány (Samař.) 4 muži

m-í
— 8. když přišli m-í ti na kraj ležení
— 15, 5. ranil H. krále, tak že byl m. až do

2 Par. 26,20. a aj, byl m. na čele svém (Uziáš) 
Mat. 8, 2. m. přišed klaněl se (Jež.); Mk. 1,40.
— 10, 8. m-é čisťte, mrtvé křešte
— 11, 5. m-í se čistí; Luk. 7, 22.
— 26, 6. v domu Šimona m-ého; Mk. 14,3. 

Luk. 4,27. mnoho m-ých bylo v lidu Izr. za
Eliz.

— 17,12. potkalo se (s Jež.) 10 mužů m-ých
Malování.

Iz. 2,16. den H. se blíži na vš. m. slibná
Malý.

1 M. 19,20. teď toto město blízko, a j. m-é
— 34,30. já jsem s m-ým počtem Udí

2 M. 12, 4. byl-li by pak dům tak m.
3M. 21,18. mající oud některý příliš m.
5 M. 1,17. jak m-ého tak i velikého slyšeti 
Joz. 17,15. jestližeť j. m-á hora Efraim
— 19,47. přišlo pomezí synům Dan příliš m-é

1 Sam. 2,19. matka dělávala mu sukničku m-ou
— 18,23. zdaliž se vám m-á věc zdá 

2Sam.l2, 3. nic, kromě jednu ovečku m-ou 
lK r. 8, 64. oltář měděný byl m.
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1 Kr. 17,13. udělej mi m. chléb podpopelný
2 Kr. 5,14. učiněno tělo jeho jako dítěte m-ého
1 Par. 16,19. ačkoli vás byl m. počet; 2. 105, 12.
2 Par. 24,24. v m-ém počtu bylo přitáhlo vojsko 
Est. 3, 6. za m-ou věc sobě položil
Job 15,11. zda-li m-á jsou tobě potěšov. Boha 
2. 37,10. po m-é chvíli bezbožníka nebude
— 115,13. požehná m-ým i velikým 

Př. 30,24. čtyři tyto věci jsou m-é 
Iz. 11, 6. m-é pacholátko je povede 
Dan. 7, 8. roh poslední m. vyrostal

— 11,34. m-ou pomoc mili budou
Ag. 2, 7. po m-ém času pohnu nebem i zemi 
Mat. 6,30. ó m-é víry! 8, 26. 14, 31. 16, 8.

Luk. 12, 28.
Luk. 19, 3. (Zacheus) postavy m-é byl 
Sk. 26,22. vydávaje svědectví m-ému i velik.
1 Tim. 4, 8. tělesné cvičení m-ého j. užitku 
Jak. 3, 5. tak i jazyk m. oud j., avšak 
Zj. 19, 5. chvalte Boha našeho, m-í i velicí
— 20,12. viděl jsem mrtvé m-é i veliké

Mámiti
Sk. 8, 9. Šimon lid Samařský m-il 
.— 11. že je za mnohý Čas m-il čáry 

Mammona.
Mat. 6,24. nemůžte B. slouž. i m-ě; Luk. 16,13. 
Luk. 16, 9. čiňte sobě přátely z m-y neprav.; 11. 

Mamre.
1 M. 13,18. Abram bydlil v rovinách M.
— 14,13. bydlil v rovinách M. Amorejského
— 24. Eškol a M. nechť vezmou díl svůj
— 18, 1. ukázal se jemu H. v rovině M.
— 23,17. pole Efronovo, proti M., pole a jes

kyně; 19. 25, 9. 49, 30. 50, 13.
— 35,27. přišel Jákob k Izákovi do M.

Man. Viz: Manna. 
Man (sluha).

Neh. 9,36. aj, my jsme dnes m-ové 
Jer. 2,14. zdali otrok j. Izrael, zdali m.?
1 Kor. 7,15. nehíť m-em bratr neb sestra

Manahem.
2 Kr. 15,14. M. syn Gády z Tersa.

Manahen.
Sk. 13, 1. M., kt. byl vychován s Heródesem

Manasses.
1 M. 41,51. nazval Jozef jméno prvoroz. M.
— 46,20. narodili se v zemi Egyptské: M.
— 48, 1. Jozef vzal s sebou M. a Efraima
— 5. Efraim a M. budou mi jako Buben
— 13. vzav M-a na levou sobě
— 14. levici svou na hlavu M-ovu

ačkoli M. byl prvorozený
— 17. aby ji přenesl na hlavu M-ovu
— 20. učiniž tobě Bůh jáko M-ovi

představil Efraima M-ovi 
4M. 1,35; načteno z pokolení M-ova 32.200
— 13,12. z pokolení M. Gaddi
— 26,34. ty jsou Čeledi M-ovy

5M. 3,13. dal jsem polovici pokolení M-ova; 
Joz. 12, 6. 13, 7. 29. 22, 1.

— 33,17. toť jsou mnozí tisícové M-ovi

Joz. 1,12. polovici pokolení M-ova mluvil
— 4,12. přešli polovice pokolení M-ova
— 17, 1. tento byl los M-ův
— 2. ti jsou synové M-ovi
— 6. dcery M-ovy obdržely dědictví 

2Kr. 20,21. kraloval M., syn (Ezechiá&ův);
2 Par. 32, 33.

— 21, 1. ve 12 letech byl M.; 2 Par. 33, 1.
— 9. neuposlechli; nebo je svedl M.
— 11. činil M., král Judský, ohavnosti tyto
— 16. krve nevinné vilil M. velmi mnoho
— 17. o jiných činech M-ových zapsáno j.
— 24, 3. pro hříchy M-ovy; Jer. 15, 4.

1 Par. 5,18. polovice pokolení M-oya mužů
— 23. synové polovice pokolení M-ova
— 7,14. synové M-ovi: Asriel
—* 26, 32. nad polovicí pokolení M-ova; 27,21.

2 Par. 30, 1. Ezechiáš psal listy k M-ovi
— 10. když chodili po kraji M.
— 31, 1. pobořili výsosti a oltáře i v M.
— 33, 9. M. uvedl v blud Judské i Jeruz.
— 11. jali M-a v trní a svázavše ho
— 13. poznal M., že sám H. j. Bohem 

2. 60, 9. můjť j. Galád, můj i M.; 108, 9.
— 80, 3. před M. vzbuď moc svou

Iz. 9,21. žráti bude M. Efraima a Efraim M-a
Ez. 48, 4. až do strany západní jedno* totiž M.
Mat. 1,10. a M. zplodil Amona
Zj. 7, 6. z pokolení M. 12.000 znamenaných

Mandát (vydati).
Dan. 6, 8. ó králi, vydej m.; 9. 10.
— 12. zdaliž jsi nevydal tn-u?

Jan 11,57. vydali m. přední kněží
Mandle.

1 M. 43,11. doneste muži tomu m-ů
4 M. 17, 8. prut Aronův vydal m-y zralé 

Mandlový.
Kaz. 12, 5. kvésti bude m. strom 
Jer. 1,11. prut m. vidím

Maní. Viz: Zacházeti. 
Man, manna.

2 M. 16,15. man jest toto; 31.
— 33. plné gomer m-y
— 35. jedli m-u za 40 let; 4 M. 11, 6.

7. 5 M. 8, 3. 16.
Joz. 5,12. přestala m. na zejtři

již více neměli synové Izraelští m-y 
Neh. 9,20. m-y své neodjals od úst jejich 
Ž. 78,24. dštil na ně m-ou ku pokrmu 
Jan 6,31. otcové naši jedli m̂ u na poušti
— 49. otcové vaši jedli m-u na poušti
— 58. ne jako otcové vaši jedli m-u 

2id. 9, 4. věderce zlaté, mající v sobě m-u 
Zj. 2,17. dám jisti tu m-ú skrytou

Manství.
3M. 25,23. země nebude prodávána v m.
Gal. 4,24. zákon k m. zplozující, jako Agar

Manue.
Soud. 13, 2. atd. 16, 31.
— 8. M. modlil se H.; 9—21.
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Manžel.
5 M. 21,13. vejdeš k ní a budeš je jí m.
— 24, 1. a byl by m-em jejím
— 4. nebude móci m. její první zase

vzíti ji
2 Sam. 11,26. (Betsabé) plakala m-a svého 
Est. 1,20. ženy v poctivosti mí ti budou m-y své 
Př. 31,23. patrný jest v branách m. její
— 28. m. její také chválí ji

Iz. 54, 5. m-em tvým j. učinitel tvůj 
Jer. 3,14. já jsem m. váš a přijmu vás

— 20. jakož žena zpronevěřuje se m-u 
Oz. 2, 7. již se navrátím k m-u svému prvn.
1 Kor. 7,10. m-ům přikazuji, ne já

Manželka.
1 M. 2,24. přidržeti se bude m-y své; Mat. 19, 5.

— 24, 3. abys nebral m-y synu mému ze dcer
— 26, 9. aj, v pravdě m. tvá to j.

2 M. 20,17. aniž požádáš m-y bližního 
5M. 20, 7. ježto by měl zasnoubenou m-u
— 27,20. kdož by obýval s m-ou otce svého
— 28,30. m-u sobě zasnoubíš á jiný 

Soud. 4, 4. Debora, m. Lapidotova
— 21,21. a pochytíte sobě každý m-u svou

2 Par. 21, 6. dceru Achabovu měl za m-u 
Neh. 4,14. bojujte za m-y své a domy
Job 19,17. dýchání mého Štítí se m. má 
2. 45,10. přistojíť m. tobě po pravici
— 128, 3. m. tvá jako vinný kmen 

Př. 5,18. vesel se z m-y mladosti své
— 18,22. kdo nalezl m-u
— 19,14. od H. m. rozumná

Kaz. 9, 9. živ buď s m-ou, kt. jsi zamiloval 
Jer. 44, 9. i na nešlechetnosti m-lek svých

— 15. že kadívaly m-y’ jejich bohům 
Ez. 44,22. vdovy nebudou pojímati za m-y 
Oz. 2, 2. že ona není m. má
Mich. 2, 9. m-y vyháníte z domu rozkoší jejich 
Mal. 2,11. pojímaje za m-u dceru boha jiného

— 14. H. j. svědkem mezi tebou a m-ou
jest tovaryška tvá, a m. smlouvy tvé

— 15. m-ce mladosti své nečiňte nevěrně 
Mat 1,24. Jozef přijal m-u svou; 20.

— 5,31. kdož by koli propustil m-u; 32.
19, 3. 8. 9. Mk. 10, 11. Luk. 16, 18.

— 19, 5. připojí se k m-ce své; Ef. 5, 31.
— 29. kdož opustil by domy, neb m-u;

Mk. 10, 29. Luk. 18, 29.
Mk. 6,17. že Heródes ji byl za m-u pojal

— 18. neslušíť tobě míti m-y bratra svého
— 12,23. čí z těch bude m.?

nebo jich 7 mělo ji za m-u;
Luk. 20, 33.

Luk. 1,18. m. má zestarala se
1 Kor. 5, 1. aby někdo měl m-u otcovu
— 7, 2. jedenkaždý m-u svou měj 

Jif. 5,31. připojí se ik m-ce své
— 33. m-u svou jako sebe miluj

1 Tim. 3, 2. jedné m-y muž; 12. Tit. 1, 6.
— 11. též i m-y ať mají poctivé, neutrhavé 

Zj. 19, 7. m. jeho (Beránkova) připravila se
— 21, 9. ukážiť nevěstu m-u Beránkovu

Manželský.
2 M. 21,10. přívětivosti m-é této neujme
1 Kor. 7, 9. nechať v stav m. vstoupí 

lépe j. v stav m. vstoupiti 
Manželství.

2id. 13, 4, poctivéť j. u všech m.
Maon.

1 Sam.25, 2. člověk pak nějaký byl v M.
Maonitaký.

2 Par. 26, 7. Bůh pomáhal jemu proti M-ým
Mára.

Joz. 13, 4. M., kt. j. Sidonských
Rut. 1,20. nenazývejte mne Noémi, (ale) M.

Marah.
2 M. 15, 23. 4 M. 33, 8. 9.

Maranatha.
1 Kor. 16,22.

Mardocheus.
Ezd. 2, 2. kt. přišli (ze zajetí) s M-em;

Neh. 7, 7.
Est 2, 5. násl. 3, 2. 4. násl. 4, 1. 4. násl. 5, 9.

13. 14. 6, 2. násl. 7, 9. 8, 1. násl.
9, 3. 10, 2. 3.

Marek.
Sk. 12,12. (Jan), kt. příjmí měl M.; 25. 15, 37.
— 15, 39. Barnabáš pojav s sebou M-a 

Kol. 4,10. M., sestřenec Barnabášův
2 Tim. 4,11. M-a vezmi s sebou 
Filem. 24. pozdravují tě M. a Lukáš
1 Petr 5,13. pozdravuje vás M., syn můj

Maresa.
Joz. 15, 44. M. (město v dědictví Judově)
2 Par. 11, 8. (vzdělal Roboám) M.

— 14, 9. Zerach Mouřenín přitáhl až k M. 
Mich. 1,15. ó obyvatelkyně M.!

Maria.
2 M. 15,20. M. prorok., sestra Aron.; 4 M. 26,59.
— 21. odpovídala jim M.: Zpívejte H.

4 M. 12, 1. mluvila M. i Aron proti Mojžíšovi
— 10. aj, M. byla malomocná

pohleděl Aron na M-ii
— 15. vyloučena j. M. ven ze stanů

až zase uvedena j. M.
— 20, 1. Kádes, kdež umřela M.

5 M. 24, 9. kt. (věci) učinil H. M-ii na cestě 
Mich. 6, 4. poslal jsem Mojžíše, Arona a M-ii 
Mat. 1,16. Jozefa, muže M-e
— 18. když matka jeho M. zasnoubena byla
— 20. neboj se přijíti M-e, manželky své
— 2,11. nalezli děťátko s M-i
— 13, 55. zdaliž matka jeho neslove M.?
— 27,56. a M., matka Jakubova; Mk. 15, 40.

Luk. 24,10.
— 61. a druhá M., sedíce naproti hrobu
— 28, 1. a druhá M., aby pohleděly

Mk. 6, 3. zdaliž, tento není tesař, syn M-e? 
Luk. 1,27. a jméno panny M.

— 30. řekl jí anděl: Neboj se, M.
— 34. řekla M. andělu: Kterak se to stane?
— 38. řekla M.: Aj, děvka Páně
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Luk. 1, 39. povstavŠi M., odešla na hory
— 41. jakž uslyšela Alžb. pozdraveni M-e
— 46. řekla M.: Velebí duše má H.
— 56. zůstala M. s ni asi za tři měsíce
— 2, 5. aby zapsán byl s M-ii
— 16. nalezli M-ii a Jozefa
— 19. M. zachovávala všecky věci tyto
— 34. Simeon řekl M-i: Aj, položen j. tento
— 10, 39. ta měla sestru, jménem M-ii
— 42. M-t dobrou stránku vyvolila 

Jan 11, 1. Lazar z Betany, z městečka M-e
— 2. ta M., kt. pomazala Pána mastí
— 19. mnozí z Židů byli přišli k M-ii
— 32. M. padla k nohám jeho
— 12, 3. M. vzavši libru masti drahé
— 19,25. stály u kříže Ježíšova M. Kleofášova
— 20,11. M. stála u hrobu vně plačeci
— 16. řekl ji Ježíš: M.!

Sk. 1,14. ti všickni trvali s M-i, matkou
— 12,12. Petr Šel k domu M-e, matky Janovy 

Rim. 16, 6. pozdravte M-e, kt. mnoho práce
měla
M aria  M agdaléna.

Mat. 27,56. mezi nimiž byla M. M.; Mk. 15, 40. 
61. byla tu M. M.

— 28, 1. přišla M. M., a druhá Maria
Mk. 15,47. M. M. a Maria Jozesova dívaly se

— 16, 1. M. M. a Marie Jakubova nakoupily
— 9. Ježíš ukázal se nejprv M-ii M-ě 

Luk. 8, 2. Maria, kteráž slově M.
— 24,10. M. M. a Johanna a jiné 

Jan 19,25. stály u kříže M. M.
— 20, 1. M. M. šla ráno k hrobu
— 18. přišla M. M., zvěstujíci

M arinář.
Sk. 27,11. setník více věřil m-i

— 30. když pak chtěli m-i utéci z bárky 
Zj. 18,17. všeliký m. (zdaleka stanou a zkřik-

nou)
M am ě.

Job 21,34. jak vy mne m. troštujete
— 35,16. m. Job otvírá ústa svá

2. 139,20. m. vyvyšují nepřátely tvé
Iz. 49, 4. m. silu svou jsem strávil
Kol. 2,18. m. se nadýmaje smyslem těla

M arnom luvnost.
1 Tim. 1, 6. někteří uchýlili se k m-i

M arnom luvný.
Mat. 6, 7. nebuďtež m-í jako pohané 
Tit. 1,10. jsou mnozí nepoddaní, m-í

M arnost.
5M. 32,21. rozhněvali mne svými m-mi;

1 Kr. 16, 13. 26.
1 Sam.12,21. neodstupujte, následujíce m-i, totiž

cizích bohů; nebo jsou m.
2 Kr. 17,15. odešli po m-i
Job 11,11. zná lidskou m., a vidi nepravost
— 15,31. v m-i j. ten, jenž bloudi

m. bude směna jeho
— 27,12. pročež takovou m. vynášíte?
— 36,21. hleď, abys se neohlédal na m.

2. 4, 3. dlouho-liž m. milovati budete?
— 24, 4. kdož neobrací duše své k m-i'.
— 31, 7. nenávidím těch, kt. následuji m-i
— 39,12. m. j. všeliký člověk
— 62,10. žeť jsou m. synové lidšti

lehčejší budou nežli m.
— 94,11. myšleni lidská jsou pouhá m.
— 119, 37. odvrať oči mé, ať nehledí m-i
— 144, 4. člověk m-i podobný jest
— 8. jejichž ústa mluví m.

Př. 21, 6. pokladové shromážděni jsou m.
— 30, 8. m. a slovo lživé vzdal ode mne 

Kaz. 1, 2. m. nad m-mi a všecko m.; 12, 8.
— 14. všecko j. m. a trápeni ducha;

2, 11. 17.
— 2, 1. hle, i to j. m.; 15. 19. 21. 23. 26.
— 4, 4. 16. 5, 10.. 7, 6. 8, 10. 14.
— 4, 7. m. pod sluncem
— 5, 7. kdež j. mnoho snů, tu i m.
— 6, 9. i to j. m. a trápení ducha
— 11. předsevzetí mnohá rozmnožuji m.
— 7,15. všecko to viděl jsem za dnů m-i své
— 8,14. j. m., kt. se děje na zemi
— 9, 9. po všecky dny života m-i své
— 11, 8. cožkoli přeběhlo, počte za m.
— 10. dětinství a mladost j. m.

Iz. 5,18. táhnou nepravost za provazy m-i
— 24,10. potříno bude město m-i
— 40,17. za m. pokládají se u něho
— 41, 29. všickni ti jsou m.
— 57,13. zachvátí je m.
— 59, 4. doufají v m.

Jer. 2, 5. chodíce za m-í, marní učiněni jsou
— 4,14. u prostřed tebe myšlení m-i tvé
— 8,19. mne popouzeli m-mi cicozemců
— 10, 3. ustaň, těch národů jsou pouhá m.
— 8. z dřeva učiti se j. pouhá m.
— 16,19. jistě se drželi otcové m-i 

Ez. 13,23. nebudete vídati m-i
Jon. 2, 9. kteříž ostříhají m-í pouhých
Zach. 10, 2. obrazové mluví m.

věštci m-í potěšuji
Sk. 14,15. abyste se obrátili od těchto m-í
Řím. 8,20. m-i poddáno j. stvoření
Ef. 4,17. jako pohané v m-i mysli své

Marný.
2 Kr. 17,15. m-í učiněni jsou
Job 7, 3. jsou mi přivlastněni měsícové m-i
— 16. m-í jsou dnové moji
— 13, 4. lékaři m-í všickni vy
— 22,15. stezky, kterouž kráčeli lidé m-i 

2. 26, 4. s lidmi m-ými nesedám
— 60,13. nebo m-á j. pomoc lidská; 108, 13.
— 62,11. nebývejte m-í

Př. 31,30. oklamávatelná j. příjemnost a m-á 
krása

Kaz. 6,12. v počtu dnů m-ého života
Jer. 3,23. m-é j. v pahrbcích doufáni
Ez. 22,28. předpovídají m-é věci
Zach. 10, 2. věštci sny m-é mluví
Sk. 4,25. proč lidé myslili m-é věci
— 19,19. kt. se s m-ými uměními obírali
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Řím. 1,21. in-i učiněni jsou v myšleních 
1 Kor. 3,20. přemyšlováni moudrých m-á
— 15,17. m-á J. víra vaše

Gal. 5,26. nebývejme m-é chvály žádostiví 
Ef. 5, 6. žádný vás nesvoď m-ými řečmi 
Fil. 2, 3. nic nečiníce skrze m-ou chválu 
Kol. 2, 8. by vás neobloupil m-ým sklamánim 
Tit. 3,. 9. hádky jsou neužitečné a m-é 
Jak. 1,26. takového m-é j. náboženství
— 2,20. chceš-li věděti, ó člověče m.

1 Petr 1,18. vykoupeni z m-ého obcováni
2 Petr 2,18. přepyšně m-é věci vypravujíce

Marót.
Mich. 1,12. bude bolestiti obyvatelkyně M. 

Marta.
Luk. 10,38. 40. 41. Jan 11, 1. 5. 19. atd. 12, 2. 

Máry.
2 Sam. 3,31. král David šel za m-ami 
Luk. 7 ,14. (Pán) přistoupiv, dotekl se már

Mas.
1M. 10,23. a M.
lP ar. 1,17. Hul, Geter a M.

Maserefot.
Joz. 11, 8. honili je až k vodám M.; 13, 6. 

Masfa.
Joz. 11, 3. pod horou Hermon v zemi M.
— 15,38. města pokolení Juda: M.
— 18,26. města synů Beniaminových: M. 

Soud. 10,17. synové Izraelští položili se v M.
— 11,11. mluvil Jefte před H. v M.
—r 34. když se navracoval Jefte do M.
— 20, l. shromáždilo se k H. do M.

Soud. 21, 5. kdož by nepřišel k H. do M.
1 Sam. 7, 5. shromažďte všecken lid do M.; 6.

10,17. svolal Samuel lid k H. do M.
22, 3. odšel David do M. Moabského 

lK r. 15,22. vystavěl z toho Gabaa a M.
2 Kr. 25,23. přišli k GodoUášovi do M.; 25. 
Neh. 3, 7. muži z Gabaon a z M.
Jer. 40,10. aj, já bydlím v M.
— 41, 3. všecky židy v M. pobil Izmael 

Oz. 5, 1. proto že jste osidlo v M.
. Masfe.

Joz. 11, 8. honili je .k údolí M. na východ
— 13,26. dědictví synů G£d: M. atd.

M&sitý.
Ez. • 11,19. dám jim srdce m-é; 36, 26.
2 Kor. .3, 3. na dskách srdce m-ých

Máslo.
1 M. 18, 8. vzav m-a a mléka i tele
5 M. 32,14. m-a od krav a mléka od ovcí 
Soud. 5,25. v koflíku knížecím podala m-a
2 Sam.17,29. m-a atd. přinesli Davidovi 
Job 20,17. neuzříš řek medu a m-a
— 29, 6. když šlépěje mé m-em oplývaly 

2. §5,22. libější než m. byla slova úst jeho 
Př. 30,33. kdo tluče smetanu, stlouká m.
Iz. 7,15. m. a med jisti bude; 22.

Masma.
lP a r . 4,26. synové M-ovi: Hamuel

Masný.
1 Kor. 10,25. což se v m-ých krámích prodává 

Maso.
1 M. 9, 4. m-a s duší jeho nebudete jisti
2 M. 16, 8. vám dá H. u večer m-a; 12.
3 M. 7,15. m. z oběti chvály jedeno bude
— 11, 8. m-a jejich nebudete jisti
— 11. abyste m-a jejich nejedli;

4M. 11, 4. nám dá, abychom se m-a na
jedli; 13.

— 33. ještě m. vězelo v zubich jeho
5 M. 12,20. vedlé libosti své budeš jisti m.
— 28,53. tak že jisti budeš m. synů svých

1 Sam. 2,15. dej m-a, ať upeku knězi
lK r. 17, 6. krkavci přináŠeU mu chléb a m. 
Job 2, 5. dotkni se kostí jeho a m-a jeho
— 10,11. kůži a m-em přioděl jsi mne
— 13,14. pročež bych trhati měl m. své?
— 19,22. a m-em mým nemůžete se nasytiti?
— 41,14. kusové m-a jeho drží se spolu

ž. 78,27. i dštil na ně m-em jako prachem 
Př. 23,20. nebývej mezi žráči m-a 
Kaz. 4, 5. blázen jí m. své 
Iz, 9,20. m. ramene svého žráti bude
— 44,16. při druhé částce jeho m. jí 

Jer. 19, 9. žráti budou m. synů svých
a m. dcer svých 
tolikéž m. bližního svého 

Ez. 4,14. aniž vešlo v ústa má m. ohavné
— 11, 3. město bude hrnec a my m.
— 37, 6. učiním, že zroste na vás m.
— 8. žily a m. na nich se ukázalo 

Dan. 7, 5. nažer se hojně m-a
— 10, 3. m. ani víno nevešlo do úst mých 

Mich. 3, 2. sdiraji m. jejich s kosti jejich
— 3. jedí m. lidu mého

Ag. 2,13. ej, kdyby někdo nesl m. svaté 
Zach. 11, 9. jiné nechažť jedí. m. jedna druhé
— 16. m. toho, což tučnějšího j., jisti bude 

ftím. 14,21. dobré j., nejisti m-a; 1 Kor. 8, 13. 
Ef. 5,30. jsme z m-a jeho a z kostí jeho

Massah.
2 M. 17, 7. 5 M. 6, 16. 9, 22.

Mast:
1 Sam. 8,13. dcery vaše bráti bude, aby dělaly 

m-i
1 Par. 9,30. strojili m-i z vonných věcí.
2. 133, 2. jako m. .výborná na hlavě (Aro- 

. nově)
Př., 21,17. kdož miluje víno & m-i, nezbohatne

27, 9. m. a kadění ob ve selu je srdce
— 16. jako m. v pravici voněti bude 

Kaz. 7, 1. lepší j. jméno dobré nežli m. vý
borná ’

10, 1. muchy mrtvé nakažují m. apatekář. 
Pis. 1, 3. pro vůni m-i tvé jsou výborné 

m. rozlitá jméno tvé 
Jer. 46,11. vyprav se do Galád, a nabeř m-i
— 51, 8. nabeřte m-i pro bolesti jeho 

Dan. 10, 3. aniž jsem se m-í mazal 
Am. 6, 6. kt. drahými m-mi se maží
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Mat. 26, 7. nádobu m-i velmi drahé 
. — 9. mohla tato m. prodána býti za

mnoho; Mk. 14, 5.
Luk. 7,37. přinesla nádobu alabastrovou m-i
— 46. tato m-í mazala nohy mé
— 23,56. připravili vonné věci a m-i

Jan 11, 2. ta Maria, kt. pomazala Pána m-i
— ■ .12, 3. Maria vzavši libru m-i drahé

naplněn j. dům vůní té m-i 
Zj. 18,11. 13. žádný nebude kupovati více m-i 

Viz: Vonný.
Máta.

Mat. 23,23. dáváte desátky z m-y; Luk. 11, 42. 
Mátán.

2 Kr. 11,18. M-á, kněze Bál., zabili; 2 Par. 23,17. 
Mat. 1,15. M. zplodil Jákoba 

Matana.
4M. 21,18. z pouště brali se do M.

Mataniáš.
2 Kr. 24,17. ustanovil M-e král. Jer.; 52, 1. atd.
1 Par. 9,15. M., syn Míchy
2 Par. 29,13. ze synů Azaíových: M.

Matat.
Luk. 3,24. kt. byl M-ův; 29.

Matatan*
Luk. 3,31. kt. byl M-ův.

Matatiáš.
Luk. 3,25. 26,

Mater.
. 2M. 23,19. nebudeš vařiti kozelce v mléku m-e 

Mich. .7,' 6. dcera povstává proti m-i své 
Mať. 10,35. abych rozdělil dceru proti m-i
—  14, 8. navedena .od m-e své, řekla: Dej mi 

, — 11. i .nesla m-i své; Mk. 6, *28.
—- 15, 5. kdož by koli řekl ip-i: Dar je to 

Luk. 7,15. i dal je j m-i jeho •
— 12,53.* bude rozdělena dcera proti m-i

Mátě.
í  M. * 3,20. ona byla m. všech živých •
Luk. 53. bude rozdělena.m. proti dceři 
Zj. 17, .5. Babýlon veliký, m. smilstva

Matěj.
Sk. 1,23. 26. t » f

Matka.
1 M. 2,24. opustí muž otce svého i m-u svou;

Mat. 19, 5. Mk. 10, 7. Ef.. 5, 31.
— 37,10. zdaliž přijdeme, já  a m., ab. se klan. 

2M. 2, 8. zavolala m-y toho dítěte.
— 20,12. cti otce svého i m-u svou; 5 M. 5,16.

Mat. 15, 4. 19, 19. Mk. 7, 10. 10, 19.
— 21,15. kdo by otce neb m-u bil

3 M. 18, 7. hanby m-y své neodkryješ
— 19, 3. m-y a otce báti se budete
— 20, 9. kdož by koli zlořečil otci neb m-e
— 17. kdož by koli vezma dceru m-y své 

5M. 27,16. zlořeč., kdož sobě zlehčuje m-u
— 33, 9. kt. (Léví) řekl otci svému a m-e 

Soud. 5, 7. já Debora, povstala jsem m.
v Izraeli

.— 17, 4. navrátil to stříbro m-e ivé

1 Sam. 2,19. m. jeho dělávala mu sukničku
1 Kr. 2,20. žádej, m-o má, neboť neoslyŠím

tebe
— 3,27. nezabíjejte ho, onať jest m. jeho
— 15,13. Maačhu m-u svou sesadil (Aza);

2 Par. 15, 16.
— 17,23. Eliáš dal je m-e jeho
— 19,20. nechť políbím otce svého a m-y

2 Par. 22, 3. m. jeho nabádala jej k nepobožnosti 
Job 1,21. nahý jsem vyšel z života m-y své
— 3,11. proč jsem neumřel v m-e?
— 17,14. nazovu m-ou svou červy
— 24,20. zapomíná se na něj život m-y 

2. 22,10. v doufáni při prsich m-y mé
— 11. od života m-y mé Bůh můj ty jsi
— 27,10. ačkoli otec a m. mne opustili
— 35,14. jakožto ten, k t po m-e kvílí
— 51, 7. v hříchu počala mne m. má
— 71, 6. z břicha m-y mé ty jsi mne vyvedl
— 109,14. a hřích m-y jeho nebuď shlazen
— 113, 9. v m-u veselici se z dítek

Př. 1, 8. neopouštěj naučeni m-y své; 6, 20.
— 4, 3. jediný při m-e své
— 10, 1. syn bláznivý zármutkem j. m-e

své; 15, 20.
19,26. syn, kt. hanbu činí, zahání m-u

— 20,20. kdo zlóřeči otci svému neb m-e
— 23,22. aniž pohrdej m-ou svou
— 25. nechať se veselí otec tvůj a m.
—. 28,24. kdo loupí otce svého a m-u
— 29,15. ditě soběvolné k hanbě přivodí m-u
— 30,. 11. j. pokolení, kt. m-e své nedobrořeči
— 17: oko, kt. pohrdá poslušenstvím* m-y
— 3 1 ,1 . slova proroctví, kt. vyučov. jej m. 

Kaz. 5,15. jakž vyšel z života m-y své nahý 
íz. 8, 4. než bude uměti volatí: M-o má
—• 50, 1. kdež j. lístek zapuzeni m-y vaši 
-i- 66, 9. já, k t otvírám život m-y *
— ’ 13.'jako ten, kteréhož m. jeho téSi 

Jer. 15,10. běda mně, m-o n î, že jsi mne po-
rpdila • *

«— 20,14. den, v* němž porodila mne m. má
— 17. ježto by mi m. má bylá hrobem 

Pláč 2,12. vypouštějí duše na klíně m-ek
— 5, 3. m-y naše jsotf jako vdovy 

Ez. 16,44. jakáž m., takáž dcera je jí
— 45. m. vaše j. Hetejská; 3.
— 19, 2.,řci: Co byla m. tvá?
— 10. m. tvá jako vinný kmen
— 22, 7. otce i m-u zlehčuji v tobě 

Oz. 2, 2. odpor veďte proti m-e vaši 
Mat. 2,13. vezmi ďěťátko i m-u jeho; 20.

— 10, 37. kdo miluje otce neb m-u více
— 12,46. aj, m. a bratři jeho stáli vně;

Mk. 3., 31.
— 47. aj, m. tvá stoji vně; Mk. 3, 32.

Luk. 8, 20.
— 48. kdo jest matka má?
— 49. aj, matka má i bratři moji
— 13,55. zdaliž m. jeho neslove Maria?
—* 19, 29. kdož opustil by otce neb m-u
— 20,20. m. synů Zebedeových

Luk. l , 43. aby přišla m. Pána mého ke mu*
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Luk. 2,43. nevěděli Jozef a m. jeho
— 7,12. byl nesen, syn jediný m-y své 

Jan 3, 4. může po druhé v život m-y vjíti?
— 19,27. řekl učedlníkovi: Aj, m. tvá

GaL 1,15. kt. mne byl oddělil z života m-y mé
— 4,26. svrchní Jeruzalém, kt. j. m. všech

nás
1 Tes. 2, 7. byli jsme jako když m. chová 
ITim. 5, 2. napomínej starých žen jako m-ek 
Žid. 7, 3. bez otce, bez m-y

Matka (u zvířat).
2 M. 22,30. sedm dní bude s m-ou svou

— 34,26. vařiti kozelce v mléce m-y; 23, 19. 
5M. 22, 6. nevezmeš m-y s mladými

Matouš.
Mat. 9, 9. 10, 3. Mk. 3, 18. Luk. 6, 15. Sk. 1, 13. 

MatuzaeL
1M. 4,18.

Matuzalém.
1M. 5,21. 22. 25. atd. X Par. 1, 3.
— 27. všech dnů M-ových 969 let 

Luk. 3,37. (Lámech), kt. byl M-ův
Maviael.

1 M. 4,18. a Irád zplodil M-e 
Mazán.

1 M. 50, 3. dnové těch, kt. m-i bývají von. 
2M. 30,32. tělo člověka nebude m-o jím

Mazání.
3 M. 14,45. rozboří dům a všecko m. domu

Mazati.
Iz. 21, 5. vstaňte knížata, mažte pavézy 
Mk. 6,13. m-ali olejem mnohé nemocné 
Luk. 7,38. líbala nohy jeho, a masti m-ala
— 46. táto masti m-ala nohy mé

Jak. 5,14. mažice jej olejem ve jménu Páně 
Mazati se.

Dan. 10, 3. aniž jsem se masti m-al 
Am. 6, 6. drahými mastmi se maží

Mdleti. Mdlíti.
Sof. 3,16. nechť nem-ejí nice tvé!
2 Kor. 11,29. kdo umdlévá, ježto bych já nem-el
— 12,10. když m-ím, tehdy silen jsem

Mdloba.
Job 14,10. člověk umírá m-ou přemožen jsa 
Ž. 41, 4. Ii. ho na ložci ve m-ě posilí 
Mat 8,17. onť vzal na se m-y naše 

(Iz. 53, 4. 5.)
Řím. 6,19. po lidsku pravím, pro m-u těla

— 8,26. i Duch pomočen j. m-ám našim
— 15, 1. povinni jsme m-y nemocných snáš.

1 Kor. 1,25. m. Boží j. silnější než lidé
— 2, 3. byl jsem já u vás v m-ě

Gal. 4,13. že s m-ou těla kázal jsem vám 
Žid. 4,15. kt. by nemohl čitedlen býti m-b
— 11,34. zmocněni bývali v m-ách

Mdlý.
1 M. 29,17. Lia měla oči m-é
— 48,10. oči Izraelovy m-é byly pro starost

1 Sam. 2, 4. m-i opásáni jsou silou
2 Sam. 3,39. já ještě m. jsem

Jer. 8,18. srdce mé m-é j.
Pláč 5,17. protoť j. m-é srdce naše 
Joel 3,10. k t j. m., nechť řekne: Udatný jsem 
Sk. 20,35. že tak pracujíce, musíme snášeti 

m-é
Řím. 5, 6. když jsme my ještě m-i byli

— 8, 3. zákon, jelikož byl m. pro tělo
— 14, 1. m-ého u víře přijímejte
— 2. jiný m. jsa, ji zelí

1 Kor. 1,27. to, což j. u světa m-é, vyvolil Bůh
— 4,10. my m-i, vy pak silní
— 8, 9. by vaše moc nebyla k urážce m-ým
— 11. zahyne pro to tvé vědění bratr m.
— 12. urážejíce svědomí jejich m-é
— 9,22. učiněn jsem m-ým jako m.

abych m-é získal
— 11,30. mezi vámi jsou mnozí m-í

2 Kor. 13, 4. tak i my m-i jsme s nim
Gal. 4, 9. kterak se obracíte k m-ým živlům?
1 Tes. 5,14. snášejte m-é
žid. 7,18. přikázání, proto že bylo m-é 

Mdlejší.
2 Par. 14,11. když ty (H.) chceš pomoci m-im 
1 Petr 3, 7. m-ímu osudí ženskému udělujíce

Mea.
Neh. 3, 1. až k věži M. vystavěli ji 

Meci (Metati).
Mat. 7, 6. aniž mečte perel svých před svině

Meč.
1 M. 3,24. s m-em plamenným blýskajícím se
— 22, 6. sám nesl v ruce své oheň a m.; 10.
— 27,40. v m-i svém živ budeš
— 34,26. zamordovali m-em; 2 M. 17, 13.

4 M. 21, 24.
— 48,22. jeden díl výš, kt. jsem m-em dosáhl

2 M. 5, 21. dali jste m. v ruku jejich
— 32,27. připaš jedenkaždý m. svůj

3M. 26, 6. m. nebude procházeti země vaší
— 25. uvedu na vás m., kt. pomsti
— 33. učiním, aby s dobytým m-em vás

4 M. 14, 43. padnete od m-e
— 20,18. abych s m-em nevyšel v cestu tobě 

5M. 28,22. biti tě bude H. m-em
— 32,25. m. uvede sirobu vně

Joz. 5,13. an muž stojí, maje v ruce m. 
dobytý

— 8,24. zmordovali ostatky jeho m-em;
10, 28. 11, 11.

Soud. 1, 8. zbili obyvatele jeho ostrosti m-e
— 3,16. připravil sobě Ahod m. ostrý
— 7,20. m. Hospodinův a Gedeonův!
— 9,54. vytrhni m. svůj a zabí mne

1 Sam.14,20. byl m. jednoho proti druhému
— 17, 45. ty jdeš ke mně s m-em a s kopím
— 47. ne m-em ani kopím vysvobozuje H.
— 21, 9. m. Goliáše Filistinského zde
— 25,13. připaš každý m. svůj
— 31, 4. pochytiv Saul m., nalehl na něj

2 Sam. 2,26. zdaliž bez přestáni sžírati bude m.
— 11,25. tak i jinak sehlcuje m.
— 12, 9. Uriáše Hetejského zabil jsi m-em

zamord. jsi m-em Ammonitských
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2 Sam.12,10. neodejdeť m. z domu tv. až na věky
— 18, 8. vice pohubil les, nežli požral m. 

2Kr. 6,22. zdaliž jsi je zjimal m-em svým
1 Par. 21,16. uzřel anděla H. a m. dobytý v ruce
— 27. řekl H. andělu, aby obrátil m. do 

Job 15,22. ustavičně očekávaje na sebe m-e
— 19,29. bojte se m-e

pomsta za nepravosti jest m.
— 20,25. nadto m. pronikne žluč jeho

2. 7,13. neobráti-li se, naostřiť m. svůj
— 17,13. vytrhni duši mou m-em svým
— 22,21. vychvať od m-e duši mou
— 37,14. vytrhujíť bezbožnici m.
— 15. m. jejich vejde v jejich srdce
— 44, 4. neopanovali země m-em svým
— 7. aniž mne kdy obránil m. můj
— 45, 4. připaš m. svůj na bedra, ó reku
— 55,22. řeči jeho byly jako m-ové
— 57, 5. jazyk jejich jako ostrý m.
— 59, 8. m-ové jsou ve rtech jejich
— 64, 4. naostřili jako m. jazyk svůj
— 149, 6. m. na obě straně ostrý v rukou je

jich
Př. 5, 4. jako m. na obě straně ostrý
— 12,18. někdo vynáší řeči podobné m-i
— 25,18. m. j. každý, kdož mluví fal. svěd.
— 30,14. j. pokolení, jehož zubové jsou

m-ové
Pis. 3, 8. vše vládnoucích m-em 
Iz. 1,20. od m-e sežráni budete
— 2, 4. zkují m-e své v motyky; Mich. 4,3.

nepozdvihne národ proti národu 
m-e

— 3,25. muži tvoji od m-e padnou
— 21,15. před m-em utíká ti budou

před m-em vztaženým
— 27, 1. navštíví H. m-em svým přísným
— 31, 8. m. ne člověka sžíře jej
— 34, 5. opojen j. na nebi m. můj
— 6. m. Hospodinův bude plný krve
— 49, 2. učinil ústa má podobná m-i ostrému
— 51,19. zpuštěni a setřeni, hlad a m.
— 65,12. vás, pravím, sečtu pod m.
— 66,16. ohněm mstiti bude a m-em svým 

Jer. 2, 30. sežral m. váš proroky vaše
— 4,10. však pronikl m. až k duši
— 5,12. m-e ani hladu nepocítíme
— 9,16. posilati budu za nimi m.
— 14,12. m-em a hladem já zhubím je
— 15, 2. kdo k m-i, pod m.; 43, 11.
— 25,29. já zavolám m-e na všecky obyvatele
— 31. bezbožníky vydá pod m., dl H.
— 27,13. proč máte zahynouti m-em?
— 33, 4. zkaženi býti mají m-em
— 34,17. vyhlašuji proti vám svobodu m-i
— 43,11. kteříž pod m., pod m.
— 47, 6. ach m-i H., dokudž se nespokojíš? 

Pláč 1,20. vně m. na sirobu přivodí
— 2,21. mládenci moji padli od m-e 

Ez. 7,15. m. bude vně, mor pak doma
kdo bude na poli, m-em zabit bude

— 11, 8. báli jste se m-e
ale m. uvedu na vás

Ez. 14,17. m. uvedl bych na zemi tu
řekl bych m-i: Projdi skrz zemi tu

— 21, 9. m., m. nabroušen i vyčištěn j.
— 14. m. mordujících bez lítosti
— 15. v každé bráně postavím ostří m-e
— 28. m., m. dobyt j., k zabíjení vy

čištěn j.
— 33,26. stojíte na m-i svém

Joel 3,10. skujte motyky své v m-e; Mich. 4,3. 
Zach. 13, 7. ó m-i, prociť na pastýře mého 
Mat. 10,34. nepřiš. jsem, ab. pokoj uvedl, ale m.
— 26,47. zástup mnohý s m-i; Mk. 14, 43.
— 51. jeden z těch vytrhl m. svůj;

Mk. 14, 47.
— 52. obrať m. svůj v místo jeho;

Jan 18, 11.
nebo všickni, kt. m. berou 
od m-e zahynou

— 55. jako. na lotra vyšli jste s m-i;
Mk. 14, 48. Luk. 22, 52.

Luk. 2, 35. tvou vlastní duši pronikne m.
— 21,24. padati budou ostrostí m-e
— 22,36. kdož m-e nemá, prodej sukni
— 38. Pane, aj dva m-e teď
— 49. Pane, budeme-liž biti m-em?

Jan 18,10. Šimon Petr, maje m., vytrhl jej
(Mat. 26, 51. Mk. 14, 47.)

Sk. 16,27. procítiv strážný žaláře, vytrhl m. 
Řím. 8,35. kdo nás odloučí od lásky K.? 

zdali m.
— 13, 4. neboť ne nadarmo nese m.

Ef. 6,17. lebku spaseni vezměte, i m. ducha 
Žid. 4,12. pronikavější nad m. na obě straně
— 11,34. utekli ostrosti m-e
— 37. kamenováni, m-em zmordováni 

Zj. 1,16. z úst jeho m. s obou stran ostrý
— 2,12. ten, kt. má m. s obou stran ostrý
— 16. bojovati budu m-em úst svých
— 6, 4. dán jemu m. veliký
— 8. aby mordovali m-em a hladem
— 13,10. zabije-li kdo m-em

musí m-em zabit býti; Mat. 26, 52.

Med.
2M. 16,31. chuť jeho jako koláče s m-em 
3M. 2,11. kvasu, ani m-u nebudete obětovati 
5M. 8, 8. země, v níž j. hojnost m-u 

-v 32,13. a učinil, aby ssál m. z skály 
Soud. 14, 9. že z mrtvého lva vyňal ten m.
— 18. co sladšího nad m.?

1 Sam.14,27. omočil konec je jí v plástu m-u 
2. 19,11. soudové H. sladší než m.; 119, 103.
— 81,17. m-em ze skály sytil bych je 

Př. 16,24. plást m-u jsou řeči utěšené
— 24,13. synu můj, jez m.
— 25,16. nalezneš-li m., jez
— 27. jisti mnoho m-u, není dobře
— 27, 7. duše sytá pohrdá i m-em 

Iz. 7,15. máslo a m. jisti bude; 22.
Ez. 3, 3. byla v ústech mých jako m. sladká 
Mat. 3, 4. pokrm jeho kobylky a m. lesní; 

Mk. 1, 6.
Zj. 10, 9. v ústech budeť sladká jako m; 10.
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Medaba.
4M. 21, 30. vyhladili jsme (Amore j.) až k M. 
Joz. 13, 9. všecky roviny M. až do Díbon; 16. 
Iz. 15, 2. nad M. Moáb kvíliti bude 

MedacL
4 M. 11,26. jméno jednoho Eldad, a druhého M.
— 27. Eldad a M. prorokují v stáních

Medenice.
2M. 12,22. omočíte v krvi, kt. bude v m-i
— 24, 6. Mojžíš polovici krve vlil do m.

1 Kr. 7, 30. pod každou m-í raménka slitá
1 Par. 28,17. na m. zlaté váhu (zlata)
Ezd. 1, 9. Cýrus vydal jim m-c zlatých 30 

m-c stříbrných 1000 
ž. 60,10. Moáb m. k umýváni mému; 108,10. 
Jer. 52,19. i m. pobral hejtman 
Mk. 7, 4. zachovávali umýváni m-c i stolů 
Jan 13, 5. Ježíš nalil vody do m.

Médský.
2 Kr. 17, 6. v městech M-ých
— 18,11. osadil jej v městech M-ých 

Ezd. 6, 2. v M-é krajině
Est. 1, 3. nejznamenitějším Perským a M-ým
— 14. vývodám Perským a M-ým
— 18. budou mluviti kněžny Perské a M-é
— 19. nechť j. vepsána mezi práva M-á 

Iz. 13,17. aj já vzbudím proti nim M-é
— 21, 2. M. oblehni

Jer. 51,11. H. vzbudil ducha králů M-ých 
Dan. 5,28. království tvé dáno j. M-ým
—  31. Darius M.; 9, 1.
— 6, 8. podlé práva M-ého; 15.
— 8,20. králové M. a Perský 

Sk. 2, 9. Partští a M-ští
Mefat.

Joz. 13,18. synů Ruben dědictví: M.
— 21, 37. M. s podměstím jeho; 1 Par. 6,79. 

Jer. 48,21. soud přišel na M.
Mech.

1 Kr. 4, 33. počna od cedru až do m-u 
Melea.

Luk. 3,31. kt. byl Meleův 
Melech.

Am. 5,26. nosili jste Stánek M-a vašeho 
Sof. 1, 5. kt. přisahaji skrze M-a svého 

Viz: Moloch.
Melcha.

1 M. 11,29. jméno ženy Náchorovy M.; 22, 20. 
24, 15. 24.

4 M. 26, 33. Salfad (měl) dcery: M.; 27, 1.
Joz. 17, 3.

Melchi.
Luk. 3,24. 28. kt. byl M-ův

Melchisedech.
1 M. 14,18. M., král Sálem; žid. 7, 1.
ž  110, 4. podlé řádu M-ova; žid. 5, 6. 10.

6, 20. 7, 11. 15. 17. 21. 
žid. 7,10. když vyšel proti němu M.

Melchom.
2 Kr. 23,13. výsosti M-ovi, ohavnosti s. Ammon.

Melící.
Kaz. 12, 3. nakřiví se muži silní a ustanou m. 

Melita.
Sk. 28, 1. poznali, že ostroy ten sloul M. 

Mello.
Soud. 9, 6. shromáždili se všecken dům M.; 20.
2 Sam. 5, 9* vystavěl je David vůkol ód M.
1 Kr. 9,15. 24. vystavěl (Šalomoun) M.; 11, 27.
1 Par. 11, 8. vystavěl město od M. a i do okolku
2 Par. 32, 5. (EzechiáŠ) upevnil i M.

Meloun.
4 M. 11, 5. rozpomínáme se na okurky a m-y 

Memfis.
Oz. 9, 6. pohřbí je M.

Ménam.
Luk. 3, 31. kt. byl M-ův 

Mene.
Dan. 5,25. 26.

Méně.
Luk. 12, 48. bit bude m.

Menší.
1 M. 1,16. světlo m., aby správu drž. nad nocí

— 25,23. větší slouž. bude m-ímu; Řím. 9,12.
— 32,10. m. jsem všech milosrdenství

3M. 25,16. čím méně let, tím m. placení bude 
Mk. 15, 40. Maria Jakuba m-ího mátě 
Luk. 7,28. kdož j. m. v království Božím
2 Kor. 11, 5. jsem nic m. nebyl nežli ti velicí

apoštolé; 12, 11. 
žid. 7, 7. nu od většího požehnání béře 

Menšiti se,
Jan 3,30. onť musí růsti, já pak m. se 

Meraiot.
1 Par. 6, 6. Zerachiáš zplodil M-a 

Merari.
1 M. 46,11. 2 M. 6, 16. 4 M. 3, }7. 33. Joz. 21, 7.

1 Par. 6, 1.
Joz. 21, 40. města synů M. 1 Par. 6, 63. 77.
1 Par. 6,19. synové M.: Mbholi; 29. »
— 15, 6. z synů M.: Asaiáš kníže

2 Par. 29,12. z synů M.: Cis a Azariáš
Mered.

1 Par. 4,18. dcery Faraonovy, kt. pojal M.
Meribah.

2 M. 17, 7. dal jméno místu tomu Massah a M. 
5M. 33, 8. vody M.

Merkuriáš.
Sk. 14,12. nazvali Pavla M-em 

Merob. 
lSam.14,49. 18, 17. 19.

Mercniach.
Iz. 39, 1. Jer. 50, 2.

Merom.
Joz. 11, 5. položili se spolu při vodách M.; 7.

Meroz.
Soud. 5,23. zlořečte M-u

Mesa. Mésa.
1 M. 10; 30. bydlení jejich od M.
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2Kr. 3, 4. M. král Moabský dával králi Izr.
1 Par. 2, 42. M. prvorozený (Kálefův)

Mesiáš.
Dan. 9,25. do M-e vývody bude téhodnů
— 26. po téhodnech 62 zabit bude M.

Jan 1, 42. nalezli jsme M-e
— 4,25. vím, že M. přijde

Mest.
Job 32,19. břicho mé j. jako m. nemající 
Př. 3,10. presové tvoji m-em oplývati budou 
Iz. 24, 7. žalostiti bude m.
— 49,26. jako m-em krvi svou se zpijí

Oz. 4,11. smilství a víno a m. odjímá srdce
— 7,14. pro obilé a m. shromažďujíce se 
—- 9, 2. m. pochybí jim

Joel 1, 5. že cdtržcn j. m. od úst vašich
— 10. Vyschl m., olej zhynul

2,19. aj, já pošli vám obilé, m. a olej 
24. oplývati budou presové m-em 

Mich. 6,15. tlačiti budeš m., ale nebudeš piti 
Zach. 9,17. m. panny učiní mluvné 
Sk. 2,13. m-em se zpili tito

Méstí.
Luk. 15, 8. zdaliž nemete domu a nehledá 

Mesullemet.
2 Kr. 21,19.

Méšech.
2. 120, 5. že pohostinu býti musím v M.
Ez. 27,13. 32, 26. 38, 2. 3. 39, 1.

Meškání.
Sk. 25,17. hned beze všeho m. rozkázal jsem 

Meškati.
Iz. 5,19. nechať nem-á dílem svým 
Ab. 2, 3. jistotně dojde, aniž bude m.
2 Tes. 2, 6. a nyní, co m-á, víte 
žid. 10,37. přijde a nebudeť m.
2 Petr 2, 3. kt. odsouzení již dávno nem-á
— 3, 9. nem-áť Pán s naplněním slibů

Meškati se.
2 Sam. 18,14. nebuduť sé tu m. s tebou 
Neh. 6, 3. což se má m. dílo?

Metati.
Joz. 10,11. II. m-al na ně kamení s nebe 
Mat. 21, 8. ratolesti m-ali na cestu; Mk. 11, 8. 
Mk. 9,22. často jím m-al na ohéň i do vody
— 12, 41. zástup m-al peníze db pokladnice

mnozi bohatí m-ali mnoho; 44.
— 43. více než všickni, kt. m-ali do pok.
— 15,24. rozdělili roucha jeho, mecíce o ně,

los
Luk. 21, 1. kt. m-ali dary své do pokladnice 
Sk. 22,23. když m-ali ťOtícha á prachem házeli
— 27,18. nazejtří náklad ven m-ali

Meteg Ama.
2 Sam. 8, 1. vzal David M. A. z ruky Filistinsk.

Metla.
2 Sam. 7,14. trestati ho budu m-ou lidskou 
Job 21, 9. aniž m. Boži na nich 
2. 39,11. odejmi ode mne m-u svou
— 89,33. navštívím m-ou přestoupení jejich

Př. 13,24. kdo zdržuje m-u svou, nenávidí 
syna

— 22,15. m. kázně vzdálí je od něho
— 23,13. umrskáš-li jej m-ou, neumřeť; 14.
— 29,15. m. a káráni dává moudrost

Iz. 10, 5. běda Assurovi, m-e hněvu mého
— 15. jako bý se zpínala m. proti tomu 

Pláč 3, 1. já jsem okoušející trápení od m-y 
Ez. 21,13. nemám-liž m-y hubící již přičiniti? 
Mich. 6, 9. slyštež o m-e a kdo ji uložil
1 Kor. 4,21. s m-ou-li abych přišel k vám?

Méza.
1M. 36,13. synové Rahuele, syna Ezau: M.

1 Par. 1, 37.
Meze.

2 M. 19,12. uložíš lidu m. všudy vůkol
— 23, 31. položímť m. tvé od moře k moři
— 34,24. rozšířím m. tvé

4 M. 20,21. nedopustil Edom, aby přešel m. jeho
5 M. 19,14. nepřeneseš m. bližního svého 
Joz. 17, 7. m. Manassesova od Azer
— 22,25. poněvadž m. položil H. mezi námi 

Job 38,20. že bys je pojal v m. jeho
Z. 104, 9. m. jsi položil, aby jich nepřestu

povaly
Př. 15,25. m. vdovy upevňuje 
Iz. 10,13. odjal jsem m. národů 

Mezek.
1 M. 36, 24. Ana, kt. nalezl m-y na poušti 
Soud. 10, 4. měl 30 synů, kt. jezd. na 30 m-cích
— 12,14. 40 synů a 30 vnuků, kt. jezd. na 70

m-cích
1 Par. 12, 40. přinášeli chleba na m-cích 
Ž. 32, 9. nebývejte jako kůň a jako m.
Iz. 66,20. přivedu bratří vaše. na m-cích 
Ez. 27,14. y koních i m:cích kupčili 

Mezera.
Soud. 21,15. že učinil H. m-u v pokoleních Izr.
1 Kr. 11,27. zavřel m-u města Davidova 
Neh. . 4, 7. že se již byly# počaly m-y zavírati 
Job 30,14. jako Širokou m-oú vskakuji 
ž. 106,23. by se byl Mojžíš nepošt. y té m-ře 
Ez. 13, 5. nevstupujete k m-ám
— 22,30. kt. by postavil se v-m-ře 

Am. 4, 3. vyjdete m-ami, každá tak
— 9,11. zahradím m-y jeho 

Abd. 14. atiiž stůj při m-ře

Mezi.
1 M> 23,15. mt mnou a tebou co j. o to?
Neh. 2, 4. m. tím modlil jsem se Bohu 
Mat. 10,16. jaÉo ovce m. vlky; Luk. 10, 3.
Luk. 2, 46. an sedí m. doktory
— 8, 7. jiné padlo m. trní
— 17,21. království Boží jestiť m. vámi 

Filem. 22. m. tím připrav mi hospodu.
Zj. 5, 6. m. trůnem a čtyřmi zvířaty

Mezkyně.
1 Kr. 1, 33. vsaďte Šalomouna na m-i mou
— 38. vsadili Šalomouna na m-i kr. Dav.

Mezník.
5 M. 27,17. zlořečený, kdož přenáší m. bližního
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Job 24, 2. bezbožníť m-y přenášejí 
Př. 22,28. nepřenášej m-u starodávního 
Oz. 5,10. podobná těm, kt. přenášejí m.

Mezopotamie.
Soud. 3, 8. v ruku krále Syrského v M-ii;

1 Par. 19, 6. Sk. 2, 9. 7, 2.
Měď.

1 M. 4,22. Tubalkain řemeslník od m-i a 
2M. 25, 3. obět pozdvižení: m.; 35, 5.
— 27, 2. obložíš jej m-í; 38, 2.
— 3. nádobí (oltáře) z m-i uděláš
— 6. sochory m-i okuješ
— 19. kolíkové z m-i

31, 4. uděláno ze stříbra i z m-i; 35, 32.
3 M. 26,19. učiním zemi vaši jako m.
4 M. 31,22. 23. m. a což koli trpí oheň
5 M. 8, 9. z hor jejich m. sekati budeš

— 33,25. železo a m. pod šlepějemi tvými
2 Sam. 8, 8. nabral David velmi mnoho m-i
1 Kr. 7,14. Chiram, řemeslník díla z m-i 
Job. 28, 2. kámen rozpuštěný dává m.
Iz. 60,17. místo m-i dodávati budu zlata, 

místo dříví m-i 
Jer. 52,20. nebylo váhy m-i těch nádob 
Ež. 40, 3. muž na pohleděni jako m.
Dan. 2, 32. břicho i bedra jeho z m-i

— 35. potříno j. spolu železo, hlína, m. 45.
— 10, 6. ramena i nohy jeho jako m.

1 Kor. 13, 1. učiněn jsem m. zvučící
Zj. 18,12. nádobí z nejdražšího dříví i z m-i

Měděný.
2 M. 26,11. uděláš haklíků m-ých 50

— 37. podstavky m-é; 1 Kr. 7, 27.
— 27, 4. rošt m.; 35,16. 38, 30. 39, 39.

kruhy m-é
— 30,18. umyvadlo m-é
— 38, 3. všecka nádobí jeho udělal m-á
— 39,39. oltář m.; 1 Kr. 8, 64. 2 Par. 4,1. 7, 7.

3 M. 6,28. nádoba m-á
4 M. 16, 39. kadidlnice m-é
— 21, 9. had m.; 2 Kr. 18, 4.

5M. 28, 23. nebe nad hlavou tvou bude m-é 
Joz. 6,19. nádoby m-é; 24. 2 Sam. 8, 10.

Jer. 52, 18.
1 Kr. 7,30. kola m-á, a dsky m-é

— 38. umyvadla m-á
2 Kr. 16,17. voli m-í; Jer. 52, 20.

— 25,13. moře m-é (1 Kr. 7, 23. 25.)
sloupy m-é; Jer. 52, 17.

1 Par. 15,19. cimbály m-é
2 Par. 6,13. výstupek m.
Job 40,13. kosti jeho jako trouby m-é 
Z. 107,16. láme brány m-é
Iz. 45, 2. vrata m-á potru
Jer. 1,18. zdi m-é; 15, 20.
Dan. 2,39. království třetí m-é
— 5, 4. bozi m-í; 23.

Zj. 9,20. modly m-é
Měhoděk.

2. 35,25. ať neříkají m. duši naší
Měchy.

Jer. 6,29. prahnou m., od ohně mizí olovo

Měkký.
Př. 15, 1. odpověď m-á odvracuje hněv
— 25,15. jazyk m. láme kosti

Mat. 11, 8. člověka-li, m-ým rouchem oděného? 
Luk. 7, 25.
kt. se m-ým rouchem odívají

1 Kor. 6, 9. m-cí království Božího nedůjdou 
Měkče jsi. 

ž. 55,22. m. nad olej řeči jeho 
Př. 5, 3. m. nad olej ústa její (cizí ženy)

Měhiti.
2. 15, 4. přisáhl-li by, však toho nem-í

Měniti se.
4 M. 23,19. Bůh není jako syn čl., aby se m-il 
Ž. 90, 6. toho jitra, kt. vykvetne, m-i se 
Dan. 5,10. jasnost tvá nechť se nem-i
Mal. 3, 6. já Hospodin nem-ím se

Měření.
1 Par. 23,29. při všeliké míře a m.

Měřice.
Soud. 6,19. Gedeon připravil po m-i mouky 
Ma t. 13, 33. zadělala ve 3 m-ích mouky;

Luk. 13, 21.
Zj. 6, 6. m. pšenice za peníz a tři m. ječm.

Měřiti.
5 M. 21, 2. soudcové m. budou k městům 
Př. 21,29. upřímý m-í cestu svou
Zach. 2, 2. kam jdeš? I řekl mi: M. Jeruzaléma 
Mat. 7, 2. kt. měrou m-te; Mk. 4,24. Luk. 6, 38. 
Mk. 4,24. kt. měrou budete m.; Luk. 6, 38.
2 Kor. 10,12. že sami sebou sebe m-í .

Měsíc (na obloze).
1 M. 37, 9. slunce, m. a 11 hvězd klanělo mi se
5 M. 4,19. vida sl. a m. klaněl by se; 17, 3. 
Joz. 10,12. zastav se m. v údolí Aialon
— 13. zastavilo se slunce, a stál m. Ab.3,11.

2 Kr. 23, 5. kadívali Báloví, slunci, m-i 
Job 25, 5. hle, ani m. nesvítil by
— 31,26. hieděl-li jsem na m. spanile chodící

2. 8, 4. spatřuji m. a hvězdy, kt. jsi upevnil
— 72, 5. dokudž slunce a m. trvati budé
— 7. hojnost pokoje dokud m-e stává
— 89, 38. jako m. utvrzeno budě na věky
— 104,19. učinil m. k jistým časům
— 121, 6. nebude biti na tě ani m. v noci
— 148, 3. chvalte jej slunce i m.

Pis. 6, 9. krásná jako m., čistá jako slunce
Iz. 13,10. m. nevydá světla svého
— 24, 23. zahanbi se m., a zastydí slunce
— 60,19. blesk m-e nebude tě osvěcovati
— 20. m. tvůj neschová se

Jer. 31,35. zřízeni m-e a hvězd za světlo v noci
Ez. 32, 7. m. nebude svítiti světlém svým 
Joel 2,10. slunce i m. se zatmí; 3, 15.

— 31. sl. obrátí se v tmu a m. v krev;
Sk. 2, 20.

Mat. 24,29. a m. nedá světlá svého
Luk. 21,25. budouť znamení na slunci a na m-i
1 Kor. 15, 41. jiná sláva m-e
Zj. 6,12. m. VŠecken byl jako krev
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Zjev. 12, 1. pod jejímiž nohama byl m.
— 21,23. to město nepotřeb. slunce ani m-e

Měsíc (míra časová).
1 M. 29,14. i zůstal s ním přes celý m.
2 M. 2, 2. kryla ho za 3 m-e; Sk.7,20. Žid.11,23.
— 40, 2. v den m-e prvního, prvního (dne)

téhož m-e vyzdvihneš příbytek
4 M. 3,15. sečti syny Léví zstáří jednoho 

m-e a výše; 22. 26, 62.
— 10,10. při začátcích m-ů vašich troubiti

1 Kr. 4, 7. za m. jeden měl opatrovati krále
— 5,14. jeden m. bývali na Líbánu

a dva m-e doma 
Job 3, 6. aby byla v počet m-ů nepřišla
— 7, 3. jsou mi přivlastněni m-ové marni
— 14, 5. počet m-ů jeho u tebe
— 21,21. počet m-ů jeho bude umenšen 

Iz. 47,13. (hvězdáři) oznamují na každý m. 
Oz. 5, 7. jižť je sžíře m.
Luk. 1, 24. Alžběta tajila se za pět m-ů
— 26. v m-i šestém poslán j. anděl Gabriel
— 36. tento j. jí Šestý m.
— 56. zůstala Maria s ní asi za tří m-e
— 4, 25. žavříno. bylo nebe za tři léta a šest

m-ů; Jak. 5, 17.
Jan 4, 35. ještě čtyři m-ové jsou a žeň přijde 
Sk. 7, 20. Mojžíš chován je za tři m-e v domě 

Žid. 11, 23. (2 M. 2, 2.)
Gal. 4,10. dnů šetříte, .a m-ů a časů i let 
Zj. 9, 5. ale trápily za pět m-ů
• — 10. škoditi lidem za pět m-ů
— 11, 2. tlačiti město svaté za 42 m-e
— 13, 5. vládnóuti za čtyřicet dva m-e
— 22, 2. na každý m. vydávající ovoce

Městečko.
Est. 9,19. Židé, kt. bydlí v m-ách nehrazených 
Mat. 9, 35. obcházel Ježíš všecka města i m-a; 

Mk. 6, 56. 8, 27. Luk. 13, 22.
— 14,15. ať jdouce do m-ek nakoupí sobě po

krmů; Mk. 6, 36. Luk. 9, 12.
— 21, 2. jdětež do m-a; Mk. 11, 2.

Mk. 6, 6. obcházel po m-ách uče; 8, 23. 26. 
Luk. 9, 6. učedlníci chodili po m-ách vůkol
— 52. vešli do m-a Samaritánského
— 56. odešli do jiného m-a
— 19, 30. jděte do m-a, kt. proti vám j.

24, 13. dva šli toho dne do m-a
— 28. přiblížili se k m-u, do kt. šli

Jan 7, 42. že z Betléma m-a při jí ti má Kri
stus?

— 11, 1. z Betany, z m-a Marie a Marty
— 30. ještě Ježíš nepřišel do m-a

Sk. 8, 25. ve mnohých m-ách Samarit. kázali
Město.

1 M. 4,17. Kain stayěl m.
— 11, 4. vystavějme sobě m. a věži
— 8. přestali stavětí m-a toho

18, 28. zkazíš pro těch pět všecko m.?
— 19,20. hle, teď j. toto m. blízko
— 25. podvrátil ta m-a i rovinu

všecky také obyvatele těch měst
3 M. 25,29. kdo prodal dům v m-ě hrazeném

3 M. 25, 32. m-a Levítská; 4 M. 35, 2. atd.
Joz. 21, 3. 41.

4 M. 35,11. m-a k utíkáni; Joz. 21, 13. atd.
5 M. 1,28. m-a veliká a hrazená; 9, 1.
— 3, 5. kromě měst otevřených, jichž bylo
— 4,41. oddělil Mojžíš tři m-a před Jordá

nem; 19, 7. 9.
— 42. 43. (m-a ůtočištná) Bozor, Rámot,

Golan
— 13,16. a spálíš ohněm to m.
— 16,18. soudce ustanovíš v m-ech svých
— 20,10. přitáhneš k m-u, abys dobýval
— 28, 3. požehnaný budeš v m-ě
— 28,16. zlořečený budeš v m-ě
— 52. oblehne tě ve všech m-ech

obležen budeš ve všech m-ech
— 55. souží tě nepřítel ve všech m-ech; 57. 

Joz. 6, 4. dne 7. obejdete m. sedmkrát
— 16, 9. m-a oddělená synům Efraimovým
— 20, 2. oddejte m-a ůtočištná
— 21,13. m. útočištné vražedlníku; 21. 27. 32. 

Soud. 20,31. odtrhli se od m-a
1 Sam.31, 7. opustivše m-a, také utíkali
2 Sam. 6,12. přenesl truhlu B. do m-a Dav.; 16.
— 10,12. bojujíce za m-a Boha našeho
— 12,27. vzal jsem m. vod
— 18, 3. abys nám byl v m-é ku pomoci
— 20,19. usiluješ zkaziti m., a to hlavní m.

1 Kr. 9,11. dal šalom. Chírámovi dvacet měst
— 10,26. 12000 jezdců v m-ech vozů;

2 Par. 1, 14. 8, 6.
— 11, 27. zavřel mezeru m-a Davidova 

2Kr. 18, 8. od věže strážných až do m-a hraz.
— 19,32. nevejdeČ do m-a tohoto; Iz. 37, 33*

2 Par. 8, 4. m-a skladů; 6. 16, 4. 17, 12.
Ezd. 4,12. m. odporné a škodlivé stavějí
— 19. to m. zdávna povstává proti králům 

Ňeh. 2, 3. m. to, kdež jsou hrob. otců mých 
Job 15,28. bydlil v m-ech zkažených
Ž. 9, 7. již-Ii jsi m-a podvrátil?
— 31: 22. jako v m-ě ohraženém
— 46, 5. pramenové jeho obveselují m. Boži
— 48, 9. tak jsme spatřili, v m-ě Boha naš.
— 55,10. neboť jsem spatřil rozbroj v m-ě
— 69,36. Bůh vzdělá m-a Judská
— 87, 3. kt. se o tobě hlásají, ó m. Boží
— 101, 8. vyplénil z m-a H-ova, kdož páši
— 107, 4. m-a k přebývání nenacházejíce
— 36. aby stavěli m-a k bydlení
— 108,11. kdo mne uvede do m-a hrazeného?
— 127, 1. nebude-li H. ostříhati m-a

Př. 10,15. zboží bohatého j. m. pevné jeho
— 11,10. z Štěstí spravedlivých veselí se m.
— 11. požehnáním spravedlivých zvýšeno

bývá m.
— 16, 32. lepší j. nežli ten, kt. dobyl m-a
— 18,19. tvrdší j. než m. nedobytné
— 21, 22. do m-a silných vchází moudrý
— 25,28. m. rozbořené beze zdí j. muž
— 29, 8. posměvači zavozuji m.

Kaz. 8,10. v m-ě tom, v kt. dobře činili
— 9,14. bylo m. malé, a v něm lidi málo 

Pis. 3, 3. našli mne ponocní, kt. chodí po m-ě
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Iz. 1, 8. dcera Siónská jako m. zkažené
— 21. jaktě nevěstkou učiněno m. věrné!
— 26. slouti budeš m-em spravedlnosti,

m-em věrným; Zach. 8, 3.
— 14,31. kvěl, ó bráno! křič, m.I
— 17, 1. Damašek přestane býti m-em
— 9. budou m-a síly jeho opuštěna
— 19,18. pět měst v zemi Egypt, mluvících

jedno nazváno bude m. zpuštění
— 22, 9. k zbořeninám m-a Davidova
— 24,10. potříno bude m. marnosti
— 25, 2. nebo jsi obrátil m. v hromadu atd.
— 3. m-a národů hrozných báti se tebe
— 26, 1. m. máme pevné
— 27,10. když m. hrazené zpustne
— 45,13. onť vzdělá m. mé
— 54, 3. a m-a pustá osadí
— 60,14. nazývati tě budou m-em H-óvým
— 62,12. slouti budeš m-em vzácným
— 64,10. m-a svatosti tvé v poušť 

Jer. 1,18. postavuji tě jako m. hrazené
— 2,28. podlé počtu měst svých máš bohy

své, ó Judo; 11, 13.
— 21, 9. kdokoli zůstane v m-ě, zahyne
— 26,11. prorokoval proti m-u tomuto
— 29, 7. hledejte pokoje m-a toho
— 30,18. budeť zase vzděláno m. a palác
— 38, 9. již není žádného chleba v m-ě
— 52, 6. rozmohl se hlad v m-ě

Pláč 1, 1. ach, m. tak lidné, jakť j. samotné
Ez. 7,15. toho, kdož bude v m-ě, hlad zahubí
— 17, 4. v m-ě kupeckém položila jej
— 48,35. jméno m-a: H. tam přebývá

Dan. 9,16. nechť se odvrátí hněv od m-a tvého
— 19. od jména tvého nazváno j. m. toto

O z. 8,14. pošli oheň na m-a jeho
Am. ' 3, 6. když se má státi v m-ě co zlého
— 4, 7. dštil jsem na jedno m.

a na druhé m. jsem nedštil
— 8. toulali se dvě i tři m-a k jédn. m-u 

Jon. 3, 3. bylo Ninive m. velmi veliký
Ab. 2,12. běda tomu, kt. staví m. krví 

a utvrzuje m. nepravostí
Sof. 1,16. den trouby a troubení proti m-ům
— 2,15. takovéť bude to m. plésajicí 

Zach. 1,17. ještěť se rozsadí m-a má
— 8, 3. aby sloul Jeruzalém m-em věrným
— 5. ulice m-a plné budou pacholat 

Mat. 4, 5. pojal jej ďábel do svátého m-a
— 25. zástupové z Desíti měst; Mk. 7, 31.
— 5,14. nemůžeť m. na hoře ležící skryto
— 35. Jeruzalém m. velikého Krále j.
— 8, 34. všecko m. vyšlo v cestu Ježíšovi
— 9, 1. přišel do m-a svého (Ježíš)
— 35. obcházel Ježíš všecka m-a
— 10, 5. do města Samarit. nevcházejte
— 11. do kt. koli m-a vešli byste
— 15. lehčeji zemi Sodomských než m-u

tomuto; Mk. 6, 11. Luk. 10, 12.
— 23. když se b. protiviti v tom m-ě

neschodíte mést Izraelských, až
— 12,25. m. neb dům proti sobě rozdělený
— 22, 7. a m. jejich zapálil

Mat. 23,34. budete je honiti z m-a do m-a
— 27, 53. přišli do svátého m-a

Mk. 1,33. všecko m. zběhlo se ke dveřím
— 7,31. prostředkem krajin Desíti měst 

Luk. 2, 3. šli jedenkaždý do svého m-a
— 11. narodil se Kristus P., v m-ě David.
— 4,29. vyvedli jej ven z m-a; Sk. 7, 58.
— 43. jinýmť m-ům muším zvěstovati
— 7,11. šel do m-a, kt. slově Naim
— 14,21. vyjdi na ulice m-a a chudé i chromé
— 19,41. uzřev m., plakal nad nim
— 24, 49. čekejte v m-ě Jeruzalémě

Sk. 8, 8. stala se radost veliká v tom m-ě
— 9, 6. vstaň a jdi do m-a
— 13,44. téměř všecko m. sešlo se k slyšení
— 14, 4. rozdělilo se množství m-a
— 19. Pavla vytáhli před m.
— 20. vstal a všel do m-a (Pavel)
— 15,21. Mojžíš má po m-ech, kdo by jej

kázal
— 16,20. tito lidé bouří m. naše
— 17,16. vida to m. oddané býti modloslužbě 
—. 18,10. nebo mnoho mám lidu v tomto m-ě
— 26,11. sháněl jsem se i v jiných m-ech

2 Kor. 11,26. v nebezpečenství v m-ě
Žid. 11,10. očekával m-a základy majícího
— 16. připravil jim m.
— 12,22. přistoupili jste k m-u Boha živ.
— 13,14. nemáme zde m-a zůstávajícího 

Jak. 4,13. zítra vypravíme se do onoho m-a 
Zj. 11, 2. budouť tlačiti m. svaté za 42 měsíce
— 14, 8. Babylon, to m. veliké; 17,18.18,10.
— 16,19. roztrhlo se to veliké m.

a m-a národů padla
— 20, 9. obklíčili i to m. milé
— 21, 2. m. svaté, Jeruzalém nový
— 10. ukázal mi m. veliké, ten svátý Jer.
— 23. to m. nepotřebuje slunce
— 22,14. aby branami vešli do m-a

Městský.
Job 39, 7. posmívá se hluku m-ému 

Měšec.
Př. 1,14. m. jeden budeme míti
Iz. 46, 6i vynakládají zlato z m-e
Jan 12, 6. že zloděj byl (Jidáš) a m. měl
— 13,29. poněvadž Jidáš m. měl

Měšťan.
Ž. 72,16. kvésti budou m-é' jako byliny
Luk. 19,14. m-é jeho nenáviděli ho
Ef. 2,19. spolum-é svátých a domácí Boží

Měšťanství.
Sk. 22,28. za veliké peníze toho m. dosáhl

Měštěnín. .
Luk. 15,15. přidržel se jednoho m-a

Mhourati.
ž. 35,19. kt. mne nenávidí, ať nem-ají očima 
Př. 6,13. muž nepravý m-á očima svýma
— 10,10. kdo m-á okem, uvodí nesnáz

Middin.
Soud. 5,10. kt. bydlíte při M.
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Mifibozet.
2 Sam. 4, 4. měl Jonata syna, jehož jméno M.
— 9, 6. když přišel M. k Davidovi, řeklD.:

M-e! Neboj se
— 10. M. jidati bude za stolem mým
— 16, 1. Siba, služebník M-ův, vyšel proti

Davidovi
— 4. tvéť všecky věci, kt. má M.
— 19,24. M. také vyjel vstříc králi
— 21, 7. odpustil král M-ovi
— 8. vzal syny Rizpy, Armona a M-a

MifkacL Viz: Brána. 
Migron.

1 Sam.14, 2. pod jabloni zrnatou, kt. byla v M.
Mícha.

Soud. 17, 1. muž nějaký, jehož jméno M.
— 5. měl ten M. chrám bohů
— 12. posvětil M, rukou Levity
— 18,18. kt. vešli do domu M-ova, vzali
— 27. vzavše, což byl udělal M.

2 Sam. 9,12. měl Mifibozet syna, jemuž jméno M.
1 Par. 8,35. synové M-ovi: Piton

Michael.
4M. 13,14. Setur, syn M-ův
1 Par. 5,13. (synové Gádovi) bratří jejich: M.

Michaia.
2 Par. 13, 2. jméno matky jeho M.

Michaiás.
Neh. 12,35. Zachariáš,. . .  syna M-ova 

Michal.
Dan. 10,13. M., jeden přední z knížat
— 21. ani jednoho není, kromě M-a
— 12, 1. postaví, se M., kníže veliké

Juda 9. M. arclianděl, s ďáblem odpor ,maje 
Zj. 12, 7. M. a andělé jeho bojovali s drakem

Micheás.
1 Kr. 22, 8. M., syn Jemlův; 9. 2 Par. 18, 7. 8.
— 26. řekl král Izr.: Jmi M-e; 2 Par. 18,25.

2 Par. 17, 7. poslal Knížata svá: M-e, aby učili
— 18,23. Sedechiáš dal poliček M-ovi; 25.

Jer. 26,18. M. Moraštický pi*orokoval
Mich. 1, 1. kt. se stalo k M-ovi Moraštickému

Michmas.
1 Sam.14, 5. jedna skála byla na půlnoci proti M. 
Iz. 10,28. v M. složí nádobí svá

Míkol.
1 Sam.14,49. 18, 20. 27. 19, 11. 25, 44. 2 Sam.

3, 13. 14. 6, 16. 21, 8. 1 Par. 15, 29.
— 19,12. spustila M. Davida oknem
— 13. vzala M. obraz a vložila

Mikuláš.
Sk. 6, 5. M-e Antiochenského, k víře obrác.

Mikulášenci.
Zj. 2, 6. že nenávidíš skutků M-ů
— 15. ty, kteříž drží učení M-ů

Mikzoa.
2 Par. 26, 9. vzdělal věže v Jeruzalémě a u M. 
Neh. 3,19. kudyž se chodí k skladu zbroje M.

Mile.
Ž. 55,15. ježto jsme spolu m. tajné rady

Míle.
Mat. 5,41. nutil-li by tě kdo m-i jednu

Milét.
Sk. 20,15. 17. 2 Tim. 4, 20.

Milo.
2 Tim. 3, 3. kt. nic dobrého m. není 

Milosrdenství.
1 M. 19,19. veliké j. m. tvé
— 32,10. menši jsem všech m. a vší pravdy
— 39, 21. H. naklonil se k němu m-ím

2 M. 15,13. sprovodíš v m. svém lid tento
— 34, 6. H., H:, Bůh silný, hojný v m.

4 M. 14,18. H. dlouhočekající a hojný v m.
— 19. odpusť podlé velikého m. svého

5 M. 7, 9. ostříhá jící m. těm, kt. ho milují
— 12. H. ostříhá ti bude tobě smlouvy a m.

1 Sam.20,15. že neodvrátíš m. svého od domu
2 Sam. 7,15. m. mé nebude odjato od něho
1 Kr. 3, 6. zachoval jsi jemu zvláštní toto m.
— 8,23. kt. ostříháš smlouvy a m.; 2 Par.

6, 14. Neh. 9, 32.
1 Par. 16, 34. nebo na „věky m. jeho; 41. Ž. 106, 1.

107, 1. 118, 1. atd. 29.
— 17,13. m. svého neodejmu. od něho

2 Par. 5,13. že na věky trvá m. jeho; 7, 3. 20,21.
Ezdr. 3, 11.

— 6, 42. pamatuj na m. zaslíbená Davidovi
— 24,22. aniž se rozpomenul Joas král na m. 

Neh. 1, 5. ostříhá jící m. těm, jenž tě milují
— 9,17. Bože, hojný v m. neopustils jich
— 13,22. buď mi milostiv podlé množství m.

svého; ž. 51, 3. 1 Pétr 1, 3.
Job 10,12. života z m. udělil jsi mi 
ž. 5, 8. ve množství m. vejdu do domu tv.
— 6, 5. spomoz mi pro m. své
— 13, 6. jáť v m. tvém doufám
— 17, 7. prokáž m. svá
— 21, 8. král doufá v m. Nejvyššiho
— 23, 6. dobrota a m. následovati mne b.
— 25, 6. rozpomeň se na m. svá od věků
— 7. podlé m. svého pamětliv buď na mne
— 10. všecky stezky H. j. m. a pravda
— 26, 3. m. tvé před očima mýma j.
— 31,17. zachovej mne pro m. své
— 32,10. jenž naději skládá v H., m. obklíčí
— 33, 5. m. Hosp. plná j. země; 119, 64.
— 22. budiž m. tvé nad námi, H.
— 36, 6. až do nebes m. tvé; 57, 11.
— 8. jak převelmi drahé j. m. tvé
— 11. rozprostři m. své na ty
— 40,11. nezatajil jsem m. tvého
— 12. m. a pravda tvá ať mne ostříhají
— 48,10. rozjímáme m. tvé uprostřed chrámu
— 51, 3. smiluj se nade mnou podlé m. svého
— 52, 3. m-ť Boha siln. trvá každého dne
— 10. nebo jsem naději složil v m. Božím
— 59,17. z jitra slaviti budu m. tvé
— 62,13. že tvé, Pane, j. m. a že odplatíš
— 63, 4. lepší j. m. tvé nežli život
— 69,17. neboť j. dobré m. tvé
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2. 77, 9. zdali do konce přestane m. jeho?
— 10, zdaž zadržel v hněvě m. stá?
— 79, 8. ať předejdou nás m. tvá
— 85, 8. ukaž nám, H., m. své
— 11. m. a vira potkají se spolu
— 86, 5. hojný v m. ke všechněm, k t tě
— 13. m. tvé veliké j. nade mnou
— 15. Pane, hojný v m. i pravdomluvný
— 88,12. bude ohlašováno v hrobě m. tvé?
— 89, 2. o m-ich H-ých na věky zpíváti budu:
— 3. na věky m. vzdělává ti se bude
— 15. m. a pravda předcházejí tvář tvou

—  25. pravda a m. mé s ním budě
— 29. na Věky zachovám jemu m. své
— 34. m. svého neodejmu od něha
— . 50. kdež jsou m. tvá první, ó Pane?
— 90,14. nasyť nás hned v jitře svým m-ím 

92, 3. zvěstovali každé jitro m. tvé
— 94,18. m. tvé, ó H., zdrželo mne 

98, 3. rozpomenul se na m. své
— 100, 5. na věky m. jeho
— 101, 1. o m. a soudu zpivati budu
— 103, 4. kt. tě korunuje m-ím
— 8. dlouho shovívající a mnohého mu
— 103,11. tak j. vyvýšené m. jeho nad těmi
— 17. m. H. od věků až na věky
— 107,43. aby vyrozumíval m. H.?
— 108, 5. nad nebesa větší j. m. tvé
— 109,21. dobré j. m. tvé, vytrhni mne
— 26. zachovej mne podlé m. svého 

115, 1. pro m. své a pro pravdu svou
— 117, 2. rozšířeno nad námi m. jeho
— 119,41. ať se přiblíží ke mně m. tvá
— 76. zřejmé m. tvé ku potěšeni mému 
—̂ 88. podlé m. svého obživ mne
-— 124. nalož š služebníkem svým vedlé m>
— 149. hlas můj slyš podlé svého m,
— 130, .7. u H. j. m. a hojně vykoupeni
— 136, 1. nebo věčné j. m. jeho 
—- 138, 8. m. tvé H., na věky \
— 143, 8. ať v jitře slyším m. tvé ~
— 144, 2. (H.) m. mé a hrad můj
— 145, 8. dlouho shovívající a velikého m.
— 147,11. kt. doufají v m. jeho

Př. 3, 3. m. a pravda nechť neopouštějí tě
— 16, 6. m-ím očištěna bývá nepravost
— 20,28. m-ím podpírá se trůn jeho
— 21,21. kdo následuje m., nalézá život
— 28,13. kdož přestoupeni opouští, m. důjde 

Iz. 16, 5. neprokázalas k nim m.
— 54, 8. v m. věčném slituji se nad tebou
— 10. m. mé od tebe neodstoupí
— 55, 3. m. Davidova přepevná. ■
— 63,15. kde množství m, tvých a slitovaní? 

Jer. 33,11. nebo na věky m, jeho
Pláč 3,22. že veliké j. m. Hospodinové
— 32. slitovává se podlé množství. m. . 

Dán. 9, 9. Pánu Bohu našemu m ,. a slitováni
—- 18. pokorně prosíme tebe pro ffi. ivá

Oz. 2, 1. rcete sestrám: Ó m. došlá I
— 19. zasnoubím tě sobě V hojném m*
— 4, 1. není Žádného m. v této zemí
— 10,12. rozsívejte k spravedl., žněte k m.

Oz. 12, 6. m. a soudu ostříhej 
Joel 2.13. hojný v m.; Jon. 4, 2.
Mich. 6, 8. aby činil soud, a miloval m.
Ab. 3, 2. v hněvě ha m. se rozpomeň 
Zach. 7, 9. m. dokazujte k bližnímu svému 
Mat. 5, 7. nebo oni m. důjdou
— 9,13. m. chci a iie oběti; 12, 7.
— 23,23. opouštíte, což těžšího j., soud a m. 

Luk. 1,50. m. pd pokolení až do pokolení
— 54. přijal Izraele, byv pamětliv na m. 
—- 78. skrze střeva m. Boha našeho,
— 7,13. m-im hnut j. k ní (vdově)
— 10,33. uzřev jej, txi-im linut j. (Šamaritán)
— 37. ten, .kt. prokázal m. nad iiim
—  15,20. otec jeho m-im hnut, příběh 
ftim. 11,30. m* jste došli pro jejich nevěru
— 31. aby pro učiněné vám m. i ohi m.
— 12, 1. prosím vás, bratří, skrze m. Boži 
^  15, 9. aby pohané z m. slavili Boha

1 Kor. 7,25, jemuž z m. svého dal věrným býti
2 Kor. 1, 3t požehnaný Bůh. Otec m.
— 4, 1. jakž jsme m. došli, neoblevujme 

Gal. 6,16. pokoj přijde na ňě a m.
El. 2, 4. B., bohatý jsa v m. i nás obživil 
Kol. 3,12. oblectež sě v . střeva m. . .
1 Tim. 1, 2. Timoteovi m. a pokoj od Boha Otce
— 13. ale m. jsem došel; 16.

2 Tim. 1, 2. milost, m. pokoj; Tit. í, 4. 2 Jan 3.
— 16. dejž m. Páii domu Oneziforovu
— 18. dejž jemu Pán nalézti uu u Pána 

Tit. 3, 5. podlé m. svého spasil nás
žid. 4,16. přistupmež, abychom dosáhli m  
Jak. 2,13. odsouzeni bez m. stane se

chlubiť se m-im proti odsudku
3,17. moudrost, kt. j. s hůry, j. plná m.

1 Petr 1, 3. podlé mnohého m. znovu zplodil
— 2,10. kt. jste někdy byli nedošli m.

nyní pak jste došli m. (Oz. 2, 1.) 
Juda 2. m. vám a pokoj i láska 

r 21. očekávajíce m. Pána našeho

Milosrdenství činiti, ueiniti.
1 M. 21,23. vedlé m., kt. jsem já učinil s tebou
— 24,12. učiň m. s pánem mým Abrahamem
— • 14. že jsi m̂  Učinil s pánem mým

40,14. učiň se mnou to m., aby zmínku 
2^í, 20, 6. činící m. nad tisíci; 5 M. 5, 10.
— 34, 7. m. čině tisícům

Joz.. 2,12. poněvadž jsem učinila vám m.
1 vy učiníte s domem otce mého m. 

Rut 1, 8. učiniž H. s vámi m.; 2 Sam. 2, 6.
2 Sam. 2, 5. že jste učinili m. pánu ávému

9, 7. učiním s tebou m. pro otce tvého;
2 Sam. 10, 2. 1 Par. 19, 2.

— 10, 2. jakož otec jeho učinil m. nade
mnou; 1 Par. 19, 2. 

í Kr, 2, 7. se syny BarziHái učiníš m.
— 3, 6. ty jsi učinil s Davidem m. veliké 

Neh. 1, 5. m. těm, jenž tě miluji
2. 18,51. činíš m. pomazanému svému
— 109,16. nepamatoval, aby Činil m.
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Jer. 9,24. že já jsem H.y kt. činím m. na zemi 
31, 3. ustavičné činím tobě m.

—  ■ 32,18. činíš m. nad tisíci
Luk. 1,58. že H. veliké učinil s ni m. své
— 72. aby učinil m. s otci našimi 

ftím. 12, 8. kdo m. činí, čili s ochotností 
Jak. 2,13. kdož nečiní m.

Milosrdné.
2 Sam.22,26. 8 milosrdným m. nakládáš; Ž. 18,26.

Milosrdný.
2 M. 22,27. tedy uslyším, nebo jsem m.
5 M. 4,31. H. Bůh tvůj j, Bůh silný, m.
2 Sam.22, 26. ty, Pane, s m-ým milosrdně na

kládáš; ž. 18, 26.
IK r , 20, 31. že králové domu Izrael, jsou m-i
2 Par. 30, 9. m. a dobrotivý j. H. Bůh váš 
Z. 12, 2. nebo se již nenalézá m-ého
~  59,11. Bůh mně m. předejdeť mne
— 18. nebo jsi Bůh mně m.
— 78, 38. on jsa m., odpouštěl nepravosti
— 111, 4. památku způsobil milostivý a m. H,
—  112, 4, milostivý j., m. a spravedlivý
— 145,17. m. ve všech skutcích svých 

Mich. 7, 20. ukážeš se m-ým Abrahamovi 
Mat. 5, 7. blahoslaveni m-i, nebo oni raiL 
Luk. 6,36. buďte m-í, jako i Otec váš m. j. 
Ef. 4,32. buďte k sobě vespolek m-í
Žid. 2,17. aby ro. byl a věrný nejv. kněz 
Jak. 5,11. velmi j. m. Pán a lítostivý
1 Petr 3, 8. a tak summou všickni buďte m-í

Milost.
1 M. 39,21. dal jemu m. u vladaře nad žalářem 
2M. 3,21. dám m. lidu před očima Egypta

ských; 11, 3. 12, 36.
— 12,36. H. dal m. lidu před očima Egypt.

3 M. 24,16. bez m-i ukamenuje jej
4M. 15,35. nechať ho bez m-i ukamenuje 
5M. 13, 9. ale bez m-i zabiješ jej

«■ 21,15. měl-li by kdo dvě ženy, jednu v m-i
— 33,16. z m-i ve kři přebývajícího

2 Sam. 1, 26. vzácnější m. tvá nežli m. žen 
Est 4, 8. aby jí rozkázal; m-i hledá ti (u krále) 
2. 45, 3. rozlita j. i m; ve rtech tvých
—. 51,20. dobrotivě nakládej z m-i š Siónem
— 84,12. tuť m-i i slávy udílí H.
— 89,18. z m-i tvé k zvýšeni přide roh náš 
— . 106, 4. pamatuj na mne, H., pro m.
— . 119, 29. zákon svůj z m»i dej mi 
•— 58. modlívám se m-i tvé v celém srdci 

Př. 3,34. pokorným pak dává m.
—  % 18, opojujme se m-í až do jitra 
:—  13,15. rozum dobrý dává m.

Kaz. 9, 1. jakož m-i, tak ani nenávisti nezná 
Pis. 1, 2. lepši jsou m-i tvé nežli vino; 4.
-r-. 2, 5. umdlévám m-i; 5, 8.
— 7, 6. jak jsi ty krásná, ó m-i přerozkošná
—  8, 7. všecken statek za takovou m.

Iz. 49, 8. v čas m-i vyslyším tě
Jer. 42,12. nadto způsobím vám m.
Dan. 1, 9. způsobil Bůh Danielovi m.
Joel 2,18. horlivou mři zažžen H. k zemi isvé 
Zach. 4, 7. s pokřikováním: M., m. jemut

Zach. 12,10. vyleji na dům Davidův Ducha m-i 
Luk. 1 , zdráva buď m-i obdařená 
~  2, 52. Ježíš prospíval m-í u Boha i u lidí
— 6,32. jakou miti budete m.? 33. 34.

Jan 1,14. Slovo to plné m-i a pravdy
14>. z. plnosti jeho vzali jsme m. za m.

— ‘ 17. m« a pravda skrze Ježíše Krista 
Sk. 2, 47. m. majíce u všeho lidu

4,33. m. veliká přítomna byla jim 
7,10. dal (Jozefovi) m. před tváří Fa- 

;; - ’ • raona -
rr ' 15,11. skrze m. P. Ježíše věříme, že spas.
— 20,32. poroučím vás slovu m-i jeho
— 25, 3. žádajíce té m-i, aby (Pavla)

Řím. 1, 5. skrze něhož jsme přijali m. a apošt.
— 7. m. vám a pokoj;, 1 Kor. 1, 3. 2 Kor.

i, 2. Gal. 1, 3. Ef. 1, 2. Fil. 1, 2. Kol.
1,2. 1 Tes. 1, 1. 2 Tes. 1,2. Filem, 3. 
Zj. U  4.

— 11. částku nějakou m-i duchovni
— 3,24. spravedliví učiněni m-í jeho

4, 4. op la ta  nebývá počtena podlé m-i
— z víry jde, aby šlo podlé m-i
^  5, 2. přistup měli jsme věrou k m-i
— 15. ne jako hřích, tak i m.

16, aniž skrze jednoho, kt. zhřešil, m. 
m* z mnohých hříchů k ospravedl.

— 17. kt. rozhojněnou m. přijímají 
-T- 20. ještě více rozhojnila se m.
— , 21. ro, kralovala k životu věčnému 
~  6, 1. aby se m. rozhojnila?
— „ 14. nejste, pod zákonem ale pod m-í
— 15. hřešiti, když (jsme) pod m-í?
— U r 5. podlé vyvoleni m-i zůstali
— 6. poněvadž z m-i, tedy ne ze skutků

jinak m. již by nebyla m. 
pakli ze skutků, již není m,

— 12* 6. obdarováni podlé m-i, kt. dána nám
—  16, 20. m. Pána n. Jezukrista s vámi; 24.

1 Kor. 16, 23. 2 Kor. 13,13. Fil. 4,23.
1 Tes. 5, 28. 2 Tes. 3, 18. Zj. 22, 21.

1 Kor, 15,10. m. jeho ve mně daremná nebyla
2 Kor. .1,15. přičti, abyste druhou m. měli
—  .4,15. aby ta přehojná m* rozmohla se

— 7, 7. o vaší ke mně horlivé m-i 
r— 8, 9. znáte m. Pána n. Jezukrista
— 19. tovaryše putováni s touto m-i
— • 9# 8. macenť j. všelikou m. rozhojniti 
w  12, 9. dosti máš na mé m-i

Gal. 1,15. kt. mne povolal skrze m. svou 
■— 2, 9. poznavše m. mně danou

5, 4. vypadli jste z m-i
w  6,18. m. Pána Ježíše Krista s duchem 

vašim; Filem. 25.
Ef. 1, 6. k  chvále slávy m-i své 
\— 7. vykoupeni podlé bohatství m-i jeho

— 2, 5. m-í spasený jste; 8.
• 7. aby ukázal nepřevýšené bohat. m-i 

-r. 3, 8. mně dána j. m, ta
— 4, 7. m. podlé míry obdarováni Kristova
— 29. aby dala m. posluchačům 

Fil. 1, 7. účaktníky m-i mně dané
Koi 3,16. s m-i zpívajíce v srdci svém Pánu

M i l
osrdenství činiti —  Milost*
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2 Tes. 1,12. podlé m-i Boha našeho
— 2,16. kt. dal naději dobrou z m-i

1 Tim. 1, 2. Timoteovi m. od B. Otce;
2 Tim. 1, 2.

— 14. rozhojnila se náramně m. Pána
2 Tim. 1, 9. spasil nás podlé uloženi svého a m-i 
-— 2, 1. zmocniž se v m-i, kt. j. v Kristu J.

Tit. 1, 4. Titovi m. od Boha Otce
— 3, 7. ospravedlněni jsouce m-í jeho 

2id. 4,16. přistupmež s doufáním k trůnu m-i
— 10,29. Duchu m-i potupu učinil?
— 12,28. mějmež m., skrze kterouž služme
— 13, 9. aby m-í upevněno bylo srdce 

Jak. 4, 6. nýbrž hojnější dává m.
pokorným dává m.; 1 Petr 5, 5.

1 Petr 1, 2. m. vám a pokoj; 2 Petr 1, 2.
— 10. o té m-i, prorokovali
— 13. dokonale doufejte v té m-i
— 3, 7. jakožto spoludědičkám života m-i

2 Petr 3,18. rozmáhejte se v m-i
2 Jan 3. budiž s vámi m. od Boha Otce 
Juda 4. m. B. našeho přenášejí v chlípnost 

Milost Boží.
Luk. 2,40. m. B. byla v něm
Sk. 11,23. (Barnabáš) uzřev m. B. zradoval se
— 13,43. radili jim, aby trvali v m-i B.
— 14,26. odkudž poručeni byli m-i B. k dílu
— 20,24. k osvědčování evangelium m-i B. 

ftím. 5,15. více m. B. a dar z milosti Jezukr.
— 6,23. m. B. život věčný v Kr. J.

1 Kor. 3,10. podlé m-i B. základ jsem založil
— 15,10. m-í Boží jsem to, což jsem

ale m. B. mně přítomná
2 Kor. 1,12. v m-i B. obcovali jsme
— 6, 1. abyste m. B. nadarmo nebrali
— 8, 1. známuť vám činíme m. B.

Gal. 2,21. népohrdámť tou m-í B.
Ef. 6,24. m. B. se všechněfni milujícími P. 
Kol. 1, 6. poznali m. B. v pravdě

— 4,18. m. B. s vámi; 2 Tim. 4,22. Tit. 3, 15.
1 Tim. 6,21. m. B. s tebou
Tit. 2,11. zjevila se m. B. spasitelná
— 3,15. m. B. se všechněmi vámi; Žid. 13,25. 

Žid. 2, 9. z m-i B. za všecky okusil smrti
— 12,15. aby někdo neodpadl od m-i B.

1 Petr 4,10. jako dobří Šafáři rozličné m-i B.
— 5,12. že tato j. prává m. B.

Milost najiti, nalézti.
1 M. 6, 8. Noé našel m. před H
— 18, 3. nalezl jsem m.; 30, 27. 2 M. 34, 9.
— 19,19. nyní nalezl služebník tvůj m. před
— 34,11. nechť naleznu m. před očima va

šima
— 39, 4. nalezl Jozef m. před očima jeho
— 43,14. Bůh silný dejž vám najiti m. před
— 47,25. nechať nalezneme m. v očích pána

2 M. 33,12. k tomu nalezl jsi m. přede mnou; 17.
— 13. jestliže jsem nalezl m. před te

bou; 16.
4 M. 11,11. proč jsem nenal. m-i před oč. tv. 
Rut 2,10. odkud mi to, že jsem nalezla m.; 13.
2 Sam.15,25. jestližeť najdu m. před očima H.

Est. 2, 9. Ester našla m. u něho; 17.
Př. 3, 4. nalezneš m.; 28, 23.
Jer. 31, 2. lid nálezl m. na poušti 
Luk. 1,30. nebo jsi nalezla m. u Boha 
Sk. 7,46. (Ďavid) nalezl m. před oblíč. Božím 
žid. 4,16. abychom m. nalezli ku pomoci 

Milost činiti, uciniti.
1 M. 43,29. učiniž Bůh m. s tebou, synu můj 
Soud. 1,24. ukaž nám (lo města a učinimeť m. 
Ž. 37,21. spravedlivý m. činí, a rozdává
— 26. každého dne • m. činí, i půjčuje
— 102,14. čas j. učiniti m. jemu. (Siónu)
— 119*, 17. tu m. učiň. s služebníkem svým 

Iz. 26,10. když se m. činí bezbožnému •
— 27,11. stvořitel jeho neučiní .jemu m-i
— 30,18. protoť shovívá H., m. vám čině
— 19. k hlasu voláni tvého bude m. činiti
— 33, 2. učiň nám m., na tebeť očekáváme 

Jer. 16,13. dokudž neučiním vám m-i
Mal. 1, 9. kořtež se, aby nám m. učinil 

Milostiv.
2M. 34, 9. m. bud nepravosti naši 
4M. 6,25. a buď (H.) m. tobě
2 Sam.24,25. i byl m. IL zemi
1 Kr. 8,30. vyslýchaje, buď m.
2 Kr. 13,23. ale m. jsa jim H., slitoval se
Neh. 13,22. buď mi m. podle množství milosrd. 
Ž. 79, 9. buď m. hříchům našim
— 99, 8. Bože, bývals jim m.
—• 135,14. služebníkům svým bude m.

Jer. 18,23. nebuď m. nepravosti jejich
— 31, 34. m. budu nepravosti jejich 

Luk. 18,13. Bože, buď m. mně hříšnému 
Žid. 8,12. m. budu nepravostem jejich

Milostivě.
Jer. 10,24. kárej mne, Hospodine, však m.

Milostivost.
Dan. 4,24. přetrhuj nepravosti své m-i 

Milostivý.
2 M. 34, 6. H., H., Bůh silný, lítostivý a m.;

Neh. 9,17. ž. 103,8.145,8. Joel 2,13. 
Neh. 9,17. Bože, snadný k odpuštěni, m.
— 31. proto že jsi Bůh m. a lítostivý 

Ž. 86,15. Bože silný, lítostivý a m.
— 103, 8. lítostivý a m. j, H.; 145,8. Joel 2,13.
— 111, 4. m. a milosrdný H.
— 112, 4. m. j., milosrdný a spravedlivý
— 116, 5. m. H. a spravedlivý, Bůh náš líto

stivý
Iz. 61, 2. abych vyhlásil léto m-é Hospod. 
Jon. 4, 2. nebo jsem věděl, že jsi Bůh m.

Viz: Léto, rok.
Milostnice.

Pis. 1, 9. ó m. má
Milostný.

Pis. 1, 5. jsemť černá, ale m-á
Iz. 44, 9. m-é jejich (rytiny) nic neprospívají
— 47, 1. nebudou tě více nazývati m-ou 

Jer. 31,20. zdali Efraim j. dítě velmi m-é?
Milován.

Luk. 6,32. miluji ty, od nichž m-i bývají
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Jan 14,21. kdož mne miluje, m. bude od Otce
2 Kor. 12,15. velmi vás miluje, málo jsem m.

Milování.
2. 109, 4. protivili mi se za mé m.
— 5. odplacuji se mi nenávistí za m. mé 

Př. 5,19. v m. jejím kochej se ustavičně
— 27, 5. lepší domlouvání zj., než m. tajné 

Kaz. 3, 8. j. čas m. a čas nenávidění
Pis. 8, 6. silné j. jako smrt m.; 7.
— 7. vody nemohly by uhasiti tohoto m. 

Iz. 63, 9. z m. svého on sám vykoupil je 
Jer. 31, 3. m-ím věčným miluji tě
Ez. 16, 8. an aj, čas tvůj čas m.
Dan. 11,37. se nenakloni ani k,m. žen
Oz. 11, 4. potahoval jsem jich provazy m. 
Sof. 3,17. přestane na m. svém tebe 
Jan 5,42. m. Božího nemáte v sobě
— 15, 9. zůstaňtež v m. mém; 10.
— # 13. většího m. nad to žádný nemá 
—* 17,26. aby m., bylo v nich, a i já v nich

Řím. 12, 9. m. buď bez pokrytství
2 Kor. 11, 2. miluji vás Božím m-ím
1 Tim. 6,10. kořen všeho zlého j. m. peněz
2 Tim. 1, 7. nedal nám Bůh ducha bázně, ale m.
2 Petr 1, 7. ku pobožnosti bratrstva m.

a k m.‘bratrstva lásku*
Milovati.

1 M. 22, 2. vezmi syna svého,” kt. m-uješ
— 24,67. Izák m-al ji (Rebeku)
— 29,18. m-al Jákob Ráchel

37, 3. Izrael m-al Jozefa nad všecky
3 M. 19,18. m. budeš bližního svého jako sebe

samého; 34. Mat. 5, 43. 19, 19. 22, 39. 
Mk. 12, 31. Gal. 5, 14.

— 34. m. ho (příchozího) budeš jako sebe
samého; 5 M. 10, 19.

5 M. 5,10. milosrdenství nad tisící těch, kt.
mne m-ují; 7, 9. Neh. 1,5. Dan. 9, 4.

— 6, 5. m. H. z celého srdce; 11, 13. 13, 3.
— 7,13. bude tě m., i požehná tobě
— 10,18. (H.) m-uje příchozího
— 19. m-ujte hostě; nebo jste byli hosté
— 11, 1. m-ujž Hospodina, Boha svého; 13.

Mat. 22, 37. Mk. 12, 30. Luk. 10, 27.
— 13, 3. m-ete-li H., Boha svého
— 23, 5. m-al tebe H., Bůh tvůj

33, 3. jak velice m-uješ lidi
1 Sam. 18, 20. m-ala Míkol dcera Saul. Davida; 28.
— 20,17. jakož m-al duši svou, tak jej m-al

2 Sam.12,24. a H. m-al jej (Šalomouna)
.— 19, 6. m-uje ty, kt. tě mají v nenávisti 

a v nenávisti maje ty, kt. tě m-ují
1 Kr. 5, 1. m-al Chíram Davida po všecky dny
2 Par. 2,11. jistě, žeť m-uje H. lid svůj
— 19, 2. zdaližs měl ty, jenž nenávidí H., m. 

Job 19,19. ti, kt. m-uji, obrátili se proti mně
2. 4, 3. dlouho-liž marnost m. budete?
— 5,12. kteřížkoli m-ují jméno tvé
— 11, 7. Hospodin spravedlnost m-uje
— 18, 2. m-uji tě, H., sílo má
— 26, 8. jáť m-uji obydlí domu tvého
— 31, 24. m-ujtež H. všickni svati jeho

2. 33, 5. m-ujeť spravedlnost a soud
— 34,13. m-uje dny, aby užíval dobrých věcí
— 37,28. Hospodin m-uje soud
— 38,12. ti, kt. mne m-ali, Štítí se ran mých
— 45, 8. m-uješ spravedlnost
— 52, 5. m-uješ zlé více než dobré
— 6. m-uješ řeči k sehlcení
— 70, 5. kt. m-ují spaseni tvé, ať říkají
— 86, 2. jsem ten, jehož m-uješ
— 97,10. vy, kt. m-ete H., mějte v nenávisti
— 99, 4. moc králova m-uje soud
— 116, 1. m-uji H., proto že vyslýchá
— 119,97. ó jak m-uji zákon tvůj; 163.
— 119. protož m-uji svědectví tvá
— 127. m-uji přikázaní tvá více nežli zlato
— 132. podle práva těch, kt. m-uji jméno

tvé
— 159. popatřiž, žeť rozkazy tvé m-uji
— 165. pokoj těm, kt. m-ují zákon tvůj
— 145,20. ostřihá H. všech, kdož jej m-ují
— 146, 8. H. m-uje spravedlivé 

Př. 3,12. kohož m-uje H., tresce
— 8,17. já milující mne m-uji
— 36. kt. mne nenávidí, m-ují smrt
— 9, 8. přimlouvej moudrému, a bude tě m.
— 12,. 1. kdo m-uje cvičení, m-uje uměni
— 15, 9. následuje spravedlnosti, m-uje
— 12. nem-uje posměvač toho, kt. ho

tresce
— 16,13. ty, kt. upřímě mluví, m-ují
— 17.17. všelik. času m-uje, kdož j. přítelem
— 19. kdož m-uje svádu, m-uje hřích
— 19, 8. kdož m-uje duši svou, nabývá
— 20,13. nem-uj snu, abys nezchudl
— 29, 3. muž, kt. m-uje moudrost, obveseluje 

Kaz. 5,10. kdo m-uje peníze, nenasytí se
kdo m-uje hojnost, nebude míti 

Pis. 1, 7. ty, kteréhož m-uje dtše má;
3, 2. 3. 4.

Iz. 56,10. strážní jeho leží, m-ujíce dřímotu
— 66,10. plésejte všickni, kt. jej m-ujete 

Jer. 2, 33. hledajíc toho, což m-uješ?
— 5, 31. prorokuji lživě a lid můj m-uje to
— 30,14. kt. tě m-ují, zapomenou se na tebe
— 31, 3. milováním věčným m-uji tě

Oz. 3, 1. tak jako m-uje H. syny Izraelské 
ačkoli oni m-ují kádě vína

— 4,18. m-uji: Dejte
— 9,15. aniž jich více budu m.
— 11, 1. když dítětem byl Izrael, m-al jsem

jej
— 14, 4. budu je m. dobrovolně

Am. 5,15. mějte v nenávisti zlé a m-ujte 
dobré; Mich. 3, 2.

Mich. 3, 2. nenávidí dobrého a m-jí zlé
— 6, 8. abys m-al milosrdenství 

Zach. 8,17. přísahy falešné nem-ujte
— 19. pravdu a pokoj m-ujte
— 13, 6. jsem zbit v domě těch, kt. mne m-uji 

Mal. 1, 2. m-uji vás, praví Hospodin
vy říkáte: V čem nás m-uješ? 
však jsem m-al Jákoba 

Mat. 5, 43. m. budeš bližního svého
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o, 44. m-ujte nepřátely své; Luk. 6, 35.
46. m-ujete-li ty, kdož vás m-ují;

Luk. 6, 32.
6, 24. jednoho nenáviděti bude, a druhé

ho m.; Luk. 16, 13.
10, 37. kdo m-uje otce neb matku více

kdož m-uje syna neb dceru více
19,19. m. budeš bližního svého jako sebe 

samého; (3 M. 19, 18.) Mat. 22, 39. 
Mk. 12, 31. Gal. 5, 14.

22,37. m. budeš Pána Boha svého; 5 M.
11, 1. 13. Mk. 12, 30. Luk. 10, 27. 

23, 6. m-ují přední místa; Luk. 11, 43.
20, 46.

12,33. m. ho ze všeho srdce 
6,32. jestliže m-ujete ty, kt. vás m-ují 

hříšníci m-ují ty, od nichž m-áni 
35. m-ujte nepřátely své

7, 5. m-uje národ náš, a školu nám vyst. 
42. který z nich více bude jej m.?
47. neboť m-ala mnoho

komuť se málo odpouští, málo m-uje
11, 43. běda vám! nebo m-ujete první místa 
20, 46. m-ují pozdravování na trzích
3,16. tak Bůh m-al svět 

19. m-ali lidé více tmu nežli světlo
35. Otec m-uje Syna; 5, 20.

8,42. byť Bůh Otec váš byl, m-ali byste 
mne

10,17. protož mne Otec m-uje
11, 3. ten, kt. m-uješ, nemocen j.

5. m-al Ježíš Martu i sestru její
36. aj, kterak ho m-al!

12,25. kdož m-uje duši svou, ztratíť ji 
13, 1. m-av své, kt. byli na světě 

až do konce je m-al 
23. ten, jehož m-al Ježíš
34. abyste se m-ali vespolek; 15, 12. 17. 

Řím. 13, 8. 1 Jan 3, 11. 23. 4, 11.
2 Jan 5.
jakož já m-al jsem vás; 15, 12. 
abyste i vy m-ali jeden druhého

14.15. m-ujete-li mne, .přikázaní mých 
21. onť jest ten, k t mne m-uje1

kdož mne m-uje, milován bude 
jáť jej budu m., a zjevím jemu 

23. m-u je-li mne kdo, slova mého
23. Otec můj bude jej m.
24. kdožť nem-uje mne, slov mých
28. kdybyste mne m-ali, radovali byste 

15, 9. jakož m-al mne Otec i já m-al vás 
12. jako já m-al jsem vás 
19. svět, což j. jeho, m-al by

16,27. sám Otec m-uje vás
proto že “jste vy mne m-ali 

17,23: že jsi je m-al, jakožs mne m-al
24. nebo jsi mne m-al před ustaň, světa
26. aby milování, kt. jsi mne m-al

19, 26. uzřev učedlníka, kt. m-al
20, 2. přišla k učedlník., jehož m-al Jež.;

21, 7. 20.
21.15. Pane, ty víš, že tě m-u ji; 16. 17. 

Šimone Jonášův, m-eš-li mne? 16. 17.

Řím. 9,13. Jákoba jsem m-al, ale Ezau
— 13, 8. kdož m-uje bližního, zákon naplnil

1 Kor. 2, 9. co připravil Bůh těm, kt. jej m-ují
— 8, 3. kdo m-uje Boha, j. vyučen od něho
— 16, 22. kdo nem-uje P. Jezukrista

2 Kor. 9, 7. ochotného dárce m-uje Bůh
— 11, 2. m-u ji vás Božím milováním
— 11. že vás nem-uji?
— 12,15. ačkoli velmi vás m-uje, málo 

Gal. 4,17. m-ujiť vás nedobře
— 18. slušnéť j. horlivě m. v dobrém

Ef. 5,25. muži, m-ujte ženy své; Kol. 3, 19. 
jako i Kristus m-al církev

— 28. takť jsou povinni muži m. ženy své
kdo m-uje ženu sv., sebeť samého 
m-uje

— 33. manželku svou jako sám sebe m-uj
1 Tes. 4, 9. abyste m-ali jedni druhé
2 Tim. 4, 8. k t m-ují to slavné příští jeho 
Žid. 1, 9. m-al jsi spravedlnost
— 12, 6. kohož m-uje Pán, t. tresce; Zj. 3,19. 

Jak. 1,12. zaslíbil Pán těm, kd. ho m-ují; 2, 5.
— 2, 8. m. budeš bližního svého jako sebe

1 Petr 1, 8. kteréhož neviděvše, m-ujete
— 22. z Čistého srdce jédni druhé m-ujte
— 2,17. všecky ctěte; bratrstvo m-ujte

1 Jan 2,10. kdož m-uje bratra svého, v světle
— 15. nem-ujtež světa, ani těch věci

m-uje-liť kdo svět, neníť lásky
— 3,14. nebo m-ujeme bratří

kdož nem-uje bratra, zůstáváť
— 18. nem-ujmež slovem ani jazykem
— 4, 7. nejmilejší, m-ujmež jedni druhé

každý, kdož m-uje, z Boha se na
rodil

— 8. kdož nem-uje, nezná Boha
— 10. ne že bychom my Boha m-ali

ale že on m-al nás
— 11. poněvadž tak m-al nás Bůh

i myť máme jedni druhé m.
— 12. m-ujeme-liť jedni druhé
— 19. my m-ujeme jej, on prvé m-al nás
— 20. řekl-li by kdo: M-uji Boha

kdož nem-uje bratra svého 
Boha kterak může m.?

— 21. aby ten, kdož m-uje Bohá
m-al i bratra svého

— 5, 1. každý, kdož m-uje toho, kt. zplodil
m-ujeť i toho, kt. zplozen j.

— 2. m-ujeme syny B. když B. m-ujeme
2 Jan 1. synům, kt. já m-uji v pravdě
3 Jan 1. Gaiovi, kt. já m-uji v pravdě 
Zj. 3, 9. poznajíť, že jsem já tě m-al
— 19. já kteréž koli m-uji, kárám
— 12,11. nem-ali duší svých až do smrti

Milovník.
2 Par. 20, 7. dal jsi ji semeni Abrahama, m-a 

svého
Př. 14,20. m-ci bohatého mnozí jsou 
Jer. 3, 1. ač jsi smilnila s m-y mnohými
— 22,20. potřini budou všickni m-ci tvoji
— 22. m-ci tvoji v zajetí půjdou
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Pláč 1, 2. ze všech m-ů svých nemá potěšitele
19. volala jsem na m-y své, oklamali 

mne
Ez. 23, 5. Aholah frejů hleděla s m-y 
Oz. 8, 9. že Efraim sobě najímá m-y
2 Tim. 3, 4. rozkoší m-ci více, nežli m-ci Boha 
Tit. 1, 8. (biskup má býti) m. dobrých 

Horlivý milovník.
Sk. 21, 20. všickni jsou h-ví m-ci zákona

22, 3. h jsa m. Boha
1 Kor. 14,12. poněvadž jste h-vi m-ci duch. věci 
Gal. 1,14. h. m. otcovských ustanovení

Milující.
Soud. 5, 31. tebe m. ať jsou jako slunce 
Z. 11, 5. m-ího nepravost nenávidí

40,17. m. spasení tvé ať říkají
— 69, 37. m. jméno jeho v ní přebývati 

Př. 8,17. já m. mne miluji
— 21,17. muž m. veselost nuznikem bývá 

Jer. 20, 6. tam pochován budeš ty i m. tebe 
ftim. 8,28. m-ím Boha všecky věci k dobrému 
Ef. 6,24. milost B. se všechněmi m-ími Pána
2 Tim. 3, 2. lidé sami sebe m., peníze m.

Milý.
5 M. 13, 6. přítel, kt. by m. byl jako duše tvá

— 21,15. zplodily by mu syny, m-á i nem-á
33,12. o Beniaminovi řekl: M. j. H-u

1 Sam. 2,26. Samuel m. byl před H. i před lidmi
2 Sam. 1,23. Saul a Jonata m-í a utěšení 
Ž. 4, 4. oddělil H. sobě m-ého
— 60, 7. ať jsou vysvobozeni m-í tvoji; 108,7.
— 84, 2. jak jsou m-í příbytkové tvoji, H.
— 127, 2. Bůh dává m-ému svému i sen 

Pis. 1,13. svazček mirry j. mi m. můj
— 14. 16. 2, 3. 8. 9. 10. 16. 17. 4, 16. 5, 1. 2..

4. 5. 6. 8. 9. 10. 16. 17. 6, 1. 2. 7, 10.
11. 13. 8, 5. 14. m. piůj 

;— 8, 4. nevyráželý ze sna m-ého mého 
Iz. 5, 1. zpívati budu m-ému svému

píseň, m-ého svého o vinici jeho 
vinici má m. můj 

1 -7 7. révové m-í jemu
Jer. 11,,15. co j. m-ému mému do mého, domu?

31,20.‘ zdali Efraim j. .mým synem m-ým? 
Dřan. 9,23. pebojjsi ^elmi m.

— 10,11. Danieli, muži velmi m.
Nah 3, 4. pro smilství smilnice, velmi m-é 
Mat. 3,17. teňtoť j. ten můj m. Syn; 17, 5. Mk.

* . 9, 7. Luk. 9, 35.. 2 Petr 1, 17.
— 12,18. m. můj, v němž se zalíbilo duši mé 

Mk. 1, 11. ty jsi ten můj m. Syn; Luk. 3, 22.
— 12, 6. maje'jediného syna m-ého ' 

Luk. 20,13. pošli svého m-ého syna
Řím. 1, 7. m-ýni Božím, povolaným svátým

— 9,25. nazoyu nem-ou mou
— 11,28. podlé* vyv.olení jsou m-í pro otce 

. — 14,18. kdož slouží Kristu, m. j. Bohu
1 Kor. 4,14. vás jako svých m-ých synů napom.
— 10,14; moji' m-í, utíkejtež modlářství.

Ef. 5, 1. následovníci B., jakožto synové m-í 
Fil. 4, 1. bratři moji m-i a přežádoucí
— 8. které, koli věci jsou m-é

KoL 1,13. přenesl do král. m-ého Syna svého
— 3,12. jako vyvolení Boží, svati a m-í
— 4,14. Lukáš, lékař m.

1 Tes. 2, 8. proto že jste nám byli m-í
2 Tes. 2,13. děkovati z vás, bratří Pánu m-í
2 Tim. 2,15. vydati sebe Bohu m-ého dělnika 
Filem. 1. Filemonovi m-ému a pomocníku
— 2. Apfie, m-é, a Archippovi

1 Petr 2,19. toť j. m-é, kdo snáší trpě bez viny
— 20. toť j. m-é před Bohem 

Zj. 20, 9. obklíčili i to město m-é
Mimo.

1 M. 18, 5. m. služebníka svého jdete 
Job 9,11. jde-li m. mne, tedy nevidím 
Ez. 16, 8. jda m. tě a vida tě
1 Kor. 3,11. m. (základ) ten, kt. položen j.
Gai. i, 8. by anděl s nebe kázal vám, m. to

Mínění.
žid. 4,12. rozeznává myšlení i m. srdce 

Míniti.
1 Petr 1,11. na jaký čas m-il by Duch Kristův

Minny.
Jer. 51,27. království Ararat, M., Ascenes 

Minouti.
Mat. 26, 42. může-li tento kalich m. mne 

Mír.
2 Kor. 5,19. v m. úvodě svět s sebou
Ef. 2, 16. v m. úvodě oboje skrze kříž

Míra.
3 M. 19, 35. nečiňte neprávě v míře
4 M. 11, 32. měl jich (křepelek) s 10 měr
5 M. 25,15. m-u spravedlivou budeš míti 
Rut 2,17. byla téměř m. efi ječmene
1 Kr. 4.22. třicet měr běli; 5, 11. 2 Par. 2, 10.

27, 5. Ezd. 7, 22. Ez. 45, 14.
— 7, 9. z kamení vedlé m-y tesaného; 11.
— 38. 40 měr bralo v se jedno ;umyva<Uo 

18, 32. coby mohl. dvě m-y ófcilé ysíti
2 Kr. 7, 1. m. mouky bělné bude-za lot stř.; 16. 
Job 28,25. vody v m-u odvažuje
ž. 80,. 6. dals jim vypiti slz m-u velikou 
Př. 20,10. m. rozdílná ohavnosti j. H.
If. 5,14. peklo rozedřelo nad m-u ústa svá
— 27, 8. vedlé m-y trestal jej
— 40,12. kdo změřil měrou prach země?

Ez. 4,11. vodu na nj-u piti budeš
— 47, 3. ten muž, v jehož rukou m.;

. Zach. 2, 1.
Mich. ^6,10. m. nespravedlivá a ohavná 
Mat. *7, 2. kteróu měrou měříte, bude vám 

"odměřeno; Mk. 4, 24. Luk. 6, 38.
— 3,3, 32. i vy naplňte m-u otců svých 

Luk. 6,38. m-u dobrou dadiť v lůno vaše 
Jan 2, 6.-beroucí v sebe dvě neb tři m-y 
. —r 3, 34. ne v m-u dává Bůh ducha 
Řím. 12, 3. jakž komu Bůh udělil m-u víry
2 Koř. 1, 8. že jsme nad m-u přetíženi byli
— 10,13. se chlubiti podlé m-y pravidla

kt. m-u odměřil nám Bůh
— 14. rozšiřujeme se nad m-u
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1 M. 24,23. jest-li v domě otce tvého nám m.
— 25. i m. kdež byste přes noc zůstali
— 28,16. v pravdě H. j. na m-ě tomto
— 17. jak hrozné j. m. totol
— 35,14. vyzdvihl znamení na m-ě tom
— 15. nazval jméno m-a toho Beth El
— 42,12. abyste shlédli nepevná m-a země
— 45,18. dám vám dobré m. v zemi Eg.
— 50,11. vidouce zámutek na m-ě tom

2 M. 3, 5. m., na kt. stojíš, země svátá j.;
Sk. 7, 33.

— 17, 7. dal jméno m-u tomu Massah
— 20,24. na kt. koli m-ě rozkáži slaviti pa

mátku; 5 M. 12, 5.
— 33,21. a j, m. u mne, a staneš na skále

3 M. 13, 34. ni. je jí (rány té) není-li hlubší
4 M. 10,29. my se béřeme k m-u, o kt. řekl H.

— 24,11. navrať se raději k m-u svému
5 M. 12,13. aby neobětoval na žádném m-ě

— 15,20. na m-ě, kteréž by vyvolil Hospo
din; 16, 2. 6. 7. 11. 16.

Joz. 5,15. m., na němž stojíš, svaté j.
— 7, 26. jméno m-a toho údolí Achor
— 8, 20. neměli m-a k utíkání

Soud. 5, 20. z míst svých bojovaly proti Zizarovi 
Rut 3,18. tu věc dnes k m-u přivede
1 Sam. 5, 9. v tajn. m-ech vředů; 1 Sam. 5, 12.
— 15,12. Saul připravil sobě m. (na Karmeli)
— 23,28. nazvali to m.: Skála rozdělující
— 27, 5. ať mi dají m. v některém městě

2 Sam. 2,16. nazváno j. m. to Helkat Hassurim
— 5,20. nazval jméno m-a toho Bálperazím
— 7,10. způsobím m. lidu svému Izrael.
— 18,18. sloup, kt. slově m. Absolonovo

1 Kr. 8, 21. připravil jsem tu m. truhle
— 29. na m. toto, o němž jsi řekl

kt. se modlívati bude na m-ě tomto
— 39. v m-ě přebývání svého; 43. 49.

2 Par. 6, 21. 30. 33. 39.
2 Kr. 6, 1. m. toto, v němž bydlíme, j. nám

těsné
— 2. uděláme sobě tu m., v němž bychom
— 22,19. kt. jsem mluvil proti m-u tomuto
— 23,14. m-a jejich naplnil kostmi

2 Par. 6, 2. jižť jsem vystavěl tobě, Pane, m., 
v němž bys přebýval; 1 Kr. 8, 13.

— 39. vyslýchej s nebe, z m-a příbytku 
Neh. 8, 7. lid pak byl na m-ě svém
Job 7,10. aniž ho již pozná m. jeho; Ž. 103,16.
— 9, 6. on pohybuje zemí z m-a jejího
— 16,18. nechť nemá m-a volání mé
— 20, 9. aniž více patřiti bude na něj m. jeho
— 28,12. kde je m. rozumnosti?
— 38,19. které m. temností?

ž. 5, 5. nemáť m-a u tebe nešlechetník
— 24, 3. kdo stane na m-ě svátém jeho?
— 26, 8. jáť miluji m. příbytku slávy tvé
— 37,10. pohledíš na m. jeho, anť ho již není
— 84, 4. vrabec nalezl sobě m.
— 101, 7. mluvící lež nebude míti m-a u mne
— 103, 22. dobrořečte H. na všech m-ech
— 105, 41. vody odcházely přes vyprahlá m-a
— 119, 54. mé písničky na m-ě mého putováni

Ef. 4, 7. podlé m-y obdarování Kristova
— 13. v m-u postavy plného věku Kr.
— 16. v m-u jednohokaždého úda

Mírka.
3 M. 14,10. 12. 15. 24. m-u oleje 

Mírnost.
Fil. 4, 5. m. vaše známa bud všechněm lidem 

Mírný.
Sk. 25, 8. při všem m-ou zprávu dával 
1 Tim. 3, 3. musíť biskup býti m.
Jak. 3,17. moudrost s hůry j. m-á 
1 Petr 2,18. netoliko dobrým a m-ým

Mirra. Myrra.
1 M. 37,25. nesli vonné věci a m-u do Egypta
2 M. 30,23. m-y nejčistší 500 lotů 
ž. 45, 9. m., aloe a kassia
Př. 7,17. vykadila jsem pokojík svůj m-ou 
Pis. 1,13. svazček m-y jest mi milý můj
— 3, 6. okouřena jsouc m-ou a kadidlem 

4,14. m-y a aloes
— 5, 1. sbírám m-u svou i vonné věci
— 5. a j, z rukou mých kapala m.

13. rtové jeho prýštící m-u tekutou
Mat. 2,11. obětovali jemu dary, zlato a m-u 
Mk. 15, 23. dávali mu piti víno s m-ou 
Jan 19, 39. Nikodém nesa smíšení m-y a aloes 

Mirrový.
Pis. 4, 6. poodejdu k hoře m-é 

Míření.
2 Kor. 5,18. dal nám služebnost m. toho 

Misa.
2 M. 25, 29. uděláš také m-y jeho
Mat. 14, 8. dej mi na m-e hlavu J. Křtit.;

Mk. 6, 25.
— 11. hlava jeho na m-e; Mk. 6, 28.
— 23,25. čistíte po vrchu m-y; Luk. 11, 39.
— 26, 23. omáčívá ruku v m-e; Mk. 14, 20.

Misfat. Viz: En Misfat. 
Misgab.

Jer. 48, 1. zahanbeno M. děsiti se bude 
Miska.

2 M. 25,33. tři m-y na způsob pecky mandlové
2 Kr. 21,13. vytru Jeruzalém, jako m-u 

Mispah.
1 M. 31, 48. 49. nazval jméno je jí Gád El a M. 

Mispar.
Ezd. 2, 2. kt. přišli s M-em, Bigvajem 

Misraiský.
1 Par. 2, 53. čeledi Sumatských a M-ých 

Místně.
1 Sam.10,16. oznámil nám m.
Job 35, 4. já  odpovím tobě m.

Místnější.
Sk. 24, 22. ažbych něco m-ího vyzvěděl 

Místo.
1 M. 2, 21. to m. vyplnil tělém
— 18,26. odpustím všemu tomu m-u pro ně
— 19,14. vstaňte, vyjděte z m-a tohoto
— 22,14. nazval Abr. jméno m-a: H. opatří
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Ž. 132, 5. dokudž nenajdu m-a Hospodinu
Př. 15, 3. na všelikém m-ě oči H. spatřují
— 25, 6. ná m-ě velikých nestůj 

Kaz. 1, 5. slunce k m-u svému chvátá
— 7. do m-a, do něhož tekou řeky 
—- .3,20. obé to jde k m-u jednomu
— 6, 6. zdaliž k jednomu m-u neodch.
— 10, 4. neopouštěj m-a svého
— 11, 3. na kt. m. padá dřevo, tu zůstává 

Iz. 5, 8. tak že m-a jiným není
— 16, 2. Moáb jako pták m-a nemající
— 22,19. seženu tě s m-a tvého
— 26,21. aj, Hospodin béře se z m-a svého
— 32, 2. jako potokové vod na m-ě suchém
— 46, 7. stojí z m-a svého se nehýbaje
— 49,20. těsné mi j. toto m.
— 54, 2. rozšiř m. stanu svého
— 56, 5. dám jim v domě svém m.
— 60,13. k ozdobě m-a svatyně mé

Jer. 3, 21. hlas po m-ech vysokých buď slyŠán
— 14,13. pokoj dá vám na m-ě tom; Ag. 2,10.
— 17, 6. bývá na vyprahlých m-ech
— 12. m. svatyně naší
— 28, 6. o navrácení z Babylona na m. toto
— 29,10. o navráceni vás na m. toto; 14.
— 14. shromáždím vás ze všech míst

uvedu vás zase na m. toto
— 37,20. nechť m. má před tebou prosba má 

Ez. 34,13. pásti je budu na m-ech k bydlení
— 42,13. to m. svaté j.
— 43, 7. m. stolice mé a m. šlépějí noh mých
— 45, 6. m. k vystavení na něm města
— 7. knížeti m-a svátého díl k západu
— 46,24. ta jsou m-a těch, kt. vaří 

> Dan. 12,13. odejdi k m-u svému
Oz. 5,15. odejda navrátím se na m. své 
Zach. 6,12. kt. z m-a svého pučiti se bude
Mat. 2, 9. hvězda stála nad m-em, kdež bylo
— 12,43. po m-ech suchých; Luk. 11, 24.

, — 24, 7. hladové a morové po m-ech
— 15. ana stojí na m-ě svátém

j 26,36. přišel s nimi Ježíš na m., kt. sloulo
i Getsemany; Mk. 14, 32.
) — 52. obrať meč svůj v m. jeho

— 28, 6. vizte m., kdež ležel Pán
Mk. 1, 35. (Ježíš) odšel na pusté m.; Luk. 4,42.
— 45. Ježíš vně na m-ech pustých byl
— 16, 6. aj m., kdež jej byli položili 

Luk. 2, 7. proto že neměli m-a v hospodě
— 6,17. (Ježíš) stál na m-ě polním
— 11, 1. když se na jednom m-ě modlil
— 14, 9. řekl by tobě: Dej tomuto m.
— 22. Pane, stalo se, a ještěť m. jest
— 16, 28. aby nepřišli do tohoto m-a muk
— 23,33. přišli na m., kt. slově popravištné 

Jan 4,20. že v Jeruzalémě j. m., kdež náleží
— 6,10. bylo trávy mnoho na tom m-ě
— 8,37. řeč má nemá m-a u vás
— 11,30. byl na tom m-ě, kdež vyšla Marta
— 48. přijdou Římané a odejmou m. naše
— 14, 3. jduť, abych vám připravil m.
— 18, 2. věděl i Jidáš, zrádce jeho, to m.

Sk. 1,25. vypadl Jidáš, aby odšel na m. své

Sk. 4, 31. zatřáslo se to m., na kt. byli
— 6,13. mluviti proti m-u tomuto svátému
— 14. že Ježíš Nazaretský zkazí m. toto
— 7,49. jaké j. m. odpočívání mého?
— 8,32. m. toho písma, kt. četl, bylo
— 21,28. proti lidu i m-u tomuto učí
— 27,29. bojíce se, aby na m-a skalnatá 

Řím. 12,19. ale dejte m. hněvu
— 15,23. nemaje již více m-a v těchto kraj.

1 Kor. .4,11. lačníme i m-a nemáme 
Ef. 4,27. nedávejte m-a ďáblu
žid. 8, 7. nebylo by hledáno m-a druhé
— 11, 8. odšel na to m., kt. měl vzíti
— 12,17. (Ezau) nenalezl m-a ku pokání

2 Petr 1,19. jako svíce v temném m-ě svítící 
Zj. 2, 5. pohnuť svícnem tvým z m-a jeho
— 6,14. ostrovové z m-a svého se pohnuli
— 12, 8. aniž j. nalezeno více m. jejich
— 16,16. shromáždil je na m. Armageddon
— 20,11. m. jim není nalezeno

Místo (na místě),
1 M. 4,25. dal mi Bůh jiné simě m. Ábele
— 22,13. obětoval jej m. syna svého

1 Sam.25, 16. m. zdi byli nám v noci i ve dne 
Job 16, 4. jako vy, kdybyste byli na m-ě mém
— 33, 6. já buduť m. Boha silného

ž. 45,17. m. otců svých budeš míti syny 
Př. 11, 8. bezbožný přichází na m. jeho 
Kaz. 3,16. na m-ě soudu bezbožnost

na m-ě spravedlnosti nespravedlnost 
Ez. 44, 8. postavili jste strážné m. sebe
2 Kor. 5,20. na m-ě Kristově poselství dějíce

prosíme na m-ě Kristově
Místo držící.

Neh. 11,24. Petachiáš, m. královské d.
Mistr.

1 M. 37,19. ej, m. snů teď jde!
1 Par. 25, 7. všech m-ů 288
— 8. m. i učedlník

Mat. 8,19. M-e, půjdu za tebou, kamž koli
— 10,24. neníf učedlník nad m-a; Luk. 6,40.
— 25. dostiť j. učed., aby byl jako m.

Luk. 6, 40.
— 12,38. M-e, chceme od tebe znamení viděti
— 19,16. M-e dobrý, co budu činiti;

Luk. 10, 25.
— 22,16. M-e, víme, že pravdomluvný jsi
— 23, 7. aby byli nazýváni od lidí: M-i, m-i
— 8. vy nebývejte nazýváni m-i

jeden jest M. váš, Kristus
— 26,18. vzkázali M.: čas můj blízko;

Mk. 14, 14. Luk. 22, 11.
— 25. zdali já jsem, M-e?
— 49. zdráv buď, M-e!

Mk. 4,38. M-e, nedbáš, že hyneme?
— 5,35. proč zaměstknáváš M-a? Luk. 8, 49.
— 9, 5. M-e, dobréť j. nám tuto býti
— 10,51. M-e, ať vidím!
— 14, 45. řekl: M-e, m-e, a políbil ho 

Luk. 8,24. M-e, m-e, hyneme
— 9, 33. M-e, dobréť j. nám zde býti
— 11,45. M-e, i  nám lehkost činíš
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Luk. 12,13. M-e, rci bratru mému, ať rozdělí
— 20,21. M-e, víme, že právě mluvíš 

Jan 1, 50. M-e, ty jsi Syn Boží
— 3, 2. M-e, víme, že jsi od Boha m.
— 3,10. ty jsi m. v Izraeli a toho neznáš?
— 4, 31. prosili ho učedlníci: M-e, pojez
— 6,25. M-e, kdy jsi sem přišel?
— 11, 8. M-e, nyní hledali tě kamen ováti
— 28. M. zde jest, a volá tebe
— 13,13. vy nazýváte mne M-em a Pánem
— 14. umyl jsem nohy vaše, Pán a M.
— 20,16. Rabbóni, což se vykládá: M-e 

Žid. 5,12. měvše býti v tak dlouhém Času m-i 
Jak. 3, 1. nebuďtež mnozí m-i, bratří

Mistryně.
Nah. 3, 4. smilnice, m. kouzlů

Míti Y osobu neb věc).
1 M. 12,19. teď máš manželku svou
— 25, 5. dal Abr. Izákovi všecko, což měl
— 27, 38. jedno toliko máš požehnáni?
— 30, 3. budu m. já také syny z ní
— 30. to málo, kt. jsi měl, zrostlo velmi
— 35, 17. také tohoto syna m. budeš
— 38,23. řekl Juda: Nechť sobě to má
— 40, 8. nemáme, kdo by jej vyložil
— 42, 35. jedenkaždý měl uzlík peněz v pytli
— 43, 7. máte-li bratra? 44, 19.
— 44,19. máte-li otce neb bratra?
— 20. máme otce starého
— ‘ 47, 23. teď máte semeno, osívejtež tedy ji

2 M. 12, 5. beránka, bez vady m. budete
— 20, 3. nebudeš m. bohů jiných přede mnou
— 34,33. Mojžíš měl zástěru na tváři své
— 35, 2. v sedmý den mějte svátek

3 M. 14,22. dvé holoubátek, kt. by mohl m.
4 M. 27,17. kt. nemají pastýře; 1 Kr. 22, 17.
5 M. 11, 6. se vším statkem, kt. při sobě měli

— 19,11. kdo maje v nenávisti bližního 
Soud. 3,20. řeč Boží mám k tobě
— 11,12. co máš ke mně, že jsi vytáhl na mne?
— 18, 3. co ty zde máš? Iz. 22, 16.

1 Sam.21, 4. nemámť chleba obecného
2 Sam.12, 2. bohatý měl ovec i volů mnoho

— 3. chudý neměl nic, kromě ovečku
— 13,18. měla na sobě sukni proměnných b.
— 21,20. kt. měli po šesti prstech 

1 Kr. 17,12. nemám žádného chleba
— 19, 7. dlouhou máš cestu před sebou
— 21, 1. měl Nábot Jezreelský vinici
— 22,17. nemají pána tito; 2 Par. 18, 16.

1 Par. 15,27. měl David na sobě efod lněný
2 Par. 25, 9. máť H. mnohem více nad to 
Neh. 4, 6. měl lid srdce k tomu dílu 
Job 1,12. cožkoli má, v moci tvé buď
— 10, 4. zdali oči tělesné máš?
— 12, 3. jáť mám srdce jako vy
— 16,18. nechť nemá místa voláni mé
— 19,15. podruhové za ciziho mne mají
— 24, 7. nemajíce se čím přiodíti na zimě
— 31,19. nuzný, že by neměl oděvu?
— 35. ó bych měl toho, kt. by mne vyslyšel
— 40, 4. čili máš rámě jako Bůh silný?

Job 41, 23. až se zdá, že propast má šediny
ž. 12, 5. mámeť ústa svá s sebou
— 23, 1. nebudu m. nedostatku
— 45,17. misto otců budeš m. syny
— 55, 7. ó bych měl křídla jako holubice
— 73, 25. kohož bych měl na nebi?

Př. 3,28. neříkej: Zítrať dám; maje to u sebe
— 8,22. H. měl mne při počátku cesty své
— 11,16. žena Šlechetná má čest

ukrutní mají zboží
— 12, 9. sobě slavně počíná, a nemá chleba
— 13, 4. žádá a nic nemá duše lenivého
— 24,20. zlý nebude m. odplaty
— 29, 7. bezbožník nemá s to rozumnosti 

Kaz. 2,22. co má člověk ze vší práce své
— 4, 10. nemá druhého, aby ho pozdvihl 

Iz. 53, .2. nemaje podoby ani krásy
Jer. 2, 9. pročež vždy nesnáz mám s vámi
— 3, 3. Čelo ženy nevěstky majíc
— 6,10. slovo H. mají v posměchu
— 23,28. kt. má slovo mé, nechť mluví právě
— 31,16. budeš m. mzdu za práci svou
— 29. zubové synů laskominy mají
— 38, 2. bude m. život misto kořisti; 39, 18.
— 48, 2. nebudeť m. více žádné pochvaly 

Ez. 18,32. nemám libosti v smrti; 33, 11.
— 21,23. budou to m. za hádání marné
— 34, 5. 8. nemajíce pastýře; Mat. 9, 36.

Mk. 6, 34.
— 40, 3. maje šňůru lněnou v ruce
— 44, 6. dosti mějte na všech ohavnostech
— 46,17. dědictví jeho budou m. synové 

Dan. 8, 5. ten kozel měl roh znamenitý 
Oz. 8, 7. ani stébla žádného m. nebudou

— 11. máť oltáře k hřešení
— 10, 3. nemáme žádného krále; Jan 19,15.
— *12, 2. s Judou má soud Hospodin 

Mat. 6, 1. jinak nebudete m. odplaty
— 2. majíť odplatu svou; 5.
— 8,20. lišky doupata mají
— 11,18. řkou: Ďábelství má
— 13,12. kdož má, dáno bude jemu

ale kdož nemá, i to což má, bude
— 14, 5. nebo za proroka jej měli
— 15, 32. nemají, co by jedli; Mk. 6, 36. 8,1.2.
— 18,25. kázal jej prodati i všecko, což měl
— 22,12. kteraks všel, nemaje roucha svad.
— 25, 25. aj, teď máš, což tvého j.
— 27,65. máte stráž'; jděte, ostříhejte 

Mk. 3, 9. aby lodičku na hotově měli
— 29. nemá odpuštěni na věky
— 30. pravili: Ducha nečistého má
— 4,25. nebo kdožť má, tomu bude dáno
— 11,25. máte-li co proti komu
— 16,17. znamení tato m. budou 

Luk. 6,24. již máte potěšení švé
— 8,18. kdo nemá, i to, což domnívá se m.
— 11, 41. z toho, což máte, dávejte
— 12,17. nemám, kde bych shromáždil úrody
— 14,28. aby nepočetl nákladu, má-li to?
— 19,26. každému, kdož má, bude dáno

od toho, kt. nemá, i to, což má
— 24,11. měli za bláznovství slova jejich
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Jan 5, 7. nemám člověka, kt. by uvrhl mne
— 40. abyste život měli
— 9, 41. hříchu byste neměli; 15, 22. 24.
—  12, 6. ale že zloděj byl a měšec měl
— 13, 8. nebudeš m. dílu se mnou
— 14,30. ale nemáť. nic na mně
— 15,22. nyní výmluvy nemají 

Sk. 3, 6. což mám, to tobě dám
— 4,14. neměli co mluviti proti nim
— 32. aniž kdo co z těch věcí, kt. měl
— 24,19. měli-li by co proti mně

Řím. 3,23. všickniť zhřešili, a nemají slávy B.
1 Kor. 4, 5. bude m. chválu od Boha
— 5, 1. aby někdo měl manželku otcovu
— 9, 5. sestry ženy při sobě m.
— 16. nemám se čím chlubiti
— 11,14. ohyzda muži m. dlouhé vlasy
— 15. ženě m. dlouhé vlasy poctivé j.
— 12,23. kt. máme za nejnepoctivější
— 13, 2. bychť měl proroctví

2 Kor. 6,10. jako nic nemajíce
— 8,12. podlé toho, což kdo má, vzácná j.

ne podlé toho, čehož nemá
— 11,16. aby mne někdo neměl za nemoudr. 

Fil. 2, 3. jedni druhé za důstojnější majíce
— 3, 8. mám to jako za lejna
— 4,12. hojnost m. i nouzi trpěti
— 18. hojněť mám, naplněnť jsem

1 Tes. 4,13. jako i jiní, kt. naděje nemají
1 Tim. 5, 5. máť naději v Bohu
2 Tim. 1,13. mějž jistý přiklad zdravých řečí
— 3, 12. protivenství m. budou 

Filem. 15. abys jej věčného měl
Žid. 4,14. majíce velik. nejv. kněze; 15.
— 10,29.. za nehodnou drahého vážení by měl
— 13, 5. dosti majíce na tom, což máte
— 14. nemáme zde města zůstávajícího 

Jak. 1, 2. za největší radost mějte
— 4. trpělivost ať má dokonalý skutek
— 2, 3. kt. drahé roucho má
— 4, 2. žádáte a nemáte

1 Petr 2,12. obcování mezi pohany majíce dobré
2 Petr 2,16. ale měl, od koho by pokárán byl
— 3,15. dlouhočekání za spasení mějte

1 Jan 1, 8. pakli díme, že hříchu nemáme
— 2, 23. nemáť ani Otce

2 Jan 9. nemá Boha
Zj. 2, 4. mámť proti tobě to; 14. 20.
— 4, 8. neměla odpočinutí
— 14,11. nebudouť míti odpočinutí
— 17, 9. tentoť j. smysl a máť moudrost
— 20, 6. nad těmiť druhá smrt nemá moci

Míti (=  povinnost uciniti něco).
1 M. 20, 9. učinils mi, čehož jsi učiniti neměl
Job 34, 6. své-liž bych pře ukrývati měl
Jer. 18,20. zdaliž má odplacováno býti zlým? 
Mal. 3, 8. loupiti-liž má člověk Boha?
Mat. 3,14. já mám od tebe křtěn býti?
— 11, 3. ti jsi ten, kt. přijíti má? Luk. 7,19.
— 17,10. praví, že má Eliáš prvé přijíti
— 23,23. tyto věci měli jste činiti a oněch

neopouštěti; Luk. 11, 42.

Mat. 26, 35. bychť pak měl s tebou i umříti;
Mk. 14, 31.

Luk. 24,21. že by on měl vykoupiti Izraele 
Jan 11, 51. prorokoval, že měl Ježíš umříti

18,11. což nemám piti kalicha?
Sk. 2,37. což máme činiti, muži bratří?
— 3,18. že měl Kristus trpěti; 26, 23.
— 8, 36. proč nemám býti pokřtěn?
— 13, 46. vámť mělo nejprv mluveno býti
— 16, 30. páni, co já mám činiti, abych
— 17, 3. že měl Kristus trpěti 

Řím. 8,18. kt. se zjeviti má na nás
2 Tim. 4, 1. kt. má souditi živé i mrtvé 
žid. 2,17. ve všem připodobněn býti měl bratř. 
Jak. 4,15. místo toho, co byste měli říci 

Míti se ...
1 M. 37,14. zvěz, jak se mají bratří tvoji
— 43,27. ptal se jich, jak se mají;

1. Sam. 17,22.
2 M. 18, 7. ptal se jeden druhého, jak se má 
2Sam.l8,29. dobře-li se má syn můj Absolon?
— 20, 9. dobře-li se máš, bratře můj?

Job 27,11. jak se mám k Všemohoucímu
Iz. 42,23. aby se bedlivěji chtěl m. napotom? 
Oz. 5, 4. nemají se k tomu, aby se obrátili 
Sk. 15,29. mějte se dobře; 23, 30.
Řím. 1,22. mě vše se za moudré, blázni
2 Kor. 13,11. naposledy, bratří, mějte se d.
3 Jan 2. abys se dobře měl a zdráv byl

tak jako duše tvá dobře se má 
Míti za to.

Řím. 2,19. za to máš, že jsi vůdčím
— 3,28. protož za to máme
— 6,11. i vy za to mějte, že jste zemřeli
— 8,18. tak za to mám, že nejsou rovná

1 Kor. 7, 40. mámť za to, žeť i já mám Ducha 
Fil. 3,13. jáť nemám za to, že bych již dosáhl
2 Petr 3, 9. za to mají, že obmeškává

Mitridátes.
Ezd. 1, 8. skrze M-a správce nad poklady
— 4, 7. psal M. k Artaxerxovi kr. Perskému

Mitsar.
Ž. 42, 7. se na tě rozpomínám na hoře M. 

Mívati.
4 M. 18, 23. dědictví nem-ali mezi syny Izr. 
Pláč 2, 9. proroci jejich nem-ají vidění od H*

Mizael.
Dan. 1, 6. ze synů Juda: M.
— 7. správce nazval M-e Mizachem

Mízách.
Dan. 1, 7. 2, 49. 3, 12 a násl.

Mizerný.
Zj. 3,17. nevíš, že jsi bídný a m.

Mizeti.
4 M. 17,12. hle, již mřeme, m-íme
Job 6,14. jehož lítostivost k bližnímu m-i
— 17,11. myšlení má m-e jí

Ž. 37,^0. jako tak s dýmem m-í 
58, 9. jako hlemejžď, kt. m-í

— 73,19. m-ejí a hynou hrůzami
— 102, 4. m-ejí jako dým dnové moji
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Ž. 146, 4. v tentýž den m-ejí myšleni jejich 
Př. 11, 7. očekávání rekovských Činů m-í 
Iz. 64, 7. abychom m-eli pro nepravosti naše 

Mizraim.
1 M. 10, 6. 13. M.
1 Par. 1, 8. synové Chámovi: Chus, M.
—  11. M. zplodil Ludim, Anamim

Mlácen.
Iz. 25,10. m. bude Moáb
—  28,27. nebýváť smykem m-a vika
—  28. pšenice m-a bývá

Mlácení.
3 M. 26, 5. m. postihne vinobrani 
2Kr. 13, 7. zetřel je jako prach při m.

Mlad.
Ž. 37,25. m. jsem byl a sestaral jsem se

Mladé. Viz: Mladý. 
Mládenček.

Soud. 8,20. ale m. nevytáhl meče svého 
1 Sam. 2,21. m. Samuel; 26. 3, 1.
—  17,33. m. jsi, on pak j. muž bojovný

1 Par. 22, 5. Šalomoun, syn můj, m. jest malý
2 Par. 34, 3. když ještě m. byl, počal hledati

Boha
Př. 1, 4. aby dáno bylo m-u uměni
Mk. 14,51. jeden m. šel za nim
Jan 6, 9. jestiť m. jeden zde, kt. má 5 chlebů

Mládenčí.
2 Tim. 2,22. m-ich žádosti utíkej 

Mládenec.
1 M. 4,23. že jsem zabil m-e k zsinalosti své
—  41,12. byl tam s námi m. Hebrejský 

2M. 24, 5. poslal m-e z synův Izraelských
4 M. 11,28. Jozue, jeden z m-ů
Soud. 8,14. jav m-e z obyvatelů Sochotských
—  17, 7. byl pak m. z Betléma Judova
—  12. byl mu m. ten za kněze
—  19, 3. maje s sebou m-ce svého

Rut 3,10. že jsi nehledala m-ů bohatých
1 Sam. 2,17. byl to hřích m-ů těch veliký
—  3, 8. srozuměl Eli, Že by H. volal m-e
—  8,16. m-e vaše nejzpůsobnější vezme

2 Sam. 2,14. nechť vystoupí m-i a pohrají
1 Kr. 12, 8. Roboám radil se s m-i; 10. 14.
1 Kr. 18,43. řekl (Eliáš) m-i svému: Vystup
2 Kr. 8,12. m-e jejich zmorduješ mečem;

2 Par. 36, 17. Jer. 18, 21.
—  14,14. pobral i m-e zastavené

2 Par. 10, 8. radil se s m-i (Roboám)
Job 29, 8. jakž mne spatřovali m-i, skrývali se 
2. 78,63. m-e jeho sežral oheň
—  119, 9. jakým způsobem očistí m. cestu
—  148,12. m-i i panny chvalte jm. H.

Př. 7, 7. spatřil jsem m-e bláznivého
—  20,29. ozdoba m-ů j. síla jejich

Kaz. 11, 9. radujž se, m-če, v mladosti své 
Iz. 9,17. protož z m-ců jeho nepotěší se Pán
—  40,30. m-i těžce klesají
—  42,22. m-e, což jich koli, jímají
—  62, 5. jakož pojímá m. pannu

Jer. 6,11. vylita bude na shromážděni m-ů

— 48,15. m-i jeho půjdou k zabiti
— 49,26. padnou m-i jeho na ulicích
— 51, 3. neslitovávejtež se nad m-i jeho
— 22. abych rozrážel skrze tebe m-e 

Pláč 1,15. aby potřel m-e mé
— 18. m-i moji odebrali se do zajeti
— 2,21. m-i moji padli od meče
— 5,13. m-e k žernovu berou
— 14. přestali m-ci od zpěvů svých 

Ez. 23, 6. (smilnila) se všemi m-i krásný
mi; 12.

— 22. 23. přivedu na tě m-ce krásné 
Dan. 1, 4. m-e, na nichž by nebylo poškvrny 
Joel 2,28. m-i vaši viděni vidati budou;

Sk. 2, 17.
— 3, 3. dávali m-e za nevěstku 

Am. 8,13. umdlévá ti budou m-i žízni 
Zach. 2, 4. mluv k m-i tomu, řka:
— 9,17. obilé m-e a mest panny učiní mluvné 

Mat. 17,18. uzdraven j. m. v tu hodinu
— 19,20. dí jemu m.: Všeho toho ostřihal
— 22. uslyšev m. tu řeč, odešel smuten 

Mk. 9,24. zvolav otec m-e se slzami
— 14,51. i popadli jej (mládenečka) m-i
— 16, 5. uzřely m-e oděného rouchem bílým 

Luk. 7,14. m-če, toběť pravím, vstaň!
— 9,42. Ježíš uzdravil toho m-e

Sk. 5, 6. vstávše m-i, vzali jej (Ananiáše)
—- 10. všedše m-i, nalezli ji mrtvou
— 7,58. složili roucha svá u noh m-e
— 20, 9. m., jménem Eutychus, sedě na

okně
— 12. přivedli toho m-e živého
— 23,17. doveď m-e tohoto k hejtmanu 

Tit. 2, 6. m-ů napomínej k středmosti
1 Petr 5, 5. m-i buďte poddáni starším
1 Jan 2,13. píši vám, m-i, že jste zvítězili
— 14. psal jsem vám, m-i, že silní jste

Mládež.
Job 30,12. po pravici m. povstává 
Iz. 40,30. ustává a umdlévá m.

Mladice.
Rut 2, 5. řekl Bóz: č i j. tato m.?
— 6, m. Moabská, kt. přišla s Noémi 

Est. 2, 4. m., kt. by se zalíbila králi 
Pis. 1, 3. protož tě m. miluji
— 6, 7. m-ic bez počtu

Joel 1, 8. kvěl jako m. pro muže
— 3, 3. m. prodávali za víno

Am. 2, 7. syn i otec vcházejí k též m-i 
1 Tim. 5, 2. m-ic napomínej jako sestr 
Tit. 2, 4. aby m. vyučovaly

Mladičký.
Př. 4, 3. když jsem byl syn u otce svého m.

Mladnouti.
Job 29,20. sláva má m. bude při mně 

Mladost.
1 M. 8,21. myšleni zlé od m-i jeho
4 M. 30, 4. když by zavázala se v m-i své 
1 Kr. 18,12. služebník tvůj boji se H. od m-i 
Job 13,26. v dědictví nepravosti m-i mé
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Job 20,11. kosti jeho naplněny hříchy m-i
— 29, 4. jako jsem byl za dnů m-i své
— 31,18. od m-i mé rostl se mnou
— 33,25. navrátí se ke dnům m-i své
— 36,14. umírá v m-i duše jejich

2. 25, 7. hříchů m-i mé nezpominej
— 71, 5. v tebeť doufám od své m-i
— 17. Bože, učil jsi mne od m-i mé
— 89, 46. ukrátil jsi dnů m-i jeho
— 103, 5. Že se obnovuje jako orlice m. tvá
— 129, 1. veliceť mne ssužovali od m-i mé
— 144,12. štípkové zdárně rostoucí v m-i 

Př. 2,17. kteráž opouští vůdce m-i své
— 5,18. vesel se z manželky m-i své 

Kaz. 11, 9. radujž se, mládenče, v m-i své
— 10. dětinství a m. je marnost
— 12, 1. na Stvořitele ve dnech m-i své 

Iz. 54, 4. na potupu m-i své zapomeneš 
Jer. 2, 2. pro milosrdenství m-i tvé
— 3, 4. Otče můj, ty jsi vůdce m-i mé 

Ez. 16, 22. nerozpomenulas se na dny m-i své
— 60. na smlouvu s tebou ve dnech m-i tvé
— 23, 3. v Egyptě, v m-i své smilnily
— 19. rozpomínajíc se na dny m-i své 

Oz. 2,15. bude zpívati jako za dnů m-i 
Mal. 2,15. manželce m-i své nečiňte nevěrně 
Mat. 19, 20. všeho toho ostříhal jsem od své m-i;

Mk. 10, 20. Luk. 18, 21.
Sk. 26, 4. o životu mém od m-i vědí 2idé 
1 Tim. 4,12. nižádný m-í tvou nepohrdej 

Mladý.
1 M. 19, 4. od m-ého, až do starého, vŠecken 

lid
— 32,15. velbloudů s m-ými jich 30

3 M. 22,28. dobytčete s m-m jeho nezabijete 
5M. 22, 6. nevezmeš matky s m-ými; 7.
— 32,11. jako orlice sedí na m-ých svých

1 Sam. 17,18. 10 syřečků m-ých doneseš hejtmanu 
1 Kr. 3, 7. já však jsa velmi m., neumím 
1 Par. 29, 1. Šalomouna vyvolil ještě m-ého 
Job 38, 41. když m. jeho k B-u silnému volají
— 39,16. tak se zatvrzuje k m-ým svým 

2. 84, 4. hnízdo, v němž by schránila m-é
své

— 147, 9. i m-ým krkavcům, kt. volají k němu 
Př. 22, 6. m-ého podle způsobu cesty jeho
— 15. bláznovství přivázáno k srdci m-ého
— 23,13. neodjímej od m-ého kázně 

Ez. 17, 22. m-ou větvičku ulomím 
Zach. 9, 9. sedlci na oslátku m-ém
1 Tim. 5,11. m-ých vdov nepřijímej 

Mladší.
1 M. 29, 26. aby vdávána byla m. dříve
— 42,15. bratr váš m.; 20. 32. 43, 29. 44,

23. 26.
— 48,14. na hlavu Efraimovu, kt. byl m.
— 19. však bratr jeho m. více poroste 

Job 30, 1. posmívají se mi m. mne
Ez. 16, 46. sestra tvá m. j. Sodoma; 61.
Luk. 15,12. 13. m. syn
Jan 21,18. když jsi byl m., opasovals se
1 Tim. 5, 1. napomínej m-ých jako bratří
— 14. chci, aby se m. vdávaly

Mlatba.
Oz. 10,11. Efraim j. jalovička, k t m-u miluje

Mlátící.
5M. 25, 4. nezavižeš úst vola m-iho; 1 Kor.

9, 9. 1 Tim. 5, 18.
MlátitL

Soud. 6,11. Gedeon m-il obilí na humně 
1 Par. 21,20. Ornan m-il pšenici 
Iz. 28,28. i té (pšenice) ne vždycky m. bude 
Am. 1, 3. m-ili Galáda cep a mi okovanými 
Mich. 4,13. vstaniž a m-ť dcero Siónská!
1 Kor. 9,10. kdo m-i v naději, naděje účasten

Mláto.
Luk. 15,16. žádal nasytiti břicho své m-em 

Mlče.
1 M. 24,21. muž pak ten divil se ji m.
Soud. 5,16. jak jsi mohl m. seděti 
Am. 8, 3. množství mrtvých m. namece 

Mlčelivě.
2. 37, 7. m. se měj k H.
— 62, 2. k Bohu má se m. duše má
— 6. měj se k Bohu m. duše má

Mlčení.
2. 39, 3. m-im byl jsem k němému podobný
— 94,17. tudíž by se byla octla duše má v m.
— 115,17. kt. sestupuji do místa m,

Kaz. 3, 7. čas m. a čas mluveni 
Mat. 22,34. k m. přivedl saducejské
Sk. 21,40. když se veliké m. stalo, mluvil 
1 Tim. 2,12. ale aby byla v m.
Zj. 8, 1. stalo se m. na nebi

Mlčeti.
1 M. 34, 5. Jákob m-el, až oni přišli
2 M. 14,14. H. bojová ti bude, a vy m. budete
— 15,16. m. budou jako kámen 

3M. 10, 3. i m-el Aron
4 M.* 30, 5. slyše otec její slib, m-el by k tomu
Soud. 3,19. i řekl král (Eglon): Mlč!
— 18, 9. a vy m-íte? nelenujte se
— 19. kt. odpověděli: Mlč!

2Kr. 7, 9. den dobrých novin a my m-íme
— 18,36. lid m-el a neodpověděl mu 

Neh. 8,11. m-te, nebo den svátý j.
Job 6,24. poučte mne, a budu m.
— 13, 5. ó kdybyste aspoň m-eli!
— 31, 34. protož jsem m-el
— 33, 33. mlč a poučím tě moudrosti 

2. 30,13. jazyk můj nebude m.
— 32, 3. já když jsem m-el
— 50, 3. béřeť se Bůh náš, a nebude m.
— 21. to jsi učinil, a já m-el jsem 

Př. 11,12. ale muž rozumný m-í
— 17,28. i blázen m-e za moudrého jmin bývá 

Iz. 42,14. m-el jsem dosti dlouho
— 47, 5. sediž m-e
— 57,11. že jsem já m-el, nebojíš se?
— 62, 1. pro Sión nebudu m.
— 6. strážné, kt. nikdy nebudou m.

k t připomínáte H., nem-tež
— 65, 6. nebudut m., nýbrž nahradím

Jer. 4,19. nemohut m. Nebo hlas trouby slyšíš
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Pláč 2,10. starší dcery Siónské m-í 
Am. 6,10. i řekne: Mlč 
Mat. 20,31. zástup přimlouval jim, aby m-eli; 

Luk. 18, 39.
— 26, 63. Ježíš m-el; Mk. 14, 61.

Mk. 3, 4. oni pak m-eli; Luk. 14, 4.
— 10, 48. přimlouvali mu, aby m-el 

Luk. 9,36. oni m-eli a nepravili žádnému
— 18, 39. přimlouvali mu, aby m-el
— 19,40. budou-li tito m., kamení b. volati 

Sk. 15,12. m-elo všecko to množství
— 18, 9. neboj se, ale mluv a nem-č

1 Kor. 14,28. pakliby nebylo vykladače, nechť m-í
— 34. ženy v shromážděních ať m-í 

1 Tim. 2,11. žena ať se učí m-ci
Mlčkem.

Jer. 38,27. tak m. odešli od něho 
Mléčný.

Soud. 4,19. otevřevši nádobu m-ou, dala mu 
Mléko.

1 M. 18, 8. Abraham vzav másla a m-a
— 49,12. zubů bělejších nad m.

2 M. 3, 8. do země oplývající m-em a strdí;
17. 13, 5. 33, 3. 3 M. 20, 24. 4 M. 13, 
28. 14, 8. 16, 13. 14. 5 M. 6, 3. 11, 9. 
26, 9. 15. 27, 3. 31, 20. Joz. 5, 6. Jer.
11, 5. 32, 22. Ez. 20, 6. 15.

— 23,19. vařiti kozelce v m-u mateře 
5M. 14,21. vařiti kozelce v m-ce matky 
Soud. 5,25. on vody žádal, ona m-a dala 
Job 10,10. zdalis mne jako m-a neslil?
— 21,24. prsy jeho plné jsou m-a

Př. 27,27. dostatek m-a kozího ku pokrmu 
Pis. 5,12. oči jeho jako v m-e umyté 
Iz. 28, 9. zdali ostaveným od m-a?
— 55, 1. kupujte bez peněz vino a m.
— 60,16. ssáti budeš m. národů

Pláč 4, 7. byli Nazareové její bělejší než m. 
Joel 3,18. budou pahrbkové oplývati m-em
1 Kor. 3, 2. m-em jsem vás živil
— 9, 7. kdo pase stádo, a m-a nejí?

Žid. 5,12. učiněni jste m-a potřebující; 13.
1 Petr 2, 2. m-a beze lsti, Božího slova

Mlení.
Kaz. 12, 4. se slabým zvukem m.

Mleti.
4M. 11, 8. m-li (mannu) žernovy 
Soud. 16,21. (Samson) mlel v domě vězňů 
Job 31,10. nechť mele jinému žena má 
Iz. 47, 2. chyť se žernovu, a mel mouku 
Mat. 24, 41. dvě budou m. ve mlýně; Luk. 17, 35.

Mluvení.
Ž. 34,14. zdržuj rty své od m. lsti 
Př. 10,19. mnohé m. nebývá bez hříchu 
Kaz. 3, 7. čas mlčení a čas m.
— 5, 2. nebývej rychlý k m.

Jan 8,43. proč m. mého nechápáte?
Kol. 4, 3. k m. o tajemství Kristovu 
Jak. 1,19. budiž každý člověk zpozdilý k m. 

Mluvený.
Žid. 2, 2. skrze anděly m-é slovo bylo pevné

Mluvící.
Př. 2,12. od lidí m-ích věci převrácené
— 6,19. nenávidí H. svědka m-iho lež 

Dan. 7, 8. ústa m. pyšně
Žid. 12,24. krví, lépe m. než Ábelova
— 25. vizte, abyste neodpírali m-ímu

Mluviti.
1 M. 4, 8. m-il Kain k Ábelovi, bratru svému
— 8,15. m-il Bůh k Noé
— 18, 5. tak učiň, jakž jsi m-il
— 27. chtěl bych m. ku Pánu svému
— 30. se nehněvá Pán můj, že m. budu
— 32. jestliže jednou ještě m. budu
— 21, 1. učinil H. Sáře, jakož byl m-il
— 24, 7. m-il H.; 28, 15. 5 M. 1, 11. 6, 3.
— 33. i řekl Lában: Mluv

1 M. 31,24. nem-il nic jináč než přátelsky; 29.
— 42,16. pravdu-li jste m-ili
— 44, 6. dohoniv se jich, m-il jim slova

ta; 7.
— 50,21. tak těšil je, a m-il k srdci jejich

2 M. 4,12. naučím tě, co bys m. měl
— 16. Aron m. bude za tebe k lidu

6,28. m-il H. k Mojžíšovi; 13, 1. 3 M.
1, 1. 4 M. 2, 1.

— 7, 2. ty m. budeš všecko, což tobě při
káži

— 19,19. Mojžíš m-il, a Bůh mu odpovídal
— 20, 1. m-il Bůh všecka slova tato;

5 M. 5, 1.
— 19. m-v ty s námi a poslouchati budeme

nechť nem-í s námi Bůh
— 23,13. ve všech věcech, kt. m-il jsem vám
— 24, 3. všecka slova, kt. m-il H., učiníme; 7. 

4M. 11,23. uzříš, přijde-li na to, což jsem m-il
— 12, 2. zdaliž toliko skrze Mojžíše m-il H.?

zdaž také nem-il skrze nás?
— 14,35. já H. m-il jsem, že to učiním
— 22,35. slovo, kt. m. budu tobě, m. budeš 

5M. 3,26. nem-v více o tom se mnou
— 4,12. m-il k vám H. z prostředku ohně
— 5, 1. soudy, kt. já dnes m-im v uši vaše
— 24. Bůh m-il s člověkem, a on živ zůstal
— 18,17. dobře m-ili, což jsou m-ili
— 18. bude m. všecko, což mu přikáži
— 19. slov, kt. m. bude ve jménu mém
— 20. se vystavoval, m-ě ve jménu mém
— 22. když by m-il prorok ve jménu H.

toť j. to slovo, jehož nem-il H. 
z pychuť j. to m-il prorok ten

— 20, 9. když přestanou hejtmané m. k lidu
— 31,30. mluvil Mojžíš slova písně této
— 32, 1. pozorujte nebesa a m. budu
— 44. Mojžíš m-il všecka slova písně té 

Joz. 20, 1. m-il Hospodin k Jozue
Soud. 11,36. učiň mi podle toho, jakžs m-il
— 13,11. ty-li jsi m-il k manželce mé?

Rut 2,13. mluvil s k srdci děvky své
1 Sam. 2, 3. nem-tež již více hrdě
— 3, 9. m-v, H., nebo slyší služebník

tvůj; 10.
— 7, 3. m-il Samuel, řka; 12, 1.
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2 Sam. 2,27. kdybys byl nem-il, hned ráno
— 7,29. nebo ty jsi, H. Bože, m-il
— 13,22. Absolon nic nem-il s Amnonem
— 14,12. odpověděl (David): Mluv; 1 Kr. 2,

14. řekla (Betsabé): Mluv
— 23, 2. Duch H. m-il skrze mne
— 3. m-ila skála Izraelská

1 Kr. 2,18. jáť budu m. o tebe s králem
— 23. proti sobě m-il Adoniáš řeč tuto
— 27. kt. by m-il proti domu Eli
—  8,24. kt. jsi splnil Davidovi, což jsi m-il

nebo jsi m-il ústy svými
— 10, 2. a m-la s ním o všecko, což v srdci
— 21, 2. m-il Achab k Nábotovi
— 22, 8. nechť tak nem-í král
— 16. aby mi nem-il než pravdu

2 Kr. 14,27. nem-il H., že by chtěl zahladiti
— 22,19. kt. věci jsem m-il proti místu to

muto
1 Par. 17,15. tak m-il Nátan Davidovi
2 Par. 9, 1. král. z Sáby m-ila s ním o všecko 
Neh. 13, 24. synové jejich m-ili od polu azotsky 
Job 1,16. když on ještě m-il, jiný přišed
— 2,10. m-íš, jako jedna z bláznivých
— 7,11. m-ím v ssoužení ducha svého
— 9,22. jediná j. věc, pročež jsem to m-il
— 10, 1. m. budu v hořkosti duše své
— 11, 5. ježto, ó kdyby Bůh m-il
— 13, 7. za něho m. máte lest?
— 32, 7. myslil jsem: Staří m. budou
— 20. m. budu a vydchnu sobě
— 21. bez proměňování jména m. budu
— 33,14. jednou m-í Bůh silný i dvakrát
— 34,31. k Bohu s. raději toto m-eno býti má
— 35. Job hloupě m-í
— 39, 35. jednou jsem m-il, ale nebudu již
— 42, 7. že jste nem-ili o mně toho, což

Ž. 2, 5. tehdáž m. bude k nim v hněvě svém
— 12, 3. lež m-í jeden každý s bližním svým
— 15, 2. kdož m-í pravdu ze srdce svého
— 17,10. kt. m-í pyšně ústy svými
— 35, 20. nem-í ku pokoji
— 38,13. zlého hledají, m-í převráceně
— 41, 6. nepřátelé moji m-ili zlé o mně
— 50, 1. Bůh silný, Bůh H. m-il
— 20. m-íš proti bratru svému
— 52, 5. raději lež m-íš než spravedlnost
— 62,12. jednou m-il Bůh, dvakrát jsem slyšel
— 65, 6. předivné věci nám m-íš, Bože
— 71,10. m-ili nepřátelé moji proti mně
— 77, 5. potřín jsem byl, aniž jsem m. mohl
— 85, 9. jistě žeť m-í pokoj k lidu svému
— 94, 3. 4. až dokud budou žváti, a hrdě m.?
— 115, 5. ústa mají a nem-í; 135, 16.
— 116,10. uvěřil jsem, protož i m-il jsem;

2 Kor. 4, 13.
— 120, 7. já ku pokoji, ale když m-im, oni

k boji
— 139,20. kt. m-í proti tobě nešlechetně
— 145, 5. o kráse velebnosti tvé m. budu 

Př. 6,13. mhourá očima, m-í nohama
— 12,17. kdož m-í pravdu
— 14, 5. svědek falešný m-í lež

Př. 15,28. přemyšluje, co má m.
— 16,13. ty, kt. upřímě m-i, miluji
— 19, 5. kdož m-í lež, neuteče; 9.
— 24, 2. rtové jejich o trápení m-í 

Kaz. 10,14. blázen mnoho m-í
Iz. 1, 2. pozoruj země, nebo H. m-í
— 20. nebo ústa H. m-ila; 58, 14.
— 28,11. jako by cizím jazykem m-il
— 29, 4. sníženo jsouc ze země m. budeš
— 30,10. m-te nám pochlebenství
— 33,15. a m-í pravé věci
— 40, 2. m-te k srdci Jeruzaléma
— 5. že ústa H. m-ila
— 45,19. nem-ím tajně v místě zemském

já H. m-ím spravedlnost
— 48,15. já, já m-il jsem, protož povolám ho
— 50, 4. příhodně ustalému m. slova
— 52, 6. já tentýž, kt. m-ím, přítomen budu
— 58,13. abys ani nem-il slova
— 59, 3. rtové vaši m-í lež
— 63, 1. jáť jsem, kt. m-ím spravedlivě
— 65,12. m-il jsem, a neslyšeli jste
— 24. ještě m. budou, a já vyslyším
— 66, 4. když jsem m-il, neslyšeli

Jer. 1, 6. aj, neumím m., nebo dítě jsem
— 1, 7. vše, cožť přikáži, mluv
— 3, 5. m-íš i pášeš zlé věci
— 7,27. když jim m-íš všecka slova tato
— 8, 6. nem-í, což pravého jest
— 9, 5. oklamává, a pravdy nem-í
— 12, 1. o soudech tvých m. budu s tebou
— 14,14. anobrž aniž jsem m-il k nim
— 18, 7. m-il-li bych proti národu; 9.
— 20, 9. ani m. více ve jménu jeho
— 23,16. vidění srdce svého m-í
— 28. kt. má slovo mé, nechť m-í slovo mé
— 31. kt. chlubně m-í, říkajíce:
— 35,14. já m-ím k vám, ráno přivstávaje
— 44,16. o kt. jsi nám m-il ve jménu H.

Ez. 2, 7. ale m-v slova má k nim
— 3, 4. mluv k nim slovy mými
— 18. (ty) nenapomenul bys ho, ani

nem-il
— 22. tam m. budu s tebou

13, 8. proto že m-íte marnost
— 17, 24. já H. m-il jsem to i učiním; 22,14.
— 20, 49. tento v přísloví nám toliko m-í
— 26,14. já Hospodin m-il jsem
— 33, 8. nem-il bys, vystříhaje bezbožného
— 36, 36. Já H. m-il jsem i učiním

Dan. 7,25. slova proti Nejvyššímu m. bude
Oz. 2,14. m. budu k srdci jejímu
— 7,13. ale oni m-ili proti mně lži
— 10, 4. m-í slova, klnouce se lživě

Am. 5, 10. kdož m-í věci pravé, v ohavnosti
Mich. 7, 3. kdož veliký j., ten m-í převrácenost
Ab. 2, 3. směle m. bude až do konce
Zach. 8,16. m-te pravdu každý s bližním svým
— 10, 2. nebo obrazové m-í marnost

Mal. 3,16. kt. se bojí H., m-ili jeden k dru
hému

Mat. 5,11. m. všecko zlé o vás, lhouce
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Mat. 10,19. nebuďtež pečliví, co byste m-ili
dánoť bude vám, co budete miti m.

— 20. ne vy jste, k t m-ite, ale
Duch Otce vašeho, k t m-í ve vás

— 12,32. kdož by m-il proti Duchu svátému
— 34. kterakž byste mohli dobré věci m.

z hojnosti srdce ústa m-i; Luk. 6,45.
— 36. z slova prázdného, k t m. budou

lidé
— 47. stoji vně, chtíce s tebou m.
— 13,34. toto m-il Ježíš v podobenstvích

bez podobenství nem-il jim
— 15,31. že se divili, vidouce, ano němí m-í
— 21,45. porozuměli, že by o nich m-il 

Mk. 2, 7. co tento tak m-1 rouhavě? L. 5,21.
— 8,32. zjevně to slovo m-il; Jan 7, 26.
— 16,17. jazyky novými m. (budou)

Luk. 1,20. nebudeš moci m. až do dne
— 6,26. když by dobře o vás m-ili všickni
—  20,21. Mistře, víme, že právě m-íš
— 24,25. k věřeni tomu, což m-ili proroci
— 32. když m-il nám na cestě
— 44. tatoť jsou slova, kt. jsem m-il vám 

Jan 3,11. pravím tobě: že což víme, m-íme
— 12. zemské věci m-il jsem vám
— 31. zemskýt j., a zemské věci m-í
— 34, ten, kt. Bůh poslal, slovo B. m-í
— 4,26. jáť jsem, kt. m-lm s tebou
— 6,63. slova, kt. já m-im vám, duch jsou
— 7,17. či-li m-im já sám od sebe
— 46. nikdy tak člověk nem-il
— 8,28. jakž mne naučil Otec můj tak m-ím
— 38. což jsem viděl u Otce svého, m-ím
— 44. když m-í lež,

ze svého vlastního m-í
— 9,37. kt. m-í s tebou, onť jest
— 12,49. já sám od sebe jsem nem-il

on mi přikázaní dal, co bych měl m.
— 14,10. slova, kteráž já m-ím vám

sám od sebe nem-ím
— 30. již nemnoho m. budu s vámi
— 15*22. kdybych byl nem-il jim, hříchu by
— 16,12. jeŠtěť bych měl mnoho m. vám
— 13. nebude m. sám od sebe

což koli uslyší, toť m. bude
— 25. toto v příslovích m-il jsem vám

více nebudu v příslovích m. vám
— 29. aj, nyní zjevně m-íš
— 18,20. já zjevně m-il jsem světu

tajně jsem nic nem-il
— 23. m-il-li jsem zle, svědectví vydej 

Sk. 1, 3. ukazuje se jim, a m-ě o král. Božím
— 2, 4. počali m. jinými jazyky
— 41. ani m-i veliké věci Boží
— 3,24. ano i proroci, kteříž koli m-ili
— 4,17. aby v tom jménu žádnému nem-ili
— 18. aby nikoli nem-ili ani neučili
— 20. my nemůžeme nem. toho
— 31. m-ili slovo Boži směle
— 5,20. m-te všecka slova života tohoto
— 40. aby nem-ili ve jménu Ježíšovu
— 6,11. my slyšeli m. slova rouhavá; 13.
— 8,24. něco z těch věcí, k t jste m-ili

Sk. 9,29. směle m-il ve jménu Pána Ježíše
— 11,19. žádnému nem-ice slova než 2idům
— 13,46. vámť mělo nejprv m-o býti slovo B.
— 14, 3. svobodně m-íce v Pánu
— 12. nebo (Pavel) m-il slovo
— 18, 9. neboj se, ale m-v a nemlč
— 19, 6. m-ili jazyky; 1 Kor. 14, 2. 5. 6. 13.

18. 39.
— 8. Pavel svobodně m-il za 3 měsíce
— 20,30. kt. budou m. převrácené věci 

Řím. 3, 8. jakž o nás zle m-í
— 13. jazyky svými lstivě m-ili
— 15,18. neboť bych nesměl m. toho

1 Kor. 1,10. abyste jednostejně m-ili všickni
— 2, 7. m-ime tu moudrost Boži skrytou
— 12, 3. žádný v duchu Božím m-ě nezlořečí
— 30. zdali všickni jazyky m-í?
— 13, 1. bych jazyky lidskými m-il i anděl.
— 11. dokudž jsem byl dítě, m-il jsem
— 14,21. cizími rty budu m. lidu tomuto
— 15,34. k zahanbeni vašemu m-im

2 Kor. 2,17. před obličejem B. o Kristu m-ime
— 4,13. uvěřil js., protož js. m-il; Ž. 116,10.
— myť věříme, protož i m-ime
— 11,17. což m-ím, nem-ímť jako ode Pána
— 21. v nemoudrosti m-ím; 23.
— 12,19. před obličejem B. v Kristu m-íme 

Ef. 4,25* složice lež, m-tež pravdu
— 5,12. mrzko j. o tom i m.
— 19. m-íce sobě vespolek v žalmích
— 6,20. abych v něm směle m-il

jakž mně m. náleží
1 Tim. 5,13. všetečné, m-íce, což nesluší 
Tit. 2,15. toto m-v, a napomínej 
žid. 1, 1. v těchto dnech m-il nám skrze 

Syna
— 11, 4. skrze tu, umřev, ještě m-í
— 12, 5. kt. k vám jako k synům m-í
— 13, 7. na vůdce své, kt. vám m-ili slovo B.

1 Petr 3,10. ústa jeho ať nem-í lsti
— 4,11. m-í-li kdo, m-iž jako řeči B.

2 Petr 1,21. Duchem sv. puzeni, m-ili svati B.
lidé

1 Jan 4, 5. ze světa jsou, a protož o světu m-i
3 Jan 10. m-ě proti nám zlé řeči

Mluvívati.
Job 2,10. jako jedna z bláznivých m-á
Ž. 28, 3. kt. m-ají pokoj s bližními svými
— 99, 7. v sloupu oblakovém m-al k nim 

Iz. 48,16. nem-al jsem z počátku v skrytě 
Oz. 13, 1. když m-al Efraim, býval strach 
Sk. 24,26. (Felix) častěji m-al (s Pavlem) 
žid. 1, 1. častokrát m-al Bůh otcům

Mluvný.
Zach. 9,17. mest panny učiní m-é

Mlýn.
Mat. 24,41. dvě budou mleti ve m-ě 

Mnázon.
Sk. 21,16. M-a z Cypru, starého učedlníka 

Mne. Mně. Mnou. Viz: Já.
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Mníti.
Mat. 26,53. zdaliž m-š, že bych nemohl prošiti 
Luk. 13, 2. m-te, že ti Galilejští větší hříšnici 
Jak, 4, 5. m-e, že nadarmo di písmo?

Mnoho.
2M. 5, 5. již m. j. lidu toho v zemi 
5M. 28,38. m. semene vyneseš na pole 
Soud. 7, 2. příliš m. j. lidu s tebou
—  4. ještěť j. m. lidu

1 Sam. 7, 2. když bylo přeběhlo m. dni
—  14, 6. zachovati ve m-ze aneb v mále
—  25,10. m. tě nyní služebníků

Job 32, 7. m. let mající v známost uvedou 
2. 3, 7. nebuduť se báti m-a tisíců
—  119,84. m.-liž bude dni služebníka tvého? 

Př. 28, 2. pro přestoupeni země m. knížat 
Kaz. 1,18. kde j. m. moudrosti, tu m. hněvu
—  5,12. jez on málo neb m.
—  12,12. čisti m. j. zemdleni těla

Jer. 16,12. m-em jste hůře činili nežli otcové 
Ag. 1, 6. sejete m. a shromažďujete málo
—  9. patříte na m., a aj, maličko j.

Mat. 6,26. zdaliž vy jich m-em nepřevyšujete?
—  30. zdaliž m-em více vás
— 13, 3. (Ježíš) mluvil m. v podobenstvích
— 5. kdež neměla m. země; Mk. 4, 5.
—  58. neučinil tu m. divů
—  16,21. že musí m. trpěti; Mk. 8, 31.

Luk. 9, 22. 17, 25.
—  20,16. m. j. povolaných; 22, 14.
—  25,21. nad m-em tebe ustanovím; 23.
—  26, 9. mohla tato mast prodána býti za m.
— 27,19. m. trpěla dnes ve snách pro něho
—  28,12. m. peněz dali žoldnéřům 

Mk. 5, 9. nebo j. nás m.
—  6,20. Heródes slýchaje jej, m. i činil 

Mk. 12,41. mnozi bohatí metali m.
—  15, 3. Žalovali na něj přední kněži m.
—  4, hle, jak m. proti tobě svědčí 

Luk. 7,47. neboť milovala m.
—  12,19. duše, máš m. statku složeného
—  48. komuž j. m. dáno, m. požádáno
—  16, 5. jaks m. dlužen pánu mému?
—  10. kdo věrný v mále, i ve mnoze

věrný j.
kdož v mále nepravý, i ve mnozeť

—  18,30. aby nevzal m-em více 
Jan 8,26. m-ť mám o vás mluviti
—  16,12. ještěť bych měl m. mluviti vám 

Sk. 18,10. m. mám lidu v tomto městě 
Řím. 5,15. jednoho pádem m. jich zemřelo
1 Kor. 14,10. m. rozdílů hlasů j. na světě
2 Kor. 8,15. kdo m., nic mu nezbývalo
Ef. 3,20. nade všecko učiniti m-em hojněji 
Fil. 1,23. což by m-em lépe bylo 
2id. 5,11. o kt. m. by se mělo mluviti 
Zj. 18, 7. jakž se m. chlubil a zbůjněl, tak 

m. dejte jemu muk

Mnohokrát.
2. 106,43. m. je vysvobozoval
—  118,11. m. obklíčili mne

Mich. 6, 7. zalíbí-liž sobě v m. 10.000 potoků

Mnohomluvnost.
Mat 6, 7. že pro tu svou m. vyslyšáni budou

Mnohomluvný.
Job 11, 2. zdali člověk m. práv zůstane?

Mnohý.
1 M. 17, 4. budeš otcem národů m-ých
— 50,20. aby při životu zachoval lid m. 

2SamJ24,14. m-á slitováni jeho; 1 Par. 21, 13.
1 Kr. 3, 9. souditi tento lid tak m.; 2 Par.l, 10. 
Job 4, 3. učivals m-é
— 11, 2. k m-ým slovům nemá odpovědino
— 22, 5. zdali zlost tvá neni m-á?
— 30,28. povstávaje i mezi m-mi křičím 

2. 3, 2. jakť jsou m-zi nepřátelé moji;
m-zi povstávají proti mně

— 3. m-zi mluví o duši mé
— 4, 7. m-zi říkají: ó  bychom viděti mohli
— 22,13. obkličujíť mne býkové m-zí
— 25,19. viz nepřátely mé, jak m-zi j.
— 31,14. slýchám utrháni m-ých; Jer. 20,10.
— 32,10. m-é bolesti jsou bezbožníka
— 34,20. m-é úzkosti jsou spravedlivého
— 40, 6. m-é věci činíš ty, H-e
— 42, 5. že jsem chodíval s m-ými
— 71, 7. jako zázrak byl jsem m-ým
— 103, 8. (H. j.) m-ého milosrdenství
— 104,24. jak m-zi jsou skutkové tvoji 

Př. 7,26. nebo m-é zranivši, porazila 
Kaz. 11, 1. po m-ých dnech najdeš jej 
Iz. 2, 4. trestati bude lidi m-é
— 8,15. urazí se o to m-zi
— 10, 7. srdce jeho j. hubiti národy m-é
— 42,20. hledě na m-é věci, nesrozumivá
— 52,14. m-zi se nad nim užasnou
— 15. tak zase skropí národy m-é
— 53,11. ospravedlní služebník můj m-é 
—• 12. dám jemu díl pro m-é

onť sám nesl hřích m-ých
— 57, 9. chodíš k králi s m-mi mastmi 

Jer. 14, 7. m-á jsou odvrácení naše
— 42, 2. nás maličko zůstalo z m-ých
— 46,11. nadarmo užíváš m-ého lékařství 

Pláč 1,22. jsou m-á úpěni má
Dan. 12, 2. m-zi z těch, kt. spi, procítí
— 3. kt. k spravedlnosti přivozuji m-é 

Joel 3,13. m-á j. zlost jejich
Mich. 4, 2. půjdou lidé m-zí, říkajíce 
Mal. 2, 6. m-é odvrátil od nepravosti 
Mat. 7,22. m-ziť mi dějí v onen den
— 8, 1. Šli za nim zástupové m-zí; 12, 15.

19, 2. Mk. 5, 24.
— 11. přijdou m-zí od východu
— 9,37. žeň m-á, ale dělníků málo;

Luk. 10, 2.
— 20,28. na vykoupeni za m-é; Mk. 10, 45.
— 24, 5. m-zí přijdou pod jménem mým;

Mk. 13, 6.
10. tehdyť se zhorši m-zí

— 12. ustydne láska m-ých
— 26,28. kt. za m-é vylévá se; Mk. 14,24.
— 47. aj, Jidáš a s nim zástup m.

Mk. 6,34. Ježíš počal je učiti m-ým věcem
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Mk. 10, 31. m-zíť první budou poslední
— 12, 41. m-zi bohatí metali mnoho 

Luk. 1,16. m-é z synů Izraelských obrátí
— 2, 34. ku pádu a ku povstání m-ým

35. aby zjevena m-ých srdci myšlení
— 6,23. odplata vaše m-á v nebesích
— 35. budeť odplata vaše m-á
— 7, 47. odpuštěniť jsou jí hříchové m-zí
— 10, 41. rmoutíš se při m-ých věcech
— 11,53. k m-ým řečem příčiny dávati
— 23, 9. tázal se ho m-ými řečmi 

Jan 6, 9. coť j. to mezi tak m-é?
— 66. m-í z učedlníků jeho odešli
— 8, 30. m-í uvěřili v něho; 10, 42.
— 14, 2. v domě Otce mého příbytkové m-zí
— 15, 5. ten nese ovoce m-é

Sk. 1, 3. ve m-ých jistých důvodích
— 5,12. dáli se zázrakové m-zí
— 8, 7. duchové nečistí z m-ých vycházeli

m-zi šl. poraženi a kulhaví uzdra
veni j.

— 19, 32. m-i nevěděli, proč se sběhli
— 26,24. m-é tvé uměni k bláznovství

27,12. m-í radili, aby se předce pustili
ftim. 4,17. Otcem m-ých národů; 18.
— 12, 5. m-zi jedno tělo jsme v Kristu

1 Kor. 9,19. abych m-é získal
— 10, 5. ne ve m-ých z nich zalíbilo se
— 33. nehledaje svého užitku, ale m-ých
— 11, 30. m-zí mdlí a nemocní, a spí m-zí

2 Kor. 6, 4. ve m-é trpělivosti
Gal. 3,16. nedí: A semenům, jako o m-ých
1 Tim. 3,13. dobudou m-é doufanlivosti u víře 
Filem. 8. m-ou smělost mám v Kristu 
Žid. 10, 32. m. boj utrpení snášeli jste 
Jak. 3, 1. nebuďtež m-zí mistři
— 2. v m-ém zajisté klesáme všickni 

Zj. 1,15. hlas jeho jako hlas vod m-ých

Množiti.
Iz. 1,15. když m-íte modlitbu, neslyším 
Ez. 35,13. nebo jste m-ili proti mně slova

Množiti se.
1 M. 1,22. ploďtež se a m-te se
— 6, 1. když se počali m. lidé na zemi 

Jer. 29, 6. m-te se tam a nebeřte umenšení 
Sk. 7,17. rostl lid a m-il se v Egyptě

Množství.
1 M. 35,11. m. národů bude z tebe
— 37,25. m. Izmaelitských přicházejících

2 M. 8, 3. vydá řeka m. žab
— 12, 6. zabije ho všecko m. k večerou
— 23, 2. nepostoupíš po m. ke zlému

3 M. 4,13. jestliže by všecko m. pobloudilo
4 M. 15,25. očisti kněz všecko m.
— 16, 3. všecko m. toto svati jsou
— 21. oddělte se z prostředku m. tohoto
— 20, 2. když m. to nemělo vody

Soud. 6, 5. jako kobylky ve m. přicházívali
2 Kr. 19,23. ve m. vozů vytáhl jsem na hory
2 Par. 14,11. neniť potřebí tobě velikého m.

ve jménu tvém proti m. tomuto
— 20,12. v násť není síly proti m. tomuto

2 Par. 20,15. ani se lekejte m. tohoto velikého
Job 31, 34. ač bych mohl škoditi m. velikému
ž. 5, 8. ve m. milosrdenství tvého vejdu
— 33,17. aniž ve m. síly své vytrhuje
— 55,19. veliké m. bylo jich při mně
— 105, 30. vydala země jejich m. žab

Př. 6, 35. aniž přijímá, by i m. darů dával
— 14,28. ve m. lidu j. sláva krále

Iz. 1,11. k čemu j. mi m. oběti vašich?
— 5,13. m. jeho žízní uvadne
— 14. sestoupí (do pekla) m. její
— 17,12. běda m. lidí mnohých
— 40,26. vedlé m. síly ani jedno nehyne
— 57,10. pro m. cest svých ustáváš
— 60, 5. nebo se obrátí k tobě m. mořské 

Ez. 23, 42. když hlas toho m. poutichl
— 39,11. údolí m. Gogova; 15.

Dan. 10, G. zvuk slov podobný zvuku m.
Mk. 3, 7. veliké m. Šlo za nim
— 5, 9. m. jméno mé j.; Luk. 8, 30.

Luk. 2,13. zjevilo se m. rytířstva nebeského
— 5, 6. zahrnuli m. veliké ryb; Jan 21,6.
— 19, 37. počalo m. učedlníků chváliti Boha
— 23, 1. všecko m. vedli jej ku Pilátovi
— 27. šlo za ním veliké m. lidu i žen 

Sk. 2, 6. sešlo se m., a užasli se
— 4, 32. toho m. věřících bylo jedno srdce
— 5,14. vždy více se rozmáhalo m.
— 6, 5. líbila se ta řeč všemu m.
— 14, 4. rozdělilo se m. města; 23, 7.
— 15,12. mlčelo všecko to m.
— 30. shromáždivše m., dodali toho listu
— 19,26. po vší Azii Pavel odvrátil veliké m.
— 21,22. musíť shromážděno býti m.
— 23, 7. rozdvojilo se m.; (14,4.)

Jak. 5,20. přikryje m. hříchů; 1 Petr 4, 8.
Zj. 18,17. všecko m. lidí zdaleka stanou 

Moáb.
1 M. 19,37. nazvala jméno jeho M.
4 M. 21,29. běda tobě M., zahynuls lide Chámos
— 22, 3. bál se M. toho lidu velmi 

Soud. 3,30. snížen jest M. v ten den
2 Kr. 1, 1. v tom zprotivil se M. Izraelovi
— 13,20. lotříkové M-ští vtrhli do země

1 Par. 4,22. kt. panovali v M.
2 Par. 20, 1. synové M. proti Jozafatovi; 10. 
ž. 60,10. M. medenice; 108, 10.
Iz. 15, 5. srdce mé řve nad M-em
— 16, 4. ó M-e, buď skrýší jejich
— 6. slýchaliť jsme o pýše M-ově;

Jer. 48, 29.
— 7. kviliti bude M. před M-em
— 11. střeva má nad M-em jako harfa

znějí; Jer. 48, 36.
— 13. toť j. slovo, kt. mluvil H. o M-ovi;

Jer. 48, 1. Ez. 25, 8.
— 14. v potupu uvedena bude sláva M-ova
— 25,10. mlácen bude M.

Jer. 48, 2. nebudeť miti žádné pochvaly M.
— 4. potřín bude M.
— 9. dejte brky M-ovi, ať uletí
— 11. mělť j. pokoj M. od dětinství svého
— 13. zahanben bude M. od Chámos
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Jer. 48,20. stydí se M., že jest potřín
— 25. odťat bude roh M-ův
— 26. až by se válel M. v vývratku svém
— 36. srdce mé nad M-em zníti bude
— 39. jak jest M. v posměchu!

Ez. 25,11. tak i nad M-em soudy vykonám 
Am. 2, 1. pro trojí nešlechetnost M-ovu
— 2. pošli oheň na M-a, umře s hlu

kem M.
Sof. 2, 9. M. jako Sodoma bude 

Moábský.
1 M. 19,37. onť jest otec M-ých
2 M. 15,15. silné M-é podejme strach
4 M. 24,17. berla, kt. poláme knížata M-á
— 25, 1. počal lid smilniti s dcerami M-ými

5 M. 2, 9. neškoď M-ým, ani jich popouzej
— 23, 3. M. nevejde do shromáždění H.;

Neh. 13, 1.
— 34, 5. umřel Mojžíš v zemi M-é 

Soud. 3, 28. dalť j. H. M-é v ruku vaši
— 29. pobili M-ých okolo 10.000 mužů
— 10, 6. sloužili bohům M-ým
— 11,15. nevzalť Izrael země M-é

Rut 1, 1. bydlil pohostinu v krajině M-é
— 2. přišedše do krajiny M-é, bydlili tam

1 Sam.14, 47. Saul bojoval s M-ými
2 Sam. 8, 2. porazil (David) také M-é; 1 Par.18,2.

učiněni jsou M-Ští Davidovi služeb
níci; 1 Par. 18, 2.

1 Kr. 11, 1. Šalomoun zamiloval ženy M-é
— 7. výsost ChámosoVi, ohavnosti M-é 

2Kr. 3, 4. Mésa, král M. měl hojnost dobytka
— 5. že se zprotivil král M. králi Izr.
— 7. král M. zprotivil mi se
— 18. i M-é dá v ruku vaši; 24.
— 23. protož nyni k loupeženi, ó M-Ští
— 23,13. ohavnosti M-ých

1 Par. 11, 46. Itma M. (udatný rytíř)
— 18,11. se stříbrem a zlatém z M-ých 

Ezd. 9, 1. činí podle ohavností M-ých 
Neh. 13,23. Židy, kt. byli pojali ženy M-é 
Ž. 83, 7. (proti tobě) stánkové M-ští
Iz. 11,14. na M-é sáhnou rukou svou
— 15, 1. břímě M-ých — když v noci Ar M-é
— 4. zbrojní M-šti křičeti budou
— 9. pošli na ty, kt. ujdou z M-ých, lvy 

Jer. 9,26. (navštívím) M-é
— 25,21. napájel jsem M-é
— 48, 47. zase přivedu zajaté M-é 

Sol. 2, 8. slyŠelť jsem haněni M-ských
Moc.

1 M. 3,16. pod m-i muže tvého žádost tvá
— 4, 7. pod m-í tvou bude žádost jeho
— 12. nebude vydávati m-i své tobě
— 16, 6. děvka tvá v m-i tvé
— 33,13. budou-li hnány přes m.
— 49, 3. Ruben, počátek m-i mé

2 M. 9,16. abych ukázal na tobě m. svou
3 M. 6, 2. aneb m-i by vzal něco
5 M. 3,24. kdo by činiti mohl m-i podobné 

tobě?
— 4,37. vyvedl tě m-í svou; Neh. 1, 10.
— 8,18. on dává tobě m. k dobýváni zboží

1 Sam. 2,16. jestliže nedáš, m-í vezmu
2 Sam.23, 4. m-i tepla a deště roste bylina
2 Kr. 23,25. obrátil se k H. všemi m-mi
1 Par. 16,28. vzdejte Hospodinu slávu i m.
— 29,11. tváť j. velebnost i m.
— 12. v ruce tvé j. m. a síla
— 14. abychom mohli míti m.

2 Par. 14,11. nechť nemá m-i proti tobě Člověk
— 20, 6. zdaliž v ruce tvé není síly a m-i? 

Ezd. 8,22. m. a prchlivost jeho proti všechněm 
Job 1,12. cožkoli má, v m-i tvé buď
— 2, 6. v m-i tvé buď; avšak zachovej ho
— 9,19. obrátil-li bych se k m-i, aj, onť
— 15,29. aniž stane m. jeho
— 21,16. není v m-i jejich štěstí jejich
— 26,12. m-í svou rozdělil moře
— 36,22. Bůh nejvyšší j. m-í svou
— 37,22. Všemohoucí, ač j. veliký v m-i 

ž. 29, 4. hlas Hospodinův přichází s m-í
— 33,16. nebývá vysvobozen skrze m. svou
— 47, 4. uvozuje lidi v m. naši
— 49,16. Bůh vykoupí duši mou z m-i pekla
— 54, 3. v m-i své veď při mou
— 59,10. když on m. provozuje, na tebe pozor
— 65, 7. upevňuješ hory m-í svou
— 71,16. přistoupě k m-i Panovníka H.
— 78, 4. vypravovati budou i m. jeho
— 42. nepamatovali na m. jeho
— 80, 3. před Efraimem vzbuď m. svou
— 87, 7. zpívají o tobě všecky m-i života

mého
— 99, 4. m. králova miluje soud
— 106, 2. kdo může vymluviti m. H.
— 8. aby v známost uvedl m. svou
— 110, 2. berlu m-i tvé vyšle H. ze Siona
— 139,13. ty v m-i máš ledví má
— 145, 4. rodina rodině m. tvou zvěstovati
— 12. aby v známost uvedli m-i jeho
— 150, 2. chvalte jej ze všelijaké m-i jeho 

Př. 18, 21. smrt i život j. v m-i jazyka
25,28. kt. nemá m-i nad duchem svým 

Kaz. 8, 4. kde slovo královské tu i m. jeho
— 8. člověka, kt. by m. měl nad životem 

Iz. 40,26. vedlé veliké m-i ani jedno nehyne
— 29. tomu m-i hojně udílí
— 44,24. rozprostírám zemi m-i svou
— 50, 2. žádné-liž není m-i k vysvobození? 

Jer. 10, 6. jméno tvé veliké j. v m-i
— 12. kt. učinil zemi m-í svou; 27, 5.

32, 17. 51, 15.
— 23. není v m-i člověka cesta jeho

aniž j. v m-i muže toho, kt. chodí
— 16,21. způsobím, aby poznali m. mou
— 23,10. m. jejich nepravá

Ez. 18, 7. kt. by cizího m-í nebral; 12.
— 22,29. lid této země cizí věci m-i béře
— 32,30. za svou m. stydíce se

Dan. 4,27. kt. jsem vystavěl m-í síly své? 
Mich. 2, 2. provozuji m. nad mužem i domem 
Abk. 1,11. mysle, že ta m. jeho boha jeho j. 
Mat. 6,13. nebo tvé j. království i m.
— 7, 29. učil je, jako m. maje; Mk. 1, 22.
— 8, 9. já jsem Člověk pod m-i
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Mat. 9, 6. že má m. Syn čl. odpouštěti hříchy; 
Mk. 2, 10. Luk. 5, 24.

— 8. Boha, kt. dal takovou m. lidem
— 10, 1. dal jim m. nad duchy nečistými;

Mk. 6, 7. Luk. 9, 1.
— 13,54. odkud má tento moudrost a m.?
— 20,25. k t velicí jsou, m-i užívají
— 21,23. jakou m-í tyto věci činíš?

Mk. 11, 28. Luk. 20, 2.
— kdo tobě tu m. dal? Mk. 11, 28. 

Luk. 20, 2.
— 24. jakou m-í tyto v id  činím;

Mk. 11, 29. 33. Luk. 20, 8.
— 22,29. neznajíce písem ani m-i Boži
— 24,29. m-i nebeské budou se pohybovati;

Mk. 13, 25. Luk. 21, 26.
— 30. Syna člověka s m-i a slávou;

Mk. 13, 26. Luk. 21, 27.
— 26,64. Syna člověka na pravici m-i Boži;

Luk. 22, 69.
— 28,18. dána j. mi všeliká m.

Mk. 3,15. i m., uzdravovat! nemoci; Luk. 9,1.
— 5,30. Ježíš poznav, že z něho m. vyšla;

Luk. 8, 46.
— 6, 2. že takové m-i ději se skrze ruce jeho
— 9, 1. království Boži přicházející v m-i
— 10,42. kt. velicí u nich jsou, m. provozuji
— 12,30. inilovati budeš i ze všech m-i
— 33. milovati (Boha) ze všech m-i 

Luk. 1,17. v duchu a v m-i Eliášově
— 35. m. Nejvyššiho zastíní tobě
— 51. dokázal m-i ramenem svým
— 4, 6. toběf dám tuto všecku m.
— 14. navrátil se Ježíš v m-i Ducha
— 36. v m-i přikazuje nečistým duchům
— 5,17. m. Páně přítomna k uzdravováni;

6, 19. 8, 46. (Mk. 5, 30.)
— 9, 1. dal jim m. nad ďábelstvím
— 10,19, dávámt vám m., šlapati na hady
— 12, 5. má m. uvrci do pekelného ohně 
—- 20,20. aby jej vydali v m. hejtmanu
— 22,25. kt. m. mají, dobrodincové šlovou
— 53. totoť j. ta m. temnosti
— 24,49. oblečeni m-i s výsosti

Jan 1,12. dal jim m. syny Božími býti
— 5,27. dal jemu m. i soud činiti
— 10,18. mám m. položití ji, mám m. vžiti
— 17, 2. jakož jsi dal jemu m. nad každým
— 19,10. mám m. ukřižovati tě, a m. mám
— 11. neměl bys nade mnou m-i nižádné 

Sk. 1, 7. kteréž Otec v m-i své položil
— 8. přijměte m. Ducha svátého
— 2,22. zveličeného mezi vámi m-mi
— 4, 7. jakou m-i učinili jste to vy?
— 33. m-i velikou vydávali svědectví
— 5, 4. když bylo prodáno, v m-i tvé bylo
— 6, 8. Štěpán, plný viry a m-i, činil divy
— 8,10. tentoť j. Boži m. veliká
— 19. dejte i mně tu m.
i— 10,38. Ježíše pomazal Bůh Duchem a m-i
— 26,10. vzav m. od předních kněží; 12. 9,14.
— 18. aby se obrátili z m-i ďábelské

k Bohu

ftim. 1,16. m. Boží j. k spaseni věřícímu;
1 Kor. 1, 18.

— 20. jeho věčná m. a Božství
— 7, 5. žádosti m. svou provodily
— 9,17. abych na tobě ukázal m. svou;

2 M. 9, 16.
— 21. zdaliž hrnčíř nemá m-i nad hlínou?
— 22. Bůh chtěje oznámiti m. svou
— 15,13. abyste se rozhojnili v naději skrze

m. Ducha svátého
1 Kor. 1,24. kážeme Krista, Boži m.
— 2, 4. kázání mé v dokázání Ducha a m-i
— 5. víra vaše založena na m-i Boži;

Ef. 1, 19. 1 Tes. 1, 5.
— 4,19. ne řeč těch nadutých, ale m.
— 20. nezáleží v řeči král. Boži, ale v m-i
— 5, 4. s m-i Pána našeho Jezukrista
— 6,14. i nás vzkřísí m-i svou
— 7, 4. žena svého těla v m-i nemá

muž těla svého v m-i nemá
— 8, 9. ať by ta vaše m. nebyla k urážce
— 9, 4. zdaliť nemáme m-i, jistí a piti?
— 5. zdaliž nemáme m-i, ženy míti?
— 6. zdaliž nemáme m-i, díla zanechati?
— 12, 6. rozdílné jsou m-i
— 28. některé postavil Bůh m-i
— 14,11. nebudu-liť znáti m-i hlasu
— 15,24. když vyprázdni všelikou m.
— 56. m. hřícha j. zákon

2 Kor. 4, 7. aby důstojnost té m-i byla Boži
— 12. tak smrt v nás m. provodí
— 6, 4. 7. jako Boži služebnici v m-i Boží
— 10, 8. bychť se chlubil m-í naši
— 12, 9. m. má v nemoci dokonává se

aby ve mně přebývala m. Kristova
— 13, 4. ale živ j. z m-i Boži

živi budeme s nim z m-i Boži
— 10. podlé m-i, kt. mi dal Pán 

Ef. 1,19. nesmírná velikost m-i jeho
— 21. nade všecko knižatstvo i m-i
— 3, 7. dané podlé působeni m-i jeho
— 20. podlé ni-i té, kterouž dělá v nás
— 6,10. posilňte se v m-i sily jeho

Fil. 3,10. abych poznal m. vzkříšeni jeho 
Kol. 1,13. vytrhl nás z m-i temnosti
— 2,15. obloupiv knižatstva i m-i

1 Tim. 2, 2. za krále i za všecky v m-i postavené
2 Tim. 1, 7. nedal nám ducha bázně, ale m-i
— 3, 5. m-i její zapírajíce

Žid. 2, 4. svědectví skrze rozličné m-i
— 6, 5. okusili m-i věku budoucího
— 7,16. podlé m-i života neporušitelného 

Jak. 2, 6. zdaliž bohatí m-i neutiskuji vás
1 Petr 1, 5. kt. m-i Boži ostřiháni býváte
— 3,22. podmaniv sobě anděly i m-i
— 4,11. jako z m-i, k t uděluje Bůh

2 Petr 1, 3. od jeho Božské m-i všecko darováno
— 16. Pána Jezukrista m. a příchod 

Juda 25. Bohu budiž sláva i m.
Zj. 1, 6. jemuž buď sláva a m.
— 2,26. dám jemu m. nad pohany
— 3, 8. máš ač nevelikou m.
— 4,11. hoden jsi přijití slávu i m.

328
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Zj. 5,12. hoden j. Beránek vzíti m.
— 6, 8. dána j. jim m. nad čtvrtým dílem
— 9,10. m. jejich byla škoditi lidem
— 19. m. jejich j. v ústech jejich
— 11, 6. tiť mají m. zavřití nebe
— 17. nebo jsi přijal m. svou velikou
— 12,10. m. Boha našeho a m. Krista jeho
— 13, 7. dána ji m. nad všelikým pokolením
— 16, 9. má m. nad těmi ranami
— 17,13. sílu i m. svou šelmě dadi
— 19, 1. čest i m. Pánu Bohu našemu
— 20, 6. nad těmif druhá smrt nemá m-i

Mocen.
Dan. 3,17. m. j. vytrhnouti nás z peci 
Sk. 20,32. poroučím vás Bohu, kt. m. j. 

vzdělá ti
Řím. 11,23. m-ť j. Bůh zase vštipiti je
— 14, 4. m. j. Bůh, utvrditi jej

2 Kor. 9, 8. m-ť j. Bůh milost rozhojnili 
Ef. 3,20. kt. m. j. nade všecko učiniti
2 Tim. 1,12. m. j. toho, ostřihati
Žid. 11,19. že j.' m. Bůh z mrtvých vzkřísiti 

Moci.
1 M. 13, 6. nemohla jim země postačovati
— 16. kdo bude m. sčísti prach země
— 15, 5. budeš-li je m. sčísti (hvězdy)?
— 43,32. nemohou Egyptští jisti s židy

3 M. 5, 7. pakli by s to býti nemohl; 11.
4M. 1, 3. kt. by mohli jiti k boji; 20.
— 6,21. kromě toho, což by více učiniti mohl
— 14,16. že nemohl H. uvésti lidu toho 

5M. 9,28. proto že nemohl H. uvésti jich
— 32,39. já mohu usmrtiti i obživiti 

Joz. 24,19. nebudete m. sloužiti H.
Soud. 16, 6. čím bys zemdlen býti mohl
1 Sam.17,33. nebudeš m. jiti proti Filistinskému
— 39. řekl David: Nemohuť v tom jiti

2 Sam.12,23. zdaliž budu m. je vzkřísiti?
1 Kr. 3, 9. kdo bude m. souditi tento lid
2 Kr. 8,10. zajisté mohl bys živ zůstati
1 Par. 29,14. abychom mohli míti moc
2 Par. 1,10. kdož bý mohl souditi lid tvůj mnohý
— 2, 6. ho nebesa obsáhnouti nemohou
— 7, 2. tak že nemohli kněží vjíti
— 25, 8. může Bůh pom. i poraziti

Est. 8, 6. jak bych se mohla divati na zlé 
Job 4, 2. kdož by se zdržeti mohl
— 17. zdaliž může člověk spravedlivějším

býti než Bůh?
— 9, 3. nemohl by odpovědíti na jedno
— 12,14. jestliže on boří, nemůže stavíno

zavírá-li, nemůže býti otevříno
— 22, 2. zdaliž Bůh prospěšný býti může
— 25, 4. jakž by tedy spravedliv býti mohl
— 28,16. moudrost nemůže býti ceněna za

zlato; 19.
— 33, 5. můžeš-li, odpovídej mi
— 37, 4. avšak nemůžeme rozuměti, jak
— 38,33. můžeš-li spravovati panováni
— 42, 2. vím, že všecko můžeš

Ž. 49, 8. bratra svého vykoupiti nemůže
— 56, 5. aby mi co mohlo učiniti tělo
— 12. aby mi co učiniti mohl člověk

Ž. 101, 5. mysli naduté nebudu m. trpěti
— 106, 2. kdo může vymluviti moc H.
— 139, 6. vysoké j., nemohu k němu 

Kaz. 7,30. kdo může vykládati všel. věc?
Pis. 8, 7. vody mnohé nemohly by uhasiti 
Iz. 49,15. zdaliž se může zapomenouti žena
— 56,10. psi němí, aniž mohou Štěkatí
— 59, 1. ruka H., aby nemohla zachovati 

Jer. 3, 5. pášeš zlé, jakž jen můžeš
— 6,10. tak že nemohou pozorovati
— 13,23. může-li změniti mouřenín kůži
— 20, 9. oheň v kostech, jehož zdržeti ne

mohu
— 38, 5. král zhola nic nemůže proti vám 

Pláč 2,13. kdož by tě zhojiti mohl?
Dan. 4,34. chodící v pýše může snižovati
— 6, 8. mandát, kt. by nemohl změněn 

Joel 2,11. kdož jej bude m. snésti?
Mal. 3, 2. kdo bude m. snésti den příchodu 
Mat. 3, 9. může Bůh z kameni vzbuditi
— 5,14. nemůžeť město na hoře ležící skryto
— 36. nemůžeš vlasu učiniti bílého
— 6,24. žádný nemůže dvěma pánům slou

žiti; Luk. 16, 13.
— nemůžte Bohu sloužiti i mammoně; 

Luk. 16, 13.
— 27. kdo může přidati ku postavě své
— 7,18. nem-žeť dobrý strom zlého ovoce
— 8,28. žádný nemohl tou cestou choditi
— 10,28. ale duše nemohou zamordovati
— 12,34. kterakž byste mohli dobré mluviti
— 16, 3. časů těchto nemůžete (rozsouditi)
— 17,16. ale nemohli ho uzdraviti
— 19. proč jsme my ho nemohli vyvrci?

Mk. 9, 28.
— 19,12. kdo může pochopiti, pochop
— 20,22. můžete-li piti kalich, kt. já piti b.?

řekli jemu: Můžeme. Mk. 10,38. 39.
— 26, 10. jste nemohli jediné hodiny bdíti?
— — 42. nemůže-liť tento kalich minouti

mne
— 53. že bych nemohl prošiti Otce svého 

Mk. 1,40. chceš-li, můžeš mne očistiti
— 2, 4. nemohli přistoupiti pro zástupy
— 3,20. tak že nemohli ani chleba pojisti
— 24. nemůže státi království to; 25.
— 4,33. mluvil jim slovo, jakž mohli siyšetl
— 9,18. aby jej vyvrhli, ale nemohli
— 22. můžeŠ-li co, spomoz nám
— 23. můžeš-li tomu věřiti?
— 14, 8. ona, což mohla, to učinila
— 37. nemohl-lis jediné hodiny bdíti 

Luk. 6,39. zdali může slepý slepého vésti?
— 9, 40. aby jej vyvrhli, ale nemohli
— 12,26. nemůžete s to, což nejmenšiho
— 13,24. usilóvati vjíti, ale nebudou m.
— 14, 6. nemohli jemu na to odpovědíti
— 16, 2. nebudeš m. déle vládnouti
— 3. kopa ti nemohu, žebra ti se stydím
— 26. kt. chti odsud k vám jiti, nemohli
— 20,36. ani umirati více nebudou m.

Jan 3, 2. žádný nemůže těch divú činiti
— 9. kterak mohou tyto věci býti?
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Jan 3,27. Nemůžť člověk vzíti ničeho
— 5,30. nemohuť já sám od sebe nic činiti
— 6,60. tvrdáť řeč; kdo ji může slyšeti?
— 7,34. kdež já budu, vy nemůžte přijíti;

36. 8, 21. 22.
— 9,33. nemohlť by nic učiniti
— 12,39. prtftoť nemohli včřiti
— 13, 36. kam jdu, nemůžeš ty nyni jiti
■— 37. proč bych nemohl jiti za tebou?
— 14, 5. kterak můžeme cestu věděti?
— 15, 5. beze mne nic nemůžete učiniti
— 16,12. ale nemůžete snésti nyní

Sk. 4,12. skrze kt. bychom mohli spaseni
— 20. my nemůžeme nemluviti toho
— 5,39. nebudete m. toho zkaziti
— 6,10. nemohl odolati moudrosti
— 10, 47. zdali může kdo zabrániti vody
— 15, 1. nebudete m. spaseni býti
— 10. jho, kt. nésti jsme nemohli
— 17,27. zda by snad mohli nalézti jej
— 21,37. mohu-li co promluviti k tobě?
— 24,13. aniž toho prokázati mohou
— 25, 7. žaloby, kt. nemohli dovésti 

lUm. 2, 1. protož nemůžeš se vymluviti
— 8, 3. seč nemohl býti zákon
— 7. aniž hned může býti (poddána)
— 8. Bohu se líbiti nemohou*
— 39. nebude m. nás odloučiti od lásky B.
— 14, 2. někdo věří, že může jisti všecko

1 Kor. 10,13. abyste mohli snésti
— 21. nemůžete kalicha Páně piti

nemůžete účastníci býti stolu Páně
2 Kor. 7,16. ve všem mohu se vám dověřiti 
—. 13, 8. nic nemůžeme proti pravdě

Ef. 3,18. abyste mohli stihnouti, kteraká
— 6,16. kt. byste mohli šípy ohnivé uhasiti 

Fil. 1,10. abyste rozezná ti mohli užitečné
— 3,12. běžím, zda bych i uchvátiti mohl
— 4,13. všecko mohu v Kristu

1 Tim, 6,16. jehož žádný aniž viděti může
2 Tim. 2,13. zapříti sám sebe nemůže
Tit. 1, 9. aby mohl i napomínati učením
Žid. 2,18. může pokušení trpícím spomáhati
— 4,15. kt. by nemohl čitedlen býti mdlob
— 13, 6. by mi co učiniti mohl člověk?

Jak. 1,21. kt. může spasiti duše vaše
— 3,12. může fíkový strom nésti olivky
— 4, 2. dychtíte, a nemůžete dosáhnouti
— 5,16. mnohoť může modlitba spravedl.

1 Jan 4,20. Boha, kterak může milovati?
Zj. 2, 2. že nemůžeš trpěti zlých

Mocně.
Joel 2,20. jakžkoli sobě m. počíná
Mk. 1,27. že m. i. duchům nečistým rozkazuje
Sk. 19,20. tak m. rostlo slovo Páně
ftim. 1, 4. prokázán j. býti Synem Božím m.
Kol. 1,29. kt. dělá ve mně m.
Tit. 2,15. tresci m.

Mocnost.
Dan. 2,41. v němž bude něco m-i železa
ftím. 8,38. ani- m-i, moci nás odloučiti
Ef. 1,19. podlé působeni m-i síly jeho
— 21. nade všecko knižatstvo i m-i

Ef. 6,12. bojování naše proti m-em 
FiL 3,21. podlé m-i té, kt. mocen j. všecky 
Kol. 1,16. buďto knižatstva neb m-i

— 29. podlé té m-i, kt. dělá ve mně
— 2,10. kt. j. hlava všeho knižatstva i m-i 

Tit. 3, 1. ať jsou knížatům a m-em poddáni 
Žid. 1, 3. a zdržuje všecko slovem m-i své
1 Petr 3,22. podmaniv sobě anděly i m-i 

Mocný.
1 M. 6, 4. to jsou ti m-í, kt. zdávna byli
— 10, 8. počal býti m-ým; 1 Par. 1, 10.

2 M. 32,11. kt. jsi vyvedl v ruce m-é
5 M. 10,17. Bůh m. a hrozný; Neh. 9, 32.
Kut 2, 1. muže m-ého, jménem Bóza 
.lob 9,13. klesli by před ním jakkoli m-í
— 12,21. sílu m-ých zemdlívá
— 36, 5. aj, Bůh silný m. jest

ž. 52, 3. proč se chlubíš, ty m.?
— 59, 4. sbírají se proti mně m-í
— 62,10. synové m-ých (jsou) lživí
— 78,25. chléb m-ých jedl člověk
— 103,20. andělé jeho, kt. jste m-í v síle
— 111, 6. m-é skutky své oznámil lidu
— 112, 2. m-é na zemi bude símě jeho
— 138, 1. před m-ými žalmy tobě zpívati 

Dan. 2, 42. království z částky m-é
— 4, 8. veliký byl strom ten a m.; 17.

Sof. 3,17. H. uprostřed tebe m. zachová tě 
Luk. 1, 49. kt. m. j. a svaté jméno jeho
— 52. sházel m-é se stolic
— 4, 32. m-á byla řeč jeho
— 12,11. když vás voditi budou k m-ým
— 24,19. muž prorok, m. v slovu i v skutku 

Sk. 7,22. Mojžíš byl m. v řečech i v skutcích
1 Kor. 1,26. nemnozí m-í, nemnozí urození
— 15,43. rozsívá se nemocné, vstane m-é

2 Kor. 10, 4. ale m-é v Bohu k vyvrácení ohrad
— 13, 3. kt. k vám není nemocný, ale m. 

Gal. 2, 8. kt. m. byl skrze Petra
byl m. i skrze mne mezi pohany 

Eí. 2, 2. podlé knížete m-ého v povětří
2 Tes. 2,11. pošle jim Bůh m-é dílo podvodů 
1 Tim. 6,15. ten blahoslavený a sám m.
Filem. 6. aby společnost víry tvé m-á byla 
žid. 4,12. živáť j. řeč Boží a m-á 
1 Petr 5, 6. pokořte se pod m-ou ruku Boží 
Zj. 6,15. králové a m-í skryli se v jeskyních 

Mocnější.
1 M. 26,16. mnohem m. jsi než my
Kaz. 10,20. v skrýších pokoje nezlořeč m-ímu 
Mat. 3,11. kt. po mně přichází, j. m. nežli já 

Moc.
2 Kr. 18, 27. Iz. 36, 12.

Močící.
1 Sam.25, 34. m. na stěnu; 1 Kr. 16, 11. 21, 21.

2 Kr. 9,8. (1 Sam. 25, 22.1 Kr. 14,10.) 
Mociti.

1 Sam.25,22. kt. m-í na stěnu; 1 Kr. 14, 10. 
Modla.

1 M. 31,19. ukradla Ráchel m-y; 34. 35.
2 M. 34,13. m-y jejich polámete
3 M. 19, 4. neobracejte se k m-ám
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3M. 26, 1. nedělejte sobě modl
5M. 7, 5. m-y jejich stroskotejte
— 16,22. ani vyzdvihneS sobě m-y 

Soud. 2,11. synové Izraelští sloužili m-ám
— 8,33. smilnili za m-ami; 2 Par. 24, 7.

1 Kr. 15,12. (Aza) odjal všecky m-y
— 13. Maacha udělala m-u v háji;

podťal Aza m-u tu; 2 Par. 15, 16.
— 21, 26. (Achab) následuje modl 

2Kr. 3, 2. Jorám odjal m-y Bál
Ž. 96, 5. všickni bohové národů jsou m-y
— 97, 7. zastyďte se, kt. se chlubíte m-ami
— 106,28. spřáhli se byli s m-ou Belfegor
— 115, 4. m-y jejich stříbro a zlato; 135, 15. 

Iz. 2, 8. naplněna j. země jejich m-ami
— 18. m-y pak docela vymizejí
— 10,11. jakož Samaří a m-ám jeho
— 31, 7. zavržete m-y stříbrné a m-y zlaté
— 46, 1. m-y jejich octnou se na hovadech
— 48, 5. m. má učinila ty věci
— 66, 3. kdo kadí, dary dával m-e

Jer. 22,28. zdaliž m-ou ničemnou bude Koniáš
— 50, 2. zahanbeny budou m-y jeho
— 38. při m-ách bláznívají 

Ez. 8, 3. kdež byla stolice m-y
— 5. u brány oltářové ta m. horlení
— 21,21. král Babyl. doptávati se bude modl
— 30,13. konec učiním m-ám v Nof
— 33,25. očí svých k ukydaným m-ám 

Oz. 4,17. Efraim stovaryšil se s m-ami
— 14, 8. Efraime, co j. mi již do modl?

Ab. 2,18. dělaje m-y němé
Zach. 13, 2. vyhladím jména modl z země
Sk. 7, 41. obětovali oběti té m-e
— 15,20. ať se zdržuji od poŠkvrn modl 

fiím. 2,22. v ohavnosti maje m-y
1 Kor. 8, 1. v těch věcech, kt. m-ám obětovány
— 4. o pokrmích, kt. se m-ám obětují

že m. na světě nic není
— 7. někteří s svědomím pro m-u jedí
— 10,19. že m. je něco?
— 12, 2. kt. k m-ám němým jste chodili

2 Kor. 6,16. jaké spolčení chrámu B. s m-ami? 
Kol. 3, 5. lakomství, jenž je m-ám sloužení
1 Tes. 1, 9. jste se obrátili k Bohu od modl
1 Jan 5,21. synáčkové, vystříhejte se modl
Zj. 9,20. aby se neklaněli ďáblům a m-ám

Modlám obětované.
Sk. 15,29. abyste se zdržovali od o-ého m.
— 21,25. aby se varovali m. o-ého

1 Kor. 8, 7. jako m. o. jedí
— 10. a ty sedíš při pokrmu m. o-ém

aby také jedl m. o.; Zj. 2, 14. 20.
— 10,19. že m. o. něco j.?
— 28. pakli by řekl: Toto j. m. o.; nejezte

Modlář.
1 Kor. 5,10. abyste se nesměšovali s m-i; 11.
— 6, 9. 10. m-i dědictví kr. B. nedůjdou
— 10, 7. nebuďte m-i

Zj. 21, 8. m-ům díl jejich v jezeře
— 22,15. vně budou m-i

Modlářský.
2 Par. 28, 2. (Achas) nadělal slitin m-ých

Modlářství.
1 Sam.15,23. přestoupiti přikázaní jako m.
1 Kor. 10,14. utikejtež m.

Modlení.
Mat. 23,14. pod zámyslem dlouhého m.
Mk. 11,25. když se postavíte k m.
Luk. 6,12. vyšel na horu k m.

Modlící se.
Sk. 7, 59. kamenovali Štěpána m-ího se

Modlitba.
1 Kr. 8, 28. popatř k m-ě služebníka svého;

2 Par. 6, 19. a násl.
— 9, 3. vyslyšelť jsem m-u tvou; 2 Kr. 20, 5.

2 Kr. 19, 4. pozdvihni m-y své za tento osta
tek; Iz. 37, 4.

— 20, 5. slyšelť jsem m-u tvou a slzy;
Iz. 38, 5.

2 Par. 7,12. uslyšel jsem m-u tvou
— 33,13. H. vyslyšel m-u jeho (Manassesovu)
— 18. m. (Manassesova) k Bohu; 19. 

Neh. 1, 6. abys slyšel m-u služebníka svého 
Job 15, 4-. m-eb k Bohu činiti se zbraňuješ
— 16,17. i m. má čistá j.

2. 4, 2. vyslyš m-u mou; 39, 13. 84, 9.
— 6,10. vyslyšel H. pokornou m-u mou;

II. m-u mou přijal
— 17, 1. m. Davidova; 86, 1.

nakloň uší k m-ě mé
— 28, 2. vyslýchej hlas pokorných m-eb

mých
— 6. vyslyšel hlas pokorných m-eb mých;

31, 23.
— 42, 9. v noci m. má k Bohu
— 54, 4. Bože, slyš m-u mou; 55, 2. 86, 6.
— 61, 2. Bože, pozoruj m-y mé
— 65, 3. k tobě, m-u vyslýchajícímu,
— 66,19. Bůh pozoroval hlasu m-y mé
— 20. kt. neodstrčil m-y mé
— 69,14. já m-u svou k tobě odsilám
— 72,20. skonávají se m-y Davidovy
— 80, 5. přísně stavětí se k m-ám lidu svého
— 88, 3. vstupiž před obličej tvůj m. má
— 14. každého jitra předchází tě m. má
— 90, 1. m. Mojžíše, muže Božího
— 102, 1. m. chudého
— 2. H., slyš m-u mou a voláni mé
— 18. když by popatřil k m-ě poníženého

nepohrdaje m-ou jejich
— 116, 1. vyslýchá hlas m. a pokorné m-y mé
— 140, 7. pozoruj hlas pokorných m-eb mých
— 141, 2. budiž příjemná m. má
— 5. ještě m. má platná bude 

Př. 15, 8. m. upřímných líbí se jemu
— 29. m-u spravedlivých vyslýchá
— 28, 9. m. jeho j. ohavností

Iz. 1,15. když množíte m-u, neslyším 
Jer. 7,16. aniž pozdvihuj za ně m-y; 11, 14.
— 31, 9. s pláčem jdoucí a s pokornými

m-ami
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Pláč 3, 8. zacpává uši před mou m-ou
— 44. aby nemohla proniknouti k tobě m. 

Dan. 2,30. ne skrze moudrost, ale skrze m-u
— 9, 3. hledaje (Boha) m-ou v postu
— 21. ještě mluvil jsem při m-ě 

Jon. 2, 8. přišla k tobě m. má
Ab. 3, 1. m. Abakuka proroka 
Mat. 17,21. jediné skrze m-u; Mk. 9, 29.
— 21,22. zač byste koli prosili na m-ě 

Mk. 12,40. pod zámyslem dlouhých m-eb;
Luk. 20, 47.

Luk. 1,13. j. uslyŠána m. tvá
— 2,37. Anna posty a m-ami sloužeci Bohu
— 6,12. byl tam přes noc na m-ě Boží
— 22, 45. Ježíš vstav od m-y

Sk. 1,14. všickni trvali jednomyslně na m-ě
— 2,42. zůstávali na m-ách
— 6, 4. my m-y pilni budeme
— 10, 4. m-y tvé vstoupily na paměť
— 31. Kornéli, uslyšánať j. m. tvá
— 12, 5. m. ustavičná k Bohu dála se za něj
— 16,16. když jsme Šli k m-ě

Řím. 1,10. vždycky na svých m-ách žádaje
— 10, 1. i m. za něj k Bohu
— 12,12. na m-ě ustaviční; Kol. 4, 2.

2 Kor. 1,11. když nám pomáhati b. m-ami 
za nás

Ef. 1,16. zmínku čině o vás na m-ách
— 6,18. všelikou m-ou modléce se 

Fil. 1, 4. vždycky při každé m-ě své
— 19. že to přijde k spasení skrze vaši m-u
— 4, 6. skrze m-ú prosby vaše známy

buďte Bohu
Kol. 4,12. kt. úsilně pracuje na m-ách za vás
1 Tes. 1, 2. zmínku činíce o vás na m-ách
1 Tim. 2, 1. aby činěny bývaly pokorné m-y
— 4, 5. posvěcuje se skrze slovo B. a m-u
— 5, 5. pravá vdova trváť na m-ách

2 Tim. 1, 3. mám na tě paměť na svých m-ách 
Filem. 4. zmínku o tobě čině na m-ách
— 22. že k m-ám vašim budu navrácen 

Žid. 5, 7. m-y a ponížené prosby obětoval 
Jak. 5,15. m. víry uzdraví neduživého
— 16. mnohoť může m. spravedlivého
— 17. Eliáš m-ou modlil se, aby nepršelo

1 Petr 3, 7. aby m-y vaše neměly překážky
— 4, 8. buďte středmí a bedliví k m-ám 

Zj. 5, 8. vůně, jež jsou m-y svátých
— 8, 3. aby je obětoval s m-ami svátých
— 4. vstoupil dým zápalů s m-ami

Modlitebník.
Jan 4,23. praví m-ci modliti se b. v duchu

Modlitebný.
Sk. 3, 1. v hodinu m-ou devátou

Modliti se.
1 M. 20, 7. m. se bude za tebe (za Abimelecha)
— 17. m-il se Abraham Bohu
-r- 25,21. m-il se Izák H. za manželku svou

2 M. 8, 8. m-te se H., ať odejme žáby; 28.
— 9. pověz, kdy bych se měl m. za tě
— 29. a m. se budu H.
— 30. Mojžíš m-il se H.; 10, 18.

2 M. 9,28. m-te se H., nebo dosti j.; 10, 17.
— 10,17. m-te se H., Bohu vašemu
— 32,11. m-il se Mojžíš Hospodinu

5 M. 9,20. m-il jsem se také za Arona
1 Sam. 1,10. Anna m-ila se H.; 12. 2, 1.
— 7, 9. m-il se Samuel H. za Izraele
— 8, 6. m-il se Samuel H.
— 12,19. modl se za služebníky své H.
— 23. abych měl přestávati m. se za vás
— 13,12. tváři H-ově nem-il jsem se

2 Sam. 7,27. aby se m-il tobě moditbou touto;
1 Par. 17, 25. ž. 35, 13.

— 12,16. m-il se David Bohu za to dítě
1 Kr. 8,54. když se přestal Šalomoun m. H.;

2 Par. 7, 1.
— 13, 6. m-il se muž Boží H.

2 Kr. 4, 33. Elizeus m-il se H.; 6, 17.
— 6,18. m-il se Elizeus H.
— 13, 4. když se m-il Joachaz H., vyslyšel
— 19,15. m-il se Ezechiáš; 20, 2. 2 Par. 32,20.

Iz. 37, 15. 38, 2.
— 20. zač jsi mi se m-il strany Senách.

2 Par. 32,20. m-il se Izaiáš prorok, syn Amosův
— 24. Ezechiáš m-il se H.
— 33,12. (Manasses) m-il se H.; 13.

Ezd. 10, 1. když se Eždráš tak m-il 
Neh. 1, 4. postil jsem se i m-il; 6.
— 2, 4. mezi tim m-il jsem se Bohu 

Job 22,27. pokorně m. se budeš jemu
— 42, 8. Job aby se m-il za vás 

ž. 5, 3. nebo se tobě m-im
— 30, 9. Pánu pokorně jsem se m-il
— 32, 6. za to se tobě bude m. každý svátý
— 55,18. i ráno, též o poledni m. se budu
— 73,15. ustavně za něj se m. budou
— 142, 2. hlasem svým H. pokorně se m-ím 

Iz. 45,20. se m-í bohu, kt. nemůže výsvobod. 
Jer. 7,16. nemodl se za lid tento; 11,14. 14,11.
— 29,12. když m. se mně budete, vyslyším
— 36, 7. pokorně m-éce se před H.
— 42, 2. modl se za nás H. Bohu svému 

Dan. 6,11. nalezše Daniele, an se m-í
— 9, 4. m-il jsem se H.

Jon. 2, 2. m-il se Jonáš H.; 4, 2.
Mat. 5,44. modlte se za ty, kt. vás utiskují; 

Luk. 6, 28.
— 6, 5. když bys se m-il, nebývej jako
— 6. m-iž se Otci svému, kt. j. v skrytě
— 7. m-éce se, nebuďtež marnomluvní
— 9. vy takto se m-te: Otče náš
— 14,23. vstoupil na horu, aby se m-il
— 19,13. aby na ně ruce vzkládal a m-il se
— 24,20. modlte se, aby utíkáni nebylo
— 26,39. padl na tvář svou modle se a řka
— 41. bdětež a modlte se, abyste nevešli;

Mk. 14, 38. Luk. 22, 40.
— 42. podruhé odšed, modlil se, řka
— 41. m-il se po třetí

Mk. 1, 35. odšel na pusté místo a tam se m-il
— 6, 46. šel na horu, aby se m-il
— 11,24. zač byste koli, m-éce se, prosili
— 13, 33. vizte, bděte a modlte se
— 14, 35. padl na zemi a m-il se
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Luk. 1,10. m-íce se v hodinu zápalu
— 3,21. Ježíš m-il se, že otevřelo se nebe
— 5,16. (Ježíš) odcházel na poušť a m-il se
— 9,29. když se (Ježíš) m-il, učiněna j. tvář
— 11, 1. když se na jednom místě m-il

Pane, nauč nás m. se
— 2. když se m-ite, říkejte
— 18, 1. kterak by potřebí bylo vždycky

se m.
— 10. vstupovali do chrámu, aby se m-ili
— 11. farizeus takto se sám v sobě m-il
— 21,36. všelikého času m-éce se, abyste
— 22,40. Ježíš řekl jim: Modlte se, abyste

41. (Ježíš) poklek na kolena m-il se
— 44. jsa v boji, horlivěji se m-il 

Jan 4,20. že v Jeruzalémě náleží se m.
— 21. v Jeruzalémě nebudete se m. Otci
— 22. vy se m-íte, a nevíte, čemu

my se m-íme, čemuž víme
— 23. m. se b. Otci v duchu a v pravdě

takových Otec hledá, aby se m-ili
— 24. ti, kteříž se jemu m.

v duchu a v pravdě musejí se m.
— 12,20. přicházívali, aby se m-ili v svátek 

Sk. 1,24. m-éce se, řekli: Ty, Pane, ukažiž
— 4,31. když se m-ili, zatřáslo se to místo
— 8,24. modltež vy se za mne Pánu
— 27. přijel do Jeruzaléma, aby se m-il
— 9,11. nebo aj, m-í se (Saul)
— 40. Petr, poklek na kolena, m-il se
— 10, 9. všel Petr nahoru, aby se m-il
— 30. m-il jsem se v domě svém
— 11, 5. v městě Joppen m-e se
— 12,12. se jich mnoho sešlo a m-ili se
— 13, 3. postíce se a m-íce se, propustili je
— 14,23. m-ivše se s postem poručili je Pánu
— 16,13. kdež býval obyčej m. se
— 25. Pavel a Sílas m-éce se, zpívali
— 20, 36. (Pavel) m-il se s nimi se všemi 

Řím. 8,26. zač bychom se měli m., nevíme
— 11, 2. kterak se m-í Bohu proti lidu Izr.
— 15, 30. abyste spolu se mnou m-ili se

1 Kor. 4,13. když se nám rouhají, m-ime se
— 11, 4. m-e se s přikrytou hlavou
— 5. žena, m-éci se s nepřikrytou
— 13. sluši-li se ženě bez zaviti m. Bohu
— 14,13. modl se, aby mohl vykládá ti
— 14. m-im-liť se jazykem, duch se m-í
— 15. m. se budu duchehi, a m. myslí

2 Kor. 13, 7. m-ímť se Bohu, abyste nic zlého
— 9. za toť se m-ime

Ef. 6,18. všelikou modlitbou m-éce se 
Kol. 1, 3. vždycky za vás m-éce se; 2 Tes.l, 11.
— 9. nepřestáváme m. se za vás
— 4, 3. m-éce se spolu i za nás 

ITes. 5,17. bez přestáni se modlte
— 25. bratři, modlete se za nás; 2 Tes. 3,1.

1 Tim. 2, 8. chtěl bych, aby se m-ili muži 
Žid. 13,18. m-tež se za nás, doufámeť
Jak. 5,13. jestli kdo zkormoucený, modl se
— 14. ať se m-í za něho
— 17. modlitbou m-il se, aby nepršelo
— 18. zase m-il se, i vydalo nebe déšť

1 Jan 5,16. hřešícího ne k smrti, m-iž se za ně]
ne za ten (hřích), aby se m-il 

Juda 20. v Duchu svátém m-éce se 
Zj. 11, 1. změř chrám B. i ty, kt. se m-i 

v něm
Modlívati se.

2 Par. 6,20. kterouž se m. bude služebník tvůj
—  21. kterouž se m. budou na místě tomto 

ž. 109, 4. ježto jsem se za ně m-al
—  119,58. m-ám se milosti tvé 

Jer. 29, 7. m-ejte se za ně H.
Dan. 6,10. Daniel klekal a m-al se
—  13. Daniel třikrát za den m-á se

Sk. 10, 3. m-aje se vždycky Bohu (Kornelius)

Modlosloužení.
1 Petr 4, 3. chodíce v ohyzdném m.

Modloslužba.
Sk. 17,16. město oddané m-ě
Gal. 5,19. 20. skutkové těla jsou: chlípnost, m.

Modloslužebník*
Ef. 5, 5. lakomec, jenž j. m.

Modrý.
2M. 39,21. z hedvábí m-ého; 31.
4 M. 15,38. nad třepením šňůrku m-ou 
Est. 1, 6. čalouny z postavce m-ého

Modřina.
2M. 21,25. m-u za m-u
Př. 20,30. m-y ran jsou lékařství při zlém

Mojžíš.
2M. 2,10. nazvala jméno jeho M.
—  11. když vyrostl M., vyšel k bratřím
—  13. ulekl se M. a řekl: Jistě známá
—  14. Farao hledal zabiti M-e

M. utekl od tváři Faraonovy
—  16. M. vstav pomohl jim
—  20. svolil M. k tomu, aby bydlil

dal Zeforu, dceru svou, M-ovi
—  3, 1. M. pásl dobytek Jetry
—  4. zavolal naň Bůh: M-i, M-i
—  6. zakryl M. tvář svou
—  11. řekl M. k Bohu; 13.
—  14. řekl Bůh M-ovi: Jsem, který jsem
— 15. řekl ještě Bůh M-ovi: Takto díš
—  4, 1. odpověděl M., a řekl: Aj, neuvěří mi
—  3. utíkal M. před ním (hadem)
—  20. vzav M. ženu svou, vsadil
—  21. řekl H. M-ovi: Když půjdeš
—  27. jdi vstříc M-ovi na poušť
— 28. vypravoval M. Aronovi všecka slova
—  30. slova, kt. mluvil H. k M-ovi
— 5, 1. potom přišli M. s Aronem; 7, 10.
—  6, 2. mluvil ještě Bůh k M-ovi: Já jsem
—  20. kterážto porodila mu Arona a M-e
—  26. to j. ten Aron a M., jimž řekl H.
— 7, 6. učinil M. a Aron tak; 20.
—  7. byl M. v osmdesáti letech
—  10. všel M. s Aronem k Faraonovi
—  8, 8. Farao povolav M-e a Arona
— 9, 8. řekl H. M-ovi a Aronovi
—  10, 3. všel M. s Aronem k Faraonovi
— 11, 3. M. veliký byl velmi v zemi Eg.
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2 M. 11, 4. řekl M.: Takto praví H.
— 12, 1. mluvil H. k M-ovi a k Aronovi
— 13, 1. mluvil H. k M-ovi řka: Posvěť
— 14,11. řekli M-ovi: Proto vyvedl jsi nás
— 21. vztáhl M. ruku svou na moře; 27.
— 31. věřili H. i M-ovi, služebníku jeho
— 15, 1. zpíval M. a synové Izr. píseň tuto
—  22. hnul M. lidem od moře
— 24. reptal lid na M-e
— 16, 2. reptalo shromáždění proti M-ovi
— 17, 2. domlouval se lid na M-e
— 4. volal M. k H.: Což mám činiti
— 6. učinil tak M. před očima starších
— 9. řekl M. k Jozue: Vybeř muže
— 10. Jozue udělal, jakž mu poručil M.

M., Aron a Hur vstoupili na vrch
— 11. dokudž M. vzhůru držel ruce své
— 12. ruce M-ovy byly obtíženy
— 15. vzdělal M. oltář a jméno jeho
—  18, 1. slyšel Jetro, test M-ův

kt. učinil Bůh M-ovi a Izraelovi
— 12. jedli s tchánem M-ovým před B.
— 24. uposlechl M. řeči tchána svého
— 19, 3. M. vstoupil k Bohu; a mluvil H.
— 20. vstoupil M. (na Sinai)
— 20,19. řekli M-ovi: Mluv ty s námi
— 24, 1. M-ovi řekl: Vstup k H.
— 31,18. dal Pán M-ovi dvě dsky svědectví
— 32, 1. prodléval M. sestoupiti s hůry

M-ovi nevíme, co se přihodilo
— 23. M-ovi, nevíme, co se stalo
—  33, 7. M. vzav Stánek, rozbil jej vně
— 34, 1. řekl H. k M-ovi: Vyteš dvě dsky
— 4. M. vytesal dvě dsky kamenné
— 8. M. sklonil hlavu k zemi
— 27. řekl H. M-ovi: Napiš slova tato
— 29. když sestupoval M. s hory Sinai
— 35, 1. svolal M. všecko shromáždění
— 39,43. požehnal jim M.

4 M. 7,89. když vcházel M. do stánku úmluvy
— 12, 1. mluvila Maria i Aron proti M-ovi
— 2. zdaliž jen skrze M-e mluvil H.
— 3. byl M. nejtišší ze všech lidi
— 7. neni takový služebník můj M.
— 13, 4. poslal je M. z pouště Fárán
— 17, 7. zanechal M. prutů před H.; 9.
— 20, 2. sešli se proti M-ovi
— 3. domlouval se lid na M-e
— 6. odŠél M. s Aronem od tváři shrom.
— 7. mluvil H. k M-ovi: Vezmi hůl
— 10. svolali M. s Aronem všecko množství
— 11. pozdvihl M. ruky své, a udeřil

v skálu
— 21, 9. udělal M. hada měděného;

2 Kr. 18, 4.
— 27,12. řekl H. M-ovi: Vstup na horu
— 33, 2. sepsal pak M. vycházeni jejich

5 M. 31,14. řekl H. M-ovi: Již se přiblížili
— 30. mluvil M. v uši všeho shr.; 32, 44.
— 32,48. mluvil H. k M-ovi: Vstup na horu
— 33, 1. toto j. požehnáni, kt. požehnal M.
—  34, 1. Vstoupil Mi na horu Nébo
— 5. umřel tam M., služebník H.

5 M. 34, 7. byl M. ve 120 letech, když umřel
— 8. plakali synové Izraelští M-e 30 dní
— 10. nepovstal prorok podobný M-ovi 

Joz. 1, 5. jakož jsem byl s M-em; 3, 7.
— 17. rovně jakž jsme poslouchali M-e
— 4,14. i báli se ho, jako se báli M-e 

Soud. 4,11. od synů Chobab, tchána M-ova 
Neh. 13, 1. čteno j. v knize M-ově
Ž. 90, 1. modlitba M-e, muže Božího
— 99, 6. M. a Aron mezi kněžími jeho
— 103, 7. známé učinil M-ovi cesty své
— 105,26. poslal M-e, sluhu svého
— 106,16. když horlili proti M-ovi ve vojště
— 23. kdyby se byl M. nepostavil v mezeře
—  32. až se i M-ovi zle stalo pro ně 

Iz. 63,11. rozpomínal se lid jeho na M-e
— 12. kt. je vedl po pravici M-ově

Jer. 15, 1. byť se postavil M. před obl. mým 
Mich. 6, 4. poslal jsem před tváři tvou M-e,
Mal. 4, 4. pamatujte na zákon M-e
Mat. 8, 4. obětuj dar ten, kt. přikázal M.
Mat. 17, 3. ukázali se jim M. a Eliáš; Mk. 9, 4. 

Luk. 9, 30.
— 4. tři stánky, M-ovi jeden; Mk. 9, 5.

Luk. 9, 33.
— 19, 7. 8. M. lístek rozloučení
— 22,24. Mistře, M. pověděl
— 23, 2. na stolici M-ově posadili se 

Mk. 10, 3. co vám přikázal M.? 4.
----12,19. M. nám napsal; Luk. 20, 28.
Luk. 16,29. majiť M-e a proroky; 31.
— 20,37. M. ukázal při onom kři
— 24,27. počav od M-e a všech proroků 

Jan 1,17. zákon skrze M-e dán jest; 7, 19.
— 3,14. jakož M. povýšil hada na poušti
— 5, 45. jestiť, kdo by žaloval na vás, M.
— 46. kdy byste věřili M-ovi
— 6, 32. ne M. dal vám chléb s nebe
— 7,22. ne že by z M-e byla (obřízka)
— 9,28. ale my jsme M-ovi učedlníci
— 29. my víme, že M-ovi mluvil Bůh 

Sk. 6,11. my jsme jej slyšeli ml. proti M-ovi
— 14. že zkazí ustanovení, kt. vydal M.
— 7,22. vyučen jest M. vší moudrosti
— 32. zhroziv se M., nesměl patřiti
— 13,39. nemohli skrze zákon M-ův ospraved.
— 15,21. M. od dávných věků má po městech 

Řím. 5,14. kralovala smrt od Adama až do M-e
— 10, 5. M. píše o spravedlnosti
— 19. první M. řekl: Já k závisti vás

1 Kor. 10, 2. všickni v M-e pokřtěni jsou
2 Kor. 3, 7. nemohli patřiti v tvář M-ovu;

2 M. 34, 29. 30. 35.
— 13. ne jako M. kladl zástěru
— 15. když čten bývá M., zástěra j.

2 Tim. 3, 8. a Jambres zprotivili se M-ovi
Žid. 3, 2. věrného, jako i M. byl ve všem domě

— 3. větší slávy tento nad M-e j. hoden
—  5. M. věrný byl v celém domě jeho
— 10,28. kdož by pohrdal zákonem M-ovým
— 11,23. věrou M. ukryt byl za tři měsíce
— 24. věrou M. odepřel slouti synem
— 12,21. Že M. řekl: Lekl jsem se, až
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Juda 9. hádal se o tělo M-ovo 
Zj. 15, 3. zpívají píseň M-e 

Moknouti.
Job 24, 8. přívalem v horách m-ouce 

Mokřina.
1 M. 41, 2. kt. pásly se na m-ách; 18.

Mol.
Job 4,19. zetříni bývají snáze než m.
— 13,28. jako roucho, kteréž ji m.

2. 39,12. jako m. k zetlení přivodíš zdárnost 
Iz. 14,11. m-i tobě podestláno
— 50, 9. m. sžíře je; 51, 8.

Oz. 5,12. já byl jsem jako m. Efraimovi 
Mat. 6,19. na zemi, kdež m. a rez kazí
— 20. kdež ani m. nekazí; Luk. 12, 33.

Molatitský.
1 Sam.18,19. Merob dána Adrielovi M-ému 

Moloch.
3 M. 18,21. aby proveden skrze oheň modly M.
— 20, 2. dal ze semene svého modle M.

1 Kr. 11, 5. obrátil se Šalomoun k M.; 33.
— 7. M-ovi, ohavnosti synů Ammon

2 Kr. 23,10. aby nevodil syna skrze oheň M-ovi 
Jer. 32,35. vodili syny a dcery své M-ovi
Sk. 7,43. nosili jste stánek M-ův 

Viz: Melchom,
Monenim.

Soud. 9,37. cestou rovin M.
Mor.

2M. 5, 3. aby nedopustil na nás m-u
— 9, 3. m. těžký velmi; 15.

3M. 26,25. tam pošli m. mezi vás
4 M. 14,12. raním jej m-em a rozženu jej 
2Sam.24,13. aby za tři dni byl m. v zemi?

1 Par. 21, 12.
1 Kr. 8,37. byl-li by m., sucho; 2 Par. 6, 28. 
2. 78, 50. ano i na hovada jejich m. dopustil 
Jer. 14,12. hladem a m-em já zhubim je; 24,10.
— 27, 8. m-em navštívím národ ten
— 34,17. vyhlašuji proti vám svobodu m-u 

Ez. 5,12. třetina tebe m-em zemře; 6, 12.
— 17. m. a krev přijde na tebe
— 7,15. meč bude vně, m. a hlad doma

toho, kdož bude v městě, m. zahubí
— 14,19. m. poslal-li bych na zemi
— 33,27. kdo v jeskyních m-em zemrou
— 38,22. vykonám při něm soud m-em 

Am. 4,10. poslal jsem na vás m.
Mat. 24, 7. budou hladové a m-ové; Luk. 21,11. 

Mord.
Ez. 9, 9. naplněna j. země m-y; Ez. 26, 15. 
Sk. 9, 1. dychtě po pohrůžkách a po- m-u

Mordéř.
Mat. 23,37. Jeruzaléme, m-i proroků
1 Tím. 1, 9. uložen zákon m-ům otců

Mordováni.
Kaz. 3, 3. čas m. a čas hojeni

Mordovati.
1 Sam.14,13. oděnec jeho m-al je, jda za nim
1 Kr. 18* 4. když Jezábel m*ala proroky H.

2Kr. 6,22. odpověděl (Elizeus): Nem-uj
Job 24,14. vražedlník m-uje chudého
2. 44,23. pro tebe m-áni býváme
—  94, 6. vdovy a příchozí m.

Jer. 7, 9. kradouce, m-ujíce a cizoložíce
—  41, 8. nem-uj nás; máme sklady skryté 

Pláč 3,43. m-uješ a nešanuješ
Mat. 10,28. kt. m-uji tělo
— 24, 9. budou vás m.

Mk. 13,12. děti budou je m. (rodiče)
Luk. 11, 49. z těch některé m. budou
—  13,34. Jeruzaléme, ježto m-uješ proroky 

Jan 10,10. aby kradl, m-al a hubil
—  16, 2. kdož vás m. bude, domnívati se 

Sk. 26,10. když měli m-áni býti

More.
1 M. 12, 6. prošel Abram až k rovině M.
5M. 11,30. blízko rovin M.

Moria.
1 M. 22, 2. vezmi Izáka a jdi do země M.
2 Par. 3, 1. začal stavětí Šalomoun na hoře M.

Morní.
5M. 28,21. aby se přidržely tebe m. bolesti
—  32,24. nakažením m-im žráni budou

2. 91, 3. vysvobodí tě od nakaženi m-iho
— 6. ani nakaženi m-ího v mrákotě

ani povětří m-ího v poledni čas 
Ab. 3, 5. před tváři jeho šlo m. nakaženi

Moruše.
2 Sam. 5,24. když uslyšíš, že šusti vrchové m-i;

1 Par. 14, 15.
2. 84, 7. jdouce přes údolí m-i
Luk. 17, 6. řekli byste této m-i: Vykořeň se

Moře.
1 M. 1,10. shromážděni vod nazval m-em
2 M. 14, 2. mezi Magdalem a m-em
— 29. posuchu prostředkem m.; Neh. 9,11.
—  15, 4. vozy Faraonovy uvrhl do m.

5 M. 30,13. kdo se nám přeplaví za m.
Joz. 1, 4. až do m. velikého na západ slunce
—  15, 5. meze pak na východ j. m. slané
—  16, 3. po mezi jde k m-i; 18, 12. 19, 11.

1 Kr. 18,43. vystup a pohleď tam k m-i
2 Kr. 16,17. m. složil s volů měděných
1 Par. 16,32. zvuk vydá m.; 2. 96, 11. 98, 7.
2 Par. 4, 4. jich zadkové byli pod m-em
— 6. m., aby se z něho kněži umývali
—  9,21. měl lodi, kt. přecházely přes m.
—  20,36. nadělal lodi, kt. přecházely přes m.
—  37. tak nemohly se doplaviti přes m. 

Neh. 9, 6. jsi učinil nebesa, zemi, m. i všecko,
což j. v nich; 2. 146, 6. Sk. 4, 24.
14, 15. Zj. 14, 7.

Job 7,12. zdali jsem já m-em, že jsi
—  11, 9. dokonalost VŠemoh. j. širší než m.
—  26,12. moci svou rozdělil m.
—  28,14. m. také di: Není u mne
—  38, 8. kdo zavřel jako dveřmi m.?
—  41,22. kormoutilo se m. jako v moždíři 

2. 24, 2. on ji na m-i založil
—  46, 3. zpřevracely se hory do prostřed m.
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Ž. 65, 6. Bože, naděje i m. dalekého
— 8. skrocuješ zvuk m.
— 66, 6. obrátil m. v suchost
— 69,35. chvaltež ho nebesa, země, m.
— 72, 8. panovati b. od m* až k m-i; 89,26.
— 10. králové při m-i pocty mu přinesou
— 74,13. ty silou svou rozdělil jsi m.
— 77,20. skrze m. byla cesta tvá; 78, 13.
— 78,13. rozdělil m., a převedl je
— 89,10. ty panuješ nad dutím m.
— 26. vložím na m. ruku jeho
— 95, 5. jehož j. i m., nebo on je učinil
— 104,25. v moři velikém a přeširokém
— 107,23. kt. se plaví po m-i na loděch
— 114, 3. to když vidělo m., uteklo; 5.
— 139, 9. abych bydlil při nejdalším m-i 

Př. 8,29. když ukládal m-i cíl jeho; Jer. 5,22.
— 23,34. jako ten, kt. spí uprostřed m.
— 30,19. cesty lodí u prostřed m.

Kaz. 1, 7. všecky řeky jdou do m.
avšak se m. nepřeplňuje

Iz. 11, 9. tak jako vodami m. naplněno j.
— 19, 5. vymizejí vody z m., i řeka osákne
— 21, 1. břímě pustého m.
— 23,11. vztáhl ruku svou na m.
— 50, 2. žehráním svým vysušuji m.
— 57,20. bezbožní budou jako m. zbouřené 

Jer. 5,22. kt. jsem položil písek za cíl m-i
— 27,19. takto praví H. o tom m-i
— 51, 42. vystoupí proti Babylonu m.

Pláč 2,13. veliké j. jako m. potření tvé
Ez. 26, 3. jako bych přivedl m. s vlnami
Dan. 7, 3. čtyři šelmy vystupovaly z m.
Am. 8,12. toulati se budou od m. k m-i
— 9, 3. pakli by se skryly na dně m.

Jon. 1,12. vezměte a uvrzte mne do m.; 2,4.
Nah. 1, 4. když domlouvá m-i (H.)
— 3, 8. jehož (Nó) val bylo m.

Ag. 2, 7. pohnu m-em i suchostí 
Zach. 9, 4. Pán vrazí do m. sílu jeho
Mat. 8,26. přimluvil větrům a m-i; 27.
— 32. stádo těch vepřů do m.; Mk. 5, 13.
— 13, 47. podobno vrŠi puštěné do m.
— 14,25. jda po m-i; Mk. 6, 48. Jan 6, 19.
— 17,27. jda k m-i, vrz udici
— 21,21. vrz sebou do m.; Mk. 11, 23.
— 23,15. že obcházíte m. i zemi 

Mk. 1,16. ani pouštějí síti do m.
— 4, 1. vstoupiv na lodí, seděl na m-i (Ježíš)
— 5, 1. přeplavili se přes m.
— 9,42. aby vržen byl do m.

Luk. 17, 2. lépe, aby vržen byl do m.
— 6. přesaď se do m.; (Mk. 11, 23.)
— 21,25. když zvuk vydá m. a vlnobití 

Jan 6,25. nalezše ho za m-em
— 21, 7. Šimon Petr pustil se do m.

Sk. 10, 6. u Šimona, kt. má dům u m.
— 32. v domě Šimona koželuha u m.
— 27,38. vysýpajíce pšenici do m.
— 41. na místo, kdež se dvoje m. schází
— 28, 4. ač z m. vyšel, však pomsta nedá

1 Kor. 10, 1. že otcové naši všickni m. přešli; 2.
2 Kor. 11,25. třikrát jsem na m-i tonul

2 Kor. 11,26. v nebezpečenství na m-i 
Zj. 7, 3. neškoďte zemi, ani m-i
— 10, 2. postavil nohu svou pravou na m-i
— 14, 7. k t učinil nebe, země i m.
— 18, 21. hodil jím (kamenem) do m., řka
— 20,13. vydalo m. mrtvé, k t byli v něm
— 21, 1. m. již nebylo

Moře červené.
Sk. 7,36. čině divy na m-i č-ém 
žid. 11,29. věrou přešli m. č.

Moře měděné.
2 Kr. 25,13. m. m., kt. bylo v domu H.;

1 Par. 18, 8. Jer. 52, 17.
Moře pusté.

5 M. 3,17. až k m-i p-ému; Iz. 21, 1.
Moře rudé.

2 M. 10,19. uvrhl je (kobylky) do m. r-ého
— 13,18. přes poušť, kt. j. při m-i r-ém
— 15, 4. hejtmané jeho ztopeni v m-i r-ém 

Joz. 2,10. vysušil H. vody m. r-ého
—  4, 23. jakož učinil H. Bůh náš m-i r-ému 

1 Kr. 9,26. na břehu m. r-ého v zemi Idumej. 
ž. 106, 7. odporní byli při m-i, při m-i r-ém
— 9. přimluvil m-i r-ému, a vyschlo
— 21. 22. činil věci přehrozné při m-i r-ém
— 136,13. rozdělil m. r. na díly
— 15. uvrhl Faraóna s vojskem do m.

r-ého
Jer. 49,21. křik jejich slyšán bude u m. r-ého 

Moře sklené.
Zj. 4, 6. m. s.; 15, 2.
— 15, 2. ani stojí nad tím m-em s-ým

Moře slané.
4 M. 34, 3. bude vaše pomezí od břehu m. s-ého
— 12. bude konec jeho u s-ého m.

5 M. 3,17. až k m-i pustému, jenž j. m. s.
Joz. 3,16. vody k m-i s-ému sešly a sběhly
— 15, 2. meze poledni kraj m. s-ého

Moře slité.
1 Kr. 7,23. udělal také m. s*
2 Par. 4, 2. udělal též m. s.

Moře solné.
1 M. 14, 3. do údolí Siddim, to j. již m. s.

Mořský.
1 M. 1,26. ať panují nad rybami m-ými
— 32,12. rozmnožím símě tvé jako pisek m.

2 Par. 9,21. vracovaly se ty lodí m-é
Job 6, 3. že by se nad písek m. těžší ukázalo
— 9, 8. šlapá po vlnách m-ých
— 12, 8. ryby m-é vypravovati budou tobě
— 38,16. přišel-lis až k hlubinám m-ým?

Ž. 33, 7. shrnul jako na hromadu vody m-c 
Iz. 23, 1. kvělte lodí m-é; 14.
— 60, 5. se obrátí k tobě množství m-é 

Ez. 38,13. kupci m-šti řeknou tobě (Gogovi) 
Mich. 7,19. uvržeš do hlubin m-ých hříchy naše 
Mat 18, 6. aby pohřížen do hlubokosti m-é

(Mk. 9, 42.) 
ftím. 9,27. počet synů Izr. jako písek m.
Juda 13. vzteklé vody m-é, vymítající
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Mosaz.
Ezd. 8,27. dvě nádoby z m-i nejlepší 
Zj. 1,15. nohy jeho podobné m-i; 2, 18. 

Mošna.
Mat. 10,10. ani m-y na cestu; Mk. 6, 8.; Luk. 9, 3. 
Luk. 10, 4. nenostež pytlíka, ani m-y
— 22, 35. když jsem vás posílal bez m-y
— 36. vezmi též i m-u

Molnicka.
1 Sam. 17, 40. vložil je do m-y pastýřské
— 49. David vztáh ruku svou k m-e

Motati se.
Job 5,14. ve dne m-ají se jako ve tmách 
Ž. 107,27. m-ají se jako opilý 
Iz. 24,20. m-aje m. se bude země

Motyka.
1 Sam.13,20. aby ostřil sobě m-u svou
— 21. sic byly štěrbiny na m-ách

Iz. 2, 4. zkují meče své v m-y; Mich. 4, 3.
— 7,25. hory, kt. m-ou kopány býti mohou 

Joel 3,10. zkujte m-y své v meče

Moudrost.
2 M. 31, 3. naplnil jsem ho m-í
— 35, 31. naplnil ho m-í i uměním

5 M. 4, 6. to j. m. vaše
— 34, 9. Jozue naplněn j. duchem m-i 

1 Kr. 2, 6. zachováš se podlé m-i své
— 4, 30. větší m. Šalomounova, než m. všech

národů východních a m. Eg.; 34.
— 34. m. Šalomounova; 10, 4. 6. 7. 8. 23. 24.

2 Par. 9, 23.
— 5,12. dal H. m. Šalomounovi; 4, 29.
— 10, 6. praváť j. řeč o m-i tvé; 2 Par. 9, 5.

1 Par. 22,12. dejž tobě H. rozum a m.
2 Par. 1,11. žádal jsi sobě m-i
Job 4,21. umírající, ale ne v m-i
— 12, 2. v pravdě, že s vámi umře m.
— 12. při starcích j. m.
— 13. u Boha m. a síla
— 13, 5. bylo by vám to za m.
— 28,12. m. kde nalezena bývá?
— 18. nabytí m-i dražší j. nad klenoty
— 28. bázeň Páně j. m.
— 32, 7. starší v známost uvedou m.
— 13. nalezli jsme m.
— 37, l i .  sem i tam obrací se (oblak) m-í jeho
— 38, 36. kdo složil u vnitřnostech m.?
— 39,17. nedal jemu Bůh m-i 

Ž. 19, 8. m. dávající neumělým
— 37, 30. ústa spravedlivého mluví m.
— 49, 4. ústa má mluviti budou m.
— 51, 8. skrytou m. zjevil jsi mi
— 90,12. abychom uvodili m. v srdce
— 111,10. počátek m-i j. bázeň H.

Př. 1,20. m. vně volá, na ulicech vydává hlas
— 2, 2. nastavíš-li m-i ucha svého
— 10. když vejde m. v srdce tvé
— 3,13. blahoslavený člověk nalézající m.
— 19. H. m-í založil zemi
— 4, 5. nabuď m-i; 7. 23, 23.
— 7. předně m-i, m-i nabývej

Př. 7, 4. rci m-i: Sestra má jsi
— 8, 1. zdaliž m. nevolá?
— 11. lepší j. m. než drahé kamení
— 12. já m. bydlím s opatrností
— 9, 1. m. vystavěla dům svůj
— 10, 31. ústa spravedlivého vynášejí m.
— 11, 2. při pokorných j. m.
— 13,10. při těch, jenž užívají rady, j. m.
— 14, 8. m. opatrného j., aby rozuměl
— 15, 33. bázeň H. j. cvičení se m-i
— 16,16. lépe j. nabýti m-i než zlata
— 18, 4. potok rozvodnilý pramen m-i
— 19, 8. kdož miluje duši, nabývá m-i
— 21, 30. není žádné m-i proti H.
— 24, 3. m-í vzdělán bývá dům
— 7. vysoké jsou bláznu m-í
— 14. tak umění m-i duši tvé
— 29, 3. muž, kt. miluje m.
— 15. metla a kárání dává m.

Kaz. 1,16. rozšířil jsem m. nade všecky
srdce mé dosáhlo množství m-i

— 18. kde j. mnoho m-i, tu mnoho hněvu
— 2, 9. nadto m. má zůstávala při mně
— 13. užitečnější m. než bláznovství
— 26. člověku dává m.
— 7,11. dobrá jest m. s statkem
— 12. v stínu m-i odpočívají

přednější j. umění m-i
— 19. m. posiluje moudrého nad 10 knížat
— 23. ale m. vzdálila se ode mne
— 9,16. lepší j. m. než síla
— 18. lepší j. m. než nástrojové váleční 

Iz. 10,13. to jsem vykonal v m-i své
— 11, 2. Duch m-i a rozumnosti
— 40,28. vystižena býti nemůže m. jeho
— 47,10. m. a umění tvé tě převrátilo 

Jer. 8, 9. jakáž tedy j. ní. jejich?
— 9, 23. nechlub se moudrý v m-i své
— 10,12. okršlek světa m-i svou; 51, 15.
— 49, 7. což není více m-i v Teman?

Dan. 1,20. ve všelikém slovu m-i zběhlejší
— 2,20. m. a síla jeho j.
— 21. dává m. moudrým
— 30. ne skrze m., kt. by při mně byla 

Mat. 11,19. ospravedlněna j. m.; Luk. 7, 35.
12, 42. slyšela m. Šalomounovu; Luk. 11, 31.

— 13, 54. odkud má tento m. tuto?
Mk. 6, 2. jaká j. to m., kt. j. dána jemu?
Luk. 2, 40. posilovalo se v duchu, plné m-i
— 52. Ježíš prospíval m-í
— 11, 49. protož i M. Boži řekla: Pošliť k nim
— 21,15. jáť dám vám ústa a m.

Sk. 6,10. nemohli odolati m-i
— 7,10. dal jemu m. před tváří Faraóna 

iíim. 11, 33. ó hlubokosti bohatství i m-i
1 Kor. 1,17. evangelium kázati, ne v m-i řeči
— 19. zahladím m. moudrých
— 20. neobrátil m-i světa v bláznovství?
— 21. v m-i Boží svět nepoznal skrze m.
— 22. Řekové hledají m-i
— 24. Krista, Boží moc a Boží m.
— 30. kt. učiněn j. nám m. od Boha
— 2, 1. já přišed, nepřišel jsem s m-í

22
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1 Koř. 2, 4. v slibných lidské m-i řečech
— 5. aby víra vaše nebyla na m-i lidské
— 6. m. mluvíme mezi dokonalými
— 7. mluvíme m. Boži v tajemství
— 13. ne těmi slovy, jimž lidská m. učí
— 3,19. m. světa bláznovství j. u Boha
— 12, 8. dána bývá skrze Ducha řeč m-i 

Ef. 1, 8. ve vší m-i a opatrnosti
— 17. aby Bůh dal vám ducha m-i
— 3,10. skrze církev rozličná m. Boží 

Kol. 1, 9. ve vší m-i a rozumnosti
— 2, 3. v němž jsou všickni pokladové m-i
— 8. ať by vás někdo neobloupil m-í

světa
— 23. kt. věci mají tvárnost m-i
— 3,16. přebývejž ve vás se vší m-í
— 4, 5. choďtež v m-i před těmi

Jak. 1, 5. jestliže komu nedostává se m-i
— 3,15. neníť ta mi s húry
— 17. m., kt. j. s hůry

2 Petr 3,15. Pavel, podlé sobě dané m-i
Zj. 5,12. hodenť j. ten Beránek vzíti m.
— 7,12. sláva a m. Bohu našemu
— 13,18. tuť j. m. Kdo má rozum, sečtiž
— 17, 9. tentoť j. smysl a máť m.

Moudrý.
1 M. 41,39. neníť žádného tak m-ého jako ty
5 M. 1,13. vydejte ze sebe muže m-é
— 16, ld. dar oslepuje oči m-ých
— 32,29. ó by m-ří byli

2 Sam.14, 2. povolav ženy m-é (z Tekoa)
— 20. pán můj m. jako anděi

1 Kr. 3,12. dalť jsem srdce m-é
Job 5,13. lapá m-é v chytrosti jejich
— 15, 2. zdali m. vynášetí má uměni po

větrné
Job 32, 9. slavní ne vždycky jsou m-ří 
2. 107,43. kdo j. tak m., aby toho šetřil?
Př. 1, 5. když poslouchati bude m.
— 3, 7. nebývej m. sám u sebe
— 35. slávu m-ří dědičně obdrží
— 9, 8. přimlouvej m-ému, a b. tě milovati
— 9. učiň to m-ému a bude moudřejší
— 12. budeš-li m., sobě m. budeš
— 10, 1. syn m.; 13, 1.
— 14. m-ří skrývají uměni
— 11,30. kdož vyučuje duše, j. m.
— 12,15. kdo poslouchá rady, m. j.
— 13,14. naučení m-ého j. pramen života
— 20. kdo chodí s m-ými, bude m.
— 14, 1. m-á Žena vzdělává dům svůj
— 3. rtové m-ých ostříhají jich
— 16. m. odstupuje od zlého
— 15. 7. rtové m-ých rozsívají uměni
— 20,26. král m. rozptyluje bezbožné
— 21,11. když se uměle nakládá s m-ým
— 22,17. slyš slova m-ých
— 24, 5. muž m. j. silný
— 26, 5. aby sám u sebe nebyl m.
— 12. an j. m. sám u sebe
— 27,11. buď m., synu můj
— 28,11. m. j. u sebe sám muž bohatý

Kaz. 2,14. m. má oči v hlavě své
— 16. není památka m-ého na věky

jakož umírá m., tak i blázen
— 7, 4. srdce m-ých v domě zármutku
— 7. sužov. k bláznovství přivodí m-ého
— 16. aniž buď příliš m.
— 23. a řekl jsem: budu m-ým
— 9,11. že nezáleží ani živnost na m-ých
— 16. m. chudého byla v pohrdání
— 10, 2. srdce m-ého j. po pravici jeho 

Iz. 5,21. běda těm, kt. jsou m-ří sami u sebe
— 19,11. m-ých rádců rada zhloupěla

syn m-ých já jsem?
— 12. kdež jsou ti m-ří tvoji?

Jer. 4,22. m-ří jsou k činění zlého
— 8, 8. m-ří jsme, a zákon H. máme
— 9. kohož zahanbili ti m-ří?
— 9,12. kdo j. ten muž m.
— 23. nechlub se m. v moudrosti své 

Ez. 27, 8. m-í tvoji, ó Týre! bývali 
Dan. 2,21. dává moudrost m-ým
— 12,10. m-ří porozumějí

Oz. 14, 9. kdo j. m., porozuměj 
Mat. 7,24. připodobním muži m-ému
— 11,25. že jsi skryl tyto věci před m-ými

Luk. 10, 21.
— 23,34. posílám k vám proroky a m-é 

Řím. 1,22. měvše se za m-é, blázni
— 16,19. abyste byli m-ří k dobrému
— 27. samému m-ému Bohu sláva;

1 Tim. 1, 17. Juda 25.
IKor. 1,20. kde j. m.? kde učený?
— 26. nemnozí m-ří podlé těla
— 27. aby zahanbil m-é
— 3,18. zdá-li se komu, že j. m.

budiž bláznem, aby byl m-ým
— 20. znáť Pán přemyšlování m-ých
— 6, 5. není mezi vámi m-ého?

2 Kor. 11,19. snášíte nem-é, jsouce m-ři 
Ef. 5,15. ne jako nem-ří, ale jako m-ří
2 Tim. 3,15. mohou m-ého učiniti k spaseni 
Jak. 3,13. kdo j. m. a umělý mezi vámi

Moudře.
2. 104,24. všeckys je m. učinil
— 136, 5. kterýž učinil nebesa m.

Př. 28,26. kdož chodí m., pomůže sobě 
Mk. 12,34. že by m. odpověděl 

Moudřejší.
1 Kr. 4,31. m. byl (Šalom.) nad všecky lidi 
2. 119,98. m-ho mne činíš přikázáními svými 
Př. 9, 9. učiň to moudrému a bude m.
— 30,24. malé, avšak m. nad mudrce

1 Kor. 1,25. bláznovství Boží j. m. nežli lidé

Moucha.
Kaz. 10, 1. m-y mrtvé nasmrazují mast 
Iz. 7,18. pošepce H. m-ám při řekách Egypt. 

Mouka (bělná).
1 M. 18, 6. tři míry m-y bělné zadělej
3 M. 2, 4. z m-y bělné koláčové; 4 M. 6, 15.
4 M. 5,15. desátý díl efi m-y ječné
1 Sam.28,24. vzavši m-y, napekla z ní chlebů
1 Kr. 17,14. m. z kbelíka nebude strávena; 16.
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2 Kr. 4, 41. (Elizeus) řekl: Vezměte m-y
— 7, 1. míra m-y bělné bude za lot stříbra 

Iz. 47, 2. chyť se žernovu a mel m-u
Ez. 46,14. oleje k skropení m-y bělné
0  z. 8, 7. úroda nevydá m-y
Mat. 13,33. zadělala ve třech měřicích m-y; 

Luk. 13, 21.
Mouřenín.

2 Par. 14, 9. vytáhl proti nim Zerach M.
— 12. ranil H. M-y před Azou; 13.

2. 87, 4. připomínatiť budu Tyrské i M-y 
Iz. 20, 5. užasnou se nad M-y, útočištěm 
Jer. 13,23. může-li změniti m. kůži svou
— 38, 7. Ebedmelech M.; 10. 12. 39, 16.
— 46, 9. nechť vytáhnou i silní M-ové 

Ez. 30, 5. M-ové mečem padnou
— 38, 5. Perské, M-y s nimi, všecky ty 

Dan. 11, 43. M-ové za ním půjdou
Am. 9, 7. zdaliž nejste podobni synům M-ů? 
Sof. 2,12. i vy M-ové mečem zbiti budete 
Sk. 8, 27. aj, muž M. navracoval se na voze 

Mouřenínský,
2Kr. 19, 9. o Tirhákovi králi M-ém; Iz. 37, 9. 
Est. 1, 1. od Indie až k M-é zemi; 8, 9.
Job 28,19. smaragd z M-é země
2. 68,32. M-á země vztáhne ruku k Bohu
Iz. 20, 4. povede jaté M-é nahé a bosé
— 45,14. kupectví M-á k tobě přijdou

Ez. 30, 4. bude přetěžká bolest v M-é zemi
— 9. přestrašili M-ou zemi ubezpečenou 

Sof. 3,10. kt. jsou za řekami. M-é země
Sk. 8,27. komorník královny M-é Kandáces 

Mozk.
Job 21,24. m. kostí jeho svlažován bývá 
Iz. 25, 6. z věcí tučných, m. v sobě majících 
žid. 4,12. až do rozdělení m-u v kostech 

Mozoch.
1 M. 10, 2. 1 Par. 1, 5. synové Jáfetovi: M.

Moždíř.
4M. 11, 8. tloukli v m-ích
Job 41,22. kormoutilo se moře jako v m-i

Možné.
Mat. 19,26. u Boha všecko j. m-é
— 24,24. by m-é bylo i vyvolené; Mk. 13,22.
— 26, 39. jest-li m-é, nechť odejde ode mne 

Mk. 9,23. všeckoť j. m-é věřícímu
— 14, 36. Otče, všecko j. m-é tobě

Luk. 17, 1. není m., aby nepřišla pohoršení
— 18,27. m-é j. u Boha

Sk. 2,24. nebylo m. jemu, držánu býti
Řím. 12,18. jestliže j. m-é, se všemi lidmi 
Gal. 4,15. kdyby to m-é bylo, oči byli byste
žid. 10, 4. m. není, aby krev býků shladila

Možnost.
2 M. 18,18. nad m. tvou těžká j. tato věc
4 M. 11,14. neboť j. to nad m. mou
1 Par. 29, 2. podlé své nejvyšší m-i
Ezd. 2, 69. vedlé m-i své dali náklad k dílu
Kaz. 9,10. všecko podlé m-i své konej
Mat. 25,15. každému podlé m-i jeho
Sk. 11,29. podlé m-i umínili posla ti ku pomoci

1 Kor. 10, 13. pokoušeti nad vaši m.
— 16, 2. slož schovaje podlé m-i

2 Kor. 1, 8. že jsme přetíženi byli nad m.
— 8, 3. podlé m-i, ba i nad m. hotovi

Možný.
1 Sam.25, 2. byl Člověk ten m. velmi

Mračno.
Job 3, 5. aby jej byla přikvačila m-a
— 37,10. rozhání m. světlem svým

Joel 2, 2. den temnosti a m-a; Sof. 1, 15. 
Mrákota.

2 M. 20,21. Mojžíš přistoupil k m-ě
5 M. 4,11. byly na ni tmy, oblak a m.
— 5,22. mluvil H. z oblaku a m-y

2 Sam.22,10. m. pod nohami jeho; 2. 18, 10.
1 Kr. 8.12. H. řekl, že bude přebývati v m-ě;

2 Par. 6, 1.
Job 3, 6. ó by noc tu m. byla opanovala!
— 10,22. kdež j. sama m., sama pouhá m.
— 22,13. skrze m-u-liž by soudil?
— 23,17. před tváří mou nezakryl m-y
— 30,26. nadál jsem se světla, ale přišla m.
— 38, 9. položil m-u místo plének

ž. 91, 6. nakažení vlekoucího se v m-ě
— 97, 2. oblak a m. j. vůkol něho
— 143, 3. na to mne přivodí, abych bydlil

v m-ě
Př. 4,19. cesta bezbožných jako m.
— 7, 9. ve tmách nočních a v m-ě
— 20,20. zhasne svíce jeho v temných m-ách 

Iz. 5,30. a aj, m. a úzkost
— 8,22. všudy ssoužení a tma, m., bída
— 9, 1. ne tak obklíčí m. té země
— 29,18. z m-y oči slepých prohlédnou
— 44,22. zahladím jako m-u hříchy tvé
— 58,10. m. tvá bude jako poledne
— 59, 9. čekáme-li na blesk, v m-ách cho

díme
— 60, 2. tmy přikryjí zemi a m. národy 

Jer. 13.16. proměnil by je (světlo) v m-u
— 23,12. cestu podobnou plzkosti v m-ě 

Ez. 34,12: kamž v den m-y rozptýleny byly 
Joel 2, 2. den oblaku a m-y; Sof. 1, 15.
Am. 5,20. v němž není blesku, ale m.
Sk. 13,11. připadla na něj m. a tma 
žid. 12,18. nepřistoupili jste k m-ě
2 Petr 2, 4. řetězům m-y oddal (anděly)
— 17. jimžto m. tmy schována j. na

věčnost
Juda 6. vazbou věčnou pod m-ou schoval
— 13. jimžto m. tmy zachována j.

Mramorový.
1 Par. 29, 2. kamení m-ého hojně
Est. 1, 6. na sloupích m-ých; Pis. 5, 15.
— na podlaze porfyretové a m-é

Mravenec.
Př. 6, 6. jdi k m-i, lenochu, shlédni cesty 

jeho
— 30,25. m-i, lid nesilný, kt. připravují

Mráz.
1 M. 31, 40. ve dne trápilo mne horko, v noci m. 
Job 37, 9. dchnutím Bůh silný dává m.



340 Mráz —  Mrtvý.

Job 38, 29. z čího života vychází m.7 
Jer. 36,30. bude vyvrženo na m. v noci

Mrhac.
Př. 18, 9. nedbalý v práci bratr j. m-e

Mrhati.
Luk. 16, 1. jako by m-al statek jeho 

Mrcha.
3 M. 11,37. by něco z m-y upadlo na semeno
— 22, 8. m-y a udáveného jisti nebude

5 M. 14, 8. m-y její (svině) se nedotknete 
Ž. 106,28. jedi oběti mrch
Iz. 14,19. zavržen jsi jako m. pošlapaná 
Ez. 4,14. duše má není poškvrněna m-ami 

Mrskání.
5M. 25, 2. bude-li hoden m. nepravý 
Žid. 11, 36. jiní posměchy a m-ím trápení 

Mrskati.
5 M. 25, 3. jestliže by jej nadto m-al ranami 
Sk. 16, 22. kázali je metlami m.
— 22,25. sluší-liž Římana a ne odsouze

ného m.
2 Kor. 11,25. třikrát metlami m-án jsem

Mrskávati.
Př. 23,14. metlou jej (mladého) m-ej

Mrštiti.
5 M. 25, 3. čtyřicetkrát káže ho m.

Mrtev.
2 Sam.15,21. na kt. místě bude král, buď m. 

aneb živ
Řím. 7, 8. bez zákona hřích m. jest 

Mrtvení.
2 Kor. 4,10. vždycky m. Pána Ježíše nosíme 

Mrtviti.
Řím. 8,13. byste Duchem skutky těla m-ili
— 36. pro tebe m-i býváme 

Kol. 3, 5. m-ěte oudy své zemské

Mrtvý.
1 M. 15,11. ptáci sedali na ta m-á těla
— 23, 3. vstav Abraham od m-ého svého
— 4. abych pochoval m-ého svého

2 M. 12, 30. v němž by nebylo něčeho m-ého
3 M. 7,24. tuk m-ého hovada může užíván býti
— 11,31. kdož by se dotkl jich m-ých

3 M. 11, 32. na kt. by padlo něco z m-ých těl
4 M. 5, 2. ať vyženou nad m-ým poškvrně-

ného; 9, 10.
— 6, 6. po všecky dny k tělu m-ému ne

vejde
— 9, 6. poškvrnili se při m-ém; 7. 19, 11.
— 12,12. ať není tato jako m. plod
— 16, 48. stál mezi m-ými a živými

5 M. 14, 1. aniž sobě uděláte lysiny nad m-ým
— 25, 5. nevdá se ven žena toho m-ého
— 28,26. budou těla vaše m-á za pokrm 

Soud. 14, 9. Samson z m-ého lva vyňal ten med
— 16, 30. bylo m-ých, kt. pobil umíraje, více 

Rut. 1, 8. jakož jste i vy činily s m-ými syny
— 2,20. nepřestal milosrdenství nad živými

i m-ými

Rut 4, 5. manželku m-ého sobě pojmež 
abys vzbudil jméno m-ého; 10.

1 Sam.24,15. m. pes; 2 Sam. 9, 8. 16, 9.
1 Kr. 3,20. syna m-ého položila do lůna mého
— 21. když jsem vstala, a aj, m.
— 22. ten m. j. syn tvůj

2 Kr. 4, 32. dítě m-é leželo na ložci
— 8, 5. kterak (Elizeus) obživil m-ého
— 19,35. aj, všickni m-í; 2 Par. 20, 24.

Job 26, 5. i m-é věci pod vodami sformovány
ž. 6, 6. m-í nezpomínají na tebe
— 31,13. vyšel jsem z paměti, jako m.
— 79, 2. dali těla m-á služebníků tvých
— 88, 6. mezi m-é jsem odložen
— 11. zdali před m-ými učiní zázrak?

vstanou-liž m-í, aby tě oslavovali?
— 115,17. ne m-í chváliti budou H.

Př. 2,18. (nachyluji se) k m-ým stezky její
— 9,18. neví hlupec, že m-í jsou tam
— 21,16. v shromáždění m-ých odpočívati 

Kaz. 4, 2. chválil jsem m-é, kt. již zemřeli
— 9, 4. psu živému lépe j., nežli lvu m-ému
— 5. m-i nevědí nic
— 10, 1. muchy m-é nasmrazují mast 

Iz. 5,25. těla m-á jejich jako hnůj
— 8,19. k m-ým-liž má se utíkati?
— 14, 9. peklo vzbudilo pro tě m-é
— 26,14. m-i jsouce, nevstanouť
— 19. oživouť m-í tvoji
— těla m-á má vstanou
— 34, 3. z těl m-ých jejich vzejde smrad
— 37,36. aj, všickni m-í; (2 Kr. 19, 35.)
— 59,10. u veliké hojnosti podobni m-ým
— 66,24. uzří těla m-á těch, kt. se mi zpron. 

Jer. 7, 33. m-á těla lidu tohoto; 9, 22. 16, 4.
— 16, 7. aby potěšovali jich nad m-ým
— 18. zemi mou poškvrnili těly m-ými
— 22,10. neplačtež m-ého
— 31, 40. údolí těch m-ých posvěcené bude
— 33, 5. aby naplnili domy m-ými těly 

Ez. 6, 5. povrhu m-á těla synů Izraelských
— 24,17. smutku, jakž bývá nad m-ým, nenes
— 43, 7. poškvrňovati m-ými těly králů; 9. 

Oz. 9, 4. chléb jejich pro m-é jejich
Am. 8, 3. množství m-ých namece
Nah. 3, 3. veliké hromady těl m-ých
Mat. 8,22. ať m-í pochovávají m-é své; L. 9, 60.
— 10, 8. m-é křešte
— 11, 5. m-i z m-ých vstávají; Luk. 7, 22. 

Mat. 14, 2. Jan vstal z m-ých; Mk. 6, 14. 16.
Luk. 9, 7.

— 22, 31. o vzkříšení m-ých zdaliž jste nečtli
— 32. Bůh není B. m-ých; Mk. 12, 27.

Luk. 20, 38.
— 27,64. řekli by lidu: Vstalť j. z m-ých
— 28, 4. učiněni jsou jako m-í
— 7. povězte, že vstal v m-ých 

Mk. 9,26. učiněn j. jako m. (mládenec)
— 12, 25. když vstanou z m-ých 

Luk. 7,12. aj, m. byl nesen ven
— 15. i posadil se ten m.
— 16,30. kdyby kdo z m-ých šel k nim
— 31. aniž, byť kdo z m-ých vstal, uvěří
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Luk. 24, 5. co hledáte živého s m-ými?
— 46. musil třetího dne z m-ých vstáti 

Jan 2,22. když z m-ých vstal, rozpomenuli se
— 5,25. když m-i uslyší hlas Syna B.
— 11, 39. Marta, sestra toho m-ého
— 41. kdež byl ten m. pochován

Sk. 3,15. kteréhož Bůh vzkřísil z m*ýcb;
4, 10. 13, 30. 1 Tes. 1, 10.

— 10,42. soudce živých i m-ých
— 25,19. o jakémsi Ježíšovi m-ém
— 26, 8. za nepodobné, že Bůh křísí m-é? 

Řím. 4,17. kt. obživuje m-é
— 6,13. jako byvše m-í, již živí
— 10, 7. to j., Krista z m-ých vzbuditi
— 11,15. jich přijetí (j.) život z m-ých
— 14, 9. aby nad živými i m-ými panoval

1 Kor. 15,16. j.-ližeť m-í z m-ých nevstávají
— 29. co činí ti, kt. se křtí za m-é?

proč se křtí za m-é?
— 32. co mi prospěje, nevstanou-liť m-í?
— 35. kterakž vstanou m-í?

Gal. 1, 1. kt. jej vzkřísil z m-ých; Ef. 1, 20.
Kol. 2, 12. 1 Petr 1, 21.

Ef. 2, 1. m-é ve vinách a hříších
— 5. když jsme m-i byli v hříších
— 5,14. vstaň z m-ých a zasvítit se tobě Kr. 

Fil. 3,11. zda bych přišel k vzkříšení z m-ých 
Kol. 1,18. kt. j. prvorozený z m-ých; Zj. 1, 5.
— 2,13. i vás, m-é v hříších, obživil

1 Tes. 4,16. m-í v Kristu vstanou nejprvé
2 Tim. 2, 8. pamatuj, že J. Kr. vstal z m-ých
— 4, 1. kt. má souditi živé i m-é; 1 Petr 4,5. 

Žid. 6, 1. 9, 14. skutky m-é
— 11,19. mocen Bůh i z m-ých vzkřísiti
— 35. ženy přijímaly m-é své vzkříšené
— 13, 20. pastýře ovcí vzkřísil z m-ých 

Jak. 2,17. i víra m-áť j. sama v sobě
— 26. víra bez skutků j. m-á

1 Petr 4, 6. i m-ým kázáno evangelium
Juda 12. dvakrát m-i a vykořenění
Zj. 1,17. padl jsem k nohám jeho jako m.
— 18. živý, ježto jsem byl m.
— 2, 8. kt. byl m. a ožil
— 3, 1. máš jméno, že jsi živ, ale jsi m.
— 11, 9. těl jejich m-ých nedadi pochovati
— 18. přišel čas m-ých, aby souzeni
— 14,13. blahosl. m-í, kt. v Pánu umírají
— 20, 5. jiní pak m-í neožili
— 12. viděl jsem m-é před oblíč. Božím

souzeni jsou m-í podlé skutků 
Zj. 20,30. vydalo moře m-é, tolikéž 

Viz: Vstáni z mrtvých.

Mrva.
Mat. 7, 3. vidíš m-u v oku bratra; Luk. 6, 41.
— 5. prohlédneš, abys vyňal m-u; L. 6. 42.

Mrzeti.
Neh. 2,10. velmi je to m-elo, že přišel člověk 
Job 7,16. m-í mne, nebuduť déle živ
— 42, 6. pročež m-i mne to, a želím toho 

ž. 139,21. zdaž mne nem-ejí?
Kaz. 2,17. m-í mne tento život

Kaz. 2,18. m-í mne i všecka práce má 
Jon. 4, 1. m-elo to Jonáše velmi 

Mrzko.
Ef. 5,12. nebo m. j. o tom i mluviti 

Mrzkomluvnost.
Kol. 3, 8. složtež i m. z úst svých 

Mrzkost.
1 M. 46,34. v m-i mají Egyptští pastýře
3M. 18,23. s hovadem obcovati m. jest
— 20,12. m-i se dopustili
— 17. m. jest. Protož vyhlazeni budou
— 21. kdož by vzal manželku bratra, m. j.

5 M. 23,14. aby nespatřil při tobě m-i nějaké
— 24, 1. pro nějakou m.
— 32, 5. zpronevěřilo se jemu m-i svou 

Ž. 38, 8. ledví má plná jsou m-í
Iz. 47, 3. ukáže se m. tvá
Jer. 18,13. m-i veliké dopustila se panna Izr.
Ez. 7,20. obrazů m-í svých nadělali
— 11,18. vyhrnou všecky m-i její
— 21. kt. srdce chodilo by po žádostech

m-í
— 16,36. že vylita j. m. tvá

Oz. 2,10. tak v brzce odkryji m. její 
Řím. 1,27. mužské pohlaví m. pášíce 
Ef. 5, 4. m., ani bláznové mluvení 
Fil. 3,19. jejichž sláva v m-ech jejich

Mrzký.
1 M. 41,21. byly m-é (krávy), jako před tím 
1 Tim. 3, 3. ani m-ého zisku žádostivý; Tit. 1, 7. 
Tit. 1,11. učíce neslušným věcem pro m. zisk
1 Petr 5, 2. ne pro m. zisk, ale>, ochotně

Mrzutý.
Ef. 4,29. řeč m-á nevycházej z úst vašich

Mřežovaný.
2 M. 27, 4. uděláš mu i rošt m. měděný; 38, 4.

Mřežování.
1 Kr. 7,17. dílem pleteným; 41. 42.
2 Kr. 25,17. m., všecko bylo měděné
2 Par. 4,12. 13. m. dvoje

Mříti.
1 M. 47,15. proč m. máme před tebou; 19.
4 M. 16,29. jestliže tak jako jiní lidé mrou

17,12. hle, již mřeme, mizíme 
Ez. 18,31. pročež mřete, ó dome Izraelský?
— 33,11. proč m. máte, ó dome Izr.?

Luk. 15,17. a já hladem mru
Řím. 14, 8. buď že mřeme, Pánu mřeme
2 Kor. 7, 3. abychom spolu mřeli i spolu živi

Mříž.
2M. 27, 4. u té m-e čtyři kruhy měděné
— 5. bude ta m. až do polu oltáře 

Soud. 5,28. vyhlídala z okna skrze m-i
2 Kr. 1, 2. Ochoziáš spadl skrze m-i paláce 
Pis. 2, 9. milý můj, patří skrze m-i

Mstitel.
2 Sam.14,11. aby se nerozmnožili m-é krve 
Nah. 1, 2. Hospodin j. Bůh horlivý a m.

m. jestiť Hospodin a zůřivý
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ftim. 13, 4. m. zůřivý nad tim, kdož zle čini
1 Tes. 4, 6. m. jest Pán všeho toho

Mstíti.
1M. 4,15. nad tim 7násobně m-ěno bude
3 M. 19,18. nebudeš se m., aniž držeti hněvu
1 Sam.25,26. zbránil H., abys nem-il sám sebe
2 Par. 6,23. m-ě nad bezbožným
—  22, 8. když m-il Jéhu.nad domem Achab 

Job 22, 4. tresce té, m-ě nad tebou?
Iz. 47, 3. m. budu, a nedám sobě překazit!
—  66,16. Hospodin ohněm m. bude

Jer. 5, 9. zdali nad národem takovým nemá 
m. duše má? 29. 9, 9.

Zj. 6,10. až dokud nem-iš krve naši?

Mučedlník,
Zj. 17, 6. viděl jsem ženu tu opilou krvi m-ů

Mučiti se.
Luk. 16,24. nebo se m-im v tomto plameni
—  25. tento se těší, ale ty se m-iš 

Zj. 20,10. budouť m-eni dnem i noci
Mudrák.

Job 16,20. ó m-ci moji, přátelé moji 
Mudrc.

1 M. 41, 8. svolal všecky m-e (Farao); 2 M.7,11. 
Iz. 3, 2. odejme od Jeruzaléma m-e 
Dan. 1,20. zběhlejší nade všecky m-e
—  2, 2. rozkázal král svolati m-e
—  4, 6. Baltazare, kniže m-ů!

Mat. 2, 1. m-i od východu slunce
—  7. Heródes tajně povolav m-ů

Sk. 17,18. někteří z Stoických m-ft hádali se

Můj, má, mé.
2M. 19, 5. má j. všecka země
2Kr. 10, 6. jste-li moji a posloucháte-li
Job 16, 4. kdy byste byli na místě mém
—  19,25. já vím, že vykupitel m. živ j.
—  41, 2. cožkoli j. pode vším nebem, mé j. 

ž. 5, 3. králi můj, a Bože můj
—  18, 3. H. skála má a hrad můj; 62, 3. 7.

71, 3. 91, 2. 144, 2.
—  19,15. H., skálo má, a vykupiteli můj
—  22, 2. Bože můj, Bože můj, pročež jsi mne

opustil; Mat. 27, 46. Mk. 15, 34.
—  27, 1. H. světlo mé a spaseni mé
—  50,10. má j. všecka zvěř lesni

Př. 8,14. má jest rada i Šťastný prospěch
Pis. 2,16. milý můj j. můj; 6, 2.
—  5, 2. otevři mi, přítelkyně má 

Iz. 8, 4. otče můj, matko má
—  12, 2. sila má a píseň a spaseni mé j. Bůh
—  43, 1. můj jsi ty
—  54,15. b. bydliti s tebou, kt. nejsou moji 

Jer. 3,19. leč abys mne vzýval, říkaje: Otče m. 
Ez. 16* 8. tak jsi má učiněna
—  23, 4. ty byly mé a rozplodily syny 

Mat. 20,15. zdaliž mi nesluší v mém učiniti
—  23. neníť mé dáti, ale

Jan 7,16. mé učení neníť mé, ale toho
—  10,27. ovceť mé hlas můj slyší
—  16,15. cožkoli má Otec, mé j.; 17, 10,

. 20,28. Pán můj a Bůh můj

Gal. 4,14. pokušeni mé na těle mém nebylo 
u vás málo váženo

— 19. synáčkové moji, k t  opět rodím 
Fil. 4, 1. radost a koruno má
Filem. 12. ty jej, střeva má, přijmi 

Muka.
Luk. 16,23. potom v pekle, v  m-ách jsa
— 28. aby nepřišli do tohoto místa muk 

Zj. 14,11. dým muk jejich vstoupit na věky
— 18, 7. tak mnoho dejte jemu muk
— 10. zdaleka stojíce, pro bázeň muk jeho

Mumlati.
Iz. 5,29. m. bude, a pochytí loupež
— 59,11. m-eme všickni jako nedvědí

Musiti.
1 M. 43,11. jestližeť tak býti m-i, učiňtež 
Iz. 33, 9. styděti se m-il Libán 
Mat. 16,21. Že m-i jiti do Jeruzaléma
— 18, 7. m-i býti, aby přicházela pohoršeni;

1 Kor. 11, 19.
— 24, 6. nebo m-í to všecko býti
— 26,54. písma, svědčící, že tak m-i býti;

Mk. 13, 7.
Mk. 8,31. Syn člověka m-i mnoho trpěti; 

Luk. 9, 22. 17, 25.
— 9,11. že Eliáš m-i přijití prvé
— 13, 7. m-í to býti, ale ne ihned konec;

Luk. 21, 9.
Luk. 2,49. že v těch věcech m-im já býti
— 13,33. m-im dnes a zítra i po zejtří choditi
— 24, 7. že Syn člověka m-í vydán býti
— 26. zdaliž nem-il těch věci trpěti?
— 44. že se m-í naplniti všecko, což psáno
— 46. tak m-il Kristus trpěti 

Jan 3, 7. m-íte se znovu zroditi
— 14. takť m-í povýšen ijýti Syn člověka;

12, 34.
— 30. onť m-i růsti, já pak menšiti se
— 9, 4. jáť m-im dělati dílo toho 

Sk. 3,21. kteréhož m-eji přijití nebesa
1 Kor. 11,19. m-ejí i kacířstva býti
— 15,25. m-í on kralovati

2 Kor. 5,10. všickni my ukázati se m-íme 
Juda 3. m-il jsem psáti, vás napomínaje

Mustruňk.
Nah. 2, 3. jiskřiti budou v den m-u jeho 

Mušení.
2 Kor. 9, 7. ne s neochotnou mysli aneb z m.

Muzika.
Job 21,12. veselí se k zvuku m-y
Dan. 3, 5. jakž uslyŠite všelijaké m-y; 10.15.

Muž*
1M. 1,27. m-e a ženu stvořil je; 5,2. Mk. 10,6.
—- 2,23. nebo z m-e vzata j.
— 24. m. přídržeti se bude manželky své
— 3,16. pod moci m-e tvého bude žádost tvá
— 4, li obdržela jsem m-e na H.
— 23. že jsem zabil m-e k ráně své
— 6, 4. kt. zdávna byli m-i na slovo vzatí 
■— 18, 2. tři m-i stáli naproti němu
— 19, 4. m-i Sodomští osuli se vůkol domu
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1 M. 29,32. nyní milovati mne bude m. můj;
34. 30, 20.

— 32,24. zápasil s nim m. až do svítáni
— 34,21. m-i tito pokojně se maji k nám
— 42,11. všickni my synové jednoho m-e jsme

2 M. 4,19. zemřeli jsou všickni m-i, kt. hledali
— 5, 9. nechť se přitíži robot m-ům těm
— 10, 7. propusť ty m-e, ať slouži H.
— 11. jděte vy sami m-i a služte H.
— 18,21. vyhledej ze všeho lidu m-e statečné
— 2o. vybral Mojžíš m-e statečné

4 M. 1, 5. tato jsou jména m-ů, kt. stanou
— 13,33. jsou m-i postavy vysoké velmi
— 16,14. zdali oči m-ům těmto vyloupiti
— 26. odstupte od stanů bezbožných m-ů
— 27,16. opatřiž shromážděni toto m-em

hodným
— 30,12. jestliže slyše to m. jéjí, mlčel

5 M. 1,13. vydejte ze sebe m-e moudré
— 13,13. vyšli m-i, lidé nešlechetní
— 33, 6. m-i jeho ať jsou bez počtu

Joz. 2, 3. vyveď m-e, kt. přišli k tobě; 4. 9.
— 5,13. viděl, an m. stoji naproti němu 

Soud. 6,12. Hospodin s tebou, m-i udatný
— 8,21. jaký jest m., taková i sila jeho
— 11, 1. Jefte byl m. udatný
— 14,15. namluv m-e svého, ať nám vyloží
— 15,15. pobil jí tisíc m-ů
— 19,16. m. starý vracoval se od práce 

Rut 1, 9. nalezly odpočinuti v domě m-e
1 Sam. 4, 9. buďtež tedy m-i a bojujte
— 9, 6. aj, nyní m. Boží jest v městě tomto
— 10, 6. proměněn budeš v m-e jiného
— 25,15. m-i ti prospěšní nám byli velice
— 19. m-i svému Nábalovi neoznámila
— 26,15. řekl Abnerovi: Zdaliž ty nejsi m.?
— 28,14. odpověděla: M. starý vystupuje

2 Sam. 3,16. šel s ni (s Mikol) m. její a plakal
— 12, 5. hoden j. smrti m., kt. to učinil
— 7. řekl Nátan: Ty jsi ten m.!

1 Kr. 10, 8. blahoslavení m-i tvoji
— 12,22. řeč Boží k Semeiášovi, m-i Božímu
— 13, 1. aj, m. B. přišel z Judstva
— 31. v hrobě, v němž m. Boží j. pochován
— 17,18. co mně a tobě, m-i Boží?
— 24. jižť jsem poznala, že jsi m. Boží
— 21,10. postavte dva m-e nešlechetné
— 13. přišli ti dva m-i nešlechetní 

2Kr. 1,10. jestliže jsem m. Boži, nechť; 12.
— 13. m-i Boži, nechť j. drahá duše má
— 23,17. hrob m-e Božího j.

1 Par. 28, 3. že jsi m. válkami zaměstknaný
Est. 1,17. zlehčí sobě m-e své a řeknou
— 22. aby každý m. byl pánem domu svého 

Job 4,17. zdaliž může býti m. čistším
— 11,12. m. nesmyslný nabyl rozumu
— 16,21. 6 by lze bylo m-i v hádku se vydat!
— 34,10. m-i rozumní, poslouchejte mne
— 34. m-i rozumní se mnou řeknou
— 38, 3. přepaš nyní jako m. bedra svá; 40,2. 

2, 1, 1. blahoslavený ten muž, kt. nechodí
— 105,17. poslal před nimi m-e znamenitého 
—- 128, 4. takovéť bude míti požehnáni m.

2. 140, 2. od m-e ukrutného ostříhej mne
Př. 6,11. přijde nouze tvá, jako m. zbrojný
—  7,19. není m-e doma, odšel na cestu
—  8, 4. na vásf, ó m-i, volám
—  12, 8. podle toho chválen bývá m.
—  16,27. m. nešlechetný vykopává zlé
—  28. m. převrácený rozsívá sváry
—  18,14. duch m-e snáší nemoc
—  20,24. od H. jsou krokové m-e
— 21, 8. m.» jehož cesta převrácená j., cizí j.
—  25,28. m., kt. nemá moci nad duchem
—  27,17. tak m. zostřuje tvář přítele svého
—  30,19. cesty m-e při pannč

Iz. 3, 2. H. odejme od Judy m-e válečného
— 25. m-i tvoji od meče padnou
— 14,16. to-liž j. ten m., kt. nepokojil zemi?
— 32, 2. bude m. ten jako skrýše
—  44,13. až ji udělá tvárnost m-e
—  54, 1. více nežli synů té, kt. má m-e
—  57, 1. m-i pobožní odcházejí

Jer. 3, 1. propustil-li by m. ženu svou
ona vdala by se za jiného m-e

—  5, 1. naleznete-li m-e, Ježto by činil soud
—  6,11. ovšem pak m. s ženou jat bude
—  23. sšikováni jako m. k boji
—  10,23. aniž j. v moci m-e toho, kt. chodí
—  14, 9. proč se ukazuješ jako m. ustalý
—  17, 5. zlořečený m., kt. doufá v člověka
—  7. požehnaný m., kt. doufá v H.
—  31,22. žena bude vůkol obcházeti m-e
—  48,14. silní jsme a m-i stateční k boji
— 51,32. že m-i bojovní předěšeni
—  52, 7. všickni m-i bojovní utekli

Pláč 3,27. dobré j. m-i tomu, kt. by nosil jho
—  39. proč by sobě stýskal m. nad kázni 

Ez. 10, 2. promluviv k m-i oděnému rouchem
— 11, 2. to jsou m-i, kt. smýšlejí nepravost
—  40, 3. a aj m., na pohleděni jako měď
— 5. v ruce m-e toho prut míry;

Zach. 2, 1.
Dan. 10, 5. m. jeden oděný v roucho lněné
—  19. neboj se, m-i velmi milý 

Oz. 2,16. volati budeš: M-i můj!
Joel 1, 8. jako mladice pro m-e mladosti své
Zach. 1, 8. a aj, m. sedí na koni ryzím
—  6,12. aj m.f jehož jméno j. Výstřelek
— 8,23. chopí se 10 m-ů ze všech jazyků 

Mat. 7,24. připodobním m-i moudrému
— 26. připodobněn bude m-i bláznu
— 12,41. m-i Ninivitští stanou na soudu;

Luk. 11, 32.
—  14,21. těch, kt. jedli, bylo okolo 5000 m-ů;

Mk. 6, 44. Luk. 9, 14. Jan 6, 10.
—  15,38. bylo těch, kt. jedli, 4000 m-ů
—  19, 4. m-e a ženu učinil je

Mk. 10, 2. sluší-li m-i propustiti ženu?
Luk. 1,34. poněvadž já m-e nepoznávám
— 2,36. živa byla s m-em sedm let
—  5,12. m. plný malomocenství
—  11,31. na soudu s m-i pokolení tohoto
—  18,10. dva m-i vstupovali do chrámu
— 24, 4. m-i dva postavili se podle nich;

Sk. 1, 10.
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Jan 1,13. kt. ani z vůle m-e zplozeni jsou
— 30. za mnou jde m., kt.. mne předšel
— 4,16. jdi, zavolej m-e svého
— 17. odpověděla žena: Nemám m-e
— 18. nebos pět m-ů měla, a nyni

Sk. 1,11. m-i Galilejští, co stojite, hledíce
— 2,14. m-i Židé, a kt. bydlíte v Jeruzal.
— 22. Ježíše, m-e od Boha zveličeného
— 37. což máme činiti, m-i bratří?
— 6, 3. vybeřte m-ů 7 dobropověstných
— 10,28. neslušné j. m-i židu připojiti se
— 17,31. souditi bude svět skrze toho m-e
— 22, 3. já jsem m. žid narozený v Tarsu 

ftim. 4, 8. blahoslavený m., kt. Pán nepočítá
— 7, 2. žena m-i přivázána j. zákonem; 3.

1 Kor. 7, 39.
— 11, 4. 7000 m-ů, kt. neskláněli kolen

1 Kor. 7, 2. jednakaždá měj m-e svého
— 3. m. k ženě přívětivost prokazuj
— 4. m. těla svého vlastního v moci nemá
— 10. manželko, od m-e neodcházej
— 11. tolikéž m-i nepropouštěj ženy
— 14. posvěcenť j. nevěřící m. pro ženu
— 39. pak-li by umřel m. její, svobodná j.
— 11, 3. všelikého m-e hlava j. Kristus

hlava ženy m.; Ef. 5, 23.
— 4. každý m. modle se aneb prorokuje
— 7. m-ť nemá zavíjeti hlavy

žena j. sláva m-ova
— 8. není m. z ženy, ale žena z m-e
— 9. není m. stvořen pro ženu, ale žena

pro m-e
— 11. však ani m. bez ženy, ani žena bez

m-e v Pánu
— 12. jakož žena z m-e, tak i m. skrze

ženu
— 14. j. ohyzda m-i, míti dlouhé vlasy
— 13,11. když jsem m., opustil jsem dětinské

věci
2 Kor. 11, 2. vás oddati jednomu m-i, Kristu 
Gal. 3,28. neníť ani m. ani žena
Ef. 4,13. až bychom se sběhli v m-e doko

nalého
— 5,22. ženy m-ům svým poddány buďte;

24. Kol. 3,18. Tit. 2,4. 5. 1 Petr 3,1,5.
— 25. m-i, milujte ženy své; 28. 33.

Kol. 3, 19.
— 33. žena ať se bojí m-e

1 Tim. 3, 2. musíť býti jedné manželky m.; 12. 
Jak. 1,12. blahoslavený m., kt. snáší pokušeni
— 23. ten podoben j. m-i spatřujícímu
— 3, 2. kdožť neklesá v slovu, j. doko

nalý m.
1 Petr 3, 7. m-i spolu s nimi bydlíce podle 

uměni
Zj. 21, 2. jako nevěstu okrášlenou m-i svému

Mužatka.
1 M. 2,23. tato slouti bude m.

Mužský.
1 M. 17,10. aby obřezán byl každý pohlaví 

m-ého; 2 M. 12, 48. Joz. 5, 4.
— 23. kdož byl pohlaví m-ého, obřezal

2M. 23,17. ukáže se každý pohlaví m-ého;
34, 23.

3M. 18,22. obcovati s m-ým pohlavím; 20, 13.
— 27, 3* cena tvá: Osoby m-ého pohlaví

5 M. 16,16. postaví se každý pohlaví m-ého H.
— 22, 5. žena nebude nositi oděvu m-ého

2 Par. 31,16. kt. byli pohlaví m-ého
Ez. 16,17. nadělalas obrazů pohlaví m-ého 
ftím, 1,27. m-é pohlaví s m-ým pohlavím 

My.
2M. 16, 7. m. co jsme, že repcete proti nám? 
Iz. 8,10. s námi j. Bůh silný

Mýdlo.
Jer. 2,22. mnoho na sebe m-a vypotřebovala 
Mal. 3, 2. on j. jako m. běličů 

Mýliti se.
Ezd. 4,22. hleďtež, abyste se v té věci nem-ili
1 Kor. 6, 9. nem-te se; ani smilnici, ani 
Gal. 6, 7. nem-te se, Bůhť nebude oklamán 

Mylný.
Ž. 78,57. uchýlili se jako m-é lučiště 

Myra.
Sk. 27, 5. přišli jsme do M-y, města Lycického 

Myrra. Viz: Mirra, mirrový. 
MyrtoYÍ.

Iz. 41,19. nasadím na poušti m.
Zach. 1, 8. muž ten, kt. stál mezi m-ím

Myrtový.
Neh. 8,15. přineste ratolesti m-ých

Myrtus.
Iz. 55,13. místo hloží vyroste m.

Mysl.
1 M. 31, 35. nechť to není proti m-i, pane můj
— 41, 8. kormoucena byla m. (Faraonova) 

Soud. 19, 6. pobuď přes noc a buď m-i veselé 
2Sam.l7, 8. zjitření na m-i jako nedvědice
1 Kr. 21, 7. buď dobré m-i, já tobě dám vinici
1 Par. 28, 9. H. všeliká m-i tanutí zná
— 12. což byl složil v m-i své o sinich 

Ž. 13, 3. rady vyhledávati v m-i své?
— 28, 5. nechtí m-i přiložiti k skutkům H.
— 48,14. přiložte m. svou k ohradě
— 101, 5. m-i naduté nebudu moci trpěti 

Př. 16, 32. lepši kdož panuje nad m-í svou
— 22,17. m. svou přilož k učeni mému
— 23, 7. jako on sobě tebe váži v m-i své
— 12. zaveď k učeni m. svou

Kaz. 1,13. přiložil jsem m. svou k tomu
7,21. ne ke všechněm ‘slovům přikládej 

m-i své
Ez. 11, 5. což vám vstupuje na m., vím 
Mat. 22,37. milovati P. Boha ze vši m-i své;

Mk. 12. 30. 33. Luk. 10, 27.
Mk. 10,49. dobré m-i buď; Luk. 8, 48.
Luk. 24, 45. otevřel jim m., aby rozuměli 
Sk. 10,10. m-i vytrženi; 11, 5. 22, 17.
— 27,22. abyste dobré m-i byli; 25.

25. buďte dobré m-i, muži
— 28,15. Pavel počal býti dobré m-i 

ftim. 7,23. odporující zákonu m-i mé
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Řím. 7,25. sloužím m-i zákonu Božímu
— 11, 34. kdo poznal m. Páně? 1 Koř. 2, 16.
— 12, 2. proměňtež se obnovením m-i své

1 Kor. 1,10. buďte spojeni jednostejnou m-i
— 2,16. my m. Kristovu máme
— 14,14. m. má bez užitku jest
— 15. modliti se budu i m-i

plésati budu i m-i
2 Kor. 4, 4. oslepil m-i v nevěrných
— 5, 6. doufanlivé m-i jsouce; 8.
— 10, 5. jímajíce všelikou m. v poddanost
— 11, 3. aby nebyly svedeny m-i vaše 

Ef. 1,18. osvícené oči m-i vaší
— 2, 3. činivše to, což se líbilo m-i
— 4,17. abyste nechodili v marnosti m-i své
— 23. obnoviti se duchem m-i své
— 6, 7. s dobrou m-í sloužíce Pánu 

Kol. 1,21. i vás, nepřátely v m-i, smířil
2 Tes. 2, 2. abyste se nedali vyrážeti z m-i 
1 Tim. 6, 5. marné hádky lidí na m-i poruše

ných; 2 Tim. 3, 8.
Tit. 1,15. poškvrněna j. i m. jejich 
Žid. 8,10. dám zákony své v m. jejich
— 10,16. na m-ech jejich napíši je
— 12, 3. abyste neustávali v m-ech svých 

1 Petr 1,13. přepášíce bedra m-i své

Mysliti.
1 M. 48,11. nem-ilť jsem, abych měl viděti tvář
2 Sam.21,16. m-il zabiti Davida
1 Kr. 8,18. dobře, žes to m-il v srdci svém
2 Par. 13, 8. m-íte sesíliti se proti království H. 
Est. 4,13. nemysl sobě, abys zachována býti 
Job 6,26. zdali jen ze slov mne viniti m-íte.
— 32, 7. m-il jsem: Starší mluviti budou

Ž. 17, 3. to, což m-ím, nepředstíhá úst mých
— 37,12. zle m-i bezbožník o spravedlivém
— 140, 3. kt. m-í zlé věci v srdci 

Př. 24, 8. kdo m-í zle činiti, toho
— 30,32. m-il-lis zle, ruku na ústa polož 

Iz. 14,24. jakž jsem m-il, tak bude
Jer. 4,28. že jsem mluvil, co jsem m-il
— 18, 8. litoval bych zlého, kt. jsem m-il 

Mich. 2, 3. já m-ím proti čeledi té věc zlou 
Nah. 1, 9. co m-íte proti H.?
— 11. z tebeť vyšel, kt. m-í proti H. zlé 

Zach. 8,14. jakož jsem byl m-il zle učiniti vám
— 15. m-im v těchto dnech dobře činiti 

Mal. 3,16. kt. m-í na jméno jeho (H-ovo) 
Mat. 3, 9. nem-ete, že můžete říkati
— 9, 4. proč m-íte zlé věci v srdcích 

Luk. 1,29. m-ila, jaké by to bylo pozdravení
—  3,15. m-ili všickni o Janovi
Sk. 4,25. proč lidé m-ili marné věci?
1 Kor. 13,11. m-il jsem jako dítě
2 Kor. 3, 5. ne dostateční m. něco sami z sebe
— 10, 2. tou smělostí, na kt. m-ím

•Mys.
3 M. 11,29. toto vám nečisté bude: m.
1 Sam. 6, 4. pět m-í zlatých; 5. 11. 18.
Iz. 66,17. jedí věc ohavnou i m-i

Myšlení.
1 M. 6, 5. všeliké m. srdce jejich zlé; 8, 21.

5M. 31,21. známť m. jeho
1 Sam. 1,16. z velikého m. mluvila jsem 
Job 5,12. kt. v nic obraci m. chytráků
— 7, 4. pln bývám m. až do svitání
— 17,11. m. má mizejí
— 42, 2. nemůže překaženo býti tvému m.

Ž. 10, 4. m. jeho jsou, že není Boha
— 33,11. m. srdce jeho od národu do
— 40, 6. divná m. tvá o nás
— 49,12. m. jejich j., že domové jejich věční
— 56, 6. proti mně jsou všecka m. jejich
— 92, 6. velmi hluboká jsou m. tvá
— 94,11. H. zná m. lidská
— 139, 2. rozumíš m. mému zdaleka
— 17. jak drahá jsou m. tvá, Bože
— 23. zkus mne, a poznej m. má
— 146, 4. v tentýž den mizejí m. jejich 

Př. 6,18. srdce, kt. ukládá m. nepravá
— 15, 26. ohavností jsou H. m. zlého
— 20,18. m. radou upevňuj
— 21, 5. m. ku prospěchu přicházejí
— 24, 9. zlé m. blázna j. hřích

Iz. 55, 7. opusť člověk nepravý m. svá
— 8. nejsouť m. má jako m. vaše
— 9. tak převyšují m. má m. vaše
— 59, 7. m. jejich jsou m. nepravá
— 66,18. když skutkové a m. jejich přijdou 

Jer. 4,14. u prostřed tebe m. marnosti tvé
— 29,11. znám m., kt. myslím o vás

m. o pokoji a ne o trápení
— 42,20. se neupřímě měli v m-ích svých 

Ez. 38,10. a budeš mysliti m. zlé
Dan. 2,30. ty m. srdce svého abys zvěděl;

4, 2. 16. 5, 6. 10.
— 7,28. mne Daniele m. má zkormoutila 

Am. 4,13. oznamuje, jaké by bylo jeho m. 
Mich. 4,12. neznají m. Hospodinových
Mat. 9, 4. viděv Ježíš m. jejich
— 12,25. Ježíš znaje m. jejich; Luk. 11, 17.
— 15,19. ze srdce vycházejí zlá m.; Mk. 7,21. 

Luk. 1,51. rozptýlil pyšné m-ím srdce jejich
— 2, 35. aby zjevena byla z srdcí m.
— 5,22. poznav Ježíš m. jejich
— 24, 38. proč m. vstupuji na srdce vaše? 

Sk. 8,22. zda by odpuštěno bylo m. srdce 
ftím. 1,21. marní učiněni v m-ích svých
— 2,15. m., kt. se vespolek obviňují

2 Kor. 2,11. nejsou nám m. jeho neznámá 
žid. 4,12. řeč Boží rozeznává m. srdce
1 Petr. 4, 1. i vy týmž m-ím odíni buďte

Myšlénka.
Kaz. 7,29. následovali m-ek rozličných 
Iz. 16, 6. nepřijdouť k vykonáni m-y jeho
— 65, 2. chodí, za m-ami svými

Jer. 9,14. chodili za m-ami srdce svého
— 18, .12. za m-ami svými půjdeme

Mýti.
2 M. 2, 5. sešla dcera Faraonova, aby se

myla v řece 
Jan 13, 6. Pane, ty mi chceš nohy m.? 

Myzie.
Sk. 16, 7. 8.
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Mzda.
1 M. 29,15. pověz mi, jaká má býti m. tvá;

30, 28. 32. 33.
— 30,16. ze m-y najala jsem tě
— 18. řekla Lía: Dal mi Bůh m-u mou
— 32. 33. takové budou m. má; 31, 8.
— 31, 7. na desetkráte změnil m-u mou
— 41. změnils m-u mou na desetkrát

2 M. 2, 9. odchovej mi je; a jáť dám m-u tvou
3 M. 19,13. nezůstane m. dělníka u tebe do

jitra
4 M. 18, 31. m. vaše jest za službu vaši
5 M. 24,15. na každý den dáš jemu m-u jeho 
Soud. 18, 4. ze m-y najal mne (Mícha)
Rut. 2,12. budiž m. tvá dokonalá od H.
1 Kr. 5, 6. m-u služebníků tvých dám tobě
2 Par. 15, 7. nebo má svou m-u práce vaše 
Job 33,24. oblíbilť jsem m-u vyplacení
— 36,18. jakkoli veliká výplaty m.

Ž. 109,20. taková m. přijdiž protivníkům
— 127, 3. plod života j. m.

Př. 11,18. má m-u jistou
24,14. jestliže ji najdeš, onať bude m.

Iz. 23,17. navrátí se k nevěstčí m-ě své
— 18. m. jeho svátá bude H.
— 40,10. aj, m. jeho s ním; 62, 11.

Iz. 46, 6. najímají ze m-y zlatníka 
Jer. 23,13. m-y jeho nedává jemu
— 31,16. budeš mí ti m-u za práci svou 

Ez. 16, 33. všechněm nevěstkám dávají m-u
— ty dávalas m-u svou frejířům 

Dan. 11,39. zemi rozdělí místo m-y
Oz. 2,12. ty věci jsou m. má, kt. mi dali 

frejíři
— 9, 1. miluješ m-u po všech obilnicích 

Mich. 3,11. kněží jeho ze m-y učí
Ag. 1, 6. kdož sobě m-u shromažďuje 
Zach. 11,12. dejte m-u mou. I odvážili m-u mou 

30 stříbrných; (Mat. 26, 15.)
— 13. znamenitá m., kt. jsem šacován 

Mal. 3, 5. zadržují *m-u nájemníka
Mat. 27, 6. nebo m. krve j.
— 9. vzali 30 stříbrných m-u ceněného 

Luk. 10, 7. hoden j. dělník m-y své; 1 Tim.5,18. 
Sk. 1,18. ten obdržel pole ze m-y nepravosti 
Řím. 1,27. spravedlivou m-u na sebe uvodíce
1 Kor. 6,20. koupeni jste za m-u; 7, 23.
1 Tim. 2, 6. m-u na vykoupení za všecky 
Jak. 5, 4. m. dělníků při vás zadržaná křičí
2 Petr 2,15. (Balám) m-u nepravosti zamiloval 
Juda 11. poblouzením Balámovy m-y
Zj. 18,19. zbohatli, kt. měli lodí, ze m-y jeho

N.
Naama (město).

Joz. 15,41. města pokolení synů Juda: N.

Naama (osoba).
1 Kr. 14,21. N. Ammonitská (matka Roboá-

mova); 31. 2 Par. 12, 13.

Naamatský.
Job 2,11. Zofar N. 11, 1. 20, 1. 42, 9.

Nabádati.
5M. 13, 6. jestliže by tě n-al bratr tvůj 
Jer. 38,22. n-liť tě a obdrželi na tobě
2 Par. 22, 3. matka jeho n-ala jej k nepobož-

nosti
Nabajot.

1 M. 25,13. prvoroz. Izmaelův N.; 1 Par. 1,29.

Nabajotský.
Iz. 60, 7. skopcové N-ští přisluhovati tobě

Nábal.
1 Sam.25, 3. atd. 27, 3. 30, 5. 2 Sam. 2, 2. 3, 3.
— 25. N. jméno jeho, a bláznovství

Nabíjení.
Jer. 51, 33. j. jako humno, jehož n. čas

Nabitý.
Př. 17, 1. dům plný n-ých hovad se svárem

Nábot.
1 Kr. 21, 1. atd. 2 Kr. 9, 21. atd.
— 7. dám vinici N-a Jezreelského; 15.

2 Kr. 9, 25.
— 19. že lízali psi krev N-ovu; 2 Kr. 9,26.

Náboženství.
Job 4, 6. nebylo-liž n. tvé nadějí tvou?
Sk. 25,19. při svém n. měli (s Pavlem) nesnáz

26, 5. vedlé nejjistší sekty v našem n. 
Kol. 2,18. n-ím andělským 
Jak. 1, 26. takového marné j. n.
— 27. n. čisté a nepoŠkvrněné j.

Nábožnost.
Sk. 3,12. jako, bychom svou n-í učinili to 
Kol. 2,23. tvárnost moudrosti v způsobu té n-i 

Nábožný.
Luk. 2,25. Simeon byl spravedlivý a n.
Sk. 2, 5. Židé, muži n-í
— 10, 2. (Kornelius) n. a bohabojný
— 13, 43. mnoho n-ých na víru obrácených
— 50. Židé zbouřili ženy n-é proti Pavlovi
— 17, 4. fteků n-ých veliké množství 
—> 17. rozmlouval s n-ými ve škole
— 22. vidím vás býti příliš n-é lidi 

Jak. 1,26. zdá-li se komu, že j. n.

Nabrání.
Iz. 30,14. aneb k n. vody z louže 

Nabrati.
1 M. 6,21. nabeř s sebou všeliké potravy
— 28,11. (Jákob) n-av kameni na místě tom
— 30, 37. n-al sobě Jákob prutů topolových
— 43,11. nabeřte nejvzácnějších užitků

4 M. 16,18. n-vše do nich uhlí
Soud. 9, 48. nasekal ratolestí, kt. n-al
Jan 12,13. n-ali ratolestí palmových
Zj. 22,17. kdo chce, nabeř vody života darmo
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Nabrousit!.
5M. 32,41. n-ím ostří meče svého 
Kaz. 10,10. nen-í-li ostří jeho 

Nabroušen.
Ez. 21, 9. meč n. také i vyčištěn j.; 11.
— 10. aby zabíjel k zabití oddané, n. j.

Nabroušený.
2. 52, 4. tak jako břitva n-á lest provodí

Nabuchodonozor.
2Kr. 24, 1. N., král Babylonský
— 10. atd. vytáhli služebnici N-a, krále

Babylonského; 25, 1. atd. Jer. 39, 1. 
atd. 52, 4. atd.

2 Par. 36, 6. přitáhl proti němu N.
— 7. nádoby domu H. zavezl N. do Bab. 

Jer. 29,21. vydám je v ruku N-a; 32, 28.
— 46, 2. kt. zbil N., král Babylonský 

Ez. 26, 7. přivedu na Týr N-a
Dan. 1, 1. léta 3. Joakima přitáhl N. k Jeruz.
— 2, 1. měl N. sen, a děsil se; 4, 15.
— 3, 1. N. král udělav obraz zlatý
— 19. N. naplněn jsa prchlivostí
— 28. mluvil N. a řekl: Požehnaný Bůh
— 4,28. tobě se praví, N-ře králi
— 30. řeč ta naplnila se při N-ovi
— 34. já N. chválím krále nebeského
— 5,18. Bůh důstojností obdařil N-a

Nábytek.
1 M. 45,20. aniž se ohledejte na n-y své 
Př. 10,16. n. bezbožných j. k hříchu 

Nabyti.
1 M. 12, 5. všecko zboží, kt. n-yli
— 31,18. dobytek, kt. n-yl v Pádan Syrské
— 36, 6. jmění, kt. n-yl v zemi Kanan.; 46, b. 

Job 31,25. že ho množství ii-yla ruka má?
Př. 2, 5. známosti Boží n-udeš
— 4, 5. n-uď moudrosti, n-uď rozumnosti
— 6, 6. shlédni cesty jeho a n-uď moudrosti
— 16,16. lépe jest n. moudrosti, než zlata

n. rozumnosti lépe, než stříbra
— 23,23. pravdy n-uď a neprodávej ji 

Iz. 32, 4. srdce bláznů n-ude umění
Nabytí.

Job 28,18. n. moudrosti dražší j.
Př. 17,16. k n. moudrosti rozumu nemá?
1 Tes. 5, 9. ale k n. spasení Skrze Jezukrista
2 Petr 2,21. po n. známosti odvrátiti se

Nabytý.
Př. 20,21. dědictvi rychle z počátku n-ému 

Nabývati.
Př. 4, 7. předně moudrosti n-ej 
Iz. 40,31. n-a jí nové síly

Náčelník.
2 M. 13,16. jako n. mezi očima; 5 M. 6,8.11,18. 
Iz. 3,21. odejme Pán n-y 

Nacernalý.
1 M. 30,32. každé dobytče n-é mezi ovcemi

Náčervený.
3M. 14,37. důlkové názeleni aneb n-í

Nad.
2. 108, 5. n. nebesa větší j. milosrdenství tvé 
Luk. 10,35. což koli n. to vynaložíš, já zaplatím
— 23, 38. byl také i nápis napsaný n. tím;

Mat. 27, 37.
2 Kor. 11,23. služebnici Kristovi jsou, n. to já 
Žid. 9, 5. n. truhlou cherubínové slávy

Nádab.
2 M. 6, 23. (Alžběta) porodila (Aronovi) N-a
— 24, 1. ty a Aron, N. a Abiu
— 9. vstoupili Mojžíš a Aron, N. a Abiu
— 28, 1. N., Abiu, synové Aronovi 

3M. 10, 1. N. a Abiu, vzavše kadidlnici
4 M. 3, 4. umřel N. a Abiu před H.; 26, 61.

1 Par. 24, 2.
1 Kr. 14,20. kraloval N., syn (Jeroboámův)
— 15,25. N., syn Jerob., počal kralovati

1 Par. 2, 30. synové N-ovi: Seled
— 6, 3. synové Aronovi: N., Abiu

Nadarmo.
2M. 20, 7. nevezmeš jména H. B. sv. n.;

5 M. 5, 11.
— kdož by bral jméno jeho n.;

3 M. 26,16. semeno své n. síti budete
— 20. n. bude vynaložena síla vaše

1 Sam.25,11. jistě n. jsem ostříhal všeho 
Job 9, 29. pročež bych n. pracoval? •
Ž. 39, 7. n. kvaltu je se (člověk)
— 73,13. n. v čistotě chovám srdce své
— 89, 48. zdaliž jsi n. stvořil syny lidské?
— 127, 1. n. usilují, kt. stavějí jej

n. bdí strážný 
Př. 1,17. jakož n. roztažena bývá síť
— 20, 4. žebrati bude ve žni, ale n.

Iz. 30, 7. Egyptští n. pomáhati budou
— 45,19. neříkám semeni Jákobovu n.
— 49, 4. n. jsem pracoval
— 65, 23. nebudouť pracovati n.

Jer. 2, 30. n. jsem bil syny vaše
— 6, 29. n. ustavičně přepaluje zlatník
— 8, 8. n. dělá písař péro

n. jsou v zákoně zběhlí
— 46,11. n. užíváš mnohého lékařství 

Ez. 6,10. že jsem ne n. mluvil
— 14,23. že jsem ne n. učinil všecko to 

Ab. 2,13. o čemž pracuji lidé až do ustáni n. 
Mat. 15, 9. n-ť mne ctí; Mk. 7, 7.
Řím. 13, 4. ne n. nese meč
1 Kor. 15, 2. leč byste n. uvěřili
2 Kor. 6, 1. abyste milosti Boží n. nebrali 
Gal. 2, 2. abych snad n. neběžel
— 21. tedyť Kristus n. umřel
— 3, 4. tak mnoho trpěli jste n.?

a ještě n-li?
— 4,11. abych n. nepracoval mezi vámi 

Fil. 2,16. ne n. běžel ani n. pracoval
Jak. 4, 5. mníte, že n. dí písmo 

Naděje.
5M. 32,37. kde skála, v níž n-i měli?
Ezd. 10, 2. Izrael může míti n-i při té věci 
Job 4, 6. nebylo-liž náboženství n-í tvou?
— 5,16. máť nuzný n-i
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Job 8,13. n. pokrytce zahyne
— 14. klesne n. jeho
— 11,20. n. jejich bude jako dchnutí člověka
— 14,19. i ty n-i člověka v nic obracíš
— 19,10. vyvrátil jako strom n-i mou
— 27, 8. jaká j. n. pokrytce
— 31,24. skládal-li jsem v zlatě n-i svou?
— 40,28. n. o polapení jeho mylná j.

Ž. 14, 6. Hospodin j. n. jeho
— 17, 7. n-i majících ochránce
— 25, 2. Bože můj, v toběť n-i skládám;

Ž. 31, 15. 91, 2. 143, 8.
— 28, 7. v němť j. složilo n-i srdce mé
— 31, 7. já v H. n-i skládám; 32, 10.
— 25. kt. n-i máte v H.
— 33,22. jakož n-i máme v tobě
— 37, 5. slož v něm n-i
— 40, 5. kt. skládá v H. svou n-i; Ž. 146, 5.
— 44, 7. v lučišti svém n-e neskládal
— 52,10. neboť jsem n-i složil v milosrd. B.
— 62, 9. n-i v něm skládejte všelikého času
— 65, 6. n. všech končin země i moře
— 71, 5. ty jsi má n., Pane!
— 78,22. že neměli n. v spasení jeho
— 84,13. kt. n-i skládá v tobě
— 86, 2. zachovej v tobě n-i majícího
— 118, 8. n-i skládati v člověku 
— . 9. n-i skládati v knížatech

Př. 10,28. n. bezbožných zahyne; 11, 7.
— 14, 32. n-i má i při smrti spravedlivý
— 19,18. tresci syna, dokudž j. o něm n.
— 24,14. n. tvá nebude vyťata
— 26,12. n. o bláznu lepší j.; Př. 29, 20. 

Kaz. 9, 4. tovaryší se všechněmi živými,
má n-i

Jer. 7, 4. neskládejte n-e své v slovích lž.; 8.
— 14, 8. ó n. Izraelova! 17, 13.
— 17, 7. jehož n. j. H.
— 50, 7. otců jejich n. j. H.

Pláč 3,18. zahynulatě síla má i n. má
— 21. přivodě sobě to ku paměti, n-i mám
— 24. protož n-i mám v něm
— 29. až by se ukázala n.

Zach. 9,12. ó vězňové v n-i postavení
Jan 5, 45. Mojžíš, v němž vy n-i máte
Sk. 2,26. tělo mé odpočine v n-i
— 16,19. že odešla n. zisku jejich
— 23, 6. pro n-i já tuto k soudu stojím;

24, 15. 26, 6. 7. 28, 20.
— 24,15. maje n-i v Bohu, že bude vzkříšení
— 27,20. odjata všecka n. o vysvobození
— 28,20. pro n-i lidu Izraelského svázán 

Řím. 4,18. v n-i proti n-i uvěřil
— 5, 2. chlubíme se n-í slávy Boží
— 4. zkušení (působí) n-i
— 5. n. nezahanbuje
— 8,21. v n-i, že i to stvoření vysvobozeno
— 24. n-í spaseni jsme

n. kt. se vidí, není n.
— 12,12. n-í se veselíce
— 15, 4. abychom skrze potěšení písem n-i
— 13. Bůh n. naplňujž vás radostí

abyste se rozhojnili v n-i

Řím. 15, 24. mámť zajisté n-i, že uzřím vás
1 Kor. 9,10. kdo oře, v n-i orati má
— kdo mlátí v n-i, n. své má účasten 

býti
— 13,13. nyní zůstává víra, n., láska
— 15,19. jestližeť v tomto životě toliko n-i

2 Kor. 3,12. majíce takovou n-i
Gal. 5, 5. z víry n. spravedlnosti očekáváme
— 10. jáť mám n-i o vás v Pánu

Ef. 1,12. kt. jsme prvé n-i měli v Kristu
— 18. která by byla n. povolání jeho
— 2,12. n. nemající a bez Boha na světě
— 4, 4. povoláni jste v jedné n-i povolání 

Kol. 1, 5. pro n-i složenou vám v nebesích
— 27. jenž j. Kristus ve vás, ta n. slávy

1 Tes. 2,19. která j. naše n. neb radost
4,13. jako i jiní, kt. n. nemají

— 5, 8. oblečeni jsouce v lebku n. spasení
2 Tes. 2,16. kt. dal potěšení věčné a n-i dobrou 
1 Tim. 4,10. že n-i máme v Bohu živém
— 5, 5. kt. právě vdova j., máť n-i v Bohu;

1 Petr 3, 5.
Tit. 1, 2. k n-i života věčného
— 2,13. očekávajíce té blahoslavené n.
— 3, 7. abychom byli dědicové v n-i života 

Žid. 6,11. pilnost, plné jistoty n.
— 18. kt. jsme se utekli k obdržení n.
— 7,19. na místo jeho uvedena lepší n.
— 10,23. držmež nepochybné vyznání n.

1 Petr 1, 3. znovu zplodil nás v n-i živou
— 21. aby víra vaše a n. byla v Bohu
— 3,15. kdož by požádal zprávy z n. té

1 Jan 3, 3. každý, kdož má takovou n-i v něm

Nadějný, 
žid. 11, 1. víra j. n-ých věcí podstata

Nadělati.
1 M. 11, 3. n-e jme cihel
2 M. 25, 29. z čistého zlata n-áš toho
ž. 46, 9. jakýchť j. pustin n-al na zemi (H.)

Nádherně.
1 Sam.15, 32. šel k němu Agag n.

Nádhernost.
Iz. 10,12. navštívím n. vysokých očí jeho 

Nadíti se.
Job 30,26. n-ál jsem se světla, ale mrákota 
ž. 35, 8. setření, jehož se nen-áli 
Mat. 24,44. v tu hodinu, v kt. se nen-ějete; 

50. Luk. 12, 40.
— 50. v den, v kt. se nen-ěje; Luk. 12, 46. 

Luk. 6, 34. půjčovali těm, od kt. se n-ějete zase
— 35. půjčujte, nic se odtud nen-ějíce
— 24, 21. jsme se n-áli, že by on měl vy-

koupiti
Sk. 3, 5. n-ěje se, že něco vezme od nich
— 24,26. n-ál se, že jemu Pavel dá peníze 

Řím. 8,24. což kdo vidí, proč by toho n-ál?
1 Kor. 13, 7. (láska) všeho se n-ěje
Žid. 6, 9. n-ějemeť se o vás lepších věcí 

Nádoba.
1 M. 24, 53. n-y stříbrné a zlaté; 1 Sam. 6, 8.15.
— 43,11. nejvzácnějších užitků země do n-b
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2M. 7,19. krev tak v n-ách dřevěných, jako
— 27, 3. n. k uhlí; 38, 3. 4 M. 4, 14.
— 35,13. stůl se všemi n-ami jeho
— 38, 3. nadělal všelijakých n-b k oltáři
— 40, 9. posvětíš ho i všech n-b jeho

3 M. 6,28. n. hliněná, v níž by vařeno bylo
— 11, 32. nečistá bude, buď n. dřevěná, neb

4 M. 4, 9. vezmou všecky n-y k oleji
— 5,17. vody svaté do n-y hliněné

5 M. 23,24. do n-y své nevložíš (hroznů bliž
ního)

1 Sam. 1,24. vedla jej s sebou s n-ou vína
— 16,20. vzav chléb a n-u vína; 2 Sam. 16,1.

1 Kr. 7,50. n-y k oharkům ze zlata
— 10,21. n-y ku pití byly zlaté
— 17,10. přines mi trochu vody v n-ě 

2Kr. 2,20. přineste mí n-u novou
— 4, 3. vyžádej sobě n-b, n-b prázdných
— 7,15. po cestě plno bylo šatů a n-b
— 23, 4. aby vymetali z chrámu všecky n-y
— 24,13. ztloukl všecky n-y zlaté
— 25,16. nebylo váhy mědi všech těch n-b

1 Par. 9,28. ustaveni nad n-ami; 29.
— 28,14. stříbra na všecky n-y v jisté váze

2 Par. 4,22. n-y k oharkům ze zlata čistého
— 28,24. shromáždiv Achas n-y domu Božího
— 36, 7. n-y domu H. zavezl do Babylona
— 18. všecky n-y domu Božího zavezl 

Ezd. 1, 7. Cýrus vydal n-y domu H.
Meh. 10,39. kdež jsou n-y svatyně
Job 28,17. směněna za n-u z ryzího zlata
Ž. 2, 9. jako n-u hrnčířskou roztříštíš je
— 31,13. učiněn jsem jako n. rozražená
— 81, 7. ruce n-b zednických zproštěny 

Př. 25, 4. ukáže se slevači n. čistá
Iz. 65, 4. jedí polívku nečistého z n-b svých
— 66,20. jako dar v n-ě čisté do domu H-ova 

Jer. 13,12. všeliká n. vinná naplňována bývá
— 18, 4. když se zkazila n. v ruce hrnčířově

udělal z ní n-u jinou
— 19,11. jako kdož rozráží n-u hrnčířskou
— 22,28. n-ou, v níž není žádné libosti?
— 25, 34. budete padati jako n. drahá
— 27,21. takto dí H. o n-ách pozůstávajících
— 48,11. aniž býval přelíván z n-y do n-y
— 12. n-y jeho roztříští
— 38. rozrazím jako n-u neužitečnou
— 51,34. vystavuje mne n-u prázdnou
— 52,18. též všecky n-y měděné pobrali
— 19. i n-y k oharkům pobral

Pláč 4, 2. takt jsou počteni za n-y hliněné
Ez. 4, 9. dej to do jedné n-y
Dan. 11, 8. s n-ami drahými v zajetí
Oz. 8, 8. budou jako n., v niž není libosti
Ab. 2,15. přičiněje n-y své, aby jej opojil
Mat. 9,17. aniž lejí vína nového do n-b sta

rých; Mk. 2, 22. Luk. 5, 37. 38.
— 13, 48. vybírali, což dobrého bylo, do n-b
— 26, 7. žena, mající n-u alabastrovou

masti; Mk. 14, 3. Luk. 7, 37.
Mk. 4,21. svíce, aby postavena byla pod n-u?
— 11,16. nedopustil, aby kdo n-u nesl skrze 

Luk. 8,16. nepřikrývá ji (svíci) n-ou |

Jan 19, 29. n. plná octa
Sk. 9,15. j. on má n. vyvolená
— 10,11. uzřel (Petr) sestupující k sobě n-u
— 16. vzata j. zase ta n. do nebe
— 11, 5. viděl jsem n-u sestupující s nebe 

ňím. 9,21. jednu n-u ke cti, druhou ku potupě
— 22. snášel v trpělivosti n-y hněvu
— 23. bohatství slávy při n-ách milosrd.

2 Kor. 4, 7. poklad tento v n-ách hliněných
2 Tim. 2,20. netoliko n-y zlaté a stříbrné, ale
— 21. bude n-ou ke cti, posvěcenou 

žid. 9,21. stánku i všech n-b krví pokropil 
Zj. 2,27. jako n. hrnčířova ztřískáni budou
— 18,12. všech n-b z kostí slonových

Nádobí.
2 M. 27, 3. všecka n. jeho z mědi uděláš 
1 Sam. 10, 22. (Saul) skryl se mezi n-im 
1 Kr. 7, 45. všecko n., kt. nadělal Chíram
— 48. nadělal Šalomoun všeho n.

1 Par. 22,19. n. Bohu posvěcená do domu H.
2 Par. 4,19. zdělal Šalomoun n. k domu Božímu 
Iz. 10,28. složí n. svá
— 22,24. od n., z něhož se pije
— 52,11. očisťte se, kt. nosíte n. H.

Jer. 27,16. n. domu H. navrácena budou
— 18. n. pozůstávající v domě H.
— 19. takto praví H. o ostatku n.
— 28, 3. já navrátím zase n. domu H.
— 6. slov o navrácení n. domu H.
— 49,29. kortýny jejich se vším n-ím po*

berou
Dan. 1, 2. vydal Pán v ruku jeho něco n.
— 5, 2. rozkázal přinésti n. zlaté a stříbrné
— 3. přineseno j. n. zlaté
— 23. n. domu jeho přinesli před tebe 

Mat. 12, 29. jeho n. pobrati; Mk. 3, 27.
Luk. 17, 31. a n. jeho v domu
Sk. 27,19. n. bárce potřebné vyházeli jsme 
Zj. 18,12. všelikého n. z nejdražšího dříví

Nádobka.
1 Kr. 17,12. atd. maličko oleje v n-ce 
Mat. 25, 4. opatrné vzaly olej v n-ách svých

Nadojiti.
Iz. 7,22. pro množství mléka, kt. n-í

Nadouti se.
1 Kor. 4,18. naduli se někteří

Nadsaditi.
Ž. 44,13. nen-ils mzdy jejich 

Nadšen.
2 Par. 20,14. n. jsa duchem H.

Nadšení.
Job 32, 8. n. Všemohoucího činí lidi rozumné 

Nadut.
1 Kor. 5, 2. a vy n-i jste
1 Tim. 3, 6. aby n. jsa, neupadl v potupení 

Nadutý.
Ž. 101, 5. mysli n-é nebudu moci trpěti
1 Kor. 4,19. poznám, ne řeč těch n-ýeh, ale moc
1 Tim. 6, 4. n-ť j., nic neuměje
2 Tim. 3, 4. nastanou lidé n-i
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Nadýmání.
2 Koř. 12,20. aby snad nebylo svárů, n.

Nadýmati.
1 Kor. 8, 1. známost n-á, ale láska vzdělává 

Nadýmati se.
1 Koř. 4, 6. abyste nen-ali se proti někomu
— 13, 4. láska nen-á se

Kol. 2,18. marně se n-aje smyslem těla svého 
Nafejský.

1 Par. 5,19. bojovali s N-ými 
Nagge.

Luk. 3,25. kt. byl N.
Nah.

Oz. 2, 3. abych ji nesvlékl do n-a 
Mat. 25,36. n. a přioděli jste mne; 43.
Jan 21, 7. opásal se po košili, nebo byl n. 
Zj. 16,15. aby n. nechodil 

Naharaim.
1 M. 24,10. Z. 60, 2.

Viz: Aram N.
N á tm a.

1 Sam.11, 1. N. (král) Ammonitský; 12, 12.
1 Par. 19, 1.

2Sam.l0, 2. s Chanunem, synem N-ovým;
1 Par. 19, 2.

Nahat.
1 M. 36,17. synové Rahuele, syna Ezau: knize N.

Náhle.
Př. 6,15. v n. přijde bída jeho
— 24,22. v n. nastane bída jejich 

Jer. 6,26. n. přitáhne zhoubce na nás 
Dan. 2,15. proč ta výpověď tak n. vyšla 
Luk. 21,34. v n. přikvačil by vás ten den

Nahltaný.
Job 20,15. zboží n-é vyvrátí

Náhlý.
Př. 3,25. nelekneš se strachu n-ého
— 14,17. n. se dopouští bláznovství
— 29. n. pronáší bláznovství

Náhoda.
4M. 35,22. jestliže by n-ou strčil někým
1 Sam. 6, 9. poznáme, že n-ou nám to přišlo
2 Sam. 1, 6. n-ou přišel jsem na horu
— 20, 1. přišel tu n-ou člověk nešlechetný

1 Kr. 22,34. muž jeden střelil z lučiště n-ou;
2 Par. 18, 33.

Nahoditi se.
1 M. 27,20. aby mi se pojednou n-ilo
Soud. 17, 8. pohostinu kdež by se mu n-ilo; 9.
2 Sam.15,20. půjdu, kdež mi se n-i 
Mat. 18,13. n-i-liť mu se, nalézti (ovci)
Sk. 17,17. rozmlouval s těmi, kt. se koli n-ili
— 21,35. n-ilo se, že nesen byl od žoldnéřů

Nahoru.
2Kr. 19,30. ostatek (Judy) vydá užitek n.
Sk. 10, 9. všel Petr n., aby se modlil 

Nahoře.
Iz. 7,11. buď dole hluboko, aneb n. vysoko

Nahota.
2 M. 28,42. nadělej košilek k zakrytí n-y těla
5 M. 28, 48. sloužiti musíš v n-ě 
Pláč 1, 8. neváží jí sobě, protože viděli n-u její 
Ez. 16, 37. odkryji n-u tvou před nimi
— 22,10. n-u otce syn odkrývá v tobě
— 23,10. oniť jsou odkryli n-u její 

Nah. 3, 5. ukáži národům n-u tvou
Abak. 2,15. aby jej opojil, a díval se na jeho n-u 
ňím. 8,35. kdo nás odloučí? Zda-li hlad, čili n.?
1 Kor. 4,11. n-u trpíme, i políčkováni býváme
2 Kor. 11,27. na zimě a v n-ě
Zj. 3,18. aby neokazovala se hanba n-y tvé

Nahotově.
Mk. 3, 9. aby lodičku ustavičně n. měli
2 Kor. 10, 6. n. majíce pomstu proti neposluš.

Nahraditi.
1 M. 50,15. vrchovatě n-í nám všecko zlé 
2M. 22, 5. tim (nejlepším) tu škodu n-i 
Ž. 18,21. podle čistoty rukou mých n-il mi 
Ez. 33,15. což vydřel, n-í-li 
Joel 2,25. n-ím vám léta, kt. sežraly 
Zach. 9,12. v ten den dvojnásobně n-ím tobě

Nahražovati.
1 M. 31,39. sám jsem tu škodu n-al
Ž. 69, 5. čehož jsem nevydřel, n. jsem musil
Př. 6,31. vším statkem n-uje
Zach. 8,10. před těmito dny práce se nen-ala

N ahromážditi.
1 M. 41,49. n-il Jozef obilí velmi mnoho 
Kaz. 2, 8. n-il jsem sobě stříbra a zlata 

Viz: Nashromáždili.

Nahum.
Nah.' 1, 1. kniha vidění N-a Elkošského 

Nahý.
1 M. 2,25. byli oba dva nazí, Adam i žena jeho
— 3, 7. poznali, že jsou nazí
— 10. bál jsem se, že jsem n.
— 11. kdožť oznámil, že jsi n.?

Job 1,21. n. jsem vyšel z života matky své; 
n. se také zase tam navrátím

— 22, 6. roucha z n-ých jsi svláčel
— 24, 7. n-é přivodí k tomu, aby nocovati
— 10. n-ého opouštějí, že musí choditi 

Kaz. 5,15. jakž vyšel z života matky své n. 
Iz. 20, 2. Izaiáš chodil n. a bosý; 3.
— 4. tak povede jaté n-é a bosé
— 58, 7. viděl-li bys n-ého, abys jej přioděl 

Ez. 16,22. když jsi byla n-á a odkrytá
— 39. nechají tě n-é a odkryté; 23, 29.
— 18, 7. n-ého přiodíval by rouchem
— 16. n-ého rouchem by přioděl 

Am. 2,16. n. utikati bude v  ten den
Mich. 1, 8. nařikati budu chodě svlečený a n. 
Mat. 25,38. neb n-ého, a přioděli jsme? 44. 
Mk. 14,51. odín rouchem lněným po n-ém těle
— 52. (mládeneček) n. utekl od nich 

Sk. 19,16. n-í a zraněni vyběhli z domu toho
2 Kor. 5, 3. jestliže ne n-i nalezeni budeme 
žid. 4,13. všecky věci jsou n-é a odkryté
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Zj. 3,17. nevíš, že jsi slepý i n.
— 17,16. učiní ji opuštěnou a n-ou

Náchas.
2Sam.l7,25. všel k Abigail, dceři N.
— 27. Sobi, syn N. z Rabbat

1 Par. 4,12. Techinna, otce města N.
Nacházet i.

Job 39, 8. to, což n-í v horách, j. pastva jeho 
2Tim. 3, 6. ti, kt. n-ejí do domů 

Nacházeti se.
Job 42,15. aniž se n-ely ženy tak krásné 

Náchlebník.
Abd. 7. n-ci tvoji udělajíť ránu zrádně 

Náchon.
2 Sam. 6, 6. když přišli k humnu N-ovu

Náchor.
1 M. 11,22. Sárug zplodil N-a
— 24. N. zplodil Táre; 1 Par. 1, 26.

Luk. 3, 34.
— 26. Táre zplodil Abrama, N-a a Há-

rana
— 29. zpojimali sobě ženy Abram a N.

jméno ženy N-ovy Melcha
— 22,20. porodila Melcha syny N-ovi
— 24,10. bral se (služebník ten) do města N.
— 15. Bathuelovi, synu N-a, bratra Abr.
— 31,53. Bůh Abrahamův a N-ův

Nachovaný.
Kaz. 5,13. bohatství n-é tomu, kdož je má 
Iz. 15, 7. zboží n-é a statky jejich odnesou

Nachýlený.
2. 62, 4. stěna n-á jste
— 102,12. dnové moji jsou jako stín n.

Nachýliti.
1 M. 24,14. nachyl medle věderce svého

Nachýliti se.
Soud. 19, 9. již se den n-il k večeru
— 11. den se velmi n-il

Luk. 24,29. nebo se již připozdívá, a den se n-il

Náchylnost.
1 Tim. 5,21. nic nečině podle n-i 

Nachylovati se.
2. 109,23. jako stín, když se n-uje 
Př. 2,18. k smrti se n-uje dům její 
Luk. 9,12. den počal se n.

Naim.
Luk. 7,11. šel do města, kteréž slově N. 

Náiot.
1 Sam.19,18. David i Samuel bydlili v N.
— 19. aj, David j. v N. v Ráma; 22. 23.
— 20, 1. utíkaje David z N., kt. j. v Ráma

Najati.
1 M. 30,16. ze mzdy n-ala jsem tě
5 M. 23, 4. ze mzdy n-al Baláma; Neh. 13, 2. 
Soud. 18, 4. n-al mne, abych byl jeho knězem
2 Sam.10, 6. n-ali ze mzdy ze Sýrie 20.000 pě

ších; 1 Par. 19, 6.
2Kr. 7, 6. n-al proti nám král Izr. krále

1 Par. 19, 6. n-ali ze mzdy vozů a jezdců
— 7. n-ali sobě 32.000 vozů

Mat 20, 1. vyšel na úsvitě, aby n-al dělníky
— 7. nižádný nás nen-al

Najatý.
2 M. 22,15. bylo za peníze n-é (hovado)
Iz. 7,20. oholí Pán tou břitvou n-ou 
Mat. 20, 9. při jedenácté hodině n-i vzali

Najednati.
Job 27,17. co n-á, to spravedlivý obleče 
2 Par. 34,11. aby n-ali kamení tesaného 
Job 27,16. jako bláta n-á-li šatů 

Nájemník.
2 M. 12, 45. n. nebude jisti z něho
3 M. 22,10. n. nebude jisti věcí posvěcených
— 25,40. jakožto n. bude při tobě
— 50. jakožto s n-em se s nim stane 

5 M. 15,18. více než ze mzdy n. sloužil 
Job 7, 1. dnové jeho jako dnové n-a

2. jako n., jenž očekává skonáni díla
— 14, 6. aby přečekal jako n. den svůj 

Iz. 16,14. jakáž jsou léta n-a; 21, 16.
Jer. 46,21. ano i n-ci jeho u prostřed něho
Mal. 3, 5. kt. zadržují mzdu n-a
Luk. 15,17. jak mnozí n-ci u otce mého hojnost
— 19. učiň mne jako jednoho z n-ů 

Jan 10,12. ale n. a ten, kt. není pastýř; 13.
Najídati se.

2 M. 16, 3. když jsme se n-ali chleba do sytosti 
Najímati.

2 Par. 24,12. n-ali kameníky a řemeslníky 
Ezd. 4, 5. n-ali proti nim rádce 

Najísti se.
2 M. 16, 8. vám dá H. masa, abyste se najedli
1 Sam.14,30. čím více, kdyby se byl najedl lid 
Job 31,31. masa toho nemůžeme se ani n. 
Luk. 17, 8. služ mi, až se najím a napim 
Jak. 2,16. shřejte se a najezte se

Najiti.
1 M. 8, 9. když nenašla, kde by odpočinula
— 16, 7. našel ji anděl H. u studnice na

poušti
— 44,16. našel nepravost služebníků tvých 

2M. 16,27. dne sedmého nenašli (manny)
5M. 22, 6. když by našel hnízdo ptačí
1 Kr. 11,29. našel jej prorok Achiáš
— 21,20. což jsi mne našel, nepříteli můj?'

2 Par. 15, 2. budete-li. ho hledati, najdete ho 
Job 23, 3. ó bych věděl, kde ho n.
2. 21, 9. najdeť ruka tvá všecky nepřátely 
Př. 24,14. jestliže ji (moudrost) najdeš 
Kaz. 7,28. muže 1 z tisíce našel jsem, ale ženy 
Pis. 3, 1. hledala jsem ho, ale nenašla jsem 

ho; 2. 5, 6.
— 4. tak jsem našla toho, k t  miluje 

Iz. 65, 1. dal jsem se n. těm, kt. se na mne 
Dan. 6, 5. leč bychom našli něco proti němu 
Am. 8,12. hledajíce slova H.; však nenajdou.

Nakažení.
5M. 32,24. n-ím morním žráni budou 
2. 91, 3. od nejjedovat. n. morního
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Nakažovati.
Zj. 11,18. aby zkaženi byli ti, kt. n-ují zemi

Náklad.
Ezd. 6, 4. n. z domu královského bude dáván 
Luk. 14,28. aby prvé nepočetl n-u?
Sk. 21, 3. tu měli složití n.
— 24. n. učiň s nimi 

lK or. 9, 7. kdo bojuje na svůj n.?
— 18* že j. bez n-ů evangelium

2 Kor. 12,15. já velmi rád n. učiním

Nakládání.
2. 149, 9. k n. s nimi podle práva zapsaného

Nakládáno.
2id. 11,37. zle s nimi n-o

Nakládati.
2 M. 5,23. hůře n-á s lidem tímto 
Neh. 13,15. ani přinášejí snopy, jež n-ali na osly 
Ž. 103, 10. ne podle hříchů našich n-á s námi 
Př. 21,11. když se uměle n-á s moudrým 
Sk. 7,19. lstivě n-aje s pokolením naším 
ftím. 1,32. netoliko činí, ale i činícím n-aji 
Kol. 4, 1. slušně se služebníky n-ejte

Nákladný.
1 Kr. 5,17. kamení n.; 7, 9. násl.

Naklásti.
1M. 30, 38. (Jákob) n-adl těch prutů do žlábků 
4M. 16, 7. n-aďte do nich uhlí 
Jer. 6,21. n-adu lidu tomuto úrazů 
Sk. 28,.10. n-adli toho, čehož potřebí bylo 

Nakloněn.
Př. 25,15. snášelivostí n. bývá vývoda 
tlím. 12,10. láskou jedni k druhým n-i jsouce 
ITes. 2, 8. tak n-i k vám byvše

Nakloněný.
2 Par. 6,40. nechť jsou uši tvé n-é k modlitbě;

Neh. 1, 6. 11.
7,15. budouť již uši mé n-é k modlitbě

Nakloniti.
2M. 15,26. n-íš uší k přikázáním jeho 
-5 M. 1, 45. ale uší svých nen-il k vám 
Joz. 24,23. n-ňte srdcí svých k Hospodinu
2 Sam.22,10. n-iv nebes, sestoupil
1 Kr. 8,58. n-iž srdce naše k sobě
— 11, 4. ženy jeho n-ily srdce jeho k bohům

2 Kr. 19,16. n-iž, H-e, ucha svého; 2. 17,6.31,3.
71, 2. 88, 3. 116, 2. Iz. 37, 17. Dan. 
9 18

Neh. 1,11. n-ě k němu lítosti člověka toho 
2. 17, 1. n-ň uší k modlitbě mé
— 18,10. n-iv nebes, sstoupil
— 40, 2. n-il se ke mně, a vyslyšel
— 49, 5. n-ím k přísloví ucha svého
— 77, 2. aby ucha n-il ke mně
— 78, 1. n-ňte uši svých k slovům úst mých;

Př. 4, 20. 5, 1. 22, 17.
—  119,36. n-ň srdce mého k svědectvím svým

112. n-il jsem srdce svého k vykonávání
—  130, 2. Pane, n-ň uší svých k hlasu proseb
—  144, 5. Hospodine, n-ň svých nebes

Př. 2, 2. n-íš-li srdce svého k opatrnosti
— 7,21. i n-ila ho mnohými řečmi svými 

Iz. 55, 3. n-ňte ucha svého a pojďte
Jer. 7,24. aniž n-ili ucha svého; 26. 11, 8.

17, 23. 25, 4. (35, 15.)
Jan 19,30. n-iv hlavy, ducha Otci poručil 
Sk. 26,28. téměř bys mne k tomu n-il 

Nakloniti se.
1 M. 39,21. H. n-il se k němu milosrdenstvím
2 Sam.14, 1. n-ilo se srdce královo k Absol. 
Jan 20,11. Maria n-ila se do hrobu

Nakloňovati.
2. 10,17. ucha svého k nim n-uješ 
Př. 21, 1. kamž koli chce, n-u je ho 
Jer. 35,15. však nen-ujete uší svých 
Jak. 4, 5. zdali k závisti n-u je duch ten

Nakloňovati se.
2. 107,27. motají se a n-ují jako opilý 
ilím. 12,16. ale k nízkým se n-ujíce 
Fil. 1,23. k obémuť se k tomu n-uji

Nakoupiti.
1 M. 42, 3. aby n-ili obilí v Egyptě
— 7. abychom n-ili potrav
— 43, 2. jděte zase a n-te nám potravy 

Mat. 14,15. ať n-í sobě pokrmů; Luk. 9, 13.
Jan 4, 8.

Mk. 6,36. ať n-i sobě chleba
— 16, 1. n-ily vonných věcí

Jan 6, 5. kde n-íme chlebů, aby pojedli?
— 13,29. nakup těch věcí, kt. potřebí k svátku

Nákovadlí.
Iz. 41, 7. vyhlazujícího kladivo tlučením na n.

Nakrmiti.
2. 80, 6. n-il jsi je chlebem pláče 
Př. 25,21. jestliže by lačněl, jenž tě nenávidí, 

nakrm jej; ftim. 12, 20.
Iz. 49,26. n-ím ty, kt. tě utiskují, vlast, masem 
Jer. 9,15. n-ím lid tento pelyňkem 
Mk. 8, 4. odkud budě moci kdo tyto n.

chleby? (Mat. 15, 33.)
Luk. 1,53. lačné n-il dobrými věcmi

Nakřiviti se.
Kaz. 12, 3. v den, v kt. n-í se muži silní

Nakvašovati.
1 Kor. 5, 6. maličko kvasu všecko těsto n-uje; 

Gal. 5, 9.

Nalapati.
Soud. 15, 4. Samson n-al tři sta lišek 
Jan 21,10. ryb, k. jste n-ali nyní

Nalehnouti.
Soud. 16,30. Samson n-hl silně; i padl dům
1 Sam.31, 4. pochytiv meč, n-hl na něj
— 5. n-hl i on na meč; 1 Par. 10, 4. 5.

2 Sam. 1, 6. Saul n-hl byl na kopí své

Nalévati.
2Kr. 4, 5. oni podávali jí a ona n-ala 
2. 23, 5. kalich můj n-áš, až oplývá
— 75, 9. kalich, z něhož (H.) n. bude
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Jan 2, 8. n-ejtež již a neste správci svadby 
Zj. 18, 6. v koflík, kt. n-al, nalité jemu dvén. 

Viz: NalívatL 
Nálevka.

Zach. 4, 2. sedm n-ek k těm sedmi lampám 
Nález.

Př. 19, 29. na posměvače hotoví jsou n-ové 
Nalezač.

iUm. 1, 30. jsouce chlubní, n-i zlých věcí 
Nalézající.

Př. 3,13. blahoslavený člověk, n. moudrost 
Mat. 7, 14. málo j. n-ích ji

Nalézající se.
Př. 16, 31. šediny na cestě spravedlnosti se n.

Nalézati.
Job 34,11. působí, aby to n-al
Př. 8,17. kt. mne pilně hledají, n-ají mne
— 35. kdož mne n-á, n-á život
— 11, 27. kdo hledá dobrého, n-á přízeň
— 12, 2. dobrý n-á lásku u H.
— 17, 20. převrácené srdce nen-á dobrého
— 21, 21. n-á život, spravedlnost i slávu 

Jer. 50, 7. vŠickni, kt. je n-ají, sžírají je 
Mat. 7, 8. kdož hledá, n-á
— 12, 43. hledaje odpočinutí, ale nen-á;

Luk. 11, 24.
Luk. 23, 4. žádné viny nen-ám na tomto člo

věku; Jan 18, 38.
Řím. 7,18. vykonati dobré, tohoť nen-ám
— 21. n-ám zákon, když chci činiti dobré

Nalézati se.
1 Sam. 13,19. kováře žádného nen-alo se v zemi
— 25, 28. nic zlého se nen-á při tobě

Ž. 12, 2. nebo se již nen-á milosrdného 
Jer. 5, 26. n-ají se v lidu mém bezbožníci 
Gal. 2,17. jestliže n-áme se i my hříšníci

Nalezen.
1 M. 2, 20. Adamovi není n-a pomoc
— 44, 9. u koho n-o bude, nechžť umře; 10.
— 12. n. j. koflík v pytli Beniaminovu
— 16. my i ten, u něhož n. j. koflík; 17. 

Joz. 10,17. n-o j. pět králů, kt. se skryli
1 Sam. 9,20. oslice n-y jsou; 10, 2.
Ezd. 6, 2. n-a j. v Achmeta na hradě kniha 
Job 28,12. moudrost kde n-a bývá?
Kaz. 9,15. n. j. muž chudý moudrý
Iz. 51, 3. radost a veselí bude n-o v něm
— 55, 6. hledejte H., dokudž může n. býti
— 65, 1. n. jsem od těch, kt. mne nehledali;

Řím. 10, 20.
Jer. 50,20. hříchové Judovi, však nebudou n-i 
Mal. 2, 6. nepravost nebyla n-a ve rtech jeho 
Dan. 1,19. není n. mezi všemi jako Daniel
— 5,11. v kt. moudrost n-a
— 27. zvážen jsi a n. jsi lehký
— 6, 22. nevina n-a j. při mně
— 23. žádného úrazu není n-o na něm 

Mat. 1,18. n-a j. těhotná
Luk. 15, 32. zahynul byl a n. j.
Sk. 5, 39. abyste Bohu odporní n-i nebyli
1 Kor. 4, 2. aby každý věrný n. byl

1 Kor. 15,15. byli bychom n-i křiví svědkové
2 Kor. 5, 3. jestliže ne nazí n-i budeme 
Fil. 2, 8. v způsobu n. jako člověk
— 3, 9. abych v něm n. byl 

žid. 11, 5. Enoch není n.
1 Petr 1, 7. aby zkušení víry vasf n-o bylo
— 2,22. aniž j; lest n-a v ústech jeho

2 Petr 3,14. abyste bez úhony n-i byli 
Zj. 5, 4. není n., kdo by hoden byl
— 12, 8. aniž j. n-o místo jejich na nebi
— 14, 5. v ústech jejich není n-a lest
— 18, 21. Babylon více nebude n.
— 24. v něm n-a j. krev proroků
— 20,11. místo jim není n-o
— 15. kdož není n. v knize života

Nalézti.
1 M. 4,14. kdo mne koli n-ne, zabije mne; 15.
— 18,26. jestliže n-nu v Sodomě 50 sprav.
— 26,19. n-li tam studnici vody živé
— 32. n-li jsme vodu
— 31,33. Liában nic rien-zl; 34. 35. 37.
— 36, 21. kt. n-zl mezky na poušti

2 M. 5,11. beřte sobě slámu kde koli n-nete
4 M. 15, 33. kt. ho n-li sbírajícího dříví
5 M. 4, 29. n-neš, budeŠ-li ho hledati z celého
— 22, 28. jestliže by n-zl děvečku pannu

1 Sam. 9,13. jakž vejdete do města, n-nete
v tuto chvíli na-nete ho

— 10, 2. n-neš dva muže u hrobu Ráchel
— 12, 5. že jste nen-li při mně ničehož

1 Kr. 19,19. Eliáš n-zl Elizea
2 Kr. 10,13. n-zl tam Jéhu bratří Ochoziáše
— 22, 8. knihu zákona n-zl jsem; 2 Par.

34, 15. 21.
1 Par. 28, 9. budeš-li ho hledati, n-neš jej
2 Par. 15, 4. kdyby byli hledali ho, byliť by ho

n-li; 15.
— 20,16. n-nete je při konci údolí

Job 3,22. kt. by se radovali, když by n-li 
hrob?

— 32,13. díte: N-li jsme moudrost
ž. 84, 4. ano i vrabec n-zl sobě místo 
Př. 1,28. hledati mne budou a nen-nou mne
— 3, 4. n-neš milost a prospěch výborný
— 18, 22. kdo n-zl manželku, n-zl věc dobrou
— 19, 8. ostříhá opatrnosti, aby n-zl dobré
— 20, 6. v pravdě takového kdo n-ne?
— 31,10. ženu statečnou kdo n-ne 

Kaz; 7, 27. abych n-zl umění
Jer. 2,24. n-nouť ji v měsíci jejím
— 5, 1. n-nete-li muže, ježto by činil soud
— 29,13. hledajíce mne, n-nete
— 14. dám se n. vám
— 41,12. n-li (lzmaele) při vodách velikých 

Mat. 2, 8. když n-nete, zvěstujtež mi
— 7, 7. hledejte a n-nete
— 8,10. ani v Izraeli tak veliké víry jsem

nen-zl; Luk. 7, 9.
— 10, 39. kdo n-ne duši svou, ztratíť ji

kdo by ztratil duši svou, n-neť ji
— 11,29. n-nete odpočinutí dušem svým
— 13, 46. když n-zl jednu velmi drahou perlu
— 16, 25. kdož by ztratil duši svou, n-neť ji

23
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Mat. 17,27. otevra ústa její, n-neš groš
— 21, 2. n-nete oslici přivázanou
— 22, 9. kt. koli n-nete, zovtež na svadbu; 10.
— 24,46. přijda pán, n-zl by služebníka
— 26,40. n-zl je, a oni spí; Mk. 14, 37.
— 60/ nen-li. Ani, když mnozí falešní

svědkové předstupovali, nic nen-li 
Mk. 11, 4. n-li oslátko přivázané vně 
Luk. 2,12. n-nete nemluvňátko plénkami obv.
— 2,46. po třech dnech n-li jej v chrámě
— 12,37. blaze, kt. n-zl by, a oni bdí
— 15, 4. až by i n-zl ji
— 5. n-na, vložil by na ramena svá
— 6. nebo jsem n-zl ovci, kt. zahynula
— 9. nebo, jsem n-la groš, kt.jsem ztratila
— 17,18. nen-íi se, aby chválu Bohu vzdali
— 18, 8. zdaliž n-ne víru na zemi?
— 23,14. viny jsem nen-zl na tom člov.; 22.
— 24, 2. n-ly kámen odvalený od hrobu
— 33. n-li shromážděných těch jedenácte 

Jan 1,42. n-zl bratra svého Šimona a řekl
n-li jsme Mesiáše

— 44. Ježíš n-zl Filipa a řekl
— 46. n-zl Filip Natanaele i dí

n-li jsme Ježíše z Nazaréta
— 2,14. n-zl v chrámě prodavače

Sk. 9, 2. n-zl-li by tam té cesty, které
— 17,23. n-zl jsem oltář, na kt. napsáno j.

2 Kor. 12,20. abych snad nen-zl vás takových 
2Tim. 1,18. dejž jemu Pán n. milosrdenství

u Pána
žid. 9,12. věčné vykoupeni n-zl
— 12,17. (Ezau) nen-zl místa ku pokání 

Zj. 3, 2. nen-zl jsem skutků tvých plných
Náležeti.

2M. 8,26. nen-í nám tak činiti
2 Par. 26,18. ne tobě, Uziáši, n-í kaditi 
Ezd. 4, 3. ne vám, ale nám n-í stavětí 
Ž. 131, 1. ve věci vyšší nad to, než mi n-i 
Iz. 22,17. jakž na muže znamenitého n-í 
Mk. 2,24. dělají v sobotu, čehož nen-í 
Luk. 15,12. dej mi díl statku, kt. mně n-i 
ftím. 8,26. modliti se, jakž by n-elo 
Ef. 6,20. jakž mně mluviti n-í 
Filem. 8. rozkázati tobě, což by n-elo
2 Petr 1, 3. což k životu a pobožnosti n-elo

Náležící.
Žid. 6, 9. lepších věci, a n-ích k spasení

Náležitě.
1 Par. 15,13. nebo jsme ho nehledali n.

Náležitý.
Ez. 24, 4. sebera kusy n-é (do hrnce) 

Naliti.
3 M. 14,15. n-eje (oleje) na ruku levou 
Jan 13, 5. n-il vody do medenice

Nalitý.
Ž. 75, 9. kalich vína kalného plný n. 

Nalívati.
2 M. 2,15. vážily vodu a n-aly do koryt
2. 73,10. když se jim vody až do vrchu n-á 
Luk. 10,34. n-iv oleje a vina

Nalomený.
2Kr. 18,21. spolehl jsi na hůl třtinovou n-ou 
Iz. 36, 6. spolehl jsi na hůl třtiny té n-é
— 42, 3. třtiny n-é nedolomí; Mat. 12, 20.

Náloži ti.
1 M. 45,17. n-íce na hovada svá, jděte
ž. 119,124. n-ž se služebn. svým vedlé mil.
Jer. 29,17. n-ím s nimi jako s fíky trpkými

Nálysý.
3M. 13,41. n. j. a čistý j.

Náman.
2 Kr. 5, 1. N., hejtman vojska krále Syrského;

11. 20. 27. Luk. 4, 27.
1 Par. 8, 4. Béla měl syny: N-a; (4 M. 26, 40.)

Nametati.
Am. 8, 3. množství mrtvých, mlče, namece 

Nametati se.
1 Sam. 5, 9. n-alo se jim plno vředů

Naměřiti.
Ž. 7,13. lučiště své natáhl a n-il je

— 64, 4. n-ili střelu svou řeč přehořkou 
Zj. 21,16. n-il toho města tou třtinou

Náměsíčník.
Mat. 4,24. vodili k němu i n-y
— 17,15. n. j. a těžce se trápí

Namlouvati.
2 Par. 18, 2. Achab n-al ho (Jozafata)
Př. 1,10. jestliže by tě n-ali hříšníci
— 24,28. aniž lahodně n-ej rty svými 

Jer. 20, 7. n-als mne H.
Namluviti.

2 M. 22,16. jestliže by kdo n-il pannu 
Soud. 14,15. n-luv muže svého, at nám vyloží
— 19, 3. Šel za ní, aby n-luvě ji, zase přivedl 

Oz. 2,14. aj, já n-ím ji, když ji uvedu na poušť 
Sk. 12,20. n-ivše Blasta, žádali za pokoj

Namociti.
2 Kr. 8,15. n-iv koberec ve vodě 

Naneěišťující.
Jak. 3, 6. takť j. jazyk n. celé tělo 

Naodpor.
Gal. 2, 7. nýbrž n., když uzřeli, že j. mi 

Naostřiti. 
ž. 7,13. neobrátí-li se, n-íť meč svůj
— 64, 4. n-ili jako meč jazyk svůj; (140, 4.)

Naostřovati. 
ž. 140, 4. n-ují jazyk svůj jako had

Napadati.
Luk. 9,39. duch jej n-á a on křičí

NapadnoutL
1 Sam.16,23. když n-dl duch Boží Saule
— 18,10. duch Boží zlý n-dl Saule; 19, 9.

Napájeti.
2M. 2,15. n-ely dobytek otce svého 
Ž. 36, 9. potokem rozkoší n-íš je
— 60, 5. n-els nás vínem zkormoucení
— 69,22. v žízni n-eli mne octem
— 78,15. n-el je jako z propasti
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2. 107, 9. poněvadž n-í duši žíznivou (H.)
Iz. 55, 10. jakož déšť n-í zemi
Jer. 25,15. n-ej jím všecky ty národy; 17.
Ab. 2,15. běda tomu, kt. n-í bližního svého
Mat. 27, 48. naplnil ji octem, a n-el ho
Luk. 13,15. zdali v sobotu vola nevodí n.?
Zj. 14, 8. vínem smilství n-elo národy

Napéci.
1 M. 18, 6. napec podpopelných chlebů; 19, 3.

2 M. 12, 39.
1 Sam.28, 24. ta žena napekla chlebů přesných 
Iz. 44,19. při uhlí jeho napekl jsem chleba

Napínati.
2. 11, 2. bezbožníci n-ají lučiště
— 58, 8. jsou jako ten, kt. n-á luk

Nápis.
2Kr. 23,17. jaký j. onenno n., kt. vidím?
Mat. 22,20. čí j. tento obraz a n.? Mk. 12, 16. 

Luk. 20, 24.
— 23, 5. (zákonníci) rozšiřují n-y své 

Luk. 23, 38. byl také i n. nad ním; Jan 19, 19. 20.

Napiti se.
1 M. 24,14. nachyl věderce, ať se n-iji
— 43, 34. hojně se s ním n-ili 

Soud. 15,19. n-Ú se; i okřál a jako ožil 
Rut. 2, 9. jdi k nádobám a n-í se
Est. 5, 6. řekl král k Ester, n-iv se vína 
Př. 31, 7. ať se napije a zapomene 
Am. 4, 8. aby se n-ili vody, aniž se n. mohli 
Jan 2,10. když by se hojně n-ili
— 4,14. kdož by se n-1 vody, kt. já dám
— 7, 37. žízni-li kdo, pojď ke mně a n-i se

Naplněn.
1 M. 42,25. aby n-i byli pytlové jejich; 44, 1. 
2M. 1, 7. n-a j. jimi země
5 M. 34, 9. Jozue n. j. duchem moudrosti
Job 20,11. kosti jeho n-y jsou hříchy
ž. 71, 8. ať jsou n-a ústa má chválením
— 72,19. budiž n-a slávou jeho země
— 88, 4. j. n-a trápeními duše má 

Iz. 2, 6. jsou n-i ohavnostmi národů
— 11, 9. země n-a bude známostí H.

tak jako vodami moře n-o j.
Ez. 26, 2. n. budu, kdyžtě zpuštěno
Mat. 2,17. tehdy n-o j. povědění
Mk. 15,28. n-o j. písmo; Jak. 2, 23.
Luk. 1,15. Duchem svátým bude n.
— 8, 37. (Gadarenští) bázni velikou n-i byli 

Jan 3, 29. radost má n-a jest
— 12, 3. n. j. dům vůní té masti

Sk. 2, 4. n-i jsou Duchem svátým; 4, 31.
— 9,17. abys n. byl Duchem svátým
— 13, 9. Pavel, n. byv Duchem svátým
— 52. učedlníci n-i byli radostí
— 19,29. n-o j. město rozbrojem 

Řím. 1,29. jsouce n-i vší nepravostí
— 15,14. n-i jsouce všelikou známostí

2 Kor. 7, 4. n. jsem potěšením
Ef. 3,19. abyste n-i byli v plnost Boží
Fil. 1,11. n-i jsouce ovocem spravedlnosti

Kol. 1, 9. abyste n-i byli známostí vůle
2 Tim. 1, 4. abych radostí n. byl

Naplnění.
2 M. 29,22. nebo skopec n-í j.

Naplniti.
1 M. 1,22. n-ňte vody mořské
— 28. n-ňte zemi a podmaňte ji
— 9, 1. rozmnožujte se a n-ňte zemi
— 21,19. (Agar) n-ila láhvici vodou
— 24,16. (Rebeka) n-ivši věderce své

2 M. 10, 6. (kobylky) n-í domy tvé
— 28, 3. kt. jsem n-il duchem moudrosti
— 31, 3. n-il jsem ho duchem Božím; 35,31.
— 35,35. n-il je moudrostí srdce
— 40,34. sláva H. n-ila příbytek; 35.

2 Par. 7, 2.
Joz. 9,13. nové byly, když jsme je n-ili
1 Sam.16, 1. n-ň roh svůj olejem
2 Sam. 7, 25. H., slovo to n-iž až na věky
1 Kr. 2, 4. aby n-il H. slovo své
— 27. aby n-il řeč H.
— 8,10. oblak n-il dům H.; 2 Par. 5, 13.
— 11. sláva H. n-ila dům H.; 2 Par. 5,

14. 7, 1.
— 15. H. Bůh Izr, skutečně n-il to;

2 Par. 6, 4.
— 24. skutečně jsi to n-il; 2 Par. 6, 15.

2 Kr. 23,14. místa jejich n-il kostmi lidskými
— 24. aby n-il (Joziáš) slova zákona

2 Par. 10,15. aby n-il H. řeč svou
Neh. 5,13. kdož by nen-il slova tohoto 
Job 8,21. n-í smíchem ústa tvá
— 22,18. domy jejich n-il dobrými věcmi
— 23, 4. ústa svá n-il bych důvody 

ž. 20, 6. n-iž H. všecky prosby tvé
— 80,10. učinils, aby i zemi n-il
— 81,11. otevři ústa svá, a n-ímť je
— 129, 7. z níž nemůže hrsti své n. žnec 

Iz. 8, 8. křídla jeho n-í širokost země tvé
— 27, 6. n-í okršlek zemský ovocem
— 29,10. n-il vás H. duchem chropotu
— 33, 5. H. n-í Sión soudem a spravedlnosti 

Pláč 1,12. jak mne zármutkem n-il H.
Ez. 10, 2. n-ň hrsti své uhlím řeřavým
— 11, 6. n-ili jste ulice zbitými
— 30,11. n-í tu zemi zbitými
— 32, 5. n-im údolí vysokostí tvou
— 35, 8. n-im hory její zbitými 

44, 4. n-ila sláva H. dům H.
Mat. 5,17. nepřišelť jsem rušiti, ale n.
— 23,32. n-te míru otců svých
— 27,48. vzav hubu, n-il ji octem; Mk. 15,

36. Jan 19, 29.
Luk. 5, 7. n-ili obě lodi, tak že se pohřižovaly 
Jan 2, 7. n-ňte ty stoudve vodou
— 6,13. n-ili 12 košů drobtů
— 16, 6. zármutek n-il srdce vaše 

Sk. 2, 2. zvuk n-il všecken dům
— 28. n-íš mne utěšením
— 3,18. Bůh, což předzvěstoval, n-il
— 5, 3. proč n-il satan srdce tvé?
— 28. n-ili jste Jeruzalém učením svým
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ftím. 13, 8. kdož miluje bližního, zákon n-il
— 15,19. že jsem n-il evangelium Kristovým 

Ef. 4,10. aby n-il všecko
Fil. 4,19. Bůh n-íť všelikou potřebu vaši 
Kol. 1,25. tak n-il slovo Boží 
Zj. 8, 5. vzal kadidlnici a n-il ji ohněm 

Naplniti se.
Joz. 23,14. všecko se n-ilo vám
— 15. jakož n-ilo se vám slovo dobré

1 Kr. 12,15. od H., aby se n-ila řeč jeho 
Job 6, 8. ó by se n-ila žádost má!
Kaz. 1, 8. aniž se n-í ucho slyšením
Jer. 25,34. n-ili se dnové vaši
Dan. 4,30. řeč ta n-ila se Nabuchodonozorovi
— 8,17. v času ulož. vidění toto se n-í 

Mat. 1,22. aby se n-ilo; 2, 15. 23. 4, 14. 8, 17.
12, 17. 13, 35. 21, 4. 27, 35. Jan 12, 
38. 19, 24. 28.

— 26, 54. kterakž by se n-ila písma?
— 56. aby se n-ila písma; Mk. 14, 49.
— 27, 9. tehdy n-ilo se povědění proroka 

Mk. 1,15. pravě, že se n-il čas
Luk. 1,20. kt. se n-í časem svým
— 2,21. když se n-ilo dní osm
— 4,21. dnes n-ilo se písmo toto
— 14,23. ať se n-í dům můj
— 18, 31. n-íť $e všecko, což psáno j.; 22, 37.
— 21,22. abjr se n-ilo všecko
— 24. dokudž se nen-í Časové pohanů
— 22,16. ažť se n-í v království Božím
— 24,44. že se musí n. všecko 

Jan 7, 8. čas můj se ještě nen-il
— 13,18. musíť se n. písmo
— 15,25. aby se n-ila řeč; 12, 38.
— 17,12. aby se písmo n-ilo; 19, 24. 28. 36.
— 18, 9. aby se n-ila řeč Ježíšova; 32.

Sk. 1,16. musilo se n. písmo
1 Kor. 15, 54. tehdy se n-í řeč
1 Tim. 6,10. sami se n-ili bolestmi mnohými 
Zj, 6,11. až by se n-il počet 

Naplňován, 
ž. 65,10. potok Boží n. bývá vodami 
Jer. 13,12. nádoba vinná n-a bývá vínem 

Naplňovati.
Job 15, 2. n. východním větrem břicho své?
— 38,39. hltavost lvíčat n-uješ-liž?

Ž. 107, 9. duši hladovitou n-uje dobrými 
věcmi

Iz. 6, 1. podolek jeho n-oval chrám
— 23, 2. kt. kupci Sidonští n-ali

Jer. 23,24. zdaliž nebe i země já nen-uji?
Ab. 2,14. jako vody n-ují moře 
Mk. 4, 37. vlny se valily, tak že se již n-la lodí 
Luk. 8,23. lodí se n-ala, takže v nebezpečenství 
Sk. 14,17. n-uje pokrmem a potěšením srdce 
Řím. 15,13. Bůh n-ujž vás radostí 

Naplňující.
Ef. 1,23. plnost všecko ve všech n-iho 

Naploditi.
Est. 1,18. i n-í se hojně pýchy a zpoury 
Iz. 49,21. kdo mi n-il těchto
— 51,18. žádný ze synů, kt. n-ila

Napnouti.
Zach. 9,13. když sobě n-u Judu 

Nápoj.
Ž. 102,10. k n-i svému slz přiměšuji
— 104,11. aby n. dávaly živočichům 

Pis. 7, 2. koflík okrouhlý, ne bez n-e 
Iz. 32, 6. jak by n. žíznivému odjal 
Dan. 1,10. kt. vyměřil pokrm a n. váš 
Oz. 4,18. zpurné je činí n. jejich
Mat. 10, 42. by dal číši vody studené k n-i 
Jan 4, 9. kterak ty žádáš ode mne n-e
— 6, 55. krev má právě j. n.

Řím. 14,17. království Boží není pokrm a n.
1 Kor. 10, 4. všickni týž n. duchovní pili 
Kol. 2,16. žádný vás nesuď pro pokrm neb n. 
žid. 9,10. v pokrmích a n-ích, záležející

Nápoj opojný.
3 M. 10, 9. n-e o-ého nebudeš piti
4 M. 6, 3. n-e o-ého zdržíť se
5 M. 29, 6. n-e o-ého jste nepili
Soud. 13, 4. abys nepila n-e o-ého; 7. 14.
1 Sam. 1,15. ani n-e o-ého jsem nepila 
Př. 20, 1. n. o. činí nepokojného
— 31, 4. ne pánům náleží žádost n-e o-ého
— 6. dejte n. o. hynoucímu

Iz. 5,22. udatní k smíšení n-e o-ého
— 24, 9. zhořkne o. n. pitelům jeho
— 28, 7. od o-ého n-e se potácejí

přeplňujíce se n-em o-ým
— 29, 9. potácejí se, ale ne od n-ě o-ého 

Luk. 1,15. n-e o-ého nebude piti
Napojiti.

1 M. 21,19. Agar n-ila dítě
— 24,14. také i velbloudy tvé n-ím

2 M. 2,16. Mojžíš n-il dobytek jejich 
Př. 25,21. žíznil-li by, n-oj jej vodou
Jer. 9,15. n-ím je vodou jedovatou; 23, 15. 
Ez. 32, 6. n-ím zemi krvi tvou 

Napoly.
Luk. 23, 45. opona chrámová roztrhla se n.

Napomáha ti.
Hím. 8,28. všecky věci n-a jí k dobrému
2 Kor. 6, 1. n-ajíce i napomínáme vás 
Jak. 2,22. že víra n-ala skutkům jeho 

Napomenouti.
Ez. 3,19. pakli bys ty n-ul bezbožného
— 21. pakli bys ty n-ul spravedlivého 

Sk. 18,27. bratří n-uvše ho, psali
Napomenut.

Ez. 3, 21. bude živ; nebo n. byl
— 33, 6. lid by nebyl n.

Mat. 2,12. od Boha n-i jsouce ve snách
— 22. n. byv od Boha ve snách

Sk. 10,22. Kornelius u vidění n. j. od anděla 
žid. 11, 7. n. jsa od Boha Noe, připravoval 

koráb
Napomenutí.

Kaz. 4,13. král starý, kt. neumí n. přijímati 
Sk. 13,15. máte-li úmysl, jaké n. učiniti k lidu
1 Kor. 10,11. napsáno j. k n. našemu
2 Kor. 8,17. že to n. přijal (Titus)



Napomenutí —  Napsán. 357

Žid. 12, 5. což jste zapomenuli na n.
— 13,22. snestež trpělivě slovo n.

Napomínání.
1 Kor. 14, 3. kdo prorokuje, mluví i n.
Ef. 6, 4. vychovávejte je v n. Páně 
1 Tes. 2, 3. n. naše nebylo z podvodu 
1 Tim. 4,13. buď pilen čítání, n., učeni 
Tit. 3,10. kacíře po jednom neb druhém n.

Napomínati.
Ez. 3,17. abys n-al jich ode mne; 33, 7.
— 33, 3. troubil-li by a n-al lidu

Luk. 3,18. mnohé jiné věci n-aje, zvěstoval 
Sk. 14,22. n-ajíce, aby trvali u víře
— 15, 32. Širokou řečí n-ali bratří
— 20,31. i pláčem n. jednohokaždého
— 27, 22. nyní vás n-ám, abyste dobré mysli
— 33. n-al Pavel všech, aby pojedli 

ftim. 12, 8. kdo n-á, v napomínání
— 15,14. že se i n. můžete vespolek
— 15. psal jsem vám, jako n-aje vás 

Kol. 1,28. n-ajíce všelikého člověka
— 3,16. n-ajíce sebe vespolek

1 Tes. 4, 1. n-áme (vás) v Pánu Ježíši
— 10. n-ámeť vás, bratří
— 5,11. n-ejte se vespolek
— 12. znejtež ty, kt. n-aji vás
— 14. n-ejte z řádu vystupujících

2 Tes. 3,12. n-áme jich skrze Pána n. J.
— 15. n-ejte (ho) jako bratra

1 Tim. 5, 1. staršího n-ej jako otce
— 6, 2. tomu vyučuj a n-ej

2 Tim. 4, 2. n-ej se vší tichostí
Tit. 1, 9. aby mohl i n. učením zdravým
— 2, 6. mládenců n-ej k střídmosti
— 15. toto mluv a n-ej

Žid. 3,13. n-ejte se vespolek po všecky dny
— 10,25. n-ajíce se, a to tím více 

Juda 3. musil jsem psáti, vás n-aje
Napomoci.

Job 26, 2. komu jsi n-hl?
Ez. 17,17. aniž mu Farao s vojskem co n-ůže

Napořád.
Ž. 14, 3. n. neužiteční učiněni jsou; 53, 4. 
Jer. 6,28. všickni n. zhoubcové jsou 
Mich. 1, 2. slyšte všickni lidé n.

Naposledy.
5 M. 4, 30. n. však, jestliže by se navrátil k H.
2 Sam. 2,26. nevíš-liž, že hořkost bývá n.?
Ž. 37, 38. bezbožníci n. vyťati budou
Př. 5,11. řval bys n., když bys zhubil tělo své
— 20,21. n. nebývá dobrořečeno
— 23, 32. víno n. jako had uštípne 

Jer. 5, 31. čehož byste pak učinili n.?
Mat. 21,37. n. pak poslal k nim syna svého 
Mk. 12, 6. i toho poslal k nim n.

Naposmívati se.
Mat. 27, 31. když se mu n-ali; Mk. 15, 20.
Luk. 23,11. Heródes n-av se jemu

Napraven.
Př. 29,19. slovy nebývá n. služebník 
Luk. 14, 34. čím bude n-a (sůl)?

Napravení.
Sk. 3,21. až do času n. všech věcí
Žid. 9,10. v ospravedlňováních až do času n.

Napraviti.
Job 8, 6. n-il by příbytek spravedlnosti tvé 
ž. 78, 8. národ, kt. nen-il srdce svého 
Př. 23,19. naprav na cestu t srdce své 
Mat. 17,11. Eliáš přijde prvé a n-í všecky věci 
Sk. 1, 6. v tomto-li času n-íš království Izr. 
Gal. 6, 1. n-te takového v duchu tichosti 

Napraviti se.
Job 6, 29. n-te se, nechť není nepravostí
— 36,10. otvírá sluch jejich, aby se n-ili

Napravování.
2 Tim. 3,16. všelikéť pismo j. užitečné k n.

Napravovatel.
Iz. 58,12. slouti budeš n. stezek k bydleni 

Napravovati. 
ž. 50,23. tomu, kdož n-uje cestu svou
— 55,20. proto že nen-ují, aniž se bojí Boha

Naprázdno.
Job 21,10. býk připouštín bývá, ale ne n.

Naprosto.
Job 34,12. n. Bůh nečiní nic nešlechetně 
Iz. 41,24. aj, vy n. nic nejste, a dílo vaše 

tolikéž
Jer. 15,18. n. jako oklamavatelný 
Mal. 3, 9. n. zlořečení jste, protože mne 

loupíte
1 Kor. 5, 1. n. slyšeti, že j. mezi vámi smilstvo
— 9,10. čili n. pro nás to praví?

Naproti.
1 M. 21,16. seděla (Agar) n. a plakala
1 Kr. 8, 44. by se modlili n. městu tomuto 
Kaz. 7,14. nebo i to n. onomu učinil Bůh 
Abd. 11. stál jsi v ten den n.

Náprsník.
2 M. 28,15. n. soudu; 22. 23. 24. 26. 28. 29. 30.
— 22. 39, 15. uděláš i k n-u řetízky
— 23. k n-u dva kroužky zlaté; 39, 16.
— 39, 8. udělal i n. dílem řemeslným 

3M. 8, 8. (Mojžíš) vložil na něj n.
Napřed.

Soud. 1, 1. kdo z nás potáhne n.
— 20,18. řekl H.: Juda půjde n.

1 Sam. 9,27. rci služebníku, ať jde n.
Ž. 68,26. n. šli zpěváci, z zadu hrající 
Kaz. 3,19. aniž co n. má člověk před hovadem 
Mk. 10, 32. a Ježíš šel n.
— 11, 9. kt. n. šli, volali: Hosanna!

Luk. 18,39. kt. n. šli, přimlouvali mu
— 19, 4. a předběh n. (Zacheus)

Sk. 20, 5. ti šedše n., dočkali nás v Troadě 
Řím. 3, 9. což tedy máme něco n.?

Napsán.
4 M. 11,26. nebo i (Eldad a Medad) n-i byli 
Joz. 10,13. zdali neni n-o v knize Upřímého? 
Jer. 17, 1. hřích Judův n. j. pérem železným 
Mk. 15,26. byl nápis viny jeho n.; (Mat. 27, 

37.) Luk. 23, 38.
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Luk. 10,20. že jména vaše n-a jsou v nebesích
Jan 21,25. těch knih, kt. by n-y byly 
Řím. 4,23. jestiť to n-o, ne pro něj toliko
— 15, 4. k našemu naučeni n-y jsou

1 Kor. 10,11. n-o j. k napomenuti našemu 
Zj. 17, 8.* kt. jména nejsou n-a v knize
— 21,27. ti, kt. n-i jsou v knize života

N apsaný,
Dan. 5,25. totof j. pismo n-é: Mene (24.)
Mat. 27,37. vstavili vinu jeho n-ou
Řím. 2,15. ukazuji dilo zákona n-é na srdcích
2 Kor. 3, 2. list náš vy jste, n. v srdcích našich
— 3. jste list Kristův, n. ne černidlem 

Zj. 2,17. na tom kaménku jméno nové n-é
— 13, 8. jichžto jména nejsou n-á v kn. živ.
— 19,12. měl jméno n-é, kt. žádný neví

N apsa ti.
2M. 24, 4. n-al Mojžíš všecka slova H.
4 M. 5,23. napíše zlořečenství toto do knihy
— 17, 2. jméno napíšeš na prutu
— 3. jméno Áron. napíšeš na prutu Léví

5 M. 4,13. n-al je na dvou dskách kamenných
— 6, 9* napíšeš je na veřejích domu; 11,20. 
—• 10, 4. n-al, jakž prvé byl n-al, 10 slov
— 24, 1. n-al by ji lístek zapuzení; Mk. 10, 4.
— 31,24. n-al Mojžíš slova zákona tohoto

2 Sam.ll, 14. ráno n-al David list Joábovi
1 Kr. 21, 8. n-ala list jménem Achabovým 
Př. 3, 3. napiš je na tabuli srdce svého; 7, 3.
— 22,20. zdaližť jsem nen-al

Kaz. 12,10. n-al, což pravého j. a slova věrná
Iz. 30, 8. napiš to na tabuli před očima
Jer. 31,33. na srdci jejich napíši jej
Ez. 24, 2. napiš sobě jméno tohoto dne
— 43,11. napiš před očima jejich

Ab. 2, 2. napiš viděni zřetelně na dskách
Luk. 16, 6. šedna rychle, napiš padesát
Jan 19,19. n-al pak i nápis Pilát 
Gal. 6,11. jaký jsem vám list n-al svou rukou 
Žid; 8,10. na srdcích jejich napíši je
— 10,16. na myslech jejich napíši je

Zj. 3,12. napíšiť na něm jméno Boha svého 
N áram ek .

4M. 31,50. obětujeme oběť H. n-y, prsteny
Ez. 16,11. dal jsem n-y na ruce tvé
— 23, 42. dávali n-y na ruce jejich

N ára m en n ík  (N á ra m n ík ).
2M. 25, 7. kameni k vsazováni do n-u
— 28, 4. n., plášť, a sukni s oky
— 6. udělají n. ze zlata, z postavce atd.
— 29, 5. v plášť náležící pod n.
— 39,22. udělal plášť náležející k n-u

N áram n ě.
1 M. 7,19. a tak n. rozmohly se vody
— 12,14. viděli Eg., že krásná byla n.
— 18,20. hřích jejich že obtížen j. n.

2M. 1, 7. zsilili se n. velmi
— 19,19. zvuk trouby sílil se n.

Soud. 2,15. souženi byli n.
2 Sam.24,14. úzkostmi sevřin jsem n.;

1 Par. 21, 13.
1 Kr. 5, 7. Chiram se zradoval n.

1 Kr. 19,14. n. horlil jsem pro H. Boha 
2Kr. 14,26. viděl H. trápeni Izraele těžké n.

— 17,18. rozhněval se H. n. na Jeruzalém 
1 Par. 16,25. veliký j. H., a chvalitebný n.
Ž. 14, 5. tehdáž se n. strašiti budou
— 89, 8. B. i ve shrom. svátých strašlivý j. n.
— 119,96. rozkaz tvůj j. přeširoký n.

Jer. 9,19. stydíme se n., že jsme ztratili 
Mk. 1,22. divili se n.; Luk. 8, 56. Sk. 9, 21. 
Sk. 18,28. (Pavel) n. přemáhal Židy
— 20,11. n. rozlítiv se na ně, sháněl jsem se

Náramnice
1 M. 24,22. dvě n. dal na ruce její
— 30. (Lában) uzřev n. na rukou sestry své
— 47. dal jsem n. na ruce její

Náramný.
5M. 29,24. hněv prchlivosti n-é 
ž. 50, 3. vůkol něho vichřice n-á 
Pláč 5,10. kůže naše zčernaly od n-ého hladu 

Narcissus.
Řím. 16,11. pozdravte domácích N-ových 

Nardový.
Mk. 14, 3. masti velmi drahé z n-ého koření 

Nardus.
Pis. 1,12. n. můj vydává vůni; 4, 13. 14.
Jan 12, 3. masti drahé z nardu výborného 

Národ.
1 M. 12, 2. učiním tě v n. veliký
— 15,14. n., jemuž šloužiti budou, já souditi
— 17, 4. budeš otcem n-ů mnohých
— 20. rozšířím jej (Izmaele) v n. veliký
— 18,18. Abraham bude v n. veliký
— 20, 4. zdaž také spravedlivý n. zabiješ?
— 21,13. i syna děvky učiním v n.
— 25,23. dva n-ové jsou v životě tvém
— 27,29. nechažť sklánějí se před tebou n-ové
— 35,11. množství n-ů bude z tebe
— 46, 3. v n. veliký tam tebe učiním
— 48,19. símě jeho u veliké množství n-ů
— 49,10. k němu se shromáždí n-ové

2 M. 19, 6. vy budete mi n. svátý
— 32,10. tebe učiním v n. veliký; 4 M. 14,12.

3 M. 20,23. aniž choďte v ustanoveních n-u toho
— 26,33. vás rozptýlím mezi n-y

5 M. 4, 6. n. veliký tento j.
— 7. kt. n. tak veliký j.? 8.
— 7,22. vypléní H. n-y ty pomalu
— 9, 4. pro bezbožnost n-ů těch H. vyhnal

je; 5.
— 14. tebe pak učiním v n. větší a silnější
— 28, 49. přivede H. na tebe n. z daleka
— 32,20. nebo n. převrácený j.

Soud. 2,23. zanechal H. n-ů těch
— 3, 1. tito jsou n-ové, kt. zanechal

1 Sam. 8,20. abychom i my byli, jako jiní n-ové
1 Kr. 9, 7. budeť za rozprávku mezi n-y
— 18,10. není n-u, kamž by neposlal hledati

1 Par. 16,26. bohové n-ů jsou modly
Est. 7, 4. prodáni jsme, já i n. můj 
Job 12,23. on rozmnožuje n-y

rozšiřuje n-y, i zavodí je
— 34,29. tak celý n. jako i každého člověka
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proč se bouři n-ové? 
dámť n-y v dědictví tvé 
ohromil jsi n-y
zvěstujte mezi n-y skutky jeho 
pohřiženiť jsou n-ové v jámě, kt. 
n-ové buďte souzeni před tebou 
ať tomu porozumějí n-ové 
n-ové ze země své hynou 
ostřihati od n-u tohoto 
skláněti se všecky čeledi n-ú 
onť panuje mezi n-y 
toť j. n. hledajících jeho
H. ruší rady n-ú 
blahoslavený n., kt. H. j. Bohem 
uvedl jsi nás v přísloví mezi n-y 
padati budou před tebou n-ové 
když hlučeli n-ové 
vyvýšen budu mezi n-y 
kralujeť Bůh nad n-y 
knížata n-ů připojili se k lidu Abr. 
žalmy prozpěvovati tobě mezi n-y 
skrocuješ bouření se n-ů 
budou tě oslavovati n-ové 
kt. jste z n-u Izraelského 
vyli hněv svůj na n-y 
vyhlaďme je, ať nejsou n-em 
sečteť H. při popisu n-y 
vzdělám od n-u do do n-u trůn tvůj 
ten, jenž tresce n-y 
čeledi n-ů, vzdejte H. čest 
budeť souditi n-y v pravosti 
užasněte se n-ové 
přecházeli z n-u do n-u 
soud činiti bude mezi n-y; Iz. 2, 4. 
neučinilť tak žádnému n-u 
spravedlnost zvyšuje n. 
hřích j. ku pohaněni n-ům 

Iz. 1, 4. ach, n-e hříšný, lide obtížený
— 2, 4. nepozdvihne n. proti n-u meče
— 5,26. vyzdvihne korouhev n-u dalekému
— 9, 3. rozmnožil jsi tento n.
— 11,10. kořen Izai za-korouhev n-ům
— 14,12. ježtos zemdlíval n-y
— 17,13. n-ům jako zvuk vod mnohých
— 23, 3. (Týrus) byl skladem n-ů
— 25, 6. učiní H. n-ům na hoře této hody
— 26, 2. ať vejde n. spravedlivý
— 15. rozmnožil jsi n.y ó H.
— 34, 1. přistuptež n-ové, abyste slyšeli
— 40,15. n-ové jako krůpě od oková
— 17. n-ové jsou jako nic před ním
— 42, 1. onť soud n-ům vynášeti bude
— 6. dám tě za světlo n-ům
— 43, 4. dal jsem n-y za život tvůj
— 52,15. tak skropí n-y mnohé
— 54, 3. simě tvé n-y vládnouti Jjude
— 55, 4. za svědka n-ům dal jsem jej,

za vůdce a učitele n-ům
— 5. n-u, k němužs se neznal, povoláš

n-ové, kt. tě neznali, k tobě se
— 58, 2. jako by byli n., kt. spravedlnost činí
— 60, 2. mrákota (přikryje) n-y

Iz. 60, 3. budou choditi n-ové v světle tvém
— 12. n. ten a království, kt. by nesloužilo
— 16. ssáti budeš mléko n-ů
— 63, 6. pošlapal jsem n-y v hněvě
— 65, 1. n-u, kt. se nenazýval jménem mým 

Jer. 1,10. ustanovuji tě nad n-y
— 2,31. ó n-el vy posuďte slova H.
— 4, 2. požehnání dávati sobě v něm n-ové
— 5,15. přivedu na vás n. starodávní
— 7,28. tento j. n.,kt. neposlouchají hlasu H.
— 16,19. k toběť přijdou n-ové
— 18, 7. mluvil-li bych proti n-u
— 25,32. bída půjde z n-u na n.
— 31,10. slyšte slovo H., ó n-ové
— 46,12. slyŠiť n-ové o zlehčeni tvém 

Ez. 5,15. budeš k užasnutí n-ům
— 16,14. se rozešla pověst o tobě mezi n-y
— 20, 32. budeme jako jiní n-ové
— 25, 7. vydám tě v loupež n-ům
— 36,20. odšedše mezi n-y, poškvrnili
— 38,16. aby mne poznali n-ové 

Dan. 3, 4. vám se to praví lidem, n-ům
— 7,14. aby všickni lidé, n-ové sloužili jemu 

Joel 1, 6. přitáhl do země mé n. silný 
Abd. 15. blízko j. den H. proti těm n-ům 
Jon. 1, 8. z kt. jsi země a z kt. n-u
Mich. 4, 1. pohrnou se k ni (k hoře) n-ové
— 3. onť bude souditi mezi n-y

a trestati bude n-y silné
Nah. 3, 5. ukáži n-ům nahotu tvoii
Zach. 8,22. přijdou lidé mnozí a n-ové nesčíslní
— 9,10. rozhlásí pokoj n-ům
— 10, 9. rozseji je mezi n-y

Mal. 1,14. jméno mé j. hrozné mezi n-y
Mat. 12,21. ve jménu jeho n-ové doufati budou
— 16, 4. n. zlý a cizoložný znamení hledá
— 17,17. ó n-e nevěrný a převrácený;

Mk. 9, 19.
— 20,25. knížata n-ů panuji nad nimi
— 24, 7. povstane n. proti n-u; Mk. 13, 8. 

Mk. 10,42. vládnouti nad n-y
Luk. 1, 48. blahoslaviti mne budou n-ové
— 2,32. světlo k zjeveni n-ům
— 12, 30. těch věcí n-ové světa hledají
— 17,25. zavržen býti od n-u tohoto
— 21, 24. vedeni budou mezi n-y
— 25. (bude) na zemi ssouženi n-ů
— 22,25. králové n-ů panuji

Jan 11,50. ne, aby všecken tento n. zahynul
— 51. že měl Ježíš uníříti za tento n.
— 52. a netoliko za tento n.
— 18,35. n. tvůj a přední kněŽí dali mi tebe 

Sk. 2, 5. muži nábožní ze všelikého n-u
4,25. proč se bouřili n-ové?

— 10,35. v každém n-u, kdož se ho boji
— 24,17. přišel jsem, almužny nesa n-u
— 28,19. ne jako bych měl co na svůj n. ža-

lovati
Řím. 1,14. Heků i jiných n-ů dlužník Jsem
— 4,17. otcem mnohých n-ů postavil jsem

tebe; 18.
— 10,19. skrze n. ten, kt. není n.; skrze n.

nemoudrý k hněvu popudím vás

2. 2, 1.
—  8.

— 9, 6.
—  12 . 
— 16. 
—  20. 
—  21. 
— 10,16. 
—  12, 8. 
— 22,28.
— 29.
— 24, 6.
— 33,10.
—  12.
— 44,15.
— 45, 6.
— 46, 7.
—  11.
— 47, 9.
—  10.

— 57,10.
— 65, 8.
— 67, 4.
— 68,27.
— 79, 6.
— 83, 5.
— 87, 6.
— 89, 5.
— 94,10.
— 96, 7.
— 98, 9.
— 99, 1.
— 105,13.
— 110, 6. 
— 147,20.

Př. 14,34.
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Fil. 2,15. uprostřed n-u zlého a převráceného
1 Petr 2, 9. vy jste n. svaty
Zj. 5, 9. vykoupils nás ze všelikého n-u
— 11,18. rozhněvali se n-ové
— 13, 7. dána ji moc nad všelikým n-em
— 21,24. n-ové, kt. by k spaseni přišli
— 22, 2. listí své k zdraví n-ů

Od národu do pronárodu.
2. 10, 6. nepohnut se od n. až do p.
— 61, 7. ať jsou léta jeho od n. do p.
— 72, 5. báti se budou tebe od n. do p.
— 89, 2. od n. do p. zvěst, budu pravdu tvou
— 90, 1. ty jsi býval příbytek náš od n. do p.
— 100, 5. od n. do p. pravda jeho
— 102,25. od n. do p. jsou léta tvá
— 119,90. od n. do p. pravda tvá 

Iz. 51, 8. spasení mé od n. do p.
— 58,12, základy od n. do p. vyzdvihneš 

Dan. 3,33. panování jeho od n. do p.

Všichni národové.
1 M. 18,18. požehnáni budou v něm v. n.
— 22,18. požehnáni v semeni tvém v. n.; 26, 4. 

5M. 7, 6. abys jemu byl lidem zvláštním
mimo všecky n-y, kt. jsou na zemi

— 16. shladíš všecky n-y, kt. H. dá tobě
1 Sam. 8, 5. jakož jest u všech n-ů
2. 9,18. v. n., kt. se zapomínají nad Bohem
— 47, 2. v. n. plésejte rukama
— 59, 6. aby navštívil všecky n-y
— 9. posmíváš se všechněm n-ům
— 67, 3. mezi všemi n-y spasení tvé
— 72,11. v. n. jemu sloužiti budou
— 17. v. n. budou ho blahoslaviti
— 82, 8. ty vládneš všemi n-y
— 86, 9. v. n. skláněti se budou
— 113, 4. vyvýšenť j. nade všecky n-y H.
— 117, 1. chvalte H. v. n.

Iz. 2, 2. pohrnou se k ni v. n.
— 34, 2. hněv H. j. proti všechněm n-ům
— 43, 9. v. n. nechať se spolu shromáždí
— 66,18. shromáždím všecky n-y a jazyky 

Jer. 9,26. ti v. n. jsou neobřezaní
— 30,11. učiním konec všechněm n-ům; 46, 28.
— 44, 8. za útržku u všech n-ů země

Ag. 2, 8. pohnu všemi n-y, a přijdou k 2á- 
doucimu všechněm n-ům 

Mal. 3,12. i budou vás blažiti v. n.
Mat. 24, 9. budete v nenávisti u všech n-ů
— 14. na svědectví všechněm n-ům
— 28,19. jdouce učte všecky n-y, křtíce je 

Mk. 11,17. dům modlitby u všech n-ů
Luk. 24, 47. pokání a odp. hříchů mezi všemi n-y 
Zj. 7, 9. zástup veliký ze všech n-ů a pokol.
— 14, 8. napájelo všecky n-y
— 15, 4. v. n. přijdou a klaně ti se budou

Narodí ti se.
Rut 2,11. opustivši zemi, v kteréžs se n-ila 
Job 3, 3. den, v němž jsem se n. měl
— 38,21. věděl-lis, že jsi měl se n.?

2. 87, 4. že se tu každý z nich n-il
— 6. že tento se tu n-il

Iz. 9, 6. dítě n-iío se nám
Jer. 20,15. n-iloť se dítě pohlaví mužského
Ez. 16, 5. v den, v k t jsi. se n-ila
— 28,13. hned jakžs se n-il 

Mat. 1,16. z nížto n-il se Ježíš
— 2, 1. když se n-il Ježíš v Betlémě
— 4. kde by se Kristus měl n.
— 26,24. dobré by bylo jemu, by se byl

nen-il člověk ten; Mk. 14, 21.
Luk. 1,35. což se z tebe svátého n-í
— 2,11. n-il se vám dnes Spasitel 

Jan 3, 3. nen-í-li se kdo znovu
— 4. kterak můž člověk n. se, starý jsa

může po druhé n. se?
— 5. nen-í-li se kdo z vody a z Ducha
— 6. což se n-ilo z těla, tělo j.

což se n-ilo z Ducha, duch j.
— 8. takť j. každý, kdož se z Ducha n-il
— 9, 2. že se slepý n-il; 19. 20.
— 34. ty jsi všecken se v hříších n-il
— 16,21. že se n-il člověk na svět
— 18,37. jáť jsem se k tomu n-il 

Sk. 22,28. já jsem se i n-il (Říman)
Gal. 4,23. ten z děvky podle těla se n-il
žid. 11,23. věrou Mojžíš, n-iv se, ukryt byl
1 Jan 3, 9. kdož se n-il z Boha; 5, 18.
— 4, 7. kdož miluje, z Boha se n-il
— 5, 1. kdož věří, že J. j. Kr., z Boha se n-il
— 4. což se n-ilo z Boha, přemáhá svět

Narozen.
1 Jan 2,29. kdož Činí spravedlnost, z něho j. n.
— 3, 9. hříchů nečiní, nebo z Boha n. j.

Narození.
1 M. 11,28. umřel Hárán v zemi n. svého
—» 40,20. v den památný n. Faraonova

ž. 22,11. na tebeť jsem uvržen od n. svého
— 58, 4. uchýlili se bezbožníci hned od n. 

Kaz. 7, 1. lepší j. den smrti, než den n.
Iz. 46, 3. ostatkové Izr., kt. nosím hned od n.
Ez. 16, 4. n. tvé: V den, v němž jsi se 
Oz. 2, 3. jakž byla v den n. svého 
Mat. 1,18. Jezukristovo n. takto se stalo
— 14, 6. den n. Heródesova; Mk. 6, 21.
— 19,28. v druhém n., když se posadí Syn

člověka
Luk. 1,14. mnozí se z jeho n. budou radovati 
Jan 9, 1. uzřel člověka slepého od n. 
ftím. 9,11. 12. ještě před n-ím řečeno j. jí 
Tit. 3, 5. spasil nás skrze obmytí druhého n.

Narozený.
Job 14, 1. člověk n. z ženy; 15, 14.
— 25, 4. jak (může) čist býti n. z ženy?

Mat. 2, 2. kde jest ten n. král židovský?
Jan 9,32. aby kdo otevřel oči slepého n-ého

Náručí.
ž. 129, 7. nemůže naplniti n. svého
Iz. 40,11. do n. svého shromáždí jehňátka

Narůzno.
1 Sam.14,16. jak množství to n. prchá 
Mat. 25,32. i rozdělí je n.
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Náryšavý.
3M. 13,19. poŠkvrna pobělavá a n-á
— 24. zůstala by poškvrna n-á

Naříditi.
2 Kr. 11,18. (Joiada) n-il přisluhující v domě H.
2 Par. 11,15. n-il sobě kněží k slouženi po výs. 
Neh. 10,32. a to n-ili jsme mezi sebou 
Ž. 7, 7. prociť ke mně, nebo jsi soud n-il 
Sk. 7,44. stánek, jakož byl n-il Mojžíš
1 Kor. 9,14. Pán n. těm, kt. evangelium zvěstuji
— 16, 1. jakž jsem n-il v církvích Gal.

Naříkání.
2 M. 2,23. uslyšel Bůh n. jejich 
Soud. 2,18. želel H. n. jejich
2 Sam. 1,17. naříkal David n-ím tímto nad Saul.
2 Par. 35,25. zpívávali v n-ích svých o Joziášovi 
Job 9,27. zapomenu se na své n.
— 10, 1. vypustím nad sebou n. své
— 23, 2. což n. mé za zpouru jmíno bude? 

Ž. 22, 2. vzdálils se od slov n. mého
— 144,14. ať není n. na ulicích našich 

Jer. 9,18. nechť dadí se nad námi v n.
— 19. hl^s n. slyšeti ze Siona
— 20. abyste učily dcerky své n.
— 14, 2. n. Jeruzaléma vzejde
— 31,15. hlas v Ráma slyšán j., n.; Mat. 2,18. 

Ez. 2,10. bylo v ní psáno n., kvílení a běda
— 19, 1. vydej se v n.; 27, 2. 28, 12. 32, 2.
— 14. toť j. n. a budeť v n.

Am. 5, 1. n. nad domem Izraelským
— 8,10. proměním zpěvy vaše v n.

Naříkati.
2 Sam. 1,17. n-al David naříkáním tímto
— 3, 33. n-aje král pro Abnera

2 Par. 35,25. n-al i Jeremiáš nad Joziášem 
Job 7,11. n-ám v hořkosti duše své 
Ž. 55, 3. n-ám v úpění svém
— 64, 2. slyš hlas můj, když n-ám

Iz. 10, 30. n-ej hlasem svým, město Galiím
Jer. 4, 8. kvělte a n-ejte
Ez. 9, 4. kt. n-ají nade všemi ohavnostmi
— 32,18. n-ej nad množstvím Egypta 

Mat. 11,17. žalostně jsme n-ali; Luk. 7, 32.
Naříkávati.

Jer. 9,17. svolejte ty, kt. n-ají 
Nařízení.

1 M. 26, 5. Abraham ostříhal n. mých
2 Par. 13,11. my ostříháme n. H. Boha svého
— 23,18. s zpíváním podlé n. Davida 

Ezd. 3,10. aby chválili H. vedlé n. Davida 
Jer. 31,36. jestliže se pohnou ta n.
Dan. 6,26. ode mne vyšlo n. toto 

Nařízený.
Žid. 9, 1. mělať i ona první smlouva n-é 

služby
Nasaditi.

Mat. 5,39. n-ď jemu i druhého; Luk. 6, 29. 
Řím. 16, 4. svých vlastních hrdel n-ili 

Nasbírat!.
1 M. 31, 46. n-ejte kamení. A nabravše kameni
2 M. 16,16. n-ejte sobě toho k svému pokrmu;

2 M. 16,17. n-li jiní více, jiní méně; 18.
(2 Kor. 8, 15.)

— 22. v den šestý n-ali dvojnásobně 
Jer. 40,12. n-ali vína a ovoce mnoho 
Mat. 16, 9. kolik jste košů n-ali? 10.

Nasekati.
1 M. 22, 3. Abraham n-av dříví k oběti zápalné 
Soud. 9, 48. Abimelech n-al ratolestí se stromů
1 Kr. 5, 6. ať mi n-ají cedrů
Iz. 44,14. (tesař) n-aje sobě cedrů 
Jer. 6, 6. n-ejte dříví a sdělejte náspy 

Násep.
2 Kr. 19,32. aniž udělají u něho n-u 
Kaz. 9,14. zdělal proti němu n-y veliké
Iz. 6,13. jako doubí onoho n-u podporou j. 
Jer. 6, 6. zdělejte proti Jeruzalému n-y 
Dan. 11,15. přitáhne král půlnoční, a vzdě

laje n-y
Ab. 1,10. zdělá je n-y dobude ji 

Viz: Násyp.
N  a&hr omážděný.

Jer. 48, 36. zboží n-á se v nic obrátí 
Nashromážditi.

Job 27,16. n-í-li jako prachu stříbra 
Ez. 28, 4. rozumností svou n-ils sobě zboží 

Viz: Nahromážditi.
Naschvál.

1 M. 48,14. n. přeloživ ruce (Izrael)
Rut 2,16. n. jí upouštějte ze snopů
Dan. 2, 8. rozumím tomu, že n. odtahujete 

Násilí. Násile.
5M. 22,25. n. jí učině obýval by s ní
2 Sam.13,22. že učinil n. Támar sestře jeho
— 22, 3. kt. od n. vysvobozuje mne

Est. 7, 8. což ještě n. učiniti chce královně 
ž. 58, 3. n. rukou svých odvažujete
— 72,14. od lsti a n. vysvobodí duši jejich
— 88,16. jako hned maje umříti od n.

Iz. 38,14. Pane, n. trpím, ó prodliž mi života
— 42,25. protož vylil na něj n. boje

Jer. 51, 35. n., kt. se mně děje, přijdiž na Bab. 
Pláč 5,11. ženám na Siónu n. činí 
Mat. 11,12. království nebeské n. trpí 

ti, kt. n. činí, uchvacujíť je 
Sk. 5,26. úředník přivedl je bez n. 

Násilně.
1 M. 19, 9. obořili se n. na muže toho 
Luk. 16,16. každý se do něho n. tiskne

Násilník.
Job 3,18. neslyší více hlasu n-a
— 5, 5. sehltí n. statek takových
— 6,23. z ruky n-ů vykupte mne
— 18, 9. zmocni se ho n.

Ž. 71, 4. vytrhni mne z ruky n-a
— 72, 4. vysvobodí syny nuzného, n-a potře
— 86,14. rota n-ů hledají bezživotí mého
— 119,121. nevydávejž mne mým n-ům 

Iz. 9, 4. hůl n-a jeho polámeš
— 14, 4. aj, jak přestal n.I
— 16, 4. přestane n.
— 49,25. což uchvátil n., vyproštěno bude
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Jer. 21,12. vychvacujte obloupeného z ruky 
n-a; 22, 3.

Zach. 9, 8. aniž půjde skrze ně n.
Násilný.

Job 30, 18. mění se pro n-ou moc bolesti
— 33,19. tresce kosti jeho n-ou nemocí 

Iz. 8, 7. Pán uvede na ně řeky n-é
Našiti.

Job 31, 8. co n-e ji, nechť jiný sní
Jer. 12,13. n-ejí pšenice, ale trní žiti budou
Mat. 13,25. n-ál koukole mezi pšenici
— 27. zda-ližs dobrého semene nen-ál?

Naskrze.
3 M. 19, 9. nesežneš n. všeho pole svého

Naskýtati.
Př. 15, 30. to, co se zraku n-á, obveseluje 

srdce 
Naskytnouti se.

Soud. 9, 33. učiniž, což se n-ne ruce tvé 
Jer. 15,16. když se n-tly řeči tvé, snědl jsem je 

Následovali.
4 M. 14,24. (Kálef) cele n-al mne
— 32,12. nebo cele n-ali Hospodina 

5M. 1,36. protože (Kálef) cele n-al H.;
Joz. 14, 9.

— 11,28. n-ujíce bohů cizích, kt. neznáte
— 13, 2. pojďme, n-ujme bohů cizích
— 4. H. Boha svého n-ujte
— 16, 20. spravedlivě spravedlnosti n. budeš

1 Kr. 11, 6. Šalomoun nen-al cele H.
— 14, 8. David n-al mne v celém srdci svém
— 18,18. n-ujete Bálů
— 21. jestližeť j. H. Bohem, n-ujtež ho
— 21, 26. (Achab) n-uje modl

2 Par. 34, 31. že bude n. H. a ostříhá ti přikázaní;
(1 Kr. 18, 21.) 

ž. 23, 6. dobrota a milosrd. n. mne budou
— 31, 7. kt. n-ují pouhých marností
— 38, 21. proto že dobrého n-uji

Př. 11,19. kdož n-uje zlého, k smrti své
— 12,11. kdož n-uje zahálečů; 28, 19.
— 15, 9. kdož n-uje spravedlnosti; (Iz. 51,1.)

1 Tim. 6, 11. 2 Tim. 2, 22.
— 21,21. kdo n-uje spraved., nalézá život
— 24, 1. nen-uj lidí zlých
— 19. aniž n-uj bezbožných

Ez. 13, 3. běda prorokům, kt. n-ují ducha 
svého

Mat. 10,38. kdož nen-uje mne, neníť mne ho
den; Mk. 8, 34.

— 16,24. vezmi kříž svůj a n-ujž mne;
Mk. 8, 34. Luk. 9, 23.

— 19,21. pojď n-uj mne; Mk. 10,21. L. 18,22.
— 28. vy, kt. jste n-ali mne, sednete na

12 trůních 
Luk. 17,23. nechoďte, aniž n-ujte 
Jan 8,12. kdož mne n-uje, neb. choditi v temn.
— 10,27. já je znám a n-ujíť mne
— 12,26. slouží-li mi kdo, n-ujž mne 

Řím. 9,30. pohané, kt. nen-ali spravedlnosti
— 31. Izrael n-a v zákona spravedlnosti
— 14,19. n-ujme toho, což j. ku pokoji

Gal. 6,16. kteřižkoli tohoto pravidla n-uji
2 Tes. 3, 7. kterak j. potřebí, n. nás; 9.
1 Tim. 5,24. některých pak i n-ují (hříchové) 
Žid. 12,14. pokoje n-ujte se všechněmi
— 13, 7. n-ujtež jejich víry

1 Petr 2, 21. abyste n-ali šlépějí jeho
2 Petr 1,16. ne vtipně složených básní n-ujíce
— 2, 2. mnozí n. budou jejich zahynutí
— 15. zbloudili, n-ujíce cesty Balámovy

3 Jan 11. nen-ujž zlého, ale dobrého 
Zj. 14, 4. tiť jsou, kt. n-ují Beráíika

Následovník.
ž. 119,150. přibližuji se n-ci nešlechetnosti 
Iz. 51, 1. poslouchejte mne, n-ci spravedlnosti
1 Kor. 4,16. prosím vás, buďte n-ci moji
— 11, 1. n-ci moji buďte, jako i já Kristův 

Ef. 5, 1. buďtež n-ci Boží
Fil. 3,17. spolu n-ci moji buďte, bratři
1 Tes. 1, 6. vy n-ci naši i Páně učiněni jste
— 2,14. n-ci učiněni jste církví Božích 

Žid. 6,12. n-ci těch, kt. obdrželi dědictví
1 Petr 3,13. jestliže budete n-ci dobrého

Nasmraditi se.
2M. 7,18. n-í se řeka; 21.
— 8,14. n-ila se země

Nastati.
1 M. 41, 29. 7 let n-ne, v nichž hojnost veliká 
Job 11,17. nad poledne jasný n-neť čas
Př. 24,22. v náhle n-ne bída jejich 
Kaz. 12, 1. prvé než n-ou dnové zlí 
Am. 6, 7. n-ne žalost těm, kt. sobě rozkošně 
Mk. 4, 29. hned přičiní srp, n-ala žeň
2 Tes. 2, 3. nen-ne (den Kristův), leč až
2 Tim. 3, 1. n-nou časové nebezpeční

Nastávající.
Řím. 8, 38. ani n. věci, ani budoucí
1 Kor. 7,26. že j. to dobré pro n. potřebu

Nastávání.
Ž. 65, 9. n-ím jitra a večera k plésání

Nastávati.
Sk. 18,21. svátek ten, kt. n-á, v Jeruzalémě
2 Tes. 2, 2. jako by n-al den Kristův
2 Tim. 4, 6. čas rozdělení mého n-á

Nastavěti.
2 Kr. 17,10. synové Izraelští n-ěli sobě obrazů
Jer. 11,13. n-ěli jste oltářů ohavnosti té
— 31,21. n-ěj sobě pamětných znamení
— 32,35. n-ěli výsostí Bálovi 

Oz. 8,14. Izrael n-ěl chrámů
Am. 5,11. domů z tesaného kameni n-ěli jste
Luk. 12,18. zbořím stodoly své a větších n-ím

Nastaviti.
Př. 2, 2. n-íš-li moudrosti ucha svého 
Zach. 7,11. n-ili ramene urputného

Nastavovati.
Iz. 50, 6. těla svého n-uji bijícím
— 7. pro touž příčinu n-uji tváři 

Pláč 3,30. n-uje líce tomu, kdož jej bije 
Ez. 29, 7. ačkoli n-uješ jim všech bedr
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Nastojte!
Ez. 6,11. n. na dům Izraelský!
— 30, 2. ach, n. na tento den! Joel 1, 15.

Nástraha.
Iz. 3,18. odejme Pán okrasu těch n-ah 

Nástroj.
1 M. 49, 5. n-ové nepravosti v příbytcích jejich
2 Sam. 6, 5. všelijaké n-e, harfy, loutny atd.
2 Kr. 25,14. hrnce, lopaty a n-e hudebné
1 Par. 15,16. zpěváci s n-i muzickými; 16, 42.
2 Par. 26,15. (Uziáš) nadělal n-ů válečných
— 29,27. zpěvové na n-e Davida krále;

Am. 6, 5.
Ž. 68,26. hraj. na n-e hudebné; Iz. 14, 11.
— 92, 4. při n-i o desíti strunách; 33, 2.;

144, 9.
Kaz. 2, 8. n-e muzické rozdílné
— 9,18. lepší j. moudrost, než n-ové váleční 

Iz. 18, 2. v n-ích ze sítí po vodách
— 54,17. žádný n. proti tobě udělaný 

Jer. 50,25. vynesl n-e hněvu svého
— 51,20. ty jsi mými n-i válečnými 

Ez. 28,13. n-ové bubnů tobě připraveni

Nastrojen.
2 Par. 35,16. tak n-a byla všecka služba H.
Job 15,23. že pro něj n. j. den temnosti

Nastrojiti.
Ž. 61, 8. milosrdenství a pravdu n-oj
— 68,11. kt. ty n-il dobrotivostí svou
— 78,20. zdali n-í masa lidu svému?

Iz. 43,21. lid, kt. n-ím sobě, chválu mou
Jon. 2, 1. n-il H. rybu velikou
— 4, 7. n-il Bůh červa
— 8. n-il Bůh vítr východní 

Sk. 6,11. lstivě n-ili muže, kt. řekli:

Nastroj ováti.
Job 38,37. láhvice nebeské kdo n-uje?
Ž. 65,10. n-uješ obilé jejich
— 147, 8. n-uje zemi déšť

Nastříhati.
2 M. 39, 3. n-ali (z plíšků zlatých) nití

Nastupovati.
Oz. 10,11. ačkoli jsem n-al na tučný krk její 

Nasycen.
Neh. 9,25. jedli, a n-i jsouce, vytyli 
Job 10,15. n. jsa hanbou 
ž. 17,15. n. budu obrazem tvým
— 22,27. jisti budou tiši a n-i budou
— 37,19. ve dnech hladu n-i budou
— 65, 5. tuť n-i budeme dobrým domu tvého
— 78,29. jedli, a n-i jsou hojně
— 104,16. n-o bývá i dříví H., cedrové
— 28. n-i bývají dobrými věcmi

Př. 12,11. kdo dělá zemi, n. b. chlebem; 28,19.
— 18,20. ovocem úst n-o bývá břicho
— úrodou rtů svých n. bude
— 19,23. takový jsa n. bydlí, aniž neštěstím
— 27,20. propast a zahynutí nebývají n-i
— 28,19. kdo násl. zahalečů, n. bývá chu

dobou

Př. 30, 9. abych snad n. jsa, tě nezapřel
— 15. tři věci nebývají n-y
— 16. země též nebývá n-a vodou 

Iz. 53,11. uzří užitek, jímž n. bude
Jer. 44,17. nebo n-i jsme bývali chlebem
Pláč 5, 6. abychom n-i byli chlebem
Oz. 13,' 6. dobré pastvy měvŠe, n-i jsou
Joel 2,19. pošli vám obilí a budete jím n-i
Ag. 1, 6. jíte, ale nebýváte n-i
Mat. 5, 6. nebo oni n-i budou
Mat. 14,20. jedli všickni a n-i jsou; 15, 37.

Mk. 6, 42. 8, 8. Luk. 9, 17.
Luk. 6,21. kt. nyní lačníte, n-i budete
— 25. běda vám, kt. jste n-i
— 16,21. žádaje n. býti těmi drobty 

Jan 6,12. když byli n-i, řekl učedlníkům
— 26. že jste jedli chleby a n-i jste

1 Kor. 4, 8. jíž jste n-i, již jste zbohatli 
Fil. 4,12. umímť i n. býti i lačněti 
Zj. 19,21. ptáci n-i jsou těly jejich

Nasycení.
Př. 13,25. spravedlivý jí až do n. duše své 
Kol. 2,23. nejsou v platnosti, toliko k n. těla 

Nasycovat!.
Ž. 103, 5. n-uje dobrými věcmi ústa tvá
— 145,16. n-ujeŠ každý živočich
— 147,14. bělí pšeničnou n-uje tě

Iz. 55, 2. proč vynakládáte na to, což 
nen-uje?

Násyp.
2 Sam. 2,15. udělali n. proti městu 
Ez. 17,17. vysype n.; 26, 8.
— 21,22. aby vysypán byl n.

Viz: Násep,
Nasypati.

2 Sam.17,19. n^ala na ni krup
Nasytiti.

Ž. 90,14. n-yť nás hned v jitře milosr
denstvím

— 91,16. dlouhostí dnů jej n-ím
— 132,15. chudé jeho chlebem n-ím 

Iz. 58,10. strápenou duši n-íš-li?
Jer. 31,25. všelikou duši truchlou n-ím 
Mat. 15,33. abychom takový zástup n-ili?

(Mk. 8, 4.)
Luk. 15,16. žádal n. břicho své mlátem 

Viz: Nasycen.

Nasytiti se.
2M. 15, 9. n-i se jimi (loupežemi) duše má
3 M. 26,26. budete jisti, a nen-íte se
Job 19,22. proč masem mým nemůžete se n.?
— 27,14. rodina jeho nen-i se chlebem 

Př. 5,10. aby se nen-ili cizí úsilím tvým
— 20,13. otevři oči své a n-iš se chlebem
— 27,20. tak očičlověka n. se nemohou
— 30,22. pod bláznem, když se n-í chleba 

Kaz. 1, 8. nen-i se oko hleděním
— 5,10. kdo miluje peníze, nen-í se penězi
— 6, 7. avšak duše jeho nemůže se n.

Jer. 31,14. lid můj dobroty mé n-í se
Ez. 16, 28. smilnivši s nimi, aniž jsi tak se n-ila
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Ez. 39,20. n-íte se z stolu mého koňmi 
Ab. 2, 5. j. jako smrt, kt. se nemůže n.
Mk. 7,27. nech ať se prvé n-i dítky 

Náš, naše.
1 M. 34,23; hovada jejich zdaliž nebudou n-e? 
Joz. 5,13. řekl mu (Jozue): Jsi-li n.

Natáhnout i.
2. 7,13. lučiště své n-hl; Pláč 2, 4.
Iz. 54, 2. n-ni provazů svých 

Natahovati.
2. 37,14. bezbožnici n-uji lučiště své 
Jer. 9, 3. n-ují jazyka ke lži jako lučiště 
Ez. 22, 26. kněží její n-ují zákona mého 
Sof. 3, 4. kněží jeho n-ují zákona
2 Petr 3,16. kt. neutvrzení n-ují

Natahující.
1 Par. 5,18. mužů silných n-ích lučiště

Nátan.
2 Sam. 5,14. N. (syn Davidův); 1 Par. 3, 5.

Zach. 12, 12. Luk. 3, 31.
— 7, 2. řekl král N-ovi proroku
— 3. dí N. králi: Cožkoli j. v srdci tvém
— 17. tak mluvil N. Davidovi
— 12, 1. poslal H. N-a k Davidovi; 5. 7. 15.

1 Kr. 1, 11. 22. 23. 32. 2. 51, 2.
— 25. poslal byl N-a proroka

1 Kr. 1, 8. též N. prorok nebyli s Adoniášem
— 10. N-a proroka nepozval
— 34. pomaže ho N. prorok za krále
— 4, 5. syn N-ův nejvyšší rada královská

1 Par. 17, 1. (David) řekl N-ovi proroku
— 29,29. činové Dav. kr. v knize N-a proroka

2 Par. 9,29. věci Šalomounovy jsou v knize N-a
— 29,25. podlé rozkázaní N-a proroka 

Ezd. 8,16. poslal jsem (od Aha vy) N-a
Natanael.

4 M. 1, 8. z Izacharova (kníže) N., syn Suar; 
2, 5. 7, 18. 23. 10, 15.

1 Par. 2,14. Izai zplodil N-e čtvrtého
— 15,24. N., Amazai kněží
— 24, 6. Semeiáš, syn N-ův, písař
— 26, 4. z Obededomových synů: N. pátý

2 Par. 17, 7. Jozafat poslal: N-e a Micheáše 
Jan 1, 46. nalezl Filip N-e i dí jemu
— 21, 2. N., kt. byl z Kány Galilejské

Natažený.
Iz. 5,28. všecka lučiště jeho n-á
— 21,15. utikati budou před lučištěm n-ým

Nátisk.
Neh. 1, 3. ostatkové ti jsou u velikém n-u
Job 15,24. děsí jej (bezbožného) n. a ssoužení
— 20,18. nezažive ho, vedlé n-u svého
— 35, 9. z množství n. trpících 

2. 10,14. n. a bolest spatřuješ
— 55, 4. pro n. bezbožníka
— 72,12. vytrhne n. trpícího
— 73, 8. o n-u velmi pyšně mluví
— 94,20. vynášejí n. mimo spravedlnost
— 119,134. vysvoboď mne z n-ů lidských
— 143. ssoužení a n. mne stihají

Př. 13, 2. duše převrácených n-y (jisti bude)

Iz. 5, 7. očekával soudu, a aj, n.
— 8, 22. n. v temnostech
— 23,12. nebudeš se více veseliti trpěc n.
— 30, 6. v zemi n-u a ssoužení
— 59, 4. počínají n. a rodí nepravost 

Jer. 6, 6. jen n. j. u prostřed něho
— 7. n. a zhoubu slyšeti v něm ustavičně
— 22,17. nehledí, než aby n. a křivdu činil 

Ez. 7,23. město plné j. n-u
— 8,17. naplnivše zemi n-em
— 22, 7. pohostinnému činí n.
— 45, 9. n. a zhoubii odložte 

Am. 3, 9. vizte n. trpící v něm
— 6, 3. kt. přistavujete stolici n-u 

Abd. 10. pro n. bratru tvému Jákobovi
činěný

Mich. 6,12. bohatí jeho plní jsou n-u
Ab. 1, 2. až dokud volati budu k tobě pro n.

Natlačený.
Luk. 6, 38. dávejte míru n-ou

Natrhati.
5 M. 23, 25. n-áš sobě klasů rukou svou;

(Mat. 12, 1.)
Natrhnouti.

3 M. 1,15. nehtem n-e hlavy; 5, 8.
Natřesený.

Luk. 6,38. míru n-ou a osutou dadíť 
Naučen.

Mat. 28,15. (žoldnéři) učinili, jakž n-i byli 
Sk. 18, 25. byl počátečně n. cestě Páně 
Řím. 2,18. n. jsa ze zákona 
Kol. 2, 7. utvrzení u víře, jakž jste n-i
1 Tes. 4, 9. nebo jste vy od Boha n-i

Naučení.
4 M. 24,16. (Balám) zná n. Nejvyššího
5 M. 32, 2. sestupiž jako déšť n. mé
Př. 1, 8. neopouštěj n. matky své; 6, 20.
— 3, 1. synu můj, n. mé nezapomínej
— 21. ostřihej zdravého n.
— 4, 2. n. xlobré dávám vám
— 6,23. n. (j.) světlo
— 7, 2. ostříhej n. mého jako zřítelnice očí
— 13,14. n. moudrého j. pramen života
— 18. kdož ostříhá n., zveleben bude
— 15, 5. kdož ostříhá n., opatrnosti nabude
— 16,21. sladkost rtů přidává n.
— 31,26. n. dobrotivosti v jazyku jejím 

Iz. 28,10. měli n. za n-ím; 13.
Jer. 7,28. neposlouchají, aniž přijímají n.; 

32, 33.
— 17,23. nepřijímajíce n.
— 35,13. což nepřijmete n.?

Řím. 15, 4. k našemu n. napsány jsou 
Gal. 6, 6. kt. n. přijímá v slovu

s tím, od kohož n. béře
2 Tes. 3, 6. ne podlé n., kt. přijal od nás

Naučiti.
2 M. 4,12. n-ím tě, ’co bys mluviti měl; 15.
— 15. n-ím vás, co byste měli činiti 

Soud. 13, 8. n-í nás, co máme dělati s dítětem
2 Sam.14, 3. n-il ji Joáb, co by měla; 19.
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Ezd. 8,17. n-il jsem je, jak by měli mluviti 
Job 8,10. zdaliž tě oni nen-i?
— 12, 7. zeptej se třebas hovad, a n-í tě 

2. 90,12. n-iž nás počítá ti dnů našich
— 143,10. nauč mne činiti vůle tvé 

Iz. 40,14. že by n-il jej stezce soudu?
Jer. 13,21. ježtos ty n-ila je, aby byli vůdcové 
Luk. 11, 1. Pane, nauč nás modliti se
— 12,12. Duch sv. n-í vás, co byste mluviti 

Jan 8,28. jakž mne n-il Otec můj, tak mluvím
— 14,26. Duch svátý vás n-í všemu

1 Jan 2,27. jakž n-ilo vás, tak v něm zůstávejte 
Naučiti se.

5 M. 17,19. aby se n-il báti H.
2. 106,35. n-ili se skutkům jejich
— 119,71. abych se n-il ustanovením tvým; 73. 

Př. 22,25. abys se nen-il stezkám jeho
— 30, 3. aniž jsem se n-il moudrosti 

Jer. 13,23. n-ivše se zle činiti
Ez. 19, 3. 6. n-iv se bráti loupeže, žrával lidi 
Mat. 24,32. od stromu fíkového n-te se podo

benství; (Mk. 13, 28.)
Jan 6,45. každý, kdož n-il se, jdeť ke mně
1 Kor. 14,35. pakli se chti čemu n., nechať se ptají 
Gal. 1,12. aniž jsem já od člověka se n-il 
Fil. 4,11. já n-il jsem se dosti míti na tom
2 Tim. 3,14. ty zůstávej v tom, čemužs se n-il

věda, od kohos se n-il 
žid. 5, 8. z toho n-il se poslušenství 
Zj. 14, 3. žádný nemohl se n. té písni 

Naum.
Luk. 3,25. kt. byl Amosův, kt. byl N.

Náušnice.
1 M. 24,22. vyňav muž n-i zlatou
— 47. dal jsem n. na tvář její
— 35, 4. dali Jákobovi i n.

2M. 32, 2. odejměte n. zlaté; 3. 35, 22.
4 M. 31, 50.

Soud. 8,24. n. zlaté měli. — Job 42, 11.
Př. 25,12. n. zlatá jest trestatel moudrý 
Iz. 3,20. v ten den odejme Pán i n.
Ez. 16,12. dalť jsem h. na uši tvé 
Oz. 2,13. ozdoběci se n-eíni a záponami 

Navařiti.
2Kr. 4,38. navař kaše synům prorockým

Navázati.
1 M. 3, 7. n-ali listí fíkového

Navážený.
Ž. 62, 4. jako zeď n-á jste

Navážiti.
1 M. 24,19. řekla: Také velbloudům tvým n-im 
2M. 2,18. ochotně n-il nám vody
2 Sam.23,16. n-ili vody z čistemy Betlémské 
Nah. 3,14. n-až sobě vody k obleženi
Př. 18,22. a n-il lásky od H-a
Jan 4,11. Pane, aniž máš, čím bys n-il

Naveden.
Mat. 14, 8. ona jsuci n-a od mateře své 

Navěsti.
Mat. 27, 20. přední kněži navedli lid

Návěští.
Iz. 13, 2. dejte n. rukou
Luk. 1,22. (Zachaňáš) n. jim dával
— 62. dávali n. otci jeho

Jan 13,24. tomu n. dal Šimon Petr
Sk. 24,10. když mu n. dal vládař, aby mluvil

Náviděti.
1 M. 37, 4. bratři jeho nen-ěli ho (Jozefa)
2. 9,14. viz ssoužení mé od těch, kt. mne 

nen-i
Př. 11,15. kdož nen-í rukojemství, bezpečen j.
— 13, 5. slova lživého nen-i spravedlivý

Navoditi.
1 Sam.12,23. n. vás budu na cestu dobrou
2 Par. 32,11. zdali Ezechiáš nen-i vás?
Sk. 18,13. tento n-i lidi, aby proti zákonu 

ctili B.

Navoziti.
1 Kr. 5,17. přikázal král, aby n-ili kameni

Navrácen.
1 M. 41,13. já n. k úřadu svému a on
— 42,28. n-y jsou mi peníze mé

3 M. 25, 31. domové, pole, léta milostivého n-i b.
1 Sam. 7,14. n-a jsou také města Izraelovi 
Jer. 27,16. nádobí domu H. n-a budou

Navrácení.
Iz. 49, 6. služebníkem k n. ostatků Izrael. 
Dan. 9,25. výpověď o n. a vystavení Jeruz.

Navraceti.
2M. 22,11. onen nebude povinen n. (hovada) 

Navraceti se.
2 M. 33,11. potom n-el se (Mojžíš) do táboru 
Ž. 78,34. k Bohu na úsvitě se n-eli
Iz. 9,13. lid ten nen-í se k tomu, kdož jej 

bije
Mat. 2,12. aby se nen-eli k Heródesovi 

Navracovati.
Ez. 18, 7. základ dlužníku svému by n-al 
Luk. 19, 8. n-uji to čtvernásob

Navracovati se.
Joz. 22, 8. s bohatstvím velikým n-ujete se 
2. 85, 9. aby se nen-ali k bláznovství 
Př. 2,19. k t koli vcházejí k ní, nen-ují se zase
— 26,11. jakož pes n-uje se k vývratku 

Kaz. 1, 6. okolky svými n-uje se vítr
— 7. n-u jí se, aby zase odtud vycházely 

Iz. 55,10. zase se tam nen-uje (déšť)
Jer. 40, 5. poněvadž se nen-uje
Oz. 7,16. n-ujíť se, ale ne k Nejvyššímu
Mat. 21,18. ráno n-uje se do města (Ježíš)
Luk. 2,43. a již se n-ali (rodičové jeho)
— 23, 48. tepouce prsy své, n-ali se 

Sk. 8,28. n-al se na voze svém sedě
Navrátiti.

1 M. 40,13. k úřadu tvému tě n-i 
2M. 22, 3. bez prodlévání ať n-i (zloděj)
— 4. krádež dvénásobně n-í

3 M. 24,18. kdo zabil hovado, n-i jiné;
2 M. 22, 14.
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3 M. 25, 27. n-í, což zůstane, tomu
— 28. pakli by nemohl shledati toho, což

by n. měl
5 M. 24,13. n-íš zastavenou věc
Soud. 17, 4. n-il to stříbro matce své
1 Sam.26,23. ‘H. n-iž jedn. každ. za spraved. jeho
2 Sam. 16, 3. dnes n-í mi království otce mého
1 Kr. 2, 32. n-í H. krev jeho na hlavu jeho
— 13,18. n-at ho s sebou do domu svého

2 Kr. 20,11. H. n-il stín zpátkem o 10 stupňů 
Neh. 5,11. n-te jim ještě dnes pole jejich 
Job 9,12. kdo mu to rozkáže n.?
— 20,18. n-í usilé cizí, a nezažive ho
— 42,10. n-il H. to, což odjato Jobovi 

Ž. 51,14. n-ať mi radost spasení svého
— 80, 4. ó Bože, n-ať nás 

Iz. 38, 8. n-ím zpátkem stín
— 16. žes mi zdraví n-il
— 42,22. aniž j., kdo by řekl: N-ať zase
— 43, 6. dím půlnoční straně: N-ať 

Ez. 18,12. základu by nen-il
Mat. 5,26. dokudž posledního haléře nen-íš
— 27, 3. n-il zase 30 stříbrných

Luk. 12,59. dokudž by posledního haléře nen-il

Navrátiti se.
1 M. 3,19. prach jsi a v prach se n-íš
— 8, 3. n-ily se vody se svrchku země
— 9. n-ila se k němu do korábu
— 12. nen-ila se k němu více
— 16, 9. n-ať se ku pani své a pokoř se
— 18,10. jistotně se n-ím k tobě vedlé času
— 14. k času určitému n-ím se k tobě
— 33. Abraham n-il se k místu svému
— 28,21. n-im-li se v pokoji
— 31, 3. n-ať se do země otců svých; 13. 32, 9.
— 37,29. n-il se Huben k čisterně
— 42,24. n-iv se k nim, mluvil s nimi
— 29. n-ivše se k Jákobovi, otci svému
— 50, 5. pochovám otce a n-ím se zase
— 14. n-il se do Egypta; 2 M. 4, 20.

2 M. 2,17. když se n-ily k Raguelovi, otci
— 4,19. n-ať se do Egypta
— 14,28. n-ivše se vody, zatopily vozy
— 24,14. zůstaňte tuto, dokudž se nen-íme 

3M. 25,13. n-í se jedenkaždý k statku svému
— 28. n-i se zase k dědictví svému
— 27,24. v létě milostivém n-í se pole 

4M. 10, 30. k příbuznosti své se n-ím
— 36. n-iž se H. k 10.000 tisíců Izrael.
— 14, 3. lépe n. se zase do Egypta? 4.
— 23, 5. n-ať se k Balákovi a tak mluv; 16.
— 24,11. n-ať se raději k místu svému
— 32,18. nen-íme se do domů svých
— 22. potom n-íte se

5M. 3,20“. n-íte se k dědictví svému
— 4,30. j.-liže by se n-il k H. Bohu svému
— 5,30. n-aťte se k stanům vašim; (16,7.)
— 20, 6. n-ať se k domu svému; 7. 8.

Joz. 1,15. potom n-íte se do země dědictví
— 4,18. n-ily se vody Jordánské
— 22, 4. již tedy n-aťtež se do stanů svých 

Soud. 7, 3. kdo j. lekavý, n-ať se zase
— 8, 9. když se n-ím v pokoji, zbořím věži

Rut 1, 8. jděte, n-aťte se jednakaždá
— 11. n-aťte se, dcerky mé
— 15. přítelkyně tvá n-ila se

1 Sam. 9, 5. pojď a n-aťme se
— 15,25. odpusť a n-ať se se mnou
— 26. řekl Samuel: Nen-ím se s tebou

2 Sam. 2, 26. dokudž nerozkážeš lidu n. se od
— 12,23. ale ono se nen-í ke mně
— 14, 8. řekl král ženě: N-ať se do domu
— 24. nechť se n-í do domu svého
— 15, 34. pakli se n-íš do města, zrušíš radu
— 17, 20. tedy n-ili se do Jeruzaléma
— 19,14. n-iž se ty i všickni služebníci tvoji

1 Kr. 8, 48. tak n-ili by se k tobě celým srdcem;
2 Par. 6, 38.

— 12,24. n-aťte se jedenkaždý do domu
svého; 22, 17. 2 Par. 11, 4. 18, 16. 

17,22. n-ila se duše dítěte
2 Kr. 19, 33. cestou, kt. přitáhl, zase n-í se;

Iz. 37, 34.
— 20, 9. aby n-il se (stín) zpátkem

2 Par. 10, 5. po 3 dnech n-aťte se ke mně 
Ezd. 2, 1. n-ili se do Jeruzaléma 
Neh. 4,15. n-ili jsme se všickni ke zdem 
Job 1,21. nahý se také zase tam n-ím
— 5,24. n-íš se zase k příbytku svému

7,10. aniž se opět n-i do domu svého
— 10,21. než odejdu tam, odk. se zase nen-ím
— 15,22. nevěří, by se měl n. z temnosti
— 16,22. cestou, kt. se zase nen-ím, již se

beru
— 22,23. n-íš-li se k Všemohoucímu

ž. 6, 5. n-atiž se, H., a vytrhni duši mou
— 7, 8. pro ně u výsost n-ať se zase
— 18,38. aniž jsem se n-il, až jsem je vyhubil
— 30, 6. ale z jitra n-í se prozpěvování
— 60, 3. Bože, n-atiž se zase k nám; 85, 5.
— 90, 3. n-aťtež se zase, synové lidští
— 13. n-ať se zase, H., až dokud?
— 94,15. až k spravedlnosti n-í se soud 

Kaz. 12, 7. n-i se prach do země
Pis. 2,17. n-atiž se, připodobni se srně
— 6,12. n-ať se, n-ať, ó Sulamitská

n-ať se, n-ať, ať na tě patříme 
Iz. 23,10. n-ať se do země své jako řeka
— 17. n-í se zase k nevěstčí mzdě své
— 31, 6. n-aťtež se, synové Izraelští
— 35,10. vykoupení H. n-í se
— 37, 7. aby n-il se do země své
— 38, 8. n-ilo se slunce o 10 stupňů
— 44,22. n-atiž se ke mně, nebo jsem tě vyk.
— 51,11. kt. vykoupil H. ať se n-í
— 55, 7. nechť se n-í k H.
— 11. nen-í se ke mně prázdné 

Jer. 3, 1. zdaliž se n-i k ni více?
n-atiž se ke mně, dí H.

— 7. nechť se n-í ke mně, však se nen-ila
— 12. n-ať se, zpurná dcero Izraelská
— 14. n-aťte se, synové zpurní, dí H.; 22.
— 4, 1. budeš-li se míti n., Izraeli, di H.

ke mně se n-ať
— 5, 3. tvrdší jsou než skála, nechtí se n.
— 8, 4. aby se nemohl zase n.
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Jer. 8, 5. chytají se lsti, a nechtí se n.
— 18,11. n-aťtež se od cesty své zlé
— 22,11. když vyjde, nen-i se sem více
— 27. abyste se n-ili tam, tam se nen-íte
— 25, 5. n-aťtež se jedenkaždý z cesty své

zlé; Jer. 35, 15.
— 31,21. n-ať se, panno Izraelská
— 42,12. aby dal se vám n. do země vaší
— 44,14. čímž se troštují, že se zase n-i

nen-iť se, než ti, kt. sami ujdou
— 46,16. n-me se k lidu svému
— 47, 6. meči H., n-ať se do pošvy své 

Pláč 3, 40. n-aťme se až k H.
Ez. 7,13. nen-í se a nezmocni se
— 21, 5. meč nen-iť se zase (do pošvy)
— 23,21. zase n-ila se k nešlechetnosti své
— 46,17. kdyžto n-í se knížeti tomu 

Dan. 4,31. rozum můj ke mně se zase n-il
— 10,20. již n-im se, abych bojoval 

Oz. 2, 7. již se n-ím k manželu svému
— 6, 1. pojďte, n-aťme se k H.

Joel 2,13. n-aťte se k H. Bohu vašemu 
Mich. 1, 7. se zase ke mzdě nevěstčí to n-í
— 5, 3. ostatek bratří jeho n-í se

Zach. 1, 3. n-aťte se ke mně, a n-ím se k vám; 
Mal. 3, 7.

— 4. n-aťte se od cest zlých
— 16. n-il jsem se k Jeruzalému
— 8, 3. n-il jsem se k Siónu
— 9,12. n-aťtež se k ohradě, ó vězňové 

Mal. 3, 7. ale říkáte: V čem bychom se n.
měli?

Mat. 2,12. jinou cestou n-ili se do krajiny své
— 10,13. pokoj váš n-atiž še k vám; Luk. 10,6.
— 12, 44. n-ím se do domu svého

Luk. 1,56. Maria n-ila se do domu svého
— 2,20. n-ili se pastýři
— 8, 37. vstoupiv na lodí, n-il se
— 39. n-ať se do domu svého a vypravuj
— 17, 7. když by se z pole n-il
— 15. n-il se velebě Boha
— 24, 9. n-ivše se od hrobu

Sk. 1,12. n-ili se do Jeruzaléma; 8, 25.
— 18,21. ale n-im se k vám zase 

Žid. 11,15. měli dosti času zase se n.
2 Petr 2,22. pes n-il se k vývratku svému

Navštěvování.
Job 10,12. n. tvé ostřihalo dýchání mého

Navštěvovati.
Job 7,18. že ho n-uješ každého jitra 
ž. 8, 5. co j. syn člověka, že jej n-uješ?
— 65,10. n-uješ zemi a svlažuješ ji

Jer. 23, 2. rozptylujete ovce mé a nen-ujete 
jich

Zach. 11,16. pobloudilých nebude n.
Sk. 24,23. nebránil n. (Pavla)
Jak. 1,27. n. sirotky a vdovy v ssouženich

Navštěvující.
2 M. 20, 5. n. nepravost otců na synech; 34,7.

4 M. 14, 18. 5 M. 5, 9.
Navštíven.

Př. 19,23. aniž neštěstím n. bývá

Iz. 24,22. po mnohých dnech n-i budou 
Jer. 6, 6. město, kt. n-o býti musí 

Navštívení.
4 M. 16, 29. n-ím obecným navštíveni budou 
Iz. 10, 3. což učiníte v den n.
Jer. 23,12. uvedu na ně bídu v čas n.
—  46,21. neostojí v čas n. jejich; 50, 27.

(Oz. 9, 7.)
— 48, 44. uvedu (na Moába) rok n.

Oz. 9, 7. přijdou dnové n.
Luk. 19,44. nepoznalo času n. svého 
1 Petr 2,12. aby velebili Boha v den n.

Navštíviti.
1 M. 21, 1. n-il Hospodin Sáru
— 50,24. Bůh jistotně n-i vás; 25. 2 M. 13,19. 

2M. 4,31. uvěřil lid, že n-il H. syny Izr.
— 32,34. n-ím i na nich hřích jejich

3 M. 18,25. n-ím nepravost její na ní 
Soud. 15, 1. chtěje n. Samson ženu svou 
1 Sam. 2,21. n-il Hospodin Annu
— 17,18. n-ě bratří své, pozdravíš jich 

2Kr. 8,29. Ochoziáš přijel, aby n-il Jorama 
Job 35,15. n-il je hněv jeho
ž. 17, 3. n-ils je v noci
— 59, 6. abys n-il všecky národy
— 80,15. n-ěv kmen vinný teíito
— 89,33. n-ím metlou přestoupeni jejich
— 106, 4. n-ěv mne spasením svým

Iz. 10,12. n-ím ovoce pyšného srdce krále
— 13,11. n-im na okršlku země zlost
— 24,21. n-í Hospodin vojsko vysoké
— 26,21. aby n-il nepravost na obyvatelích 

Jer. 5, 9. zdaliž pro takové věci nemám n.; 29.
— 9,25. v nichž n-ím každého obřezaného
— 10,15. v čas, v němž je n-ím, zahynou
— 15,15. H., rozpomeň se na mne a n-ěv mne
— 23, 2. n-ím vás pro nešlechetnost
— 27, 8. i morem n-ím národ ten
— 30,14. zapomenou se, aniž tě n-í
— 50,31. přišel čas, abych tě n-il

Sof. 1, 8. n-ím knížata a syny královy 
Mat. 25,36. nemocen jsem byl, a n-ili jste mne
— 43. nemocen, a nen-ili jste mne

Luk. 1,68. n-il a učinil vykoupení lidu svému
— 78. n-il nás, vyšed z výsosti
— 7,16. Bůh n-il lid svůj

Sk. 7,23. aby n-il bratří své (Mojžíš)
— 15, 36. n-ěvme braří své po všech městech

Navzdoru.
Fil. 1,15. někteři n. Krista káží
— 16. kt. n. Krista zvěstují

Nazad.
1 Sam.29, 2. David a muži jeho táhli n. s Achisem 

Nazarejský.
1 M. 49,26. navrchu hlavy N-ého mezi bratřími 
Soud. 13, 5. bude to dítě N. Boži; 7.
— 16,17. N. Boží jsem

Am. 2,11. vzbuz. jsem z mládenců vašich N-é
— 12. vy jste napájeli N-é vínem

Nazarejství.
4 M. 6, 4. po všecky dny n. svého; 5.8.9. atd.
— 18. vezma vlasy z hlavy n. svého, vloži
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Nazaret.
Mat 2, 23. bydlil v městě, kt. slově N.
— 21,11. toto j. ten Ježíš, prorok z N-a 

Mk. 1, 9. přišel Ježíš z N-u Galilejského 
Luk. 1,26. do města Galilejského, kt. jméno N.
— 2,51. šel s nimi a přišel do N-a
— 4,16. přišel do N-a, kdež byl vychován 

Jan 1, 46. nalezli jsme Ježíše, syna Jozef. z N-a
— 47. může z N-a co dobrého býti?

Sk. 10,38. kterak Ježíše od N-a pomazal Bůh 
Nazaretský.

M at 2,23. že N. slouti bude
Mk. 1,24. což j. tobě do nás, Ježíši N.
— 10,47. Ježíš N.; Luk. 4, 34. 18, 37.

Jan 18, 5. 7.
16, 6. Ježíše hledáte N-ého, toho ukřižov. 

Luk. 24,19. o Ježíšovi N-ém, kt. byl muž prorok 
Jan 19,19. bylo napsáno: Ježíš N., král židov. 
Sk. 2,22. Ježíše toho N-ého, muže od Boha
— 3, 6. ve jménu Ježíše Krista N-ého; 4,10.
— 6,14. že ten Ježíš N. zkazí místo toto
— 22, 8. jáť jsem Ježíš N., kt. ty se protivíš
— 24, 5. vůdci té sekty N-é
— 26, 9. proti jménu Ježíše N-ého činiti

Nazareus.
4 M. 6,13. tento j. zákon n-ův
— 18. oholí n. u dveří stánku hlavu 

Pláč 4, 7. Čistší byli N-ové její než sníh

Nazejtří.
Jon. 4, 7. v tom n. nastrojil Bůh Červa 
Jan 12,12. n. mnohý zástup, kt. přišel k svátku 
Sk. 20,15. n. přišli jsme do Milétu
— 27,18. n. náklad ven metali

Názelený.
3 M. 14, 37. na stěnách domu důlkové n-í 

Názon.
2 M. 6, 23. N., syn Aminadabův; 4 M. 1, 7. 2, 3.

7, 12. 17. 10, 14. But 4, 20. 1 Par. 
2, 10. 11. Mat. 1, 4. Luk. 3, 32.

Nazpět.
Job 23, 8. (půjdu-li) n., nepostihnu ho 
Př. 25,10. až by i zlá pověst tvá nemohla jiti n.

Nazpět obrátiti.
2. 9, 4. že nepřátelé moji jsou n. obráceni
— 44,11. o-brátil jsi nás n.

Nazván.
1 M. 21,12. v Izákovi n-o bude tobě símě;

Řím. 9, 7.
Kaz. 6,10. čímž koli j., dávno j. tim n.
Jer. 7,10. kterýž n. j. od jména mého 
Dan. 9,18. kt. (město) j. n-o od jména tvého; 19. 
Luk. 2,21. n-o j. jméno jeho Ježíš 
Sk. 11,26. v Antiochii n-i jsou křesťané 
Jak. 2,23. přítelem Božím n. j.

Nazvaný.
1 Tim. 6,20. odporů falešně n-ého umění

Nazvati.
1 M. 1, 5. n-al Bůh světlo dnem
— 8. n-al Bůh oblohu nebem

1 M. 1,10. n-al Bůh místo suché zemí
shromáždění vod n-al mořem

— 2,19. jak by koli n-al Adam kterou duši
— 5, 2. n-al jméno jejich Adam
— 22,14. a n-al jm. místa toho: H. opatří

2 Kr. 17,34. jehož (Jákoba) n-al Izraelem 
Job 17,14. jámu nazovu otcem svým 
Př. 24, 8. toho nešlechetným nazovou 
Iz. 58, ’5. to-liž nazůveš postem?
— 62, 2. nazovou tě jménem novým
— 12. nazovou syny tvé lidem svátým
— 65,15. služebníky nazůve jménem jiným 

Mat. 1,21. nazůveš jméno jeho Ježíš; 25.
Luk. 1, 31.

Luk. 1,13. nazůveš jméno jeho Jan 
Jan 10, 35. poněvadž ty n-al bohy
— 15,15. ale vás jsem nazval přátely

Nazýván.
1 M. 32,28. nebude n-o jméno tvé toliko Jákob;

35, 10.
Mat. 23, 7. aby byli n-i od lidí mistři
— 8. vy nebývejte n-i mistři

Nazývati.
1 M. 30,13. šťastnou mne n. budou ženy 
Jer. 23, 6. ho n. budou: H. spravedlnost naše 
Mat. 10,25. hospodáře Belzebubem n-ali
— 19,17. co mne n-áš dobrým? Mk. 10, 18.

Luk. 18, 19.
— 22, 43. kterakž David v duchu n-á ho

Pánem? Luk, 20, 44.
— 45. poněvadž David Pánem ho n-á
— 23, 9. otce nen-ejte sobě na zemi 

Mk. 12, 37. sám David n-á jej Pánem 
Luk. 1, 59. n-ali jej Zachariášem
Jan 13,13. vy n-áte mne Mistrem a Pánem 
Žid. 2,11. nestydí se jich n. bratřími
1 Petr 1,17. Otcem n-áte toho, kt. soudí 

Nazývati se.
Iz. 43, 7. toho, jenž se n-á jménem mým
— 65, 1. národu, kt. se nen-al jménem mým 

Mat. 23,10. ani se n-ejte vůdcové
Ne.

Iz. 30, 1. přikrytím, ale ne z ducha mého
Mat. 20,26. ale ne tak bude mezi vámi
Sk. 10, 41. ne všemu lidu, ale svědkům 

Neapolis.
Sk. 16,11. připlavili jsme se nazejtří do N. 

Nebe.
1 M. 1, 1. na počátku stvořil Bůh n. a zemi
— 8. nazval Bůh oblohu n-em
— 11, 4. věži, jejíž by vrch dosahal k n-i
— 14,19. Bohu, kt. vládne n-em a zemí; 22.
— 15, 5. vzhlédniž k n-i, a sečti hvězdy
— 21,17. anděl Boží s n. zavolal; 22, 11.
— 28,12. žebřík, jehožto vrch dosahal n.

2 M. 20, 4. ani těch věci, kt. jsou na n-i svrchu
— 24,10. jako n., když j. jasné

3 M. 26,19. učiním n. nad vámi jako železo 
5M. 4,36. dalť s n. slyšeti hlas svůj
— 10,14. H. Boha tvého j. n. i nebesa nebes
— 11,17. zavřel by n., aby deště nedávalo
— 21. dokudž n. trvá nad zemí
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5M. 28,23. i to n. bude měděné
— 30,12. kdo nám vstoupí do n.
— 19. osvědčuji proti tobě n-em a zemí 

Joz. 2,11. H. Bůh váš j. Bůh na n-i svrchu
— 10,13. stálo slunce u prostřed n.

Soud. 5,20. s n. bojováno proti Zizarovi
1 Kr. 8,35. když by zavříno bylo n.
2 Kr. 1,10. nechť sstoupí oheň s n.; Luk. 9,54.
— 2,11. vstoupil Eliáš u vichru do n.

2 Par. 7, 1. rychle oheň sestoupil s n.
— 20, 6. zdaliž ty sám nejsi Bohem na n-i? 

Ezd. 9, 6. proviněni naše vzrostlo až k n-i 
Neh. 9,15. i chléb s n. dal jsi jim
Job 1,16. oheň Boži spadl s n.
— 9, 8. on roztahuje n. sám
— 41, 2. cožkoli j. pode vším n-em, mé j.

2. * 11, 4. trůn H. v n-i j. (2. 103, 19.)
— 14, 2. H. s n. popatřil na syny lidské
— 33,13. H. patře s n., vidi všecky syny

lidské
— 57,11. veliké až k n-i milosrdenství tvé
— 68,34. kt. se vznáší nad n-em nebes
— 73,25. kohož bych měl na n-i?
— 85,12. spravedlnost s n. vyhlédati
— 89, 3. na n-i utvrdíš pravdu svou
— 7. kdo na n-i přirovnán b. může H-u?
— 115, 3. ježto Bůh náš j. na n-i
— 121, 2. pomoc má od H., kt. učinil n. i zemi;

124, 8. 134, 3. 146, 6. (115, 15.)
139, 8. jestliže bych vstoupil na n.

Př. 23, 5. a zaletuje k n-i (bohatství)
— 30, 4. kdo vstoupil v n., i sstoupil 

Kaz. 3, 1. každé předsevzetí pod n-em 
Iz. 14,12. jakž to, že jsi spadl s n.?

51, 6. pozdvihněte k n-i oči svých
— 66, 1. n. j. mi stolice; Sk. 7, 49.

Jer. 4,23. hledim-li na n., není na něm světla
— 23,24. zdaliž n. i země já nenaplňuji?
— 51, 9. až k n-i dosahá soud jeho
— *53. byť vstoupil Babylon na n.

Pláč 2, 1. shodil s n. na zem slávu Izraelovu
— 3,66. vyhlaď je, ať nejsou pod n-em tvým 

Dan. 4,28. aj, hlas s n. přišel
Am. 9, 2. pakli by vstoupili do n., i odtud 
Ag. 2, 7. ještě jednou pohnu n-em i zemí; 22. 
Mat. 3,17. aj, hlas s n. řkoucí; Mk. 1, 11.

Luk. 3, 22. Jan 12, 28.
— 5, 34. nepřisahali ani skrze n.; 23, 22.
— 6,20. skládejte sobě poklady v n-i
— 11,23. kt. jsi až k n-i vyvýšeno
— 14,19. dvě rybě, vzhléd v n-e, požehnal
— 16, 2. jasno bude, nebo se červená n.; 3.
— 3. způsob n. rozsouditi; Luk. 12, 56.
— 19. budeť svázáno i na n-i atd.; 18, 18.
— 19,21. budeš míti poklad v n-i; Mk. 10, 21.

Luk. 18, 22.
— 21,25. křest Janův odkud byl? z n.-li;

Mk. 11, 30. Luk. 20, 4.
— 24,29. hvězdy b. padati s n.; (Mk. 13, 25.)
— 30. tehdážť se ukáže znamení na n-i
— 35. n. a země pominou; Mk. 13, 31.

Luk. 21, 33.
— 28,18. dána j. mi všeliká moc na n-i i

Mk. 16,19. Pán vzhůru vzat j. do n.;L.24,51. 
Luk. 2,15. jakž odešli od nich andělé do n.
— 9,54. ať dime, aby oheň sstoupil s n.
— 10,18. viděl jsem satana padajícího s n.
— 15, 7. radost v n-i nad jedním hříšníkem
— 18. zhřešil jsem proti n-i; 21.
— 16,17. z jedné krajiny, kt. pod n-em j., až
— 18,13. nechtěl ani oči k n-i pozdvihnouti
— 19,38. pokoj na n-i a sláva na výsostech 

Jan 1,52. od tohoto času uzřite n. otevřené
— 3,13. žádnýť nevstoupil v n., než ten
— 27. leč by jemu dáno bylo s n.
— 6, 33. chléb B. ten j., kt. sestupuje 8 n.;

41. 50. 58.
Sk. 1,11. co stojíte, hledíce do n.?

kt. vzhůru vzat j. od vás do n. 
jakž jste spatřili jeho jdoucího 
do n.; 1 Petr 3, 22.

— 4,24. ty jsi B., kt. jsi učinil n.
— 22, 6. s n. obličilo mne světlo veliké 

Řím. 10, 6, kdo vstoupí na n.?
1 Kor. 15,47. druhý člověk sám Pán s n.
2 Kor. 5, 2. v příbytek svůj, kt. j. s n.
— 12, 2. kt. byl vtržen až do třetího n.

Gal. 1, 8. by anděl s n. kázal vám
1 Tes. 4,16. sám ten Pán sstoupí s n. a mrtvi 
žid. 9,24. ale v samo n. (všel Kristus)
— 12,25. jestliže tím, kt. s n. j., pohrdneme?
— 26. ještě jednou pohnu zemi i n-em 

Jak. 5,12. nepřisahejte ani skrze n.
1 Petr 3,22. k t všed v n., j. na pravici B.
2 Petr 3,13. nového n. a nové země čekáme
1 Jan 5, 7. tři svědectví vydávají na n-i
Zj. 6,14. n. se schovalo jako kniha zavř.; 

21, 1.
— 8,13. anděla, an leti po prostředku n.;

14, 6.
— 12, 1. ukázal se div veliký na n-i; 3.15,1.
— 18, 5. dosáhli hříchové jeho až k n-i
— 19,11. viděl jsem n. otevřené
— 21, 1. viděl jsem n. nové a zemi novou
— první n. a první země byla po

minula
Viz: Nebesa.

Nebesa.
1 M. 2, 4. tiť jsou rodové n-s a země
5 M. 10,14. H. B. tvého j. nebe i n. n-s
— 32, 1. pozorujte n. a mluviti budu

2 Sam.22,10. nakloniv n-s sstoupil
— 14. hřímal s n-s H.

1 Kr. 8,27. aj, n., nýbrž n. n-s tě neobsahují;
2 Par. 2, 6. 6, 18.

1 Par. 16,26. H. n. učinil; 2. 96, 5.
— 31. veseliti se budou n.

Neh. 9, 6. ty jsi učinil n., n. n-s
Job 11, 8. vyšší j. n-s, což učiníš? Žid. 7, 26.
— 15,15. n. nejsou čistá před očima jeho
— 16,19. jestiť i v n-ích svědek můj
— 20,27. odkryji n. nepravost jeho
— 26,13. duchem svým n. ozdobil
— 38,.33. znáš-li řád n-s?

37. kdo vypravov. bude o n-ích moudře? 
2. 2, 4. ten, jenž přebývá v n-ích, směje se

24
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Ž. 8, 4. když spatřuji n. tvá, dílo
— 19, 2. n. vypravují slávu Boha silného
— 33, 6. slovem H. n. učiněna jsou
— 36, 6. až do n-s milosrdenství tvé
— 50, 4. zavolal n-s s hůry, i země
— 6. budou vypravovati n. spraved. jeho
— 68, 9. rt. rozplývala se před tváří Boží
— 69, 35. chvaltež ho n. a země
— 89, 6. oslavují n. div tvůj, H-e, i pravdu
— 12. tváť jsou n., tvá také i země
— 30. trůn jeho jako dnové n-s
— 96,11. rozveseltež se n., a plésej země
— 97, 6. n. vypravují o jeho spravedlnosti
— 102,26. a dílo rukou svých n.
— 103,11. jakož jsou vysoko n. nad zemí
— 19. H. na n-ích utvrdil trůn svůj
— 104, 2. roztáhls n. jako kortýnu
— 108, 5. nad n. větší j. milosrdenství tvé
— 113, 4. nad n. sláva jeho
— 115,15. od H., kt. učinil n. i zemi; (121, 2.

124, 8. 134, 3. 146, 6.)
— 16. n. jsou n. Hospodinova
— 123, 1. ó ty, kt. na n-ích přebýváš
— 136, 5. kt. učinil n. moudře
— 26. oslavujte Boha silného n-s
— 144, 5. H., nakloň svých n-s a sestup
— 148, 4. chvalte jej n. n-s i vody 

Př. 3,19. H. utvrdil n. opatrností
— 8, 27. když připravoval n., byla jsem tu 

Iz. 1, 2. slyšte n., a ušima pozoruj země
— 13,13. z té příčiny zatřesu n-y
— 40,12. kdo n. pídí rozměřil?
— 22. kt. rozprostřel jako kortýnu n.
— 44,23. prozpěv. n., nebo H. to učinil;

49, 13.
— 45, 8. rosu dejte n. s hůry
— 50, 3. obláčím n. v smutek
— 51, 6. n. jako dým zmizejí
— 55, 9. jakož vyšší jsou n. než země
— 64, 1. ó by protrhl n. a sestoupil
— 65,17. aj, já stvořím n. nová 

Jer. 2,12. užasněte se n. nad tím
— 14, 22. zdaliž n. dávají přívaly?
— 31, 37. budou-li moci býti změřena n.
— 51, 48. budou prozpěv. nad Babyl. n.

Ez. 32, 7. když tě zhasím, zakryji n.
— 8. všecka světla jasná na n-ích 

Dan. 4, 23. jakž jen poznáš, že n. panují 
Oz. 2, 21. vyslýchati budu n.
Am. 9, 6. kt. vzdělal na n-ích paláce své
Jon. 1, 9. Hospodina Boha n-s já ctím
Ab. 3, 3. slávu jeho přikryla n.
Mat. 3, 16. aj, otevřína jsou mu n.
— 5, 12. odplata vaše hojná j. v n-ích
— 6, 9. Otče náš, kt. jsi v n-ích; Luk. 11, 2.
— 10, 32. před Otcem svým, kt. j. v n-ích; 33.
— 18,10. andělé jejich v n-ích hledí na tvář 

Luk. 6, 23. odplata vaše mnohá v n-ích
— 10,20 jména vaše napsána jsou v n-ích 

Sk. 3,21. kteréhož musejí přijíti n.
— 7, 56. aj, vidím n. otevřená

2 Kor. 5, 1. máme příbytek věčný v n-ích
Ef. 1, 20. posadiv na pravici své na n-ích

Ef. 2, 6. posadil na n-ích v Kristu Ježíši
— 4,10. vstoupil vysoko nad všecka n.

Fil. 2,10. těch, kt. jsou na n-ích
— 3, 20. naše obcování j. v n-ích

Žid. 4,14. majíce nejv. kněze, kt. pronikl n.; 
7, 26. 8, 1. 9, 24.

— 7, 26. kt. by vyšší nad n. učiněn byl
— 12, 23. kt. zapsáni jsou v n-ích

1 Petr 1, 4. k dědictví, kt. se chová v n-ích vám
2 Petr 3, 5. n. již dávno slovem B. byla učiněna
— 7. ta n., kt. nyní jsou i země
— 10. n. jako v prudkosti vichru pominou
— 12. n. hoříce rozpustí se

Zj. 12,12. veselte se n. a kt. přebýváte v nich 
Viz: Nebe.

Nebeský.
1 M. 1,14. buďte světla na obloze n-é; 15.
— 27,28. dejž tobě Bůh z rosy ri-é; 39.
— 28,17. tu j. brána n-á

1 Kr. 22,19. vojsko n-é stojící po pravici jeho;
2 Par. 18, 18.

Neh. 2, 20. Bůh n., tenť nám dá prospěch
— 9, 6. vojska n-á před tebou se sklánějí 

Job 12, 7. zeptej se ptactva n-ého, a oznámí
— 26,11. i sloupové n-ští třesou se
— 38, 37. láhvice n-é kdo nastrojuje? 

ž. 8, 9. ptactvo n-é, i ryby mořské
— 78, 24. obilé n-é dával jim 

ž. 105, 40. chlebem n-ým sytil je
— 148, 1. chvalte Hospodina stvoření n-á 

Jer. 7,18. aby pekly koláče tvoru n-ému
— 33, 22. jakož nemůže sečteno b. vojsko n-é 

Dan. 7,13. s oblaky n-ými přicházel
Mat. 6,14. odpustit i vám n. Otec váš
— 26. hleďte na ptactvo n-é,

Otec váš n. živí je
— 32. víť Otec váš n., že toho potřebujete 

Mk. 13,25. hvězdy n-é budou padati
Luk. 2,13. zjevilo se množství rytířstva n-ého 
Jan 3,12. kterak, budu-li vám praviti n-é 
Sk. 26,19. nebyl jsem nevěřící tomu n-ému 

vidění
1 Kor. 15, 40. jsou těla n-á a jsou těla zemská
— 48. jakýž ten n., takovíž i n-ští
— 49. poneseme obraz n-ého

Ef. 1, 3. požehnal nám v n-ých věcech 
v Kristu

— 10. v jedno v Kristu, buď n-é věci, buď 
žid. 3, 1. povolání n-ého účastníci
— 6, 4. kt. i zakusili daru n-ého
— 8, 5. sloužíce podobenství a stínu n-ých
— 9,23. věcí n-ých příkladové
— 10, 34. že v sobě máte lepší zboží n-é
— 11,16. oni lepší žádají, to j. n-é
— 12,22. přistoupili jste k Jeruzalému n-ému 

Zj. 6,13. hvězdy n-é padaly na zemi

Viz: Království.

Nebezpečenství.
1 Sam.20,21. j. pokoj tobě a neníť n.
1 Par. 12,19. s n-m hrdel našich 
ž. 119,109. duše má j. v ustavičném n.
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Kaz. 10, 9. kdo štípá dříví, n. bude míti od 
něho

Luk. 8,23. tak že v n. byli 
Sk. 27,21. měli jste uvarovati se n. tohoto 
Řím. 8,35. kdo nás odloučí od lásky Kristovy? 

zdali n.?
1 Koř. 15,30. proč i my n. trpíme každé hod.
2 Kor. 11,26. v n. na řekách, v n. od lotrů,

v n. od svého pokolení, atd.

Nebezpečný.
Sk. 27, 9. když již bylo n-é plavení
— 17. aby neuhodili na místo n-é

2 Tim. 3, 1. nastanou časové n-í

Nebo.
Zach. 6,15. n. dalecí přijdou stavěti 
Mat. 20, 7. n. nižádný nás nenajal 
Ef. 4,25. nebo jsme vespolek oudové

Nebo (město).
4 M. 32, 3. 38. synové Ruben vystavěli N.;

1 Par. 5, 8.
Neh. 7,33. N. »druhé«; Ezd. 2, 29.
Iz. 15, 2. nad N. Moáb kviliti bude 
Jer. 48, 1. běda městu N., neboť popleněno 

bude
— 22. soud přišel na N.

Nebo (modla).
Iz. 46, 1. klesl Bél, padl N.

Nébo ( vrch Fazga).
5 M. 32, 49. vstup na horu Abarim, na vrch N.
— 34, 1. vstoupil Mojžíš na horu N.

Ezd. 2,29. Synů z N-o padesáte dva; Neh. 7,33.

Nebuzardan.
2 Kr. 25, 8. přitáhl N. do Jeruzaléma; Jer. 52,8. 
Jer. 39,10. kt. nikdež neměli nic, zanechal N.

Nebydlitelný.
Jer. 6, 8. abych tě neobrátil v zemi n-ou

Nečas.
Mat. 16, 3. dnes bude n.

Nečistota.
3M. 7,21. kdož by se dotkl n-y člověka
— 15,31. budete oddělovati syny Izraelské

od n-ot jejich, aby nezemřeli pro 
n-y

— 22, 4. kdož by se dotekl n-y těla
4 M. 5,19. jestliže jsi neuchýlila se k n-ě
2 Sam.11, 4. nebo se očistila od n-y své
2 Par. 29, 5. vyneste n-u ze svatyně 
Př. 30,12. ačkoli od n-ot není obmyto 
Iz. 4, 4. Pán smyje n-u dcer Siónských
— 57,20. jehož vody vymítají n-u a bláto 

Pláč 1, 9. n. její na podolcích jejich
Ez. 7,19. zlato jějich bude jako n.
— 18, 6. k ženě pro n-u oddělené nepříst.
— 24,13. v tvé n-ě j. nešlechetnost

nebudeš očišťováno od n-y své 
Mich. 2,10. tato není sídlem pro n-u

Zach. 13, 1. studnice otevřená k obmytí n-y
— 2. ducha n-y vyprázdním 

Mat. 23,27. vnitř jsou plní vší n-y
Řím. 1, 24. vydal je v žádosti jejich k n-ě
— 6,19. jakžjste vydávali oudy v službu n-ě

2 Kor. 12,21. nečinili pokání z n-y 
Gal. 5,19. cizoložstvo, smilstvo, n.
Ef. 4,19. všelikou n-u páchali s chtivostí
— 5, 3. smilstvo a n. aniž jmenováno buď 

Kol. 3, 5. mrtvěte smilstvo, n-u
1 Tes. 2, 3. napomínání naše nebylo z n-y
— 4, 7. nepovolal nás Bůh k n-ě 

Jak. 1,21. odvrhouce všelikou n-u
Zj. 17, 4. koflík plný ohavnosti a n-y 

Nečistý.
1 M. 7, 2. z hovad n-ých; 4 M. 18, 15.
3 M. 5, 2. n. bude; 15, 2. 4 M. 19, 13. 20.
— 7,21. kdož by se dotkl něčeho n-ého

hovada n-ého, ohavnosti n-é
— 11, 4. n. vám bude; 5 M. 14, 7. atd.
— 12, 2. n-á bude za sedm dní
— 13, 3. kněz za n-ého vyhlásí jej
— 44. malomocný j. a n. j.
— 45. n., íi. jsem! volati bude
— 14, 40. vyvrci je na místo n-é
— 15,23. n. bude až do večera
— 25. n-á bude (žena)
— 33. muže, kt. by spal s n-ou
— 18,19. k ženě, když j. v nemoci n-é

4 M. 19,16. n. bude za sedm dní 
Soud. 13, 7. aniž jez co n-ého
1 Sam.20, 26. buď že čistý j. neb n.
2 Kr. 17,12. sloužili bohům n-ým
Ezd. 9,11. země, do kt. jdete, j. země n-á 
Job 36,13. kt. jsou n-ého srd., přivětšují hněvu 
Iz. 35, 8. nepůjde po ní n.
— 52, 1. nebude již na tě dotírá ti n.
— 11. n-ého se nedotýkejte! 2 Kor. 6, 17.
— 64, 6. jsme jako n. my všickni
7— 65, 4. (jedí) polívku n-ého z nádob svých 

Pláč 1, 8. dcera Jeruzal. jako n-á odloučena
— 4,15. ustupujte n-í

Ez. 4,13. budou jisti synové Izr. chléb n.
— 21, 25. n. bezbožníče, kníže Izraelské!
— 22,10. n-é v oddělení ponižují
— 24. ty země jsi n-á
— 26. mezi n-ým a čistým nerozeznávají 

Am. 7,17. ty v zemi n-é umřeš
Ag. 2,14. jestliže dotkl by se, bude-li n-é?

odpověděli kněží: N-é bude 
Mat. 10, 1. dal jim moc nad duchy n-ými; 

Mk. 6, 7.
— 12, 43. když n. duch vyjde od člověka 

Mk. 1,23. člověk, maje ducha n-ého; 5, 2.
— 27. i duchům n-ým rozkazuje; L. 4, 36.
— 3,30. pravili: Ducha n-ého má
— 5, 8. vyjdiž duchu n.
— 7,25. dcerka měla ducha n-ého
— 9,25. přimluvil duchu n-ému; Luk. 9, 42. 

Luk. 4,33. mající ducha ďábelství n-ého
— 6,18. trápeni byli od duchů n-ých
— 8,29. přikazoval tomu duchu n-ému
— 11,24. když n. duch vyjde od člověka
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Sk. 5,16. trápené od duchů n-ých
— 8, 7. duchové n-í z mnohých vycházeli
— 10,14. nikdy jsem nejedl nic n-ého
— 15. cožť Bůh očistil, neměj za n-é; 11, 9.
— 28. žádného člověka nepravil n-ým býti
— 11, 8. nic n-ého nevcházelo v ústa má
— 19,12. duchové n-í vycházeli z nich 

ftim. 14,14. nic n-ého není samo ze sebe
1 Kor. 7,14. sic jinak děti vaše n-é by byly 
Ef. 5, 5. n. nemá dědictví v král. Kr.
1 Tim. 1, 9. uložen zákon n-ým
2 Petr 2,10. po těle v žádosti n-é chodí 
Zj. 16,13. tři duchové n-í; 18, 2.

Nedaleko.
1 M. 35,16. n. do Efraty; 48, 7.
2 Kr. 5,19. když odjel (Náman) n.

Nedávno.
2 Sam. 15,20. n-s přišel a již bych dnes 
Sk. 18, 2. Akvilu, kt. n. byl přišel z Vlach 

Nedbalý.
Př. 18, 9. ten, kdož j. n. v práci své 

Neděle.
3M. 12, 5. nečistá bude za dvě n.
Mk. 16, 9. vstav z mrtvých ráno v n-i
1 Kor. 16, 2. v každou n-i sám u sebe slož

Nedlouho.
5i\~. 4,26. n. bydliti budete v ní, ale 

Nedobře.
2 M. 18,17. řekl test (Mojžíšův): N. děláš
2 Kr. 7, 9. n. děláme; den tento j. den dobrých 
Gal. 4,17. milujiť vás n.

Nedobrý.
2. 36, 5. ustavuje se na cestě n-é 
Ez. 20,25. dal jsem jim ustanovení n-á 

Nedocházeje.
4M. 22, 1. n. k Jordánu, naproti Jerichu 

Nedochůdče.
2 Kr. 2,21. nebudeť odtud smrti, ani n-ete 
Job 3,16. jako n. nezřetelné; 2. 58, 9.
Kaz. 6, 3. šťastnější j. n.
1 Kor. 15, 8. nejposléze, jako n-i, ukázal se mně

Nedopatřeni
3 M. 22,14. jedl-li by kdo z n. věci posvěcené
4 M. 15,24. j.-liže z n. všeho shromážděni to

stalo se
— 35,15. kdož by koli ranil někoho z n.
— 23. kámen shodil by na něj z n.

Nedorostlý.
3 M. 22,23. dobytče s n-ými oudy

Nedospělý.
2 Kor. 11, 6. j.-ližeť jsem n. v řeči, však ne

v uměni
Nedostatek.

1 M. 47,15. proč mřiti máme pro n. peněz 
5M. 2, 7. anižs měl v čem n-u; Neh. 9, 21. 
Soud. 18,10. místo, v němž není žádného n-u
— 19* 19. tak že v ničemž nemáme n-u 

Job 4,18. při andělích zanechal n-u
2. 23, 1. nebudu mi ti n-u

2. 34,10. nemívají n-u ti, kdož se ho bojí
— 11. nemívají n-u v ničemž dobrém 

Př. 13,25. břicho bezbožných n. trpí
— 14,28. v n-u lidu (jest) zahynuti vůdce
— 28,27. kdo dává chudému, nebude míti n-u 

Kaz. 1,15. n-ové nemohou sečteni býti
— 10, 3. srdce jeho (blázna) n. trpí

Iz. 51,14. aniž bude míti jaký n. chleba 
Jer. 44,18. n. trpíme ve všem 
Pláč 4, 9. pro n. úrod polních 
Ez. 4,17. aby n. majíce v chlebě a v vodě, 

děsili se
Am. 4, 6. n. chleba na všech místech vašich 
Luk. 22,35. zdali jste v čem n. měli?
1 Kor. 1, 7. že nemáte žádného n-u
— 6, 7. již tedy n. mezi vámi j.

16.17. n. váš oni doplnili
2 Kor. 6, 4. jako Boží služebníci, v n-clch
— 8,15. kdo málo, neměl n-u; 2 M. 16, 18.
— 9,12. netoliko doplňuje n-y svátých
— 11, 9. ten n. můj doplnili bratři
— 12,10. libost mám v nemocech, v n-cích

1 Tes. 4,12. v ničemž abyste neměli n-u
Tit. 3,13. ať v ničemž nemají n-u 
2id. 7,28. zákon lidi mající n-y ustavoval za 

nejv. kněži 
Jak. 1, 4. v ničemž nemajíce n-u 

Nedostati se.
Mat. 25, 9. aby se snad nám i vám nen-alo 
Jan 2, 3. když se n-alo vina 

Nedostávati se.
Job 6, 3. pročež mi se i slov n-á 

Nedověra.
Mk. 9,24. věřím, Pane, spomoz n-e mé
— 16,14. trestal n-u jejich

žid. 4,11. aby neupadl v týž příklad n-y

Neduhy
5 M. 7, 15. vzdálí od tebe H. všeliký n.
— 28,60. obrátí na tebe všecky n-y Egyptské
— 32,24. n-y palčivými žráni budou 

Mat. 4,23. uzdravuje všeliký n. v lidu;
Luk. 7, 21.

— 24. vodili k němu rozličnými n-y ob
klíčené; Mk. 1, 34. Luk. 4, 40.

8.17. onť naše n-y nesl
— 10, 1. aby uzdravovali všeliký n.;

(Mk. 3, 15.) Luk. 9, 1.
Mk. 3,10. že naň padali, kt. koli měli n-y
— 5,29. uzdravena byla od n-u svého 

Luk. 6,17. uzdraveni byli od n-ů svých

Neduživý.
Iz. 1, 5. všecka hlava j. n-á 
PláČ 1,13. celý den n-á jsem
— 22. a srdce mé n-é 

Ez. 34, 4. n-ých neposilujete 
Mat. 14,35. shromáždili k němu n-é 
Mk. 6,56. na ulicích kladli n-é
Jan 5, 3. kdež leželo množství n-ých 
Jak. 5,15. modlitba víry uzdraví n-ého 

Nedvěd.
1 Sam.17,34. když přicházel n., dostihal jsem ho
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1 Sam.17,36. i lva i n-a zabil služebník tvůj
— 37. H. kt. vytrhl mne z moci n-a

Př. 28,15. n. hladovitý j. panovník bezbožný
Iz. 59,11. mumleme všickni my jako n-i 
Pláč 3,10. j. n. číhající na mne 
Dan. 7, 5. jiná šelma druhá podobná n-u
Oz. 13, 8. potkám se s nimi jako n. osiřelý 
Am. 5,19. potkal by se s nim n.

Nedvědí.
Zj. 13, 2. nohy její jako n.

Nedvědice.
2 Sam.17, 8. že jsou udatní, jako n. osiřelá v poli
2 Kr. 2,24. vyskočivše 2 n., roztrhaly 42 dětí 
Př. 17,12. lépe člověku potkati se s n-í osiřalou 
Iz. 11, 7. i kráva a n. spolu pásti se budou

Nefeg.
2 Sam. 5,15. N. a Jafia (synové Davidovi)

Neftalím.
1 M. 30, 8. Ráchel nazvala jméno jeho N.
— 35,25. synové Bály, děvky Ráchel: N.
— 46,24. synové N.; 4 M. 1, 42. 1 Par. 7, 13.
— 49,21. N. jako laň vypuštěná 

4M. 1,15. z N-ova Ahira
— 43. z pokolení N-ova; 26, 50.
— 13,15. z pokolení N. Nahabi

5 M. 27,13. aby zlořečili na hoře Hébal: N.
— 33,23. ó N-e, sytý přízni Páně

Joz. 19,32. synům N-ovým padl los šestý
— 39. dědictví pokolení synů N.

Soud. 1,33. N. nevyhnal obyvatelů Betsemes
— 5,18. Zabulon vynaložil duši svou i N.
— 6,35. poslal posly (Gedeon) k N-ovi
—  7,23. shromáždivše se muži z N.

1 Kr. 7,14. syn vdovy z pokolení N-ova
— 15,20. Benadad dobyl vší země N.;

2 Par. 16, 4.
2. 68,28. tu i knížata z N-a
I2 . 9, 1. jako když se nepřítel dotkl země N.
Ez. 48, 3. při pomezi Asser N.; 34.
Mat. 4,13. bydlil v krajinách N.
— 15. země N. při moři za Jordánem 

Zj. 7, 6. z pokolení N. 12.000 znamenaných

Neftalímský.
Soud. 4,10. svolav Barák N-é do Kádes

Neftuim.
1M. 10,13. a N.
1 Par. 1,11. Mizraim zplodil N.

Neginot.
2. 4, 1. na n.; 6, 1. 54, 1. 55, 1. 61, 1. 67,

1. 76, 1.; Ab. 3, 19.
Ab. 3,19. přednímu zpěváku na můj n.

Nehemiáš.
Ezd. 2, 2. kteříž přišli s N-em; Neh. 7, 7.
Neh. 1, 1. slova N-e, syna Chachaliášova
— 3,16. za nim opravoval N., syn Azbukův
— 8, 9. řekl N., jinak Tirsata
— 10, 1. kt. potvrzovali: N. Tirsata
—  12,26. za času N-e vůdce, a Ezdráše kněze
— 47. za času N-e dávali díly pro zpěváky

Nehet.
5M. 21,12. oholí sobě hlavu, a obřeže nehty 
Dan. 4,30. nehty jeho jako pazoury ptačí 

Nehodně.
1 Kor. 11,27. kdo by koli jedl a pil n.; 29.

Nehodný.
Luk. 7, 7. protož jsem i sebe sám za n-ého pol. 
Sk. 13,46. za n-é sebe soudíte věčného života 
Tit. 1,16. ke skutku dobrému n-i 
2id. 10,29. krev smlouvy za n-ou váženi 

Nehotový.
2 Kor. 9, 4. by nalezli vás n-é

Nechati.
1M. 33, 9. nech sobě, což tvého j.
—  39,12. n-av roucha svého v rukou jejích

2 M. 4,26. n-al ho (Mojžíše)
— 14,12. nech nás, ať sloužíme Egyptským
— 16,23. což koli zbude, n-te sobě

Joz. 1, 5. nen-ám tebe samého, aniž opustím 
1 Sam.23,13. když Saulovi povědino, n-al taženi 
2Sam.l6,11. nechte ho, ať zlořečí
1 Kr. 22, 6. mám-li táhnouti na vojnu, či tak n.?

15. 2 Par. 18, 5. 14.
1 Par. 28,20. H. Bůh můj nen-áť tebe samého 
Ezd. 6, 7. n-te jich při díle toho domu B.
— 9, 9. nen-al nás Bůh v porobě naší 

Job 16, 6. buď že tak n-ám, neodchází
2. 16,10. nen-áš duše mé v pekle; Sk. 2, 27. 
Jer. 30,11. ačkoli tě bez trestáni nen-ám
— 40, 4. j.-ližeť se nevidí za dobré, nech tak 

Ez. 2, 5. slyšte, neb n-te; 7. 3, 11. 27.
— 42,14. leč tam n-a ji roucha svého

Oz. 4,17. stovaryšil se s modlami, n-ej ho 
Mat. 3,15. Ježíš dí jemu: N-ej nyní 

tedy n-al ho (Jan Ježíše)
— 5,24. n-ejž tu daru svého před oltářem
— 40. nech mu i pláště
— 13,30. n-te, ať obé spolu roste
— 15,14. n-te jich: vůdcovéť jsou slepí
— 18,12. zdaliž nen-á těch 99? Luk. 15, 4.
— 19,14. n-te dítek jiti ke mně; Luk. 18, 16.
— 26,44. n-av jich, opět odšel (Ježíš)
— 27,49. nech tak, pohledíme, přijde-li Eliáš 

Mk. 12,12. n-avše ho, odešli pryč (zákonníci)
— 14, 6. n-te ji, proč ji rmoutíte? Jan 12, 7. 

Luk. 10,30. odešli odpolu živého n-avše
— 19,44. nen-ajíť v tobě kamene na kameni
— 22,51. Ježíš řekl: N-tež až potud!

Jan 4,28. n-ala tu žena vědra svého
— 11,48. n-áme-li ho tak, všickni uvěří
— 16,32. se rozprchnete a mne samého n-áte
— 21,22. chci-li ho n., dokudž nepřijdu; 23. 

Sk. 5, 4. nebylo tvé, kdybys ho byl sobě n-al
— 38. dejte pokoj těmto lidem, a n-te jich 

2id. 13, 5. nen-ám tebe, aniž tě opustím
Nechať. Nechažť.

1 M. 27,29. n-ť slouží tobě lidé
2. 119,76. n. j. zřejmé milosrdenství tvé 
Mat. 7, 4. nech ať vyjmu mrvu z oka

2 M. 1,17. živých n-aly pacholíků
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Jer. 2,23. dromedářko, kt. znamení n-áŠ 
Ez. 42,13. tam n. budou věcí nej světě jších 

Nechilot.
2. 5, 1. přednímu zpěváku na n.

Nécho.
2Kr. 23,29. přitáhl Farao N.; 33. atd.

2 Par. 35, 20.
Jer. 46, 2. proti vojsku Faraóna N-y 

Nechodící, 
ftím. 8, 1. 4. n-ím podlé těla 

NechtT.
Job 19, 4. ale n. j. tak, že jsem zbloudil
— 39, 32. n. odpoví na to

Nechtě.
5M. 4, 42. kt. by zabil bližního svého n.; 19, 4. 
Joz. 20, 3. kt. by zabil člověka n.
— 5. n. udeřil bližního svého

ftím. 8,20. marnosti poddáno j. stvořeni n. 
Nechtíti.

Ez. 3, 27. kdo nechce (slyšeti), nechť nechá 
Nechuatam.

2 Kr. 18, 4. nazval jej (hada měděného) N.

Nejbídnější.
1 Kor. 15,19. n. jsme ze všech lidí

Nejbližší.
3M. 25,25. n. jeho vyplatí prodanou věc 
4M. 27,11. příteli jeho, kt. j. n. jemu v rodu
5 M. 21, 6. starší, kt. jsou n. toho zabitého

Nejcelistvější.
Iz. 44,14. kt. j. n. mezi dřívím lesním 

Nejcistší.
2 M. 30,23. mirry n. 500 lotů

Nejdalší.
5 M. 11,24. až k moři n-mu; 2. 139, 9. Joel 2,20. 

Zach. 14, 8.

Nejdražší.
Pláč 1,11. n. věci své za pokrm
— 4, 2. synové Siónští n.

Zj. 18,12. nádobí z n-iho dříví
— 21,11. světlost podobná ke kameni n-imu

Nej důstojnější.
Jer. 30,21. povstane z něho n. jeho 

Nejeden.
Iz. 54,15. aj, budouť n-i bydliti s tebou, kt.

Nejednostejný.
5 M. 25,13. nebudeš míti n-ého kamene
— 14. aniž budeš míti n-ého korce

Př. 26, 7. jakož n-i jsou hnátové kulhavého

Nejhloupější.
Iz. 35, 8. tou cestou jdoucí i n. nezbloudí

Nejhlubší.
5 M. 32,22. hořeti bude až do n-iho pekla 
2. 86,13. vytrhls duši mou z jámy n.
— 88, 7. spustils mne do n-iho místa
— 139,15. v n-ich místech země

Pláč 3,55. vzývám jméno tvé z jámy n.
Sk. 16,24. vsadil je do n-ího Žaláře

Nejhorší.
5 M. 13,11. něco podobného věci této n.
— 28,35. raní tě H. vředem n-im

2 Kr. 17,11. činili věci n„ popouzejíce H-a 
Ezech. 7,24. přivedu n. z pohanů 

Nejchatrnější.
1 Sam. 9,21. čeleď má j. n. z pokol. Beniam. 
Jer. 39,10. toliko n-ich z lidu zanechal 

Nejchytřejší.
1 M. 3, 1. had byl n. ze všech živočichů 

Nejistota.
1 Kor. 9,26. běžím, ne jako v n-u 

Nejistý.
5 M. 28, 66. bude život tvůj n. před tebou 
1 Kor. 14, 8. trouba vydala-li by n. hlas 
1 Tim. 6,17. ať nedoufají v n-ém zboží 

Nejjedovatější.
5 M. 32, 33. jed lítý n-ího hada
2. 91, 3. vysvobodí tě od n-iho nakaženi

Nejjistší.
Sk. 26, 5. vedlé n. sekty v náboženství 

Nejkrásnější.
Pláč 2,15. to-li město, o němž říkávali, že j. n.? 
Ez. 27, 3. ó Týre, ty jsi říkal: Já jsem n.

Nejkrassí.
Pis. 1, 8. ó n. mezi ženami; 5, 9. 17.

Nejlépe.
2. 73,28. mně n. j. přidržeti se Boha

Nejlepší.
1 M. 27,15. vzala Bebeka n. Šaty Ezau
— 45,23. kt. nesli z n-ích věci Egyptských
— 47, 6. v n-ím kraji osaď otce svého

5 M. 33,13. n. věci; 14. 16.
Joz. 23,14. nepochybilo ze všech slov n-ich 
Ezd. 8,27. nádoby z mosazi n. tak vzácné 
1 Tes. 3, 1. za n. se nám vidělo, abychom

Nejlstivější.
Jer. 17, 9. n. j. srdce nade všecko

Nejmdlejší.
1 Kor. 12,22. údové, kt. se zdadí n. v těle býti

Nejméně.
4 M. 11,32. kdož n. nashromáždil

Nejmenší.
1 M. 19,11. ranili slepotou od n-ho až do nejv.
— 47,12. opatroval chlebem až do n-ich 

Joz. 6,26. v n-im postaví brány jeho 
Soud. 6,15. já n. v domě otce svého
1 Kr. 12,10. n. prst můj tlustší j.; 2 Par. 10, 10. 
Iz. 40,15. ostrovy jako n. věc zachvacuje 
Jer. 6,13. od n-iho až do nejv. v lakomství
— 31,34. znáti mne od n-ího; 2id. 8, 11.
— 49,20. žeť je vyvlekou n. tohoto stáda 

Mich. 5, 2. Betléme Efrata, jakikoli jsi n.
Mát. 2, 6. nejsi n. mezi knížaty Judskými
— 5,19. jedno z přikázaní těchto n-ich
— n. slouti bude v král. nebeském
— 11,11. n. v království nebeském j. větší

nežli on; (Luk. 7, 24.)
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Mat 13,32. kt. n. j. mezi všemi semeny;
Mk. 4, 31.

25,40. jednomu z bratři mých n-ích; 45. 
Luk. 9,48. n. mezi vámi bude veliký
— 12,26. nemůžete s to býti, což n-iho j.
— 22,26. největši budiž jako n.

1 Kor. 4, 3. mně to za n. j., abych od vás souzen
— 15, 9. já jsem n. z apoštolů

Ef. 3, 8. mně n-imu ze všech dána j. milost 
Jak. 3, 4. n-ím veslem bývají obraciny 

Nejmilejší.
Řím. 12,19. ne sami sebe mstíce, n.
Ef. 1, 6. vzácné nás učinil v tom n-im 
Žid. 6, 9. n., nadějemeť se o vás lepších věci
1 Petr 4,12. n., nebudiž vám divný ten oheň
2 Petr 3, 8. tato věc nebuď před vámi skrytá, n.

Nejmladší.
1M. 42,13. n. s otcem j. doma; 44,26.
1 Sam.16,11. ještgf zůstává n., pase ovce 
Job 32, 6. já jsem n., vy pak jste starci 

Nejmoudřeji.
Job 22, 2. když sobě n. počíná 

Nejnepoctivější.
1 Kor. 12,23. kt. máme za n. v těle 

Nejnestatecnější.
Zach. 12, 8. bude n. podobný Davidovi

Nejnešlechetnější.
2Sam.l3,13. budeš jako jeden z n-ich v Izraeli 
Job 30, 8. lidé n., nýbrž lidé bez poctivosti

Nejneváženější.
Ž. 35,15. shromažďovali se proti mně i ti n.

Nejnižší.
Ef. 4, 9. do n-ich stran země

Nejopatmější.
Ir. 29,10. knížat vašich n-ich oči zastřel

Nejopovrženější.
Iz. 53, 3. n. byl z lidí

Nejozdobnější.
Jer. 48,17. polámán j. prut n.

Nejpevnější.
Jer. 48,17. jak polámána j. hůl n.t

Nejpilnější.
Joz. 23,11. toho n. buďte, abyste milovali H.

Nejpohrdanější.
Ir. 53, 3. n., pročež jsme ho zá nic nevážili

Nejpokojnější.
Iz. 32,18. bydliti v odpočíváni n-ím

Nejposlednější.
1 Par. 23,27. podlé nařízeni Davidova n-iho 
Job 19,25. že v den n. nad prachem se postaví 
Mk. 9,35. n. a všech služebník; (10, 43.)
Jan 6,39. abych vzkřísil ho v n. den
— 40. ját jej vzkřísím v den n.; 44, 54.
— 11,24. vstane při vzkříšeni v den n.
— 12,48. taC jej souditi budou v n. den

1 Kor. 15,26. n. nepřítel zahlazen bude smrt 
Zj. 21, 9. sedm koflíků plných 7 ran n-ích

Nejposlěze.
Mat. 22,27. n. pak po všech umřela i žena 
1 Kor. 15, 8. n. ze všech ukázal se i mně 

Nejpravější.
Ž. 119,43. nevynimej z úst mých slova n-iho 

Nejprudší.
Pis. 8, 6. uhlí její plamen n.

Nejprv.
Mat. 6, 33. hledejte n. království Božího
— 7, 5. vyjmi n. břevno z oka svého
— 13,30. vytrhejte n. koukol

Mk. 16, 9. Ježíš ukázal se n. Marii Magdaléně 
1 Kor. 11,21. n. s jídlem večeře své se uspíší 

Nejprvé.
Joz. 8,33. aby dobrořečil lidu Izraelskému n. 
Mat. 17,27. rybu, kt. n. uvázne, vezmi 
Luk. 2, 2. to popsáni n. stalo se 
Jan 5, 4. n. sstoupil po tom zkormouceni 
Sk. 3,26. vám n. Bůh, vzbudiv Syna svého
— 15,14. kterak Bůh n. popatřil na pohany

1 Kor. 15,46. ne n. duchovni, ale tělesné
Žid. 2, 3. kt. (spaseni) n. začavši vypravováno 

Nejpředněji.
Luk. 12, 1. n. se varujte od kvasu farizeů
1 Kor. 15, 3. vydal jsem vám n.

Nejpřednější.
1 M. 23, 6. v n-ich hrobich našich pochovej 
2M. 15, 4. n. hejtmané jeho ztopeni jsou 
Ž. 119,160. n. věc slova tvého j. pravda 
Př. 3, 9. cti H. z n-ich věcí úrod svých 
Pis. 1, 1. píseň n. z písni Šalomounových 
Ez. 27,22. kupci v n-ích vonných věcech

Nejpřevrácenější.
Jer. 17, 9. nejlstivější j. srdcé a n.

Nejraději.
2 Kor. 12, 9. n. chlubiti se budu nemocmi svými

Nejrozkošnější.
Job 20,20. aniž n. své věci bude moci zachovati 

Nejrychleji.
2M. 12,33. aby co n. vyšli ze země 

Nej silnější.
1 Sam.17,51. vidouce, že umřel n. jejich
2 Sam.ll, 15. postavte Ur. proti bojovníkům n-ím
1 Par. 5, 2. nebo Judas byl n. z bratří svých 
Job 9,19. aj, onť jest n.
Iz. 1,31. bude n. jako koudel
— 63, 3. až stříkala krev i n-ich jejich
— 6. porazil jsem na zem n. reky 

Jer. 46, 5. proč vidím n. jejich potřené?
— 15. proč poražen j. každý z n-ich tvých? 

Ez. 31,11. vydal jsem jej v ruku n-iho z ná
rodů

Dan. 11,38. na místě Boha n-ího ctíti bude; 39.
Nejslavnější.

Nah. 3,10. o n. jeho metali los

Nejslovoutňější.
2 Sam.23,18. a byl z těch tři n.

Nejspodnější.
ž. 88, 7. spustils mně do jámy n.
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Nejsvětější.
2 M. 29,37. ten oltář bude n.
— 30,29. tak posvětíš jich, aby byly n.

Job 6,10. že jsem netajil řečí N-ího
Ž. 46, 5. město Boží, n, z příbytků Nejvyššího 
Ez. 44,13. aniž přistoupí (Levitové) k věcem n. 
Juda 20. vzdělávejte se na té n. víře sve 

Nejšpatnější.
Job 19,18. nadto i ti n. pohrdají mnou
Iz. 60,22. n. (rozmnoží se) v národ nesčíslný
— 63,18. n. vládne lidem svatosti tvé 

Jer. 14, 3. rozsílati budou i n. své pro vodu
— 49,15. abys byl za n-ího mezi národy;

Abd. 2.
Nejtajnější.

2Kr. 9, 2. uvedeš ho do n-ího pokojíku
2 Par. 18,24. do n-ího pokoje, aby se skryl

Nejtišší.
4 M. 12, 3. byl Mojžíš n. ze všech lidí

Nej tmavější.
Ž. 74,20. n. koutové země peleší ukrutnosti 

Nejtucnější.
5 M. 32,13. 14. úrody polní s n-ími beránky 
Am. 6, 4. jídají telata n.

Nejudatnější.
2 Šam.23, 8. jména n-ích Davidových 

Nejukrutnější.
Ezech.28, 7. přivedu na tě n. národy; 31, 12.

Nejupřímější.
Ž. 45, 7. berla království tvého j. berla n. 
Mich. 7, 4. n. převyšuje trní 

Největší.
1 M. 19,11. ranili slepotou od nejmenšiho až do 

n-iho
Ž. 137, 6. v Jeruz. míti svého n-iho potěšení 
Jer. 6,13. od nejm. až do n-ího v lakomství
— 31,34. znáti mne od nejm. až do n-ího 

Jon. 3, 5. oblékli se v žíně od n-ího z nich 
Mat. 18, 1. n. v království nebeském? 4.
— 23,11. kdo n., buď služebníkem vaším 

Luk. 9,46. kdo by z nich byl n.
— 22,24. kdo by z nich zdál se býti n.
— 26. n. mezi vámi budiž jako nejmenší 

Sk. 8,10. od nejmenšiho až do n-iho;
1 Kor. 13,13. n. z nich jestiť láska
Žid. 8,11. mne všickni znáti budou od nejm.

do n-iho 
Jak. 1, 2. za n. radost mějte 

Nejvíce.
Mat. 11,20. v nichž bylo činěno n. divů 
Sk. 20,38. rmoutíce se n. nad tim slovem
1 Kor. 14, 1. n. však, abyste prorokovali
— 27. skrze dva neb n. tři, a to

Gal. 6,10. dobře všechněm, n. domácím víry

Nejvýbomější.
2M. 30,25. olej pomazání sv., mast n.
Př. 8,10. uměni raději než zlato n.
Iz. 22, 7. že n. údolí tvá naplněna byla vozy 
Jer. 22, 7. kt. zpodtinaji n. cedry tvé 
Ez. 27,24. kupci tyoji s n-ími věcmi

Nejvýše.
ž. 74, 5. za hrdinu, kt. co n. zdvihl sekeru

Nejvyšší.
1 M. 7,19. přikryty jsou všecky hory n.
— 14,18. knéz Boha silného n-iho
— 19. požehnaný Bohu silnému n-imu; 22.
— 40,21. n-iho nad šeňky k místu jeho 

5M. 32, 8. dědictví rozděloval N. národům
2 Sam.22,14. N. vydal zvuk svůj
2 Par. 17,12. prospíval Jozafat a rostl až na n.
— 26, 8. Uziáš zsilil se na n.

Job 36,22. Bůh silný n. j. mocí svou 
ž. 7,18. budu žalmy zpívati jménu H. n-ího
— 9, 3. zpívati budu jménu tvému, ó N.
— 21, 8. v milosrdenství N-ího, nepohnéť se
— 36, 6. pravda tvá až do n-ích oblaků;

57, 11. 108, 5.
— 46, 5. nejsvětější z příbytků N-iho
— 47, 3. H. n., hrozný, j. král veliký
— 50,14. plň N-ímu své slitiy

56, 3. mnoho válčících proti mně, ó N.
— 57, 3. volatí budu k Bohu n-imu
— 73,11. zdaž j. to známé N-ímu?
— 75, 6. nevyzdvihujte proti N-ímu rohů
— 77,11. učiniť proměnu pravice N-ího
— 80,11. réví jeho jako n. cedrové
— 82, 6. synové N-ího vy všickni
— 83,19. jméno máš H., jsi n. nade vši zemi
— 87, 5. sám N. utvrdí jej
— 91, 9. N-ího za svůj příbytek položil
— 92, 2. žalmy zpívati jménu tvému, ó N.
— 9. ty, ó N., že na věky jsi H.
— 97, 9. ty jsi n. na vší zemi
— 107,11. radou N-ího pohrdli

Jer. 17,12. stolice slavná N-iho věčně trvá 
Dan. 4,14. že N. panuje nad královstvím;

22. 29. 5, 21.
— 21. tenť j. výklad a ortel N-ího
— 7,25. slova proti N-ímu mluviti bude 

Oz. 7,16. navracujíť se, ale ne k N-imu 
Mich. 6, 6. skloniti-liž se mám před B. n-ím? 
Luk. 1,32. Syn N-ího slouti bude
— 35. moc N-ího zastíní tobě
— 76. prorokem N-ího slouti budeš
— 6, 35. budete synové N-ího
— 8,28. Ježíši, Syna Boha n-iho

Sk. 7, 48. N. nebydlí v chrámích rukou uděl. 
Žid. 7, 1. Melchisedech byl kněz Boha n-ího
1 Petr 2,13. buďto králi, jako n-imu 

Nejvyšši kněz, viz: Kněz. 

Nejvzácnější.
1 M. 34,19. nejv-ějši v domě otce svého
— 43,11. nabeřte n-ích užitků země 

Ž. 68,32. přijdouť n. z Egypta
Iz. 64,11. cožkoli jsme měli n-ího, j. popléněno

Nejzadnější.
Jer. 50,12. aj n. z národů, poušť
1 Kor. 6, 4. těmi, kt. n. jsou v církvi, soud 

osaďte
Nejzáze.

1 M. 33, 2. Ráchel pak a Jozefa n.
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Nejzdárnější.
2. 90,10. což n-ho v nich, j. práce a bída 

Nejzdařilejší.
Pláč 2, 4. i zbil všecky n. z lidu 

Nejznamenitější.
Jer. 14, 3. n. rozsílati budou nejšpatnějši
— 25,34. kvělte, vy n. toho stáda; 35. 36. 

Pláč 1, 1. n. mezi národy pod plat uvedeno
Nejzpurnější.

2. 68,19. n. k přebývání s námi přivozuješ 
Nejzpůsobnější.

1 Sam. 8,16. mládence vaše n. vezme
2Kr. 10, 3. vybeřte n-ího ze synů pána svého 

Nejžádostivější.
Př. 3,15. n. véci tvé nevrovnají se jí 
Kaz. 12,10. snažovaltě se vyhledati věci n. 

Nekající.
Řím. 2, 5. podlé srdce n-iho shromažďuješ 

Nekvašený.
2 M. 12,39. koláče n-é; 3 M. 2, 4.
4 M. 6,19. pokruta n-á

Nelenivý.
Řím. 12,11. v pracech n-í

Nelibě.
Mk. 10,14. to viděv Ježíš, n. to nesl

Nelid.
Řím. 9,25. nazovu n. svůj lidem svým 

Nelítostivý.
2 Tim. 3, 3. nastanou lidé n-i 

Nemající.
Luk. 3,11. kdo má dvě sukně, dej n-imu 

Nemalý.
1 Sam.26,13. bylo mezi nimi n-é místo
Sk. 12,18. stal se rozbroj n. mezi žoldnéři
— 19,23. stala se n-á bouřka pro cestu Boží

Nemilosrdný.
2. 43, 1. od národu n-ého vytrhni mne 
Řím. 1,31. neukojitelní a n-í 

Nemilostivě.
Iz. 58, 4. abyste bili pěstí n.

Nemilý.
5 M. 21,15. zplodily by mu syny, milá i n-á

syn prvorozený n-é 
Sof. 2, 1. ohledejte sebe, ó národe n.

Nemluvně.
Řím. 2,20. učitelem n-at
Žid. 5,13. kdož mléka se drži, n. j.

Nemluvňátko.
1 Kr. 3,26. dejte jí n. to živé
Job 3,16. jako n-a, kt. světla neviděla
2. 8, 3. z úst n-ek síly; Mat. 21, 16.
Iz. 49,15. zapomenouti žena nad n-em svým 
Pláč 2,11. n-a na ulicích se svírají
Mat. 11,25. zjevil jsi je n-ům; Luk. 10, 21. 
Luk. 1,41. zplésalo n. v životě jejím; 44.
— 2,12. naleznete n. plénkami obvinuté
— 16. nalezli n. ležící v jeslech
— 18,15. přinášeli k němu n-a

Sk. 7,19. musili vyhazovati n-a svá
1 Petr 2, 2. jakožto nyní zrozená n-a 

Nemnoho.
Jan 14,30. již n. mluviti budu s vámi 

Nemnohý.
1 M. 47, 9. n-zi a zlí byli dnové života
4 M. 9,20. oblak nad příbytkem po n-é dny 
Luk. 13,23. n-zí spaseni býti mají?
— 15,13. a po n-ých dnech odšel

Sk. 1, 5. pokřtěni po n-ých těchto dnech
1 Kor. 1,26. n-zi moudři podlé těla,

n-zí mocní, n-zí urození 
žid. 12,10. onino po n-é dny trestali 

Nemoc.
2M. 23,25. odejmu n. z prostředku tvého 
3M. 12, 2. v nichž odděluje se pro n. svou
— 15,25. v čas n-i své přirozené; 26.
— 18,19. k ženě v n-i nečisté nepřistoupíš

20, 18. (Ez. 18, 6. 22, 10.)
5 M. 7,15. vzdálí od tebe H. n-i Egyptské
— 28,59. rozmnoží H. i n-i těžké a dlouhé

2 Sam.13, 2. Amnon v n. upadl pro Támar
1 Kr. 8,37. ssoužila-li by jej jakákoli n.
2 Kr. 1, 2. povstanu-li z n-i této? 8, 8. 9.
— 13,14. E. pak roznemohl se n-í těžkou

2 Par. 16,12. nemocen byl Aza těžkou n-í
v n-i své nehledal Boha

— 21,18. ranil jej H. n-í nezhojitelnou
— 19. vyšla střeva jeho pro n. jeho 

Job 33,19. tresce kosti jeho násilnou n-i
ž. 35,13. v n-i jejich pytlem jsem se přiodíval
— 41, 4. leženi jeho v n-i promění
— 103, 3. kt. uzdravuje všecky n-i tvé 

Př. 18,14. duch muže snáší n. svou 
Iz. 30,22. odloučíš je jako n. trpící
— 53, 3. muž bolestí, kt. zkusil n-i
— 4. on n-i naše vzal; 10. (Mat. 8, 17.)
— 10. líbilo se H. jej n-í trápiti 

Jer. 10,19. jistě tuto n. budu moci snésti
Oz. 7, 5. k n-i jej přivodí knížata láhvicí vina 
Mat. 4,23. uzdravuje všelikou n. v lidu; 9, 35. 

10, 1. Luk. 5, 15.
— 9,20. n-í svou trápena; Luk. 8, 43.
— 10, 1. aby uzdravovali všelikou n.

Mk. 3,15. aby měli moc uzdravovati n-i 
Luk. 7,21. mnohé uzdravil od neduhů, od n-í
— 8, 44. a hned přestala n. její
— 13,11. žena, kt. měla ducha n-i 18 let
— 12. sproštěna jsi od n-i své 

Jan 5, 4. od které koli n-i trápen byl
— 11, 4. n. ta není k smrti

Sk. 19,12. odstupovaly od nich n-i
— 28, 8. otec Publia ležel, maje červenou n.

2 Kor. 11,30. n-mi svými se chlubiti budu; 12,5.9.
— 12, 9. moc má v n-i dokonává se
— 10. protož libost mám v n-ech 

Žid. 5, 2. jsa i sám obklíčen n-í

Nemocen.
1 M. 48, 1. aj, otec tvůj (Jákob) n. j.
1 Sam. 19,14. řekla (Míkol): Jest n. (David)
Iz. 33,24. aniž dí kdo z obyvatelů: N. jsem 
Mat. 25,36. n. jsem byl a navštívili jste mne; 43.
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Mat. 26, 41. duchť zajisté hotov j., ale tělo n-o 
Luk. 7, 2. setnika služebník n. jsa
— 10. služebníka, kt. n. byl, zdravého 

Jan 4, 46. král. služebník, jehož syn n. byl
— 5, 5. člověk, kt. 38 let n. byl
— 11, 1. byl n. Lazar z Betany; 2. 3. 6.

. — 3. kteréhož miluješ, n. j.
Fil. 2,27. bylť jistě n. (Epafroditus) 

Nemocný.
2 Sam.13, 5. udělej se n-ým; 6.
2 Par. 28,15. zprovodili na oslích každého n-ého 
Pis. 5, 8. že jsem n-á milostí 
Jer. 14,18. tam (v měst£) n-í hladem 
Ez. 34, 4. n-é nehojíte
— 16. polámanou uviži, a n-é posilim 

Mal. 1, 8. přivodíte chromé aneb n-é; 13. 
Mat. 4,24. vodili k němu všecky n-é; Mk. 1,

32. Luk. 4, 40.
— 9,12. nepotřebujíť zdraví lékaře, ale n-í;

Mk. 2, 17. Luk. 5, 31.
—  10, 8. n-é uzdravujte; Luk. 10, 9.
— 14,14. uzdravoval n-é jejich
— 25,39. kdy jsme tě viděli n-ého 

Mk. 6, 5. jediné málo n-ých uzdravil
— 13. mazali olejem mnohé n-é
— 16,18. na n-é ruce vzkládati budou 

Luk. 9, 2. poslal je, aby uzdravovali n-é 
Sk. 4, 9. pro dobrodiní člověku n-ému
— 5,16. do Jeruzaléma nesouce n-é
— 14, 8. muž nějaký v Lystře, n. na nohy
— 19,12. na n-é nosívali od jeho těla Šátky
— 28, 9. kt. na ostrově tom n-í byli

ftím. 15, 1. povinniť jsme mdloby n-ých snášeti
1 Kor. 11,30. mezi vámi jsou mnozí n-í
— 15,43. rozsívá se n-é, vstane mocné

2 Kor. 13, 3. Krista, kt. k vám není n., ale mocný
— 4. ačkoli ukřižován j. jako n.

Nemoudrost.
Job 12,17. on uvodí rádce v n.
— 19. on uvodí knížata v n.

Ž. 69, 6. Bože, ty znáš sám n. mou 
Kaz. 7,25. abych poznal n. i nesmyslnost

— 10,13. počátek slov úst jeho j. n.
Luk. 6,11. naplněni jsou hněvivou n-í
2 Kor. 11, 1. ó byste mne maličko posnesli v n-i

— 17. mluvím jako v n-i
— 21. v n-i mluvím

1 Tim. 6, 4. n. provodí při otázkách a hádkách
2 Tim. 3, 9. n. jejich zjevná bude
2 Petr 2,16. oslice zbránila n-i proroka

Nemoudrý.
5M. 32, 6. lide bláznivý a n.?
Job 1,22. nepřivlastnil Bohu nic n-ého
Př. 12, 1. kdož nenávidí domlouvání, n. j.
— 17,21. aniž se bude radova ti . otec n-ého 

Kaz. 9,18. n. jeden kazí mnoho dobrého 
Jer. 4,22. synové n-ří a nerozumní jsou 
Oz. 13,13. j. syn n.
Hím. 1,14. moudrých i n-ých dlužník jsem

— 21. zatmino j. n-é srdce jejich
— 31. n-ří, smluv nezdrželiví
— 2,20. ředitelem n-ých

ftím. 10,19. skrze národ n. k hněvu
1 Kor. 15,36. ó n., to, což ty rozsíváš, nebývá
2 Kor. 11,16. aby mne někdo neměl za n-ého

1 jako n-ého přijměte mne
— 19. rádi snášíte n-é, jsouce moudři
— 12, 6. budu-li se chlubiti, nebuduť n-ým
— 11. učiněn jsem n-ým, chlubě se 

Gal. 3, 1. ó n-ří Galatští!
— 3. tak n-ří jste?

Ef. 5,15. ne jako n-ři, ale jako moudří 
Tit. 3, 9. n-é otázky zastavuj 
1 Petr 2,15. abyste zacpali ústa n-ých lidi 

Nemoudře.
1 M. 31,28. n-’s jistě udělal, čině tak
2 Kor. 11,23. n. dím, nad to já

Nemožné.
Mat. 17,20. nebudeť vám nic n-ého
— 19,26. u lidíe j. to n.; Mk. 10, 27.

Luk. 18, 27.
Luk. 1, 37. nebude n. u Boha žádné slovo
— 18,27. co j. n-ho u lidí

Žid. 6, 4. n. j. jednou již osvíceným
— 18. n. j., aby Bůh klamal
— 11, 6. bez viry n. j. líbili se Bohu

Nemožný.
Z. 38, 5. jako břímě těžké n-é jsou mi 

k uneseni
Nemra.

4 M. 32, 3. Jazer a N., Ezebon a Eleale
Nenadále.

Ž. 64, 5. n. naň vystřelují, aniž se 
Mk. 13,36. aby snad přijda v n. nenalezl vás 

Nenadálý.
Job 22,10. protož děsí tě strach n.

Nenakvašený.
1 Kor. 5, 7. jakož jste n-í

Nenáležeti.
1 M. 34, 7. čehož činiti n-elo

Nenáležitě.
2 M. 1,14. práce jejich užívali n.

Nenáležitý.
Ef. 5, 4. kteréžto věci jsou n-é 

Nenáviděni 
Kaz. 3, 8. čas milováni a čas n.

Nenáviděti.
1 M. 26,27. poněvadž vy n-ěli jste mne
2 M. 20, 5. kt. n-í mne; 5 M. 5, 9. 7, 10.
3 M. 19,17. nebudeš n. bratra svého
— 26,11. duše má nebude vás n.
— 17. panovati nad vámi, kt. vás n-í
— 30. duše má bude vás n.

5 M. 7,10. kdož ho n-í, odplatí jemu
— 15. ale vloží je na všecky, kt. tě n-í 

Soud. 14,16. jistě n-iš mne
2 Sam.13,22. n-ěl Absolon Amnona
— 22,18. vysvobodil mne od těch, kt. mne

n-ěli
1 Kr. 22, 8. ale já ho n-im (Micheáše);

2 Par. 18, 7.
2 Par. 19, 2. jsi měl ty, jenž n-í H., milovati?
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Job 9,21. n. budu života mého
— 24,16. nebo n-í světla
— 31,29. z neštěstí toho, kt. mne n-ěl 

2. 11, 5. bezbožníka n-i duše jeho
— 18, 41. aby ty, kt. mne n-ěli, vyplénil
— 21, 9. dosáhne pravice tvá těch, kt. tě n-í
— 25,19. nenávistí nešlechetnou n-í mne
— 31, 7. n-ím těch, kt. následuji marností
— 34,22. kt. n-í spravedlivého, zkaženi budou
— 35,19. kt. mne n-í bez příčiny; 38,20. 69,5.
— 41, 8. sšeptávaji se proti mně, kt. mne n-i
— 44, 8. kt. nás n-í, ty jsi zahanboval
— 11. ti, kt. nás n-í, rozchvátali
— 45, 8. n-íš bezbožnosti; 2id. 1, 9.
— 55,13. ani ten, kdož mne n-í, pozdvihl se
— 69,15. nechť jsem vytržen od těch, kt.

mne n-í
— 119,104. cesty bludné n-ím; 128.
— 113. výmyslků n-ím
— 163. falše n-ím
— 120, 6. duše má mezi těmi, kt. n-i pokoje
— 139,22. úhlavní nenávistí jich n-ím 

Př. 1,22. až dokud n. budete umění? 29.
— 5,12. jak jsem n-ěl cvičení
— 6,16. těchto šesti věcí n-í H.
— 8, 36. kt. mne n-í, milují smrt
— 13, 24. kdo zdržuje metlu, n-í syna svého
— 15,10. kdož n-í domlouvání, umře
— 27. kdož n-í darů, živ bude
— 25,21. jestliže by lačněl ten, jenž tě n-i
— 26, 24. rty za jiného se staví ten, jenž n-í 

Iz. 1,14. slavností vašich n-í duše má
— 7,16. opuštěna bude země, kt. n-íš
— 11,13. Efraim nebude n. Judy
— 61, 8. n-im loupeže při oběti 

Jer. 12, 8. pročež ho (dědictví) n-ím 
Am. 5,10. n-í trescícího v bráně
— 21. n-ím svátky vaše
— 6, 8. paláců jeho n-ím 

Mich. 3, 2. n-i dobrého a miluji zlé
Zach. 11, 8. proto že duše jejich n-ěla mne
Mat. 5, 43. n. budeš nepřítele svého
— 6,24. jednoho n. bude a druhého milo-

vati; Luk. 16, 13.
— 24,10. jedni druhých n. budou 

Luk. 1, 71. z ruky všech, kt. nás n-ěli
— 6,22. když vás n. budou lidé
— 27. dobře čiňte těm, kt. vás n-í 

Jan 3,20. kdož zle činí, n-í světla
— 7, 7. nemůžeť vás svět n., ale mneť n-í
— 12,25. kdož n-í duše své na světě
— 15,18. jestližeť vás svět n-i; 19.
— 23. kdož mne n-í, i Otceť mého n-í; 24.
— 17,14. svět jich n-ěl; 1 Jan, 3, 13. 

ftim. 9,13. ale Ezau n-ěl jsem
Tit. 3, 3. byli jsme i my vespolek se n-íce
2id. 1, 9. n-ěl jsi nepravosti
1 Jan 2, 9. kdož bratra svého n-i; 11. 3,15. 4,20.
Zj. 2, 6. n-iš skutků Mikul., kt. i já n-ím

Nenávidící.
Job 8,22. n. tebe v hanbu oblečeni budou
Př. 27, 6. než lahodná líbáni n*ího

Mat. 5, 44. dobře čiňte n-im vás; Luk. 6, 27. 
Řím. 1,30. Boha n. hodni jsou smrti

Nenávist.
4 M. 35,20. jestli by z n*i strčil někým
2 Sam. 13,15. vzal ji Amnon v n. velikou

tak že větší byla n. než milost 
Job 16, 9. vzal mne v n., skřípě zuby 
2. 25,19. n-í nešlechetnou nenávidí mne
— 50,17. poněvadž jsi vzal v n. kázeň
— 109, 5. odplacuji se mi n-í za milování
— 139,22. úhlavní n-i jich nenávidím 

Př. 9, 8. posměvači, aby tě nevzal v n.
— 10,12. n. vzbuzuje sváry
— 18. kdož přikrývá n. rty lživými
— 15,17. lepší než z vola, kdež j. n.
— 26,26. přikrývána bývá n. chytře 

Kaz. 9, 1. milosti ani n-i nfezná člověk 
Iz. 11,13. přestane n. Efraimova
— 60,15. že jsi byla v n-i

Ez. 25,15. zhoubu uvodíce n-í starodávní 
Oz. 9, 8. n. j. v domě Boha jeho 
Mat. 10,22. budete v n-i všechněm pro jméno 

mé; 24, 9. Mk. 13, 13. Luk. 21, 17.
1 Kor. 3, 3. poněvadž j. mezi vámi n.
Gal. 5,20. skutkové těla: n-i, hněvové 
Zj. 17,16. ti v n. vezmou nevěstku

V  nenávisti míti.
1 M. 27, 41. v n-i měl Ezau Jákoba
— 49,23. v n-i měli ho střelci
— 50,15. snad v n-i nás míti bude Jozef

2 M. 23, 5. an osel toho, jenž tě má v n-i
4 M. 10, 35. ať utíkají, kt. tě v n-i mají
5 M. 1,27. že nás v n-i měl H., vyvedl nás; 9,28.
— 19,11. maje v n-i bližního svého
— 22,13. a potom měl by ji (ženu) v n-i; 16.
— 32, 41. těm, jenž v n-i mne měli, odplatím 

Soud. 11, 7. zdaliž jste mne neměli v n-i?
— 15, 2. domníval jsem se, že ji máš v n-i

2 Sam. 5, 8. kt. má v n-i duše Davidova
— 19, 6. miluje ty, kt. tě mají v n-i

a v n-i mají ty, kt. tě miluji
— 22, 41. kt. v n-i měli mne, vyplénil jsem 

2. 5, 6. v n-i máš činitele nepravosti
— 26, 5. v n-i mám shromáždění zlostníků
— 81,16. kt. v n-i mají Hospodina
— 83, 3. kt. tě v n-i mají, pozdvihuji hlavy
— 97,10. mějte v n-i to, což zlého j.;

Př. 8, 13. Am. 5, 15.
— 101, 3. skutek uchylujících se v n-i mám
— 105,25. aby v n-i měli lid jeho
— 106,41. panovali nad nimi ti, jenž je v n-i

měli
— 118, 7. podivám se těm, kt. mne mají v n-i
— 139,21. zdaliž těch, k t tě v n-i mají, v n-i 

Př. 19, 7. bratří chudého v n-i jej mají
— 25,17. aby syt jsa tebe, neměl tě v n-i
— 26,28. v n-i má ponížené
— 28,16. kdož v n-i má mrzký zi9k
— 29,10. vražedlníci v n-i mají upřímého 

Iz. 66, 5. bratři vaši v n-i majíce vás 
Mal. 1, 3. Ezau pak měl jsem v n-i
— 2,16. v n-i má propouštění (ženy)
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Luk. 14,26. nemá-li v n-i otce svého i matku 
Jan 15,18. víte, zet mne prvé v n-i měl
— 25. že v n-i měli mne darmo

Sk. 7, 9. patriarchové v n-i měvše Jozefa 
ftím. 7,15. což v n-ř mám, to činím 
Ef. 5,29. žádný těla svého neměl v n-i 
Juda 23. v n-i majíce i tu poškvrněnou sukni 
Zj. 2,15. což já v n-i mám 

Není.
1 M. 2,18. n. dobré člověku býti samotnému
2 Sam.17, 7. n-ť dobrá rada, kt. dal Achitofel 
Neh. 6, 8. n-ť toho nic, což ty pravíš, ale sám 
Job 19, 7. křičím-li, n. rozsouzení
2. 142, 5. n., kdo by mne znáti chtěl

n., kdo by se ujal o život můj 
Mat. 18,14. takť n. vůle Otce vašeho, kt.
— 20,23. n-ť mé dáti, ale těm, kt. připra

veno j.
Luk. 12, 6. jeden z nich n. v zapomenuti před B. 
ftím. 4,17. povolává i těch věcí, jichž n., jako by

Neobrácený.
Oz. 7, 8. chléb podpopelný n.

Neobřezanec.
1 Sam.17,36. budeť Filistinský n. ten jako který
— 31, 4. aby ti n-i neučinili sobě ze mne

posměchu; 1 Par. 10, 4.
Ez. 28,10. smrtí n-ů umřeš
— 32,21. kdež n-i mečem zbiti leží

Neobřezání, 
ftím. 2,25. obřezání tvé učiněno j. n-ím

Neobřezaný.
1 M. 34,14. abychom dali sestru za muže n-ého
2 M. 12,48. žádný n. nebude jisti z něho 
3M. 26,41. poníží se srdce jejich n-é 
Joz. 5, 7. ty obřezal Jozue, že byli n-í 
Soud. 15,18. upadnu v ruku těph n-ých
1 Sam.17,26. kdo j. Filistinský n. ten?
Iz. 52, 1. nebude na tě dotírati n.
Jer. 6,10. n-é jsou uši jejich
— 9,26. ti všickni národové jsou n-í

všecken dům Izr. je n-ého srdce 
Ezech.44, 7. n-ého srdce a n-ého těla
— 9. cizozemec n-ého srdce a

n-ého těla nevejde do svatyně mé 
Sk. 7,51. n-ého srdce i uši 
Gal. 2, 7. abych evangelium kázal n-ým 

Neobřízka.
1 M. 17,14. kt. by neobřezal těla n-y své

23. obřezal tělo n-y jejich
2 M. 4,25. obřezala n-u syna svého, kterážto 
3M. 12, 3. dne 8. obřezáno bude tělo n-y
5 M. 10,16. obřežtež n-u srdce svého 
Jer. 4, 4. odejměte n-y srdce vašeho 
ftím. 2,27. kt. jsou z přirození n.
1 Kor. 7,18. neuvodiž na sebe n-y

v n-ce někdo povolán j.?
— 19. též n. nic není

Gal. 5, 6. ani obřízka nic neprospívá ani n.
Ef. 2,11. kt. jste slouli n.
Kol. 2,13. vás, mrtvé v n-ce těla vašeho
— 3,11. kdežto není ftek a žid, obřízka a n.

Neobyčejný.
Iz. 28,21. aby dělal n-é dílo své

aby vykonal n. skutek svůj 
Neoděný.

Mat. 22,11. uzřel člov. n-ého rouchem svadeb. 
Jak. 2,15. kdyby bratr neb sestra n-i byli 

Neodkrytý.
2 Kor. 3,14. ta zástěra zůstává n-á 

Neodpouštění.
Kol. 2,23. v n. tělu

Neodsouzený.
Sk. 22,25. sluŠí-liž Římana n-ého mrskati?

Neohbitý.
2 M. 4,10. zpozdilých úst a n-ého jazyku jsem 

Neochotně.
2Kr. 8,11. muž Boži ukázal se k němu n.

Neochotný.
Iz. 42, 4. nebude n., ani přísný
2 Kor. 9, 7. ne s n-ou myslí

Neoklamatelný.
1 Jan 2,27. pomazáni to pravéť j. a n-é

Neopatrný.
Ef. 5,17. nebývejte n-í

Neopuštěný.
Iz. 62,12. městem vzácným a n-ým 

Neošemetný.
2 Kor. 6, 6. v lásce n-é
1.Tim. 1, 5. láska z viry n-é
1 Petr 1,22. k milováni n-ému bratrstva 

Nepatrný.
Př. 22,29. nestává před n-ými 
Luk. 11,44. jste jako hrobové n-í

Nepevný.
1 M. 42, 9. abyste shlédli n-á místa země; 12.

Neplodný.
1M. 29,31. a Ráchel nechal n-é
2 M. 23,26. nebudeť n-á v zemi tvé
5 M. 7,14. nebude u tebe n. aneb n-á 
Soud. 13, 2. Manue, jehož manželka byla n.
Job 24,21. připojuje mu n-ou
2. 113, 9. vzdělává n-ou v čeleď
Př. 30,16. život n-é (nebývá nasycen)
Pis. 4, 2. mezi nimiž neni žádné n-é; 6, 5.
Iz. 54, 1. prozpěvuj, n-á, kt. nerodíš 
Oz. 9,14. dej jim život n.
Luk. 1, 7. Alžběta byla n-á
— 36. kt. sloula n-á
— 23,29. blahoslavené n-é

GaL 4,27. vesel se, n-á (Iz. 54, 1.)
Nepobožnost.

2 Par. 22, 3. matka jeho nabádala jej k n-i 
Nepobožný.

1 Tim. 6,20. utíkaje n-ých křiků
2 Tim. 2,16. n-é ty křiky zastavuj

Nepoctivý.
1 Kor. 12,23. n-i (oudové) hojnější ozdobu mají 

Nepoddaný.
Ef. 5, 6. hněv Boží na syny n-é
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1 Tim. 1, 9. uložen zákon n-ým
Tit. 1,10. jsou mnozí n>í, marnomluvní

Nepodobné.
Zach. 8, 6. také před očima mýma n. bude? 
Sk. 26, 8. za n-é k viře, že Bůh křísí 

Nepohnutelný.
1 Par. 17,14. trůn jeho bude n. až na věky
— 24. dům Davida ať j. n.

Neh. 9,38. činíme smlouvu n-ou
ž. 111, 7. n-i všickni rozkazové jeho 
1 Koř. 15,58. stálí buďte a n-í 
Žid. 6,18. skrze ty dvě věci n-é
— 12,27. aby zůstávaly ty, kt. jsou n-é
— 28. království přijímajíce n-é

Nepochybně.
1 Sam.28, 1. věz n., že potáhneš se mnou

Nepochybný.
Žid. 10,23. držmež n-é vyznáni naděje 

Nepokoj.
2 Par. 15, 5. n. veliký j. mezi obyvateli 
Př. 15,16. než poklad veliký s n-em
2 Kor. 6, 5. v n-ich, v prácech, v bděních

Nepokojiti.
1 Sam. 16,14. n-il ho duch zlý od H.; 15.
— 28,15. proč mne n-íš?

Iz. 14,16. to-liž j. ten, kt. n-il zemi 
Gal. 5,12. ó by odřezáni byli, kt. vás n-í 

Nepokojný.
Př. 20, 1. nápoj opojný (činí) n-ého 

Neporušitelnost.
1 Kor. 15, 50. aniž poruše n-i dědičně obdrží
— 53. obléci n.; 54.

Ef. 6,24. s milujícími Pána naš. k n-i
1 Petr 3, 4. záležející v n-i krotkého ducha 

Neporušitelný.
Řím. 1,23. směnili slávu n-ého Boha
1 Kor. 9,25. ale my n-ou (korunu)
— 15, 42. vstane n-é; 52.

Žid. 7,16. podlé moci života n-ého
1 Petr 1, 4. k dědictví n-ému v nebesích
— 23. znovu zrozeni z n-ého semene

Neposlední.
Sk. 21,39. Pavel, n-ího města v Cilicii obyvatel

Neposlušenství.
Řím. 5,19. jakož skrze n. jednoho
2 Kor. 10, 6. pomstu proti každému m.
Žid. 2, 2. každé n. vzalo odměnu pomsty

Neposlušný.
Řím. 1,30. rodičů n-í; 2 Tim. 3, 2.
Žid. 3,18. těm, kt. byli n-í

Neposvěcený.
3 M. 10,10. rozeznati mezi svátým a n-ým

Nepoškvměný.
Pis. 6, 8. má holubice j. n-á při své rodičce 
Kol. 1,22. aby vás postavil svaté a n-é
1 Tes. 3,13. aby byla srdce vaše n-á 
Žid. 7,26. nejv. kněze svátého, n-ého
— 9,14. sebe obětoval n-ého Bohu
— 13, 4. manželství a lože n-é

Jak. 1,27. náboženství čisté a n-é
ostříhati sebe n-ého od světa

1 Petr 1, 4. k dédictví neporušitelnému a n-ému
— 19. krvi beránka n-ého

Nepovolný.
2 Sam. 3, 39. synové Sarvie jsou mi n-í 
Sk. 17, 5. Židé n-i zbouřili město
Řím. 10,21. roztahoval jsem ruce k lidu n-ému
1 Petr. 2, 7. n-ým kámen úrazu
— 8. kt. se urážejí na slovu, n-í jsouce
— 3,20. duchům kázal tehdáž n-ým

Nepravé.
.> M. 15, 9. vystřihej se, aby nebylo něco n-ého 

v srdci tvém 
Sk. 18,14. jestliže by co n-ého stalo se 

Neprávě.
3M. 19,15. neučiníš n. v soudu
— 35. nečiňte n. v soudu

2 Sam.24,17. já jsem n. učinil
1 Kr. 8, 47. zliřešiliť jsme a n. jsme činili 
Job 8, 3. což by Bůh silný n. soudil? 
ž. 106, 6. n. jsme činili, a bezbožnost páchali 
Př. 28,21. mnohý pro kus chleba n. činí

Nepravost.
1 M. 4,13. většíť j. n. má, než aby mi odpušt.
— 6,11. naplněna byla země n-í; 13.
— 44,16. Bůhť j. našel n. služebníků tvýGh
— 49, 5. Simeon a Léví nástrojové n-i

2 M. 20, 5. navštěvující n. otců na synech
4 M. 14, 18. 5 M. 5, 9. Jer. 32, 18.

— 28, 38. aby nesl Aron n-i posvěcených věci
— 43. a neponesou n-i, aniž zemrou
— 34, 7. odpouštěje n. a přestoupeni; 4 M.

14, 18. 19.
3M. 18,25. navštívím n. její na ni
4 M. 5,15. obět uvozující v pamět n.
— 14,19. odpusť, prosím, n. lidu tohoto
— 15,31. n. jeho zůstane na něm
— 18, 1. ponesete n. svatyně
— 23,21. nepatříť na n-i v Jákobovi 

5M. 32, 4. není n-i v něm
Joz. 22,17. ještě-liž se malá zdá n. Fegor
— 24,19. nesnese n-í vašich (Bůh)

1 Sam. 3,14. nebude vyčištěna n. domu Elí 
—- 20, 1. jaká j. n. má?
— 8. pak-liť i. na mně n., zabí mne sám
— 25,24. na mně  pane můj, ta n.

2 Sam.14, 9. nechť j. na mně ta n.
— 22,24. abych se nedopustil n-i; 2. 18, 24.
— 24,10. odejmi, prosím, n. služebníka svého 

1 Kr. 17,18. aby mi připomenul n. mou
1 Par. 12,17. ježto není n-i při mně
2 Par. 19, 7. není u H. Boha našeho n-i
Kzd. 9, 6. n-i naše rozmnožily se nad hlavou 
Nech. 4, 5. nepřikrývej n-i jejich; Jer. 18, 23.
— 9, 2. vyznávali hříchy své i n-i otců
— 13,17. jaká j. to n., kt. činíte?

Job 4, 8. jakož jsem vídal ty, kt. orali n.
— 5,16. n. musí zacpati ústa svá
— 6,29. napravte se, prosím, nechť není n-í
— 30. jest-li na jazyku mém n.
— 7,21. proč neodpustíš n-i mé?
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Job 10,14. od n-i mé neočišťuješ mne
— 11, 6. Bůh zapomněl na tebe pro n. tvou
— 11. zná lidskou marnost a vidi n.
— 14. byia-li by n. v ruce tvé
— 13,26. dáváš mi v dědictví n-i mladosti
— 15,16. pije n. jako vodu
— 35. když počali ssužováni, a porodili n.
—  21,19. odkládá-liž synům bezb. n. jeho?
— 22, 5. není konce n-em tvým
— 23. vzdáliš-li n. od stanů svých
— 27, 4. nebudou mluviti rtové moji n-i
— 31,28. tot by byla n. odsudku hodná
— 33, 9. n-i při mně není
— 34,10. odstup od Všemohoucího n.
— 32. jestliže jsem n. páchal
— 36,23. kdo jemu smi říci: činíš n.?

Ž. 7, 4. jest-li n. při mně
— 15. aj, rodí n.
— 17. na vrch hlavy jeho n. jeho sestoupí
— 10,15. vyhledej n-i zlostného
— 11, 5. milujícího n. nenávidí duše jeho
— 18,24. vystříhal jsem se n-i své
— 25,11. odpust n. mou, nebo j. veliká
— 32, 2. jemuž nepočítá H. n-i
— 5. n-i své jsem neukryl; 38, 19.

ty jsi odpustil n. hříchu mého
— 36, 3. aby vykonal n. až do zošklivení
— 5. n. smýšlí í na ložci svém
— 38, 5. n-i mé vzešly nad hlavu mou
— 19. že n-i své vyznávám

39,12. když žehráním pro n. tresceš
— 40,13. dostihly mne mé n-i
— 49, 5. n. těch, kt. mi na paty šlapají
— 51, 4. dokonale obmyj mne od n-i mé
— 7. v n-i zplozen jsem
— 11. vymaž všecky n-i mé
— 55,11. v prostředku jeho j. n.
— 58, 3. raději n-í v srdci ukládáte
— 59, 5. beze vši mé n-i sbíhají se
— 65, 4. mnohé n-i, kt. se zmocnily nás
— 66,18. bychťbyl patřil k n-i srdcem svým
— 69,28. přilož n. k n-i jejich
— 78,38. odpouštěl n-i jejich; 85, 3.
— 79, 8. nezpominejž nám dřevních n-i
— 85, 3. odpustil jsi n-i lidu svého

90, 8. nebo jsi položil n-i naše před sebe
— 92,16. n-i žádné při něm není
— 94,16. proti těm, jenž páší n.
— 23. obrátí na ně n. jejich
— 101, 8. abych vyplénil, kdož páší n.
— 103, 3. kt. odpouští tobě všecky n-i
—- 10. ani vedlé n-í našich odplacuje nám
— 107,42. všeliká n. ať zacpá ústa svá
— 109,14. přijdiž na paměť n. předků jeho
— 119,133. aby nade mnou panovati měla

jaká n.
— 125, 3. aby nevztáhli k n-i rukou svých
— 130, 3. budeš-li n-i Setřiti, H. Pane
— 8. vykoupí Izraele ze všech n-i
— 140,10. n. rtů jejich ať přikryje
— 141, 9. zachovej mne od sítek činících n. 

Př. 5,22. n-i vlastni jímají bezbožníka

Př. 10,29. strachem těch, kt. činí n.
— 16, 6. milosrdenstvím očištěna bývá n.
— 19,28. ústa bezbožných přikrývají n.
— 22, 8. kdo rozsívá n., žiti bude trápeni 

Iz. 1, 4. lide obtížený n-i
— 13,11. navštívím n. jejich
— 14,21. nikoli vám nebude odpuštěna ta n.
— 26,21. H. béře se, aby navštívil n.
— 27, 9. očištěna bude n. Jákobova
— 30,13. bude tato n. jako zeď tržená
— 32, 6. srdce jeho skládá n.
— 33,24. lid zproštěn bude n-i
— 40, 2. že j. odpuštěna n. jeho
— 43,24. obtižils mne n-mi svými
— 50, 1. n-mi svými prodali jste sebe
— 53, 5. potřín pro n-i naše
— 6. H. uvalil na něj n-i všech nás
— 9. ježto však n-i neučinil
— 11. n-i jejich on sám ponese
— 57,17. pro n. lakomství jeho rozhněval
— 58, 9. jestliže vyvržeš mluveni n-i
— 59, 2. n-i vaše rozloučily vás s Bohem
— 3. prstové (poškvrněni) n-í
— 4. počínají nátisk, a rodí n.
— 6. skutkové jejich skutkové n-i
— 12. přestoupeni naše jsou při nás i n-i
— 64, 6. n-i naše zachvacuji nás
— 9. aniž se na věky rozpomínej na n. 

Jer. 2, 5. jakou shledali otcové vaši při
mně n.?

— 22. předčet patrná j. n. tvá
— 3,13. jen toliko poznej n. svou
— 4,15. kt. ohlašuje n., s hory Efraim
— 5,25. n-iť vaše překážku činí těm věcem
— 11, 7. n-i naše svědčí proti nám
— 20. poznávámet n. otců svých
— 16,17. aniž jest skryta n. jejich
— 18,23. nebuď milostiv n-i jejich
— 30,14. pro mnohou n. tvou; 15.
— 31, 30. jeden každý pro n. svou umře
— 34. milostiv budu n-i jejich
— 32,18. odplácíš za n. otců do lůna synů
— 33, 8. očistím je od všeliké n-i

odpustím všecky n-i jejich
— 50,20. byla -li by vyhledávána n. Izraelova
— 51, 6. abyste nebyli vypléněni v n-i jeho 

Pláč 4,22. když vykonána kázeň n-i tvé
tvou n., ó dcero Idumejská

Ez. 3,18. bezbožný pro n. svou umře; 33, 8. 9.
— 20. činil by n.; Ez. 18, 24. 26. 33, 13.
— 9, 9. n. domu Izraelského veliká j.
— 11, 2. muži, kt. smýšlejí n.
— 14,10. tak ponesou n. svou
— 16,49. tatoť byla n. Sodomy, sestry tvé
— 18, 8. od n-i ruku svou by odvracoval
— 20. syn neponese n-i otcovy

aniž otec ponese n-i synovy
— 26. pro n. svou umře; 33, 13.
— 30. aby vám nebyla k úrazu n.
— 24,23. svadnouce pro n-i své
— 28,15. až se našla n. při tobě 

Oz. 9, 7. pro množství n-i tvé
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Oz. 10* 10. sberou se na ně pro dvojí n. jejich
— 13. žali jste n.
— 12,11. zdali toliko v Galád byla n.?
— 14, 1. nebo jsi padl příčinou n-i své
— 2. sejmi všelikou n.

Mich. 2, 1. běda těm, kt. vymýšlejí n.
— 7,18. Bůh, kt. by snímal n.
— 19. podmaní n-i naše 

Ab. 2,12. utvrzuje město n-í
Sof. 3, 5. H. spravedlivý nelibuje n-i 
Zach. 3, 4. přenesl jsem s tebe n. tvou 
Mal. 2, 6. n. nebyla nalezena ve rtech jeho 

mnohé odvrátil od n-i 
Mat. 13, 41. i ty, kt. činí n.
— 23, 28. vnitř plní jste n-i
— 24,12. rozmnožena bude n.

Luk. 16, 9. čiňte sobě přátely z mamony n-i
Jan 7,18. n-i v něm není
Sk. 1, 18. obdržel pole ze mzdy n-i
— 3, 26. aby se jeden každý odvr. od n-í

svých
— 8,23. v svazku n-i tebe býti vidím
— 24,20. nalezli-li na mně jakou n. 

ftim. 1,18. hněv Boži proti každé n-i lidí,
pravdu Boži v n-i zadržujících

— 29. naplněni vší n-i
— 2, 8. těm, kt. povolují n-i, odplatí
— X  5. n. naše spravedlnost B. zvelebuje
— 4, 7. blahoslavení, jichž odpuštěny n-i
— 6,13. oudů za oděni n-i hříchu
— 19. v službu n-i k činěni n-i

1 Kor. 13, 6. neraduje se z n-i
2 Kor. 6,14. jaký j. spolek spravedlnosti s n-í?
— 7,12. ne pro toho, kt. tu n. spáchal 

Kol. 3,25. kdož by n. páchal
2 Tes. 2, 7. již tajemství n-i působí
— 12. kt. oblíbili sobě n.

2 Tim. 2,19. odstup od n-i každý, kdož 
Tit. 2,14. aby nás vykoupil od všeliké n-i 
Žid. 1, 9. nenáviděl jsi n-i
— 8,12. milostiv budu n-em jejich

na n-i jejich nevzpomenu více 
Jak. 3, tí. jazyk j. svět n-i 
2 Petr. 2,13. odplatu n-i ponesou
— 15. kt. mzdu n-i zamiloval

1 Jan. 1, 9. aby očistil nás od všeliké n-i
— 5,17. každá n. jestiť hřích

Zj. 18, 5. rozpomenul se Bůh na n-i jeho
Nepravý.

2 M. 23, 1. aby měl býti s nim svědek n.
5M. 25, 1. n-ého odsoudí
2 Sam.22, 49. člověka n-ého mne zbavuješ
2. 36, 4. slova úst jeho jsou n-á
Př. 6,12. muž n. chodí v převrácenosti úst
— 17,15. kdož ospravedlňuje n-ého
— 29,27. ohavnosti spravedlivým j. muž n. 

Iz. 10, 1. kt. ustanovuji práva n-á
— 55, 7. opusť člověk n. myšleni svá
— 59, 7. myšleni jejich jsou myšleni n-á 

Jer. 23,10. moc jejich n-á
Ez. 18,29. zdali mé cesty n-é jsou?

zdaliž nejsou cesty vaše n-é?
Mich. 6,11. ospravedlniti mám vážky n-é

Mk. 15, 28. s n-ými počten j. (Iz. 53, 12.)
Luk. 16, 8. pochválil vládaře toho n-ého
— ■ 10. v mále j. n. i ve mnozeť n. j.
— 11. v mamoně n-é věrní nebyli
— 18, 6. co praví ten soudce n.

1 Kor. 6, 1. souditi se před n-ými
1 Tim. 1, 9. uložen zákon n-ým
2 Petr. 2, 9. umíť n-ých ke dni soudu dochovati

Viz: Nepravé. 
Neproměnitelnost* 

žid. 6,17. chtěje ukázati n. rady své 
Neproměnitelný.

Dan. 6, 8. podlé práva Perského, kt. j. n-é; 12.
— 6,15. aby nařízení n-é bylo

Neprospěšný.
Job 15, 3. hádaje se slovy n-ými 
Pláč 4,17. hledíme o pomoc sobě n-ou 

Neprotřený.
Jer. 18,15. chodíce stezkami cesty n-é 

Neprozřetelnost.
2 Sam. 6, 7. zabil ho (Uzu) Bůh pro n.
Kaz. 10, 5. j. zlá věc n.

Nepřátelský.
4 M. 25,17. n. zacházejte s těmi Madianskými 
2. 35,19. kt. bezprávně ke mně se n. mají 

Nepřátelství.
1 M. 3,15. n. položím mezi tebou a ženou
Ez. 35, 5. proto že máš n. věčné
Gal. 5,20. zjevniť jsou skutkové těla: n.
Ef. 2,15. n., totiž zákon, vyprázdniv skrze
— 16. vyhladiv n. skrze něj

Nepřevýšený.
Eí. 2, 7. n-é bohatství milosti své

Nepříjemný.
Job 16, 2. vŠickni vy n-í jste těšitelé

Nepřikrytý.
1 Kor. 11, 5. žena modléci se s n-ou hlavou

Nepřirovnávající se.
1 Petr 1,14. n. se prvním neznámosti své žá

dostem 
Nepřistupitelný.

1 Tim. 6,16. přebývá v světle n-ém

Nepřítel.
2M. 15, 9. řekl n.: Honiti budu
— 23, 4. trefil-li bys vola n-e svého
— 22. tedy n-em budu nepřátel tvých

1 Sam. 18, 29. byl Saul n-em Davidovým
— 24,20. zdali kdo nalezna n-e svého
— 26, 8. dalť Bůh dnes n-e tvého v ruku

tvou
— 28,16. poněvadž H. j. n-em tvým
— 29, 4. aby se nám nepostavil za n-e

1 Kr. 8,37. ssoužil-li by jej n. v zemi jeho
— 21,20. což jsi mne našel, n-i můj?

Est. 7, 6. n. nejhorŠi j. Aman tentol
— 8, 1. Amana, n-e židovského; 9, 10.

Job 13,24. proč pokládáš mne sobě za n-e?
— 16, 9. jako n. zaostřil oči své na mne
— 27, 7. bude jako bezbožník n. můj
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Job 30,21. obrátils mi se v n-e
2. • , 9, 7. ó n-i, již-li j. dokonány zhouby tvé
— 13, 3. až dokud se zpinati bude n. můj.
— 5. aby neřekl n. můj: Sví těžil jsem
— 41,12. k>dyž by se neradoval n. můj
— 42,10. pro ssouženi od n-e; 43, 2.
— 55,13. ne nějaký n. útržky mi činil *
— 60,13. uděliž náip pomoci před n-em
— 61, 4. jsi býval pevná věže před tváři n-e
— 74, 3. jak všecko pohubil n. v svatyni! .
— 143, 3. stihá n. duši mou

Př. 24,17. když by padl n. tvůj, neraduj se
lz. 63,10. pročež obrátil se jim V n-e
Pláč 1,16. sesilil se n.
— 2, 5. učiněn j. Pán podobný n-i 

Am. 3,11. aj n. a to na zemi tuto vůkol 
Mat. 5,43. nenáviděti budeš n-e svého
— 13,25. přišel n. jeho a nasál koukole
— 28. n. člověk to učinil
— 39. n., kt. jej rozsívá, jestif ďábel 

Luk. 10,19. Šlapa ti na všelikou moc n-e 
Sk. 13,10. n-i vši spravedlnosti
Řím. 12,20. lačni-li n. tvůj, nakrm, jej
1 Kor. 15,26. nejposlednějši n. zahlazen b. smrt 
Gal. 4,16. což učiněn jsem vašim n-em?
2 Tes. 3,15. avšak nemějte ho za n-e 
Jak. 4, 4. n-em Božim učiněn bývá

Nepřátelé.
1 M. 14,20. kt. dal n-y tvé v ruce tvé
2 M. 1,10. aby se nepřipojil k n-ům našim
— 23,27. způsobím, aby n. tvoji utíkali 

3M. 26, 7. honiti budete n-y své
— 16. n. vaši snědi je (semeno)
— 17. poraženi budete od n.; 5 M. 28,25. 

4M. 10,35. rozptýleni buďte n. tvoji
5M. 28, 7. n. tvoji poraženi budou před tebou
— 30, 7. zlořečenství tato obrátí H. na n-y

tvé
— 33,11. zlomuj ledví n-el jeho
— 29. tvoji n. poníženi budou

Soud. 5,31. tak ať zahynou všickni n. tvoji
1 Sam.30,26. z loupeži n-el H-ových
2 Sam. 7, 1. odpočinuti přede všemi n-y; 22, 1.

24,13. čili abys utíkal před n-y svými
Ezd. 4, 1. uslyšavše pak n. Judovi á B.
Job 19,11. přičetl mne mezi n-y; 33, 10.
2. 3, 2. jakť jsou mnozí n. moji
— 8. k t jsi zbil všech n-el mých líce
— 6, 8. příčinou všech n-el mých
— 11. nechažť se předěsí všickni n. moji
— 7, 7. proti vzteklostem mých n-el
— 10, 5. na všecky n-y své fouká
— 13, 5. n. moji aby neplésali
—  17, 9. od n-el mých úhlavních
—  21, 9. najdeť ruka tvá všecky n-y své
—  23, 5. strojíš stůl naproti mým n-ům
— 25, 2. aby se neradovali n. moji nade

mnou
— 19. viz n-y mé, jak mnozí jsou
—  31,16. vytrhni mne z ruky n-el mých
— 37,20. n. H., jako tuk, tak zmizeji
—  38,20. n. moji sílí se

2. 41; 6. n. moji mluvili zle; 71, 10.
•— 44, 8. ty jsi nás vysvobozoval od n-el*
— 54, 9. pomstu nad n-y vidělo oko mé
— 56,10. tehdyf obraceni budou zpět n. moji
— . 59,11. dá mi viděti pomstu nad n-y mými
— 60,14. onť pošlapá n-y náše
— 66, 3. pro velikost síly tvé lháti budou n.
— * 69, 5. jsou n. moji bez mého proviněni
— 20. před tebou jsou' všickni n. moji
— 74, 4. řvali n. tvoji
— 78,53. n-y jejich přikrylo moře
— 81,15. tudíž bých byl ň-y jejich snížil
— 83," 3. aj, n. tvoji se bouři
— 92,10. n. tvoji H. zahynou
— 110, 1. dokudž nepoložím n-el tvých za pod

nože noh tvých; Mat. 22, 44. Mk. 12, 
36. Luk. 20, 43. Sk. 2, 35. IKor. 
15, 25. 2id. 1, 13. 10, 13.

— 2. panuj u prostřed n-el svých
— 112, 8. až uzři pomstu na svých n-ich
— 119, 98. nad ň-y mé moudřejšího mne činíš
— 139. že se zapomínají na slovo tvé n.
— 157. jakžkoli jsou mnozí n. moji
— 132,18. n-y jeho v hanbu zobláčim
— 139,20. marně vyvyšuji n-y tvé
—  22. mám je za n-y
— 143,12. pro milosrdenství své vypleň n-y mé 

Př. 16, 7. také i n.-y jeho spokoj uje k němu 
Iz. 1,24. vymstím se nad n-y svými
— 63,18. n. naši pošlapali svatyni 

Jer. 48, 5. n. křik hrozný slyšeti budou 
Pláč 1,14. vydal mne Pán v ruku n-el
—  2,16. n. rozdírají na tebe ústa; 3, 46. 

Ezech.30,16. No! n-y bude mí ti vé dne 
Mich. 7, 6. n. jsou vlastni jeho; Mat. 10, 36. 
Nah. 1, 8. n-y Boži stihati budou temnosti 
Mat. 5,44. milujte n-y své; Luk. 6, 27. 35. 
Luk. 1,71. o vysvobození z n-el našich
— 74. z ruky n-el svých vysvobozeni
— 19,27. ty n-y mé přiveďte sem
— 43. obklíčí tě n. tvoji válem

fiím. 5,10. byvše n., smířeni jsme s Bohem
— 11,28. se strany evangelium jsou n. pro vás 

Filip. 3,18. že jsou n. kříže Kristova
Kol. 1,21. i vás někdy odcizené a n-y smířil 
Zj. 11, 5. oheň sžíře n-y jejich 
~  12. hleděli na ně n. jejich

Nepřítelkyně.
Mich. 7, 8. neraduj se ze mne, ň. má
— 10. uzřít to n. má

Řím. 8, 7. opatrnost těla j. n. Bohu 
Jak. 4, 4. přízeň světa j. n. Boží

Nepřítomnost.
2 Koř. 10, 1. v n-i jsem k vám dověrný; Fil. 2,12.

Nepřítomný.
2 Kor. 13, 2. nyní n. píši; 10.

Ner*
1 Par. 8,33. K  zplodil Cisa; 1 Par. 9, 36. 39. 

Neřád.
1 M. 48,17. n. byl tomu i zdvihl ruku



Nereu8 —  Nesnáz. 385

Nereus.
fiím. 16,15. pozdravte N-ea a sestry jeho 

r Nergal.
2 Kr. 17,30. muži Kutští udělaU N.

Nerovný.
Iz. 40, 4. mista n-á ať jsou rovinou
— 42,16. obrátím, co n-ého, v rovinu

Nerozšafnost.
Př. 13,23. Qěkdo hyne skrze n.

Nerozumně.
Jer. 5, 4. prostí jsou, n. sobě počínají 

Nerozumný.
Mk. 7,18. tak jste i vy n-í?
1 Tim. 6, 9. upadají v žádosti mnohé n-é
2 Petr. 2,12. jako n-á hovada

Nerv.
Job 30,17. ani n-ové moji neodpočívají 

Neřád.
1 Kor. 14,33. Bůh není původ n-u

Neřádně.
2 Tes. 3, 6. kt. by se choval n.

Neřádný.
Iz. 57, 4. zdaliž nejste synové n-í?

Nesčíslný, 
ž. 104,25. tamť jsou hmyzové n-í
— 105,34. chroustů n-é množství
— 139,17. Bože, jak j. jich n-á summa!

Iz. 53,12. aby s n-ými dělil se o kořist 
Jer. 2, 32. lid můj zapomněl se na mne za

dny n-é
— 30,14. když tě raním pro n-é hříchy tvé
— 51,27. koní jako brouků počet n.

Nah. 3, 9. n-i byli jemu na pomoc 
žid. 11,12. jako písek n.
— 12,22. k n-ému zástupu andělů

Nesen.
Iz. 49,22. dcery tvé aby na plecech n-y byly 
Luk. 7,12. mrtvý byl n. ven, syn jediný
— 16,22. n. j. od andělů do lůna Abrah.
— 24,51. bral se od nich a n. j. do nebe 

Sk. 3, 2. chromý n. byl

Nesib.
Joz. 15,43.

Nesilný.
Př. 30,25. mravenci, lid n.
— 26. králíkové, lid n.

Neskrotitelný.
Jak. 3, 8. (jazyk) j. n-é zlé 

Neslaný.
Job 6, 6. jedí to, což n-ého j., bez soli?

Nesličný.
1 M. 1, 2. země byla n-á a pustá
Jer. 4, 23. hledím-li na zemi, a aj, n-á j.
1 Kor. 15, 43. rozsívá se n-é, vstane slavné 

Neslušné.
Sk. 10,28. víte, že n. j. židu
— 25,27. zdá mi se to n. býti

1 Kor. 13, 5. v nic n-ho se nevydává

Neslušně.
2 Tes. 3, 7. jsme se nechovali mezi vámi n.

Neslušnost.
2 Kor. 4, 2. ale odmítáme ukrýváni n-i 

Neslušný.
1 Kor. 7,36. kdo za n-ou věc své panně pokládá 
Tit. 1,11. učíce n-ým věcem 

Nesmírný, 
ž. 106, 2. kdo může vymluviti n-ou moc H.? 
Ef. 1,19. n-á velikost moci jeho 

Nesmrtelnost, 
ftím. 2, 7. kt. slávy, cti a n-i hledají
1 Kor. 15, 53. obléci n.; 54.
1 Tim. 6,16. kt. sám má n.
2 Tim. 1,10. n. skrze evangelium

Nesmrtelný.
Př. 12,28. cesta stezky její n-á j.
1 Tim. 1,17. králi věků n-ému čest i

Nesmyslnost.
Jer. 23,13. při prorocích viděl jsem n.

Nesmyslný.
5 M. 32, 28. národ ten n. j.
Job 5, 2. n-ého zabije prchlivost
— 11,12. aby muž n. nabyl rozumu

ž. 73,22. n. jsem byl, aniž jsem co znal
— 74,22. pohanění, kt. se děje od n-ých 

Př. 9,13. žena bláznivá, Štěbetná, n-á 
Jer. 5, 21. lide bláznivý a n.
Luk. 24,25. ó n-i a zpozdilí srdcem
2 Kor. 5,13. buď že n-í jsme, Bohu 
Tit. 3, 3. byliť jsme i my někdy n-i

Nesnadně.
Mat. 19,23. bohatý n. vejde do království ne

beského; Mk. 10, 23. Luk. 18, 24. 
Nesnadnější.

2 M. 18,26. n. věci vznášeli na Mojžíše 
Nesnadniti se.

1 M. 6, 3. nebude se n. duch můj s člověkem 
Soud. 6,31. což se vy n. chcete o Bále?
Job 10, 2. proč se n-íš se mnou?
— 33,13. oč se s ním n-íš?

Př. 29, y. kt. se n-í s mužem bláznivým 
Iz. 41,12. kt. se s tebou n-i; 49, 25.
— 50, 8. kdož se n. bude se mnou?
— 57,16. nebuduť se na věky n.

Nesnadný.
2 M. 18,19. donášej věci n-é k Bohu
1 Sam.14, 6. není n-é H. zachovati ve mnoze
2 Kr. 2,10. n-és věci požádal
Ez. 3, 5. poslán k lidu n-ého jazyka; 6.
Dan. 2,11. ta věc, na niž se král ptá, n-á j. 
Mk. 10,24. kterak n-é j. doufajícím v statek 
žid. 5,11. a to n-ých věcí k vypravení
2 Petr. 3,16. některé jsou n-é k vyrozumění

Nesnáz.
1 M. 13, 7. vznikla n. mezi pastýři
— 8. nechžť není n-e mezi mnou a tebou
— 26,21. n. byla i o tu (studnici)

2 M. 22, 9. o všelijakou věc, o níž by byla n. 
5 M. 1,12. kterak bych nesl sám n-e vaše?
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5M. 33, 8. kt. měl n. při vodách Meriba 
2. 95,10. za 40 let měl jsem n. s národem tím 
Př. 10,10. kdo mhourá okem, uvodí n.
Jer. 2, 9. pročež vždy n. mám s vámi?
Sk. 19,40. abychom nedošli n-e pro bouřku 
Kol. 2, 1. jakou n. mám o vás 

Nesnesitelný 
Mat. 23, 4. břemena n-á; Luk. 11, 46. 

Nesoucí.
1 Par. 15,22. předni z Levitů n-ich truhlu; 27.

Nespravedlivě.
2. 82, 2. dokudž soudili budete n.?
Ez. 22,29. pohostinného utiskuji ú.

Nespravedlivý.
Př. 16, 8. než množství důchodů n-ých 
Mich. 6,10. ještě-liž v domě bezbožného míra 

n-á?
Mat. 5,45. déšť dává na spravedlivé i na n-é 
Luk. 18,11. že nejsem jako jiní lidé, n-i 
Sk. 24,15. vzkříšeni spravedlivých i n-ých 
ftim. 3, 5. zdali n. j. Bůh?
1 Kor. 6, 9. n-i dědictvi král. B. nedosáhnou 
2id. 6,10. není n. Bůh
1 Petr. 3,18. trpěl spravedlivý za n-é

Nespravedlnost.
Kaz. 3,16. na místě spravedlnosti n.
Ez. 28,18. pro n-i kupectví tvého 
lUm. 9,14. zdali n, j. u Boha?

Nesprostně.
Gal. 2,14. já uzřev, že n. chodí v pravdě

Nesšívaný.
Jan 19,23. byla Sukně n-á

Nestálý.
Iz. 28, 1. květu n-ému v kráse své; 4.
Jer. 15,18. proč mi býti máš jako vody n-é?

Nésti.
1M. 37,25. kt. nesli vonné věci do Egypta
— 45,23. deset oslů, k t nesli z nejlepších věci

2 M. 19, 4. jsem vás nesl na křidlách orličích 
4M. 11,12. nes jej na rukou svých
— 14. nemohuť já sám n. všeho lidu 
—- 18,22. aby nenesli hříchu; 32.

5M. 1, 9. nemohuť sám n. vás
— 12. kterak bych nesl sám práci vaši?
— 31. kterak nesl tebe H. Bůh tvůj 

Joz. 6, 4. kněži 7 ať nesou 7 trub z rohů
2 Sam.18,25. jest-liť sám, dobré poselství nese 
2Kr. 18,14. což koli na mne vzložíš, ponesu
1 Par. 15,22. spravoval, jak by n. měli 
Job 4, 2. neponeseš-li toho těžce?
— 34,31. ponesuť, nezruším

2. 91, 12. na rukou ponesou tě 
Iz. 1,14. ustal jsem, nesa je
— 5, 2. očekával, aby nesla hrozny; 4.
— 40,11. v klíně svém jehňátka ponese
— 46, 4. až do šedin já ponesu

já (vás) ponesu a vysvobodím
—  53, 4. bolesti naše vlastni on nesl 

Pláč 5, 7. my trestáni po nich neseme 
Ez. 16,52. nesiž i  ty potupu svou; 54.

Ez. 58. a ohavnosti své poneseš
18,19. nenese syn nepravosti otcovy?

— 20. syn neponese nepravosti otcovy
— 24,17. smutku nad mrtvým nenéb
— 36, 7. pohaněni své n. musejí 

Mich. 2, 6. neponesou pohaněni
— 7, 9. zuřivost H. ponesu

Mat. 3, 8. neste ovoce hodné pokání;
Luk. 3, 8. (Sk. 26, 20.)

— 10. strom, kt. nenese ovoce dobrého;
7, 19. Luk. 3, 9.

— 7,17. strom dobrý ovoce dobré nese
zlý pak strom zlé ovoce nese

— 18. nemůžeť dobrý strom zlého ovoce n.
— 8,17. onť naše neduhy nesl
— 13,23. neseť někdo (užitek) stý
— 20,12. k t jsme nesli břimě dne i horko
— 23,14. těžší soud ponesete
— 27,32. aby nesl kříž jeho

Mk. 2, 3. nesouce šlakem poraž.; Luk. 5,18.
— 14,13. džbán vody nesa; Luk. 22, 10. 

Luk. 7,14. ti, kt. nesli, zastavili se
— 14,27. kdož koli nenese kříže svého
— 23,26. kříž, aby jej nesl za Ježíšem
— 24, 1. nesouce vonné věci

Jan 2, 8. neste vrchnímu správci svadby
— 15, 5. ten nese ovoce mnohé
— 19, 5. vyšel Ježíš, nesa korunu trnovou
— 17. a nesa kříž svůj, šel

Sk. 15,10. jho, kt. n. jsme nemohli
Řím. 11,18. ne ty kořen neseš, ale kořen tebe
— 13, 4. ne nadarmo nese meč

1 Kor. 15,49. jakož jsme nesli obraz zemského,
takť poneseme obraz nebeského 

Gal. 6, 2. jedni druhých břemena neste
2 Tes. 1, 9. pomstu ponesou, věčné zahynutí 
Jak. 3,12. může fíkový strom n. olivky?
2 Petr. 2,13. odplatu nepravosti ponesou 

Nésti se.
2id. 6, 1. k dokonalosti se nesme.

Nestihlý.
Ef. 3, 8. n-á bohatství Kristova 

Nestizitelný.
Job 26,14. n-é jest i to maličko

Nestředmost.
Mat. 23,25. vnitř plné jsou loupeže a n-i

Nestředmý.
2 Tim. 3, 3. nastanou lidé n-í

Nestydatě.
Iz. 24,16. nešlechetnost n. páši

Nestydatost.
Kaz. 8, 1. n. tváři jeho proměňuje
Iz. 3, 9. n. tváři jejich svědčí proti nim
Mk. 7,22. ze srdce pocházející lest, n.
2 Kor. 12,21. nečinili pokání z n-i
Ef. 4,19. kt. zoufavše sobě, vydali se v n.

Nestydatý.
5M. 28,20. národ n., kt. ani starce šanovati 
Ez. 2, 4. k synům n-é tváři posilám tě 
Dan. 8,23. povstane král n. a chytrý
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Nesvatý.
Ez. 44, 23. rozdílu učiti mezi svátým a n-ým 

Nešlechetně.
Job 34,12. Bůh silný nečiní nic n.
Ž. 139,20. mluví proti tobě n.

Nešlechetnice.
Jer. 2, 33. proč i  jiné n. učíš cestám svým?

Nešlechetník.
2 Sam. 16, 7. vyjdi, vražedlníče a n-če 
Job 16,11. vydal mne Bůh silný n-u
— 27, 7. povstávající proti mně jako n.

Ž. 5, 5. nemá místa u tebe n.
— 92,12. o těch n-cích ušima uslyším
— 119,115. odstuptež ode mne n-ci 

Iz. 21, 2. n. nešlechetnost páše 
Jer. 23,14. ppsilňují rukou n-ů
Dan. 8,23. když na vrch vzejdou n-ci
Ab. 1,13. pročež přehlídá ti máš n-ům?
Soí. 3, 5. a však n. neumí se styděti
Ef. 6,16. Šípy ohnivé n-a toho uhasiti
2 Tes. 2, 9. toho n-a, jehož příští j.
2 Petr 2, 7. těch n-ů obcováním ztrápeného

„ Nešlechetnost.
1 M. 39, 9. jak by u inil tak velikou n.
3M. 18,17. krevní jsou, a n. j.
— 19,29. aby země nebyla naplněna n-í
— 20,14. n. j., ohněm spálí je

aby nebylo n-i uprostřed vás
5M. 22,21. dopustila se n-i v Izraeli 
Joz. 7,15. že u ini) n. v Izraeli
Soud. 19,23. neprovoďte n-i té
2 Sam.13,12. neproveď n-i této!
Est. 8, 3. aby zrušil n. Amana Agagského
Job 11,14. aniž dopouštěj bydliti v stáních n-i
— 31,11. j. to n., a nepravost odsudku hodná
— 34,10. odstup od Boha silného n.
— 37. k hříchu svému přidává i n.
— 35, 6. byť se i rozmnožily n-i tvé 

Ž. 5, 10. vnitřnosti jejich plné n-i
— 11. pro množství n-í rozptyl je
— 7,10. ó by k skončení přišla n. bezb.
— 21, 12. myslili na n., ač ji dovésti nemohli
— 26,10. v jejichž rukou j. n.
— 28, 4. dejž jim podlé zlosti n-i jejich
— 41, 9. pomsta pro n. přichytila se ho
— 52, 3. proč se chlubíš n-í ty mocný?
— 55,16. nebo j. n. v příbytcích jejich
— 56, 8. za n-liž zniknou pomsty?
— 64, 7. vyhledávají snažně n-i
— 119,150. přibližuji se následovníci n-i 

Př. 10, 23. za žert j. bláznu, činiti n.
Iz. 9, 17. každá ústa mluví n.
— 24,16. nešlechetní n. provodí

n. nestydatě páší
— 32, 6. nešlechetný o n-i mluví
— 7. n-i obmýšlí (skrbný)
— 66, 4. jáť také vyvolím za n-i jejich 

Jer. 3, 2. poškvrnila jsi země n-í svou
— 4,14. obmej od n-i srdce své
— 18. toť n. tvá, žeť to hořké j.
— 11,15. nestydatě páše n-i s mnohými
— 18, 8. odvrátil-li by se národ od n-i své

Jer. 22,22. styděti se budeš-za všelikou n. svou
— 29,23. že páchali n. v Izraeli
— 33, 5. pro jejichž n. skryl jsem tvář svoii
— 44, 9. zdaliž jste zapomenuli na n-i otců

svých, na n-i králů Judských, 
na n-i manželek jejich, atd.

Ez. 6, 9. že se hodné ošklivosti seznají 
pro n-i

— 16,23. stalo se přes všecku tuto n. tvou
— 58. n. svou a ohavnosti své poneseš
— 22, 9. n. páši u prostřed tebe
— 23,21. navrátila se k n-i mladosti své
— 29. nahota smilství tvého a n-i tvé
— 35. i. ty také vezmi za svou n.
— 49. vložena bude na vás n. vaše
— 24,13. v tvé nečistotě j. n.

Oz. 7, 2. že na n. jejich pamatuji 
Am. 1, 3. pro troji n. ovšem pro čtveru ne

odpustím; 6. 9. 11. 13. 2, 1.
5,12. vím ó mnohých n-ech vašich 

Jon. 1, 2. vstoupila n. jejich před obličej můj 
Ab. 2, 5. opilec n. a pýchu provodě 
Mk. 7,21. ze srdce lidského pocházejí n-i 
Luk. 11, 39. což vnitř j. u vás, plno j. n-i 
Sk. 8, 22. čiň pokání z této své n-i
— 13,10. ó plný vši n-i, synu ďáblův

18,14. by co nepravého stalo se, neb n. 
Řím. 1,29. jsouce naplněni vší n-í
1 Kor. 5, 8. ani v kvasu zlosti a n-i 

Nešlechetný*
5 M. 13,13. vyšli lidé n-í z prostředku tvého
— 15, 9. bylo by n-é oko tvé k bratru 

Soud. 19,22. muži n-í obklíčivše dům
1 Sam.10,27. ale lidé n-í řekli: Tento-liž nás
2 Sam. 3, 34. jako kdož padá od lidí n-ých
— 7,10. aniž ho budou trápiti lidé n-í
— 20, 1. přišel tu náhodou Člověk n.

1 Kr. 21,10. postavte dva muže n-é proti 
němu; 13.

Job 8,20. Bůh n-ým ruky. nepodává
— 18,21. takový j. způsob n^ého
— 31, 3. zahynutí n-ému připraveno
— 34,17. toho za n-ého vyhlásíš
— 18. sluší králi říci: ó n.?

ž. 18, 5. proudové n-ých předěsili mne
— 59, 6. z převrácenců n-ých
— 73, 3. vida štěstí n-ých
— 82, 2. osoby n-ých přijímá ti?
— 89,23. nebudeť ho člověk n. trápiti
— 101, 3. nepředstavímť sobě věci n-é
— 8. každého jitra pléniti budu n-é
— 109, 2. ústa n-ého proti mně se otevřela
— 7. ať zůstane za n-ého

Př. 6,12. člověk n. chodí v převrácenosti
— 12, 2. muže n-ého potupí Bůh
— 16,27. muž n. vykopává zlé
— 19,28. svědek n. posmívá se soudu 

Př. 24, 8. toho n-ým nazovou
Iz. 1,28. setření n-ých v náhle přijde

— 24,16. n-í nešlechetnost provodí
Jer. 13,27. n-á smilství tvá na pahrbcích
— 20,13. že vytrhl duši nuzného z ruky n-ých
— 23,19. vichřice H. nad hlavou n-ých; 30,23.
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Ez. 16,27. kt. styděly se za cestu tvou n-ou
— 30,12. prodám tu zemi v ruku n-ých 

Dan. 11,14. synové n-i zhubeni budou 
Nah. 1,15. nepokusí se mimo tebe choditi n. 
Sof. 3, 4. proroci jeho muži velmi n-i 
Mat 6,23. pakliť by oko tvé bylo n-é;

Luk. 11, 34.
— 20,15. či-li oko tvé n-é j., že já dobrý

jsem?
Luk. 11,29. pokolení toto n-é j.
— 22,37. s n-ými počten j.

Sk. 2,23. skrze ruce n-ých ukřižovavše
— 24, 5. nalezli jsme muže tohoto n-ého 

1 Kor. 9,27. abych jiným káže sám nebyl n.
1 Tim. 1, 9. uložen zákon n-ým a nečistým
2 Petr 3,17. abyste bludem těch n-ých pojati

Neštěstí.
2Sam.l6, 8. již se vidíš v svém n.
Job 20,26. všeliká n. jsou poléčena
— 21,30. v den n. ochranu mívá bezbožný 

Př. 13,17. posel bezbožný upadá v n.
— 21. hříšníky stíhá n.

Kaz. 8, 6. i to n. člověka se přidrží 
Neštovice.

2 M. 9, 9. vředové prýštící se n-mi; 10.
Ne tak.

2. 1, 4. n. budou bezbožní, ale jako plevy 
Netaniáš.

2 Kr. 25,23. I., syn N-úv; 25. Jer. 40, 8. 41, 2. 15.
1 Par. 25, 2. ze synů Azafových: N.
2 Par. 17, 8. (poslal) Levity: N-e (aby učili)
Jer. 36,14. poslala knížata Judu syna N-ova

Netinejští.
1 Par. 9, 2. bydlili prvé v městech svých, t. N. 
Ezd. 2,43. N-ských (kt. přišli ze zajeti)
— 58. všech N-ských 392; Neh. 7, 60.
— 70. osadili se N. v městech svých
— 7, 7. vyšli vrátní a N. do Jeruzaléma; 24.
— 8,17. jak by měli mluviti k N-ským; 20. 

Neh. 3,26. N., jenž bydlili v Ofel; 11, 21,
— 10,28. i jiní ze zpěváků, N-ských
— 11,21. Zicha a Gispa představeni N-ským

Netofatský.
1 Par. 2,54. synové Salmy: Betlémští, N-ští 

Netopýř.
3 M. 11,13. 19. ohavnost jsou n.; 5 M. 14, 18. 
Iz. 2,20. aby se klaněl krtům a n-ům

Netoulavý.
Tit. 2, 5. aby byly n-é

Neúcta.
fiim. 2,23. Bohu n-u činíš 

Neučený.
Sk. 4,13. shledá vše, že jsou lidé n-í
1 Kor. 14,24. všel by někdo nevěřící neb n.; 23.
2 Petr 3,16. kterýchžto n-í natahuji

Neuhasitelný.
Mat 3,12. páliti ohněm n-ým; Luk. 3, 17.
Mk. 9,43. do pekla, v ten oheň n.; 45.

Neukojitelný.
Řím. 1,31. n-i a nemilosrdní

Neumělý.
Job 38, 2. zatemňuje radu řečmi n-ými 
2. 19, 8. moudrost dávající n-ým 
1 Petr 2,15. abyste zacpali ústa n-ých lidí 

Neumění.
Oz. 4, 6. vyhlazen bude lid můj pro n.

Neumytý.
Mat. 15,20. n-ýma rukama jisti; Mk. 7, 2.

Neupřáhaný.
Jer. 31,18. abych strestán byl jako telátko n-é 

Neupřímě.
Jer. 42,20. poněvadž jste se n. ke mně měli 

Neupřímost.
Job 31, 5. obiral-li jsem se s n-i?

Neúrodný.
4 M. 13,21. jaká j. země, úrodná-li či n-á? 

Neurozený.
1 Kor. 1,28. n-é u světa vyvolil Bůh

Neustavičnost.
Ef. 4,14. děti se točící větrem učeni v n-i 

lidské
Neustavičný.

Př. 24,21. k n-ým se nepřiměšuj 
Jak. 1, 8. n. ve všech cestách svých
2 Petr 2,14. přeluzujíce duše n-é

Neustupný.
1 M. 49, 7. zlořečená prchlivost jejich, nebo n-á
1 Kor. 11,16. jestliže komu se vidí n-ým býti 

Neutrhavý.
1 Tim. 3,11. též i manželky ať mají n-é

Neutvrzený.
2 Petr 3,16. kterýchžto neučení a n*i natahuji

Neuvadlý.
1 Petr 1, 4. k dědictví n-ému v nebesích
— 5, 4. vezmete n-ou korunu slávy

Neužitečný.
Job 15, 3. hádaje se řečmi n-ými
— 16. n. člověk, kt. pije nepravost
— 39,16. jakoby n-á byla práce jeho

2. 14, 3. napořád n-i učiněni; 53, 4.
ftím. 3, 12.

Jer. 2, 8. za věcmi n-ými chodili
— 11. změnil slávu svou ve věc n-ou
— 16,19. žeť se drželi otcové naši n-ých věci
— 48, 38. rozrazím Moaba jako nádobu n-ou 

Mat. 25,30. toho n-ého služebníka uvrzte 
Luk. 17,10. služebnici n-i jsme
Kf. 5,11. neobcujte se skutky n-ými tmy
2 Tes. 3,11. v n-é věci se vydávajíce 
Tit. 3, 9. neboť jsou n-é a marné
— 14. aby nebyli n-í 

Filem. 11. k t byl někdy tobě n.
2 Petr 1, 8. ani n-é postaví vás v známosti 
Juda 12. stromové uvadlí, n-i 

Nevážně.
Iz. 48, 8. že sobě velmi n. počinati budeš 

Nevážnost, 
ž. 15, 4. před jehož očima v n-i j. zavržený 
Jer. 49,15. způsobím, abys byl v n-i
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Pláč 1,11. vzezřiž, H., neboť jsem v n-i 
Mal. 2, 9. vydal jsem vás v n. lidu 

Nevážný.
2 Par. 13, 7. sebrali se k němu lidé n-í 

Nevdaná.
1 Kor. 7,11. zůstaniž n.
— 34. n. pečuje o to, což j. Páně

Nevděčný.
Luk. 6, 35. on dobrotivý j. i k n-ým
2 Tim. 3, 2. nastanou lidé n-í, bezbožní

Neveliký.
1 Kr. 2,20. jediné věci n-é žádám 
Zj. 3, 8. máš ač n-ou moc 

Nevěda.
Žid. 11, 8. i šel, n., kam přijde

Nevědomí.
Joz. 20, 3. kt. by zabil člověka z n.
Sk. 3,17. vím, že jste to z n. učinili 

Nevědomost.
Žid. 9, 7. obětuje za sebe i za lidské n-i 

Nevěra.
Ez. 21,24. odkrývá se n. vaše
Mat. 13,58. neučinil tu divů pro n-u jejich
— 17,20. Ježíš řekl jim: Pro n-u svou 

Mk. 6, 6. podivil se jejich n-ře
fcím. 3, 3. n. jejich věrnost Boží vyprázdni?
— 11,20. pro n-u vylomeny jsou
— 23. jestliže nezůstanou v n-ře
— 32. zavřel Bůh všecky v n-ře

1 Tim. 1,13. jsem to z neznámosti činil v n-ře 
žid. 3,19. nemohli vjíti pro n-u

Nevěrně.
lz. 33, 1. n. děláš, ježto tobě nečinili n. 

když přestaneš n. činiti, 
n-ť činiti budou

— 63, 8. jsou synové; neučiníť mi n.
Pláč 1, 2. přátelé n. se k němu mají 
Mal. 2,10. proč n. činiti máme jeden druh.
— 11. n. činí Juda
— 15. manželce mladosti nečiňte n.; 16.

Nevěrný*
Mat. 17,17. ó národe n.! Mk. 9, 19.
Luk. 9,41. ó pokolení n-é!
— 12,46. díl jeho položí s n-ými

Řím. 3, 3. co do toho, jestliže byli někteří n-í?
2 Kor. 4, 4. bůh světa oslepil mysli v n-ých
— 6,15. jaký díl věrnému s n-ým

2 Tim. 2,13. pakliť jsme n-í, on věrný 
Žid. 3,12. srdce zlé a n-é
Zj. 21, 8. n-ým díl jejich v jezeře

Nevěřící.
Luk. 1,17. aby obrátil n. k opatrnosti 
Jan 3,36. kdož j. n. Synu, neuzříť života
— 6, 64. věděl od počátku, kdo by byli n.
— 20,27. nebudiž n., ale Věrný

Sk. 26,19. nebyl jsem n. tomu vidění
1 Koř. 6, 6. s bratrem soudí se, a to před n-ími
— 7,12. má-li manželku n.
— 13. má-li muže n-ího; 14.
—  15. pakliť n. odjíti chce

1 Koř. 14,22. jazykové jsou za div n-ím, proroctví
pak ne n-ím, ale věřícím

2 Kor. 6,14. netáhněte jha s n-ími
1 iTm. 5, 8. zapřelť víry, j. horši než n.
Tit. 1,15. n-ím nic není čistého 
Juda 5. kt. n. byli, zatratil (Pán)

Nevěsta.
1 M. 38,16. nevěděl, aby n. jeho byla; 1 Par.2,4.
3 M. 18,15. hanby n-y své neodkryješ
— 20,12. kdož by obcoval s n-ou svou 

Rut 1, 6. s n-ami svými navracela se
1 Sam. 4,19. n. jeho, manželka Finesova, těhotná 
Iz. 49,18. a otočíš se jimi jako halži n.
— 61,10. jako n-u okrašlující se ozdobami
— 62, 5. jakou má radost ženich z n-y 

Jer. 7, 34. hlas ženicha a hlas n-y; 16, 9. 25,
10. 33, 11. Zj. 18, 23.

Ez. 22,11. jiný s n-ou svou poškvrňuje se 
Oz. 4,13. n-y vaše cizoloží
— 14. na n-ách vašich, že cizoloží?

Joel 2,16. nechť vyjde n. ze schrány své 
Mich. 7, 6. n. proti svegruši své; Luk. 12, 53. 
Mat. 10,35. n-u proti svegruši její
Luk. 12, 53. svegruše proti n-ě své 
Jan 3,29. kdož má n-u, ženichť j.
Zj. 21, 2. jako n-u okrášlenou muži svému
— 9. ukážiť n-u, manželku Beránkovu
— 22,17. Duch i n. řkou: Pojď!

Nevěstčí.
Mich. 1, 7. ze mzdy n. toho nashromáždila 
Př. 7,10. žena potkala ho v ozdobě n.

Nevěstka.
1 M. 34,31. jako n-y zle užívati sestry naší?
— 38,15. Juda za to měl, že j. n.; 21. 22.

3M. 21, 7. ženy n-y nevezmou sobě; 14.
5 M. 23,17. nebudeť n. žádná z dcer Izraelských
— 18. nepřineseš mzdy n-y do domu H. 

Joz. 2, 1. n. Raab; 6, 17. 22. žid. 11, 31.
Jak. 2, 25.

Soud. 11, 1. Jefte byl syn ženy n-y
— 16, 1. Samson uzřev tam ženu n-u 

Př. 23,27. n. j. jáma hluboká
— 29, 3. kdož se přitovaryšuje k n-ám

Iz. 1,21. jaktě n-ou učiněno to město věrné
— 23,15. bude míti Týrus, jako písničku n-y
— 16. ó n-o v zapomenutí daná!

Jer. 2,20. pod každým dřevem zeleným, ó n-o
— 3, 3. čelo ženy n-y majíc, nechtělas
— 5, 7. do domu n-y houfem se valí 

Ez. 16, 30. skutků n-y přenestydaté
— 35. ó n-o, slyš slovo Hospodinovo 

Joel 3, 3. dávali mládence za n-u
Mat. 21, 31. publikáni a n-y předcházejí vás; 32. 
Luk. 15,30. prožral statek tvůj s n-ami
1 Kor. 6,15. učiním je oudy n-y? Odstup to
— 16. kdož se připojuje k n-ce

Zj. 17, 1. ukážiť odsouzeni n-y veliké; 15. 16. 
19, 2.

Neviditelný.
Řím. 1,20. n-é věci jeho rozumem pochopený 
Kol. 1,15. kt. j. obraz Boha n-ého
— 16. věci viditelné i n-é
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1 Tim. 1,17. n-ému Bohu budiž čest 
2id. 11, 1. víra j. důvod věci n-ých
— 27. jako by viděl n-ého, tak se utvrdil

Nevidomý.
Sk. 22,11. že jsem byl n. od blesku světla toho 

T Nevina.
2. 7, 1. osvědčení n-y Davidovy
— 37, 6. vyvedeť n-u tvou jako poledne 

Dan. 6,22. před ním n. nalezena j. při mně
Nevinen.

2 Kor. 7,11. že jste n-ni v té věci
Nevinnost.

1 M. 20, 5. v n-i rukou svých učinil jsem to 
Ž. 7, 9. sudiž mne H. podlé n-i mé

26, 6. umývám v n-i ruce své; 73, 13.

Nevinný.
2M. 23, 7. n-ého nezabiješ
4 M. 14,18. z vinného nečiní n-ého
1 Sam.19, 5. krev n-á; Ž. 94,21. Iz. 59,7. Jer. 22,

3. Joel 3, 19. Jon. 1, 14. Mat. 27, 4.
2 Kr. 21,16. i krve n-é vylil velmi mnoho
— 24, 4. pro krev n-ou, kt. vylil 

Job 4, 7. kdo j. kdy n. zahynul?
— 17, 8. n. proti pokrytci se zsilovati bude
— 22,19. a n. posmívá se jim
— 27,17. stříbro n. rozdělí
—  33, 9. čist, bez přestoupeni, n. jsem 

2. 15, 5. daru proti n-ému nebéře
— 24, 4. kdož j. rukou n-ých

Př. 1,11. skryjme se proti n-ému 
Jer. 2,34. krev duší n-ých
— 35. říkáš: n-á jsem

Mat. 12, 7f nepotupovali byste n-ých 
2id. 7,26. takovéhoť nejv. kněze n-ého
1 Petr. 1,19. drahou krví beránka n-ého

Nevod.
Ez. 32, 3. k t tě vytáhnou n-em mým 
Ab. 1,15. zahrnuje je n-em svým
— 16. kadí n-u svému

Nevole.
2 M. 18, 8. o všech n-ech, k t přicházely na ně
1 Par. 22,14. v n-ech svých připravil jsem k domu 
Luk. 11, 7. nečiň mi n.

Nevseli jak.
1 Kor. 5,10. ale n. s smilníky tohoto světa

»Nevyhlazuj«.
2. 57, 1. jako: N., zlatý žalm Davidův;

58, 1. 59, 1. 75, 1.

Nevýmluvný.
2 Kor. 9,15. dika Bohu z n-ého daru jeho
1 Petr. 1, 8. veselíte se radostí n-ou

Nevypravitelný.
JUm. 8,26. Duch prosí za nás lkánimi n-ými
2 Kor. 12, 4. slyšel n-á slova

Nevystižitelný.
Job 9,10. on činí věci veliké, a to n-é
— 36,26. počet let jeho (H.) j. n. 

ftím. 11,33. jak n-é cesty jeho

evz ácný.
Př. 12, 9. lepši j. n., kt. má služebníka 
Dan. 11,21. na místě tohoto postaví se n.

Nevzdělavatelný.
2 Tim. 2,23. n-ých otázek varuj se 

Nezbednost.
Luk. 11, 8. pro n. jeho vstana, dá jemu 

Nezbedný.
2 Tes. 3, 2. od n-ých a zlých lidi 

Nezdrželivost.
1 Kor. 7, 5. aby vás nepokoušel satan pro n.

Nezdrželivý, 
ftím. 1,31. (jsouce) nemoudří, smluv n-i
2 Tim. 3, 3. nelítostiví, smluv n-i

Nezhojitelný.
5M. 28,27. raní tě H. svrabem n-ým
2 Par. 21,18. ranil jej H. nemoci ň-ou

Neznající.
žid. 5, 2. kt. by mohl lítost míti nad n-imi

Neznámost.
Sk. 17,30. časy této n-i přehlídaje Bůh 
Ef. 4,18. odcizeni od života B. pro n.
1 Tim. 1,13. nebo jsem to z n-i činil
1 Petr. 1,14. prvním n-i své žádostem

Neznámý.
Iz. 28,11. jako by n-ou řeči mluvil
Sk. 17,23. oltář, na kt. napsáno: N-ému Bohu
2 Kor. 2, 11. nejsou nám myšleni jeho n-á
— 6, 9. jako n-i a jsouce známi

Nezpůsobně.
2 Tes. 3,11. že někteří mezi vámi chodí n.

Nezpůsobný.
žid. 5,11. ale vy jste n-ých uši

Nezpytatelný.
Job 5, 9. kt. činí věci veliké, n-é 
iíim. 11,33. jak jsou n-i soudové jeho!

Nezralý.
Job 15,33. jako n. hrozen

Nezřetelný.
Job 3,16. jako nedochůdče n-é

Nežit.
Job 2, 7. satan ranil Joba n-em nejhoršim 

Něco.
Job 15,11. či-li n. je zastěňuje tobě?
Jer. 38,14. zeptám se tebe na n.
Mat. 5,23. že bratr tvůj má n. proti tobě 
Luk. 7,40. Šimone, mámť n. pověditi 
Sk. 5,36. Teudas, pravě se býti něčím
— 8,24. aby na mne nepřišlo n. z těch věcí 

) Kor. 3, 7. aniž ten, kdož štěpuje, j. n.
— 8, 2. zdá-li se komu, že n. umí 

Gal. 2, 6. kt. se zdadí n. býti
— 6, 3. zdá-li se komu, že by n. byl, nic

nejsa
Něčí.

Luk. 12,15. ne v rozhojnění statku n.-ho život
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Nějaký.
Sk. 8, 9. Šimon pravě se být n-ým velikým 
ftim. 15,26. aby sbírku n-ou učinili na chudé

Někdo.
Př. 13, 7. n. bohatým se dělaje, n. chudým 
Ef. 2, 9. aby se n. nechlubil 
Kol. 2, 8. hleďtež, ať by vás n. neobloupil 
Žid. 3, 4. všeliký dům ustaven bývá od ně

koho
— 13. aby n. z vás nebyl zatvrzen
— 4, 1. aby neopozdil se n. z vás
— 12,16. aby n. nebyl smilník

Někdy.
Mat. 13,15. aby n. neviděli očima
Luk. 22, 32. ty, n. obrátě se, potvrzuj bratří
Jan 9,13. kt. n. byl slepý
Řím. 1,10. žádaje, abych n. mohl k vám přijití
— 11,30. i vy n. jste nebyli poslušní Boha 

Gal. 1,23. kt. se nám n. protivil, káže
Eí. 2, 2. v nichž jste n. chodili; Kol. 3, 7.
— 3. obcovali jsme n. v žádostech těla
— 11. vy n. pohané podlé těla
— 13. kt. jste n. byli daleci
— 5, 8. byli jste n. temnosti

Kol. 1,21. i vás n. odcizené a nepřátely
2 Tim. 2,25. zda by n. dal jim Bůh pokání 
Tit. 3, 3. byliť jsme i my n. nesmyslní 
Filem. 11. kt. byl n. tobě neužitečný
1 Petr. 2,10. kt. jste n. ani lidem nebyli

kt. jste n. nedošli milosrdenství

Několikaletý.
3 M. 26,10. jisti budete úrody n-é

Některý.
1 M. 27,44. pobuď s nim za n. čas
Řím. 11,14. a k spaseni přivésti n-é z nich

Němý.
2 M. 4,11. kdo může učiniti n-ého?
Ž. 38,14. já jako n., kt. neotvírá úst
— 39, 3. mlčením byl jsem k n-ému podobný
—  56, 1. o n-é holubici v místech vzdálených 

Př. 31, 8. otevři ústa svá za n-ého
Iz. 35, 6. jazyk n-ého prozpěvovati bude
— 56,10. strážní jeho jsou psi n-i

Ez. 24,27. i budeš mluviti a nebudeš více n-ým
— 33,22. abych nebyl n-ým déle 

Ab. 2,18. modly n-é; 1 Kor. 12, 2.
— 19. říká kamení n-ému: Probuď se 

Mat. 9,32. člověka n-ého, majícího ďábelství
— 33. mluvil n.; Luk. 11, 14.
— 12,22. ďábelstvím posedlý, slepý a n.
— 15,30. kulhavé, slepé, n-é uzdravoval
— 31. vidouce, ano n-í mluví 

Mk. 7,37. n-ým rozkázal mluviti
— 9,17. syna svého, kt. má ducha n-ého
— 25. duchu n. a hluchý, vyjdi 

Luk. 1,20. a aj, budeš n.
— 22. (ZachariáŠ) zůstal n.
— 11,14. vymítal ďábelství, a to n-é 

Sk. 8,32. jako beránek n. neotevřel úst
2 Petr. 2,16. oslice n-á člověčím hlasem proml.

Nibchaz.
2 Kr. 17, 31. Hevejští udělali N. a Tartak

Nic.
1 M. 19,22. nebudu moci učiniti ničehož
— 24,50. nemůžemeť odepříti v ničemž
— 30,31. odpověděl Jákob: Nedávej mi n.

2 M. 12,10. nezanecháte z něho ničehož do jitra
5 M. 4, 2. nepřidáte n. k slovu, aniž co ujmete
— 16, 8. ničehož v ní dělati nebudeš 

Soud. 21,22. a tak nebudete n. vinni
1 Sam.30,19. nezhynulo jim n., ani malého
2 Kr. 14,26. tak i zanechaný s n. býti nemůže 
Neh. 5, 5. nemůžeme s n. býti
Job 26, 7. zavěsil zemi na ničemž
— 34,12. Bůh nečiní n. nešlechetně
— 38,11. až potud vycházeti, a dále n.

ž. 19, 7. ničeho není, což by se ukrýti mohlo
— 39, 6. věk můj j. jako n. před tebou
— 49,18. při smrti ničeho nevezme
— 91,10. nepřihodí se tobě n. zlého
— 105,15. prorokům mým nečiňte n, zlého 

Př. 13, 7. někdo bohatým se dělaje nemá n. 
Kaz. 3,14. nemůže se k tomu n. přidati
— 7,14. aby nenalezl člověk po něm ničeho 

íz. 29,21. pro n. utiskuji spravedlivého
— 39, 2. ničeho nebylo, čehož by jim ne

ukázal
— 40,17. národové jsou jako n. před ním
— 23. přivodí knížata na n.

soudce zemské jako n. rozptyluje
— 41,12. na n. přijdou, jenž s tebou válčí
— 24. aj, vy naprosto n. nejste

dílo vaše tolikéž n. není
— 44, 9. kt. formují rytiny, n. nejsou

ty milostné jejich n. neprospívají
— 56,10. všickni napořád n. neznají

Jer. 14,19. čekáme-li pokoje, a aj, n. dobrého
— 18,12. kteřížto řekli: To n.
— 23,17. nepřijdeť na vás n. zlého

Pláč 1,12. n-liž vám do toho, kt. tudyto jdefé? 
Dan. 9,26. však jemu to n. neuškodí 
Am. 5, 5. Béthel přijde na n.
Ag. 2, 4. zdaliž není proti onomu jako n. 
Mat. 5,13. k ničemuž se nehodí více
— 10,26. není n. skrytého, což by
— 17,20. nebudeť vám n. nemožného
— 21,19. a n. na něm nenalezl, než listí toliko
— 23,16. přisáhl-li skrze chrám, to n. není
— 26,62. n. neodpovídáš? Mk. 14, 60. 15, 4.
— 27,19. n. neměj činiti s spravedl. tímto 

Mk. 15, 5. Ježíš předce n. neodpověděl 
Luk. 5, 5. pracovavše, n. jsme nepopadli
’ — 9, 36. nepravili ničeho z těch věcí
— 10,19. a n. vám neuškodí
— 16,30. n., otče Abrahame, ale kdy by
— 18, 34. oni tomu n. nerozuměli
— 20,40. nesměli se ho na li. více tázati
— 23, 9. ale on jemu n. neodpovídal 

Jan 1, 3. bez něho n. není učiněno
— 3,27. nemůžť člověk vzíti ničeho
— 5,19. nemůžeť Syn sám od sebe n. činiti
— 6,63. těloť n. neprospívá
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Jan 8,54. chválim-liť se, chvála má n. neni
— 11,49. řekl Jim: Vy n. nevíte
— 14,30. kniže tohoto světa, ale nemáť n. na

mne
— 15, 5. beze mne n. nemůžete učiniti
— 16,23. nebudete se mne tázati o ničemž
— 24. až dosavad za n. jste neprosili 

Sk. 11, 8. n. obecného nevcházelo v ústa má
—  16, 28. nečiň sobě n. zlého
—  17,21. Aténští k ničemu tak hotovi nebyli
—  20,24. však já n. na to nedbám
—  25,11. paklit n. toho neni, z čehož mne vini 

ftim. 13, 8. žádnému nebývejte n. dlužni
1 Kor. 4, 4. ač do sebe n. nevím
—. 9,15. já jsem ničeho toho neužíval
— 10,25. jezte, n. se nevyptávajíce
— 13, 2. lásky kdybych neměl, n. nejsem
— 3. n. mi to neprospívá

2 Kor. 6,10. jako n. nemajice, a však
— 12,11. jsem n. menší nebyl, ačkoli n.
— 13, 8. n. nemůžeme proti pravdě

Gal. 2, 6. jací někdy byli, mně po tom n. neni
— 6, 3. že by něco byl, n. nejsa

Fil. 1,20. že v ničem nebudu zahanben
—  4, 6. o n. nebuďte pečliví

1 Tes. 4,12. v ničemž abyste neměli nedostatku 
1 Tim. 4, 4. n. nemá zamítáno býti
— 6, 4. nadutýť jest, n. neuměje
— 7. n. jsme nepřinesli na tento svět

také n. odnésti nemůžeme 
2id. 2, 8. ničeho nezanechal nepodmaněného
— 11, 3. z ničeho j. což vidíme, učiněno 

Zj. 2,10. nebojž se n. toho, co trpěti máš
— 21,27. nevejdeť do něho n. poškvrňujicího
— 22, 3. ničeho zlořečeného již více nebude

V nic (přijití, obrátiti atd.).
4 M. 6,12. dnové první přijdou v n.
Job 6,18. v n. se obracejí a hynou
— 24,25. kdo v n. obrátí řeč mou?

Iz. 41,11. v n. obráceni budou; 12.
Jer. 48,36. zboží nashromážděná se v n. obrátí 
Ez. 24,10. v n. obraceje maso
1 Kor. 13, 8. učení, to v n. přijde 
Gal. 3,17. aby (zákon) slib Boži v n. obrátil 

Za nic (nestáli, položití atd.).
4M. 15,31. přikázaní jeho za n. sobě položil 
Job 41,25. co koli vysokého j., za n. pokládá 
2. 73,20. obraz ten jejich za n. položíš 
Př. 10,20. srdce bezbožných za n. nestojí 
Iz. 53, 3. pročež jsme ho za n. nevážili 
Mk. 9,12. musí za n. položen býti 
Luk. 18, 9. jiných za n. nevážíce 
Sk. 4,1L ten kámen za n. položený od vás 
ftim. 14,10. proč za n. pokládáš bratra svého?
1 Kor. 1,28. za n. položené vyvolil Bůh 

Ničemný.
4M. 21, 5. chléb tento n. sobě zošklivila
1 Sam.15, 9. což pak bylo n-ého, to zahubili
2 Sam. 3,33. měl umřití Abner jako n. člověk? 
2. 12, 9. když takoví n-i vyvýšeni bývají 
Iz. 45, 9. dí hlina hrnčíři: dílo tvé n-é j.? 
Pláč 2,14. předpovídali lživé a n-é věci

Ez. 13,10. obmitali ji vápnem n-ým; 22, 28. 
Dan. 2,43. železo smíšené s hlinou n-ou 
Zach. 11,17. běda pastýři n-ému, k t opouští 

stádo

Nikánor.
Sk. 6, 5. vyvolili Štěpána, a N-a

Nikdá. Nikdy.
4M. 11,25. prorokovali, ale potom n-y více 
Job 27, 6. nezahanbíť mne srdce mé n-y 
2. 102,28. léta tvá n-y nepřestanou 
Mat. 21,16. n-á-liž jste nečtli, že z úst nemluvň.
— 19. n-y více neroď se z tebe ovoce
— 42. n-y li jste nečtli v pismich
— 26,33. jáť se n-y nezhorším 

Mk. 2,12. n-y jsme toho neviděli
Luk. 15,29. n-y jsem přikázaní tvého nepřest.
Jan 1,18. Boha žádný n-y neviděl
—  6,35. věří ve mne, nebude žizniti n-y
— 7,46. n-y tak člověk nemluvil, jako

tento čl.
1 Kor. 13, 8. láska n-y nevypadá
2 Kor. 7,10. pokání, jehož n-y líto nebývá
Eř. 5,29. žádný n-y těla svého neměl v nenáv.
2 Tim. 3, 7. n-y ku poznáni pravdy přijití 
1 Jan. 4,12. Boha žádný n-y nespatřil

Nikodém.
Jan 3, 1. N., kníže židovské
— 4. řekl jemu N.: Kterak můŽ člověk
—  9. odpověděl N. a řekl: Kterak mohou
— 7,50. N., ten, kt. byl přišel k němu v noci
— 19,39. přišel i N., kt. byl prvé přišel

Nikoli.
1 M. 3, 4. n. nezemřete smrti
2 M. 34, 7. kterýž n. neospravedlňuje vinného;

Nah. 1, 3.
Soud. 15,13. n.; nezabijeme tě 
1 Sam. 1,15. n. pane můj, žena jsem ducha 

truchlivého
— 8,19. n., ale král bude nad námi 

1 Kr. 2,30. n., ale tiito umru
Iz. 30,15. 16. ale nechcete; nýbrž říkáte: N. 
Jer. 5,12. n. nepřijde na nás zlé
— 42,14. n., ale do země Egyptské vejdeme 

Mat. 2, 6. a ty Betléme, n. nejsi nejmenši
— 5,37. íistě, jistě; n., n.; Jak. 5, 12.
— 13,29. n., abyste trhajíce koukol 

Luk. 1,60. n., ale slouti bude Jan
— 12,51. n., pravím vám, ale rozdělení
— 13, 3. 5. n., pravím vám. Nýbrž nebu-

dete-li
Jan 5,14. n. vic nehřeš, at  by se něco 
Sk. 4,18. aby n. nemluvili ve jménu Ježíšovu
— 10,14. řekl Petr: N., Pane; 11, 8. 

ftim. 3, 9. máme něco napřed? N.
— 31. tedy zákon vyprázdňujeme? N.
— 6,15. což pak hřešiti budeme? N.
— 7, 7. tedy dime, že zákon j. hříchem? N. 

Gal. 2,17. tedy j. Kristus služebník hřicha? N.

Nikopolis.
Tit. 3,12. snaž se přijití ke mně do N.
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NíL
Joz. 13, 3. od N-e, kt. j. naproti Egyptu 
1 Par. 13, 5. od N-u Egyptského až do Emat 
Jer. 2,18. Že piješ vodu z N-e?

Nimrim.
Iz. 15, 6. proto že vody N. vymizejí 

Nimrod.
1 M. 10, 8. 9. 1 Par. 1, 10. Mich. 5, 6.

Ninive.
1M. 10,11. (Nimrod) vystavěl N.; 12.
2Kr. 19,36. Senacherib bydlil v N.
Jon. 1, 2. jdi do N. města toho velikého
— 3, 3. Jonáš šel do N.

bylo N. město velmi veliké
— 4,11. já abych nelitoval N.?

Nah. 1, 1. břímě N.
— 2, 8. jako rybník vod bylo N.
— 3, 7. vyplundrováno jest N.

Sof. 2,13. obrátí N. v pustinu

Ninivitaký.
Mat. 12,41. muži N-ští stanou; Luk. 11, 32. 
Luk. 11,30. Jonáš učiněn byl znamením N-ým 

Nísan.
Neh. 2, 1. Est. 3, 7.

Nit.
1 M. 14,23. nevezmu od n-i až do řeménku 
2M. 39, 3. nastřihali z nich n-í (zlatých) 
Soud. 15,14. učiněni jsou provazové jako n-i 

lněné
— 16, 9. jako by přetrhl n. koudelnou

Nitka.
1 M. 38,28. baba uvázala na ni červenou n-u
— 30. měl na ruce n-u červenou 

Soud. 16,12. roztrhl je jako n-u

Nízkost.
Kaz. 10, 6. bohatí že v n-i sedávají

Nízký.
ftím. 12,16. ale k n-ým se nakloňujíce

Nizrodbt.
2 Kr. 19,37. Iz. 37, 38.

Nižádný.
Ž. 143, 2. spravedliv před tebou n. živý 
Mat. 20, 7. nebo n. nás nenajal 
Jan 10,18. n-ť ji nebéře ode mne 
Kol. 2,18. n. vás nepředchvacuj svémyslně
2 Tes. 2, 3. nesvodiž vás n-ým obyčejem
1 Jan 1, 5. tmy v něm n-é není
— 3, 7. n. vás nesvoď

Níže.
Mat. 2,16. od dvouletých a n.

Nižší.
3 M. 13,20. 21. j. n. nežli jiná kůže 
5 M. 28,13. vždycky vyšší a nikdy n.
žid. 2, 9. kt. maličko n. byl nežli andělé

No.
Jer. 46,25. lidné město N.; Ez. 30, 14. 15. 16.; 

Nah. 3, 8.

Noa.
4 M. 26,33. dcery Salfadovy: Mahla, N.; 27, 1.

36, 11. Joz. 17, 3.
Noadiái.

Ezd. 8, 33. N., syn Binnui, Levitové 
Noadie.

Nch. 6,14. budiž pamčtliv na N-ii prorokyni 
Nobe.

1 Sam.21, 1. přišel David do N.; 22, 9. 11. 19. 
I/. 10, 32. zastavě se v N., pohrozí hoře 

Noc.
1 M. 1, 5. tmu nazval n-í
— 14. aby oddělovala den od n-í; 16.
— 8,22. den také a n. nepřestanou
— 19, 2. páni moji, zůstaňte přes n.
— 28,11. na jedno místo, na kt. zůstal přes n.
— 31,40. ve dne horko a v n-i mráz

2 M. 12,12. v tu n. půjdu po zemi Egyptské
— 42. n. tato pilně ostřihána býti má 

13,21. v n-i v sloupu ohnivém; 5M. 1,33.
Neh. 9, 12.

5 M. 21,23. nezůstane přes n. tělo jeho na dřevě
1 Sam.31,12. jdouce celou n.
Neh. 2,12. v n-i vstal jsem (Nehemiáš)
Job 3, 3. n., v níž bylo řečeno: Počat j.
— 6. ó by n. tu mrákota byla opanovala
— 7. ó by n. ta byla osaměla
— 7, 3. n-i plné trápení jsou mi odečteny
— 4. brzo-li pomine n.?
— 17,12. n. mi obracejí v den
— 27,20. v n-i kradmo zachvátí ho vichr
— 30,17. kt. v n-i vrtá kosti mé ve mně
— 34,25. pročež na ně obrací n.
— 35,10. ježto on dává zpěv i v n-i
— 36,20. nechvátejž tedy k n-i

ž. 6, 7. ložce své každé n-i svlažuji 
16, 7. i v n-i vyučují mne ledví má

— 17, 3. navštivils je (srdce) v n-i
— 19, 3. n. po n-i ukazuje uměni
— 22, 3. volám i v n-i, a nemohu se utajiti
— 42, 9. v n-i písnička jeho se mnou
— 74,16. tvůjť j. den, tvá j. také i n.
— 92, 3. zvěstovati pravdu tvou každé n-i
— 104,20. uvodíš tmu, a bývá n.
— 119,55. rozpomínám se i v n-i na jméno tvé
— 139,11. ale i n. j. světlem vůkol mne
— 12. anobrž n. jako den tobě svití 

Př. 31,18. ani v n-i nehasne svíce její
Kaz. 2,23. takže ani v n-i neodpočivá srdce 

jeho
Pis. 3, 1. na ložci svém v n-i hledala jsem 

toho
Iz. 15, 1. v n-i Ar Moábské popléněno bude
— 21, 4. n. mých rozkoší obrátila se mi

v strach
— 11. strážný, co bylo v n-i?
— 26, 9. duše má touží po tobě v n-i
— 30,29. jako když se v n-i zasvěcuje

slavnost
— 38,12. než n. přijde, učiníš mi konec; 13. 

Jer. 6, 5. přitrhněme v n-i
— 36,30. na horko ve dne a na mráz v n-i
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Dan. 5, 30. v touž n. zabit j. Balsazar 
Jon. 4,10. za jednu n. zrostl (břečtan) 

a jedné n-i zahynul 
Mich. 3, 6. obrátí se vám vidění v n.
Zach. 1, 8. viděl jsem v n-i, a aj, muž sedí na 

koni
Mat 2,14. (Jozef) vstav v n-i, odšel do Egypta
— 26,31. zhoršíte se této n-i; Mk. 14, 27.
— 34. této n-i třikrát mne zapříš;

Mk. 14, 30..
Mk. 4,27. vstával by ve dne i v n-i 
Luk. 5, 5. přes celou n. pracovavše, nic
— 6,12. byl tam přes n. na modlitbě Boží
— 12,20. této n-i požádají duše tvé
— 17,34. v tu n. budou dva na loži jednom
— 21, 37. v n«*i vycházeje, přebýval na hoře 

Jan 3t 2. přišel k Ježíšovi v n-i; 19, 39.
— 9, 4. přicházíť n., když žádný neb. moci
— 11,10. pakliť by kdo chodil v n-i, urazíť se
— 13,30. (Jidáš) vyšel. A byla n.

Sk. 5,19, anděl Páně v n-i otevřev dvéře
— 9,25. učedlníci v n-i pustili jej přes zeď
— 27,23. této n-i ukázal mi se anděl Boha 

ŽUm. 13,12. n. pominula, ale den se přiblížil 
1 Kor. 11, 23. Pán Ježíš v tu n., v kt. zrazen j.
1 Tes; 5, 2. den Páně jako zloděj v n-i přijde;

2 Petr. 3, 10,
— 5. nejsmeť n-i ani tmy

—  7. nebo kteříž spí, v n-i spí
Zj. 21,25. n-i zajisté tam nebude; 22, 5. 

Nocleh.
Soud. 19,15. proto že nebyl, kdo by dal jim n. 

Nocovati.
2 Sam.17, 8. kt. nebude n. s lidem 
Job 24-, 7. aby n. musili bez roucha 
Iz. 65, 4. kt. při svých modlách n-u jí 
Sof. 2,14. na makovicích jeho n. budou

Nočně.
Soud. 9, 32. protož nyní vstana n., ty i lid, kt. 
Mat. 28,13. učedlníci jeho n. přišedše, ukradli 

jej
Noční.

Ž. 63, 7. každého bděni n-ího přemýšlím 
Pis. 5, 2. kadeře mé krůpěji n-ích (plné)
Iz. 29, 7. budeť jako zdání vidění n-ího 
Am. 5, 8. proměňuje den v temnosti n.
Luk. 2, 8. stráž n. držíce nad svým stádem

Nodabský.
1 Par. 5,19. bojovali s N-ými

Noé.
1 M. 5,28. 29. Lámech nazval jméno jeho N.
— 32. když byl N. v 500 letech
— 6, 8. N. našel milost před H.
— 9. tito jsou příběhové N.

N. muž spravedlivý, dokonalý byl
— 22. učinil N., jakž mu rozkázal Bůh; 7,5.
—  7, 1. řekl H. k N.: Vejdiž ty i yš. čeleď
— 23. zůstal toliko N. a kt. s ním byli
— 8, 1. rozpomenul se Bůh na N.
— 18. vyšel N. a synové jeho
—  20. vzdělal N. oltář Hospodinu

1 M. 9, 1. tedy požehnal Bůh N. i synům jeho
— 20. N. obíraje se s zemí, začal vinice
— 24. procítiv N. po svém víně, zvěděl
— 28. živ byl N. po potopě 350 let; 29.
— 10, 1. rodové synů Ň.; 32. 1 Par. 1, 4.

1 Par. 1, 4. N., Sem, Cham a Jáfet
Iz. 54, 9. j. to u mne, co při potopě N.
Ez. 14,14. 20. by byli uprostřed ní N., Daniel 

a Job
Mat. 24,37. jakož bylo za dnů N.; Luk. 17, 26.
— 38. když N. všel do korábu; Luk. 17,27. 

žid. 11, 7. věrou napomenut jsa od Boha N.
1 Petr. 3,20. očekávala Boží snášelivost za dnů N.
2 Petr. 2, 5. N., kazatele spravedlnosti, zachoval

Noéma.
1 M. 4, 22. sestra Tubalkainova byla N. 

Noémi.
Rut 1, 2. jméno ženy jeho N. 2, 1. atd. 4, 3.
— 20. nenazývejte mne N.
— 4, 5. když ujmeš pole od N.; 4, 17.

Nof.
Iz. 19,13. podvedena jsou knížata N.
Jer. 2,16. obyvatelé N. pasou na vrchu hlavy 

tvé
— 44, 1. proti Judským, kt. bydlili v N.
— 46,14. rozhlaste v N.
— 19. N. v poušť obrácen bude

Ez. 30,13. konec učiním modlám v N.; 16.

Noh,
3 M. 11,13. ohavnost jsou: n.; 5 M. 14, 12.

Noha.
1 M. 8, 9. kde by odpočinula n. její

18, 4. umyjete n-y své; 24, 32. 43, 24.
— 30,30. jakž jsem k tobě n-ou vkročil
— 32,31. Jákob kulhal na n-u svou
— 49,10. ani vydavatel zákona od noh jeho
— 33. složil n-y své na ložci a umřel

2 M. 3, 5. szuj obuv s noh svých; Joz. 5, 15.
Sk. 7, 33.

— 4,25. neobřízku vrhla k n-ám jeho
— 21,27. n-u za n-u; 5 M. 19, 21.

24,10. pod n-ami jeho jako nebe
3 M. 1, 9. n-y jeho vymyjete vodou
— 21,19. kt. by měl zlámanou n-u 

5 M. 8, 4. n. tvá se neodhnětla
— 11,10. a svlažoval ji do ustáni noh svých
— 11,24. na kt. by vstoupila n. vaše, vaše b.
— 29, 5. obuv vaše neztrhala se na n-ách
— 32,35. časem svým klesne n. jejich 
—■ 33, 3. přivinuli se k n-ám tvým •
— 24. Asser omočí v oleji n-u svou 

Joz. 4,18. jakž vytrhli kněží n-y na sucho
— 10,24. šlapejte n-ama svýma na hrdla 

Kut 3, 4. pozdvihneš pláště u noh jeho;
7.8.14.

1 Sam. 2, 9. onť ostříhá noh svátých svých
— 17, 6. plechovice ocelivé na n-ách jeho

2 Sam. 2,18. Azael byl čerstvý na n-y jako srna
— 4, 4. měl syna chromého na n-y; 9, 3.
— 11, 8.r jdiž do domu svého a umej sobě

n-y
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2Sam.l9,24. neošetřoval byl noh svých (Mifib.)
— 21,20. kt. měl u n-ou po 6 prstech
— 22, 34. n-y mé jako laní; Ž. 18, 34. Ab. 3,19.
— 37. aby se nepodvrtly n-y mé
— 39. padli pod n-y mé; ž. 18, 19.

1 Kr. 5, 3. nepodložil nepřátel pod n-y mé
— 15, 23. byl nemocný na n-y; 2 Par, Í6 ,12.

2 Kr. 4,27. chopila se noh jeho; 37.
Job 13,27. dáváš do klady n-y mé; 33, 11.
— 23,11. Šlépěji jeho přidržela se n. má
— 29,15. místo noh kulhavému (býval jsem)
— 31, 5. chvátala-li ke lsti n. má?
— 33, 11. svírá poutami n-y mé

ž. 8, 7. všecko jsi podložil pod n-y jeho;
1 Kor. 15, 27. Ef. 1, 22. 2id. 2, 8.

— 17, 5. aby se neuchylovaly n-y mé
— 22,17. žprobijeli ruce mé i n-y mé
— 25,15. z leči vyvodí n-y mé
— 26,12. n. má stojí na rovině
— 31, 9. postavil jsi na Širokosti n-y mé
— 36,12. nechaž£ nedotirá na mne n. pyš

ných
— 37,31. nepodvrtnou se n-y jeho
— 38,17. poklesla-li by se n. má
— 40, 3. postavil, na skále n-y mé
— 56,14. n-y mé od poklesnutí; 116, 8.
— 57, 7. tenata roztáhli n-ám mým
— • 58,11. h-y své umyje v krvi bezbožníka
— 66, 9. aniž aby se poklesla n. naše
— 68,24. n. tvá zbrocena bude ve krvi
— 73, 2. n-y mé téměř se byly ušínuly
— 91,12. aby neurazil o kámen n-y své;

Mat. 4, 6. Luk. 4., 11.
— 94,18. klesla n. má
— 105,18. jehož n-y sevřeli pouty
— 110, 1. nepřátel tvých za podnože noh

tvých; Mat. 22, 44. Mk. 12, 36. Luk 
20, 43. Sk. 2, 35. žid. 1, 13. 10, 13

— 115, 7. n-y mají a nechodí
— 119,59. obrátil jsem n-y své k tvým svěd. 
—• 101. od cesty zlé zdržuji n-y své
— 105. svíce n-ám mým j. slovo tvé
— 121, 3. aby se pohnouti měla n. tvá
— 122, 2. že sé postavuji n-y naše v branách
— 140, 5. myslí podraziti n-y mé

Př. 1,16. n-y jejich ke zlému běží; Iz. 59, 7. 
Řím. 3, 15.

— 3,23. v n-u svou neurazíš se
— 4,26. zvaž stezku noh svých
— 27. odvrať n-u svou od zlého
— 5, 5. n-y její sestupují k smrti
— 6,13. mluví n-ama svýma
— 18. noh kvapných běžeti ke zlému
— 19, 2. kdož j. kvapných noh, hřeší
— 25,17. zdržuj n-u svou od domu bližního
— 19. n. vytknutá j. doufáni v převráce

ném
— 26, 6. jako by n-y osekal
— 29, 5. rozprostírá sí£ před n-ama jeho 

Kaz. 5, 1. ostříhej n-y své, když jdeš do
domu B.

Pis. 5, 3. umyla jsem n-y své

Pis. 7, 1. jak jsou krásné n-y tvé
Iz. 3,16. i n-ama svýma lákají
— 6, 2. dvěma (křidloma) přikrýval n-y své
— 7,20. oholí Pán vlasy noh
— 20, 2. obuv svou szuj s noh svých
— 23, 7. zavedouť je daleko n-y jeho
— 47, 2. obnaž nvy
— 49,23. prach noh tvých lízá ti budou
— 52, 7. jak krásné na horách n-y toho;

Nah. 1, 15. ňím. 10, 15.
—• 58,13. jestliže odvrátíš od soboty n-u svou
— 60,13. abych místo noh svých oslavil 

Jer. 2,25. zdržuj n-u svou, aby bosá nebyla
— 13,16. nežli by se zurážely n-y naše 

Pláč 3,34. aby potíral n-ama svýma vězně 
Ez. 1, 7. jejichž n-y přímé
— 16,25. roztahujíc n-y své každému
— 25, 6. proto že jsi dupal n-óu 

Dan. 2,33, n-y jeho z částky z železa
— 7, 4. že na n-ách státi musila 

Am. 2,15. čerstvý na n*y své neuteče 
Nah. 1, 3. oblak j. prach noh jeho

15. n-y potěšené věci zvěstujíciho
Ab. 3, 5. uhlí řeřavé šlo před n-ama jeho
Mal. 4, 3. budou jako popel pod n-ami
Mat. 10,14. vyrazte prach z noh svých; Mk. 6, 

11. Luk. 9, 5. Sk. 13, 51.
— 18, 8. jestliže n. tvá pohoršuje tě;

Mk. 9, 45.
— 22,13. svížíce n-y jeho i ruce
— 28, 9. chopily se noh jeho a klaněly se 

Luk. 1,79. k spravení noh našich na cestu
— 5, 8. Petr padl k n-ám Ježíšovýín
— 7,38. stojeci ze zadu u noh jeho

počala slzami šmáčeti n-y jeho 
a líbala n-y jeho

— 44. vody n-ám mým nedal jsi
ale tato slzami smáčela n-y mé

—. 45. nepřestala libati noh mých
— 46. tato ma-stí mazala n-y mé
— 8, 35. an sedí u noh Ježíšových
— 10,39. Maria seděci u noh Ježíšových
— 15,22. dejte obuv na n-y (jeho)
— 24, 39. vizte ruce mé i n-y mé; 40.

Jan 11, 2. Maria, kt. vytřela n-y jeho; 12, 3.
— 44. maje svázané n-y rouchami
— 12, 3. Maria pomazala noh Ježíšových
— 13, 5. počal umývati n-y učedlníků
— 6. ty mi chceš n-y mýti?
— 8. nebudeš ty míti noh mých
— 9. Pane, netoliko n-y mé
— 10. nepotřebuje, než aby n-y umyl
— 12. když umyl n-y jejich

— 14. poněvadž já umyl jsem n-y vaše
i vy máte jeden druh. n-y umývati

Sk. 3, 7. hned utvrzeny jsou n-y jeho
— 4,35. kladli před n-y apoštolské; 37. 5,2.
— 5, 9. n-y těch, kt. pochovali muže tvého
— 10. padla před n-y jeho a zdechla 

7,49. země podnož noh mých
— 58. složili roucha svá u noh mládence
— 13, 25. u jehož noh obuvi nejsem hoden
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Sk. 13, 51. vyrazivše prach z noh svých
— 14,10. postav se přímě na n-ách svých
— 21,11. Agabus svázav sobě ruce i n-y
— 22, 3. vychován jsem u noh Gamalielo-

vých
Řím. 3,15. n-y jejich rychlé k vylévání krve
— 10,15. jak krásné n-y zvěstujících pokoj
— 16,20. potře satana pod n-y vaše brzo

1 Kor. 12,15. dí-li n.: Poněvadž nejsem rukou
— 21. nemůže říci hlava n-ám
— 15,25. dokudž nepoloží nepřátel pod n-y
— 27. všecky věci poddal pod n-y jeho 

Ef. 1, 22. všecko poddal pod n-y jeho
— 6,15. obuté n-y v hotovost k evangel. 

Žid. 12,13. přímé kroky čiňte n-ama svýma 
Jak. 2, 3. sedni pod podnoží noh mých 
Zj. 1,15. n-y jeho podobné mosazi; 2, 18.
— 3, 9. bud. se klaněti před n-ama tvýma
— 10, 1. n-y jeho jako sloupové ohniví
— 2. postavil n-u svou pravou na moři
— 11,11. postavili se na n-ách svých
— 12, 1. pod jejímiž n-ama byl měsíc

Nos.
Ž. 115, 6. n. mají a nečijí
Př. 30,33. stiskání n-u vyvodí krev
Pis. 7, 4. n. tvůj věže Libánská
Ez. 8,17. příčině jí ratolest vinnou k n-ům
— 23,25. n. tvůj i uši tvé odejmou

Nosatec.
Ez. 26, 9, věže tvé poboří n-tci svými

Nosič.
1 Kr. 5,15. měl Šalomoun 70.000 n-ů
2 Par. 2, 2. odčetl 70.000 n-ů; 2 Par. 34, 13. 
Neh. 4,10. zemdlelať j. síla n-ů

Nosidla.
Sk. 5,15. vynášeli nemocné a kladli na n-ách

Nositi.
2 M. 28,12. n. bude Aron jména jejich; 29. 30.
4 M. 1, 50. Levitové n. budou příbytek
— 11,12. jako n-í chůva děťátko 

5M. 1,31. jako n-í člověk syna svého
— 22, 5. žena nebude n. oděvu mužského
— 32,11. jako orlice n-í orličátka na křidlách 

Joz. 9,21. nechť vodu n-í; 27.
1 Sam.14, 3. Achiáš n-il efod
1 Par. 12, 2. n-íce lučiště
Iz. 46, 3. kteréž n-ím hned od narození
— 4. já jsem vás učinil a já n. budu
— 52,11. očisťte se, kt. n-íte nádobí H.
— 63, 9. n-il je po všecky dny věků

Jer. 17,21. nen-ili břemen v den sobotní; 24.27. 
Pláč 3,27. kt. by n-il jho od dětinství 
Zach. 11,16. ani toho, což se zastavuje, n.
Mat. 3,11. jehož nejsem hoden obuvi n.
Mk. 1,32. n-ili k němu všecky nemocné
— 6,55. počali ná ložcích. n. nemocné 

Luk. 10, 4. nen-tež pytlíka, ani mošny
— 11,27. blahosl. život, kt. tebe n-il 

Jan 5,10. nesluší tobě lože n.
— 12, 6. což do něho kladeno bylo, n-il 

Sk. 9,15. aby n-il jméno mé před pohany

2 Kor. 4,10. mrtvení Pána Ježíše na těle n-íme 
Gal. 6,17. jizvy Pána Ježíše n-ím na těle 

Nošen.
Jer. 10, 5. n-i býti musejí (modly)

Nouze.
5 M. 15, 8. půjčíš jemu, v čemž by n-i měl 
Př. 6,11. n. tvá přijde jako muž zbrojný; 

24, 34.
— 10, 4. k n-i přivodí ruka lstivá
— 15. n. j. chudých setření
— 14, 23. slovo rtů j. jen k n-i
— 21, 5. toho, kdož kvapný j., toliko k n-i
— 22,16. kdož dává bohatému, bude v n-i
— 28,22. nevěda, že n. na něj přijde 

Mk. 2,25. když n. byla
Luk. 15,14. a on počal n-i trpěti 
1 Kor. 7, 37. není mu toho n.
Filip. 4,11. ne proto, že bych jakou n-i měl
— 12. umím hojnost míti i n-i trpěti

1 Jan 3,17. viděl by bratra, an n-i trpí

Novák.
1 Tim. 3, 6. ne n., aby neupadl v potupení

Novina.
2 Sam. 4,10. se mu zdálo, že veselé n-y zvěstuje 
2Kr. 7, 9. den tento j. den dobrých novin
Z. 112, 7. slyše zlé n-y, nebojí se
Př. 25,25. n. dobrá ze země daleké
Jer. 49,23. n-u zlou uslyší
Ez. 7,26. n. bude za n-ou
Dan. 11, 44. n-y od východu přestraší jej
1 Tes. 3, 6. zvěstoval nám n-u veselou

Novměsíc. Novměsíce.
1 Sam.20, 5. aj, zítra bude n-e; 18. 24. 27.
2 Kr. 4,23. dnes není n-e, ani sobota
Neh. 10,33. zápal ustavičný k sobotám, n-ům
Ž. 81, 4. trubte trubou na n-e (4 M. 10, 10.)
Iz. 1,13. n-ů a sobot nemohu trpěti
— 14. n-ů vašich nenávidí duše má

Ez. 45,17. kníže povinen bude zápaly na n-e
— 46, 6. ke dni n-e ať j. volek mladý 

Oz. 2,11. učiním přítrž n-ům jejím 
Am. 8, 5. skoro-liž pomine n-e
Kol. 2,16. žádný vás nesuď s strany n-e

Novo.
5M. 24, 5. když by v n-ě pojal ženu 

Novota.
Řím. 6, 4. tak i my v n-ě života chodili
— 7, 6. abychom sloužili v n-ě ducha

Novověrec.
Mat 23,15. abyste učinili jednoho n-e

Nový.
2 M. 1, 8. v tom povstal král n. v Egyptě
3 M. 26,10. když n-é přijdou, staré vyprázdníte
4 M. 16,30. pakliť něco n-ého učiní Hospodin
5 M. 32,17. obětovali bohům n-ým
Soud. 5, 8. když koli sobě zvoloval bohy n-é
— 16,11. by mne svázali n-ými provazy; 12.

2 Sam. 6, 3. i vstavili truhlu Boží na n. vůz 
Job 32,19. jako sudové n-í rozpuklo by se
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2. 33, 3. zpívejte jemu píseň n-ou; 40, 4.
96, 1. 98, 1. 144, 9. 149, 1. Iz. 42, 10. 
Zj. 5, 9. 14, 3.

— 92,11. pokropen budu olejem n-ým 
Kaz. 1, 9. aniž j. co n-ého pod sluncem
— 10. pohleď, toť j. cosi n-ého

Pis. 7,13. rozkoše n-é i staré zachovala jsem 
Iz. 40,31. ale ti nabývají n-é sily
— 42, 9. n-é předpovídaje, dříve ne2 se

začnou
— 43,19. aj, já učiním věc n-ou a tudíž se

zjeví
— 48, 6. ohlašujíť n-é a tajné věci
— 62, 2. nazovou tě jménem n-ým; Zj. 2, 17.
— 65,17. stvořím nebesa n-á a zemi n-ou;

66, 22. 2 Petr 3, 13. Zj. 21, 1.
Jer. 31,22. učiní H. n-ou věc na zemi: žena
— 31. učiním smlouvu n-ou

Pláč 3,23. slitování jeho n-á jsou každého jitra 
Ez. 11,19. ducha n-ého dám; 18, 31. 36, 26.
— 18,31. dám vám srdce n-é; (Jer. 32, 39.) 

Mat 9,16. nepřišívá záplaty sukna n-ého;
Mk. 2, 21. Luk. 5, 36.

— 17. vino n-é leji do n-ých nádob;
Mk. 2, 22. Luk. 5, 38.

— 13, 52. kt. vynáší n-é i staré věci
— 26,28. krev má n-é smlouvy; Mk. 14, 24.
— 29. jej piti budu s vámi n.; Mk. 14, 25.
— 27,60. vložil do svého n-ého hrobu 

Mk. 16,17. jazyky n-ými mluviti
Luk. 5,39. aniž kdo hned chce n-ého
— 22,20. tento kalich j. ta n-á smlouva;

1 Kor. 11, 25.
Jan 13,34. přikázaní n-é; 1 Jan 2, 7. 8. 2 Jan 5. 
Sk. 17,19. jaké j. to učeni n-é, kt. vypravuješ
— 20. n-é jakési věci vkládáš v uši naše
— 21. než praviti neb slyšeti něco n-ého

1 Kor. 5, 7. abyste byli n-é zaděláni
2 Kor. 3, 6. nás učinil služebníky n-ého Zákona
— 5,17. jest-li kdo v Kristu, n-é stvoření j.

aj n-é všecko učiněno j.
Gal. 6,15. ani neobřízka, ále n-é stvoření 
Ef. 2,15. vzdělal v jednoho n-ého člověka
— 4,24. obléci n-ého člověka; KoL 3, 10. 

Žid. 8, 8. vejdu v smlouvu n-ou
— 13. kdyžť praví o n-é, tedy pokládá
— 9,15. n-é smlouvy prostředník j.; 12, 24.
— 10,20. tou cestou n-ou a živou

1 Petr 4, 4. zdá se jim to cosi n-ého býti
— 12. jako by se vám něco n-ého přihodilo

2 Petr 3,13. n-ého nebe á n-é z.; Zj. 21, 1.
Zj. 3,12. jméno n-ého Jeruzaléma; 21, 2.

a napišiť na něm i jméno své n-é
— 21, 5. aj, n-é činím všecko

Nožík:
1 Kř. 18,28* bodli se vedlé obyčeje svého n-y

Nožný.
Sk. 7, 5. nedal jemu v ní ani šlépěje n-é

Nun.
2 M. 33,11. Jozue, syn N.; 4 M. 14, 6. 38. 5 M. 1,

38, Joz. l ř 1. Soud. 2, 8. 1 Kr, 16, 34.

Nůše.
Iz. 66,20. přivedou bratři vaše na n-ich

Nutiti.
1 M. 19, 3. když on (Lot) je velmi n-il, vešli
—  15. n-ili andělé Lota

2 M. 5,13. úřednici n-ili je
Rut 1,16. Rut řekla: Nenuť mne
Iz. 43,23. nen-il jsem tě, aby mi sloužil obětmi
Mat 5,41. n-il-li by tě kdo mili jednu
Sk. 19,33. Alexandra, k. i 2idé n-ili
Gal. 2,14. pohany k žid. způsobu n-íš?
— 6,12. n-í vás, abyste se obřezovali

Nutiti se.
2 Par. 26,20. i sám še n-il vyjiti (Uziáš) 

NutkatL
2 M. 12,33. n-ali Egyptští lid 

NuzitL
2. 89,23. nebudef ho moci n. nepřítel 
Iz. 3,15. proč vy n-ite lid můj 

Nuzník.
Př. 21,17. muž milující veselost n-em bývá 

Nuzný.
5 M. 15, 4. aby n-ým nebyl příčinou tvou
— 24,14. neutiskneš nájemníka n-ého

1 Sam. 2, 8. n-ého vyzdvihuje z prachu; 2.113,7. 
Job 5,16. máť n. naději
— 24, 4. strkají n-ými s cesty

14. vražedlník morduje n-ého
— 29,16. byl jsem otcem n-ých
— 30,25. duše má kormoutila se nad n-ým
— 31,16. odepřel-li jsem žádosti n-ých?
— 19. n. že by neměl oděvu?
— 34,19. aniž přednost urozený před n-ým
— 28. že připouští k sobě (Bůh) křik n-ého 

2. 12, 6. pro úpění n-ých jižť povstanu
— 37,14. vytrhujíť meč, aby porazili n-ého
— 40,18. ačkoli chudý a n. jsem; 86,1.109, 22.
— 72,12. (H.) vytrhne n-ého, volajícího
— 13. (H.) duše n-ých spasí
— 74,21. chudý a n. ať chválí jméno tvé
— 82, 4. vytrhněte bídného a n-ého
— 86, 1. neboť jsem chudý a n.
— 107,41. (H.) vyzdvihuje n-ého z trápeni
— 109,16. ale protivenství činil člověku n-ému
— 112, 9. rozděluje štědře a dává n-ým
— 140,13. H. pomsti n-ých 

Př. 22,16. kdo utiská n-ého
— 22. nelup n-ého, proto že n. j.
— 28, 3. chudý, kt. utiská n-é
— 31, 9. veď při chudého a n-ého
— 20. ruce své vztahuje k n-ému 

Iz. 14,30* n-i bezpečně odpočivati budou
— 25, 4. jsi byl hradem n-ému v úzkosti
— 41,17. chudé a n. já H. vyslyším

Jer. 20,13 chvalte H., že vytrhl duši n-ého
— 22,16. když soudival při n-ého, dobře bylo 

Ez. 16,49. ruky n-ého neposilňovala
— 22,29. chudému a n-ému ubližuji

Am. 2, 6. prodávají n-ého za pár střevíců
— 4, 1. krávy Bázanské, kt. potíráte n-é
— 8* 6. kupujíce za peníze n-é
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Sof. 3,12. pozůstavím lid chudý a n.
Sk. 4,34. žádný mezi nimi nebyl n.
Ef. 4,28. aby měl z čeho uděliti n-ému

Nůž,
2 M. 4,25. vzala Zefora n. ostrý a obřezala 
Joz. 5, 2. udělej sobě nože ostré; 3.
Ezd. 1, 9. nožů devětmecítma
Př. 23, 2. vrazil bys n. do hrdla svého
— 30,14. j. pokolení, jehož zubové nožové 

Iz. 18, 5. tedy podřeže révičko noži
Ez. 5, 1. vezmi sobě n. ostrý 

Nuže.
Zach. 2, 6. n., n., utectež již ze země půlnoční
— 7. n., Sióne, vydobuď se 

Jak. 4,13. ale nuže vy, kteříž říkáte
Nymf as.

Kol. 4,15. pozdravte N-fy, i té církve 
Nynější.

Řím. 8,18. nejsou rovná utrpení n. oné bud. 
2Kor. 4,17. toto n. lehoučké ssoužení naše

Nyní.
4 M. 24,17. uzřímť jej, ale ne n.
2 Sam. 4,11. a n. zdaliž nebudu vyhledává ti
1 Kr. 2,26. jsi hoden smrti, ale n. nezabiji tebe 
Ž. 20, 7. n-ť jsme poznali, že H. zachoval
— 119,67. n. výmluvnosti tvé ostřihám

Kaz. 1, 9. a což se n. děje j. to, což se díti 
bude

Iz. 48, 7. n. stvořeny jsou a ne předešl. času

Ňadra,
2 M. 4, 6. vlož ruku svou za ň. svá; 7.

Iz. 52, 5. n. tedy což mám činiti, praví H. 
Dan. 9, 7. jakž se to děje n. Judským 
Mat. 3,15. nechej n.; nebo tak sluší
— 26,65. n. jste slyšeli rouháni jeho

Jan 4,23. jdeť hodina a n^ť jest; 5,25. (16,32.) 
Jan 11, 8. n. hledali tě židé kamenovatí 

12,27. n. duše má zkormoucena j.
— 31. n-ť j. soud světa tohoto
— 13, 7. co já činím, ty nevíš n.
— 19. n. pravím vám, prvé než by se stalo
— 37. proč bych nemohl n. jiti za tebou?
— 14, 7. již n. jej znáte
— 16,12. ale nemůžete snésti n.
— 31. n. věříte?

Sk. 10, 33. n. my všickni hotovi jsme 
Řím. 6,21. začež se n. stydíte
— 13,11. n-ť blíže nás j. spaseni

1 Kor. 13,12. n. vidíme v zrcadle
— n. poznávám z částky

2 Kor. 5,16. n. již více neznáme
— 6, 2. n-ť j. čas příhodný

aj, n. dnové spaseni 
Gal. 2, 20. že pak n. živ jsem v těle
— 4, 20. chtěl bych přítomen vám býti ň. 

Ef. 3,10. aby n. oznámena byla moudrost
2 Tim. 1,10. n. zjevené skrze příští patrné 
Žid. 2, 8. i však n. ještě nevidíme
1 Petr 1, 6. veselíte se, maličko n. zkormouceni
— 2, 2. jakožto n. zrozená nemluvňátka

2 Petr 3, 7. nebesa, kt. n. jsou i země chovají se

2 M. 4, 7. vložil ruku svou zase v ň.
Př. 19,24. lenivý schovává ruku za ň.; 26, 15.

O.
Oba.

1 M. 22, 6. šli o. spolu; 8.
1 Sam. 2,34. o. jednoho dne umrou 
Př. 24,22. pomstu obou těch kdo zná?
Iz. 9,21. o. spolu proti Judovi budou 
Zach. 6,13. rada pokoje b. mezi nimi oběma 
Mat. 18, 9. nežli obě oči majícímu 
Mk. 9, 43. nežli obě ruce majícímu
— 45. nežli obě noze majícímu 

Luk. 6,39. zdaž o. do jámy neupadnou? 
Jan 20, 4. běželi o. spolu

Obadva.
Př. 29,13. obou dvou oči osvěcuje H.

Obal.
1 M. 10,28. O-e

Obaliti.
2 M. 12, 34. vzal lid těsto, o-iv je

Obávati se.
Ezd. 3, 3. ačkoli se o-ali národů jiných 
Job 3,25. čehož jsem se o-al, přišlo

Jer. 42,16. hlad, jehož se o-áte, přijde
Mat. 2,22. o-al se tam jiti
Sk. 23,10. o-aje se hejtman, aby Pavel

Obcování.
Ž. 37,14. hubili ty, kt. jsou ctného o.
— 119, 1. blahoslaveni ti, kt. jsou ctného o. 

Ez. 16, 3. o. tvé j. ze země Kananejské
2 Kor. 6,14. jaké o. světla s temnostmi?
Gal. 1,13. slýchali jste o mém o.
Ef. 3, 9. o. tajemství skrytého od věků
— 4, 22. složití ono první o.

Fil. 1, 5. z vašeho o. v evangelium
— 3, 20. naše o. je v nebesích

1 Tim. 4,12. buď přikladem věrných v o.
Žid. 13, 5. o. veďte bez lakomství
— 7. jejichžto o. jaký byl cíl 

Jak. 3,13. ukažiž dobrým o-ím skutky
1 Petr 1,15. svati ve všem o. buďte
— 18. vykoupeni jste z marného o.
— 2,12. o. své majíce dobré
— 3, 2. spatřujíce svaté vaše o.
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1 Petr 3,16. kt. haněji vaše ctné o.
2 Petr 3,11. jací býti máte v svátých o-ích

Obcovali.
3M. 18,20. s manželkou bližního nebudeš o.
— 22. nebudeš o. s mužským pohlavím
— 23. s žádným hovadem nebudeš o.
— 19,20. jestliže by muž spal s ženou a o-al
— 20,11. kdož by o-al s ženou otce svého
— 12. kdož by o-al s nevěstou svou
— 15. kdož by o-al s hovadem, umře

1 Sam.26,19. abych nemohl o. dědictví Hosp.
Př. 22,24. s mužem prchlivým neo-uj 
Jan 4, 9. neo-ují židé se Samaritány 
Sk. 23, 1. s dobrým svědomím o-al jsem 
ftim. 15,27. duchovn. věcem jejich o-ali pohané 
Ef. 5,11. neo-ujte se skutky tmy 
Fil. 1,27. jakž sluší evangelium Kr., o-ujte
1 Tim. 5,22. neo-uj hříchům cizím
2 Jan 11. o-uje skutkům jeho zlým 
Zj. 18, 4. abyste neo-ali hříchům jeho

Občerstven*
Filem. 7. střeva svátých o-a skrze tebe

Občerstviti. Viz: Očerstviti, 
Občerstvovati.

Jer. 8,18. kt. by mně mělo o. v zármutku 
Obdarováni, 

fiim. 12, 6. majíce o. rozdílná 
E! 4, 7. milost podlé míry o. Kristova

ObdařitL
1 M. 30,20. o-il mne Bůh darem dobrým
— 33,11. štědře o-il mne Bůh 

Ž. 32, 7. plésáním vítězným o-íš
— 68,29. o-il tě Bůh tvůj silou
— 86,16. o-ř silou svou služebníka svého 

Př. 4, 9. korunou krásnou o-í tě
Dan. 2,23. že jsi mne moudrosti o-il 

Obdržení.
Žid. 6,18. k o. předložené naděje

Obdržeti.
1 M. 4, 1. o-ela jsem muže na H.
4M. 14,24. símě jeho dědičně o-i ji
5 M. 19,14. dědictví, kt. o-iš v zemi
Neh. 9,22. dědičně o-eli zemi Seonovu; 24.
Ž. 105,44. úsilí národů dědičně o-eli
Př. 28,10. upřímí dědičně o-i dobré
Jer. 38,22. o-eli na tobě, kt. tě troštovali
Dan. 7,18. o. mají království až na věky
— 22. aby to království svati o-eli 

Mat. 5, 5. nebo oni dědictví o-í na zemi
— 19,29. život věčný dědičně o-i

Luk. 10,25. co čině život věčný o-im? 18, 18.
Sk. 1,18. o-el pole ze mzdy nepravosti
— 27,16. sotva jsme mohli o. Člun

Žid. 1, 4. vyvýšen, nad ně jméno dědičně o-l
— 14. jenž mají dědičně o. spaseni
— 6,12. skrze viru o-eli dědictví

Zj. 12, 8. nic neo-eli (drak i andělé jeho)
— 21, 7. kdož zvítězí, o-iť dědičně všecko

Obé.
Př. 20,12. ucho a oko, o. to učinil H.

Kaz. 3,20. o. to jde k místu jednomu 
o. j. z prachu 
o. navracuje se do prachu 

Iz. 1,31. i bude to o. hořeti spolu
— 47, 9. o. to přijde na tě pojednou 

Mat. 9,17. bývá o. zachováno
Fil. 1,23. k o-émuť se k tomu nakloňuji 

Obec.
Iz. 14,31. aniž bude, kdo by stranil z o-i 
Sk. 19,39. svoláni o-e

Obecenství.
1 Jan 1, 3. abyste i vy s námi o. měli

o. naše aby b. s Otcem i se Synem
— 6. díme-li, že s nim o. máme
— 7. v světle, o. máme vespolek

Obecný.
3 M. 4,27. že zhřeší člověk z lidu o-ého
4 M. 20,19. o-ou silnici půjdeme
5 M. 20, 6. ještě nepřišla k o-ému užíváni
1 Sam.21, 4. nemámť chleba o-ého
2 Kr. 25,11. jiný o. lid zavedl Nebuzardan 
Job 6,18. roztěkají se od toku svého o-ého 
Ž. 49, 3. z lidu o-ého, jako z povýšených 
Iz. 2, 9. klaní se o. člověk
Jer. 26,23. tělo do hrobů lidu o-ého
— 52,15. jiný o. lid zavedl Nebuzardan 

Ez. 23,42. i k mužům z o-ého lidu vysílaly
— 42,20. dělila svaté místo od o-ého
— 48,15. bude místo o-é pro město 

Mk. 7, 2. o-ýma rukama jisti chleby 
Sk. 2,44. měli všecky věci o-é; 4, 32.
— 5,18. vsázeli je do žaláře o-ého
— 10,14. jsem nejedl nic o-ého; 11* 8.
— 28. abych žádného nepravil o-ým býti 

Tit. 1, 4. vlastnímu synu u víře o-é
Obéd.

Kut 4,17. nazvaly ho O.
— 21. Mat. 1, 5. Luk. 3, 32.

1 Par. 2,12. Bóz zplodil O-a, O. Izai; Mat. 1, 5.
— 11,47. O. (udatný rytíř)

2 Par. 23, 1. pojal v smlouvu syna O-ova
Obededom.

2 Sam. 6,10. (truhla) do domu O-a
— 11. pobyla truhla H. v domě O-a
— 12. požehnal domu O-ovu; 1 Par. 13,14.

1 Par. 15,17. 18. ustanovili O-a; 24. 16, 38.
— 21. O. na harfách při zpěvu
— 25. přenesli truhlu z domu O-ova

2 Par. 25,24. se nalezlo v domě B. u O-a

Obehnati.
Kaz. 9,14. přitáhl král mocný, a o-av

Obejiti.
4M. 21, 4. aby obešli zemi Idumejskou 
Joz. 6, 4. obejdete město sedmkrát
— 15. obešli město sedmkrát

1 Sam.ll, 9. zítra, když slunce obejde
2 Sam. 5,23. obejda je, dotřeš na ně 
Neh. 7, 3. až obejde slunce
Ab. 2,16. obejdeť kalich pravice H.

Obejmouti.
1 M. 29,13. Lában objav ho, políbil
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1 M. 33, 4. Ezau proti němu, a objal ho 
Sk. 20,10. Pavel objav jej, řekl 

Obeslati.
1 Kr. 18,20. o-al Achab syny Izr.

Obestření.
1 Kor. 11,10. mát žena mí ti o. na hlavě 

Obestři tL 
Př. 7,16. koberci jsem o-ela lůže 

Obestříti se.
Pláč 3, 43. o-els se hněvem
— 44. o-els se oblakem

Obezříti.
Mk. 3, 34. o-ev učedlníky vůkol sebe 

Obezříti se.
Mk. 9, 8. o-evše se, žádného neviděli

Oběd.
Mat. 22, 4. o. svůj připravil jsem 
Luk. 11,38. že se neumyl před o-em
— 14,12. když činíš o., nezov přátel

Obědvati.
Luk. 11,37. prosil ho, aby o-al u něho 
Jan 21,12. 15. Ježíš: Pojďte, o-ujte 

Oběsiti.
1 M. 40,19. o-í tě na dřevě
— 22. vládaře o-il; 41, 13.

Joz. 8,29. krále Hai o-il na dřevě 
Ezd. 6,11. na němž by o-en byl takový 
Est. 7, 9. o-tež ho na ní; 8, 7.

Oběsiti se.
2Sam.l7,23. Achitofel o-il se
Mat, 27, 5. (Jidáš) o-il se; Sk. 1, 18.

Oběšen.
1 M. 41,13. (správce nad pekaři) o.
Est. 2,23. o-i jsou oba na šibenici

Obet.
1 M. 4, 3. obětoval Kain o. H.
2 M. 10,25. dáš také v ruce naše o-i
— 29,24. o. obracení před H.
— 34, 25. nebudeš obětovati krve o-i
— 35,22. přinášeli o. zlata H.
— 36, 6. žádný více o-i k svatyni 

3M. 6,20. tato j. O. Aronova a synů
7, 1. řád o-i za provinění

— 16. z dobré vůle obětoval o.
4 M. 5,15. 18. 25. o. veliké horlivosti
— 6,21. o. Hospodinu za odděleni
— 15, 3. obětovati slibenoq o.
—- 8. volka v o. k splnění slibu
— 16,15. nepatřiž na o-i jejich
— 18, 8. o-i, kt. se pozdvihuji; 11.

5 M. 12,17. jisti v městě svém o-í svých
— 27. krev o-i vylita bude na oltář H.
— 33,19. obětovati o-i spravedlnosti 

Joz. 22,26. oltář, ne pro zápaly a o-i
1 Sam. 3,14. nebude vyčištěna žádnou o-i
— 15,22. zdaliž libost má H. v o-ech
— 20, 6. o. výroční jeho rodina

2 Par. 7,12. vyvolil jsem za dům o-i 
Ezd. 8,25. odvážil jsem jim o.
Neh. 10,37. prvotiny o-í kněžim; 13, 5.

Ž. 16, 4. neokusím o-i jejich
— 20, 4. rozpomeniž se na všecky o-i
— 40, 7. o-i a daru neoblibils
— 50, 5. smlouvu se mnou při o-ech
— 8. tě obviňovati z příčiny o-í
— 51,18. neoblíbil bys o-i, bychť ji i dal
— 19. o-i Boží duch skroušený
— 21. zalíbíš o-i spravedlnosti

zápaly a páleni celých o-í
— 116,17. obětovati budu o. diků činěni 

Př. 15, 8. o. bezbožných ohavnosti; 21, 27.
— 21, 3. více se líbí H., nežli o.

Kaz. 5, 1. k slyšení, nežli k dáváni o-í
Iz. 1,11. k čemu j. mi množství o-í?
— 13. nepřinášejte více o-i oklamáni
— 61, 8. nenávidím loupeže při o-i
— 65,11. vykonáváte tomu počtu o-i 

Jer. 6,20. aniž o-i vaše j. mi příjemné
— 7,22. jsem nemluvil s otci o o-ech
— 11,15. o-i svaté odešly od tebe
— 46,10. o. Panovníka H. v zemi půln.

Ez. 36, 38. jako stádo k o-em
— 39,19. budete piti krev z o-í
— 45, 1. obětovati o. H., díl země
— 46,20. vaří kněži o-i za vinu
— 48,12. díl z o-i té země
— 20. tuto o. obětovati v o. svátou 

Dan. 8,11. zastavena ustavičná o.; 13. 12, 11. 
Oz. 3, 4. budou synové Izr. bez o-i
— 6, 6. milosrdenství oblibuji a ne o.

Am. 5,25. zdaliž jste mně o-i na poušti
Soí. 1, 7. přistrojil zajisté H. o.
—- 8. v den o-i Hospodinovy

Mal. 1, 7. přinášejíce o. poškvrněnou
— 10. o-i nepřijmu z ruky vaší
— 11. kadění jménu mému a o. čistá
— 2, 3. na tváře vaše lejno o-í
— 3, 3. obětujíce o-i v spravedlnosti
— 4. zachutná sobě H. o. Judovu
— 8. v čem tě loupíme? V o-ech 

M*t. 9,13. milosrdenství a ne o-i; 12, 7.
Mk. 9,49. všeliká o. solí bude osolena

12,33. milovati bližního j. nad o-i
Luk. 2,24. aby dali o., jakož povědíno
ňím. 12, 1. vydávati těla svá v o. živou
— 15,16. aby byla o. pohanů vzácná

1 Kor. 10,18. kt. jedí o-i, nejsou účastnici oltáře?
2 Kor. 9,12. služba o-i této doplňuje nedostatky 
Ef. 5, 2. vydal sebe za nás, dar a o.
Fil. 2,17. bychť obětován byl pro o. víře
žid. 7,27. za viastní hříchy o-i obětovati
— 8, 3. k obětování o-í ustanoven
— 9,23. nebeské věci lepšími o-mi
— 10, 1. 11. jednostejné o-i
— 5; o-i a daru nechtěl jsi; 8.
— 11. jednostejné často obětuje o-i
— 14. jednou o-í dokonalé učinil
— 11, 4. lepši o. Bohu obětoval Abel
— 13,16. v takových o-ech zvláštní libost

1 Jan 2, 2. o. slitování za hříchy; 4, 10.
Obět dobrovolná.

3 M. 23,38. kromě všech d-ých o-í; 4 M. 15, 3.;
5 M. 12, 6. 17. Ezd. 3, 5. Am. 4, 5.
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Ezd. 8,28. stříbro i zlato j. o. d-á H.
2. 119,108. d-é o-i úst mých oblib

Obět chvály.
3 M. 7,12. obětovati bude v o. ch.; 13. 22, 29.
— 15. maso z o-i ch. jedeno bude

2 Par. 29,31. o-i vítézné a o-i ch.
2. 50,14. obětuj Bohu o. ch.; 107, 22.
— 23. o. ch., ten mne ucti
— 107,22. obětujíce o-i ch.

Am. 4, 5. pálíce o. ch. z kvašených věci 
2id. 13,15. obětujme Bohu o. ch. vždycky 

Obět mokrá.
3 M. 23,18. s o-mi suchými i m-ými 
4M. 15, 5. vína v o. m-ou čtvrtinku hin
2 Kr. 16,13. obětoval o. m-ou svou
Iz. 57, 6. na něž vyléváš m-ou o.
Jer. 7,18. obětovali o-i m-é bohům cizím;

19, 13. 32, 29. 44, 17. 19.
Ez. 20,28. tu obětovali m-é o-i 
Joel 1, 9. od jata j. m. o. z domu H.
— 13. nevnáŠi se do domu B. m-é o-i

Obět ohnivá.
2 M. 29,18. o. o. H-u; 25. 41. 30, 20.
3 M. 1, 9. v o. o-ou; 13. 17. 2, 2. 9. 3, 5.
— 2,11. kvasu neb. obětovati v o. o-ou H.
— 23,18. o. o. vůně spokojující H.; 4 M. 15,

10. 29, 6.
— 24, 7. kouření pamětné v o. o-ou 

5M. 18, 1. o-i o-é H. jisti budou kněží 
Joz. 13,14. o-i o-é jsou dědictví Léví

Obět pokojná.
2M. 20,24. obětovati budeš na něm p-é o-i 
3M. 3, 1. o . p .  bude; 22, 21.
— 3. obětovati z o-i p-é ohnivou; 9.
— 4,10. jako se odjímá od volka o-i p-é
— 26. jako i tuk o-í p-ých; 31. 35. 6, 12.
— 7,11. tento bude řád o-i p-é
— 9, 4. 18. vola a skopce k o-i p-é;

4 M. 6, 14.
— 22. sstoupil od obětování o-i p-é
— 22,21. kdo by obětoval o. p-ou H.
— 23,19. dva beránky roční k o-i p-é

4 M. 7,17. k o-i p-é volové dva
— 88. všeho dobytka k o-i p-é

5 M. 27, 4. 7. když přejdeš Jordán, obětovati
budeš o-i p-é 

Joz. 8,31. obětovali i o-i p-é j

Soud. 20,26. obětovali o-i zápalné a p-é; 21, 4.
1 Sam.10, 8. abych obětoval o-i p-é
— 11,15. o-i p-é před H.; 2 Sam. 6,17.

2 Sam. 6,18. přestal D. obětovati o-i p-ých
— 24,25. David o-i p-é; 1 Par. 21, 26.

1 Kr. 3,15. Šalomoun o-i p-é; 8, 63. 9í 25.
— 8,64. tuky p-ých o-i; 2 Par. 7, 7.

1 Par. 16, 1. obětovali o-i p-é před Bohem
2 Par. 33,16. Manasses obětoval o-i p-é 
Př. 7,14. o-i p-é jsou u mne
Ez. 43,27. kněží na oltáři p-é o-i

Obět sem i tam obraceni.
3 M. 7, 30. hrudi v o. s. i t. o. H.; 4 M. 18, 18.
— 8,27. obraceti s. i t. v o. o. před H.

4 M. 18,11. o., kt. sem i tam obracina bývá

Obět suchá.
3M. 2,11. o. s. nebude kvašena
— 5,13. ostatek kněží, jako při o-i s-é
— 6,14. řád při o-i s-é
— 23. s. o. kněžská celá spálena

4 M. 5,15. o. s. pamětná j.; 18. 26.
Joz. 22,29. oltář k o-em s-ým
1 Sam. 2,29. tyli prvotinami o-í s-ých
1 Kr. 18, 36. když se obětuje o. s.
2Kr. 3,20. bývá o. s., a aj, vody přicházely
1 Par. 23,29. při běli k o-em s-ým 
Jer. 14,12. o. s-ou neoblíbím
Joel 1, 9. odjata j. s. o. z domu H.
Am. 5,22. s-é o-i vaše neoblíbím 

Obět večerní.
Ezd. 9, 4. seděl jsem zděšený až do o-i v.; 5. 
2. 141, 2. příjemné, jako o. v.
Dan. 9,21. dotekl se mne v čas o-i v.

Obět vzhůru pozdvižení.
2 M. 25, 2. ať mi vybírají o. v. p.
— 3. tatoť j. o. p.; 30, 13.
— 30,15. 35, 24. 3 M. 7, 14. 32. 22, 12. 4 M.

15, 19. 20. 21.
— 35, 5. sebeřte ze sebe o. p.

4 M. 18,19. o. v. p. z věcí posvěcených; 26.
Ez. 20,40. vyhledává ti budu o-i v. p.; 45,13.16. 

Obět za hřích.
2 M. 29,14. maso spálíš; nebo o. za h-y j.
3 M. 4, 3. kněz obětovati bude H. v o. za h. 
—. 21. o. za shromážděni
— 5, 9. pokropí krví oltáře; o. za h. j.
— 6,25. řád o-i za h.; 7, 37.
— 9, 3. kozla k o-i za h.; 23, 19.
— 15. vzav kozla o-i za h. lidu
— 10,16. Mojžíš hledal kozla k o-i za h.
— 16, 5. vezme 2 kozly k o-i za h.
— 6. Aron volka svého v o. za h.; 11.
— 9. obětovati jej bude za h.
— 27. volka za h. a kozla za h. vynese

1 Sam. 6, 4. jakáž j. to o. za h.?
Ezd. 6,17. k o-i za h. za všecken Izrael 
2. 40, 7. zápalu a o-i za h. nežádal jsi 
Iz. 53,10. polože duši svou v o. za h.
Ez. 44,29. o-i suché a za h. jisti budou 
Oz. 4, 8. o-i za h. lidu mého jedí 
2id. 5, 1. dary i o-i za h-y
— 10, 6. ani o-í za h. jsi neoblíbil
— 8. zápalů i o-í za h. nechtěl jsi
— 12. jednu o. obětovav za h-y
— 18. neniť více o-i za h.
— 26. nezůstávalo by již o-i za h-y

Obět zápalná.
2 M. 29,38—42. z. o. ustavičná; 4 M. 28, 3. násl.
3 M. 8,18. přivedl skopce o-i z-é; 2 M. 29,18.25.

— 9,24. spálil o. z-ou; 1 Kr. 18, 38.
— 12, 6. beránka na o. z-ou; 14, 13.
— 16, 3. s beranem k o-i z-é
— 23,12. 18. o. z. (o slavnostech); 4 M. 28 a 29.

4 M. 6,14. (při slibu nazarejství)
— 8,12. (při očišťování Levitů)

5 M. 33,10. klásti o. z-ou na oltáři tvém 
Soud. 13,23. nebyl by přijal o-i z-é

26



402 Obět zápalná —- Obětovati.

Ž. 66,13. do domu tvého se z-ými o-mi 
Iz. 1,11. syt jsem z-ých o-í skopců 
Jer. 14,12. o. z-ou, neoblíbím sobě;

(Jer. 6, 20.)

Oběti zápalné obětovali:
1 M. 8, 20. Noe
— 22, 2—13. Abraham na hoře Moria

3 M. 9, 2. Aron ponejprvé
4 M. 23, 2. 3. Balák a Balám
Joz. 8,30. 31. Jozue na hoře Hébal 
Soud. 20,26. synové Izraelští v Sílo; 21, 19.
1 Sam. 6,14. 15. muži Betsemští
— 7, 9. Samuel v Masfa
— 13, 9. Saul v Galgala

2 Sam. 6,17. David na Siónu
1 Kr. 3, 4. Šalomoun v Gabaon 1000 o-í z-ých 
2Kr. 3, 27. král Moabský syna svého
1 Par. 29,21. David a knížata Izraelská
2 Par. 29,27. 32. Ezechiáš a lid Izraelský; 31, 2. 
Ezd. 8, 35. vrátivší se ze zajetí
Job 1, 5. 42, 8.

Obětován.
Sk. 21,26. až i o-a j. obět za každého
1 Kor. 5, 7. Beránek za nás o., Kristus
Fil. 2,17. bychť i o. byl pro oběť a službu
2 Tim. 4, 6. nebo se k tomu blížím, abych o. byl 
Žid. 9,28. Kristus jednou j. o.

Obětování.
1 Sam. 15,21. přední z věcí proklatých k o. H.
1 Par. 29,14. moc k dobrovolnému o. tobě?
Mal. 1, 8. když přivodíte slepé k o.
Žid. 8, 3. k o. darů a obětí ustanoven
— 9,26. skrze o. sebe samého zjeven j.
— 10,10. posvěceni jsme skrze o. těla Ježíše

1 Petr 2, 5. k o. duchovních obětí vzácných B.

Obětovaný.
Ez. 40, 43. na štocích maso věcí o-ých

Obětovati.
1 M. 4, 3. o-l Kain z úrody zemské obět H.
— 4. Abel o-l z prvorozených stáda
— 8,20. o-l zápaly na tom oltáři
— 22, 2. vezmi Izáka a o-uj ho tam
— 13. vzal skopce toho, a o-l jej

2 M. 3,18. na poušť, abychom o-li
— 5, 8. poďme, o-ujme Bohu našemu

8,25. o-ujte Bohu svému tu v zemi; 28.
— 35,24. kdo o-l obět stříbra a mědi 

3M. 1, 3. samce bez vady o. bude
— 4,14. o. bude volka v obět za hřích
— 7,12. o. bude koláče nekvašené
— 10, 1. o-li před H. oheň cizí
— 14,12. beránka o. bude v obět za hřích
— 16, 9. o. bude Aron kozla toho
— 21, 8. chléb Boha tvého o-uje
— 22,15. kt. by Izraelští o-li H.
— 20. vadu, nebudete o.; 5 M. 15, 21.
— 25. z ruky cizozemce nebudete o.

4 M. 3, 4. když o-li cizí oheň před H.
— 7,10. o-li knížata

o-li dar svůj před oltářem
5M. 16, 2. o. fáze; (2 Par. 30, 15. Ezd. 6, 20.)

5 M. 32,17. o-li ďáblům, ne Bohu
— 33,19. tam budou o. oběti spravedlnosti 

Soud. 11,31. bude H-ovo, abych to o-l v obět
1 Sam.13,12. o-l jsem oběti zápalné
— 15,15. aby to o-l Hospodinu
— 22. aj, poslouchati lépe j., nežli o.
— 16, 2. 5. přišel jsem, abych o-l H.

2 Sam. 6,18. přestal David o., dal požehnáni
— 23,16. nechtěl ji piti, ale o-l ji H.

1 Kr. 8,64. král o-l tu oběti zápalné a suché
— 13, 2. o. bude na tobě kněži výsostí

2 Kr. 5,17. nebude více o. bohům cizím
1 Par. 29, 5. by co chtěl dobrovolně o. dnes
— 9. dobrovolně o-li H.; 2 Par. 31, 14.

2 Par. 7, 7. Šalomoun o-l tu oběti zápalné
— 28,23. těm o. budu, aby mně pomáhali
— 30,15. o-li beránka velikon.; Ezd. 6, 20.
— 31,14. což dobrovolně o-li Bohu
— 33,17. ještě lid o-l na výsostech 

Job 1, 5. vstávaje ráno, o-l zápaly
— 42, 8. abyste dali o. obět za sebe 

ž. 4, 6. o-ujte oběti spravedlnosti
— 27, 6. b. o. v stánku j. oběti plésáni
— 50,14. o-uj Bohu obět chvály
— 23. kdož o-uje obět chvály
— 51,21. voly na oltáři tvém o. budou
— 54, 8. buduť dobrovolně oběti o.
— 106, 37. o-li syny a dcery své ďáblům
— .38. o-li trapidlům Kananejským
— 116,17. tobě o. budu óbět díků činění 

Př. 21,27. by j i ' s nešlechetností o-li
Iz. 40, 20. pro chudobu nemá co o.
Ez. 20, 28. tu o-li mokré oběti své
— 23,39. o-vše syny své ukydaným bohům
— 45, 1. o: budete obět H., díl země
— 48, 8. obět, kterouž o. budete; 9.

Oz. 13, 2. kt. o-uji, telata ať líbají
Jon. 1,16. o-li obět H. a sliby činili
— 2,10. já o. budu tobě, což jsem slíbil 

Mal. 1,14. o-uje Pánu to, což j. churavého 
Mat. 2,11. o-li jemu dary, zlato, kadidlo
— 5,23. d-l-li bys dar svůj na oltář; 24.
— 8, 4. o-uj dar, kt. přikázal Mojžíš 

Mk. 1, 44. o-uj za očištěni své
Luk. 5,14. joi, o-uj za očištění
Sk. 7, 41. o-li oběti té modle
— 14,13. kněz Jupiterův chtěl s lidem o.; 18. 

1 Kor. 8, 1. 4. o pokrmich, kt. se modlám o-uji
— 10, 20. anobrž což o-ují pohané

ďáblům o-uji a ne Bohu
žid. 5, 1. aby o-l i dary i oběti; 8, 4. 9, 9.
— 3. povinen j. za sebe samého o.
— 7. s křikem velikým a slzami o-l
— 7,27. učinil to jednou, samého sebe o-v
— 9, 7. o-uje sám za sebe, i za lidské
— 14. sebe o-l nepoškvměného
— 25. ne aby častokrát o-l sebe
— 10, 1. obětmi, kt. po všecka léta o-uji
— 2. svědomí z hříchu ti, kt. o-ují
— 8. kt. se podlé zákona o-ují
— 11. jednostejné často o-uje oběti
— 12. jednu obět o-v za hříchy
— 11, 4. lepší obět B. o-l Abel nežli Kain
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Žid. 11,17. věrou o-l Abraham Izáka 
jednorozeného o-l

— 13,15. o-ujme Bohu obět chvály
Jak. 2,21. o-v syna svého Izáka na oltář 

Obětující.
Kaz. 9, 2. o-ího jako toho, kt. neobětuje 
Mal. 2,12. i o-ího dar H-u zástupů 

Obhájce.
Oz. 10, 6. v dar králi, kt. o. býti měl 

Obhajování.
Soud. 10, 1. povstal k o. Izraele Tola 

Obhlédnouti.
5 M. 12,13. na žádném mistě, kt. by o-dl 
Ez. 20, 6. do země, kt. jsem jim o-dl 

Obhlédnouti se.
Jer. 31,26. v tom jsem procítil a o-dl se 

Obhoření.
Iz. 3,24. o. místo krásy 

Obhořeti.
Pis. 1, 6. nebo jsem o-la od slunce 

Obcházení.
Ž. 19, 7. o. jeho až zase do končin

Obcházeti.
5 M. 2, 1.3. o-li jsme horu Seir 
Joz. 6, 3. o. budete město muži bojovní
— 18,14. odkudž o-i vůkol k straně moře 

1 Sam. 7,16. chodě každého roku o-l
Job 1, 7. procházel jsem zemi, a o-l; 2, 2.
Iz. 23,16. o-ej město, ó nevěstko!
Jer. 31,22. žena bude vůkol o. muže 
Mat. 9,35. o-l Ježíš města i městečka
— 23,15. o-ite moře i zemi

Mk. 6, 6. o-l vůkol po městečkách uče
1 Petr 5, 8. ďábel jako lev řvoucí o-í

Obchod.
1 M. 34,10. osaďte se a o. veďte; 21. 42, 34.
— 46,33. jaký jest o. váš; 47, 3.

Jon. 1, 8. jaký j. o. tvůj a odkud jdeš?
Obilé, obilí.

1M. 27,28. dejž tobě Bůh hojnost o.; 37.
— 41,35. a sklidí q. k ruce Faraonovi; 49.
— 42, 3. aby nakoupili o. v Egyptě
— 25. aby naplněni byli pytlové o-ím
— 26. vloživše o. svá na osly

3M. 25, 5. což se samo od sebe zrodí o.
4 M. 18,12. vína a o. prvotiny
5 M. 7,13. požehná o. tvému
— 12,17. jisti desátky o.; 14, 23.
— 18, 4. prvotiny o., vina dáš jemu
— 23,25. všel-li bys do o. bližního svého
— 33,28. v zemi o-im a vínem oplývající 

Soud. 15, 5. pustil do o. Filistinských 
Neh. 10,39. oběti o., mstu a oleje
— 13, 5. skládali desátky z o.; 12.

Job 5, 5. o. jeho sžíře hladovitý
— 26. jako odnášeno bývá zralé o.

Ž. 4, 8. když o. a víno se obrodí
— 65,10. nastrojuješ o. jejich
— 14. údolí přistřína o-im

72,16. hrst o-i do země na vrchu hor

ž. 78,24. o. nebeské dával jim
Př. 11,26. kdo zadržuje o., zlořečí mu lid
Iz. 21,10. mé j. humno a o.
— 62, 8. nedám o. tvého nepřátelům 

Jer. 5,17. vytrávi o. tvé
Oz. 2, 8. jsem já dával jí o., mest
— 9. poberu zase o. své v čas jeho
— 22. země vyslyší o. i mest i olej
— 7,14. pro o. a mest shromažďujíce se 

Joel 1,10. pohubeno o., vyschl mest; 17.
— 2,19. já pošli vám o., mest a olej
— 3,13. přičiňte srp, nebo uzrálo o.

Am. 5,11. chudého, a břímě o. béřete od něho
— 8, 5. abychom prodávali o.

Zach. 9,17. o. mládence a mest panny 
Mat. 12, 1. v sobotu skrze o.; Mk. 2, 23.

Luk. 6, 1.
Mk. 4,28. potom plné o. v klasu
Sk. 7,12. uslyšev Jákob, že by o. bylo v Eg.

Obilnice.
1 M. 41, 56. otevřel Jozef všecky o.
Jer. 50, 26. zotvírejte o. její
Oz. 9, 1. miluješ mzdu po všech o-ích

— 2. o. ani pres nebude jich pásti 
Joel 1,17. zbořeny jsou o.
Am. 8, 5. pomine sobota, abychom otevřeli o.? 
Ag. 2,20. zdali již j. semeno v o-i?
Mat. 3,12. pšenici do o.; Luk. 3, 17.

Obilný.
Am. 8, 6. abychom plevy o-é prodávali 

Obírati se.
Job 31, 5. o-al-li jsem se s neupřímností?
Jer. 2, 8. kt. se o-ají se zákonem 
Sk. 19,19. kt. se s marnými uměními o-ali 
Kol. 2,21. ani okoušej, aniž se s tím o-ej 

Objímáni.
Kaz. 3, 5. čas o. a čas vzdáleni se od o.

Objímati.
1 M. 48,10. (Izrael) líbal a o-l je
Př. 5,20. proč bys o-l život postranní
Pis. 2, 6. pravicí svou o-á mne

Objížděti.
2Kr. 3, 9. když o-li cestou za sedm dní 

Obklíčen.
Žid. 5, 2. jsa i sám o. nemoci

Obklíčený.
Mat. 4,24. vodili k němu neduhy o-é

Obklíčiti.
1 M. 15,12. hrůza a tma veliká o-la jej 
Joz. 8,22. o-l Izrael nepřátely své 
Soud. 20,43. tak o-li Beniaminské
2 Sam.22, 5. o-ly mne úzkosti smrti
2 Kr. 6,15. vojsko o-lo město
Job 16,13. o-li mne střelci jeho 
ž  18, 5. o-lyť mne bolesti smrti; 116, 3.
— 6. mne o-ly bolesti hrobu
— 32,10. toho milosrdenství o-i
— 40,13. mne o-ly zlé věci
— 49, 6. nepravost těch mne o. měla
— 118,10. všickni národové o-li mne
— 11, mnohokrát o-li mne
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Ž. 139, 5. ze zadu i z předu o-ls mne 
Pláč 3, 5. mne o-l přeodpornou hořkostí 
Jon. 2, 4. řeka o-la mne

6. o-ly mne vody až k duši 
propast o-la mne 

Luk. 5, 9. hrůza byla jej o-la
19, 43. o-í tě nepřátelé tvoji válem 

Sk. 9, 3. o-lo jej světlo s nebe; 26, 13.
— 22, 6. o-lo mne světlo veliké

Fil. l, 12. to, což mne o-lo, k prospěchu 
Zj. 20, 9. o-li stany svátých 

Obkličovat!.
Job 22,10. protož o-ují tě osidla
— 40,17. vrbi potoční o-uje jej

Ž. 22,13. o-ujíť mne býkové mnozí
55,11. dnem i nocí ty věci je o-ují

— 88,18. o-ují mne jako voda
— 140,10. vůdce těch, jenž o-ují mne 

Ab. 1, 4. bezbožný o-uje spravedlivého

Obkličující.
Ž. 17, 9. od nepřátel mých o-ích mne 
žid. 12, 1. odvrhouce o. nás hřích

Obláčeti.
5 22,14. v zlou pověst ji o-eje 
Př. 23,21. ospanlivost v hadry o-í 
Iz, 50, 3. o-ím nebesa v smutek

Obláčeti se.
5 M. 22, 5. aniž se o. b. muž v roucho ženské 
Est. 6, 8. roucho, do kt. se král o-í 
Job 29,14. v spravedlnost jsem se o-el 
Je .̂ 4, 30. ačkoli o-íš se v šarlat 
Sof. i, 8. kt. se o-ejí v roucho cizozemců 
Ag. 1, 6. o-íte se, ale žádný nemůže se 

zahříti
Luk. 16,19. o-el se v Šarlat a v kment 

Oblak.
1 M. 9,13. duhu postavil jsem na o-u
— 14. když uvedu mračný o. nad zemí,

a ukáže se duha na o-u
2 M. 14,20. byl Egyptským o-em a tmou

16,10. sláva H. ukázala se v o-u
— 19, 9. půjdu v hustém o-u; 16. 24, 16. 18. 
—* 16. o. hustý na té hoře
— 24,15. přikryl o. horu; 16.
—- 16. přikryl ji o. za šest dní

zavolal na M. z prostřed o-u 
34, 5. sstoupil H. v o-u; 4 M. 11, 25.

—• 40,34. přikryl o. stánek úmluvy
35. nemohl vjíti; nebo byl nad ním o. 

—* 36. když odnášel se o. s příbytku 
4 M. 9,17. když se zdvihl o. od stánku 

na kt. místě pozůstal o., tu 
—• 10,34. o. H. byl nad nimi ve dne 

5M. 33,26. u velebnosti své na o-cích 
Soud. 5, 4. o-ové déšť vydali
2 S^m.22,12. položil vůkol sebe o-y husté
— 23, 4. když slunce vychází bez o-ů

1 Kr. 8,11. nemohli sloužiti pro ten o.
2 Par. 5,13. o. naplnil dům ten 
Job 7, 9. jakož o. hyne a mizí
— 20, 6. hlava jeho o-u by se dotkla

Job 22,14. o-ové jsou skrýše jeho
— 26, 8. zavazuje vody v o-cích

aniž se trhá o. pod nimi
— 9. roztahuje na něm o-y své
— 35, 5. spatř o-y, vyšší nežlis ty
— 36,32. o-y zakrývá světlo

ž. 36, 6. pravda tvá až do nejvyšších o-ů; 
57, 11. 108, 5.

— 68, 5. cestu tomu, kt. se vznáší na o-cích
— 35. velikomocnost jeho na o-cích
— 77, 18. vydali povodně o-ové
— 78, 14. vedl je ve dne v o-ce
— 23. rozkázal o-ům s hůry
— 97, 2. o. a mrákota j. vůkol něho
— 104, 3. užívá hustých o-ů misto vozů
— 105,39. roztáhl o. k zastíráni jich
— 147, 8. zastírá nebesa hustými o-y 

Př. 3,20. o-ové vydávají rosu
— 8,28. když upevňoval o-y u výsosti
— 16,15. přívětivost jako o. s deštěm jar.
— 25,14. jako o-ové bez deště 

Kaz. 11, 3. když se naplňují o-ové
— 4. kdo hledí na husté o-y
— 12, 2. navrátí se hustí o-ové po*dešti 

Iz. 4, 5. stvoří H. nad shromážděním o.
— 44,22. zahladím jako o. přestoupení tvá
— 45, 8. o-ové dštěte spravedlnost
— 60, 8. kt. se jako hustý o. sletují?

Jer. 4,13. jako o-ové vystupuje
— 51, 9. soud jeho až k nejvyšším o-ům 

Pláč 2, 1. jak hustým o-em prchlivosti
— 3, 44. obestřels se o-em

Ez. 1, 4. o. veliký a oheň plápolající
— 8,11. o. kaděni vzhůru vstupoval
— 10, 3. o. hustý naplnil síň vnitřní
— 4. naplněn dům hustým o-em
— 34,12. den o-u a mrákoty

Dan. 7,13. s o-y nebeskými podobný Synu čl. 
Oz. 6, 4. vaše dobrota j. jako o. ranní; 13, 3. 
Joel 2, 2. den o-u a mrákoty; Sof. 1, 15.
Nah. 1, 3. o. j. prach noh jeho 
Mat. 17, 5. o. světlý zastínil je; Mk. 9, 7.

hlas z toho o-u řkoucí; Mk. 9, 7.
— 24, 30. S. čl. přicházejícího na o-cích; 26,

64. Mk. 13, 26. 14, 62. Luk. 21, 27. 
Zj. 1, 7.

Luk. 9,34. stal se o., i zastínil je
— 12,54. když vídáte o. od západu 

Sk. 1, 9. o. vzal jej od oči jejich
1 Koř. 10, 1. otcové naši pod o-em byli
— 2. pokřtěni v o-ce a v moři

1 Tes. 4,17. zachváceni budeme do o-ů 
žid. 12, 1. takový o. svědků majíce 
Zj. 1, 7. aj, béře se s o-y
— 14,14. a aj, o. bělostkvoucí

a na tom o-u podobný Synu člov. 
Obléci.

1 M. 27,15. Rebeka o-kla Jákoba
— 41, 42. o-kl ho v roucho kmentové

2 M. 28, 41. o-češ Arona; 29, 5. 40, 13. (3 M. 8,7.)
3 M. 16, 4. v sukni lněnou svátou o-če se
4 M. 20, 26. o-češ v ně Eleazara
Rut 3, 3. pomaž se, roucho své o-c
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1 Sam.17, 38. dal Saul o. Davida
Est 4, 4. aby o-kli Mardochea; (6, 11.)
— 5, 1. o-kši se Ester v roucho královské
— 6, 9. o-kou muže, jehož král chce ctíti 

2. 104, 1. velebnost a krásu jsi o-kl
Pis. 5, 3. sukni svou, kterakž ji o-ku?
Iz. 61,10. Bůh mne o-kl v roucho spaseni 
Ez. 42,14. kněži o-kou roucha jiná 
Zach. 3, 4. No-kl jsem tě v roucha proměnná
— 13, 4. aniž proroci o-kou sukně z srsti 

Mat. 27,31. o-kli (Ježíše); Mk. 15, 17.
Luk. 15,22. přineste to roucho první a o-cte jej
— 23,11. Heródes o-kl (Ježíše) v roucho bílé 

Řím. 13,12. o-cme se v odění světla
1 Kor. 15,53. musí porušitelné o. neporušit.; 54.

smrtelné o. nesmrtelnost; 54.
Gal. 3,27. Krista jste o-kli
Ef. 4 ,24. vám náleží o. toho nového člověka
Kol. 3,10. o-kli toho nového (člov.)

Obléci se.
1 M. 38,19. o-kla se v Šaty své vdovské 
3M. 6,11. o-če se v roucho jiné
— 16,24. o-Čé se zase v roucha svá
— 32. o-če se kněz v roucha lněná

1 Sam.28, 8. změniv Saul oděv, o-kl se
1 Kr. 22,30. ty o-c se v roucho své 
Job 40, 5. v slávu a okrasu o-c se 
Ž. 93, 1. H. v důstojnost se o-kl 
Iz. 51, 9. o-c se v sílu, ó rámě H.
— 52, 1. o-c se v roucho okrasy, ó Jeruzal. 

Ez. 7,27. kníže o-če se v smutek
Jon. 3, 5. Ninivitští o-kli se v žíně 
Sk. 12,21. o-ka se v královské roucho 
ftím. 13,14. o-cte se v Pána Jezukrista 
Eí. 6,11. o-cte se v celé odění Boží 
Kol. 3,12. o-ctež se jako vyvolení Boži 
Zj. 19, 8. aby se o-kla v kment čistý 

Oblečen.
1 Sam.17, 5. v pancíř brněný byl o.
2 Sam. 6,14. byl o. v efod lněný
2 Par. 6,41. nechť jsou o-i v spaseni 
Ž. 35,26. v stud a hanbu ať jsou o-i
— 109,18. o. v zlořečenství jako v oděv
— 29. o-i protivníci moji v zahanbení 

Dan. 5,16. v Šarlat o. budeš
Zach. 3, 3. Jozue o. byl v roucha zmazaná 
Luk. 24, 49. dokudž nebudete o-i mocí z výsosti
2 Kor. 5, 2. v příbytek svůj o-i býti
— 3. jestliže o-i a ne nazi nalezeni 

Ef. 6,14. o-i jsouce v pancíř spravedlnosti
1 Tes. 5, 8. o-i jsouce v pancíř víry a lásky 
Zj. 3,18. roucho bílé, abys o. byl
— 11, 3. o-i jsouce v pytle
— 15, 6. sedm andělů, o-i rouchem lněným

Oblečený.
2 Kr. 19, 2. starší z kněží, o-é v žíně; Iz. 37, 2. 
Zj. 1,13. uzřel jsem o-ého v dlouhé roucho
— 4, 4. 24 starců, o-ých v roucha bílá

Oblehčovati.
Sk. 27,38. o-ali bárku

Oblehnout!.
5M. 28,52. o-e tě ve všech městech

1 Sam.23, 8. o-hl Davida i muže jeho
2 Sam.20,15. o-hli jej v Abel Betmaacha
1 Kr. 15,27. Izraelští o-hli byli Gebbeton
— 16,17. vŠecken Izrael o-hli Terzu
— 20, 1. Benadad, král Syrský, o-hl Samaří 

2Kr. 16, 5. Rezin a Pekach o-hli Achasa
— 17, 4. o-hl ho král Assyrský
— 18, 9. vytáhl Salm. proti Samaří a o-hl ji

1 Par. 20, 1. Joáb o-hl Rabbu; 2 Sam. 11, 1.
Ž. 53, 6. kt. tě vojensky o-hli, zahanbíš
Iz. 21, 2. Elame a ty Médský, o-hni (Babylon) 
Jer. 32, 2. vojsko Babyl. o-hlo Jeruz.; 39, 1. 
Luk. 19, 43. obklíčí tě nepřátelé, a o-ou 

Obléknouti.
Dan. 5,29. o-kli Daniele v šarlat 

Obleviti.
Rut 3,18. neo-í, až vše k místu přivede 

Oblevovati.
Job 29,24. u vážnosti mne míti neo-ali 
Luk. 18, 1. vždycky se modliti a neo.
2 Kor. 4, 1. neo-ujeme; 16.
Gal. 6, 9. činíce dobře neo-ujme
2 Tes. 3,13. neo-ujte dobře činíce

Oblézti.
3 M. 13, 41. po jedné straně o-e hlava 
Ez. 29,18. každá hlava o-la

Obležen.
2 Kr. 6,25. Samaří dlouho o-o bylo
— 24,10. o-o město (Jeruzalém); 25, 2.

Obležení.
Ez. 4, 2. 8. 5, 2.

Obležený.
Iz. 37,25. vysušil jsem potoky míst o-ých 
Luk. 21,20. když uzříte o. od vojska Jeruzalém 

Oblíben.
3 M. 19, 7. věc ohavná bude, a nebude o-&
1 Tim. 4, 9. hodná, aby všelijak o-a byla

Oblíbení.
Fil. 1,15. někteří také z o. Krista káží
1 Tim. 1,15. řeč všelijak o. hodná

Oblíbiti.
Job 33,24. o-lť jsem mzdu vyplacení 
Ž. 40, 7. obětí a daru neo-ls
— 51,18. neo-1 bys oběti, bychť ji i dal
— 119,108. dobrovolné oběti úst mých o-ib 

Iz. 57, 8. miluješ lože jejich, kde místo o-íš
1 Tes. 2, 4. jakož Bůh nás o-l
Žid. 10, 6. oběti za hřích jsi neo-1; 8.

Oblíbiti sobě.
Ž. 18,20. vytrhl mne, nebo mne s. o-l
— 132,13. o-l s. za svůj příbytek
— 14. nebo jsem s. to o-l 

Sk. 16, 3. toho s. o-l Pavel 
ftím. 15,27. takť s. to o-li
2 Tes. 2,12. ale o-li s. nepravost 
Žid. 11,35. neo-vše s. vysvobozeni

Oblibovati.
1 M. 6, 2. brali sobě ženy, kt. o-ali
1 Par. 29,17. Bože můj, ty upřímnost o-uješ 
Job 21,14. známosti cest tvých neo-ujeme
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2. 5, 5. ty, ó Bože, neo-uješ bezbožnosti
— 62, 5. lež o-uji
—• 101, 4. zlého nebudu o.

Př. 20,23. váhy falešné neo-uje H.
Kaz. 9f 7. o-uje Bůh skutky tvé
Iz. 58, 5. to j. půst, jakýž o-uji; 6.
Oz. 6, 6. milosrdenství o-uji a ne obět
2 Koř. 5, 8. o-ujeme raději vyjiti z těla
IT im . 1, 4. ani o. básni

Obličej.
Soud. 13, 6. jehož o. byl jako o. anděla
2 Sam.22,23. soudové jeho j. před o-em mým 
Job 13,16. před o. jeho pokrytec nepřijde
— 42, 8. nebo o. jeho přijmu
— 9. přijal Hospodin o. Jobův

2. 4, 7. pozdvihni nad námi jasného o-e
— 16, 8. představuji H. před o. svůj vždycky
— 21, 7. rozveselil jsi radosti o-e
— 34,17. zůřivý o. H. proti těm, kt. páši zlé
— 41,13. mne postavíš před o-em svým
— 42, 3. skoro-liž ukáži se před o-em Božim
— 44, 4. ale světlost o-e tvého
— 54, 5. nepředstavujíce Boha před o.
— 67, 2. zasvěť o. svůj nad námi
— 80, 4. ať nám svítí o. tvůj; 8, 20.
— 89,16. v světle o-e tvého choditi b.
— 90, 8. tajnosti naše na světlo o-e svého
— 95, 2. předejděme o. jeho s díkčiněním
— 100, 2. před o. jeho s prozpěvováním
— 140,14. přebývati před o-em tvým 

Př. 17,24. na o-i rozumného moudrost 
Pis. 2,14. holubičko má, ukaž mi o. svůj

o. tvůj žádostivý
— 5,15. o. jeho jako Líbán

Iz. 57,16. by duch před o-em mým zmizel 
Jer. 15,19. abys stál před o-em mým 
Dan. 10, 6. o. jeho na pohleděni jako blesk 
Mal. 1, 9. přijme-liž kterého z vás o.
Mat. 28, 3. byl o. jeho jako blesk 
Luk. 1,19. kt. stojím před o-em Božim
— 75. v spravedlnosti “před o-em jeho
— 9, 53. o. jeho obrácen k jití do Jer.

Sk. 2,28. tane utěšením před o-em svým
2 Kor. 2,10. pro vás jsem učinil před o-em Kr.
— 3, 7. pro slávu o-e jeho
— 8,21. před o-em Páně, ale i před lidmi 

Jak. 1,23. muži spatřujícímu o. v zrcadle
1 Petr 3,12. zůřivý o. Páně na ty, kt. činí zlé 
Juda 24. postaviti vás před o-em slávy své 
Zj. 4, 3. podoben byl o-em jaspidu

Obloha.
1 M. 1, 6. 7. 8. 15. 17. 20.
2. 19, 2. dílo rukou jeho o. zvěstuje 
Ez. 1,22. podobenství o-y nad hlavami 
Dan. 12, 3. stkviti se budou jgko blesk o-y

Obloupati.
2 Kr. 18,16. o-l EzechiáŠ dvéře chrámu

Obloupený.
1 M. 30,38. nakladl těch prutů tak o-ých 
Iz. 42,22. lid tento o. j.
Jer. 21,12. vychvacujte o-ého z ruky násilníka

Obloupiti.
2M. 3,22. tak o-ite Egypt
— 12,36. o-ili Egyptské

3 M. 19,13. aniž o-iš ho
Mat. 12,29. teprv by dům jeho o. mohl?
Luk. 10,30. kt. o-ivše jej a zranivše, odešli 
Kol. 2, 8. by vás neo-il moudrostí světa
— 15. o-iv knfžatstva i moci, vedl je

Obložen.
Ab. 2,19. o-ť j. zlatém a stříbrem 

Obloženi.
4 M. 16,38. rozkuje na plechy k o. oltáře; 39.

Obložený.
Žid. 9, 4. truhlu smlouvy o-ou zlatém

Obložiti.
2M. 25,11. o-iš ji zlatém čistým
1 Kr. 6,15. zdi domu o-il dřivím vnitř
— 20. oltář cedrový o-il zlatém 

Pis. 8, 9. o-íme je dskami cedrovými
Obluda.

Mat. 14,26. O. j.! a strachem křičeli 
Mk. 6,49. domnívali se, že by o. byla 

Oblysení.
3 M. 13,42. na tom o. byla by rána bílá

malomocenství zrostlo na o. jeho
— 43. uzří-li oteklinu ryšavou na o.

Obmeškati.
2 M. 21,19. toliko co o-al, jemu nahradi 
Sk. 20,27. nebo jsem neo-al zvěstovati

Obmeškávat!
2 Petr 3, 9. někteří za to mají, že o-á 

Ohmetati.
Ez. 13,14. jste o-ali vápnem ničemným 

Obmezeni.
Ez. 43,12. o. jeho vůkol nejsvětějŠi j.

Obmeziti.
2M. 19,23. o-z horu a posvěť ji 

Obměkčen.
2 Kr. 22,19. o-o j. srdce tvé; 2 Par. 34, 27.

Obměkčovati.
Ž. 65,11. dešti ji (zemi) o-uješ 

Obmitání.
Ez. 13,12. kdež j. o., jimž jste obmitali?

Obmitati.
Ez. 13,10. o-li vápnem ničemným; 22, 28.
— 12. kdež j. obmítání, jimž jste o-li?
— 15. není stěny, ani těch, kt. ji o-li

Obmysl.
Pláč. 3, 61. všecky o-y jejich proti mně

Obmyslnost.
Dan. 8,25. o-i svou šťastně svede lest

Obmýsleti.
Neh. 6, 2. ale oni mi zlé o-eU
Ž. 35, 4. zahanbeni ti, kt. mi zlé o-eji
— 52, 4. těžkosti o-í jazyk tvůj 

Př. 12,20. v srdci těch, kt. zlé o-eji 
Iz. 32, 7. nešlechetnosti o-i
— 8. šlechetný o-i šlechetné věci
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Jer. 38, 4. muž ten neo-í pokoje lidu 
Zach. 7,10. zlého bližnímu neo-ejte; 8, 17.
1 Kor. 13, 5. láska neo-í zlého 
žid. 11,40. něco lepšího nám o>el

Obmyt.
4 M. 31,23. vodou očišťováni o-o bude 
Pf. 30,12. od nečistot neni o-o 
Ez. 16, 4. vodou nebylas o-a
1 Kor. 6,11. ale o-i jste, posvěceni jste

Obmytí (vody).
Ei. 5,26. očistiv o-ím vody skrze slovo 
Tit. 3, 5. spasil nás, skrze o. druhého na

rozeni
Obmýtí.

ž. 51, 4. o-ej mne od nepravosti mé 
Jer. 4,14. o-ej od nešlechetnosti srdce 
Sk. 22,16. o-ej hříchy své

Obmývati.
2 Par. 4, 6. všecko k zápalům o-ali

Obnažen.
Ab. 2,16. piti budeš i ty a o. budeš 

Obnaženi
3 M. 18, 6. k přítelkyni krevní nepřistupuj k o.

Obnažený.
2 M. 32,25. vida Mojžíš lid o.
Mích. 1,11. o-enou majíc hanbu

Obnažili.
3 M. 20,18. a o-il by hanbu její
— 19. krevni přítelkyni svou by o-il
— 21. hanbu bratra svého o-il 

Iz. 3,17. H. hanbu jejich o-i
— 47, 2. o-ž nohy, odkryj hnáty 

Jer. 49,10. já o-im Ezau
Joel 1, 7. do cela o-il je
Ab. 3,13. až do hrdla o-iv základ
Sol. 2,14. cedroví jeho o-í

Obnažiti se.
1 M. 9, 21. (Noé) o-il se u prostřed stanu svého 
Iz. 32,11. o-te se, a přepašte se 
Pláč 4,21. opiješ se a o-iš se

Obnažování.
Ezd. 4,14. na o. krále neslušelo se nám divati

Obnažovati.
Ž. 29, 9. hlas H. o-uje i lesy

Obnovení.
3 M. 14, 48. rána v domě po o. jeho 
Dan. 8,14. přijdou k o. svaté služby 
ftím. 12, 2. promě&tež se o-ím mysli své 
Tit. 3, 5. skrze o. Ducha svátého

Obnoviti.
5M. 4,39. o-v to v srdci svém
1 Sam. 11,14. o-íme tam království
2 Par. 15, 8. Aza o-il oltář H.
2. 51,12. dncha přímého o-v u vnitřnostech 
Iz. 1,26. o-im soudce tvé, jako na počátku
— 61, 4. o-i města zpuštěná 

Plát 5,21. o-v dny naše

Obnoviti se.
Eí. 4,23. o. se duchem mysli své 
Žid. 6, 6. zase o. se ku pokání 

Obnovovati.
Job 10,17. o-uješ svědky své proti .mně 
2. 104,30. o-uješ tvář země 
Př. 17, 9. kdo o-uje věc, rozlučuje přátely 
Kaz. 3,15. Bůh o-uje to, což pominulo 

Obnovovati se.
Job 29,20. lučiště mé v ruce mé o. se b.
2. 103, 5. že se o-uje jako orlice mladost
2 Kor. 4,16. však ten vnitřní o-uje se

Obnovující.
Kol. 3,10. o-iho se k známosti

Obočí.
3 M. 14, 8. 9. kt. se očišťuje, sholi i o. své

Obohacen.
1 Kor. 1, 5. všemi věcmi o-i jste v něm 

Obohacovati.
2. 65,10. zemi a hojně ji o-uješ

Obohatiti.
1 M. 14,23. já jsem o-il Abrama

Oboje, obojí.
Ef. 2,14. Ont j. pokoj náš, kt. učinil o. jedno
— 16. v mír úvodě o. v jednom těle
— 18. o-i máme přistup k Otci

Oboječek.
Jer. 27, 2. zdělej sobě o-čky a jha

Obojek.
2 M. 28,32. okolek její jako o. u pancíře 
Job 30,18. kt. mne jako o. sukně svírá

Obor.
Sof. 1,11. vyhlazen b. všecken o. kupců

Oboření.
Iz. 30,13. na zdi, jejíž náhlé bývá o.

Obořiti se.
1 M. 19, 9. o-ili se násilně na muže toho
2 M. 4,24. že se o-il na něj H.

19,22. aby se neo-il na ně H.
Joz. 6, 5. o-i se zeď městská; 20.
Soud. 15,12. že vy se na mne neo-ite
1 Sam. 4,19. se o-ily na ni úzkosti jeji
— 22,17. nechtěli se o. na kněži H.

2 Sam. 1,15. přistoupě o-ř se na něj
1 Kr. 2,29. jdi, o-ř se na něj
1 Par. 15,13. o-il se H. Bůh náš na nás 
Job 1,19. vítr se o-il na děti, i zemřeli
— 20,22. ruka trapiče o-í se na něj 

2. 88,17. hněv tvůj na mne se o-il
— 106,29. až se na ně o-ila rána

Iz. 3, 8. se o-il Jeruzalém, a Juda padl 
Jer. 3,12. neo-i se tvář má zůřivá na vás 
Dan. 11,40. král půlnoční o-i se na něj 
Mat. 7,25. o-ili se na ten dům; 27.
Luk. 6,48. o-ila se řeka na dům ten 
Sk. 7,57. o-ili se jednomyslně na něj
— 14, 5. když se o-ili pohané i Židé
— 19,16. o-iv se na ně člověk ten
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Obot.
4 M. 21,10. položili se v O.

Obouti.
Ez. 16,10. obul jsem tě v drahé střevice
— 24,17. střevíce své obuj na nohy své

Obr.
1 M. 6, 4. o-ové byli na zemi v těch dnech
4 M. 13,34. také jsme tam viděli o-y

syny Enakovy, větší než jiní o-ové 
5M. 2,11. za o-y držáni byli
— 20. ona také držána byla za zemi o-ů
— 3,11. sám Og z o-ů byl pozůstal
— 13. Bázan, kt. sloula země o-ů

2 Sam.21,16. kt. byl ze synů jednoho o-a
1 Par. 20, 4. Sippaje, kt. byl zplozený z o-ů
— 8. synové jednoho o-a v Gát

Obrácen.
2 M. 7,17. o-y budou v krev; 20.
5M. 11,12. oči H. Boha tvého o-y jsou na ni 
Neh. 8, 3. uši lidu o-y byly k knize zákona 
Ž. 6,11. nechažť jsou zpět o-i
— 9,18. o-i buďte, bezbožníci, do pekla
— 35, 4. zpět ať jsou o-i a zahanbeni
— 40,15. zpět o-i a v potupu dáni
— 56,10. o-i budou zpět nepřátelé moji
— 69,11. bylo mi ku potupě o-o
— 70, 4. zpět o-i buďte za to
— 129, 5. zahanbeni a zpět o-i budou 

Iz. 41,11. v nic o-i budou
— 64,10. Jeruzalém v pustinu o.

Jer. 38,22. nohy tvé nazpět o-y
— 48, 9. města jeho v poušť o-a b.; Ez. 30, 7. 

Pláč 1, 8. vzdychá o-a jsouci zpět
— 5,21. obrať nás, ó H., a o-i budeme 

Sk. 5,36. kt. přistoupili k němu, v nic o-i
1 Petr 2,25. o-i jste ku pastýři a biskupu

Obrácení.
Jer. 31,19. po o. svém pokání činiti budu 

Obrácení se.
Jak. 1,17. ani pro o. se jinam zastínění 

Obrácený.
Ž. 34,16. oči H. o-é jsou k spravedlivým 
Sk. 2,10. Židé i v nově na víru o-i
— 6, 5. Mikuláše A., k víře v nově o-ého
— 13, 43. nábožných znovu na víru o-ých

Obraeeti.
2 Sam. 15, 6. o-el k sobě Absolon srdce Izr.
1 Kr. 8, 32. o-eje skutky jeho na hlavu jeho 
Job 5,12. v nic o-í myšlení chytráků
— 14,19. naději člověka v nic o-íš
— 17,12. noc mi o-ejí v den
— 32,14. Job neo-el proti mně řeči

ž. 33,10. v nic o-í přemyšlování lidská
— 114, 8. o-í skálu v jezero vod 

Iz. 44,25. o-ím moudré nazpět
Jer. 44,11. o-ím tvář svou proti vám 

Obraeeti sem i tam.
2 M. 29,24. o. to budeš s. i t. před H.
3 M. 8,29. o-el je s. i t. před H.; 14, 12.
— 23,11. o. bude s. i t. snopek před H.

4 M. 18,11. obět, kt. s. i t. o-ína.bývá

Obraeeti se.
1 Sam. 7, 3. celým srdcem o-íte se k H.
2 Par. 29, 6. o-ejíce se hřbetem k němu; Jer. 2,

27. 32, 33.
Job 6,18. v nic se o-ejí a hynou
— 37,11. sem i tam o-í se moudrostí jeho 

Ž. 51,15. aby hříšníci k tobě se o-eli 
Kaz. 1, 6. o-í se na půlnoci
Jer. 15,19. ty neo-ej se k nim 
Sk. 13, 46. o-íme se ku  pohanům
— 15,19. kt. se z pohanů o-ejí k Bohu 

Gal. 4, 9. se zase o-íte k bídným živlům
Obracín.

Jak. 3, 4. veslem bývají sem i tam o-y 
Obradovati.

Ž. 30, 2. aniž jsi o-al nepřátel mých 
Jer. 20,15. chtěje zvláštně o. jej 

Obrana.
15 M. 20,19. moha užívati jich k o-ě své 
Job 6,13. zdaliž o-y mé není při mně?
Fil. 1,17. jsem k o-ě evangelium postaven

Obrániti.
ž. 44, 7. aniž mne kdy o-il meč můj 

Obraňování.
Fil. 1, 7. v o. i v utvrzování evangelium

Obrátiti.
1 M. 50,20. Bůh o-il to v dobré
3 M. 26, 9. o-ím tvář svou k vám
4 M. 6,26. o-iž H. tvář svou k tobě 
5M. 23, 5. o-il H. zlořečení v požehnání
— 28,60. o-í na tebe neduhy Egyptské

2 Sam.16, 8. o-ilť j. na tebe H. krev domu S.
1 Kr. 18,37. když by o-il srdce jejich zase
2 Par. 24,19. proroky, aby je o-ili; Neh. 9, 28. 
Neh. 4, 4. o-ať pohanění jejich na hlavu jich
— 9, 26. aby je o-ili k tobě

ž. 30,12. o-il jsi pláč můj v plésání
— 66, 6. o-il moře v suchost
— 78,26. o-il vítr východní
— 44. o-il v krev řeky jejich
— 94,23. o-í na ně nepravost jejich
— 105,29. o-il vody jejich v krev
— 119,59. o-il jsem nohy k tvým svědectvím
— 87. takměřť mnp v nic o-ili

Př. 1,23. o-aťtež se k domlouvání mému
— 23, 5. k bohatství-liž bys o-il oči své 

Iz. 1, 25. zase o-ím ruku svou na tě
— 13, 9. aby o-il tu zemi v poušť
— 14,23. o-ím jej v dědictví bukačů
— 45,22. o-aťtež zřetel ke mně
— 66,12. o-ím na něj jako řeku pokoj 

Jer. 18,11. o-ím na vás pohromu
— 31,13. o-ím kvíleni jejich v radost
— 18. o-ať mne, abych o-cen byl 

Pláč 1,13. o-il mne zpět, o-il mne v pustinu
— 5,21. o-ať nás, ó H., k sobě

Ez. 9,10. cestu j. na hlavu j. o-im; 11, 21.
— 16, 43. cestu na hlavu tvou o-il jsem 

Joel 3, 4. o-ím odplatu vaši na hlavu vaši 
Ab. 1, 9. o-íce tváři své k východu 
Zach. 13, 7. o-ím ruku svou k maličkým 
Mal. 4, 6. aby o-il srdce otců k synům
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Mat. 26,52. o-ať meč svůj v místo jeho 
Luk. 1,16. mnohé o-í ku Pánu Bohu
— 17. aby o-il srdce otců U synům

Sk. 5, 37. Judas G. mnoho lidu P° sobě o-il
— 20, 30. aby o-ili učedlníky po sobě

2 Tim. 4, 4. uši od pravdy k básněm  0-í 
Jak. 5,19. někdo by jej zase o-íl
2 Petr 2, 6. města Sodomských v popel o-iv 
Zj. 11, 6. aby je o-ili v krev

Obrátiti se.
1 M. 19, 3. o-ivše se k němu, vešli <lo domu
3 M. 13,17. o-ila se rána ta v bělost
5 M. 30, 2. o-ě se k H. Bohu svému; io.
Soud. 19,11. o-aťme se do města toho Jebuz.
— 12. neo-íme se do města cizozemců
— 15. o-ili se tam, aby zůstali v Gabaa 

Rut 1,16. kamž se koli o-íš, půjdu
1 Sam.14, 7. o-ať se kam chceš; budu s tebou
— 32. o-il se lid k loupeži

2 Sam.20, 1. o-ať se jedenkaždý k stanům
1 Kr. 8,33. jestliže by o-íce se k tobě, vyznávali
2 Kr. 18, 7. k čemuž se o-il, šťastně ŝ  mu vedlo
2 Par. 15, 4. by se v úzkosti k H. byli o-ili
— 30, 6. i on také o-í se k ostatkům
— 9. o-íte-li se k H.

Est. 9,22. se jim o-il ze zámutku v radost 
Job 5, 1. k kterému ze svátých Se o-íš?
— 17,10. vy všickni o-aťte se, a pojďte
— 30,21. o-ils mi se v nepřítele
— 31. v kvílení o-ila se haťfa má 

Ž. 7,13. neo-ili se, naostřit’ meč Svůj
— 17. o-íť se usilování j. na hlavu j.
— 22,28. o-í se k H. všecky končiny země
— 32, 4. vlhkost má o-ila se v sucho
— 44,19. neo-ilo se nazpět srdce naše
— 85, 7. zdaliž ty o-ě se, neobživíš nás
— 114, 3. Jordán nazpět se o-il
— 5. coť bylo, že jsi nazpět se o-il?
— 119, 79. o-aťtež se ke mně, kt. se bojí 

Iz. 10,21. ostatkové o-í se; 22.
— 13,14. jedenkaždý k lidu svému se o-í
— 19,22. Egypt o-í se k H.
— 42,17. o-í se zpět, zahanbení budou
— 53, 6. jedenkaž. na cestu svou o^iii jsme se
— 60, 5. nebo se o-í k tobě množství mořské 

Jer. 3,10. s tím se vším neo-ila se ke mně
—  11,10. o-ili se k nepravostem  otců
— 15,19. jestliže se o-íš, také tě o-ím

nechť se oni o-í k tobě, ty neobr.
— 24, 7. když se o-í ke mně celým srdcem 

Pláč 5,15. o-ilo se v kvílení plésání naše 
Ez. 8,17. o-ili se, aby mne popouzeli
— 14, 6. o-aťte se a odvraťte od ukyd. b.
— 18, 32. o-aťte se tedy a živi butfte 

Dan. 10,16. o-ily se bolesti mé na Ume 
Oz. 5, 4. nemají se k tomu, aby $e o-ili

12, 6. protož ty k Bohu svéfnu se 0_af
— 14, 1. o-atiž se, ó Izraeli, cele k H.
— 2. o-aťte se k H. a rcete jemu 

Joel 2,12. o-aťte se ke mně celým srdcem
— 31. slunce o-í se v tmu 

Jon. 3, 9. kdo ví, neo-í-li se Bůh?
Zach. 8,15. o-ě se, myslím dobře čiuiti

Mal. 3,18. o-íte se, a uzříte rozdíl 
Mat. 7, 6. aby o-íce se neroztrhaly vás
— 9,22. Ježíš o-iv se; 16, 23. Mk. 5, 30.8, 33.

Luk. 7, 9. 23, 28. Jan 1, 38.
— 13,15. aby srdcem nesrozuměli a neo-ili

se; Sk. 28, 27. Jan 12, 40.
— 18, 3. neo-íte-li se a nebudete-li 

Mk. 4,12. aby se snad neo-ili
Luk. 7, 44. o-iv se k ženě, řekl Simonovi
— 9,55. o-iv se, potrestal jich
— 57. půjdu za tebou, kam se o-íš
— 10,23. o-iv se k učedlníkům obzvláštně
— 19, 7. k člověku hříšnému se o-il
— 22, 32. ty někdy o-ě se, potvrzuj bratří
— 61. o-iv se Pán, pohleděl na Petra 

Jan 16,20. zámutek váš o-íť se v radost
— 20,14. (Maria) o-ila se zpátkem; 16.
— 21,20. o-iv se, uzřel toho učedlníka 

Sk. 2,20. slunce o-í se v temnost
— 3,19. protož čiňte pokání a o-aťte se
— 11,21. veliký počet věřících o-il se
— 14,15. abyste se o-ili k Bohu

26,18. aby se o-ili od temnosti k světlu
2 Kor. 3,16. jakž by se o-ilo ku Pánu, odňata
1 Tes. 1, 9. o-ili jste se k Bohu od modl 
žid. 10,38. pakli by se jinam o-il
Jak. 4, 9. smích váš o-atiž se v kvílení
2 Petr 3, 9. aby všickni ku pokání se o-ili 
Zj 1,12. o-il jsem se, abych viděl hlas

Obraz.
1 M. 1,26. učiňme člověka k o-u našemu
— 27. k o-u Božímu stvořil jej
— 5, 3. zplodil syna k o-u svému
— 9, 6. k o-u svému učinil Bůh člověka

2 M. 23,24. o-y jejich stroskoceš; Ez. 6, 4.
3 M. 26, 1. nedělejte sobě o-u rytého
— 30. vypléním slunečné o-y vaše

4 M. 33,52. o-y slité jejich zkazte
5 M. 4,12. 15. o-u jste neviděli kromě hlasu
— 16. 23. abyste neučinili sobě o-u
— 23. abyste nečin. sobě o-u
— 12, 3. o-y jejich ztucte

Soud. 17, 3. 4. aby udělán byl o. rytý a slitý
1 Sam.15,23. přestoupiti přikázáni jako o-ové
— 19,13. vzala Mikol o. a vložila na lůže
— 16. o. ležel na lůži

2 Kr. 11,18. o-y jeho v kusy ztroskotali
— 17,10. nastavěli sobě o-ů i hájů
— 18, 4. (Ezechiáš) ztroskotal o-y
— 23,24. o-y i ukydané bohy vyplénil Joziáš

2 Par. 14, 5. slunečné o-y; 2 Par. 34, 4. 7.
— 23,17. do domu Bál. a o-y stroskotali
— 33, 7. (Manasses) postavil o. rytý

v domě B.
Ž. 17,15. nasycen budu o-em tvým
— 73,20. o. ten jejich za nic položíš

Iz. 10,11. tak neučiním Jer. a o-ům jeho?
— 17, 8. ani k o-ům slunečným hleděti bude
— 27, 9. neostojí sluneční o-ové
— 45,16. odejdou s hanbou činitelé o-ů 

Ez. 6, 4. ztroskotáni b. sluneční o-ové
— 7,20. o-ů ohavnosti svých nadělali
— 23,14. viduc o-y Kald. vymalované
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Dan. 2, 31. o. veliký stál na proti tobě
— 3, 5. klanějte se o-u zlatému 

Oz. 10, 1. tim více vzdělává o-y
— 2. onť popléní o-y jejich

Am. 5, 26. stánek Melecha a Kijuna, o-y vaše
Mich. 5,13. zahladím i o-y tvé
Zach. 10, 2. o-ové mluví marnost
Mat. 22, 20. čí j. tento o.? Mk. 12,16. Luk. 20,24.
ftím. 1, 23. směnili slávu Boha v pod. o-u
— 8, 29. připodobněni o-u Syna jeho

1 Kor. 11, 7. muž jsa e. a sláva Boži
— 15, 49. jakož jsme nesli o. zemského,

takť poneseme o. nebeského
2 Kor. 3,18. v týž o. proměněni býváme
— 4, 4. kt. j. o. Boží

Kol. 1,15. kt. j. o. Boha neviditelného
— 3,10. podle o-u toho, kt. jej stvořil 

Žid. 1, 3. blesk slávy a o. osoby jeho
— 10, 1. zákon stín a ne sám o. těch věci 

Zj. 13,14. aby udělali o. té Šelmě
— 15. aby i mluvil o. té šelmy; 14, 9.

11. 15, 2. 16. 2. 19, 20. 20, 4. 
Obraziti.

1 M. 32,25. o-il jej v příhbí vrchní stehna 
Obroditi se.

Ž. 4, 8. když obilé a víno jejich se o-i 
Obrofe.

1 M. 42,27. rozvázav pytel, aby dal o. oslu 
Obrostlý.

Pis. 7, 2. jako stoh pšenice o. kvítím 
Obruba.

2M. 28,26. na dva kraje náprsnika, na tu o-u
1 Kr. 7, 30. raménka slitá při každé o-ě 
Ez. 43,13. o. jeho pídi jedné
— 17. o. vůkol něho na půl lokte
— 20. krve jeho dáš i na o-u vůkol

Obrůsti.
2 Sam. 10, 5. dokudž neobrostou brady vaše

Obřezán.
1 M. 17,10. aby o. byl každý pohl. mužského
— 12. každý osmého dne o. bude
— 24—26. o-i jsou Abraham a Izmael 

Luk. 2,21. aby o-o bylo to děťátko
ííím. 4,10. kterak j. počtena? když byl o.?
Fil. 3, 5. o. jsa osmého dne, jsa z rodu Izr. 
Kol. 2,11. o-i jste obřezáním ne rukou 

Obřezání.
2 M. 4,26. nazvala ho ženichem krvi pro o. 
ftím. 2,25. 28. o-ť prospěje, budeš-li zákon
— 29. o. maje srdečné v duchu
— 4,10. když byl obřezán, či před o-m?

ne v obřízce, ale před o-m 
Kol. 2,11. o-m ne rukou učiněným

svlékŠe tělo hříchů skrze o. Kr.

Obřezaný.
Jer. 9,25. navštívím o-ého i neo-ého 
Sk. 10, 45. z o-ých věřící; 11, 2.
1 Kor. 7,18. o. někdo povolán j.?

Obřezat!.
1 M. 17,11. o-žete tělo hanby své
— 23. o-al tělo neobřížky jejich

1 M. 21, 4. o-al Abraham Izáka
2 M. 4,25. o-ala neobřizku syna svého
— 12, 48. o-án bude každý pohlaví mužského

5 M. 10,16. o-žtež neobřizku srdce svého
— 21,12. o-že nehty své

30, 6. o-že H. Bůh tvůj srdce tvé 
Joz. 5, 2. obřež opět syny Izraelské 
Sk. 7, 8. zplodil Izáka a o-al jej 8. dne
— 16, 3. Pavel o-al jej pro Židy

Obřezati se.
1 M. 34,24. o-ali se všickni pohlaví mužsk.
Jer. 4, 4. o-žte se H., a odejměte 
Gal. 2, 3. Titus nebyl přinucen o. se 

Obřezovati.
3 M. 25, 3. šest let o. budeš vinici svou 
Luk. 1, 59. v den osmý přišli o. dítěte 
Sk. 21,21. pravě; že nemají o. synů

Obřezovati se,
Sk. 15, 1. učili, že nebudete-li se o.
Gal. 5, 2. budete-li se o., Kristus vám nic
— 3. kt. se o-uje, j. povinen zák. napl.
— 6,13. kt. se o-ují, nezachovávají zák.

Obřízka.
1 Sam.18,25. sta o-ek Filist.; 2 Sam. 3, 14.
Jan 7,22. Mojžíš vydal vám o-u
— 23. Člověk o-u přijímá v sobotu 

Sk. 7, 8. vydal jemu smlouvu o-y
ftím. 2,26. 27. počtena neobř. jejich za o-u
— 3, 1. jaký je užitek o-y?
— 30. Bůh ospravedlňuje o-u z víry
— 4, 9. blahoslavenství k o-ce-li přináleží?
— 10. ne v o-ce ale před obřezáním
— 11. o-u přijal za znamení spravedl.
— 12. otcem o-y těch ne z o-y toliko
— 15, 8. Kristus Ježíš byl služebníkem o-y

1 Kor. 7,19. o. nic není, ale zachováváni přik. 
Gal. 5, 6. o. nic neprospívá, ani neo.; 6, 15.
Ef. 2,11. o. na těle, kt. se působí rukama 
Fil. 3, 3. myť jsme o., kt. duchem sloužíme 
Kol. 3,11. kdežto není o. a neobřízka
Tit. 1,10. mnozí nepoddaní, zvláště z o-y

Obsáhnouti.
2 Par. 2, 6. nebesa nebes o. nemohou 
Jan 1, 5. svítí, ale tmy ho neo-hly

Obsahovati.
1 Kr. 8,27. nebesa nebes tě neo-ují; 2 Par. 6,18. 
Ž. 139, 3. chození i leženi mé ty o-uješ

Obskočiti.
Ž. 22,17. psi o-ili mně .

Obstoupiti.
2 Sam.22, 6. bolesti smrtelné o-ily mne
2 Kr. 11, 8. a tak o-íte krále vůkol
2 Par. 23, 7. o-í L-evítové krále vůkol 
ž. 48,13. obejděte Sión a o-upte jej
— 142, 8. o-í mne spravedliví 

Jan 10,24. o-ili jej židé
Sk. 14,20. když jej o-ili učedlníci
— 25, 7. když byl přiveden, o-ili židé

Obstupovati.
Ž. 22,13. silní volové z Bázan o-ují mne
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Obtěžován,
1 Tim. 5,16. nebuď o-a církev 

Obtěžovali.
Joz. 7, 3. neo-uj všeho lidu, vysílaje 
Soud. 16,16. slovy svými o-ala jej
1 Sam. 6, 6. proč o-ujete srdce svá
2 Sam.13, 25. abychom tě neo-ali
Neh. 5, 7. vy o-ujete jeden každý bratra 
Mich. 6, 3. čím jsem tě o-al?
Luk. 11, 46. o-ujete lidi břemeny
Sk. 9, 38. aby sobě neo-al přijíti k nim
2 Kor. 11, 9. varovati se budu, abych vás neo-al
— 12,16. že jsem já vás neo-al

Kol. 2,20. proč těmi ceremoniemi dáte se o.
1 Tes. 2, 6. ač jsme mohli vás o., jako apošt.
.— 9. abychom žádného z vás neo-ali

Obtěžovati se.
Ab. 2, 6. o-uje se hustým blátem 

Obtěžující.
Iz. 58, 6. roztrhnouti snopky o.

Obtížen.
1 M. 18,20. hřích jejich že o. j. náramně
2 M. 9, 7. ale o-o j. srdce Faraonovo
— 17,12. že ruce Mojžíšovy byly o-y

Ž. 32, 4. o-a byla nade mnou ruka tvá
Iz. 59, 1. aniž j. o-o ucho jeho
Mat. 11, 28. všickni, kt. pracujete a o-i jste
— 26, 43. nebo byly oči jejich o-y 

Luk. 9, 32. o-i byli snem
— 21, 34. aby snad nebyla o-a srdce vaše 

Sk. 20, 9. o. hlubokým snem, spadl
2 Kor. 5, 4. v tomto stánku lkáme jsouce o-i

Obtížení.
Job 33, 7. ruka má nebudeť k o.
Iz. 7,13. j. vám málo, lidem býti k o.?

že i Bohu k o. jste?>
2 Kor. 11, 8. nezahálel jsem s o-m žádného
— 12,13. 14. jsem nezahálel s o-ím vaším

2 Tes. 3, 8. abychom žádnému z vás nebyli k o.
Obtížený.

Iz. 1, 4. lide o. nepravostí
2 Tim. 3, 6. vodí ženky o-é hříchy

Obtížiti.
2 M. 9, 34. Farao o-il srdce své; 10, 1,
— 10, 20. o-il H. srdce Faraonovo
— 22,25. aniž ho lichvou o-íš

1 Sam. 6, 6. jako o-ili Egyptští srdce své 
Iz. 9, 1. když více o-í, naproti moři

43,24. o-ils mne nepravostmi svými 
Pláč 3, 7. o-il ocelivý řetěz můj 
Zach. 7,11. uši své o-iii

Obtížiti se.
2 M. 7,14. o-ilo se srdce Faraonovo

Obtížný.
2 Kr. 2,17. tak že mu to o-é bylo

Obutý.
Mk. 6, 9. aby o-é měli nohy v střevíce 
Ef. 6,15. o-é majíce nohy v hotovost ev. 

Obuv.
2 M. 3, 5. szuj o. s noh svých; Sk. 7, 33.

2 M. 12,11. míti budete o. svou na nohách
5 M. 29, 5. o. vaše neztrhala se
Joz. 9, 5. vzali o. starou a splácenou
— 13. o. naše zvetšela pro dalekost

Rut 4, 7. szul jeden o. svou a dal druhému
— 8. ujmi ty. I szul o. svou

Ž. 60,10. na Edoma uvrhu o. svou; 108, 10.
Iz. 11,15. aby je v o-i přejiti mohli
Jer. 13, 22. násilně odjata bude o. tvá
Mat. 3,11. jehožto nejsem hoden o-i nositi
— 10,10. nebeřte s sebou zlata, ani o-i.

Mk. 1, 7. rozvázati řeménka u o-i jeho;
Luk. 3, 16. Jan 1, 27. Sk. 13, 25.

Luk. 10, 4. nenostež pytlíka, ani o-i; 22, 35.
— 15,22. dejte prsten na ruku, a o. na nohy 

Sk. 12, 8. opaš se a podvaž o. svou

Obvázání.
Ez. 30,21. aniž přiložen bude šat pro o.

Obvazovali.
Job 5,18. onť uráží, on i o-uje 

Obveselení.
Kaz. 10,19. pro o. strojívají hody 

Obveselili.
2 Par. 20,27. o-il je H. nad nepřátely jejich 
Ž. 89,43. o-ils všecky nepřátely jeho
— 90,15. o-iž nás podlé dnů, v nichž

Př. 27,11. buď moudrý, s. můj, a o-el srdce mé 
Iz. 56, 7. o-im je v domě svém modlitebném 
Jer. 31,13. o-ím je po zámutku jejich 
Pláč 2,17. o-il nad sebou nepřítele
2 Kor. 2, 2. kdo j. ježto by mne o-il

Obveseliti se.
Př. 7,18. o-ime se v milosti

Obveselovati.
Soud. 9,13. víno, kt. o-uje Boha i lidi 
Ž. 45, 9. nad ty, jenž tě o-ují
— 46, 5. pramenové jeho o-ují město B.
— 94,19. tvá potěšení o-ala duši mou
— 104,15. víno, jenž o-uje srdce člověka 

Př. 10, 1. syn moudrý o-uje otce
— 12,25. věc dobrá o-uje je (srdce)
— 15,20. syn moudrý o-uje otce
— 30. což se zraku naskýtá, o-uje srdce
— 29, 3. kt. miluje moudrost, o-uje otce 

Kaz. Í0 ,19. víno o-uje život
Oz. 7, 3. nešlechetností svou o-ují krále 

Obveselovati se.
Jer. 31, 4. ještě se o. budeš bubny svými 

Obveselující. 
ž. 19, 9. rozkazové H. o. srdce

Obvésti.
2 M. 13,18. obvedl Bůh lid cestou přes poušť
2 Par. 13,13. mezi tím Jeroboám obvedl zálohy

Obviněn.
Jan 8, 9. v svědomích o-i byvše

Obvinění.
Fil. 2,15. abyste byli bez o.

Obviniti.
1 M. 43,18. aby o-ě, obořil se na nás
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Job 39, 32. zdali hádající se s Všem. o-í jej? 
Jer. 2, 3. k t jej sžírali, o-ěni byli

Obvinouti.
Mat. 27,59. o-ul je v plátno čisté; Mk. 15, 46. 
Luk. 2, 7. plénkami ho o-ula
— 23, 53. složiv je, o-ul v kment

Jan 19,40. vzali tělo a o-uli je prostěradly 
Obvinut.

Ez. 16, 4. aniž jsi byla plénkami o-a 
Jan 11,44. tvář jeho Šatem byla o-a 

Obvinutý.
1 Sam.21, 9. meč Goliáše o. v roucho 
Luk. 2,12. nemluvňátko plénkami o-é 

Obviňován.
Zach. 11, 5. mordují, aniž bývají o-i
Sk. 25,16. k odpovídání, z čehož by byl o.

Obviňování.
Job 6,25. co vzdělá o. vaše?

Obviňovati.
Ž. 50, 8. nechci tě o. z příčiny oběti 
Jan 16, 8. o. bude svět z hříchu 
ftim. 2,15. kt. se vespolek o-ují 
Žid. 8, 8. o-u je židy, dí: Aj dnové

Obvrlmouti.
5M. 27, 2. kameny veliké, a o-žeš je 

Ó by.
1 M. 30,34. ó by tak bylo, jakž jsi mluvil
2 Sam.23,15. 6 by mi někdo dal piti; 1 Par. 11,17. 
Gal. 5,12. ó  by také odřezáni byli, kt.

Obyčej.
2 M. 21, 9. jakž o. j. činiti dcerám
— 22,17. odváži stříbro podlé o-e věna 

3M. 18,30. abyste neč. ničeho z o-ů ohavných 
Soud. 11,39. byl ten o. v Izraeli; Rut 4, 7.
1 Sam. 2,13. těch kněží o. při lidu byl
— 8, 9. oznam jim o. krále; 11.
— 20,25. seděl král jakž o. měl

2 Sam.14,26. měl o. každého roku vlasy střih. 
2Kr. 17,26. neznají o-e Boha země té
— 34. do dnes činí vedlé o-ů starých
— 40. vedié o-e svého starého činili

2 Par. 35,13. pekli beránky podlé o-e
— 25. (naříkání) uvedli v o. Izraeli 

Neh. 8,18. osmého dne byl svátek podlé o-e 
Ez. 16,34. j. při tobě naproti o-i těch žen 
Mat. 6, 5. o. zajisté mají, v Školách
— 27,15. měl o. vládař v svátek 

Mk. 10, 1. jakž o. měl, opět je učil
Luk. 1, 9. vedlé o-e úřadu kněžského los
— 2,27. aby učinili podlé o-e zákona
— 42. podlé o-e toho dne svátečního
— 4,16. všel podlé o-e svého do školy
— 22,39. šel podlé o-e svého na horu Oliv. 

Jan 18,39. j. o. váš, abych vám propustil 
Sk. 13,18. snášel jejich o-e na poušti
— 16,13. kdež býval o. modliti se
— 17, 2. podlé o-e svého všel k nim
— 26, 3. jsi povědom všech těch o-.ů
— 28,17. nic neučiniv proti o-ům otcovským

1 Kor. 11,16. myt takového o-e nemáme
— 15,33. porúšujíť dobré o-e zlá rozml.

Ef. 2, 2. v nichž jste chodili podlé o-e světa
Žid. 10,25. jako někteří o. mají 

Obydlí, obydlé.
Ezd. 9, 8. dal nám o. na místě svátém
Job 18,15. posypáno bude o. jeho sirou
— 24, 8. nemajíce o., k skále přivinouti se 

Ž. 26, 8. jáť miluji o. domu tvého
— 71, 3. budiž mi skálou o.
— 76, 3. o. jeho na Siónu
— 132,14. toť bude o. mé až na věky

Iz. 32,18. bydliti b. lid můj v o. pokojném
Ez. 25, 5. dám Rabbu za o. velbloudům
Oz. 9,13. Efraim vštípen j. v o.
Abd. 3. kt. bydlíš v převysokém o. svém

Ó bychom.
2 M. 16, 3. ó bychom byli zemřeli v zemi Eg.

Obyvatel.
1 M. 19,25. podvrátil o-e těch měst
— 34,30. zošklivili jste mne u o-ů

2 M. 15,15. rozplynou se o-é Kananejští
— 23, 31. v ruce vaše dám o-e země
— 34,12. 15. smlouvy s o-i; Soud. 2, 2.

4 M. 9,14. příchozímu, jako o-i v zemi
— 13, 33. země, ježto hubí o-e své
— 15,13. všeliký o. tak to vykonávati
— 21,28. spálil o-e výsosti Arnon 

Joz. 2, 9. oslábli všickni o-é země
— 24. zděsili se o-é země tváři naší
— 7, 9. uslyšíce všickni o-é země

Soud. 1,19. vyhnal o-e hor, ale nev. o-ů údolí
— 5,11. spravedlnost H. k o-ům vsí jeho
— 23. zlořečte o-ům jeho

1 Kr. 10,34. všickni o-é země žádostiví byli
— 17, 1. Eliáš Tesbitský, o. Galádský

2 Par. 22, 1. ustanovili krále o-é Jeruzalémští 
Ž. 33, 8. děstež se všickni o-é okršlku
— 14. dohlédá ke všechněm o-ům země
— 49, 2. pozorujte všickni o-é zemští 

Iz. 8,14. léčkou i o-ům Jeruzalémským
— 23, 6. kvělte o-é ostrovu
— 24, 5. země poškvrněna j. pod o-i
— 6. vypléněni budou o-é její

hořeti budou o-é země
— 26, 9. o-é okršlku učí se spravedlnosti
— 18. aniž padli o-é okršlku
— 19. prozpěvujte o-é prachu
— 21. navštívil nepravost na o-ich země
— 33,24. aniž dí kdo z o-ů: Nemocen jsem 

Jer. 19, 3. slyšte o-é Jeruzalémští
— 23,14. mám o-e jeho za podobné Gomoře
— 48, 36. srdce mé i nad o-i Kircheres 
■— 49, 8. hluboko se schovejte, o-é Dedan

Ez. 27,35. o-é ostrovů ztrnou nad tebou
Oz. 10, 5. děsiti se budou o-é Samařští
Joel 1,14. shromažďte o-e země do domu H.
— 2, 1. nechť se třesou o-é této země 

Mích. 6,12. o-é jeho mluví lež
— 16. vydal o-e jeho v posměch
— 7,13. země zpuštěna pro o-e své 

Zach. 12, 5. mámeť silu i o-é Jeruzalémští
— 10. vyleji na o-e Jer. Ducha milosti
— 13, 1. studnice otevřená o-ům Jeruz.
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Sk. 16,12. město o-i cizími osazené
— 21,39. já jsem Tarsenský, města v Cicilii o.

Obyvatelkyně.
Iz. 12, 6. zpívej, o. Siónská!

Obývati.
4 M. 5,13. že by o-al někdo jiný s ní
5M. 22,22. postižen, že o-al s manželkou cizí
— 27,20. kdož by o-al s manželkou otce
— 21. kdož by o-al s hovadem
— 22. kdož by o-al se sestrou
—  23. kdož by o-al se švegruší
1 Sam. 2,22. o-ali s ženami,, kt. přisluhovaly 
2Sam.ll, 4. David o-al s Betsabé 
Ž. 65, 5. aby o-al v sířících tvých

Obzvlášť.
1 M. 21,28. 29. postavil Abraham 7 jehnic o.
— 30, 40. své stádo postavil o.

Obzvláště,
1 M. 43,32. kladli jim o.; Egyptským také o.

Obzvláštně.
Soud. 7, 5. kdož chlemtati bude, postavíš o. 
Zach. 12,12. kvíliti každá čeleď o.; 13. 14.
Mk. 6, 31. pojďte vy sami o. na pusté místo 
Luk. 9,18. když se on modlil o.
Jan 20, 7. rouchu o. svinutou 
ftim. 12, 5. o. jedni druhých oudové 
Žid. 9, 5. vypravovati o jednékaždé o. 

Obzvláštní.
2 Kr. 15, 5. bydlil v domě o-m; 2 Par. 26, 21.

Obžalován.
Luk. 16, 1. měl šafáře a ten o. j.

Obžalovati.
Mat. 12,10. aby jej o-ali; Mk. 3, 2. Luk. 6, 7. 

11, 54. Jan 8, 6.
Obžerný.

Iz. 56,11. jsou psi o-í
Obžerství.

Luk. 21,34. obtížena srdce vaše o-m 
Obživen.

1 Kor. 15, 22. skrze Krista všickni o-i budou
— 36. to nebývá o-o, leč umře

1 Petr 3,18. ale o. duchem

Obživiti.
5 M. 32, 39. já mohu usmrtiti i o.
2 Kr. 5, 7. zdali jsem já Bohem, abych mohl o. 
Ž. 30, 4. o-il jsi mne, abych nesstoupil
— 41, 3. H. ho ostřeže a o-í jej
— 85, 7. zdaliž ty obrátě se neo-íš nás?
— 119,25. o-iž mne podlé slova svého; 107.
— 37. o-v mne; 88. 149. 154. 156. 159.

143, 11.
— 119, 93. jimi (rozkazy svými) o-il jsi mne
— .138, 7. uprostřed ssoužení o-íš mne 

Oz. 6, 2. o-í nás po dvou dnech 
Luk. 17, 33. kdož by ji ztratil, o-íť ji 
ftim. 8,11. o-í i smrtelná těla vaše

. Gal. 3,21. zákon, kt. by mohl o.
Ef. 2, 5. i náš o-il s Kristem; Kol. 2, 13.

Obživovati.
1 Sam. 2, 6. Hospodin umrtvuje i o-uje

Neh. 9, 6. ty, H., o-uješ také všecko 
Job 36, 6. neo-uje bezbožného 
ž. 119,50. že mne slovo tvé o-uje 
Iz. 57,15. o-uje ducha ponížených, 

o-uje srdce skroušených 
Ez. 13,19. o-ujíce duše, kt. živy. neb.; 22.
Jan 5,21. tak i Syn, kt. chce, o-uje
— 6,63. duch j., kt. o-uje

ium. 4,17. kt. o-uje mrtvé, a povolává 
1 Tim. 6,13. před Bohem, kt. všecko o-uje

Obživující.
1 Kor. 15, 45. poslední Adam v ducha o-ho

Ocas,
2 M. 4, 4. vztáhni ruku, a chyť ho za o.
— 29,22. vezmeš z skopcé tuk a o.

5M. 28,13. ustanoví tě H. za hlavu a ne za o. 
Soud. 15, 4. obrátil jeden o. k druhému 
Job 40,12. ohání o-em svým 
Iz. 9,14. odetne H. od Izraele hlavu i o.
— 15. prorok, kt. učí lži, onť j. o.

Zj. 9,10. měli o-y podobné Štírům
— 19. moc jejich j. v ústech jejich a

v o-ích
— o-ové jejich podobni hadům
— 12, 4. .jehož o. strhl třetinu hvězd

Ocel.
Job 41,18. pokládá o. za dřevo shnilé 
Jer. 6, 28. jsou o. a železo
— 15,12. zdaliž poláme železo a o.?

Ez. 1, 7. blyštěly se jako o. pulerovaná

Ocelivý.
1 Sam.17, 5. lebka o-á; 38.; plechovice, pavéza: 

6.; lučiště: 2 Sam. 22, 35. Ž. 18, 35. 
Job 20, 24.; čelo: Iz. 48, 4.; pazoury: 
Dan. 7, 19.; kopyta: Mich. 4, 13.; 
hory: Zach. 6, 1.

Job 6,12. zdali tělo mé o-é?
Dan. 4,12. v poutech železných a o-ých; 20.
— 20. v okovách železných a o-ých

Ocet.
4 M. 6, 3. octa vinného a octa z nápoje op. 
Rut 2,14. omoč skývu svou v octě 
ž. 69,22. v žízni mé napájeli mne octem 
Př. 10,26. jako o. zubům, tak j. lenivý
— 25,20. jako ten, kdož o. lije k sanytra 

Mat. 27,34. dali mu piti octa
— 48. hubu naplnili octem; Mk. 15, 36.

Jan 19, 29.
Luk. 23,36. žoldnéři octa podávajíce jemu 
Jan 19,29. byla tu nádoba plná octa
— 30. když okusil Ježíš octa

Octnouti se.
Ž. 49,15. z příbytku svého o-ou se v hrobě
— 94,17. se byla octla duše má v mlčení 

Pláč 4, 5. octli se v hnoji

Očekávající.
Pláč 3,26. trpělivě o-ímu na spaseni 
Luk. 2,25. o. potěšeni Izraelského
— 12,36. podobni lidem o-ím Pána 

Jan 5, 3. množství o-ích hnuti vody
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Očekávání.
Job 4, 6. upřímnost cest tvých o-ím tvým?
— 17,15. kdež j. tedy o. mé?

2. 9,19. o. ssoužených nezahyneť
— 39, 8. o. mé j. na tebe
— 62, 6. od něho j. o. mé
— 119,116. nezahanbuj mne v mém o.

Př. 10,28. o. spravedlivých j. potěšeni
— 11, 7. o. rekovských činů mizí
— 23. o. bezbožných hněv
—  13,12. o. dlouhé zemdlívá srdce 

Jer. 29,11. vašemu o. konec přežádostivý 
Luk. 21,26. zmrtvějí pro o. těch věcí
Sk. 12,11. vytrhl mne ze všeho o. lidu žid. 
Fil. 1,20. podlé pečlivého o. a naděje mé
2 Tes. 3, 5. spravujž srdce vaše k trpělivému o. 
Žid. 10,27. hrozné nějaké o. soudu

Očekávati.
1 M. 49,18. spaseni tvého o-ám, ó H. Ž. 119,166.
1 Sam.13, 8. o-al tu za sedm dni 
Job 3,21. kt. o-ají smrti a neni jí
— 6, 8. aby to, čehož o-ám, dal Bůh
— 14,14. po všecky dny o. budu
— 15,22. o-a je na sebe meče
— 17,13. a bych čeho i o-al, hrob bude
— 32, 4. Eiihu o-al na Joba s řečí
— 11. o-al jsem na slova vaše

Ž. 25, 3. kt. na tě o-aji, zah. neb.; Iz. 49,23.
— 5. na tebeť o-ám dne každého; 38, 16.
— 21. nebo na tě o-ám
— 27,14. o-ejž na H.; 37, 34. 40, 2. Př. 20, 22.
— 33,18. kt. o-ají milosrdenství jeho
— 20. duše naše o-á na H.
— 37, 7. o-ej na něj pečlivě
— 9. kt. o-ají na H., dědičně zemi
— 39, 8. načež bych tedy o-al, Pane?
— 69, 7. nechť neb. zahanb., kt. na tě o-aji
— 21. o-al jsem, zdali by politoval
— 104,27. všecko to na tě o-á
— 119,43. na soudy tvé o-ám
— 95. o-ajíť na mne bezbožní
— 130, 5. o-ám na H., o-á duše má

ještě o-á na slovo jeho
— 7. o-ejž, Izraeli, na H.

Iz. 5, 7. o-al soudu, a aj, nátisk
— 8,17. pročež o. budu na H.
— 25, 9. Bůh náš j., o-aliť jsme na něj

onť j. H., jehož jsme o-ali
— 26, 8. na cestě soudů tvých, H., o-áme

na tě
— 30,18. blahoslaveni, kt. o-aji na něj
— 33, 2. H., na tebeť o-áme
— 38,18. aniž o-ají pravdy tvé
— 40,31. jenž o-ají na H., nab. nové síly
— 42, 4. učeni jeho ostrovové o. budou
— 59,11. o-áme na soud, ale neni ho
— 60, 9. na mneť ostrovové o-aji; 51, 5. 

Jer. 14,22. Bůh náš? protož na tebeť o-áme 
Pláč 2,16. totoť j. den, jehož jsme o-ali
— 3,25. dobrý j. H. těm, jenž o-ají 

Oz. 12, 6. o-ej na Boha svého ustavičně 
Mích. 7, 7. o. budu na Boha spaseni svého 
Luk. 3,15. když pak lid o-al

Luk. 23,51. kt. také o-al království B.
Sk. 1, 4. aby o-ali zaslíbeni Otcova
— 20,23. vězeni a ssoužéni mne o-aji 

Řím. 8,19. stvořeni o-á zjevení synů B.
— 23. zvolení synů o-ajíce
— 25. toho skrze trpělivost o-áme 

Gal. 5, 5. naděje spravedlnosti o-áme 
Fil. 3,20. odkudž i spasitele o-áme
1 Tes. 1,10. o-ali Syna jeho s nebe
Tit. 2,13. o-ajíce té blahoslavené naděje
žid. 10,13. o-aje, až by položeni byli nepř.
— 11,10. o-al města základy majícího 

Jak. 5, 7. oráč o-á drahého užitku
1 Petr 3,20. jednou o-ala Boži snášelivost 
Juda 21. o-ajíce milosrdenství P. n. J.

Očerstvení.
Pláč 1,11. za pokrm k o. života 

Očergtvěti.
Ez. 47, 9. o-jí a živy budou všudy 

Očerstviti.
Soud. 19,22. když o-ili srdce své, aj muži 
Rut 4,15. onť o-í duši tvou 
Ž. 119,28. o-iž mne podlé slova svého 
Pis. 2, 5. o-ětež mne těmi flašemi 
Pláč 1,16. potěšitel, kt. by o-il duši mou 
Filem. 20. o-iž střeva má v Pánu 

Očerstvovati. 
ž. 23, 3. duši mou o-uje

68,10. když zemdlívalo, ty jsi je o-al 
Př. 17,22. srdce veselé o-uje
— 25,13. duši pánů svých o-uje

Očerstvující.
Ž. 19, 8. zákon H. j. dokonalý, o. duši 

Očesání.
Iz. 17, 6. jako po o. olivy 2 neb 3 olivky
— 24,13. jako o. olivy

Očistiti.
3 M. 8,15. tak o-il oltář; Ez. 43, 22.
— 14,52. tak o-ím dům; Ez. 45, 20.
— 16, 30. v ten den o-i vás 

4M. 8, 6. vezmi Levity a o-ť je
— 16,46. běž rychle k množství a o-ť je
— 19,19. čistý nečistého o-í
— 21, 8. o-ť lid svůj Izraelský
— 31,20. všeliké roucho i nádobu o-ite

5 M. 32, 43. o-í zemi svou a lid svůj
2 Par. 30,18. dobrotivý H., o-iž toho 
Neh. 12,30. o-ili lid, brány i zeď
Job 9,30. bych o-il mýdlem ruce své 
Ž. 19,13. i od tajných o-ť mne
— 51, 4. od hříchu mého o-ť mne
— 65, 4. přestoupení naše ty o-íš
— 119, 9. jakým způsobem o-í mládenec 

Př. 20, 9. kdo může říci: O-il jsem srdce 
Jer. 33, 8. o-im Je od všeliké nepravosti 
Ez. 16,63. když tě o-im ode všeho
— 37,23. o-ím je; i budou mým lidem
— 43,20. tak jej o-iš i vyčistíš
— 45,18. o-íš svatyni

Joel 3,21. o-im ty, jejichž jsem krve neo-il 
Mat. 8, 2. můžeš mne o.; Mk. 1, 40. Luk. 5,12. 
Sk. 10,15. cožť B. o-il, neměj za nečiš.; 11, 9.
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Sk. 15, 9. věrou o-iv srdce jejich
Eř. 5,26. o-iv ji obmytím vody
Tit. 2,14. o-il sobč samému lid zvláštní
Žid. 9,14. o-í svědomí vaše od skutků
Jak. 4, 8. o-ťte srdce vy, dvojité mysli
1 Petr 1,22. poněvadž duše své o-ili jste
1 Jan 1, 9. aby o-il nás od všeliké neprav.

Očistiti se.
1 M. 35, 2. o-ťte se, a změňte roucha svá
3 M. 14, 9. umyje se vodou a tak o-í se 
4M. 8,21. o-ili se Levitové
— 19,13. kdož by koli neo-il se; 20.

Ezd. 6,20. o-ili se kněži a Levitové
Job 15,14. což j. člověk, aby se mohl o.?
Iz. 1,16. umejte se, ó-ťte se
— 52,11. o-ťte se vy, kt. nosíte nádobí H. 

Jer. 13,27. což se ještě neo-íš?
Jan 11, 55. šli mnozí, aby se o-ili
2 Tim. 2,21. by se kdo o-il od těch věcí

Očištěn.
3 M. 12, 7. o-a bude. od toku krve své
— 15,13. když by o. byl od toku svého

4 M. 8, 7. zperou roucha svá, a o-i budou 
2 Par. 30,19. byť i o. nebyl vedle očišťováni 
2. 51, 9. vyfcisť mne yzopem, a o. budu 
Př. 16, 6. milosrdenstvím o-a bývá nepravost 
Iz. 27, 9. tím způsobem o-a b. nepravost Ják. 
Ez. 24,13. jsem tě očišťoval, avšak nejsi o-o 
Mat. 8, 3. hned o-o j. malomocenství jeho 
Mk. 1, 42. odstoupilo malomocenství, a o. j. 
Luk. 4, 27. žádný z nich není o., než Náman
— 17,17. zdaliž jich deset není o-o?

2id. 10, 2. kt. obětují, jsouce jednou o-i
Očištění.

2 M. 29,33. jisti Budou ti, za něž o. se stalo
— 30,10. o. vykoná Aron jednou v roce 

3M. 1, 4. bude příjemná k o. jeho
— 9, 7. k vykonáni o. za sebe i za lid

učiň o. za ně
— 12, 4. dokudž se nevyplní dnové o.
— 13, 7. po ukázaní se k o. svému; 35.

4M. 19, 9. bude k o. za hřích
Ez. 44,26. po o. jeho 7 dni odečtou jemu
— 45,15. dobytče jedno k o. vás 

Mk. 1, 44. obětuj za o. své; Luk. 5, 14.
Luk. 7,22. malomocni o. přijímají 
Žid. 1, 3. o. hříchů našich učiniv
— 2,17. což se k o. hříchů díti mělo
— 9,13. jestližeť krev posvěcuje k o. těla

2 Petr 1, 9. zapomenuv se na o. svých hříchů
Očištěný.

2. 19,14. o. od přestoupeni velikého 
Žid. 10,22. o-á srdce od svědomí zlého

Očišťován.
žid. 9,22. všecko podlé zákona krvi o-o

23. aby těmi věcmi o-i byli 
Očišťování.

2 M. 29,37. za 7 dní o. konati na oltáři
3 M. 17,11. k o. duši vašich
Neh. 12, 45. kt. držeti měli stráž o.
Ez. 43,23. když dokonáš o.
Luk. 2,22. se naplnili dnové o. Marie

Jan 2, 6. stoudvi 6 podlé o. židovského
— 3,25. vznikla otázka o o.

Očišťovati.
3 M. 17,11. krev sama na duši o-uje
Job 10,14. od nepravosti mé neo-uješ mne 
Ez. 24,13. proto že jsem tě o-al
1 Jan 1, 7. krev Krista Ježíše o-uje nás

Očišťovati se.
3M. 14, 7. kt. se o-uje od malomocenství
4 M. 19,12. takový o. se bude
— 31,19. o. se budete i zajaté své

2 Kor. 7, 1. o-ujmež se od všeliké poŠkvrny
1 Jan 3, 3. o-uje se, jakož i on čistý j.

Očišťující se.
3 M. 14,19. kněz očistí o-ho se; 31.

Odběhnouti.
2 Sam.18, 9. mezek, kt. pod ním byl, o-hl pryč

Odbyti.
1 Kr. 20,24. odbuď těch králů
Mat. 15,23. odbuď ji, neboť volá za námi 
Mk. 1, 43. hned ho odbyl 

Odcizen.
Ef. 2,12. vy jste byli o-i od společnosti Izr.
— 4,18. o-i jsouce od života Božího

Odcizený.
Kol. 1,21. vás někdy o-é skrze skutky zlé

Odčísti.
2 Par. 2, 2. odčetl Šalomoun 70.000 nosičů

Odčísti se.
Job 8,18. až by se ho i odečtlo 

Oddán.
Z. 102,21. rozvázal ty, kt. k smrti o-i byli 
Ez. 31,14. všickni ti o-i jsou k smrti 

Oddaný.
3 M. 27,29. hovado o-é nebude vyplacováno
4 M. 18,14. všecko o-é Bohu tvé bude
1 Sam. 1,28. o-ť j. Hospodinu
— 2,20. dejž tobě H. símě z ženy za o-éha 

Př. 31, 8. v při všech o-ých k smrti
Sk. 17,16. vida to město o-é modloslužbě
1 Kor. 4, 9. nás jako k smrti o-é

Oddati.
5 M. 4,19. ty věci o-l H. B. tvůj všechněm
1 Sam. 1,28. já také o-ávám jej Hospodinu
2 Par. 11,16. o-li srdce své k hledáni H.
2. 44,12. o-l jsi nás, jako ovce k snědeni
2 Kor. 11, 2. vás čistou pannu o. Kristu
2 Petr. 2, 4. je řetězům mrákoty o-l

Oddati se.
4M. 6, 2. aby se o-li H. 
ž. 119,38. kt. se o-l k službě tvé
O z. 9,10. o-li se té ohavnosti

Oddávání.
Pis. 3,11. korunovala matka jeho v den o.

Oddechnout!.
2 M. 23,12. aby o-chl syn děvky tvé 
5M. 28,65. mezi národy těmi neo-eš 
Job 9,18. aniž mi dá o., ale syti mne hořkost.
— 14, 6. odvrať se od něho, ať o-e sobě
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Oddechnutí.
2 M. 8,15. vida Farao, že by dáno bylo o. 
Neh. 9,28. jakž jen o. měli, zase činili zlé

Oddělen.
3M. 15,19. za sedm dni o-a bude 
1 Par. 23,13. o. Aron, aby sloužil v svatyni sv. 
Jer. 6,29. zlé věci nemohou býti o-y

Oddělení.
4M. 6,21. jeho obět H. za o. jeho

tak učiní podlé zákona o. svého 
Ez. 22,10. nečisté v o. ponižuji v tobě

Oddělený.
4 M. 31,52. bylo všeho zlata o-ého H.
5 M. 33,16. na vrch hlavy o-ého z jiných 
ftím. 1, 1. Pavel o. ku kázáni evangelium 
Žid. 7,26. nejvýš, kněze, o-ého od hříšníků

Odděliti.
1 M. 1, 4. o-il Bůh světlo od tmy
—  7. o-il vody, kt. jsou pod oblohou

2 M. 8,22. o-im v ten den zemi Gesen
—  13,12. všecko, což otvírá život, o-íš H.

3 M. 20,24. vás o-il od jiných národů; 26.
25. kteréž jsem já vám o-il

4 M. 8,14. o-íŠ Levity z prostředku synů Izr.
5 M. 4,41. o-il Mojžíš 3 města před Jordánem
—  10, 8. o-il H. pokol. Léví, aby nosili 

1 Kr. 8,53. o-il jsi je sobě za dědictvi
1 Par. 25, 1. o-il David k službě syny Azafovy
2 Par. 25,10. o-il Amaziáš vojsko

—  33, 8. země, kt. jsem o-il otcům vašim 
Ž. 47, 5. o-il nám za dědictvi slávu Ják.
Jer. 15,19. o-iš-li věc drahou od ničemné 
Mat 13, 49. o-i zlé z prostředku spravedlivých
—  24,51. o-iť jej a díl jeho; Luk. 12, 46.

Sk. 13, 2. o-te mi Barnabáše a Saule k dílu
—  19, 9. o-il učedlníky

Gal. 1,15. Bohu, kt. mne byl o-il

Odděliti se.
1 M. 13, 9. odděl se, prosím ode mne
—  11. o-ili se jeden od druhého
— 14. když se o-il od něho Lot

4M. 6, 2. když se o-i, činíce slib nazareů
—  16,21. o-te se z prostředku množství

1 Sam.15, 6. řekl Saul Kinejským: Jděte, o-te se 
Ezd. 6,21. o-iv se od poškvrněni pohanů
—  9, 1. neo-il se lid Izraelský od národů
—  10,11. o-te se od národů cizích

Sk. 2,40. o-te se od pokolení toho zlého
2 Kor. 6,17. o-te se, praví Pán

Oddělovati.
1 M. 1,14. světla, aby o-ala den od noci
— 18. aby o-ala světlo od tmy 

2M. 26,33. o. bude ta opona svatyni
3M. 15,31. budete o. syny Izraelské od nečíst.
Joz. 18,20. Jordán je o-uje
Mat. 25,32. jako pastýř o-uje ovce od kozlů

Oddělovati se.
3M. 12, 2. podlé dnů, v nichž o-uje se 
Gal. 2,12. ucházel a o-al se, boje se
2 Tes. 3, 6. abyste se o-ali od každého

Oddíl.
Ž. 17,14. jichžto o. j. v tomto životě 

Odebrati se,
Ž. 39,14. prvé, než bych se o-al
— 49,20. musí se o. za věkem otců svých 

Jer. 10,20. synové moji o-ali se ode mne
Odečten.

Job 7, 3. noci plné trápeni jsou mi o-y 
Dan. 9,24. 70 téhodnů o-o j. lidu tvému 

Odečtený.
Job 16,22. léta mně o-á přicházejí 

Oded.
2 Par. 15, 1. na AzariáŠe, syna O-ova Duch B.
— 8. když slyšel Aza proroctví O-a
— 28, 9. byl tu prorok H., jménem O.

Odehnati.
2M. 2,16. pastýři o-li je 
5M. 28,26. nebude, kdo by je o-l
2 Kr. 4,27. přistoupil Jézi, aby ji o-l 
Sk. 18,16. o-l je od soudné stolice

Odejmouti. Viz: Odjíti (A ).  
Odepříti.

1 M. 24,50. nemůžemeť o. v ničemž
2 Par. 13, 7. Roboám neo-el jim zmužile 
Job 31,16. o-el jsem žádosti nuzných? 
ž. 21, 3. prosbě rtů jeho neo-el jsi

— 84,12. aniž o-e čeho dobrého 
Hím. 9,19. vůli jeho kdo o-el?
(íal. 2,11. zjevně jsem jemu o-el
žid. 11,24. Mojžíš o-el slouti synem dcery Far.

Odepříti se.
Sk. 3,13. o-eli se před tváří Pilátovou 
—■ 14. toho svátého o-eli jste se
— 7,35. toho Mojžíše, kt. se o-eli, poslal

Odeslati.
1 M. 28, 5. o-al Izák Jákoba do Pádan Syr.
— 6. že ho o-al do Pádan Syrské

2 M. 18, 2. vzal Zeforu, kt. by o-al
1 Sam. 5,11. o-šlete truhlu Boha Izraelského
— 29, 4, o-šli zase muže toho 

Mk. 8,26. o-al jej do domu jeho
Luk. 23,11. o-al (Ježíše) zase ku Pilátovi 
Filem. 11. jehožť jsem o-al

Odetnouti. Viz: Odtíti.
Odevstávati.

2M. 28,28. neo-1 náprsník od náramenníka

Odevšad.
Job 18,11. o. hrůzy jej děsiti budou 
Ez. 23,22. přivedu je na tě o.
Mk. 1, 45. scházeli se k němu o.

Odevzdán.
1 M. 23,20. o-o j. pole to Abrahamovi

Oděnec.
Soud. 7,11. sestoupil on a Půra ku kraji o-ů 
1 Sam.14, 7. 14. Jonata a o. jeho
— 16,21. učiněn j. jeho o-em
— 31, 4—6. Saul a o. jeho

Luk. 11,21. když silný o. ostřihá sině své
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Odění.
4 M. 32,20. půjdete v o. před H. k boji
— 21. šli byste za Jordán v o.
— 27. v o. způsobný k boji; 30, 32.

Luk. 11,22. o. jeho odejme, v něž úfal 
Jiím. 6,13. za o. nepravosti hříchu

o. spravedlnosti B.; 2 Kor. 6, 7.
— 13,12. oblecme se v o. světla

2 Kor. 10, 4. o. rytěřování našeho 
Ef. 6,11. oblecte se v celé o. Boží
— 13. vezměte celé o. Boží

Oděný.
1 Sam. 2,18. o. jsa efodem lněným
— 28,14. muž vystupuje a j. o. pláštěm

2 Par. 28,15. kt. koli z nich nebyli o-í
Ez. 9, 2. muž jeden o. rouchem lněným; 11.

3. na muže o-ého rouchem lněným
— 23, 6. o-ými postavcem modrým

Mk. 16, 5. mládence o-ého rouchem bílým 
Zj. 10, 1. anděla o-ého oblakem
— 12, 1. div na nebi: žena o-á sluncem

Oděv.
1 M. 3,21. zdělal H. Adamovi o. kožený
— 25,25. vyšel první jako o. chlupatý
— 28, 20. dá-li mi roucho k o-u
— 49,11. práti bude v červeném víně o. svůj

5 M. 10,18. dávaje mu chléb a o.
1 Sam.28, 8. změniv Saul o., oblékl se v roucho
2 Par. 35,22. aby bojoval s ním, změnil o.
Neh. 4,23. nebudeme svláčeti o-u
— 9,21. o. jejich nezvetšel

Est. 4, 2. žádný neměl vcházeti v o-u žíněném
Job 24,10. opouštějí, že musí choditi bez o-u
— 30,18. o. můj mění se pro moc bolesti
— 31,19. nuzný že by neměl o-u?
— 38, 9. když jsem mu položil oblak za o. 

ž. 22,19. o můj o. mecí los
— 45,14. roucho zlatém vytkávané j. o. její
— 102,27. jako o. změníš je
— 109,18. v zlořečenství, jako v svůj o.

Př. 25, 20. kdož svláčí o. v čas zimy
— 27,26. beránkové budou k o-u tvému
— 31,25. síla a krása o. její

Iz. 3, 6. máš o.; knížetem naším budeš
— 50, 3. žíni dávám jim za o.
— 61, 3. o. chvály místo ducha sevřeného
— 63, 2. o. tvůj jako toho, kt. tlačí v presu?
— 3. všecken o. svůj zkálel jsem 

Jer. 10, 9. šarlatový j*. o. jejich
Ez. 16,13. o. tvůj byl kment
Jon. 3, 6. král složil se sebe o. svůj
Mat. 6,25. tělo více nežli o.?; Luk. 12, 23.
— 28. o o. proč se staráte?

Luk. 9,29. o. jeho bílý a stkvoucí
Jan 19,24. o můj o. metali los; (ž. 22, 19.)
1 Tim. 2, 9. aby se o-em slušným ozdobovaly
— 6, 8. pokrm a o., na tom přestaneme 

Tit. 2, 3. ať chodí v o-u příslušném
žid. 1,12. jako o. svineš je
Jak. 2, 2. chudý v chatrném o-u 

Odhněsti se.
5M. 8, 4. noha tvá se neo-tla již od 40 let
Neh. 9,21. nohy jejich se neo-tly

Odhraditi.
1 Kr. 20, 41. o-il tvář svou a poznal ho král

Odhrožovati.
Ezd. 4, 4. o-ali je, aby nestavěli

Odcházeti.
1 M. 8, 3. vody se svrchu země o-ejíce; 5.
— 31, 40. že o-el i sen od očí mých

5 M. 28,14. o-eje po bozích cizích
Joz. 3,16. vody, kt. o-ely k moři dolů
— 23,14. o-ím podle způsobu všech lidi 

Soud. 6,18. prosím, neo-ej odsud, až
1 Kr. 2, 2. o-ím podle způsobu všech lidí
2 Par. 23, 8. přicházeli a o-eli v sobotu
— 35,15. vrátní neměli o. od své povinnosti 

Neh. 9,19. sloup oblakový neo-el od nich
Job 28, 4. řeka svozována uměním, o-í
— 36,20. k noci, v kt. o-ejí lidé na místo své 

ž. 78,39. vítr, kt. o-í a nenavracuje se
Př. 27, 8. tak muž o-í od místa svého 
Kaz. 5,15. jakž vyšel nahý, tak zase o-í
— 6, 4. do temností o-í 

Iz. 57, 1. muži pobožní o-eji
Ez. 33,31. za ziskem srdce jejich o-í 
Sof. 1, 6. o-ejí, aby nenásledovali H.
Mk. 6,31. bylo množství těch, kt. o-eli 
Luk. 5,16. o-el na poušť
— 9, 39. nesnadně o-í od něho 

Jan 8, 9. jeden po druhém o-eli
— 12,11. mnozí o-eli pro něho (Lazara)

Sk. 1, 4. aby z Jeruzaléma neo-eli
1 Kor. 7,10. manželka od muže neo-ej

Odchod.
2 Petr 1,15. po o-u mém rozpomínati se mohli

Odchovali.
2 M. 2, 7. z žen Hebrejských, kt. by o-ala dítě?
— 9. vezmi toto dítě, a o-ej mi je

1 Sam. 1,22. až o-ám ditě, povedu je; 23. 24.
1 Kr. 11,20. o-ala ho Tafnes v domě Faraonově 
Oz. 9,12. byť i o-ali syny své

Odchovávati.
Iz. 23, 4. aniž o-ám panen

Odín.
1 Par. 21,16. David, i starší, o-i jsouce žíněmi
2 Par. 5,12. Levitové, o-i jsouce kmentem, stáli 
Dan. 5, 7. šarlatem o. bude
Mat. 6,29. ani Šalomoun tak o.; Luk. 12, 27. 
Mk. 1, 6. Jan o. srstmi velbloudovými
— 5,15. an sedí, o. jsa a maje zdravý rozum
— 14,51. mládenček, o. rouchem lněným

1 Petr 4, 1. týmž myšlením o-i buďte
Zj. 3, 5. svítězí, bude o. rouchem bílým
— 17, 4. žena o-a byla šarlatem
— 18,16. město veliké, kt. o-o kmentem
— 19,13. o. rouchem pokropeným krví
— 14. rytířstvo nebeské, o-i kmentem

Odíti se.
2Kr. 19, 1. Ezechiáš, oděv se žíni, všel 
Ž. 109,29. se oději jako pláštěm hanbou 
Iz. 37, 1. Ezechiáš oděl se žíní
— 59,17. oděl se horlivostí



418 Odiva —  Od jí ti.

Odiva. Na odivu.
4 M. 25, 6. přivedl ženu Madianku na o-u 
Jer. 18,16. v poušť na o-u věčnou
— 19, 8. obrátím město v poušť na o-u
— 25,18. abych je oddal na o-u 

Kol. 2,15. knížatstva, vedl je na o-u
Odívání.

1 Petr 3, 3. ozdoba budiž ne v o. plášťů
Odívati.

2 Sam. 1,24. kt. vás o-al červcem rozkošně 
Mat. 6, 30. trávu Bůh tak o-á; Luk. 12, 28.
— 25, 43. nah, a neo-ali jste mne

Odívati se,
Iz. 4, 1. budeme rouchem svým se o.
Mat. 6,25. čim byste se o-ali; Luk. 12, 22.
— 31. čím se budeme o.?
— 11, 8. se měkkým rouchem o-a jí 

Luk. 8,27. se neo-val, ale v hrobích
— 12,22. pečliví, čím byste se o-ali

Od jat.
1 M. 49,10. nebude o-a berla od Judy
2 Sam. 7,15. milosrdenství mé nebude o-o 
1 Kr. 9, 5. nebudeť o. muž z rodu tvého 
Job 42,10. navrátil H., což o-o Jobovi
Iz. 30, 20. nebudou o-i tobě učitelé tvoji 
Jer. 13,18. o-a bude koruna ozdoby vaší
— 22. násilně o-a bude obuv tvá 

Zach. 10,11. berla Egypta o-a bude
Mat. 13,12. i to, což má, bude od něho o-o;

25, 29. Mk. 4, 25. Luk. 8, 18. 19, 26.
— 21, 43. bude o-o od vás království Boží 

Luk. 10,42. dobrou stránku, kt. nebude o-a 
Sk. 27,20. byla všecka naděje o-a
Ef. 4, 31. rouhání buď o-o od vás

Odjeti.
1 M. 14,12. vzali Lota a o-li
2 Sam.i7,23. Achitofel o-l do domu svého
2 Kr. 19,36. o-l a utekl Senacherib; Iz. 37, 37. 
Mat. 2,13. když oni o-li

Odjímati.
2 M. 34,34. o-al zástěru, dokudž nevyšel 
Joz. 10, 6. neo-ejž ruky od služebníků svých 
Job 12,20. on o-á řeč výmluvným
— 24. on o-á srdce předním z lidu 

Ž. 51,13. Ducha svého neo-ej ode mne
— 76,13. onť o-á ducha knížatům
— 104,29. když o-áš ducha jejich, hynou 

Př. 23,13. neo-ej od mladého kázně
Oz. 4,11. smilství a víno o-á srdce 
Luk. 6,29. tomu, kt. tobě o-á plášť, nebraň
— 16, 3. pán můj o-á ode mne vládařství

Odjinud.
Est. 4,14. vysvobození Židům přijde o.

Odjíti ( odejmu) (A ).
1 M. 27,36. prvorozenství mé odjal
— 31, 9. odjal Bůh stádo otce vašeho; 16.
— 31. že bys snad mocí odjal dcery své
— 40,19. odejme tobě Farao hlavu 

2M. 8,31. odjal tu směsici od Faraóna
— 10,17. ať jen tuto smrt odejme ode mne
— 13,22. neodjal sloupu oblakového

2 M. 32, 2. odejměte náušnice zlaté 
3M. 3, 4. bránici s ledvinkami odejme; 10.

15. 4, 9. 7, 4.
— 9. 4, 31. 35. tuk odejme

5M. 17, 7. odejmeš zlé z prostředku svého
— 22,22. odejmeš zlé z Izraele; 13, 5. 19,19. 

Soud. 20,13. odejmeme zlé z Izraele
1 Sam. 7, 3. odejmete bohy cizí z prostředku
2 Sam. 5, 6. leč odejmeš slepé a kulhavé
— 24, 10. odejmi nepravost služebníka svého

1 Kr. 15,12. Aza odjal všecky modly
2Kr. 3, 2. odjal modly Bál
Job 1,21. Hospodin dal, H. též odjal
— 9, 34. kdyby odjal ode mne prut svůj
— 30,11. Bůh mou vážnost odjal

Ž. 39,11. odejmi ode mne metlu svou
— 119, 22. odejmi ode mne útržku a potupu 

Př. 25, 5. odejmeš bezbožného od obličeje 
Kaz. 3,14. nemůže se ani od toho co o.
— 11,10. odejmi hněv od srdce svého 

Iz. 4, 1. odejmi pohanění naše
— 25, 8. H. pohanění lidu svého odejme 

Jer. 4, 1. odejmeš-li ohavnosti své
— 4. odejměte neobřízky srdce vašeho 

Ez. 11,19. odejmu srdce kamenné
— 23,25. nos tvůj i uši tvé odejmou 

Dan. 11, 31. vojska odejmou obět ustavičnou 
Oz. 13,11. odjal jsem (krále) v prchlivosti své 
Am. 3,11. tenť odejme od tebe sílu tvou
— 5,23. odejmi ode mne hluk písní svých 

Sof. 3,15. odjal H. soudy tvé
Zach. 3, 9. odejmu nepravost té země
— 9, 7. odejmu vraždu jednoho každého 

Luk. 11,22. všecka oděni jeho odejme
Jan 11, 48. přijdou ft. a odejmou místo naše
— 16,22. radosti vaší žádný neodejme 

Žid. 10,11. oběti, k. nemohou o. hříchů 
Zj. 22,19. odejmeť Bůh díl jeho

Odjíti (odejdu) (B ).
1 M. 4,16. odšed Kain od tváři H.
— 18, 33. odšel H., když dokonal řeč
— 19, 9. i řekli: Odejdi tam!
— 21,14. odešla a chodila po poušti
— 16. odšedši sedla naproti
— 26,16. řekl Abim. Izákovi: Odejdi 

2M. 21, 2. 7. léta odejde svobodný darmo
— 3. přišel-li sám, sám také odejde
— 4. sám toliko odejde

4 M. 14, 9. odešlatě od nich ochrana jejich
— 23, 3. Balám odešel sám
— 24,25. vstav Balám odšel a navrátil se

5 M. 4, 3. kt. odešli po Belfegor, vyhladil H. 
~  6,14. neodejdeš po bozích cizích
— 32,36. když uzří, že odešla síla
— 34, 7. aniž síla odešla od něho 

Soud. 6,21. anděl H. odšel od oči jeho
— 16,31. vzavše jej, odešli a pochovali

1 Sam.10,26. Saul odšel do domu svého
— 14,17. zvězte, kdo j. z našich odšel
— 15,32. jistě odešla hořkost smrti
— 16,14. Duch H. odšel od Saule
— 24,23. odšel Saul do domu svého
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2 Sam.12,15. odšel Nátan do domu svého
1 Kr. 1, 49. kt. byli při Adoniášovi, odešli
— 11, 22. že chceš o. do země své
— 13,10. tak odšel jinou cestou
— 24. když odšel, trefil na něj lev
— 17, 3. odejdi odsud a skrej se
— 22,24. kudyže odšel duch H. ode mne? 

2Kr. 7, 8. pobravše v něm stříbro, odešli
— 11, 7. kt. byste o. měli v sobotu

Neh. 6, 3. dílo veliké dělám, protož nemohu o.
Job 10,21. než odejdu, odkudž se nevrátím
— 14,20. přemáháš jej, aby o. musil 

21,14. odejdi od nás; 22, 17.
Ž. 53, 4. každý z nich nazpět odšel
— 78, 57. zpět odšedše převráceně činili 

Př. 3,28. neříkej: Odejdi, potom navrať se
— 14, 7. odejdi od muže bláznivého
— 20,14. odejda, tedy se chlubí 

Kaz. 5,16. jakž přišel, tak o. musí 
Pis. 2,11. prška přestala a odešla
— 5,17. kamže odšel milý tvůj?

Iz. 49,17. kt. tě kazili, odejdou
— 52,11. odejděte, odejděte! vyjděte
— 57,17. odšel cestou srdce svého 

Jer. 5,23. odstoupili a odešli
— 50, 3. od člověka do hovada odejdou 

Ez. 3,14. odšel jsem truchliv
— 10,18. odešla sláva H. od prahu domu
— 11,23. odešla sláva H. z města
— 24. odešlo ode mne vidění
— 16,42. horlení mé odejde od tebe
— 46, 8. kníže cestou její odejde 

Dan. 2,17. odšed Daniel do domu svého
— 4,28. že království odešlo od tebe 

Mich. 2,10. vstaňte a odejděte
Mal. 3, 7. odešli jste od ustanovení mých
Mat. 2,14. odšel do Egypta
— 4,10. odejdiž, satane!
— 7,23. odejděte, činitelé nepravosti
— 8,21. Pane, dopusť mi prvé o.
— 9, 7. vstav odšel; Mk. 2, 12. Luk. 5, 25.
— 24. odejdětež; nebo neumřela děvečka
— 12, 9. odšed odtud; 15, 29.
— 13,25. nasál koukole a odšel
— 16, 4. opustiv je, odšel
— 19,22. mládenec odšel, smuten jsa
— 21, 33. odšel pryč přes pole; Luk. 20, 9.
— 25,15. odšel hned na cestu
— 26, 39. nechť odejde ode mne kalich
— 27, 5. povrh ty stříbrné, odšel pryč

odšed, oběsil se
Mk. 3, 7. Ježíš odšel k moři
— 5,17. aby odšel z krajin jejich
— 10,22. odšel, truchliv jsa
— 12, 1. odšel na cestu
— 13,34. jako člověk, kt. daleko odšel
— 14,10. Jidáš odšel k před. kněžím; L. 22,4.
— 35. aby odešla od něho hodina ta
— 39. opět odšed, modlil se (Ježíš)

Luk. 1,23. odšel do domu svého
— 38. odšel od ní anděl
— 39. Maria odešla na hory
— 2,15. jakž odešli od nich andělé

Luk. 4,13. odšel od něho až do času
— 5, 8. odejdi ode mne, Pane
— 10,30. odešli, odpolu živého nechavše
— 13, 31. odejdi odsud, nebo Heródes
— 15,13. odšel do daleké krajiny; 19,12.
— 18,14. odšel tento ospravedlněn jsa
— 19,32. odšedše, nalezli, jakž pověděl; 22,13.
— 24,12. odšel, divě se

Jan 4, 3. odšel opět do Galilee
— 6, 1. odšel Ježíš za moře Galilejské
— 6, 66. mnozí z učedlníků jeho odešli
— 67. zdaliž i vy chcete o.?
— 7,10. když odešli bratří jeho, i on šel
— 33. odejdu k tomu, kt. mne poslal
— 10,40. odšel opět za Jordán
— 14, 3. když odejdu a připravím vám místo
— 16, 7. j. vám užitečné, abych já odšel
— 18, 8. nechtež těchto, ať odejdou
— 20,10. odešli zase učedlníci tam 

Sk. 1,25. Jidáš, aby odšel na místo své
— 10, 7. když odšel anděl, kt. mluvil
— 11, 25. odšel Barnabáš do Tarsu
— 16,19. že odešla naděje zisku jejich
— 18, 23. pobyv tu za některý čas, odšel
— 20,11. až do svítání, tak odšel pryč
— 24,25. nyní odejdi, a v čas příhodný

1 Kor. 7,11. by odešla, zůstaniž nevdaná
— 15. pakliť nevěřící o. chce, nechť jde 

Filem. 15. snad proto byl odšel na chvíli 
žid. 11, 8. uposlechl B., aby odšel na to místo 
Jak. 1,24. vzhlédl se i odšel
Juda 11. cestou Kainovou odešli

Odjití.
Sk. 20,29. po mém o. vejdou mezi vás vlci 

Odkázati.
Job 30,23. vím, že mne k smrti o-žeš

Odkládati.
Job 21,19. o-á-liž Bůh synům bezbožníka 
ž. 119,60. neo-ám ostříhati rozkazů tvých 
Kaz. 8,12. činí zle a vždy se mu o-á

Odkliditi.
Iz. 57,14. o-ďte překážky z cesty lidu mého 
Sof. 3,15. H. o-il nepřítele tvého

Odkryt.
2 M. 20,26. aby hanba tvá o-a nebyla
2 Sam.22,16. o-i základové okršlku; ž. 18, 16. 
Job 26, 6. o-a j. propast před ním
Iz. 22, 8. o-o bylo zastření Judovo
— 47, 3. o-a bude hanba tvá

Jer. 13,22. o-i budou podolkové tvoji

Odkryti.
3 M. 20,11. hanbu otce svého o-yl
— 17. hanbu sestry své o-yl
— 18. kdož koli tok její by o-yl
— 20. hanbu strýce svého o-yl
— 21,10. kněz nejvyšší hlavy své neo-yje

4 M. 5,18. o-yje hlavu její
5M. 22,30. žádný neo-yje podolka otce svého
— 27,20. nebo o-yl podolek otce svého 

Job 20,27. o-yjí nebesa nepravost jeho
— 41, 4. kdo o-yl svrchek oděvu jeho
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Iz. 47, 2. o-yj kadeře své
o-yj hnáty, břeď přes řeky 

Jer. 13,26. já o-yji podolek tvůj nad hlavu tvou 
Pláč 4,22. o-yje hříchy tvé 
Ez. 16, 37. o-yji nahotu tvou před nimi
— 23,10. oniť jsou o-yli nahotu její 

Oz. 2,10. v brzce o-yji mrzkost její 
Mich. 1, 6. základy její o-yji
Nah. 3, 5. a o-yji podolek tvůj 

Odkryti se.
I*. 57, 8. ode mne o-y vši se vstupuješ 

Odkrytý.
3 M. 13, 45. malomocný bude míti hlavu o-ou
4 M. 19,15. nádoba o-á nečistá bude 
Ez. 16, 7. ač jsi byla nahá a o-á
Žid. 4,13. nahé a o-é před očima toho 

Odkrývati.
3M. 10, 6. hlav svých neo-ejte
2 Sam. 6,20. se o-á jeden z lehkomyslných 
Job 33,16. tehdáž o-á ucho lidem 
Pláč 2,14. neo-ali nepravosti tvé 
Ez. 16,36. že o-ána byla nahota tvá
— 22,10. nahotu otce syn o-á

Odkrývati se.
Ez. 21,24. o-á se nevěra vaše

Odkud?
1 M. 16, 8. Agar, děvko Sarai, o. jdeš?
Joz. 9, 8. kdo jste a o. jste přišli?
Soud. 19,17. kam se béřeš a o. jdeš?
Job 1, 7. řekl H. Satanovi: o. jdeš? 2, 2.
Mat 12, 44. navrátím se, o. jsem vyšel
— 13,54. o. má tento moudrost tuto a moc?
— 56. o-ž má tyto všecky věci?

Mk. 6, 2. o. tento má tyto věci?
— 8, 4. i Oé bude moci kdo tyto nakrmiti 

Luk. 13,25. neznám vás, o. jste?
Jan 3, 8. nevíš, o. přichází a kam jde
— 7,27. nebude věděti, o. by byl
— 28. o. jsem, víte
— 8,14. vím, o. jsem přišel
— 9,29. tento nevíme, o. j.; 30.
— 19, 9. o. jsi ty?

Zj. 7,13. o. přišli? 14. z velikého souženi

Odloučen.
Ezd. 10, 8. o. byl od shromážděni
Př. 19, 4. chudý od přítele svého o. bývá

Odloučili.
1 M. 30,35. o-il kozly přepásané
— 40. potom ta jehňata o-il Jákob 

5M. 29,21. o-í jej H. s jeho zlým
Iz. 30,22. o-íš je jako nemoc svou trpící
— 56, 3. jistě o-il mne H. od lidu 

ftím. 8, 35. kdo nás o-í od lásky Kristovy?
— 39. nebude moci nás o. od lásky Boží

Odloučiti se.
Jer. 6, 8. aby se neo-ila duše má od tebe 
Ez. 23,18. o-ila se duše má od ní

22. ty, od nichž se o-ila duše tvá 
Odložen.

1 Sam.21, 6. chlebové, kt. o-i byli od tváři H.

Ž. 88, 6. mezi mrtvé jsem o.
2Tim. 4, 8. již o-a j. mi koruna spravedlnosti
1 Petr 2, 8. k čemuž i o-i jsou

Odložený.
2 Petr 3, 7. nebesa i země, týmž slovem o-á

Odložiti.
Job 27, 5. neo-im upřímnosti své od sebe 
Ž. 31,20. veliká dobrotivost, k t jsi o-il 
Ez. 45, 9. nátisk a zhoubu o-žte 
Sk. 24,22. vyslyšav to Felix, o-il jim 

Odměna.
Iz. 59,18. o-u nepřátelům svým dával 
Mat. 16,26. člověk o-u za duši svou? Mk. 8,37.
2 Kor. 6,13. o takovéžť o-ě pravím 
Kol. 3,25. o-u své nepravosti vezme 
žid. 2, 2. neposlušenstvi vzalo o-u

Odiněniti.
Soud. 9, 56. tak o-il Bůh zlým Abimelechovi 

Odměniti se.
1 Tes. 3, 9. děkováním můžeme se o. Bohu

Odměnný.
1 Sam.20,17. zavázal J. v lásce o-é Davida

Odměřen.
Dan. 7,12. dlouhost života jim o-a byla 
Mat. 7, 2. b. vám zase o-o; Mk. 4, 24.
Mk. 4,24. měřiti, bude vám o-o; Luk. 6, 38.
2 Kor. 10,15. podle toho, jakž nám o-o

16. v tom, což jinému o-o j.

Odměřený.
Jer. 13,25. ten bude díl o. tobě ode mne

Odměření.
Neh. 11,23. stálé o. pro zpěváky na každý den 
ž. 39, 5. dej mi znáti, o. dnů mých 
Ez. 45, 3. z toho o. odměříš délku

Odměřiti.
Iz. 65, 7. o-ím za dílo jejich předešlé
1 Kor. 7,17. jakž jednomukaždému o-il Bůh
2 Kor. 10,13. kteroužto míru o-il nám Bůh

Odmísiti.
Neh. 13, 3. o-ili všecky přimíšené od Izraele

Odmítati.
ž. 119,119. jako trůsku o-áš bezbožníky
2 Kor. 4, 2. o-áme ukrýváni neslušnosti

Odmladnouti.
Job 33,25. o-ne tělo jeho nad ditěcí 
Mat. 24,32. ratolest jeho o-e; Mk. 13, 28.

Odmlčovati se.
Ž. 28, 1. skálo má, neo-ujž mi se
— 35,22. vidíš ty to, H., neo-ujž se
— 39,13. neo-ujž se kvílení mému
— 83, 2. neo-ujž se, nečiň se neslyše

Odmlouvání.
Žid. 12, 3. snášel taková proti sobě o.

Odmlouvati.
Job 39,35. ale nebudu již o.
Řím. 9,20. kdo jsi ty, že o-áš Bohu?
Tit. 2, 9. ať j. poddáni pánům neo-ajíce
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Odmluviti.
Job 21, 3. když o-ím, posmívejž se
— 42, 7. když o-il slova ta k Jobovi 

Mk. 16,19. když jim o-il Pán
Odnášeti.

Kaz. 5,15. aniž čeho o-í z práce své 
Odnášeti se.

2 M. 40, 36. když o-el se oblak s příbytku
— 37. pak-li se neo-el oblak

Odnásín.
Job 5,26. jako o-o bývá zralé obilí 

Odnésti, odnesen.
Iz. 39, 6. odneseno bude do Babylona 
Ez. 3,12. 14. tehdy odnesl mne duch 
Jan 2,16. odneste tyto věci odsud
1 Tim. 6, 7. že také nic o. nemůžeme
Zj. 17, 3. odnesl mne na poušť v duchu 

Odnésti se.
Luk. 24,31. on odnesl se od nich

Odňat.
PláČ 1, 6. o-a od dcery Siónské okrasa 
Joel 1,12. o-o potěšení od synů lidských
2 Kor. 3,16. o-a bude ta zástěra

Odňatý.
5 M. 23, 1. nevejdeť, kdož by měl o-é lůno 

Odnímati.
2 Kor. 3,14. skrze Krista se o-á 

Odníti.
2 Kor. 11,12. abych odňal příčinu 

Odolamitský.
1 M. 38, 1. 12. Híra O.

Odolati.
2Kr. 18,24. i jakž bys tedy o. mohl jednomu 
Est. 6,13. neo-áš jemu, ale jistě padneš 
Jer. 1,19. bojovati budou, ale neo-aji
— 15,20. ale neo-ají tobě
— 20,11. ti, k t mne stíhají, neo-aji 

Ez. 22,14. zdaž o-a jí ruce tvé dnům 
Dan. 8, 4. jemuž žádná Šelma o. nemohla 
Mal. 3,10. požehnání, tak že neo-áte 
Luk. 21,15. nebudouť moci o. protivníci 
Sk. 6,10. nemohli o. moudrosti
— 27,15. lodí nemohla o. větru

Ef. 6,13. abyste mohli o. v den zlý 
Odouti se.

Ez. 16, 7. prsy tvé o-uly se

Odpadnouti.
1 Sam.29, 3. David, jakž o-dl od Saule 
Žid. 12,15. aby někdo neo-dl od milosti B.

Odpírání.
5 M. 32, 51. jste zhřešili při vodách o. v Kádes

Odpíráno.
Luk. 2,34. na znamení, kt. bude o.
Sk. 19,36. poněvadž tomu o. býti nemůže 

Odpírati.
1 M. 39, 8. o-je, řekl ženě pána svého
5 M. 1,26. o-ali jste řeči H. Boha 
Job 13,19. kdo j., ježto by mi o-al?

Př. 1,24. jsem volala a o-ali jste 
Mat. 5,39. abyste neo-ali zlému 
Luk. 20,27. kt. o-a jí býti vzkříšeni 
Sk. 28,22. o té sektě, že se jí všudy o-á 
Tit. 1, 9. ty, kt. o-a jí, přemáhati 
žid. 12,25. abyste neo-ali mluvícímu

onino neušli, k t o-ali tomu 
Jak. 5, 6. a neo-al vám
1 Petr 5, 9. o-ejte, silní jsouce u víře

Odplacení.
Oz. 9, 7. přijdou dnové o.
Řím. 11, 9. stůl jejich osidlem i o-ím 

Odplaceno.
Př. 13,13. kdož se bojí přikázaní, o. mu bude
Luk. 14,14. budeť o. při vzkříšení
Řím. 11,35. kdo prvé dal jemu a budeť mu o.?
2 Tes. 1, 6. aby zase o. bylo ssouženim

Odplaceti. 
ž. 31,24. o-í vrchovatě tomu, kdož pýchu 
Iz. 59,18. aby o-el prchlivostí protivníkům 
Jer. 32,18. o-íš za nepravost otců 

Odplaceti se.
2 Par. 20,11. oni o-ejí se nám přitáhše 
Job 41, 2. kdo mne čím předšel, abych se 

jemu o-el?
Oz. 14, 2. budemeť se o. volky rtů našich 

Odplacování se.
Iz. 34, 8. léto o. se, aby mštěno bylo 

Odplacováno.
Př. 11,31. spravedlivému na zemi o. bývá 
Jer. 18,20. zdaliž má o. býti za dobré zlým?

Odplacovati.
Job 21,19. o-uje-liž jemu, aby to znáti mohl?
— 34,33. zdali vedlé tvého zdáni o. má?

ž. 103,10. ani vedlé nepravostí neo-uje nám
Př. 17,13. kdo o-uje zlým za dobré
Řím. 12,17. žádnému zlého za zlé neo-ujte;

1 Tes. 5, 15. 1 Petr 3, 9. 
Odplacovati se.

5M. 32, 6. tim-liž jste se o. měli Hospodinu? 
ž. 109, 5. o-ují se mi zlým za dobré; 35, 12.
1 Tim. 5, 4. zase rodičům se o.

Odplacující.
5 M. 7,10. o. tomu, k t ho nenávidí 

Odplata.
1 M. 15, 1. já budu o. tvá velmi veliká
5 M. 32, 35. máť j. pomsta a o.
ž. 91, 8. o-ě bezbožných se podíváš
— 94, 2. dej o-u pyšným

Př. 12,14. o-u za skutky dá jemu Bůh
— 22, 4. bázně H. o. j. bohatství
— 23,18. j. o., naděje tvá nebude podťata
— 24,20. zlý nebude míti o-y
— 26,10. dává o-u bláznu

Iz. 3,11. o. rukou jeho dána jemu b.
— 35, 4. s o-ou Bůh sám přijde
— 59,18. ostrovům o-u aby dával
— 66, 6. an o-u dává nepřátelům 

Jer. 51, 6. sám o-u dá jemu 
Pláč 3,64. dej jim o-u, H-e
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Dan. 5,17. o-u svou dej jinému
Joel 3, 4. obrátim o-u na hlavu vaši
Abd. 15. o. tvá navrátí se na hlavu tvou
Mat. 5,12. o. vaše hojná j. v nebesích
— 46. jakou o-u máte?
— 6, 1. jinak nebudete mí ti o-y u Otce
— 2. majíť o-u svou; 5. 16.
— 10,41. o-u proroka vezme

o-u spravedlivého vezme
— 42. neztratít  o-y své; Mk. 9, 41.

Luk. 6,23. o. vaše mnohá v nebesích
— 35. budeť o. vaše mnohá
— 14,12. by nezvali tebe, a měl bys o-u 

Jan 4,36. kdož žne, o-uť béře
ftím. 4, 4. o. nebývá počtena podlé milosti
— 6,23. o. za hřích j. smrt

1 Kor. 3, 8. jedenkaždý vlastni o-u vezme
— 14. zůstane-liť čí dílo, vezme o-u
— 9,17. dobrovolně to činím, mámť o-u
— 18. jakouž tedy mám o-u?

Ef. 6, 8. za to o-u vzíti má
Fil. 3,14. k o-ě svrchovaného povolání B.
Kol. 3,24. vzíti máte o-u dědictví
2id. 10,35. doufanlivosti, kt. velikou má o-u
— 11, 6. kt. ho hledají, o-u dává
— 26. prohlédal k o-ě

2 Petr 2,13. o-u nepravosti ponesou
2 Jan 8. o-u plnou abychom vzali
Zj. 11,18. aby dána b. o. služebníkům tvým
— 22,12. přijduť brzo a o. má se mnou

Odplatiti.
5M. 7,10. kdož ho nenávidí, o-i jemu
— 32, 41. jenž v nenávisti mne měli, o-ím 

Soud. 1, 7. jakž jsem činil, tak o-il mi Bůh 
Rut 2,12. o-iž tobě H. za skutek tvůj
1 Sam.24,20. H. o-iž tobě dobrým za to
2 Sam. 3,39. o-iž H. tomu, kdož zle činí
— 16,12. o-í mi H. dobrým za zlořečenství
— 22,21. podlé rukou mých o-il mi;

25. 2. 18, 25.
Job 21,31. za to, co činil, kdo jemu o-i?
2. 18,21. o-il mi H. podlé spravedlnosti mé
— 41,11. pozdvihni mne, a o-ím jim
— 54, 7. o-ť zlým nepřátelům mým
— 62,13. o-íš jednomu každ. podlé skutků
— 79,12. o-ať sousedům našim
— 137, 8. blah., kdož o-í tobě za to 

Př. 13,21. spravedlivým o-í Bůh dobrým
— 19,17. za dobrodiní jeho o-í jemu
— 24,12. neo-i každému podlé skutků?
— 25,22. H. o-í tobě

Iz. 65, 6. nýbrž o-ím do lůna jejich
Jer. 16,18. o-ím jim dvojnásobně
— 17,10. abych o-il jednomukaždému
— 25,14. o-im jim podlé skutků
— 51,56. Bůh silný o-í, H. vrchovatě o-í 

Mat. 6, 4. Otec tvůj o-í tobě zjevně; 6. 18.
— 16,27. o-i jednomukažd. podlé skutků 

Luk. 14,14. nemají, odkud by o-ili tobě 
ftim. 2, 6. o-i podlé skutků; Zj. 22, 12.
— 12,19. mně pomsta; já o-im; 2id. 10, 30.

(5 M. 32, 35.)

2 Tim. 4,14. o-iž jemu Pán podlé skutků jeho 
Zj. 2,23. o-ím vám podlé skutků 

Odplatiti se.
1 M. 44, 4. pročež jste se o-ili zlým za dobré? 
1 Sam.24,18. ty jsi mi o-il se dobrým

já pak zlým tobě jsem se o-il
— 25,21. nebo mi se o-il zlým za dobré 

2. 116,12. čím se o-im H. za dobrodiní 
Př. 20,22. neříkej: O-im se zlým; 24, 29.

Odplavili se.
Jan 6,19. o-ivše se honů jako 25 neb 30

Odpočinouti.
1 M. 2, 2. o-ul v den sedmý ode všeho díla;

2 M. 20, 11. 31, 17. žid. 4, 4.
— 8, 4. o-ul koráb na horách Ararat
— 9. nenašla, kde by o-ula noha její
— 18, 4. o-ete pod stromem

2M. 16,30. o-ul lid v den sedmý; 23, 12.
— 23,11. sedmého léta ponecháš ji, ať o-e
— 31,17. v den sedmý přestal a o-ul 

Joz. 2, 1. vešli do domu Baab a o-uli tu
— 11,23. o-ula země od válek
— 14,15. o-ula země od bojů

1 Sam.16,13. o-ul Duch H. na Davidovi
2 Sam.16,14. král a lid ustalý o-ul tu
2 Kr. 4,11. vŠed do toho pokojíku, o-ul tu
Iz. 11, 2. na němž o-e Duch Hospodinův
— 24, 8. o-e radost bubnů

Jer. 8,14. vejděme do měst a o-eme tam
Ez. 16,42. o-eť hněv můj na tobě
Mk. 6, 31. pojďte vy sami, a o-ňte maličko
Luk. 10, 6. o-eť na něm pokoj váš
— 23,56. v sobotu o-uly

Sk. 2,26. tělo mé o-e v naději
žid. 4, 4. o-ul Bůh dne sedmého
— 10. i on o-ul od skutků

Zj. 14,13. dí jim, aby o-uli od prací

Odpočinutí.
1 M. 5,29. tento nám o. způsobí
— 49,15. vida o. že j. dobré

2M. 16,23. o. soboty svaté H. bude zítra
— 20,10. dne sedmého o. j. H. Boha tvého;

(3 M. 23, 3.)
— 31,15. sobota o. j., svatost H.; 35, 2.
— 33,14. dámť o.

3M. 16,31. sobota o. bude vám; 23, 3. 25, 4.
— 23,24. budete miti o., památku troubeni
— 32. sobotu o. miti budete
— 39. dne prvního o. bude

tolikéž dne osmého bude o.
— 25, 6. ovoce země toho o. budete miti ku

pokrmu
5M. 12, 9. až dosavad nepřišli jste k o.
— 25,19. H. Bůh tvůj dal tobě o.

Joz. 21,44. dal H. jim o. se všech stran 
But 1, 9. dejž vám H., abyste nalezly o.
— 3, 1. nemám-liž pohledá ti tobě o.

2 Sam. 7, 1. H. jemu dal o. před nepřátely
1 Kr. 5, 4. H. Bůh můj dal mi o. všudy
1 Par. 22, 9. o. dám jemu vůkol před nepřátely
— 23,25. o. dal H. Bůh lidu svému
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2 Par. 14, 7. hledali jsme ho a dal nám o.
2. 95,11. nevejdou v o. mé; 2id. 3, 11.18. 4,3.
— 116, 7. navratiž se, duše má, do o. svého
— 132, 8. poystaniž, a vejdi do o. svého 

Př. 24,15. nekaz o. jeho
— 29,17. tresci syna a přineseť o.

Kaz. 4, 6. lepši j. plná hrst s o-ím
— 11, 6. u večer nedávej o. ruce své 

Pis. 1, 7. kde dáváš o. o poledni?
Iz. 14, 1. dá jim o. v zemi jejich
— 3. den, v němž tobě o. dá H.
— 28,12. způsobte o. ustalému

Jer. 6,16. naleznete o. duši; Mat. 11, 29.
— 31, 2. abych o. způsobil Izraelovi
— 45, 3. o. nenalézám 

Pláč 1, 3. Juda nenalézá o.
— 2,18. nedávej sobě o.
— 5, 5. nedopouští se nám o.

Mat. 11,28. já vám o. dám
— 29. naleznete o. dušem svým
— 12,43. hledaje o., ale nenalézá; Luk. 11,24.

2 Kor. 7, 5. žádného o. nemělo tělo naše
2 Tes. 1, 7. vám, kt. úzkost trpíte, o-im 
žid. 3,11. nevejdou v o. mé
— 18. zapřísáhl, že nevejdou do o.
— 4, 1. opustě zaslíbeni o vjití do o.
— 3. vcházíme v o. my, kt. jsme uvěřili
— 8. byť byl Jozue v o. je uvedl
— 10. kdožkoli všel v o. jeho
— 11. snažmež se tedy vjíti do toho o.

Zj. 4, 8. neměla o. dnem i nocí
— 14,11. nebudouť míti o. dnem i nocí

Odpočívadlo.
Iz. 65,10. údolí Achor za o. skotům 
Ez. 25, 5. města synů Ammon za o. stádům 

Odpočívání.
Iz. 11,10. o. jeho bude slavné
— 30, 3. to o. v stínu Egyptském
— 32,18. bydliti bude v o. nejpokojnějším
— 66, 1. kde bude místo o. mého?

Sk. 7,49. jaké j. místo o. mého?
Odpočívati.

Soud. 9,15. o-ejte pod stínem mým 
Job 3,13. nebo bych nyní ležel a o-al
— 17. tamť o-ají, jenž v práci ustali
— 26. ani jsem o-al
— 17,16. j. všechněm v prachu země o.
— 30,17. ani nervové moji neo-ají

ž. 91, 1. v stínu Všemohoucího o. bude 
Př. 3,24. o. budeš a bude libý sen tvůj
— 14,33. v srdci rozumného o-á moudrost
— 21,16. v shromáždění mrtvých o. bude 

Kaz. 7, 9. hněv v lůnu bláznů o-á
Iz. 13,20. ani pastýři tam o. budou
— 14, 7. o-á, j. v pokoji všecka země
— 57, 2. že o-á na ložci svém 

Dan. 12,13. o. budeš, a zůstaneš v losu 
Mat. 26,45. spětež již a o-ejte; Mk. 14, 41. 
Luk. 12,19. o-ej, jez, pí, měj dobrou vůli
Jan 13,25. o-a je na prsech Ježíšových; 21, 20. 
1 Petr 4,14. Duch slávy a Boži na vás o-á 
Zj. 6,11. aby o-ali ještě za malý Čas

Odpolu.
Neh. 13,24. synové jejich mluvili o. Azotsky 
Luk. 10,30. odešli o. živého nechavše 

Odpor.
1 M. 30, 8. tuhé jsem o-y měla se sestrou 
1 Kr. 13,21. jsi na o. učinil řeči H.; 26.
Est. 9, 1. stalo se na o., že panovali Židé 
Job 13, 6. slyŠtež medle o-y mé 
Ž. 38,15. v jehož ústech není o-u
— 39, 3. umlčel j. se i spravedlivého o-u 

Iz. 45, 9. běda tomu, kdož se v o-y dává 
Jer. 12, 1. H., povedu-li o. proti tobě 
Pláč 1,18. na o. činila ústům jeho
Oz. 2, 2. o. veďte proti matce vaší
Sk. 10,29. bez o-u přišel jsem
ftím. 16,17. na o. učení, kt. jste vy se naučili
1 Tes. 2, 2. mluviti evangelium s mnohými o-y
1 Tim. 1,10. na o. zdravému učení
— 6,20. utíkaje o-ů falešně nazv. uměni

Odporen.
4 M. 20,24. jste o-i byli řeči mé; 5 M. 9, 23.
— 26, 9. když o-i byli H.

5M. 9, 7. o-i jste byli H.; 24. 
ž. 106, 7. o-i byli při moři
— 107,11. o-i byli řečem Boha silného

Odporný.
Joz. 1,18. kdo by koli o. byl rozkázáni tvému
2 Sam.19,22. že jste mi dnes o-i?
Ezd. 4,12. Židé město o-é stavějí
— 15. město o-é a Škodlivé králům 

ž. 5,11. poněvadž o-í jsou tobě
— 105,28. aniž o-á byla slovu jeho
— 139,24. popatř, chodím-liť cestou o-ou 

Jer. 4,17. nebo j. mi o., dí H.
Mat. 14,24. nebo byl vítr o.
Mk. 6,48. byl vítr o. jim
Sk. 5,39. Bohu o-í nalezeni nebyli
— 26, 9. proti jménu Ježíše N. mnoho o-ého
— 27, 4. že byli větrové o-í 

Gal. 5,17. jsou sobě vespolek o-é
Kol. 2,14. smazav zápis, kt. byl o. nám
1 Tes. 2,15. všechněm lidem jsou o-í

Odporování.
Juda 11. o-im Chóre zahynuli

Odporovati.
4 M. 27,14. poněvadž jste o-ali řeči mé
Joz. 22,18. dnes o-ujete H.
— 29. odstup to, abychom o. měli H.

Job 24,13. ti, kt. o-ují světlu
— 30,21. sílou ruky své mi o-uješ 

Iz. 41,11. zahynou ti, kt. tobě o-ují

Odporující.
Řím. 7,23. o. zákonu mysli mé

Odpouštěti.
2 M. 34, 7. o-ěje nepravost á přestoupení 
5M. 15, 1. léta sedmého o. budeš
1 Kr. 2, 9. neo-ěj jemu 
2. 78,38. o-ěl nepravosti jejich
— 103, 3. kt. o-i tobě všecky nepravosti 

Př. 6,34, neo-iť v den pomsty
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Př. 19,18. neo-ěj jemu duše tvá
— 19. hněv ukazuj o-ěje trestání 

Iz. 2, 9. protož neo-ěj jim
Pláč 3,42. protož ty neo-íš
Gz. 9, 5. neo-ějž oko vaše
Mat. 6,12. i my o-íme vinníkům; Luk. 11, 4.
— 9, 6. má moc o. hříchy; Mk. 2, 10.

Luk. 5, 24.
Mk. 2, 5. 9. o-ějí se tobě hříchové; Luk. 5,23.
— 11,25. se postavíte k modlení, o-ějte 

Luk. 6,37. o-ějte, a budeť vám odpuštěno
— 7,47. komu se málo o-í, málo miluje
— 49. kdo j. tento, kt. i hříchy o-í?

Jan 20,23. hříchy, o-ějíť se jim
Sk. 20,29. kt. nebudou o. stádu
1 Kor. 7,28. jáť pak vám o-ím-
2 Kor. 2,10. komuž vy co o-íte, i já
Ef. 4,32. o-ějíce sobě vespolek; Kol. 3, 13.

Odpovědíti.
1 M. 45, 3. nemohli o. bratři jeho

47, 3. o-ěli Faraonovi: Pastýři ovcí 
4M. 5,22. o-í žena ta: Amen, amen
1 Sam.14,37. i neo-ěl mu v ten den
— 20,10. o-í-li tobě otec tvůj tvrdě?

2 Sam. 3,11. nemohl nic více o. Abnerovi 
lK r .  18,21. neo-ěl lid žádného slova
2 Kr. 18,36. lid neo-ěl žádn. slova; Iz. 36, 21.
1 Par. 21,12. co mám o. tomu, kt. mne poslal
2 Par. 10,13. o-ěl jim král tvrdé
Job 9, 3. nemohl by o. ani na jedno z 1000 

slov
— 23, 5. jakými slovy by mně o-ěl
— 31,14. by vyhledával, co bych o-ěl jemu? 

‘— 32,14. o-ím: Ač Job neobracel proti mně
— 17. o-ím i já také za sebe
— 35, 4. já o-ím tobě místně
— 39,32. kdo chce viniti Boha, nechť o-i 

2. 38,16. ty za mne o-íš, Pane Bože můj
— 119,42. abych o. uměl utrhači skutkem 

Př. 26, 5. o-ěz bláznu podlé bláznovství jeho
— 27,11. ať má co o. tomu, kdož mi utrhá
— 29,19. rozuměje, však neo-í

Jer. 42, 4. cožkoli vám o-i H., oznámím vám 
Ez. 14, 7. já H. o-ím jemu o sobě 
Dan. 3,16. co bychom měli o. tobě 
Mat. 15,23. on neo-ěl jí slova
— 22,46. nižádný nemohl jemu o. slova
— 27,12. žalovali, nic neo-ěl; Mk. 14, 61.
— 14. neo-ěl jemu ani k jednomu slovu 

Mk. 11,29. 30. o-ězte mi, a povím vám
— 12,28. vida, že jim dobře o-ěl
— 34. viděv Ježíš, že by moudře o-ěl
— 14,40. aniž věděli, co by jemu o-ěli
— 15, 5. Ježíš předce nic neo-ěl 

Luk. 10,28. řekl mu: Právě si o-ěl
— 14, 6. nemohli jemu na to o.

Kol. 4, 6. kterak jednomu každému o.

Odpověď.
1 Kr. 12, 6. jakou o. dáti lidu; 2 Par. 10, 6. 9.
— 7. o. dávaje, mluviti budeš přívětivě 

Job 5, 1. dá-liť kdo o.?
— 21,34. v o-ech nezůstává než faleš

Př. 15, 1. o. měkká odvracuje hněv
— 23. vesel bývá člověk z o-i úst 

Mich. 3, 7. nebude žádné o-i Boží
Luk. 2, 47. děsili se všickni nad o-mi jeho
— 20,26. divíce se o-i jeho, umlkli

Jan 1,22. ať o. dáme těm, kt. nás poslali
— 19, 9. Ježíš nedal o-i 

fiím. 11, 4. co dí o. Boží?
1 Kor. 9, 3. o. má před těmi, kt. mne soudí

Odpovídající.
Př. 26,16. moudřejší nežli sedm o-cích 
Mal. 2,12. vypléní H. bdícího i o-cího

Odpovídání.
Job 20, 2. myšlení má k o. tobě nutí mne
2 Tim. 4,16. při prvním o. žádný se mnou nebyl

Odpovídati.
2M. 15,21. o-ala jim Maria 
Soud. 5,29. i ona sama sobě o-ala
1 Sam.28, 6. H. neo-al jemu, ani skrze sny
— 15. Bůh neo-á mi více 

2Kr. 18,36. neo-ejte jemu; Iz. 36, 21.
Job 9,14. jakž bych já jemu o. mohl?
— 15. bych i spravedliv byl, nebudu o.
— 32. není člověkem, jemuž bych o. mohl
— 13,22. povolej mne a buduť o.

nechať já mluvím, a o-ej mi
— 20, 3. duch můj nutí mne, ať bych o-al
— 31,35. Všemohoucí sám b. o. za mne
— 32, 1. přestali ti tři muži o. Jobovi
— 12. není, ježto by o-al řečem jeho
— 14. slovy vašimi nebudu jemu o.
— 15. bojí se, neo-ají více; 16.
— 20. otevru rty své, a o. budu
— 33, 5. můžeš-li, o-ej mi
— 12. tim nejsi spravedliv, o-ám tobě
— 32. jestliže máš slova, o-ej mi
— 39,34. chatrnýť jsem, což bych o-al tobě 

Př. 18,13. kdož o-á něco, prvé než vyslyší
— 23. ale bohatý o-á tvrdě
— 26, 4. neo-ej bláznu podlé bláznovství

jeho
Iz. 41,28. ač se jich otazuji, však neo-ají 

slova
Ez. 14, 4. já H. o. budu tomu, kt. přišel 
Ab. 2, 1. co bych o. měl po svém trestání 
Mat. 26,62. nic neo-áš, co tito proti tobě svědčí?

Mk. 14, 60. 15, 4.
Luk. 12,11. nepečujte, kterak aneb co byste 

o-ali
—  21,14. kterak byste o. měli
— 23, 9. ale on jemu nic neo-al

Jan 18,22. tak-liž o-áš nejvyššímu knězi?
Sk. 24,10. s lepší mysli k tomu o. budu
— 26, 2. že dnes před tebou o. mám

Odpůrce.
Job 31,35. kniha, kterouž sepsal o. můj 
Ž. 74,10. dokudž útržky činiti bude o.?
— 18. útržky činil ten o. H-u

Iz. 50, 8. kdo j. o. můj, nechť přistoupí 
Pláč 1, 5. o-ům jeho šťastně se vede
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Odpustiti.
1 M. 18,26. o-ím všemu tomu místu pro ně
— 22,12. když jsi neo-il synu svému; 16.
— 50,17. odpusť bratřím přestoupení

2 M. 10,17. odpusť hřích můj aspoň tento
— 32,32. odpusť hřích jejich

4 M. 14,19. odpusť, prosím, nepravost lidu to
hoto

— 20. o-il jsem vedlé slova tvého
— 30,13. muž její zrušil to, a H. jí o-i 

5M. 13, 8. neo-iť mu oko tvé
— 19,13. neo-í jemu oko tvé

Soud. 11,37. odpusť mne na 2 měsíce na hory
1 Sam.15,25. nyní odpusť hřích můj
— 25,28. odpusť provinění děvce své 

2Sam.21, 7. o-il král Mifibozetovi
1 Kr. 8,34. odpusť lidu; 36. 50. 2 Par. 6, 25.27.
2 Par. 7,14. vyslyším je a o-ím hřích jejich
— 36,17. neo-il mládenci ani panně 

Neh. 5,10. o-ťme jim medle ten dluh 
Job 7,21. proč neo-íš nepravosti mé?
Ž. 25,11. odpusť nepravost mou
— 18. odpusť všecky hříchy mé
— 32, 5. ty jsi o-il nepravost hříchu
— 85, 3. o-il jsi nepravosti lidu svého 

Jer. 5, 1. jest-li kdo, o-ím jemu
— 7. pročež bych měl o. tobě?
— 13,14. nebudu šanovati aniž o-ím
— 33, 8; o-ím všecky nepravosti jejich
— 50,20. o-ím těm, kt. pozůstavím 

Ez. 5,11. neo-íť oko mé; 9, 10.
— 20,17. o-ilo jim oko mé

Dan. 9,19. vyslyšiž, ó Pane, odpusť
Joel 2,17. odpusť, ó Hospodine, lidu svému
Am. 1, 3. pro čtveru ne-ím jemu; 9.13.2,1.6.
— 7, 2. Panovníče H., o-iž, prosím

Mat. 6,12. odpusť nám viny naše; Luk. 11, 4.
— 14. jestliže o-íte lidem poklésky

o-íť vám nebeský Otec váš
— 15. jestliže neo-íte lidem pádů

aniž Otec váš o-í vám; 18, 35.
— 18,21. kolikrát o-ím jemu? (Luk. 17, 3. 4.)
— 27. 32. dluh jemu o-il
— 35. jestliže neo-íte ze srdcí svých 

Mk. 2, 7. kdo můž o. hříchy; Luk. 5, 21.
11,26. jestliže vy neo-íte, aniž Otec váš 

Luk. 7, 42. když neměli, o-il oběma
— 17, 3. bude-liť toho želeti, odpusť mu
— 4. řka: žel mi toho! odpusť mu
— 23,34. Otče, odpusť jim

Jan 20,23. kt. koli o-ili byste hříchy 
Řím. 8,32. ani vlastnímu Synu neo-il
— 11,21. ratolestem přirozeným neo-il

žeť by ani tobě neo-il
2 Kor. 2, 7. abyste již raději o-ili a potěšili
— 10. komuž jsem o-il, pro vás
— 12,13. odpusťtež mi to bezpráví
— 13, 2. přijdu-liť znovu, neo-ím 

Ef. 4, 32. i Bůh v Kristu o-il vám 
Kol. 2,13. o-iv nám všecky hříchy
— 3,13. jako i Kristus o-il vám

2 Petr. 2, 4. andělům, kt. zhřešili neo-il

2 Petr. 2, 5. prvnímu světu neo-il
1 Jan 1, 9. věrnýť j. Bůh, aby nám o-il

Odpuštěn.
1 M. 4,13. většíť, než aby mi o-a býti mohla 
3M. 4,20. očisti je kněz, i bude jim o-o
— 19,22. budeť mu o. hřích jeho

ž. 32, 1. jemuž o-o přestoupeni; Řím. 4, 7. 
Iz. 22,14. vám nebude o-a ta nepravost
— 40, 2. Že j. o-a nepravost jeho

Mat. 9, 2. o-iť jsou tobě hřichové tvoji; 
Luk. 5, 20. 7, 48.

— 12,31. i rouhání bude lidem o-o
rouháni proti Duchu nebude o-o

— 32. bude jemu o-o; Luk. 12, 10.
nebude jemu o-o; Luk. 12, 10. 

Mk. 3,28. všickni hřichové o-i budou 
Luk. 6,37. odpouštějte, a budeť vám o-o
— 7, 47. o-iť jsou jí hřichové mnozí 

Sk. 8,22. zda by o-o bylo tobě myšleni 
Řím. 4, 7. blahoslaveni, jichž o-y nepravosti 
Jak. 5,15. co prohřešil, budeť jemu o-o
1 Jan 2,12. žeť jsou vám o-i hřichové pro 

jméno

Odpuštění.
5M. 15, 2. tento bude způsob o.
— 9. rok sedmý, jenž j. rok o.
— 31,10. každého léta sedmého — léto o.

Ž. 130, 4. u tebe j. o.
Iz. 55, 7. nebť j. hojný k o.
Mat. 26,28. vylévá se na o. hříchů 
Mk. 1, 4. křest pokání na o. hříchů
— 3,29. nemá o. na věky

Luk. 1,77. uměni spasitelné na o. hříchů
— 3, 3. káže křest pokání na o. hříchů 
—. 24, 47. aby b. kázáno pokání a o. hř.

Sk. 2, 38. pokřti se ve jménu J. K. na o. hříchů
5,31. aby dáno b. pokání a o. hříchů 

10, 43. o. hříchů vezme skrze jméno
— 13, 38. skrze toho zvěstuje se o. hříchů
— 26,18. aby hříchů o. vzali skrze víru 

Řím. 3,25. skrze o. předešlých hříchů
Ef. 1, 7. skrze krev jeho o. hříchů; Kol. 1,14. 
žid. 9,22. bez krve vyliti nebývá o. vin
— 10,18. kdežť j. o., není oběti

Odražený.
1 Sam. 5, 4. dlaně rukou jeho o-é

Odrostati.
Soud. 16,22. počaly mu vlasy na hlavě o.
Ž. 129, 6. tráva, kt. prvé než o-á, usychá

Odrůsti.
2M. 2,10. když odrostlo pachole
2 Sam.12, 3. kterouž choval až i odrostla
2 Par. 10, 8. radil se s mládenci, kt. odrostli 

s ním

Odřeknout! se.
Luk. 14,33. kdož se neo-e všech věcí 
Tit. 2,12. o-ouce se bezbožnosti

Odřezati.
Iz. 38,12. od třísní odřeže mne dnes
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Odřezovati.
Jan 15, 2. ratolest, kt. nenese ovoce, o-uje 

O dřín.
Ez. 29,18. každé rameno o-o jest 

OdsedatL 
Job 14,18. skála o-á z místa svého 

Odsedlati.
1 M. 24,32. o-al velbloudy

Odsednouti.
Job 18, 4. o-e skála z místa svého?

Odskočiti.
2 Sam. 1,22. lučiště Jonatovo nikdy zpět neo-ilo

Odsouditi.
5M. 25, 1. nepravého o-í
Job 40, 3. což mne o-iš, abys se sám
Mat. 20,18. o-í ho na smrt; Mk. 10, 33.
Luk. 11,31. královna od poledne o-í je
— 32. muži Ninivetští o-í je

Jan 3,17. Bůh Syna svého, aby o-il svět
— 8,10. žádný-li tě neo-il?

Jak. 5, 6. o-ili jste spravedlivého 
Zj. 19, 2. o-il nevěstku tu velikou

Odsouzen.
Mat. 12,37. z řečí svých budeš o.
— 27, 3. vida Jidáš, že by o. byl 

Jan 3,18. kdož věří v něho, nebude o.
kdož nevěří, jižť jest o.

•— 16,11. kníže tohoto světa již j. o-o 
Rim. 2,12. skrze zákon o-i budou
2 Tes. 2,12. aby o-i byli, kt. neuvěřili 
Tit. 3,11. svým vlastním soudem Oi 
Jak. 5, 9. abyste nebyli o-i 

Odsouzení.
Mk. 3,29. hoden j. věčného o.
Luk. 20,47. tiť vezmou těžší o.
— 24,20. kterak jej vydali na o. k smrti 

Sk. 8,33. v ponížení o. jeho vyhlazeno j. 
ftim. 3, 8. jichž spravedlivé j. o.

13, 2. o. sobě dobudou
1 Kor. 11, 29. o. sobě jí a pije
— 34. abyste se nescházeli k o.

Jak. 2,13. o. bez milosrdenství stane se tomu
— 3, 1. že bychom těžší o. vzali

5,12. abyste neupadli v o.
2 Petr 2, 3. kt. o. již dávno nemešká
— 4. aby k o. chováni byli

Zj. 17, 1. ukážiť o. nevěstky veliké 
Odsouzený.

1 Kr. 20, 42. pustil muže k smrti o-ého
Odstaviti.

2 Kr. 4, 4. kt. bude plná, rozkážeš ji o.

Odstěhovat! se.
Iz. 24,11. o-uje se radost země 

Odstoupení.
2 Tes. 2, 3. nenastane, leč až přijde o.

Odstoupiti. Odstup to.
1 M. 18,25. o-p to od tebe, abys takovou věc
— 44,17. o-p ode mne, abych to učinil

4 M. 16,26. o-pte od stanů bezbožných mužů

5 M. 19,16. aby svědčil, že o-il od Boha 
Joz. 22,29. o-p to od nás; 24, 16.
Soud. 16,20. nevěděl, že H. o-il od něho
1 Sam. 2,30. o-p ode mne; 12, 23. 22, 15.

Job 27, 5.
— 14, 45. o-p to; 20, 2. 9.
— 18,12. že H. od Saule o-il
— 28,16. poněvadž H. o-il od tebe

2 Sam.ll, 15. o-pte nazpět od něho, aby raněn
— 18, 30. o-p a stůj tamto
— 20, 2. Izraelští o-ili od Davida za S.
— 20. o-p, o-p to ode mne

1 Kr. 12,19. o-ili syn. Izr. od Dav.; 2 Par. 10,19.
2 Kr. 8,20. o-il Edom od království Judsk.;

8, 22. 2 Par. 21, 8.
Job 28,28. o. od zlého rozumnost
— 34,10. o-p od B. silného nešlechetnost
— 27. proto, že o-ili od něho

Ž. 6, 9. o-tež ode mne činitelé neprav.
— 34,15. o-p od zlého, a čiň dobré; 37, 27.
— 80,19. neo-ímeť od tebe
— 119,115. o-tež ode mne nešlechetníci 

Př. 3, 7. boj se H-a a o-p od zlého
— 13,19. ohavnost j. bláznům o. od zlého
— 16,17. cesta upřímých j. o. od zlého 

Iz. 54,10. milosrdenství mé od tebe neod
stoupí

Jer. 2,29. vy všickni o-ili jste ode mne
— 3,13. poznej, že jsi od H. o-ila 

Mat. 16,22. o-p to od tebe, Pane 
Luk. 8,13. ti v čas pokušení o-u jí
— 20,16. to uslyšavše, řekli: O-p to!

Sk. 19, 9. o-iv od nich, oddělil učedlníky
— 22,29. o-ili od něho, kt. měli trápiti

2 Kor. 12, 8. aby to o-ilo ode mne
Gal. 6,14. o-p to, abych se chlubil
2 Tim. 2,19. o-p od nepravosti kaž., kdož vzývá 

Odstrašiti.
Jer. 7,33. nebude žádného, kdo by o-il 

Odstrčiti.
Z. 62, 5. radí se, jak by jej o-ili
— 66,20. kt. neo-il modlitby mé

Př. 14,32. pro zlost svou o-en bezbožný 
Gal. 4,17. o. nás chtějí

Odstrkovati.
Iz. 10, 2. aby o-ali nuzné od soudu 

Odstupovati.
5 M. 11,16. abyste o-ujíce nesloužili bohům
1 Sam.12, 20. proto neo-ujte zpět od H.
— 16,23. duch zlý o-al od něho

Z. 119,118. kt. o-ují od ustanovení tvých 
Př. 14,16. moudrý bojí se a o-uje od zlého 
Jer. 17, 5. od H. o-uje srdce jeho
— 32, 40. aby neo-ali ode mne 

Sk. 19,12. o-aly od nich nemoci
žid. 3,12. srdce, kt. by o-alo od Boha živého

Odsud.
Joz. 8,22. jedni o., druzí od onud 
Jan 18, 36. mé království není o.

Odsudek.
Job 31,11. j. to nepravost o-u hodná
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Job 31,28. toť by byla nepravost o-u hodná 
Mat. 23, 33. byste ušli o-u do pekelného ohně? 
Jak. 2,13. chlubit se milosrdenstvím proti o-u 
Zj.. 18,10. že jedné hodiny přišel o. tvůj 

Odsuzovati.
Job 10, 2. dím Bohu: Neo-uj mne 
2. 94,21. krev nevinnou o-ují
— 109,31. kt. o-ují život jeho

Př. 17,15. kdož o-uje spravedlivého 
Jer. 26,16. nemáť muž tento o-án býti 
Jan 8,11. aniž já tebe o-uji 
Řím. 2, 1. sám sebe o-uješ

Odtáhnouti.
1 M. 14,11. pobravše zboží, o-hli
2 Kr. 12,18. o-hl od Jeruzaléma 
Jer. 21, 2. aby on o-hl od nás
— 34,21. vydám v ruku, kt. o-hli od vás

Odtahovati.
Dan. 2, 8. rozumím tomu, že naschvál o-ujete

Odtíti.
1 Sam. 2, 31. odetnu rámé tvé 
Iz. 9,14. odetne H. od Izraele hlavu 
Pláč 2, 3. odtál všecken roh Izraelův 

Odtrhnouti.
3 M. 1,17. za křídla, kterýchž však neo-e
— 13,56. kněz o-e od roucha

1 Sam.15, 28. o-hlt j. H. král Izr. od tebe; 28,17.
2 Sam.20, 21. o-emť od města
1 Kr. 11,11. o-u království toto od tebe
— 13. všeho království neo-u
— 15,19. ať o-e ode mne

2 Kr. 3, 27. o-hše od něho, navrátili se 
Job 33,17. o-hl člověka od skutku zlého 
Jer. 37, 5. Kaldejšti o-hli od Jeruzaléma
— 9. o-nou od nás Kaldejšti;

neboť neo-ou 
Mat. 9,16. ta záplata o-hla by díl od roucha 
Mk. 2, 21. o-e ta záplata nová od starého 

Odtrhnouti se.
Soud. 20, 31. o-hli se od města
1 Sam.20, 29. nechť se o-u, abych navštívil

Odtrhovati.
2 M. 5, 4. proč o-ujete lid od prací

Odtrhovati se.
1 Sam.25,10. kt. se o-ují jedenkaždý od pána 
Juda 19. toť jsou ti, kt. se sami o-uji 

Odtržen.
4 M. 36, 4. a tak o-o bude dědictví jejich

Odtržení.
4 M. 14,34. poznáte pomstu svého o. se ode 

mne
Odtržený.

3M. 22,24. o-ého nebudete obětovati H.
Iz. 28, 9. zdali o-ým od prší?

Odtud.
1 M. 27, 45. vezmu tě o.
4 M. 12,15. lid nehnul se o., až zase uvedena
5 M. 30, 4. o. zase shromáždí tě H.
Neh. 1, 9. i o. shromáždím je
2. 119,56. to mám o., abych ostřihal rozkazů

Iz. 28,10. 13. trošku o., trošku od onud 
Mat. 4,21. poodšed o., uzřel jiné dva bratry
— 5,26. nevyjdeš o., dokudž; Luk. 12, 59.
— 9, 9. jda o. Ježíš
— 27. šel o. Ježíš, Šli za ním dva slepí
— 13,53. bral se o.
— 15,21. vyšed o. Ježíš

Mk. 6,11. vyjdouce o., vyrazte prach 
Jan 11,54. odšel o. do města Efraim 
Jak. 4, 1. zda-li ne o., z libostí vašich 

Odtušení.
2 Sam.14,17. slovo pána mého k o.
Pláč 3, 49. proto že není žádného o.

Odťat.
Jer. 48,25. o. bude roh Moábův 
Am. 3,14. o-i budou rohové oltáře 

Oduřavěti.
Job 16,16. tvář má o-ěla od pláče 

Odvalený.
Mk. 16, 4. uzřely o. kámen; Luk. 24, 2.
Jan 20, 1. uzřela kámen o. od hrobu 

Odvaliti.
1 M. 29,10. Jákob o-il ten kámen od studn. 
Mat. 28, 2. anděl o-il kámen ode dveří 
Mk. 16, 3. kdo nám o-í kámen ode dveří 

Odvalovati.
1 M. 29, 3. o-ali kámen od vrchu studnice 

Odvarovati.
Oz. 2, 2. leč o-uje smilství svých 

Odvázati. 
ž. 30,12. o-al jsi pytel můj 
Mat. 21, 2. odvěžtež je a přiveďte ke mně 
Mk. 11, 2. 4. odvížíce přiveďte; Luk. 19, 30.

Odvazovati.
Mk. 11, 5. o-ujíce oslátko? Luk. 19, 31. 33. 
Luk. 13,15. zdali v sobotu neo-uje vola

Odvážiti.
1 M. 23,16. o-il mu stříbra
Job 28,15. aniž o-eno bývá stříbro
Zach. 11,12. o-ili 30 stříbrných; Mat. 26, 15.
Mat. 26,15. o-ili jemu 30 stříbrných

Odvážiti se.
Soud. 12, 3. o-il jsem se života svého

Odvažovati.
3M. 26,26. chléb váš o. vám budou 
2. 58, 3. násilí rukou svých o-ujete

Odveden.
1M. 23,17. o-o j. pole Efronovo Abrahamovi 

Odvésti.
1 M. 31,26. odvedls dcery mé jako zjímané
5 M. 7, 4. odvedla by syna tvého ode mne 
Iz. 37,29. odvedu tě zase tou cestou 
Ez. 3,18. abys ho odvedl od cesty jeho bez

božné
— 38, 4. odvedu tě zpět, dada udice

Mat. 16,22. odved ho Petr, počal mu přimlou- 
vati; (Mk. 8, 32.)

Řím. 15,28. když jim odvedu užitek ten
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Odvézti.
2 Par. 35,23. odvezte mne; neboť velmi nemocen 

Odvolati.
4M. 23,20. dobrořečilť j. a já toho neo-ám
Soud. 11, 35. aniž budu moci o. toho
Sk. 25,12. k císařis se o-al? 25. 26, 32. 28, 19.

Odvolávati se.
Sk. 25,11. k císaři se o-ám 

Odvozovati.
2 M. 5, 5. vy o-ete je od robot jejich 
Př. 19,27. učeni, kt. od řečí rozumných o-uje 

Odvrácen.
1 M. 9,23. tváře jejich byly o-y
4M. 25, 8. o-a j. rána od synův Izraelských
Job 14,13. dokudž by nebyl o. hněv tvůj
Iz. 59,14. o. j. nazpět soud
Jer. 4, 8. není o. hněv prchlivosti H.

Odvrácení.
Jer. 2,19. o. tvá domlouvati budou tobě
— 3,22. uzdravím o. vaše
— 14, 7. mnohá jsou o. vaše

Oz. 11, 7. lid můj ustrnul na o. se
— 14, 4. uzdravím o. jejich

Odvraceti.
1 Sam. 2,24. že o-íte lid Hospodinův
2 Par. 6, 42. H., neo-ejž tváři od pomazaného 
Job 36, 7. neo-í od spravedlivého očí
2. 78,38. jsa milosrdný, o-el hněv svůj 
Př. 28, 9. o-í ucho, aby neslyšel zákona 
Luk. 23,14. jako by lid o-el

Odvraceti se.
2. 22,25. ani se o-í od trápení ztrápeného
— 119,110. od rozkazů tvých se neo-ím 

Iz. 50, 5. aniž se nazpět o-ím
Ez. 18,23. raději když se o-í od cest svých 

Odvracovati.
Př. 15, 1. odpověď měkká o-uje hněv
— 29, 8. moudří o-ují hněv

Ez. 18, 8. od nepravosti ruku svou by o-al 
Odvracovati se.

Joz. 22,18. že vy o-ujete se dnes 
2. 119,102. od soudů tvých se neo-uji 
Iz. 1, 5. proč tím více se o-ujete?
— 59,20. kt. se o-ují od přestoupení v Ják. 

Mat. 5,42. vypůjčiti od tebe, neo-uj se
2 Tim. 3, 5. od takových se o-uj 
Tit. 1,14. kt. se o-ují od pravdy

Odvrátiti.
4 M. 25,11. o-il prchlivost mou od synů Izr.
5 M. 13, 5. prorok ten by o-il vás od H.
1 Sam.20,15. neo-íš milosrdenství svého
2 Kr. 23,26. a však neo-il se H. od prchlivosti
2 Par. 28,19. protože o-il Judu
Job 23,13. jestliže při čem stojí, kdo jej o-í?
— 33,30. aby o-il duši jeho od jámy 

2. 51,11. o-ať tvář svou od hříšností
— 106,23. Mojžíš neo-il prchlivosti jeho
— 119,29. cestu lživou o-ať ode mne
— 37. o-ať oči mé, ať nehledí marnosti
— 39. o-ať ode mne pohanění

Př. 4, 27. o-ať nohu svou od zlého 
Iz. 43,13. když co dělám, kdo ji o-í?
— 58,13. jestliže o-íš od soboty nohu svou 

Jer. 21, 4. já o-ím nástroje válečné
— 28,16. čímž by o-il lid od H.; 29, 32.

Pláč 2, 8. neo-il ruky své od zhouby 
Dan. 9,16. nechť se, prosím, o-í hněv tvůj 
Sk. 13, 8. usiluje o. vládaře od víry 
Řím. 11,26. o-íť bezbožnosti od Jákoba
2 Tim. 4, 4. o-íť uši od pravdy 
Jak. 5,20. kdož by o-il hříšníka od blud. cesty 

Odvrátiti se.
2 M. 32,12. o-ať se od hněvu prchlivosti své
4 M. 14,43. jste se o-ili od následováni H.
5 M. 13,17. o-il se od hněvu prchlivosti své
— 17,17. aby se neo-ilo srdce jeho 

Joz. 22,16. o-ivše se, abyste nešli za H.
1 Sam.15,11. nebo o-il se ode mne
1 Kr. 8, 35. od hříchů o-ili by se; 2 Par. 6,26.
— 9, 6. pakli se nazpět o-íte ode mne
— 13,33. neo-il se Jerob. od cesty zlé

2 Kr. 17,13. o-te se od cest zlých
2 Par. 7,19. jestliže se o-íte
Neh. 9, 35. aniž se o-ili od činů zlých 
Job 7,19. dokudž se neo-íš ode mne2
2. 14, 3. všickni se o-ili; Dan. 9, 11.
Iz. 1, 4. opustili H., o-ili se zpět
— 5,25. neo-ila se prchlivost H.; 9,12.17. 21.

10, 4.
— 59,13. o-ili se od následování Boha 

Jer. 8, 4. tak-liž se o-il, aby se nemohl?
— 5. proč se o-il lid tento?
— 18, 8. o-il-li by se od nešlechetnosti
— 23,20. neo-íť se hněv Hospodinův; 30, 24.
— 26, 3. by o-ili se jedenkaždý od cesty zlé
— 32, 40. že se neo-ím od nich

Ez. 3,19. neo-il by se od bezbožnosti své
— 14, 6. o-te se od ukydaných bohů
— 18,21. by se bezbožný o-il; 33, 19.
—■ 24. by se o-il spravedlivý od sprav.
— 27. by se o-il bezbožný od bezbožn.
— 28. o-il se ode všech přestoupení svých
— 33, 9. tak aby se od ní o-il

však neo-il by se od cesty své
— 11. aby se o-il bezbožný od cesty své

o-aťtež se, o-aťte od cest svých 
zlých

— 12. v kt. by se den o-il od bezbožn.
— 14. však o-tí-li se od hříchu svého 

Oz. 1, 2. tato země o-ila se od H.
— 9,12. běda, když se od nich o-ím 

Jon. 3,10. že se o-ili od cesty zlé
Sk. 3,26. aby se jedenkaždý o-il od nepr.
— 7, 42. o-il se Bůh a vydal je

1 Tim. 4, 1. o-í se někteří ,od víry
2 Tim. 1,15. víš, že se o-ili ode mne všickni
2 Petr 2,21. o. se od svátého přikázaní

Odvrhnouti. Odvrci.
1 M. 35, 2. o-zte bohy cizí; Joz. 24, 23.
Joz. 24,14. o-zte bohy, jimž sloužili otcové 
Iz. 1,16. o-zte zlost skutků vašich 
Ez. 18, 31. o-zte od sebe přestoupení
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Řím. 13,12. o-zmeš skutky temnosti 
Jak. 1, 21. o-houce všelikou nečistotu 
Žid. 12, 1. o-houce všeliké břímě i hřích

Odžehnati.
Iz. 47,11. bída, kt. nebudeš moci se o.

OfeL
2 Par. 27, 3. na zdi O. mnoho stavěl
— 33,14. obehnal O. a vyhnal ji vysoko 

Neh. 3,26. 27. Netin., jenž bydlili v O.; 11,21.
Ofir.

1 M. 10,29. Jektán zplodil O-a; 1 Par. 1, 23.
1 Kr. 9, 28. přeplavivše se do O., nabrali zlata 

420 centnéřů; 10, 11. 22, 49. 1 Par. 
29, 4. 2 Par. 8, 18. 9, 10. Iz. 13, 12. 

Job 22, 24. nakladeš na zemi zlata z O.
— 28,16. nemůže býti ceněna za zlato z O.

Ofni.
1 Sam. 1, 3. 2, 34. 4, 4. 11. 17.

Ofra.
Joz. 18,23. města synů Beniaminových: O. 
Soud. 6,11. posadil se pod dubem, jenž b. v O.
— 24. ještě j. v O. Abiezeritského
— 8,27. složil jej v městě svém O.
— 32. Gedeon pochován jest v O.
— 9, 5. přišed do domu otce svého do O.

1 Sam.13,17. houf obrátil se k cestě O.
Mich. 1,10. v domě O. v prachu se válej

Og.
4 M. 21,33. Og král Bázan; 5 M. 3, 11. Joz.

2, 10. 1 Kr. 4, 19. Ž. 135, 11.
5M. 29, 7. vytáhl Og proti nám k boji
— 31, 4. jakož učinil Seonovi a Ogovi 

Ž. 136, 20. též Oga krále Bázan
Oharek.

2 M. 25, 38. nádoby k o-ům ze zlata; 37, 23.
4 M. 4, 9. přikryjí nádoby k o-ům jeho
1 Kr. 7, 50. nádoby k o-ům ze zlata čistého
2 Kr. 25,15. i nádoby k o-ům a kotlíky

Ohava.
3M. 24,20. jakouž by o-u učinil 

Ohaven.
ž. 14, 1. porušeni j. a o-i v snažnostech

Ohavnost.
1 M. 34,14. neb to o. jest u nás
— 43,32. jisti s Židy o. j. Egyptským

2 M. 8,26. o. Egypt, obětovali bychom H.
3 M. 7,18. aniž přijata bude, ale o. b.
— 11,10. o-í bude vám; 20. 23. 41. 42.
— 13. z ptactva v o-i míti budete
— 18,22. obcovati s mužským pohl. o. j.
— 26. nečiňte nižádných o-í těchto
— 27. ty o-i činili lidé země té
— 29. kdož by dopustil se někt. z o-i těch
— 20,13. o. učinili obadva

5 M. 7, 25. o. j. H. Bohu tvému
— 26. aniž vneseš o-i do domu svého
— 18, 9. činiti podlé o-í národů těch
— 32,16; o-mi zdráždili jej

1 Kr. 11, 5. Moloch, o î Ammonské; 7. 2 Kr.
23, 13.

1 Kr. 11, 7. Chámos, o-i Moabské; 2 Kr. 23, 13.
— 14,24. činíce vedlé o-í pohanských 

2Kr. 16, 3. skrze oheň vedlé o-i poh.;
2 Par. 28, 3.

— 21, 2. vedlé o-i těch nár.; 2 Par. 33, 2.
— 11. činil Manasses o-i tyto
— 23,24. o-i vyplénil Joz.; 2 Par. 34, 33.

2 Par. 15, 8. Aza vyplénil o-i ze země Jud.
Ž. 5, 7. člověka lstivého v o-i má H.
— 119,163. falše nenávidím a ji v o-i mám 

Př. 3, 32. o-í j. Hospodinu převrácenec
— 6,16. H.; a sedmá o-í j. duši jeho
— 8, 7. o-í j. rtům mým bezbožnost
— 11, 1. váha falešná o-í j. Hospodinu 
—- 20. o-í jsou H-u převrácení srdcem 
-j- 12,22. o-í jsou H-u rtové lživí
— 13,19. o. j. bláznům odstoupiti od zlého
— 15, 8. obět bezbožných o-í j. H.; 21, 27.
— 9. o-í j. H-u cesta bezbožného
— 26. o-í jsou H-u myšleni zlého
— 16, 5. o-í j. H-u každý pyšného srdce
— 12. o-í j. králům činiti bezbožně
— 17,15. o-í jsou H-u oba jednostejně

20,10. závaží a míra rozdílná o-í j. H.
— 23. o-í jsou H-u závaží rozdílná
— 24, 9. o. lidská posměvač
— 26,25. sedmera o. j. v srdci jeho
— 28, 9. i modlitba jeho j. o-í
— 29,27. o-í spravedlivým j. muž nepravý 

Iz. 1,13. kadění v o-i mám
Jer. 3,24. o. ta sžírala práci otců
— 4, 1. odejmeš-li o-i od tváři mé
— 6,15. styděli-liž se, že o. páchali? 8, 12.
— 7,10. abyste páchali ty všecky o-i?
— 30. nastavěli o-í svých: 32, 34.
— 11,13. nastavěli jste oltářů o-i té

13,27. vidělť jsem ty o-i tvé
— 16,18. o-mi naplnili dědictví mé
— 32, 35. aby páchati měli tu o.

Ez. 5,11. svatyně mé poškvrnil o-mi
— 6,11. pro všecky o-i nejhorší padnouti
— 7,20. obrazů o-í svých nadělali
— 8, 6. uzříš ještě větší o-i
— 11,18. vyvrhou všecky mrzkosti i o-i
— 21. srdce po žádostech mrzkostí a o-í
— 12,16. vypravovali všecky o-i své
— 16, 2. oznam Jeruzalému o-i jeho
— 58. o-i své poneseš
— 20, 4. oznam jim o-i otců jejich
— 7. o-i očí svých zavrzte
— 8. aniž kdo o-i očí svých zavrhl
— 22,11. s ženou bližního svého páše o.
— 36,31. sebe hodné ošklivosti uznáte pro o-i
— 44, 6. dosti mějte na všech o-ech

Dan. 11,31. o. zpuštěni; Mat. 24, 15. Mk. 13, 14.
— 12,11. bude postavena o. hubici 

Oz. 9,10. otcové vaši oddali se té o-i 
Am. 5,10. mluví věci pravé, v o-i mají
— 6, 8. v o-i mám pýchu Jákobovu 

Zach. 9, 7. odejmu o-i od zubů jeho 
Mal. 2,11. o. se děje v Izraeli
Luk. 16,15. u lidí vysokého, o. j. před Bohem
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lUm. 2,22. v o-i maje modly
Zj. 17, 4. koflík plný o-i a nečistoty
— 5. mátě smilstva a o-í země

Ohavný.
3 M. 18,30. nečinili z obyčejů o-ých
— 19, 7. věc o-á bude

5 M. 14, 3. nebudeš jisti žádné věci o-é
1 Kr. 21,26. dopouštěl se věcí o-ých
Job 15,16. o. a neužitečný člověk
Ž. 53, 2. o-ou páší nepravost
Iz. 41,24. o-ť jest, kdo vás zvoluje
— 66,17. jedí věc o-ou i myši 

Jer. 44, 4. nečiňte této věci o-é 
Dan. 9,27. skrze vojsko o-é hubící 
Mich. 6,10. míra nespravedlivá a o-á 
Nah. 3, 6. ukydaje tě o-ými věcmi 
ÍUm. 1,26. je vydal Bůh v žádosti o-é 
Tit. 1,16. o-í jsouce a nepoddaní

Oheň.
1 M. 19,24. H. dštil sirou a o-ěm; Luk. 17, 29.
— 22, 7. aj, teď o. a dříví

2M. 3, 2. anděl H. v plameni o-ě; Sk. 7, 30.
keř hořel o-ěm, avšak neshořel

— 9,23. sestoupil o. na zem
— 24. bylo krupobití a o. smíšený
— 12, 8. 9. b. jisti noci té maso pečené o-ěm
— 19,18. sestoupil na ni H. v o-i
— 22, 6. vyšel-li by o. a chytilo by se
— 24,17. jako spalující o. na vrchu hory
— 32,20. spálil je v o-i; 5 M. 9, 21.
— 35, 3. nezanítíte o-ě v den sobotní
— 40, 38. o. býval v noci na něm

3 M. 6, 9. o. na oltáři vždycky hořeti b.
— 12. o., kt. j. na oltáři, neb. uhašován
— 13. o. ustavičně hořeti b. na oltáři
— 9, 24. sstoupil o. od tváři H. a spálil obět

zápalnou; 1 Kr. 18, 38. 1 Par. 21,26. 
2 Par. 7, 1. 3.

— 10, 1. obět. před H. o. cizí; 4 M. 3, 4.
26, 61.

— 2. sestoupiv o. od H. spálil je; 16, 35.
— 18,21. proveden skrze o. modly Moloch

4 M. 9,15. nad přibyt, na pohledění jako o.
— 11, 1. 3. roznítil se proti nim o. H-ův
— 2. modlil se Mojžíš H., a uhasí o.
— 21,28. o. vyšel z Ezebon
— 26,10. o. spálil těch 250 mužů
— 31,23. což pak nemůže o-ě strpěti

5 M. 4,12. mluvil k vám H. z prostředku o-ě
— 24. Bůh tvůj j. o. sžírající; žid. 12, 29.
— 33. Boha mluvícího z prostř. o-ě
— 36. na zemi ukázal tobě o. veliký
— 5, 4. mluvil H. na té hoře z prostřed o-ě
— 23. nebo hora o-ěm hořela
— 24. slyšeli jsme hlas jeho z prostř. o-ě
— 12,31. syny a dcery své o-ěm; Ez. 20, 31.
— 18,10. by vedl syna aneb dceru skrz o.
— 32,22. o. zapálen j. v prchlivosti mé
— 33, 2. z jehožto pravice o. zákona svítil

jim 
Soud. 6,21. vystoupil o. ze skály
— 9,20. nechť vyjde o. z Abimelecha

Soud. 20, 40. o. počal vzhůru jiti z města
2 Sam.22, 9. o. sžírající z úst jeho; Ž. 18, 9.
1 Kr. 18, 23. ale o-ě ať nepodkládaji
— 24. Bůh, kt. se ohlásí skrze o.
— . 38. v tom spadl o. H-ův a spálil obět
— 19,12. nebyl v o-i H.

2 Kr. 1,10. sestoupil o. s nebe a sežral jej
— 14. o. sestoupiv s nebe, sežral dva
— 16, 3. syna dal provésti skrze o.; 21, 6.
— 17,17. vodili syny a dcery své skrze o. 

Job 1,16. o. B. spadl s nebe na dobytek
— 28, 5. j. něco podobného k o-i
— 31,12. o. ten by až do zahynuti žral 

ž. 11, 6. na bezbožníky o-ěm a sirou
— 17, 3. o-ěm jsi mne zpruboval
— 29, 7. hlas H. rozkřesává plamen o-ě
— 46,10. vozy spaluje o-ěm

50, 3. o. před ním vše sžírati bude
— 66,12. vešli jsme do o-ě i vody
— 68, 3. jakož se rozplývá vosk před o-ěm
— 74, 7. uvrhli o. do svatyně tvé
— 78,14. každé noci v jasném o-i
— 79, 5. hořeti b. jako o. horlení tvé?
— 89,47. hořeti b. jako o. prchlivost tvá?
— 97, 3. o. předchází jej
— 104, 4. činí služebníky své o. plápolající
— 105,32. dal o. hořící na zemi jejich
— 39. o. k osvěcování noci
— 106,18. roznícen byl o. na rotu jejich
— 140,11. na o. uvrz je
—■ 148, 8. o. a krupobití, vykonáv. rozkaz

Př. 6,27. může-liž kdo skrýti o. v klíně
— 16,27. v jehožto rtech jako o. spaluj.
— 26,20. když není drev, hasne o.
— 21. drva k o-i, tak svárlivý
— 30,16. o. neříká: Dosti

Iz. 10,17. světlo Izraelovo bude o-ěm
— 14, 31. od půlnoci o. přijde
— 29, 6. navštíveno bude plamenem o-ě
— 30,27. jazyk jeho jako o. sžírající
— 31, 9. jehož j. o. na Siónu
— 33,14. ostáti před o-ěm sžírajícím?
— 43, 2. půjdeš-li přes o., nespálíš se
— 64,11. dům svatosti naší o-ěm zkažen
— 66,15. Hospodin v o-i přijde
— 16. Hospodin o-ěm mstiti bude
—■ 24. o. jejich neuhasne; Mk. 9, 44. 46. 48.

Jer. 5,14. slova tvá byla jako o.
— 17,27. zanítím o. v branách jeho
— 20, 9. v srdci mém jako o. hořící
— 23,29. není slovo mé takové jako o.?
— 29,22. kt. upekl král Babyl. na o-i
— 43,13. domy bohů Egypt, popálí o-ěm 

Ez. 1, 4. oblak veliký a o. plápolající
— 8, 2. na pohleděni jako o.
— 10, 6. vezmi z o-ě z prostředku kol
— 15, 4. na o. dává se k sežrání
— 7. z o-ě jednoho vyjdou a o. druhý
— 20,47. zanítím v tobě o., kt. sežere
— 36, 5. v o-i horlivosti své mluviti b.
— 39,10. zbroji zaněcovati budou o.

Dan. 3,27. žádné moci neměl o. při tělích
aniž co o-ěm páchli
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Joel 1,19. 26. o. sežral pastviska 
Am. 1, 7. pošli o. na zeď Gázy
— 4,11. hlavně vychvác. z o-ě; Zach. 3, 2. 

Ab. 2,13. o čemž pracuji národové, o. zkazí? 
Sof. 1,18. o-ěm horlivosti jeho sehlcena b. 
Zach. 13, 9. i tu třetí uvedu do o-ě
Mal. 3, 2. j. jako ó. rozpouštějící
Mat. 3,10. na o. uvržen bývá; 7, 19. Luk. 3, 9.
— 11. Duchem sv. a o-čm; Luk. 3, 16.
— 12. plevy pálíti bude o-ěm neuhasi

telným; Luk. 3, 17.
— 5,22. musí pekelný o. trpěti
— 18, 8. do o-ě věčného; Mk. 9, 43. 45.
— 9. do pekelného o-ě; Mk. 9, 47.
— 25,41. ode mne zlořečení do o-ě věčn. 

Mk. 9,44. kdež o. nehasne; 46. 48.
— 49. každý o-ěm bude solen
— 14,54. zhřívaje se u o-ě; Luk. 22, 56. 

Luk. 9, 54. chceš-li, aby o. sestoupil s nebe
— 12, 49. o. přišel jsem pustiti na zemi
— 22,55. zanítili o. u prostřed sině 

Jan 15, 6. na o. uvrženy a shoří
— 18,18. kt. o. udělali, zhřivali se 

Sk. 2, 3. rozdělení jazykové jako o.
— 19. krev a o. a páru dýmovou
— 28, 5. střásl tu ještěrku dc o-ě 

1 Kor. 3,13. v o-i zjeví se
a jednoho každého dílo o. zprubuje

— 15. spasen bude, avšak jako skrze o. 
Žid. 10,27. o-ě prudká pálivost
— 12,18. nepřistoupili jste k hořícímu o-i 

Jak. 3, 5. maličký o., kterak veliký les
— 6. jazyk j. o. a svět nepravosti

1 Petr 1, 7. avšak se v o-i zkušuje
— 4,12. vám divný ten přišlý na vás o.

2 Petr 3, 7. chovají se k o-i, ke dni soudu 
Juda 7. pokutu věčného o-ě snášejíce 
Zj. 3,18. zlata o-ěm zprubovaného.
— 8, 5. anděl naplnil o-ěm z oltáře; 7. 8.
— 13,13. i o-i rozkazuje sestupovati
— 14,10. trápen bude o-ěm a sirou
— 20, 9. sestoupil o. od Boha s nebe
— 10. uvržen j. do jezera o-ě a síry
— 21, 8. v jezeře, kt. hoří o-ěm a sirou 
Viz: Blesk, jiskra, páliti, pálivost, pekelný,

plamen.
Ohlásiti.

1 M. 32, 5. poslal jsem, abych se o-il pánu
1 Kr. 18,24. Bůh, kt. se o-i skrze oheň 
Job 14,15. zavoláš, a já se o-im tobě 
Iz. 30,19. hned jakž uslyší, o-iť se
— 65,12. když jsem volal, neo-ili jste se
— 24. než volatí budou, já se o-im
— 66, 4. když jsem volal, žádný se neo-il 

Jer. 33, 3. volej ke mně, a o-imť se
— 35,17. volával j. na ně, ale neo-ili se

Ohlášen.
1 Sam.31, 9. aby to o-o bylo v chrámě modl 

Ohlášení se.
1 Kr. 17,29. ale nebylo Žádného se o.

Ohlašovat!. 
6 M. 30,18. o-uji vám dnes, že jist. zahynete

2. 40,10. o-al jsem spravedlnost v shrom.
— 66, 8. o-ujte hlas chvály jeho
— 88,12. b. o-áno y hrobě milosrdenství
— 105, 1. o-ujte jméno jeho

Iz. 3, 9. hřích svůj jako Sodomští o-uji
— 40, 2. o-ujte, že se již doplnil čas
— 48, 6. o-ujiť nové a tajné věci
— 52, 7. ježto o-uje pokoj

Jer. 4,15. o-uje nepravost s hory Efraim
— 16. o-ujte Jeruzalémským 

Jer. 23,22. by byli o-ali slova má 
Ez. 13,16. o-ují jemu vidění pokoje 
Mk. 1, 45. on vyšed počal o. tu věc
— 5,20. počal o. v krajině Desíti měst
— 7,36. oni mnohem více o-ali

Ohlašovati se.
2 Par. 12,12. k Judovi v dobrých věcech se o-al 
Jer. 7,27. když voláš na ně, neo-ují se tobě 

Ohlašující.
Nah. 1,15. na horách nohy o-ího pokoj 

Ohledati.
1 M. 31, 32. o-ej sobě,' jest-li co u mne 
Neh. 7, 3. když zavrou brány, vy o-ejte 
Sof. 2, 1. o-ejte sebe, 6 národe 

Ohlédati se.
1 M. 19,17. neo-ej se zpět, ani se zastavuj
— 45,20. aniž se o-ejte na nábytky své

2 M. 5, 9. aby se neo-ali na slova lživá 
5M. 33, 9. matce své: Neo-ám se na vás 
2Sam.22, 42. o-ali se, ale nebyl, kdo by vysv. 
Job 36,21. hleď, abys se neo-al na marnost 
2. 142, 5. o-ám-li se na právo, a patřím

Viz: OhUdati se.
Ohlednouti se.

1 M. 19,26. o-la se žena jeho jduc za nim
2 M. 2,11. sem i tam se o-na, zabil Egypt. 
Soud. 18,23. o-še se, řekli Michovi
2. 74,20. o-ni se na smlouvu 
Jer.. 46, 5. utíkající, že se ani neo-ou
— 47, 3. neo-ou se otcové na syny

Ohledovati.
Neh. 2,13. o-al jsem zdí Jeruzalémských 
Pláč 3,40. zpytujme a o-ujme cest našich
2 Kor. 13, 5. sami sebe o-ujte 

OhlechnoutL 
Mich. 7,16. uši jejich o-ou

Ohlídání se.
2. 69, 4. od o. se na tě Boha svého 

Ohlídali se.
Př. 6,35. neo-á se na žádnou záplatu 
Luk. 9,62. kdož o-al by se nazpět 

Viz: Ohlédati se.

Ohniště.
2. 102, 4. kosti mé jako o. vypáleny jsou 
Iz. 30,14. ani střepina k nabráni ohně z o. 
Jer. 36,22. na o-i před ním hořelo 

Ohnivý.
1 M. 15,17. pochodně o-á, kt. Šla mezi díly
4 M. 9,16. záře o-á v noci
— 21, 6. dopustil H. hady o*é} 5 M. 8, 15.
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2 Kr. 2,11. vůz o. a koni o-í rozdělili je
— 6,17. vozové o-í okolo Elizea

Iz. 14,29. jehož plod bude drak o. létací 
Ez. 28,14. 16. u prostřed kameni o-ého 
Dan. 3, 6. uvržen do prostřed peci o-é; 11.15.
— 17. může vytrhnouti nás z peci o-é;

20. 21. 23. 26. (Mat. 13, 42.)
— 7,10. potok o. tekl od něho 

Zach. 2, 5. budu jeho zdí o-ou vůkol 
Ef. 6,16. Šípy o-é nešlechetníka
Zj. 9,17. měli pancíře o-é
— 19,20. uvrženi do jezera o-ého; 20, 14. 15.

Óhnojiti.
Luk. 13, 8. ažť jej okopám a o-ím 

Oholen.
3 M. 13,33. o. bude člověk ten
4 M. 6,19. o-o bylo nazarejství jeho 
Soud. 16,17. bych o. byl, odešla by síla
Iz. 15, 2. každá brada o-a bude; Jer. 48, 37. 

Oholili.
3M. 14, 8. kt. se očišťuje, o-í vlasy své; 9.
4 M. 6, 9. o-í hlavu svou; dne 7. o-í ji
— 18. tedy o-í Nazareus hlavu
— 8, 7. o-í všecko tělo své

5M. 21,12. uvedeš ji do domu i o-í hlavu 
Soud. 16,19. dala o. sedm pramenů vlasů 
2Sam.lO, 4. o-il každému půl brady
1 Par. 19, 4. Chanun služebníky Davidovy o-il 
Job 1,20. Job o-il hlavu svou 
Iz. 7,20. o-í Pán tou břitvou najatou 
Jer. 7,29. ohol vlasy své a zavrz
— 41, 5. o-ivše bradu roztrhše roucha 

Ez. 5, 1. ohol jim hlavu i bradu svou 
Sk. 18,18. Pavel o-iv hlavu v Cenchreis
— 21,24. učiň s nimi, aby o-ili hlavy

Oholiti se.
1 M. 41,14. o-iv se, přišel k Faraonovi 
Mich. 1,16. ohol se pro syny rozkoší svých
1 Kor. 11, 5. jest jako by se o-ila

6. pakli j. mrzká věc ženě o. se 
Ohrada.

5M. 20,20. vzděláš o-y proti městu 
Joz. 11,13. města, kt. zůstala v o-ě
1 Sam.13, 6. skryl se lid v o-ách
2 Sam.22,46. třásli se v o-ách svých; 2. 18, 46.
2 Par. 32,10. zůstáváte v o-ě v Jeruzalémě?
2. 48,14. přiložte mysl svou k o-ě
— 89,41. roztrhal jsi všecky o-y jeho 

Př. 24, 31. o. kamenná její byla zbořená
Jer. 48,18. zkazí o-y tvé; Pláč 2,2.5. Nah. 3,14.

51,30. seděti budou v o-ách 
Zach. 9,12. navraťtež se k o-ě, ó vězňové
2 Kor. 10, 4. mocné v Bohu k vyvrácení ohrad

OhraditL
Job 1,10. jsi ho neo-il se všech stran?
Iz. 5, 2. kterouž o-il a kamení vybral
Pláč 3, 7. o-il mne, abych nevyšel
— 9. o-il cesty mé kamenem

Ohrazený.
Ž. 31, 3. budiž mi domem o-ým

— 60,11. kdo mne uvede do města o-ého?

Ohrnouti.
Iz. 52,10. o-ul H. rámě svatosti své 
Ez. 4, 7. o-a ruku svou, a prorokuje

Ohromiti.
2. 9, 6. o-il jsi národy
— 83,16. bouří svou ohrom je

Sk. 9, 7. ti muži stáli o-eni jsouce 
Ohřívati se.

Mk. 14, 67. uzřevši Petra, an se o-á 
Ohyzda.

Iz. 22,18. ó o-o domu Pána svého!
Oz. 4,18. ochráncové jeho jsou o.
1 Kor. 11,14. žeť j. o. muži miti dlouhé vlasy 

Ohyzdnost.
5M. 7,26. v o-i a ohavnosti budeš miti ji
Jak. 1,21. odvrhouce o. zlosti
Zj. 21,27. nevejdeť nic působícího o.

Ohyzdný.
Iz. 14,19. zavržen jsi jako ratolest o-á
— 64, 6. roucho o-é spravedlnosti naše 

Ez. 8,10. zeměplazů a hovad o-ých 
Tit. 3, 3. byliť jsme i my někdy o-í 
Žid. 12,16. aby někdo nebyl o. jako Ezau 
1 Petr 4, 3. chodivše v o-ém modlosloužení 
Zj. 18, 2. příbytkem ptactva o-ého
— 21, 8. o-ým díl jejich v jezeře

Ohyžďovati.
1 Kor. 11, 4. muž o-uje hlavu svou
— 5. žena o-uje hlavu svou

Ochotně.
2 M. 2,18. také o. navážil nám
5 M. 15,10. o. dáš jemu 
2Sam.l9, 7. mluv o. k služebníkům
1 Par. 29, 9. veselil se lid, že tak o. obětovali
— 17. o. obětoval jsem toto všecko

2 Koř. 9, 6. kdož rozsívá o., o. i žiti bude 
Jak. 1, 5. kt. všechněm dává o.
1 Petr 5, 2. ne pro mrzký zisk, ale o.

Ochotnost, 
ž. 90,17. budiž nám přítomná i o. H. Boha 
Př. 19,12. o. jeho jako rosa na bylinu 
Řím. 12, 8. kdo milosrdenství činí, s o-í 

Ochotný.
2M. 35, 5. kdož j. o. v srdci
— 22. kdož byl o. v srdci

4 M. 8,24. postaví se k o-ému práce konáni 
Soud. 5, 9. tak o-í byli mezi jinými
1 Par. 28, 9. služ mu myslí o-ou
Job 33,26. patřiti b. na něj tváří o-ou 
Př. 26,25. když se o. ukáže řečí- svou
2 Kor. 9, 7. o-ého dárce miluje Bůh

Ochotnější.
2 Par. 31, 4. aby tím o. byli v zákoně H.

Ochoziáš. 
lK r . 22,40. kraloval O., syn Achabův
— 50. řekl byl O. Jozafatovi
— 52. O. počal kralovati v Samaří

2 Kr. 1, 2. O. spadl skrze mřiži paláce
— 8,24. kraloval O., syn Jehoramův
— 25. počal kralovati O.; 9, 29.
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2 Kr. 8, 29. O., král Judský; 2 Par. 22, 7.
— 9,27. O., král Judský, uzřev to, utíkal
— 10,13. nalezl tam Jéhu bratří O-e

odpověděli: Jsme bratří O-ovi
— 11, 2. vzala Joasa syna O-ova
— 14,13. Joasa, syna O-ova, jal Joas

1 Par. 3,11. O., syn jeho
2 Par. 20, 35. O., král Izraelský
— 22, 1. O. syn Jehorama, krále Jud.

Ochrana.
4 M. 14, 9. odešla tě od nich o. jejich
5 M. 33,27. o. tvá buď Bůh věčný
Job 21,30. v den neštěstí o-u mívá bezbož.

Ochránce.
Ž. 17, 7. naději majících o. před těmi
— 68, 6. otec j. sirotkův, a o. vdov 

Př. 23,11. silnýť j. o. jejich
Ez. 28,14. jsem tě za o. představil 
Oz. 4,18. o-ové jeho jsou ohyzda 
Gal. 4, 2. pod o-emi j. až do času
1 Tim. 4,10. kt. j. o. všech lidí

Ochrániti.
1 Sam.22,23. o-ěn budeš u mne 
Ž. 119,154. zasaď se o mou při a o-aň mne 

Ochudnouti.
3M. 25,25. jestliže by o-dl bratr tvůj 

Ochuzen.
Mal. 1, 4. o-i jsme, ale navrátíme se zase 

Ochuzovali.
1 Sam. 2, 7. H. o-uje i zbohacuje

Okamžení.
4 M. 16,21. ať je v o. zahladím; 45.
Job 21,13. bezbožní v o. do hrobu sestupuji
— 34,20. v o. umírají lidé

ž. 73,19. přicházejí na spuštění jako v o.
Iz. 29, 5. stane se to hned v o.
Jer. 18, 7. království, že je v o. vypléním
1 Kor. 15,51. všickni proměněni budeme v o.

Okázati.
2 M. 33,18. okažiž mi, prosím, slávu svou
1 Kor. 3,13. den zajisté to o-že
— 4, 9. nás Bůh apoštoly poslední o-al

Okázati se.
Luk. 9,31. kt. o-avše se v slávě
Řím. 7,13. hřích, aby se o-al býti hříchem
1 Jan 3, 2. ještěť se neo-alo, co budeme

když se o-že, podobni jemu budeme
— 5. on se o-al, aby hříchy naše sňal

Okazovati se.
Zj. 3,18. aby neo-aia se hanba nahoty

Okénko.
Př. 7, 6. z okna o-em vyhlédaje

Oklácen.
Iz. 33, 9. Bázan pak a Karmel o.

Oklamán.
Job 6,20. přišedše až k nim, o-i jsou
— 13, 9. jakož člověk o. bývá 

Mat. 2,16. že by o. byl od mudrců

2 Kor. 2,10. abychom nebyli o-i od satana 
Gal. 6, 7. Bůhť nebude o.

Oklamání.
Iz. 30,10. prorokujte o.
Pláč 2,14. předpovídali tobě těžkosti, o.
Mat. 13,22. o. zboží udušuje slovo; Mk. 4, 19. 
Žid. 3,13. aby nebyl zatvrzen o-ím hřícha 

Oklamati.
1 M. 29,25. pročežs mne tedy o-al?
— 31, 7. otec váš o-al mne 

Soud. 16, 5. řekli jí: O-ej ho a zvěz
— 10. Dalila Samsonovi: Aj, o-als mne; 15.

1 Sam.28,12. pročež jsi mne o-al, nebo jsi Saul
2 Sam. 19,26. služebník můj o-al mne
1 Kr. 22,21. já ho o-ám
2 Par. 18,20. řekl: Já ho o-ám 
Job 13, 9. že o. jej chcete
Pláč 1,19. milovníky své, oni o-ali mne 
Ez. 13,20. lovíte duše, abyste je o-aly 
Mk. 10,19. neo-áš, cti otce svého 
Luk. 19, 8. o-al-li jsem v čem koho
2 Kor. 7, 2. žádného jsme neo-ali 
Kol. 2, 4. aby vás žádný neo-al

Oklamáván*
Jak. 1,14. od svých vlastních žádosti jsa o.

Oklamávající.
Ef. 4,22. rušícího se podlé žádosti o-ich 

Oklamávání.
Ef. 4,14. v chytrosti k o. lstivému 

Oklamavatelný.
Ž. 33,17. o. j. kůň k spomoženi 
Př. 23, 3. nebo jsou pokrm o.
— 31,30. o-á j. příjemnost

Jer. 15,18. proč mi býti máš jako o.? 
Oklamávati.

3 M. 19,11. nižádný neo-ej bližního svého
— 25,17. neo-ejte jeden druhého 

Př. 26,19. kdož o-á bližního a říká 
Jer. 9, 5. jedenkaždý bližního o-á 
1 Kor. 7, 5. neo-ejte jeden druhého
1 Tes. 4, 6. ani o-al bratra svého 
Jak. 1,22. o-ajice sami sebe 

Oklejovati.
1 M. 6,14. o-uješ jej klím

Okleatiti.
Iz. 10,33. H. o-i vší silou ratolesti 

Okno.
1 M. 6,16. o. uděláš v korábu
— 8, 6. otevřev Noé o. v korábu
— 26, 8. vyhlédal Abimelech z o-a 

Joz. 2,15. spustila je o-em po provazu
— 18. provázku červeného v o-ě; 21. 

Soud. 5,28. vyhlédala z o-a matka Zizarova
1 Sam.19,12. spustila Míkol Davida o-em
2 Sam. 6,16. Míkol vyhlédala z o-a; 1 Par. 15,29.
1 Kr. 6, 4. v domě o-a porozšířená vnitř
2 Kr. 9,30. Jezábel vyhlédala z o-a
— 13,17. otevři to o. k východu

Př. 7, 6. z o-a domu okénkem vyhlédaje 
Kaz. 12, 3. zatmi se ti, kt. vyhlédají z oken
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Jer. 9, 21. vlezla smrt o-y našimi
Ez. 40,16. byla o-a possoužená v pokojících
Dan. 6,10. otevřena byla o-a v pokoji jeho
Joel 2, 9. o-y polezou jako zloděj
Sof. 2,14. hlas zniti bude na o-ě
Sk. 20, 9. Eutychus, sedě na o-ě
2 Koř. 11, 33. o-em po provaze spuštěn jsem

Oko.
1 M. 39, 7. vzhlédala očima svýma na Jozefa
2 M. 21,24. o. za o., zub za zub; 3 M. 24, 20.

5 M. 19, 21. Mat. 5, 38.
— 26. by kdo urazil služebníka v o.

anebo děvku svou v o. 
svobodného jej propustí za o. jeho

4 M. 14,14. jsi o-em v o. spatřován byl, ó H.
5 M. 19,13. neodpustí jemu o. tvé
— 31. neslituje se o. tvé

1 Sam.ll, 2. každému z vás vyloupím o. pravé 
Job 7, 7. o. mé že více neuzří dobrých věcí
— 8. aniž mne spatří o., jenž mne vídalo
— 10,18. aby mne bylo ani o. nevidělo
— 16, 20. k Bohuť sizí o. mé
— 24, 15. o. cizoložníka šetří soumraku
— 29,11. o. vida, posvědčovalo mi
— 42, 5. nyní i o. mé tě vidí

Ž. 35, 21. hahá! jižť vidí o. naše
— 54, 9. pomstu nad nepřátely vidělo o. mé
— 73, 7. vysedlo tukem o. jejich
— 92,12. se o. mé na ty, jenž mne špehují
— 94, 9. kt. stvořil o., zdali nespatří?

Př. 10,10. kdo mhourá okem, uvodí nesnáz
— 20,12. o., kt. vidí, učinil H.
— 22, 9. o. dobrotivé onoť požehnáno bude
— 30,17. o. kt. se posmívá otci, vyklubí 

Kaz. 1, 8. nenasytí se o. hleděním
Pis. 4, 9. jala jsi srdce mé jedním okem svým 
Iz. 13,18. aniž synům odpustí o. jejich
— 52, 8. strážní tvoji okem v o. uzří
— 64, 4. o. nevídalo Boha kromě tebe 

Ez. 5,11. neodpustit o. mé; 7, 4. 9.
— 12,12. kníže nebude viděti okem země
— 16, 5. neslitovalo se nad tebou o.

20,17. však odpustilo jim o. mé
Am. 9, 4. obrátím o. své proti nim k zlému 
Zach. 5, 6. o. její prohlédající všecku zemi
— 11,17. meč na o. pravé jeho

o. pravé jeho naprosto zatmí se 
Mat. 5,29. o. tvé pravé horší tě, vylup je
— 38. slyšeli jste, že říkáno bylo: O. za o.
— 6, 22. svíce těla jestiť o.; Luk. 11, 34.

jestliže by o. tvé sprostné bylo
— 23. pakliť by o. tvé b. nešlechetné
— 7, 3. vidíš mrvu v oku bratra svého?

v oku svém břevna neznamenáš? 
Luk. 6, 41.

— 7, 4. nech ať vyjmu mrvu z o-a tvého
aj, břevno v oku tvém; Luk. 6, 42.

— 5. vyjmi nejprv břevno z oka svého
mrvu z oka bratra; Luk. 6, 42.

— 18, 9. o. tvé pohoršuje tebe, vylup je
— 20,15. či-li o. tvé nešlechetné jest?

Mk. 7,21. 22. ze srdce lid. pocházejí: o. zlé

Mk. 8,18. oči majíce, nevidíte?
1 Koř. 2, 9. čeho o. nevídalo
— 12,16. když nejsem o., nejsem z těla
— 17. jestliže všecko tělo j. o.
— 21. nemůžeť tedy o. říci

Ef. 6, 6. ne na o. sloužíce; Kol. 3, 22.
Zj. 1, 7. uzříť jej všeliké o.

Viz: Zřítelnice.

Oči.
1 M. 3, 6. strom k jídlu i příjemný o-ma
— 27, 1. pošly byly o. jeho
— 29,17. Lía měla o. mdlé
— 45,12. aj, o. vaše vidí

o. bratra mého Beniamina
— 46, 4. Jozef položí ruku svou na o. tvé
— 48,10. o. Izraelovy mdlé b. pro starost
— 49,12. červenějších očí bude nad víno

2 M. 34, 9. našel-li jsem milost v očích tvých
3 M. 26,16. uvedu na vás, což zkazí o. vaše
4 M. 24, 3. muž mající otevřené o.; 4. 15.
5 M. 7,19. na pokušení, kt. viděly o. tvé
— 28, 32. o. tvé umdlívati budou
— 65. H. dá tobě o. blikavé
— 34, 4. abys ji viděl o-ma svýma
— 7. nepošly o. jeho

Soud. 6,21. anděl H. odšel od očí jeho
16,21. javše ho Filist. vyloupili mu o.

1 Sam. 2, 33. abych trápil o. tvé
— 3, 2. již počal scházeti na o.
— 4,15. o. také jeho byly již pošly
— 14, 27. osvítily se o. jeho
— 29. pohleďte, jak se osvítily o. mé
— 16,12. byl on ryšavý, krásných očí

2 Sam.22,28. před vysokomyslnými o. sklopuješ
1 Kr. 1,20. o. všeho Izr. na tebe obráceny
— 8, 29. aby o. tvé otevřené na dům tento
— 52. nechať jsou o. tvé otevřené k mo

dlitbě služebníka tvého; 2 Par. 6, 20.
— 9, 3. aby byly tu o. mé po všecky dny
— 10, 7. uzřela o-ma svýma; 2 Par. 9, 6.

2 Kr. 4, 34. vloživ o. na o. jeho
— 7, 2. aj, uzříš o-ma svýma, ale neb. jisti
— 14, 8. pohleďme sobě v o.
— 11. pohleděli sobě v o.

2 Par. 6, 40. B. můj, nechť jsou o. tvé otevřené
— 16, 9. o. H. spatřují všecku zemi
— 20,12. toliko na tě patři o. naše 

Ezd. 9, 8. aby osvítil o. naše Bůh náš 
Job 1,11. nebude-liť zlořečiti v o.
— 2, 5. nebude-liť v o. zlořečiti tobě
— 7, 8. o. tvé budou ke mně
— 10, 4. zdali o. tělesné máš?
— 11,20. o. bezbožných zkaženy budou
— 15,12. tak-liž blíkaji o. tvé?
— 17, 2. nepřichází ani sen na o. mé
— 5. o. synů jeho zhynou
— 7. pro žalost pošly o. mé
— 19, 27. o. mé spatří jej a ne jiný
— 22, 29. kdož j. očí ponížených
— 29,15. místo očí býval jsem slepému
— 31, 1. smlouvu jsem učinil s o-ma svýma
— 7. za o-ma mýma odešlo-li srdce mé
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Job 31,16. o. vdovy jestli jsem kormoutil?
— 34,21. o. jeho hledi na cesty člověka
— 36, 7. neodvraci od spravedliv. očí svých 

ž. 10, 8. o-ma po chudém špehuje
— 11, 4. o. jeho hledí, víčka jeho zkušují
— 7. na upřímného o. jeho patří
— 13, 4. H., osvěť o. mé
— 17,11. o. své obrácené mají
— 18,28. ty Pane, o. vysoké snižuješ
— 19, 9. přikázání H. čisté, osvěcující o.
— 25,15. o. mé vždycky patří k H.
— 31,23. zavrženť jsem od očí tvých
— 32, 8. dámť radu, o. své na tě obrátě
— 33,18. aj, o. H. patří na ty, kt. se ho bojí
— 34,16. o. H. k spravedlivým; 1 Petr 3, 12.
— 35,19. ať nemhourají o-ma
— 50,21. představímť to před o. tvé
— 69, 4. zemdlely o. mé od ohlídání se
— 91, 8. o-ma toliko svýma to spatříš
— 101, 5. očí vysokých nebudu moci trpěti
— 6. o. mé na pravdomluvné v zemi
— 115, 5. o. mají a nevidí; 135, 16.
— 116, 8. nebo jsi vytrhl o. mé od slz
— 119, 37. odvrať o. mé, ať nehledí marnosti
— 82. hynou i o. mé žádostí
— 123. o. mé hynou čekáním na spasení
— 136. potůčkové vody vyplývají z o. mých
— 123, 2. jakož o. služebníků k rukám pánů

jakož o. děvky k rukám paní její 
tak o. naše k H. Bohu našemu

— 131, 1. ani se povýšily o. mé
— 139,16. trupel můj viděly o. tvé
— 141, 8. k toběť H. Pane, o. mé
— 145,15. o. všechněch v tebe doufají

Př. 3,21. neodcházejí ty věci od očí tvých
— 4,25. o. tvé ať k dobrým věcem patří
— 6,13. mhourá o-ma svýma, mluví nohama
— 16. 17. nenávidí H. očí vysokých
— 15, 3. o. H. spatřují zlé i dobré
— 16, 30. zamhuřuje o., smýšleje věci převr.
— 17, 24. o. blázna těkají až na konec země
— 20, 8. král rozhání o-ma sv. všecko zlé
— 21, 4. vysokost očí j. hříchem
— 22,12. o. H. ostříhají umění
— 23, 5. k bohatství-liz by obrátil o. své
— 26. o. tvé cest mých ať ostříhají
— 29. komu červenost očí?
— 33. o. tvé hleděti budou na cizí
— 27,20. o. člověka nasytiti se nemohou
— 28, 27. zakrývá o. své před chudým
— 29,13. oboudvou o. osvěcuje H.
— 30,13. pokolení, jehož vysoké jsou o.

Kaz. 2,10. čehožkoli žádaly oči mé
— 14. moudrý má o. v hlavě své
— 5,11. jediné, že o-ma hledí na něj
— 11, 7. milá věc j., o-ma viděti slunce
— 9. choď podlé žádostí oči svých 

Pis. 1,15. o. tvé jako holubičí; 4, 1. 5, 12.
— 6, 4. odvrať o. své od patření na mne
— 7, 4. o. tvé rybníci v Ezebon

Iz. 2,11. o. vysoké člověka sníženy b.
— 3, 8. proti H., k dráždění očí slávy jeho

Iz. 5,15. o. pyšných sníženy budou
— 6, 5. že krále H. zástupů viděly o. mé
— 10. o. jeho (lidu toho) zavři

aby neviděl o-ma svýma
— 10,12. nádhernost vysokých očí jeho
— 11, 3. podlé vidění očí souditi
— 17, 7. o. jeho k Svatému Izr. hleděti b.
— 29,10. H. zavřel o. vaše
— 18. ze tmy o. slepých prohlédnou
— 30,20. o-ma svýma vídati budeš učitele
— 32, 3. o. vidoucích nebudou blíkati
— 33,15. kt. zavírá o., aby se na zlé nedíval
— 17. krále v okrase jeho uzří o. tvé
— 20. o. tvé nechať hledí na Jeruz.
— 38,14. o. mé vzhůru pozdvižené
— 43, 8. vyveď lid slepý, kt. již má o.

44,18. proto že zaslepil o. jejich
—: 59,10. jako bychom žádných očí neměli
— 65,16. soužení b. skryta od očí mých 

Jer. 5, 3. zdaliž o. tvé nepatří na pravdu?
— 21. kt. o. mají a nevidí
— 9, 1. aby byly o. mé pramenem slzí
— 18. aby slzy tekly z očí našich
— 13,17. potekou z očí mých slzy
— 14,17. z očí mých tekou slzy; Pláč 1, 16.
— 24, 6. obrátím zajisté o. své k dobrému
— 31,16. zdrž o. své od slz

32, 4. o. jeho zří o. jeho; 34, 3.
— 19. o. otevřené na cesty synů lidských
— 39, 7. o. Sedechiášovy oslepil; 52, 11. 

Pláč 1,16. z očí mých tekou vody
— 2,11. zhynuly od slz o. mé

3, 48. potokové vod tekou z očí mých
— 49. o. mé slzí bez přestání

Ez. 6, 9. že jsem kormoucen byl o-ma jejich
— 10,12. kola plná byla očí vůkol
— 12, 2. kt. mají o., aby viděli

Dan. 7, 8. o. podobné očím lidským v rohu 
tom

— 20. o tom rohu, pravím, kt. měl o.
— 8, 5. měl roh znamenitý mezi o-ma
— 21. roh ten, kt. je mezi o-ma jeho
— 10, 6. o. jeho podobné pochodním ho

řícím
Oz. 13,14. želení skryto bude od očí mých 
Am. 9, 8. o. Panovníka H. proti království 
Jon. 2, 5. vyhnán jsem od očí tvých 
Ab. 1,13. čistéť jsou tvé o.
Zach. 3, 9. na kámen jeden sedm očí
— 4,10. sedm očí H. procházejících zemi
— 9, 8. že se tak vidí očím mým
— 14,12. o. jednoho každého usvadnou 

Mat. 9, 29. Ježíš dotekl se očí jejich
— 13,15. o. své zamhouřili

aby někdy neviděli o-ma; Jan 12, 40. 
Sk. 28, 27.

— 16. o. vaše blahoslavené, že vidi
— 18, 9. lépe nežli obě o. majícímu
— 20, 34. Ježíš dotekl se očí jejich

hned prohlédly o. jejich
— 26, 43. o. jejich obtíženy; Mk. 14, 40.

Jan 12, 40. oslepil o. jejich, aby o-ma neviděli
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Sk. 1, 9. oblak vzal jej od očí jejich
— 9,18. spadly s očí jeho jako lupiny 

Řím. 11, 8. dal jim Bůh o., aby neviděli
—  10. zatmětež se o. jejich

Gal. 4,15. o. vyloupíce byli byste mi dali
Ef. 1,18. aby dal vám osvícené o. mysli vaší
Žid. 4,13. nahé a odkryté o-ma jeho
1 Petr 3,12. o. Páně na spravedlivé
2 Petr 2,14. o. majíce plné cizoložstva
1 Jan 1, 1. co jsme o-ma svýma viděli
— 2,11. temnost oslepila o. jeho 

Zj. 1,14. o. jeho jako plamen ohně
— 2,18. Syn Boží, kt. má o. jako plamen
— 3,18. očí svých pomaž kollirium, abys
— 4, 6. čtvero zvířat, plných očí
— 8. (zvířata) vnitř plná byla očí
— 5, 6. Beránek stojí maje sedm očí
— 7,17. setře B. všel. slzu s očí; Zj. 21, 4.

Oči otevříti, otvírali,
1 M. 3, 5. otevrou se o. vaše
— 7. otevříny jsou o. obou dvou
— 21,19. otevřel Bůh o. její

4 M. 22,31. otevřel H. o. Balámovy
2 Kr. 4, 35. otevřelo to dítě o. své
— 6,17. 20. ó H., otevři o. jeho, aby viděl

otevřel H. o. služebníka toho
— 19,16. otevři, H., o. své a pohleď; Iz. 37,

17. Dan. 9, 18.
Job 14, 3. i na takového otvíráš o. své 
ž. 119,18. otevři o. mé, abych spatřoval 
Př. 20,13. otevři o. své, a nasytíš se chlebem 
Iz. 35, 5. tehdáž otevrou se o. slepých
— 42, 7. aby otvíral o. slepé 

Dan. 9,18. Bože můj, otevři o. své 
Zach. 12, 4. na dům Judský otevru o. své 
Mat. 9, 30. otevříny jsou o. jejich; Luk. 24,31.
— 20,33. Pane, ať se otevrou o. naše

Jan 9,10. kterak jsou o-íny o. tvé? 17. 21. 26.
— 14. když Ježíš o-el o. jeho
— 30. o-el o. mé
— 32. aby kdo o-el o. slepého narozeného
— 11,37. kt. o-el o. slepého

Sk. 9, 8. Saul o-ev o. své, nic neviděl
— 40. (Tabita) o-ela o. své
— 26,18. posílám tě k pohanům: o. o. jejich 

Očí pozdvihnouti, pozdvihovati.
1 M. 22, 4. 13. p-hl Abraham o. svých
— 24,63. Izák p-h o. svých uzřel
— 64. p-hla Rebeka o. svých
— 31,10. já jsem p-hl o. svých
— 12. p-hni o. svých a pohleď
— 33, 1. p-h o. svých Jákob uzřel
— 35, 5. p-h o. svých a spatřiv ženy
— 37,25. p-hše o. svých uzřeli .
— 43,29. Jozef p-h o. svých, viděl Ben.

2 M. 14,10. p-hli synové Izraelští o. svých
5 M. 4,19. ani p-uj o. svých k nebi 
Joz. 5,13. Jozue p-hl o. svých
2 Sam.13, 34. p-h služebník hlásný o. svých uzřel
— 18,24. strážný p-h o. svých uzřel

1 Par. 21,16. p-h David o. svých, uzřel anděla 
Ž. 121, 1. p-uji o. svých k horám

Ž. 123, 1. k toběť p-uji o. svých 
Iz. 40,26. p-ěte zhůru o. svých
— 49,18. p-hni vůkol o. svých; 60, 4.
— 51, 6. p-ěte k nebi o. svých 

Jer. 13,20. p-ěte o. svých a vizte 
Dan. 4, 31. p-hl jsem o. svých k nebi
— 8, 3. p-h o. svých, viděl jsem; 10, 5. 

Zach. 1,18. p-hl jsem o. svých; 2, 1. 5, 9.
— 5, 1. opět p-hna o. svých uzřel jsem;

6, 1.
— 5. p-hni nyní o. svých

Mat. 17, 8. p-hše učedlníci o. svých, žádného 
Luk. 6,20. Ježíš p-h o. svých na učedlníky; 

Jan 6, 5. 11, 41. 17, 1.
— 16,23. v pekle p-h o. svých v mukách
— 18,13. publikán nechtěl ani. o. k nebi p. 

Jan 4, 35. p-ěte o. a patřte na krajiny

Před očima.
1 M. 18, 3. jestliže jsem nalezl milost p. o.

tvýma; 30, 27. 4 M. 11, 15.
— 29,20. bylo p. o. jeho (7 let) jako málo dnů
— 42,24. svázal ho p. o. jejich

2 M. 40,38. p. o. všeho domu Izraelského
4 M. 11, 6. duše naše nemá nic p. o. svýma
— 11. proč j. nenalezl milosti p. o. tv.
— 20, 8. mluvte k skále této p. o. jejich

5 M. 4,34. jako učinil H. v Egyptě p. o. va
šima?

— 6,18. čiň, což pravého j. p. o. H-ovýma;
13, 18. 21, 9.

— 17, 2. ježto by se dopouštěl zlého p. o. H.
— 31, 7. Mojžíš řekl Jozue p. o. všeho I.
— 34,12. činil Mojžíš p. o. všeho Izraele

1 Sam.16, 7. člověk hledí na to, což j. p. o.
2 Kr. 25, 7. syny Sedech, zmordovali p. o. jeho 
Job 25, 5. i hvězdy nebyly by čisté p. o. jeho
— 40,19. kdo p. o. jeho polapí jej?

ž. 5, 6. neostojí blázniví p. o. tvýma
— 26, 3. milosrdenství tvé p. o. mýma j.
— 36, 3. ona mu pochlebuje p. o.
— 79,10. budiž znám mezi pohany p. o. na

šima
— 118,23. j. divné p. o. našima; Mat. 21, 42. 

Pis. 8,10. takž jsem byla p. o. jeho
Iz. 43, 4. jakž jsi drahým učiněn p. o. mýma
— 52,10. rámě svatosti p. o. všech národů 

Jer. 16,17. aniž j. skryta neprav, p. o. mýma
— 18,10. činil-li by, což zlého j. p. o. mýma 

Ez. 39,27. posvěcen budu v nich p. o. národů 
Oz. 2,10. odkryji mrzkost její p. o. frejířů 
Am. 9, 3. by se skryli p. o. mýma na dně

moře
Sof. 3,20. přivedu zajaté vaše p. o. vašima 
Ag. 2, 4. jako nic p. o. vašima?
Zach. 8, 6. nepodobné zdá p. o. lidu tohoto 

také p. o. mýma nepodobné bude? 
Mat. 21, 42. a j. divné p. o. našima; Mk. 12, 11. 
Luk. 19, 42. skrytoť j. to nyní p. o. tvýma 
Řím. 3,18. není bázně Boží p. o. jejich
2 Kor. 10, 7. na to-liž jen, co p. o. j., hledíte? 
Gal. 3, 1. kt. p. o. Ježíš K. prvé byl vypsán
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Oka.
2 M. 26, 4. naděláš i ok z hedvábí modrého
— 5. 50 ok uděláš na čalounu; 36, 12. 17.
— 28, 4. udělají sukni s oky; 39.
— 36,11. nadělal i ok z hedvábí modrého

Okolek.
2 M. 25,24. 25. uděláš mu o. zlatý vůkol 
—. 28, 32. o. dílem tkaným; 39, 23.
— 38, 4. udělal rošt pod o-lkem oltáře 

Kaz. 1, 6. o-lky svými navracuje se vítr 
Jer. 52,21. kterýž o. měl 12 loktů

Okolí.
Sk. 14, 6. utekli do Derben a do toho o. 

Okolní.
Jer. 25, 9. přivedu je na národy o.
Ez. 19, 8. národové z o-ích krajin 
Mk. 1,38. poďmež do o-ích městeček 
Luk. 4,14. po vší o. krajině; 7, 17.
— 8,37. té o. krajiny Gadarenských 

Sk. 5,16. z o-ích měst do Jeruzaléma 
Juda 7. Sodoma a o. města

Okolo.
Job 41, 5. o. zubů jeho j. hrůza 

Okopati.
Luk. 13, 8. ažť jej o-ám a ohnojím 

Okouřen.
Pis. 3, 6. o-a jsouc mirrou a kadidlem 

Okoušející.
Pláč 3, 1. jsem muž o. trápení

Okoušeti.
Job 12,11. jako dásně pokrmu o-ejí; 34, 3.
— 24,17. strachu stínu smrti o-ejí

ž. 90,15. let, v nichž jsme o-eli zlého 
Jer. 44,17. zlého neo-eli jsme 
Jon. 3, 7. lidé i hovada neo-ejte ničeho 
Kol. 2,21. nedotýkej se ani o-ej 

Okov.
4 M. 24, 7. poteče voda z o-u jeho 
Iz. 40,15. národové jako krůpě od o-a

Okován.
Mk. 5, 4. byv pouty a řetězy o.

Okovaný.
Am. 1, 3. mlátili Galáda cepami o-ými 

Okovy.
Kaz. 7,26. srdce tenata a ruce její o.
Iz. 52, 2. dobuď se z o-ů hrdla svého 
Dan. 4,20. v o-ách železných ať j. na trávě 
Luk. 8,29. polámaje o., býval puzen na poušť 
Sk. 16,26. všech o. spadli
— 26,29. jakýž já jsem, kromě o-ů těchto

Okrádati.
Tit. 2,10. neo-ajíce, ale ve všem věrnosti 

Okrasa.
2 M. 33, 4. aniž vzal kdo o-y své
— 5. slož o-u svou s sebe, a zvím
— 6. svlekli s sebe synové Izr. o-y své

1 Par. 16,29. sklánějte se před H. v o-e svatosti;
ž. 96, 9. (29, 2.)

Est. 2, 3. ať jim vydává o-y jejich

Est. 2, 9. hned dal jí o-u její
Ž. 27, 4. abych spatřoval o-u H.
— 89, 45. učinils přítrž o-e jeho
— 90,16. o. tvá při synech jejich
— 96, 6. síla i o. v svatyni jeho 

Př. 20,29. o. starců šediny
Iz. 3,18. odejme Pán o-u těch nástrah
—■ 13,19. o. důstojnosti Kaldejské
— 35, 2. o. Karmelská a Sáronská
— 49,18. že se jimi jako o-ou přioděješ
— 52, 1. oblec se v roucho o-y své
— 60, 7. takť dům o-y své ozdobím
— 19. budeť Bůh tvůj o-ou tvou
— 61, 3. dal jim o-u místo popela
— 63,15. pohleď z příbytku o-y své
— 64,11. dům svatosti naší a o-y naší 

Pláč 1, 6. odňata od dcery Siónské všec. o. 
Ez. 20, 6. 15. jenž j. o. všech jiných zemí
— 23,26. rozberou šperky o-y tvé
— 40. okrašlovala se o-ou
— 24,25. odejmu od nich veselé o-y jejich 

Luk. 21, 5. kterak by o-ami ozdoben byl
Okrášlený.

Zj. 21, 2. jako nevěstu o-ou muži svému 
Okrašlující se.

Iz. 61,10. jako nevěstu o. se ozdobami 
Okrouhle.

3 M. 19,27. nebudeš stříhá ti vlasů hlavy své o.
Okrouhlost.

Př. 8,27. když vyměřoval o. nad propasti 
Okrouhlý.

2 M. 16,14. po vrchu pouště cosi o-ého
1 Kr. 7, 35. sloupek o. vůkol
— 41. makovice o-é

Pis. 7, 2. pupek tvůj koflík o.
Okršlek.

1 Sam. 2, 8. na nichž založil o.
2 Sam.22,16. odkryti jsou základové o-u;

ž. 18, 16.
Job 18,18. z o-u zemského vypudí jej
— 22,14. o. nebeský odchází
— 34,13. kdo spořádal všecken o.
— 37,11. by přikázal na tváři o-u zem.

Ž. 9, 9. on soudí o. v spravedlnosti
—- 24, 1. o. země, i ti, kt. obývají na něm
— 33, 8. děstež se obyvatelé o-u zemsk.
— 50,12. můj j. o. zemský i plnost jeho
— 77,19. blýskání osvěcovalo o. zemský
— 89,12. o. i plnost jeho ty jsi založil
— 90, 2. sformoval zemi a o. světa
— 93, 1. o. země upevnil
— 96,10. že i o. zemský upevněn bude
— 13. soudí ti o. světa v spraved.; 98, 9.
— 97, 4. po o-u světa blýskáni jeho
— 98, 7. o. světa i ti, kt. na něm bydlí 

Př. 8,26. začátku prachu o-u zemského
— 31. hrám i na o-u země jeho 

Iz. 13,11. navštívím na o-u země zlost
— 24, 4. zemdlí a padne o. země
— 26, 9. obyvatelé o-u zemského učí se
— 18. aniž padli obyvatelé o-u zemsk.
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Iz. 27, 6. náplni o. zemský ovocem
— 40,22. kt. sedí nad o-em země

Jer. 10,12. utvrdil o. světa moudrosti; 51, 15.
Ez. 10,13. kola ta nazval o-em
Nah. 1, 5. o. zemský a kt. přebývají na něm
Luk. 4, 5. všecka království o-u země
Sk. 11,28. že bude hlad po všem o-u zemském
— 19,27. kt. ctí Azia i světa o.

Žid. 1, 6. uvodí prvorozeného na o. země 
Viz: Země.

OkřátL
1 M. 45,27. okřál duch Jákoba, otce jejich 
Soud. 15,19. napil se; i okřál a jako ožil
1 Sam.30,12. tak pojedl a okřál zase

Okřídlí.
Sk. 27, 39. o. nějaké znamenali 

Okřiknutí.
Iz. 30,17. jeden tisíc před o-im jednoho 

před o-ím pěti utíkati budete

Okulliavěti.
2 Sam. 4, 4. upadl a o-ěl, Mifibozet

Okurka.
4 M. 11, 5. rozpomínáme se na o-y

Okusiti.
1 Sam. 14, 24. neo-il všecken lid chleba
— 29. 43. jakž jsem o-il maličko medu

2 Sam. 3, 35. jestliže o-ím chleba
2. 16, 4. neo-ím oběti jejich ze krve
— 34, 9. o-te a vizte, jak dobrý j. H.
— 71,20. ač jsi mi dal o. úzkosti
— 89, 49. tak živ býti, aby neo-il smrti?

Oz. 8,10. jižť jsou o-ili něčeho pro břímě 
Mat. 16,28. neo-í smrti, až i uzří Syna člověka;

Mk. 9, 1. Luk. 9, 27.
— 27, 34. o-iv, nechtěl piti

Luk. 14,24. žádný z mužů těch neo-í večeře mé 
Jan 2, 9. jakž o-il vrchní správce té vody
— 8, 52. smrti neo-í na věky
— 19, 30. když o-il Ježíš octa, řekl

Sk. 23,14. neo-íme ničeho, dokud nezabijeme
2 Tim. 2, 6. oráč, prvé nežli užitku o-í 
Žid. 2, 9. z milosti B. za všecky o-il smrti
— 6, 5. o-ili také dobrého B. slova

1 Petr 2, 3. jestl. o-ili jste, kterak dobrotivý

Okydnouti.
Iz. 3,17. o-e Pán prašivinou vrch hlavy

Olej.
1 M. 28,18. polil jej svrchu o-em; 35, 14.
2 M. 25, 6. o. k svícení, vonné věci na o. ku po

mazáni; 35, 8.
— 27,20. ať nanesou o-e olivového čistého
— 29, 2. koláče přesné s o-em smíšené

oplatky přesné polité o-em
— 7. o. pomazání a pomažeš ho
— 23. koláč chleba s o-em
— 30, 31. tento o. pomazání svátého b.

3 M. 2, 4. koláčové nekvašení, zadělaní o-em;
7, 12. 4 M. 6, 15.

3 M. 2, 4. oplatkové přesní o-em pomazaní;
7, 12. 4 M. 6, 15.

— 8,26. pecník chleba s o-em
— 14,27. omoče prst svůj pravý v o-i
— 24, 2. přinesou tobě o-e olivového čistého

4 M. 4, 9. přikryjí všecky nádoby k o-i
— 5,15. nenalejeť na ni o-e
— 11, 8. chuť její byla jako nového o-e

5 M. 7,13. požehná o-i tvému
— 28, 40. o-em se pomazovati nebudeš
— 32,13. aby ssál o. z kamene přetvrdého
— 33,24. omočí v o-i nohu svou

1 Sam.10, 1. vzal Samuel nádobku o-e
— 16, 1. naplň roh svůj o-em
— 13. vzal Samuel roh s o-em

1 Kr. 1, 39. vzal Sádoch kněz roh o-e
— 5,11. dvaceti tisíc měr o-e vytlačeného
— 17,12. maličko o-e v nádobce
— 14. aniž o-e v nádobce té ubude 

2Kr. 4, 2. nic v domě, jediné báni o-e
— 9, 1. vezmi tuto nádobku o-e do ruky
— 3. nádobku o-e, vyleješ na hlavu 

Est. 2,12. ozdobovaly se o-em mirrovým
Job 24,11. jenž mezi zdmi jejich o. vytlačuji
— 29, 6. skála vylévala mi prameny o-e 

ž. 23, 5. pomazuješ o-em hlavy mé
— 45, 8. pomazal tě Bůh tvůj o-em veselé
— 55,22. měkČejŠi nad o. řeči jeho
— 89,21. o-em svým svátým pomazal jsem
— 92,11. pokropen bude o-em novým
— 104,15. aby se stkvěla tvář od o-e
— 109,18. zlořečenství áť vejde jako o.
— 141, 5. bude mi to o. nejčistši 

Př. 5, 3. měkčejši nad o. ústa její
— 21,20. poklad a o. v příbytku moudrého 

Kaz. 9, 8. o-e na hlavě tvé nechť není nedost. 
Iz. 57, 9. chodíš i k králi s o-em
— 61, 3. o. veselé místo smutku 

Ez. 16, 9. pomazal jsem tě o-em
— 27,17. Judšti o. i kadidlo dávali
— 32,14. potokové jejich jako o. půjdou 

Oz. 2, 8. jsem já dával ji obilé, a o.
— 22. země vyslyší obilé, i mest, i o.

Joel 1,10. vyschl mest, o. zhynul
— 2,19. pošli vám obilé, mest a o.
— 24. oplývati presové mstem a o-em 

Mich. 6, 7. v mnohokrát 10.000 potoků o-e
— 15. nebudeš se pomazovati o-em 

Mat. 25, 3. ty bláznivé nevzaly s sebou o-e 
Mk. 6,13. mazali o-em mnohé nemocné 
Luk. 7,46. o-em hlavy mé nepomazal jsi
— 10,34. rány jeho, naliv o-e a vína
— 16, 6. on řekl: Sto tun o-e

žid. 1, 9. pomazal tebe B. tvůj o-em veselé
Jak. 5,14. mažíce jej o-em ve jménu P.
Zj. 6, 6. o-i pak a vínu neškoď

Olejný.
1 Par. 27,28. nad špižírnami o-ými Joas 

Olibama.
1 M, 36, 2. 5. Ezau pojal O-u, dceru fíevejak.
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Oliva.
5M. 24,20. když bys třásl o-y své
— 28,40. sprchne ovoce s o-y tvé 

Soud. 9, 8. řekli o-ě: Kraluj nad námi 
Job 15,33. svrže kyět svůj jako o.
2. 52,10. budu jako o. zelenající se 
Iz. 17, 6. po očesáni o-y 2 neb 3 olivky
— 24,13. tak bude jako očesáni o-y

Jer. 11,16. nazval jméno tvé o-ou zelenající se 
Oz. 14, 6. bude jako o. okrasa jeho 
Ab. 3,17. byť i ovoce o-y pochybilo 
Zach. 4, 3. a dvě o-y při něm
— 11. co ty dvě o-y po pravé straně?
— 14. ty dvě o-y, kt. jsou u Panovníka 

ftím. 11,17. byv planou o-ou, vštípen jsi
jsi účastník tučnosti o-y

— 24. vyťat jsi z přirozené plané o-y
vštípen jsi v dobrou o-u 
vštípeni v svou vlastní o-u 

Zj. 11, 4. 2 o-y a 2 svícnové; (Zach. 4, 3.)
Olivetský.

Zach. 14, 4. stanou nohy jeho na hoře O-é 
Mat. 21, 1. přišli do Betfage k hoře O-é;

Mk. 11, 1. Luk. 19, 29.
— 24, 3. se posadil na hoře O-é; Mk. 13, 3.
— 26,30. vyšli na horu O-ou; Mk. 14, 26.

Luk. 22, 39. Jan 8, 1.
Luk. 19, 37. kudyž scházejí s hory O-é
— 21,37. přebýval na hoře, kt. slově O-á 

Sk. 1,12. od hory, kt. slově O-á
Olivka.

Iz. 17, 6. jako 2 neb 3 o-y na vrchu větve 
Mich. 6,15. tlačiti budeš o-y 
Zach. 4,12. co ty dvě o-y

Olivoví.
2 M. 23,11. tak uděláš i s o-ím svým 
5M. 28,40. o. hojnost miti budeš 
Soud. 15, 5. zapálil vinice i o.
1 Sam. 8,14. o. vaše nejvýbornější pobéře 
2Kr. 5,26. zdaliž čas byl bráti o. a vinice
— 18,32. do země o., oleje a medu 

Neh. 9,25. dědičně ujali vinice a o.
2. 128, 3. dítky tvé jako mladistvé o.
Iz. 41,19. na poušti myrtovi a o.

Olivový.
1 M. 8,11. aj, list o. utržený v ústech jejích
1 Kr. 6,23. 31. 33. z dříví o-ého
Neh. 5,11. navraťte jim zahrady o-é jejich
— 8,15. na hory, a přineste ratolestí o-ých 

Luk. 22,39. šel podle obyčeje na horu O-ou

Olovený.
Zach. 5, 7. 8. plech o.

Olovnice.
Sk. 27,28. spustivše o-i, nalezli 15 loktů

Olovo.
2 M. 15,10. pohlceni jsou jako o.
4 M. 31,22. 23. cín a o. přepálite
Job 19,24. rafijí želez, a o-em aby vyryty;

Jer. 6, 29. Ez. 22, 18. 20. 27, 12.

Oltář.
Oltáře vzdělané Hospodinu.

1 M. 8,20. vzdělal Noé o. H.
— 12, 7. vzdělal tu o. H.; 8. 13, 18. 22, 9.
— 26,25. Vzdělal tu o.
— 33,20. postavil tu o.; 35, 1. 3. 7.

2 M. 17,15. vzdělal Mojžíš o.; 24, 4. 27, 1.
— 20,24. o. ze země uděláš mi
— 25. jestliže mi vzděláš o. kamenný
— 21,14. od o-e mého odtrhneš jej
— 27, 1. uděláš o. z dříví setim; 2 M. 30, 1.

28. 35, 16. o. k zápalu; 38, 1. 40,
6. 10. 29. 3 M. 4, 7. 10. 25. 30. 34. 
1 Par. 6, 49. 16, 40. 21, 26.

— 29,12. pomažeš na rozích o-e prstem
— 16. pokropíš o-e na vrchu vůkol
— 36. krvi za hřích pokropíš o-e
— 37. ten o. bude nej světě jší
— 30, 1. 27. uděláš i o., na němž by se ka

dilo; 31, 8. 35, 15.
— 37,25. udělal o. pro kadění
— 38,30. o. měděný; 39, 39.
— 39,38. o. zlatý; 40, 26. 4 M. 4, 11. 1 Kr.

7, 48. Zj. 8, 3. 9, 13.
3M. 4, 7. pomaže krví rohů o-e, na němž se 

kadí
— 6, 9. oheň na o-i vždycky hořeti bude
— 8,15. tak očistil o.; Ez. 43, 22.

4 M. 7, 1. Mojžíš o-e pomazal a posvětil;
10. 11. 84.

— 18, 5. pilně ostříhejte služby o-e; 3, 31.
5 M. 16, 21. nevysadíš háje dřívím u o-e H.
— 27, 5. vzděláš tam o. H-u, o. z kamenů
— 6. o. z kameni celého; Joz. 8, 31. 

Joz. 8, 30. vzdělal Jozue o. H.; 5 M. 27, 5.
— 22,10. synové Rubenovi o. nad Jordánem

o, veliký ku poaivení; 11. 16.
— 26. vzdělejme o., ne pro oběti, ale 

Soud. 6,24. vzdělal tu Gedeon o. H.
— 13,20. vznesl se anděl H. v plameni s o-e
— 21, 4. vstal lid a vzdělali tam o.

1 Sam. 7,17. Samuel vzdělal o. H.
— 14,35. vzdělal Saul o. H.

to nejprvnější o. udělal H.
2 Sam.24,18. vzdělej H. o. na humně Aravny;

21. 25. 1 Par. 21, 26.
1 Kr. 1, 50. 51. Adoniáš chytil se rohů o-e
— 2,28. Joáb chytil se rohů o-e
— 29. oznámeno j. šal., že j. Joáb u o-e
— 3, 4. obětoval Šalomoun na tom o-i
— 8,64. že o. měděný, kt. byl před H. byl

malý
— 18, 32. 35. vzdělal z 12 kamenů o.
— 19,10. o-e tvé zbořili; Hím. 11, 3.

2 Kr. 16,15. o. měděný b. mi k doptávání se
— 23,12. i o-e, kt. byli na vrchním paláci

1 Par. 6, 49. pálili na o-i kaděni
2 Par. 1, 5. o. měděný byl tam před stánkem
— 4, 1. udělal i o. měděný

2. 26, 6. postavuji se při o-i tvém, H.
— 43, 4. abych přistoupil k o-i Božímu
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Ž. 84, 4. hnízdo při o-ích tvých, H. zástupů 
Iz. 60, 7. na mém o-i, příjemní budou 
Pláč 2, 7. zavrhl Pán o. svůj 
Ez. 9, 2. stáli u o-e měděného
— 41,22. o. dřevěný

Mal. 2,13. přikrýváte slzami o. H-ův 
Mat. 5,23. obětoval-li bys dar svůj na o.
— 24. nechejž tu daru svého před o-em
— 23,18. přisáhl-li by kdo skrze o.
— 35. Zachariáše jste zabili mezi chrá

mem a o-em; Luk. 11, 51.
Luk. 1,11. stoje na pravé straně o-e zápalu
1 Kor. 9,13. kt. o-i přístojí

s o-em spolu díl mají
— 10,18. nejsou účastníci o-e?

Žid. 7,13. žádný při o-i v službě nebyl
— 13,10. o., z něhož ti nemají práva jisti 

Jak. 2,21. obětovav syna svého Izáka na o. 
Zj. 6, 9. pod o-em duše zmordovaných
— 8, 3. jiný anděl postavil se před o-em

aby obětoval na o-i zlatém'
— 5. naplnil kadidlnici ohněm z o-e
— 11, 1. změř chrám Boží i o.
— 14,18. vyšel jiný anděl z o-e; 16, 7.

Oltáře vzdělané modlám.
2M. 32, 5. Aron vzdělal o.
— 34,13. zboříte o-e jejich; 5 M. 7, 5. 12, 3.

Soud. 2, 2.
Joz. 22,19. stavějíce sobě o. mimo o. H.
Soud. 6,28. uzřeli zbořený o. Bálův 
lK r . 13, 2. proti o-i slovem H.: O-i, o-il
— 3. aj, o. roztrhne se
— 16,32. vzdělal o. Bálovi

2 Kr. 16,10. uzřev král Achas o. v Damašku
poslal podobenství toho o-e

— 11. vzdělal Uriáš kněz o.
— 21, 3. vystavěl o. Bálovi; 2 Par. 33, 3. 4. 5.
— 23,12. o-e, jichž nadělal Manasses

2 Par. 14, 3. (Aza) zbořil o-e cizí
— 31, 1. pobořili o-e po vší zemi
— 32,12. zdaliž Ezechiáš nepobořil o-ů
— 33,15. Manasses vymetal všecky o-e 

Iz. 17, 8. nebude patřiti k o-ům
Oz. 8,11. máť o-e k hřešení
— 10, 8. trní roste na o-ích jejich
— 12,11. o-ů jejich j. jako kopců na záho

nech
Joel 1,13. úpějte přisluhující o-i 
Am. 2, 8. klanějí se při každém o-i
— 3,14. navštívím o-e v Béthel

Oltář neznámému Bohu,
Sk. 17,23.

Olympas.
Řím. 16,15. pozdravte i Olympa

Omáčívati.
Mat. 26,23. kdo o-á se mnou v míse; Mk. 14,20.

Omakati.
1 M. 27,12. jestliže o-á mne otec můj
— 21. přistupiž, ať o-ám tě, synu můj

1 M. 27,22. Jákob k Izákovi; a on o-al ho 
Soud. 16,26. ať mohu o. sloupy 

Omámený.
5 M. 28,34. o. budeš nad těmi věcmi 

Omar.
1 M. 36,11. synové Elifazovi: Teman, O.

Omazati.
2M. 2, 3. o-ala ji klím a smolou

Omdlíti.
1 M. 45,26. i o-elo srdce jeho

Omega.
Zj. 1, 8. 11. jáť jsem Alfa i O.; 21, 6. 22,13.

OmlouvatL 
Jak. 1, 5. dává všechněm ochotně a neo-á 

Omluva.
Sk. 22, 1. poslechněte této mé o-y
2 Kor. 7,11. jakou ve vás způsobilo o-u?

Omočený.
Jan 13,26. komuž o-é skyvy chleba podám 

Omočiti.
2 M. 12,22. svazeček yzopu o-íte v krvi 
3M. 4, 6. o-í kněz prst v té krvi
4 M. 19,18. yzop o-í v té vodě
5 M. 33,24. o-í v oleji nohu svou
Joz. 3,15. kněži o-ili nohy v kraji vod 
Rut 2,14. omoč skývu svou v octě 
1 Sam.14,27. o-il konec hole v plástu medu 
Luk. 16,24. ať o-í konec prstu ve vodě 
Jan 13,26. o-iv skývu chleba, podal 

Omráčen.
Iz. 51,20. synové tvoji o-i leží 

Omrzalý.
Př. 30,23. pod o-ou, když se vdá 

Omyl.
Iz. 44,20. není-líž o-u v předsevzetí mém?

Omýlení.
1 M. 43,12. snad z o. to přišlo 

Omylný.
Iz. 28,17. zamete to o-é útočiště 
Oz. 7,16. jsou jako lučiště o-é 

On.
1 M. 41, 45. 50. Asenat dceru knížete On; 46,20. 
Ez. 30,17. mládenci On mečem padnou 

Onam.
1 Par. 2,28. synové O-ovi: Sammai 

Onan.
1 M. 38, 4. 8. 46, 12. 4 M. 26, 19. 1 Par. 2. 3. 

Ondřej.
Mat. 4,18. Mk. 1, 16. 3, 18. 13, 3. Jan 1, 41.

45. 6, 8. 12, 22. Sk. 1, 13.

Onen, ona, ono.
2Sam.l2,23. ale o. nenavrátí se ke mně 
Kaz. 7,14. to naproti o-mu učinil Bůh
— 18. dobréť j., aby se o-ho přidržel 

Mat. 7,22. mnozíť mi dějí v o. den
— 23,23. a oněch neopouštěti; Luk. 11, 42. 

Luk. 18,14. odšel tento ospravedlněn a ne o.
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2 Tim. 1,12. ostřihá ti až do o-ho dne
— 4, 8. koruna, kt. dá mi v o. den Pán

Onezámus.
Kol. 4, 9. Filem. 10.

Oneziforus.
2 Tim. 1,16. 4, 19.

Oněměti.
2. 31,19. o-ějte rtové lživí
— 39,10. o-ěl jsem, a neotevřel úst 

Iz. 53, 7. jako ovce o-ěl
Ez. 3,26. učiním, aby jazyk tvůj o-ěl 
Dan. 10,15. když mluvil ta slova, o-ěl jsem 
Mat. 22,12. a on o-ěl

Ono (rovina).
Neh. 6, 2. ve vsi na rovinách O.

Onychi.
2 M. 30,34. o., galbanu a kadidla 

Onychin.
1 M. 2,12. 2 M. 28, 20. 39, 13. Job 28, 16.

Ez. 28, 13.
Onychinový.

2 M. 25, 7. kamení o-é; 28, 9. 39, 6. 1 Par. 29,2.
Opadati.

Job 14,11. jakož řeka o-á a vysychá
Opadlejší.

Dan. 1,10. uzřel-li by, že tváře vaše o. jsou 
Opadnouti.

1 M. 4, 5. o-la tvář jeho
— 6. proč j. o-la tvář tvá?
— 8, 3. o-ly vody po 150 dnech
— 8. 11. již-li o-ly vody se svrchku zen 

Iz. 17, 4. o-ne sláva Jákobova
Jer. 6,24. o-nou ruce naše; 50, 43.

Opáliti.
Př. 6,28. nohy jeho se neo-ily?
Ez. 20,47. budou o-eny všecky tváře 

Opálka.
Iz. 30,24. o-ou a věječkou vyčištěna bývá 

Opanování.
Joz. 13, 1. země zůstává velmi mnoho k o. 
Soud. 5,13. dopomoženo k o. silných 

Opanovati.
4 M. 13,31. jděme a o-ujme zemi
Soud. 3,13. o-ali město palmové
2Kr. 17,24. o-avše Samaří, bydlili
Job 3, 6. ó by noc tu mrákota byla o-ala!
2. 44, 4. neo-ali země mečem
— 68,28. Beniamin maličký, kt. je o-al 

Jer. 49, 2. o-uje Izr. ty, kt. jej byli o-ali 
Pláč 1,13. seslal oheň, kt. o-al je

Opásán.
1 Sam. 2, 4. mdli o-i jsou silou

Opásati se.
2Kr. 3,21. od toho, kt. se pasem o. může 
Luk. 17, 8. o-še se služ mi, až se najím 
Jan 21, 7. Petr o-al se po košili
— 18. jiný tě o-še a povede 

Sk. 12, 8. o-aš se a podvaž obuv

Opasek.
Mat. 10, 9. nebeřte peněz do o-ů; Mk. 6, 8.

Opasování.
2. 109,19. jako pás k ustavičnému o.

Opasovat! se.
Jan 21,18. o-als se a chodíval, kams chtěl 

Opatrně.
2 M. 1,10. o. sobě počínejme před ním
1 Sam.18, 5. 14. vycházel David, o. sobě počínaje 
2. 101, 2. o. se miti budu na cestě přímé 
Ez. 17, 5. vsadila je velmi o. při vodách 
Mk. 14, 44. jmětež ho a veďte o.
Luk. 16, 8. pochválil, že o. učinil 
Ef. 5,15. kterak byste o. chodili 

Opatrnost.
5 M. 4, 6. to ji o. vaše před očima národů
2 Par. 11,23. o-i užívaje, rozsadil syny své
2. 78,72. o-í rukou svých vodil je
— 119,118. neboť j. lživá o. jejich 

Př. 1, 3. k dosažení vycvičení v o-i
— 2, 3. na o. zvoláš-li
— 6. z úst jeho umění a o.
— 11. o. zachová tě
— 3,13. blahoslavený člověk vynášející o.
— 5, 1. k o-i mé nakloň ucha
— 8, 5. poučtež se hloupí o-i
— 12. já moudrost bydlím s o-í
— 15, 5. kdož ostříhá naučení, o-i nabude
— 19, 8. ostříhá o-i, aby nalezl dobré
— 21,30. není o-i ani rady proti H.
— 23, 4. od o-i své přestaň
— 9. pohrdne o-í řečí tvých 

Iz. 29,14. o. opatrných jeho vymizí
Jer. 10,12. o-í svou roztáhl nebesa; 51, 15. 
Luk. 1,17. nevěřící k o-i spravedlivých 
Sk. 24, 3. výborně se ději skrze tvou o.
Řím. 8, 6. o. těla j. smrt
— o. ducha život a pokoj 

1 Kor. 1,19. o. opatrných zavrhu
Ef. 1, 8. rozhojnil k nám ve vší o-i

Opatrný.
1 M. 41,33. ať vyhledá Farao muže o-ého 
Joz. 1, 7. 8. abys byl o. ve všem
— 8. tehdáž o. budeš 

1 Sam.25, 3. byla žena ta o-á
1 Kr. 2, 9. poněvadž jsi muž o., víš
1 Par. 26,14. ZachariáŠovi, rádci o-ému
Př. 10,19. kdož zdržuje rty své, o. j.
— 12,23. člověk o. tají umění
— 14, 8. moudrost o-ého, aby rozuměl
— 15. o. šetří kroku svého
— 18. o-i bývají korunováni uměním
— 20,18. s o-ou radou veď boj
— 22, 3. o. vida zlé, vyhne se; 27, 12.

Kaz. 9,11. nezáleží bohatství na o-ých 
Iz. 5,21. vedlé zdání svého o-í
— 29,14. opatrnost o-ých jeho vymizí 

Dan. 2,14. Daniel odpověděl moudře a o-ě 
Mat. 10,16. buďte o-í jako hadové
— 11,25. skryl před o-ými; Luk. 10, 21.
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Mat 24, 45. služebník věrný a o.
— 25, 2. pět z nich bylo o-ých
— 4. o-é vzaly olej v nádobkách; 8. 9.
— 8. bláznivé o-ým řekly
— 9. odpověděly ty o-é 

Luk. 12, 42. kdo j. věrný šafář a o.
Sk. 13, 7. u Sergia Pavla, muže o-ého 
Řím. 12,17. nebuďte o-í sami u sebe
1 Kor. 1,19. opatrnost o-ých zavrhu
— 4,10. my blázni, ale vy o-í v Kristu
— 10,15. jakožto o-ým mluvím 

Tit. 1, 8. biskup má býti o.
— 2, 2. starci ať jsou vážní, o-í

Opatrnější.
Ž. 119,100. nad starce o. jsem 
Luk. 16, 8. synové světa o. než s. světla 

Op a tr ováti. ‘
1 M. 30, 30. kdy své hospodářství o. budu?
— 47,12. o-al Jozef otce svého

1 Kr. 1, 2. panny, kt. by o-ala jej 
Ž. 55,23. H. o. tě bude
Iz. 17,11. štípí, aby rostlo, o-uješ 
Jer. 40, 4. poď, a budu tě pilně o.
Řím. 12,17. o-ujíce dobré přede všemi lidmi
2 Kor. 8,21. dobré o-ujíce, netoliko
1 Tim. 5,16. má-liť kdo vdovy, o-ujž je
1 Petr 5, 2. o-ujíce je, ne bezděky 

Opatření.
Est. 2, 9. o. její proměnil v lepší

Opatřiti, opatřiti se.
1 M. 22, 8. Bůh o-í sobě hovádko k oběti
— 14. jméno místa toho: H. o-í

na hoře Hospodinově o-í se
4 M. 27,16. o-iž H. shromáždění toto mužem
1 Sam. 19,11. jestli že se neo-íš noci této, zítra
1 Kr. 12,16. o-ř dům svůj, Davide; 2 Par. 10, 16.

Opažiti.
2 Par. 3, 5. dům veliký o-il dřívím jedlovým

Opět.
1 M. 4, 2. o. porodila bratra jeho, Ábele 
Ezd. • 9,14. o.-liž bychom rušiti měli 
Jan 9,27. Což o. chcete slyšeti?

Opětovati.
1 M. 41, 32. o-án j. sen Faraonovi
5 M. 6, 7. budeš je často o. synům 
Př. 26,11. blázen o-uje bláznovství

Opice.
1 Kr. 10,22. 2 Par. 9, 21.

Opíjeti se.
Luk. 12, 45. počal by o. se
Ef. 5,18. neo-ejte se vínem
1 Tes. 5, 7. kt. se o-ejí, v noci opilí jsou

Opilec.
5 M. 21,20. syn náš tento žráč a o. j.
Př. 23,21. o. a žráč zchudne
Joel 1, 5. prociťte, o-i, a plačte
Ab. 2, 5. o. nešlechetnost provodě neostojí
Mat. 24, 49. počal by jisti a piti s o-i

1 Kor. 5,11. kdyby, maje jméno bratr, byl o.
— 6,10. ani o-i království B. nedůjdou

Opilství.
Kaz. 10,17. pro posilněni a ne pro o.
Iz. 5,11. ráno vstávajíce chodí po o.
Jer. 13,13. naplním Jeruzalémské o-ím 
Ez. 23, 33. o-im a zámutkem naplněna budeš 
Luk. 21,34. aby nebyla obtíž, srdce vaše o-ím 
Řím. 13,13. choďme, ne v hodování a v o.
Gal. 5,19. 21. zjevníť jsou skutkové těla: O.
1 Petr 4, 3. chodivše v hodováni, v o.

Opilý.
5 M. 29,19. přidal by o-ou žíznivé
1 Sam. 1,13. domníval se Eli, že by o-á byla
— 25, 36. srdce N. rozveselilo se a byl o. 

IK r . 16, 9. když o. byl v domě Arsy
Job 12,25. aby bloudili jako o.
Ž. 107,27. motají se jako o.
Př. 26, 9. trn, kt. se dostává do rukou o-ého 
Iz. 24,20. motati se b. země jako o.
— 51,21. ztrápená a o-á, ale ne vínem 

Jer. 23, 9. jsem jako člověk o.
1 Tes. 5, 7. kt. se opíjejí, v noci o-í jsou 
Zj. 17, 6. viděl jsem ženu tu o-ou krvi

Opiplán.
Ez. 23, 3. tam o-y prsy panenství jejich 

Opiti se.
1 M. 9,21. pije víno opil se
Iz. 34, 7. opije se země jejich krví 
Pláč 4,21. opiješ se a obnažíš se; Nah. 3, 11.

Oplakán.
Jer. 25, 33. nebudou o-i ani pochováni 

Oplakati.
Soud. 11,37. ať opláči panenství svého 
Jer. 9, 1. abych o. mohl zmordovaných 

Oplatek*
2 M. 29, 2. 23. 3 M. 2, 4. 8, 26.

Oplatiti.
ž. 37,21. vypůjčuje bezbožník a nemá co o.

Oplésti.
Oz. 2, 6. o-tu cestu její trním 
Mat. 21, 33. o-tl ji plotem; Mk. 12, 1.

Oplývající.
2 M. 3, 8. 17. do země o. mlékem a strdi;

4 M. 16, 13. 14. 5 M. 6, 3. 11, 9.
26, 9. 15. 27, 3. 31, 20. Joz. 5, 6. 
Jer. 11, 5. 32, 22.

Př. 8,24. nebylo studnic o-ích vodami 
Oplývati.

4 M. 13,28. země, kt. o-á mlékem a strdí 
Neh. 9,25. v dobrodiní svém rozkoší o-ali 
Job 29, 6. Šlépěje mé máslem o-aly 
ž. 23, 5. kalich můj naléváš, až o-á 
Př. 3,10. presové tvoji mstem o. budou 
Jer. 9,18. víčka naše o-ala vodou
— 49, 4. se chlubíš, když o-á údolí tvé 

Joel 2,24. o. budou presové mstem
— 3,13. plný j. pres, o-ají kádě
— 18. budou pahrbkové o. mlékem
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Opodál.
1 M. 32,16. stádo od stáda ať jde o.
Neh. 12, 43. slyšáno veselí Jeruzaléma o.
Mat. 8, 30. o. od nich stádo veliké vepřů 
Luk. 15,20. když o. byl, uzřel jej otec

Opojiti.
5 M. 32, 42. o-ím střely své krví
2 Sam.ll, 13. David o-il ho
Iz. 34, 5. o-en j. na nebi meč můj
— 63, 6. o-il jsem je prchlivostí svou 

Jer. 48, 26. o-te jej, až by se válel
— 51, 39. tak je o-ím, že zkřiknouti
— 57. o-ím knížata jeho i moudré 

Abak. 2,15. napájí bližního, tak aby jej o-il
Opojiti se.

Iz. 56,12. o-íme se nápojem opojným 
Opojný.

3 M. 10, 9. nápoje o-ého nebudeš piti; 4 M. 6,
3. 5 M. 29, 6. Soud. 13, 4. Luk. 1, 15. 

Op oj ováti.
Př. 5,19. prsy její ať tě o-ují 
Pláč 3,15. o-uje mne pelynkem 

Opojovati se.
Př. 7,18. pojď, o-u jme se milostí 

Op o ju jící.
Jer. 51, 7. koflíkem o-ím všecku zemi 
Mich. 2,11. b. tobě prorok ováti o nápoji o-ím 

Opona.
2 M. 26, 31. uděláš o-u z postavce modrého
— 36, 35. o-u s figurami cherubínů
— 40, 3. zastřeš ji (truhlu) o-ou
— 21. zavěsil o-u zastření

3 M. 4, 6. kropití před o-ou svatyně
— 21,23. za o-u nebude vcházeti
— 24, 3. před o-ou svědectví v stánku

2 Par. 3,14. udělal o-u z postavce modrého 
Pis. 1, 5. milostná, jako o-y Šalomounovy 
Mat. 27,51. o. chrámová roztrhla se; Mk. 15, 38.

Luk. 23, 45.
Žid. 6,19. vcházející až do vnitřku za o-u
— 9, 3. za druhou o-ou byl stánek
— 10,20. skrze o-u, to j., tělo své

Opouštějící.
Př. 15,10. trestání přísné o-ímu cestu

Opouštět i.
2 M. 17,11. jakž o-ěl ruku svou
4 M. 10, 31. řekl Mojžíš: Neo-ěj nás
5 M. 12,19. abys neo-ěl Levitů
1 Kr. 8, 57. nezamítejž nás, ani o-ěj
2 Par. 12, 5. i já také o-ím vás
— 15, 7. neo-ějte rukou svých

Neh. 10,39. abychom neo-li domu Boha svého
Job 20,19. utiskal a o-ěl nuzné
Ž. 9,11. neo-íš hledajících tě, H.
— 27, 9. neo-ěj mne, Bože spasení mého
— 37, 28. H. neo-í svátých svých
— 38, 22. neo-ějž mne H., Bože můj
— 71, 9. zhyne síla má, neo-ějž mne
— 18. do šedin neo-ěj mne

Ž. 119, 8. toliko neo-ěj mne 
—. 53. kt. o-ějí zákon tvůj 

Př. 1, 8. neo-ěj naučení matky
— 2,17. o-í vůdce mladosti své
— 3, 3. milosrd. a pravda nechť neo-ějí tě
— 6,20. neo-ěj naučení matky
— 27,10. přítele svého neo-ěj
— 28, 4. kt. o-ějí zákon
— 13. kdož je o-í, milosrdenství důjde 

Kaz. 10, 4. neo-ěj místa svého
Iz. 1,28. kt. o-ějí H., zahynou; Iz. 65, 11. 
Jer. 2,17. 19. o-ějíc H. Boha svého
— 5, 7. synové tvoji o-ějí mne
— 14, 9. neo-ějž nás
— 17,13. tě o-ějí, nechť jsou zahanbeni 

Pláč 5,20. o-íš nás za tak dlouhé časy?
Zach. 11,17. běda pastýři tomu, k t o-í stádo 
Mat. 23,23. o-íte to, což těžšího j. v zákoně

tyto činiti a oněch neo. Luk. 11, 42. 
Jan 10,12. nájemník o-í ovce
— 16,28. o-ím svět a jdu k Otci

Žid. 10,25. neo-ějíce společného shromáždění 
Opovážení.

1 Par. 11,19. s o-ením života svého přinesli ji 
Pláč 5, 9. s o-ím se života hledáme chleba 

Opovážiti se.
Soud. 9,17. otec můj o-il se života
1 Sam.13,12. jsem se o-il a obětoval jsem
— 19, 5. nebo se o-il života svého
— 28,21. o-ila jsem se života svého

2 Sam.23, 9. se o-ili proti Filistinským
— 17. o-ivše se života svého

Fil. 2, 30. pro dílo Kristovo o-iv se života 
Žid. 12, 2. Kristus o-iv se hanby 

Opovážlivý.
Př. 7,11. žena štěbetná a o-á 

Opověděný.
2 Kor. 9, 5. aby připravili o-ou sbírku 

Opovrhnouti.
2 Kr. 17,15. o-il ustanovení jeho 

Opovrci se.
2 Sam. 6,22. čím se ještě více o*hu 

Opovržen.
2 Kor. 4, 9. býváme o-i, ale nehyneme

Opovržený.
1 Sam.18, 23. a já jsem člověk chudý a o.
Job 5,11. sází o-é na místě vysokém 
Ž. 119,141. maličký a o. jsem já
1 Kor. 4,10. vy slavní, ale my o-í

Opozditi se. 
žid. 4, 1. neo-il se někdo z vás

Oprava.
1 Par. 26, 27. obětovali k o-ě domu H.
2 Par. 24, 5. vybírejte peníze na o-u domu B.

Opravdově.
2 M. 23, 5. o. pomůžeš jemu •
5 M. 28, 1. jestliže o. poslušen budeš hlasu 
Job 8, 5. kdy bys ty o. hledal Boha
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Opravdový.
2 Koř. 8,17. jsa o., sám šel k vám 
Jak. 5,16. mnohoť může modlitba o-á
1 Petr 4, 8. lásku o-ou mějte

Opravdu.
Zach. 7, 5. zdaliž jste se o. mně postili? 

Opravení.
2 Kr. 22, 5. aby je obraceli k o. zbořenin domu

Opraviti.
2Kr. 12, 5. 6. oni o-í zbořeniny domu
2 Par. 29, 3. otevřel dvéře domu H., a o-il je 
Ez. 47, 8. když do moře vpadnou, _o-í se vody 
Am. 9,11. zbořeniny jeho o-ím 

Opravování.
2Kr. 22, 6. tesané kamení k o. domu
2 Par. 24,12. řemeslníky k o. domu H.

Opravovati.
2Kr. 12, 7. 8. proč neo-ujete zbořenin chrám.
2 Par. 34,10. dělali v domě H. o-ujíce jej 
Ez. 27, 9. Gebálští o-ali zbořeniny tvé

Opřáknouti.
Job 31,21. o-hl-li jsem na sirotka rukou 

Opustiti.
1 M. 2, 24. o-í muž otce svého i matku; Mat. 

19, 5. Ef. 5, 31.
— 28,15. neo-ím tebe, až učiním

5 M. 4, 31. neo-í tebe ani tě nezkazí; Žid. 13, 5.
— 14,27. Levity neo-íš
— 31, 6. 8. H. neo-íť a nezanechá tebe
— 32,15. o-il Boha stvořitele svého 

Joz. 1, 5. aniž tě o-ím; Žid. 13, 5.
—- 24,16. 20. o. Hospodina; Iz. 1, 4.

Soud. 2,13. o-ivše H., sloužili Bálovi
— 9,13. já, o-ě své víno, půjdu? 11.

Rut 1,16. nenuť mne, abych tě o. měla
1 Sam.12, 22. neo-íť H. lidu svého
— 30,13. o-il mne pán můj, protože j. stonal

1 Kr. 6,13. neo-ím lidu svého Izr.
— 12, 8. 13. Roboám o-il radu starců

2 Kr. 21,14. o-ím ostatky dědictví svého
1 Par. 28, 9. pakli ho o-íš, zavrže tě
2 Par. 12, 5. vy jste mne o-ili
— 15, 2. ho o-íte, o-íť vás; 24, 20.
— 24,20. jste o-ili H., i on o-í vás
— 32,31. o-il ho Bůh, aby ho zkusil 

Neh. 6, 3. bych je o-tě k vám sjíti měl
— 9,17. ty však, B., neo-ils jich; 19, 31.

Job 6,14. kt. bázeň Všemohoucího o-il
— 19,14. o-ili mne příbuzní moji 

Ž. 22, 2. pročež jsi mne o-il?
— 27,10. otec můj a matka mne o-ili
— 38,11. o-ila mne síla má
— 40,13. srdce mé o-ilo mne
— 71,11. pravíce: Bůh jej o-il
— 89,31. jestliže by o-li zákon můj
— 94,14. neo-í H. lidu svého
— 119,87. jsem neo-il přikázaní tvých
— 138, 8. aniž díla rukou svých kdy o-íš 

Př. 4,15. o-ť ji, nechoď po ní, uchyl se

Př. 9, 6. o-te hloupost 
Iz. 49,14. o-iltě mne H.

55, 7. o-ť bezbožný cestu svou 
Jer. 1,16. kt. o-ili mne
— 2,13. mne o-ili pramen vod živých
— 15, 6. tys o-il mne, dí H.
— 16,11. že o-ili mne otcové vaši
— 17,11. v polovici dnů svých o. jej
— 23,33. o-ím vás, dí Hospodin 

Ez. 8,12. o-il H. zemi
Oz. 8, 3. o-ilť j. Izrael dobré 
Mat. 4,11. o-il ho ďábel
— 20. hned o-ivše síti; Mk. 1, 18.
— 22. hned o-ivše lodi a otce
— 16, 4. o-iv je odšel
— 19,27. o-ili jsme všecky věci; Mk. 10, 28.

Luk. 18, 28.
29. kdož o-il by domy pro jméno mé; 

Mk. 10, 29. Luk. 18, 29.
— 22,22. divili se, a o-ivše jej odešli
— 26,56. o-ivše ho utekli; Mk. 14, 50.
— 27,46. proč jsi mne o-il? Mk. 15, 34.

(Ž. 22, 2.)
Mk. 1, 20. o-ivše otce Zebedea, šli za ním
— 7, 8. o-ivše přikázaní Boží
— 10, 7. protoť o-í člověk otce svého i

matku
— 14,52. o-iv roucho, nahý utekl 

Luk. 5,11. všecko o-ivše, šli za ním
— 28. o-iv všecko, šel za ním 

Jan 8,29. neo-ilť mne samého Otec
— 14,18. neo-ímť vás sirotků 

Sk. 6, 2. o-íce slovo Boží
Řím. 1,27. o-ivše přirozené užívání ženy
1 Kor. 13,11. o-il jsem dětinské věci
2 Tim. 4,10. Démas mne o-il
— 16. vŠickni mne o-ili

žid. 4, 1. o-ě zaslíbeni o v jití do odpoč.
— 8, 9. o-il jsem je, praví Pán
— 11,27. věrou o-il Egypt
— 13, 5. nenechám tebe, aniž tě o-ím

2 Petr 2,15. o-ivše cestu přímou
Juda 6. o-ili příbytek svůj 
Zj. 2, 4. jsi tu první lásku o-il

Opuštěn,
Neh. 13,11. proč jest o. dům Boží?
Iz. 17, 9. budou města o-a; 32, 14. Jer. 4,29.
Jer. 51, 5. není o. Izrael od Boha
Pláč 3,28. kt. by byl o., trpělivě se má
Ez. 31, 4. potoky o. byl vůkol kmen
Am. 5, 2. panna Izr. o-a bude v zemi
Mat. 9, 36. byli o-i a rozptýleni
Luk. 17,34. jeden bude vzat, a druhý o.
Sk. 2,31. není o-a duše jeho v pekle
2 Kor. 4, 9. ale nebýváme o-i
žid. 11,37. chodili o-i a zle s nimi nakládáno

Opuštění.
Kaz. 10,18. pro o. rukou kapává do domu

Opuštěný.
2 Sam.13, 20. zůstala Támar o-á
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Job 4, 3. rukou o-ých jsi posiloval
Ž. 25,16. neboť jsem o. a strápený
— 37, 25. neviděl j. spravedlivého o-ého

Iz. 35, 3. posilňtež rukou o-ých; Žid. 12, 12. 
Job 4, 3.

— 54, 1. více bude synů o-é; Gal. 4, 27.
— 60,15. místo toho, že jsi byla o-á
— 62, 4. nebudeš více slouti o-á; 12.

Jak. 2,15. kdyby byli o-í se strany živnosti
Oráč.

1 M. 4, 2. Kain byl o.
2 Kr. 25,12. aby byli vinaři a o-i
2 Par. 26,10. měl o-e a vinaře
Ž. 129, 3. po hřbetě mém orali o-i
Iz. 28, 24. zdaliž každého dne oře o.?
Jer. 14, 4. o-i stydíce se příčinou země
— 51,23. abych rozrážel o-e se spřežením 

Joel 1,11. stydí se o-i, nebo zhynula žeň 
Am. 5,16. povolají o-e k pláči
— 9,13. postihati bude o. žence

2 Tim. 2, 6. pracovati musí i o.
Jak. 5, 7. o. očekává drahého užitku 

Orán.
Jer. 26,18. Sión jako pole o. b.; Mich. 3, 12. 

Orání.
2 M. 34, 21. v čas o. i žně přestaneš
Job 39,10. připřáhneš-liž jednorožce k o.?
Př. 21, 4. o. bezbožných j. hříchem

Orati.
1 M. 45, 6. ještě 5 let, v nichž nebudou o.
5 M. 22,10. nebudeš o. volem a oslem 
Soud. 14,18. byste byli neorali mou jalovičkou
1 Kr. 19,19. Elizea, an oře, a 12 spřežení 
Job 4, 8. kt. orali nepravost, že ji i žali 
Ž. 129, 3. po hřbetě mém orali oráči 
Př. 20, 4. lenoch neoře pro zimu 
Iz. 28,24. každého dne oře oráč?
Oz. 10,11. Juda aby oral a Jákob vláčil
— 12. ořte sobě ouhor
— 13. orali jste bezbožnost

Am. 6,12. zdaliž ji kdo o. může voly?
Luk. 17, 7. kdo maje služebníka, ježto oře
1 Kor. 9,10. kdo oře, v naději o. má

Oréb.
2M. 3, 1. přišel až k hoře Boží O.
— 17, 6. státi b. tam na skále, na O-ě
— 33, 6. svlekli s sebe okrasy u hory O.

5 M. 1, 2. 6. 19. 4, 10. 15. 5, 2. 9, 8. 18, 16.
29, 1. 1 Kr. 8, 9. na O-ě.

1 Kr. 19, 8. šel až na horu Boží O.
2 Par. 5,10. 2 tabulí, kt. složil Mojžíš na O-ě 
Ž. 106,19. udělali i tele na O-ě
Mal. 4, 4. jemuž jsem přikázal na O-ě

Orel.
3M. 11,13. ohavnost jsou: o.; 5 M. 14, 12.
Zj. 4, 7. čtvrté zvíře podobné o-u letícímu

Orfa.
Rut 1, 4. jméno jedné O. a druhé Rut
— 14. O. políbivši svegruši svou, odešla

Orion.
Job 9, 9. 38, 31. Am. 5, 8.

Orlice.
3 M. 11,13. 5 M. 14, 12. o. mořská 
5 M. 28,49. národ z daleka, jako letí o.
— 32,11. jako o. ponouká orličátek

2 Sam. 1,23. nad o. bystřejší byli
Job 9,26. jako o. letící na pastvu
— 39, 27. k rozkazu tvému se vznáší o.? 

ž. 103, 5. se obnovuje jako o. mladost tvá 
Př. 30,19. cesty o. v povětří
Iz. 40, 31. vznášejí se peřím jako o.
Jer. 4,13. rychlejší jsou nežli o. koni jeho
— 48, 40. jako o. přiletí na Moaba
— 49,16. by vysoko udělal hnízdo jako o. 

Pláč 4,19. rychlejší jsou než o. nebeské 
Ez. 17, 3. o. veliká, velikých křídel
— 7. o. jedna veliká a ten kmen vinný 

Oz. 8, 1. letí jako o. na dům H.
Abd. 4. by vysoko udělal jako o. hnízdo 
Mich. 1,16. rozšiř lysinu svou, jako o.
Ab. 1, 8. jako o., kt. chvátá na pastvu 
Mat. 24,28. tuť se shromáždí i o.; Luk. 17, 37. 
Zj. 12,14. dána ženě dvě křídla o. veliké 

Orličátko.
5 M. 32,11. jako orlice ponouká o-ek svých 

Orlice.
Př. 30,17. oko, kt. se posmívá otci, snědí 

o-ata
Orličí.

2 M. 19, 4. jsem vás nesl na křidlách o-ích 
Př. 23, 5. bohatství sobě zdělalo křídla 

podobná o-ím 
Ez. 1,10. tvář o, ze zadu
— 10,14. čtvrtá tvář byla o.

Dan. 4,30. vlasy zrostly jako peří o.
Oman.

1 Par. 21,15. podlé humna O-a Jebuz.; 18. 28.
— 20. O. uzřel toho anděla
— 25. David O-ovi zlata 600 lotů

2 Par. 3, 1. (dům H-ův) na humně O-a Jebuz.
Orodování.

Žid. 7, 25. jsa živ k o. za ně

Orodovati.
Řím. 8,34. kt. i o-uje za nás

OrteL
Kaz. 8,11. ne ihned o. dochází 
Dan. 2,13. když vyšel o.
— 4,21. tenť j. o. Nejvyššího

Sk. 26,10. jsem pomáhal o-e vynášeti 
Oruží.

Zach. 11,15. vezmi o. pastýře bláznivého 
Osa.

1 Kr. 7,32. 33. osy kol

Osaditi.
1 M. 3,24. o-il zahradu Eden cherubíny
— 47,11. o-il Jozef otce v kraji výborném

2 Kr. 17,24. 26. o-il je v městech Samařských
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Job 7,12. že jsi mne stráži o-il?
Jer. 51,12. na zdech Babylonských o-te stráž 
Ez. 36, 33. v ten den o-im města 
Mat. 27,66. o-ili hrob strážnými 

Osaditi se.
1 M. 34,10. o-te se a obchod veďte
Jer. 49,18. neo-í se tam žádný; 33. 50, 40.

Osamělý.
2. 102, 8. jako vrabec o. na střeše 
Iz. 49,21. nebo jsem byla osiřelá a o-á 
Mich. 7,14. stádce, kt. přebývá o-é v lese 
1 Tim. 5, 5. kt. právě vdova j. a o-á 

Osaměti.
Job 3, 7. ó by noc ta byla o-ěla!

Osazený.
1 Par. 11,16. o. lid Filistinských byl u Betléma 
Ez. 38,12. proti pouŠtěm již o-ým 

Osazovati se.
Iz. 13,20. nebudou se v něm o. na věky 
Ez. 36,10. budou se o. města 

Oseděti.
Job 39,14. vejce svá, ačkoli je v prachu o-í 
Zach. 9, 5. AŠkalon neo-i

Osedlati.
1 M. 22, 3. Abraham o-al osla
4 M. 22,21. Balám o-al oslici
1 Kr. 2, 40. vstav Semei o-al osla
— 13,13. řekl synům: O-ejte mi osla
— 27. o-ali mu osla, a on vsedl

2 Kr. 4,24. o-avše oslici, řekla služebníku
Osednouti.

1 Par. 4, 41. zmordovali je a sami o-li
Osekaný.

3M. 22,22. o-ého aneb uhřivého neobětujte 
Osekati.

2 Kr. 16,17. o-al přepásáni podstavků
Job 18,16. svrchu o-ány budou ratolesti jeho 
Př. 26, 6. jako by nohy o-al 
Dan. 4,11. o-ejte ratolesti jeho 

Osel.
1 M. 12,16. Abram měl ovce, voly a o-y; 24, 35.
— 22, 3. osedlal o-a svého
— 30, 43. měl mnoho velbloudů i o-ů
— 32, 5. mám voly a o-y, ovce
— 34,28. voly i o-y jejich pobrali
— 36,24. Ana, když pásl o-y otce svého
— 42,26. vloživše obilí svá na o-y
— 43,24. dal také obrok o-ům jejich
— 45,23. otci svému poslal: deset o-ů
— 49,14. Izachar o. silný

2 M. 4,20. ženu svou vsadil na o-a
— 20,17. nepožádáš ani o-a jeho
— 23, 4. trefil-li bys na o-a nepřítele
— 5. uzřel-li bys, an o. toho, jenž tě
— 12. aby odpočinul vůl i o. tvůj

4 M. 16,15. ani jednoho o-a od nich jsem
— 31,34. kořisti o-ú 61.000

5 M. 22, 3. tolikéž učiníš s o-em jeho
— 10. neb. orati volem a o-em spolu

Joz. 9, 4. vzali pytle staré na o-y 
Soud. 1,14. ssedla s o-a a řekl jí Kálef
— 19,19. mám obrok pro o-y
— 28. vzav ji na o-a, odšel

1 Sam.16,20. Izai vzav o-a, poslal Saulovi
— 25,18. Abigail vložila to na o-y
— 42. Abigail vsedši na o-a svého

2 Sam.16, 1. Síba se dvěma o-y osedlanými
— 17,23. Achitofel osedlal o-a
— 19,26. řekltě byl: Osedlám sobě o-a

1 Kr. 13,28. aniž co uškodil o-u
2 Kr. 7,10. kromě koní a o-ů přivázaných 
Job 24, 3. o-a sirotků zajímají
Př. 26, 3. uzda na o-a a kyj na blázna 
Iz. 1, 3. o. zná jesle pánů svých
— 21, 7. vozy, kt. o-ové táhli
— 30,24. o-ové dělající zemi, píci čistou
— 32,20. vypouštějíc tam vola i o-a 

Ez. 23,20. jejichž tělo j. jako tělo o-ů 
Zach. 9, 9. král tvůj chudý a sedící na o-u 
Luk. 13,15. zdali neodvazuje o-a od jeslí?
— 14, 5. čí z vás o. upadl by do studnice

Osel divoký.
Job 6, 5. řve d. o. nad travou? 39, 5.
— 11,12. hřebec z d-ého o-a zplozený
— 24, 5. jako d-cí o-ové na poušti
— 39, 5. řemení d-ého osla kdo rozvázal?

2. 104,11. tuť uhašují o-ové d-cí žízeň
Iz. 32,14. k radosti d-ým o-ům
Jer. 14, 6. d-cí o-ové hltati b. vítr
Dan. 5,21. s d-ými o-y bydlení jeho
Oz. 8, 9. že se utíkají k Assurovi, o-u d-ému

Osení.
Iz. 37,27. o. rzí zkažené

Oschnoiiti.
1 M. 8,13. 14. an již oschl svrchek země

Osidlo.
2 M. 10, 7. dokavadž tento b. nám o-em?
— 23, 33. nebo by bylo tobě o-em
— 34,12. by nebyli o-em uprostřed tebe

5 M. 7,16. to bylo by tobě o-em
— 25. aby nebylo tobě o-em
— 12, 30. abys neuvázl v o-e, jda za nimi 

Joz. 23,13. budou vám o-em i bičem 
Soud. 2, 3. bohové jejich budou vám o-em
— 8,27. byl Gedeonovi o-em

1 Sam.18,21. dámť mu ji, aby mu byla o-em
— 28, 9. ty pokládáš o. duši mé?

2 Sam.22, 6. o-a smrti zachvátila mne; 2. 18, 6. 
Job 18, 9. chytí ho za patu o.
— 22,10. protož obkličují tě o-a •

2. 9,16. v o-e uvázla noha jejich
— 35, 7. bez příčiny polékli v jámě o.
— 64, 6. jak by poléci mohli o.
— 69,23. budiž jim stůl jejich za o.; film. 11,9*
— 91, 3. vysvobodí tě z o-a lovce
— 106, 36. sloužili modlám, kt. jim byly o-em
— 119,110. polékli jsou mi bezbožní o.
— 124. 7. jako ptáče znikla o-a ptáčníků

o. se ztrhalo i vynikli jsme
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Ž. 140, 6. polékli pyšní na mne o.
— 141, 9. zachovej mne od o-a
— 142, 4. na cestě o. mi ukryli 

Př. 7,23. pospíchal jako pták k o-u
— 13,14. k vyhýbání se o-ům smrti; 14, 27.
— 18, 7. rtové jeho o-em duši jeho
— 20,25. o. j. člověku, pohltiti věc posvěc.
— 22, 5. o-a jsou na cestě převráceného
— 25. abys nevložil o-a na duši
— 29, 6. výstupek bezbožného j. jemu o-em
— 25. strašlivý člověk klade sobě o.

Kaz. 9,12. jako ptáci polapeni bývají o-em 
Iz. 24,17. jáma a o. tě očekává; Jer. 48, 43.
— 18. v o-e uvázne; Jer. 48, 44.
— 28,22. aby se nezadrhla o-a vaše 

Jer. 5,26. stavějí o-a, lidi lapají
Am. 3, 5. bude-liž zdviženo o., když by 
Luk. 21, 35. jako o. přijde na všecky 
Řím. 11, 9. budiž jim stůl jejich o-em 
1 Kor. 7, 35. ne abych na vás o. uvrhl
1 Tim. 3, 7. aby neupadl v o. ďáblovo
— 6, 9. upadají v pokušeni a v o.

2 Tim. 2,26. aby dobyli se z o-a ďáblova
Osiřelý.

1 M. 43,14. zbaven jsa synů, jako o. budu
2 Sam.17, 8. nedvědice o-á v poli; Př. 17, 12.
Iz. 49,21. nebo jsem byla o-á a osamělá

Osiřeti.
1 Sam.15, 33. o-í matka tvá nad jiné ženy

Osíti.
Soud. 6, 3. jakž co oseli Izr., přitáhl Madian 

Osíván,
Jer. 2, 2. v zemi, kteráž nebývá o-a 
Ez. 36, 9. patřím na vás, abyste o-y byly 

Osívati.
1 M. 47, 23. máte semeno, o-ejtež ji
2 M. 23,10. po 6 let o. b. zemi; 3 M. 25, 3.
Ž. 107, 37. o-a jí pole, shromažďují úrody

Oslábnouti.
Joz. 2, 9. o-li všickni obyvatelé země
— 11. o-lo srdce naše

Neh. 6, 9. o-ou ruce jejich při díle 
Iz. 13, 7. protož všeliké ruce o-ou
— 33,23. o-liť jsou provazové tvoji

Oslátko.
Zach. 9, 9. na o-u mladém; Mat. 21, 5.

Jan 12, 15.
Mat. 21, 2. 7. naleznete oslici a o. s ní; Mk. 11, 

2. 4. 5. 7. Luk. 19, 30. 33. 35.
Jan 12,14. dostav Ježíš o-a, vsedl na ně
— 15. král béře se na o-u sedě

Oslaven.
2 M. 14, 4. o. b. ve Faraonovi; 17. 18.
3 M. 10, 3. před obličejem všeho lidu o. budu 
Iz. 26,15. H. rozmnožil jsi národ a o. jsi
— 49, 3. skrze tebe o. budu

Ez. 28,22. ó Sidonet budu o. uprostřed tebe
— 39,13. v den, v kt. o. budu 

Ag. 1, 8. budu o., praví H.

Jan 7, 39. ještě Ježíš nebyl o.
— 11, 4. aby o. byl Syn Boži
— 12,16. když o. byl Ježíš
— 23. aby o. byl Syn člověka
— 13, 31. nyníť o. j. Syn člověka

a Bůh o. j. v něm
— 32. poněvadž Bůh o. j. v něm
— 14,13. aby o. byl Otec v Synu
— 15, 8. v tom bývá o. Otec můj
— 17,10. o. jsem v nich

Sk. 19,17. o-o j. jméno Pána Ježíše 
Řím. 8,17. abychom spolu i o-i byli
2 Kor. 3,10. což o-o bylo, aniž o-o bylo v té 

částce
2 Tes. 1,10. aby o. byl v svátých svých
— 12. aby o-o b. jméno Pána naš.

Oslavený.
1 Petr 1, 8. veselíte se radostí o-ou 

Oslaviti.
Ž. 91,15. vytrhnu a o-ím jej 
Iz. 44,23. v Izraeli sebe o-il
— 55, 5. pro Hospodina; nebo tě o-í; 60, 9.
— 60,13. abych místo noh svých o-il 

Jan 12,28. Otče, o-iž jméno své
o-il jsem ř ještě o-ím

— 13, 32. Bůh o-í jej sám v sobě
a to hned o-i jej

— 16,14. onť mne o-í, nebo z mého vezme
— 17, 1. Otče, o-iž Syna svého

aby i Syn tvůj o-il tebe
— 4. jáť jsem o-il tebe na zemi
— 5. o-iž ty mne, Otče
— 21,19. kterou by smrtí měl o. Boha 

Sk. 3,13. Bůh o-il Syna svého Ježíše 
Řím. 8,30. kt. ospravedlnil, ty i o-il

Oslavován.
Iz. 61, 3. štípeni H., abych o. byl
1 Petr 4,14. Duch ten se strany vaší o. bývá

Oslavování.
Neh. 12, 46. zpěváci k o. Boha stáli 
ž. 149, 6. o. Boha silného bude ve rtech

Oslavovati.
1 Par. 16, 34. o-ujte H-a, neb dobrý jest; Ž. 106,

1. 107, 1. 118, 1. 29. 136, 1.
2 Par. 20,21. aby napřed šli a říkali: O-ujte H. 
Job 40, 9. tak i já budu tě o.
ž. 6, 6. v hrobě kdo tě bude o.?
— 9, 2. o. tě budu, H-e; 86, 12. 138, 1.
— 21,14. budemeť o. udatnost tvou
— 28, 7. písničkou svou o. jej budu
— 30, 5. o-ujte památku svatosti jeho; 97,12.
— 10. zda-liž tě prach o. bude?
— 13. na věky tě o. budu
— 33, 2. o-ujte H-a na harfě
— 35,18. budu tě o. v shromáždění velikém
— 43, 4. budu tě o. na harfě, ó Bože
— 44, 9. jméno tvé ustavičně o-ujeme
— 45,18. o. tě budou národové
— 52,11. o. tě budu, Pane, na věky
— 56,11. Hospodina o. budu ze slova jeho
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Ž. 57, 8. zpívá ti a o. tě budu
— 67, 4. 6. budou tě o. národové
— 75, 2. o-ujeme tě, Bože, o-ujeme
— 88,11. vstanou-liž mrtví, aby tě o-li?
— 89, 6. o-uji nebesa div tvůj, H.
— 92, 2. dobré j. o. Hospodina
— 99, 3. o-ujte jméno tvé veliké
— 100, 4. o-ujte jej, a dobrořečte
— 105, 1. o-ujte Hospodina; Iz. 12, 4.
— 107, 8. nechať o-ují milosrd. j. 15. 21. 31.
— 108, 2. zpívati a o. tě budu
— 118,19. vejda do nich o. budu H.
— 21. tu já tě o. budu
— 119, 7. o. tě budu v upřímnosti srdce
— 62. o půlnoci vstávám, abych tě o-al
— 122, 4. aby o-ali jméno Hospodinovo
— 136, 2. o-ujte Boha bohů
— 3. o-ujte Pána pánů
— 26. o-ujte Boha silného nebes
— 138, 2. o. jméno tvé pro milosrdenství
— 4. o. tě budou všickni králové
<— 139,14. o-uji tě, proto že se hrozným
— 142, 8. abych o-al jméno tvé
— 145,10. o-ujtež tebe všickni skutkové 

Iz. 12, 1. o. tě budu, že byv hněviv
— 24,15. protož v údolích o-ujte H.
— 25, 1. o. budu jméno tvé
— 38,18. ne hrob o-uje tebe, ani smrt
— 19. živý, živý, tenť o. bude tebe 

Jer. 33,11. o-ujte H-a zástupů
Dan. 2,23. tě o-uji a chválím
— 4,31. Živého na věky jsem o-al
— 34. o-uji krále nebeského
— 5,23. Boha pak neo-al jsi 

Oz. 11, 7. žádný ho neo-uje 
ftím. 11,13. přisluhování své o-uji
— 15, 6. abyste jednomyslně o-ali Boha 

1 Kor. 6,20. o-ujtež tedy B. tělem i duchem 
1 Petr 4,16. o-uj Boha v té částce

Oslavující.
Žid. 13,15. Bohu ovoce rtů, o-ích jméno jeho

Osle.
1 M. 49,11. uváže k vinnému kmenu o. své
2 M. 13,13. prvorozené o. vyplatíš; 34,20.

Oslepený.
Mk. 8,17. ještě máte o-é srdce?

Oslepiti.
2 Kr. 25, 7. Sedechiáše o-ili a zavedli do Babyl. 
Jan 12,40. o-il oči jejich
2 Kor. 4, 4. bůh světa tohoto o-il mysli nevěr.
1 Jan 2,11. temnost o-ila oči jeho

Oslepovati.
2M. 23, 8. dar o-uje i prozřetelné 
5 M. 16,19. dar o-uje oči moudrých

Oslice.
1 M. 49,11. k výborn. kmenu oslátko o. své 
4M. 22,21. Balám osedlal o-i svou
— 28. otevřel H. ústa o.
— 30. zdaliž nejsem o. tvá? 32.

Soud. 5,10. kt. jezdíte na bílých o-ích 
1 Sam. 9, 3. byly se ztratily o. Cis

jdi, hledej o-c; 5. 20. 10, 2. 14. 16. 
2Kr. 4,22. řekla: pošli mi jednu o-i
— 24. osedlavši o-i, řekla služebníku

1 Par. 27,30. nad o-emi Jechdeiáš Meronotský 
Job 1, 3. měl dobytka pět set o-ic
— 14. když o. se pásly podlé nich
— 42,12. Job měl tisíc oslic atd.

Jer. 2,24. jsi divoká o., zvyklá na poušti 
Mat. 21, 2. naleznete o-i přivázanou
— 5. král tvůj sedě na o-ci
— 7. přivedli o-i i oslátko

2 Petr 2,16. o. němá hlasem promluvivši
Oslicí.

Jer. 22,19. pohřbem o-ím pohřben bude 
Oslýchati.

Př. 30, 7. dvou věcí žádám, neo-ejž mne 
Oslyšeti.

1 Kr. 2,16. nechť nejsem o-án; 20.
— 17. (Šalomoun král) neo-í tebe
— 12,16. vida Izrael, že by je král o-el 

Mk. 6,26. král pro přísahu nechtěl ji o.
Osm.

1 M. 21, 4. obřezal Izáka, když byl v o-i dnech
2 Par. 34, 1. v o-i letech byl Joziáš 
Luk. 2,21. když se naplnilo dní o.
1 Petr 3,20. o. duší zachováno j. u vodě 

Osmahlý.
Job 30,28. chodím o., ne od slunce 

Osmdesáte, 
ž. 90,10. jestli kdo silnějšího přirození, o. let 
Luk. 16, 7. vezmi rejistra svá a napiš o. 

Osmnáct.
Luk. 13,11. kt. měla ducha nemoci o. let 

Osmý.
1 M. 17,12. o-ého dne obřezán bude 
2M. 22,30. dne o-ého mně je dáš
3M. 12, 3. dne o-ého obřezáno bude tělo
— 14,10. dne o-ého dva beránky; 15, 14. 29.
— 23. v o-ý den očišťování svého
— 22,27. o-ého dne bude příjemné k oběti
— 25,22. budete síti léta o-ého

4 M. 6,10. dne o-ého přinese dvě hrdličky 
Luk. 1,59. v den o-ý přišli obřezovati 
Sk. 7, 8. obřezal (Izáka) o-ého dne 
Fil. 3, 5. obřezán jsa o-ého dne

Osnova.
3M. 13,48. buď na o. aneb na outku 
Soud. 16,14. vytrhl o-u i s vratidlem 

Osoba.
2 M. 12, 4. počte tolik o-b, kolikž by snísti
4 M. 1,18. od 20 letých a výše po o-ách svých
5 M. 1,17. přijímati o-y v soudu; 16, 19.
— 10,17. Bůh silný, kt. nepřijímá o-y

Joz. 7,17. kázal přistupovati čeledi po o-ách
1 Sam.25,35. vážil jsem sobě o-y tvé 
2Sam.l4,14. aniž se Bůh na něčí o-u ohlédá
1 Kr. 5,13. rozkázal Šalomoun vybírati o-y
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2K r. 5, 1. Náman hejtman a o. vzácná
— 12, 4. peníze za o-u jednoho každého

1 Par. 17,17. na mne, jako na o-u člov. vzácného
2 Par. 19, 7. tak aby šetřiti měl o-b
Job 13, 8. zdaliž o-u jeho přijímati budete?
— 10. budete-li povrchně o-y jeho Šetřiti
— 32,21. nebuduť šetřiti o-y žádného
— 34,19. tomu, kt. nepřijímá o-b knížat

ž. 82, 2. dokud o-y nešlechetných přijímati? 
Př. 18, 5. přijímati o-u bezbožného není dobré
— 24,23. přijímati o-u v soudu není dobré 

Iz. 52,14. zohavena nad jiné lidi o. jeho 
Pláč 5,12. o-y starých nemají v poctivosti 
Mal. 2, 9. přijímáte o-y v zákoně
Mat. 22,16. mistře, víme, že nepatříš na o-u lid

skou; Mk. 12, 14. Luk. 20, 21.
Jan 7,24. nesuďte podlé o-y 
Sk. 10,34. že Bůh není přijímač o-b 
Řím. 2,11. není přijímáni o-b u Boha 
2 Kor. 1,11. z daru, příčinou mnohých o-b da

ného
Gal. 1,22. nebyl jsem známý o-ou sborům

— 2, 6. Bůhť o-y člověka nepřijímá 
Ef. 6, 9. přijímání o-b není; Kol. 3, 25.
1 Tim. 5,21. ostříhal bez přijímání osob 
Žid. 1, 3. jsa obraz o-y jeho
Jak. 2, 1. nepřipojujtež přijímání o-b
— 9. pakliť o-y přijímáte, hřešíte

1 Petr 1,17. kt. bez přijímáni o-b soudí 
Juda 16. pochlebujíce o-ám pro užitek 
Zj. 3, 4. máš některé o-y i v Sardis

Osobití sobě.
Ez. 36, 5. sobě o-ili zemi mou 
Žid. 5, 5. Kr. ne sám sobě té cti o-il 

Osobný.
2 Kor. 10,10. přítomnost o-á j. mdlá

Osob ováti, 
žid. 5, 4. aniž kdo sobě sám té cti o-uje 

Osočiti.
2Sam .l9, 27. o-il služebníka tvého 
ž. 109, 3. slovy jízlivými o-ili mne 

Osolen.
Mat. 5,13. sůl zmařena bude, čím b. o-a?
Mk. 9,49. všeliká obět solí b. o-a 

Osoliti.
3 M. 2,13. všeliký dar suché oběti soli o-íš 
Mk. 9,50. čím ji  o-íte?

Osouti se.
1 M. 19, 4. o-uli se vůkol domu 

Ospalec.
Iz. 56,10. strážní js. o-i, leží, milujíce dřímotu 
Jon. 1, 6. což ty děláš, o-če? Volej k Bohu 

Ospanlivost.
Př. 23,21. o. v hadry obláči

Ospravedlněn.
Iz. 45,25. v H. o-i budou símě Izraelovo 
Mat. 11,19. o-a j. moudrost; Luk. 7, 35.
Luk. 18,14. odšel tento o. jsa do domu 
Sk. 13, 39. skrze tohoto, kdož věří, bývá o.

Řím. 3, 4. aby o. byl v řečech svých
— 20. ze skutků zákona neb. o. žádný
— 5, 1. o-i jsouce z víry, pokoj máme
— 9. o-i jsouce krví jeho
— 6, 7. kdožť umřel, o. j. od hříchu

1 Kor. 6,11. o-i jste ve jménu P. Jezukrista 
Gal. 2,16. nebývá o. ze skutků zákona; 3, 11.
— 17. hledajíce o-i býti v Kristu
— 3,24. abychom z víry o-i byli
— 5, 4. v zákoně o-i býti hledáte

1 Tim. 3,16. B. zjeven j. v těle, o. v duchu 
Tit. 3, 7. o-i jsouce milosti jeho 
Jak. 2,21. zda-li ne ze skutků o. j.?
— 24. ze skutků o. bývá člověk a ne z viry
— 25. Raab, zda-li ne ze skutků o-a j.

Ospravedlněni 
Řím. 4,25. vstal z mrtvých pro o. naše

— 5,16. milost z mnohých hříchů k o.
— 18. skrze jediné o.

přišla milost k o. života
— 10, 4. Kristus k o. všelikému věřícímu

Ospravedlniti.
2M. 23, 7. neo-im bezbožného 
5 M. 25, 1. spravedlivého o-í 
Iz. 53,11. známostí svou o-i mnohé 
Mich. 6,11. o. mám vážky nepravé 
Řím. 8,30. kt. povolal, ty i o-il 

Ospravedlniti se.
1 M. 44,16. řekl Juda: čím se o-íme?
Job 40, 3. jen abys se sám o-il?
Luk. 10,29. on chtěje se sám o«, di Ježíšovi 
Zj. 22,11. kdo j. spravedlivý, o-i se ještě 

Ospravedlňování, 
žid. 9,10. v o-ích tělesných záležející 
Zj. 19, 8. ten kment jsouť o. svátých 

Ospravedlňovati.
1 Kr. 8, 32. o-uje spravedlivého; 2 Par. 6, 23. 
Př. 17,15. kdož o-uje nepravého
Iz. 5,23. o-u jí  bezbožného pro dary
— 50, 8. blízkoť j. ten, kt. o-uje 

Řím. 8,33. Bůh j., kt. o-uje
Gal. 3, 8. z víry o-uje pohany Bůh 

Ospravedlňovati se.
Job 22, 3. zdali se kochá v tom, že ty se o-uješ?

Ospravedlňující.
Řím. 3,26. aby on spravedlivým byl a o-im

Osrdí.
Jer. 4,19. bolest trpím, ó o. mé 

Ostatek.
3M. 2, 3. o. oběti suché bude Aronovi
2 Kr. 4, 7. ty pak budeš se živiti z o-u

— 19, 4. modlitby za tento o.; Iz. 37, 4.
— 30. o. domu Jud.; Iz. 37, 31.
— 31. nebo z Jeruzaléma vyjdou o-ové 

ž. 76,11. o. zuřivosti jeho zkrotíš
Kaz. 10,13. o. mluveni jeho pouhé bláznovství
Iz. 38,10. zbaven budu o-u let svých
— 44,17. z o-u pak udělá boha 

Jer. 23, 3. o. ovci svých shromáždím

29
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Jer. 31, 7. vysvoboď o. lidu svého Izrael.
— 44, 7. abyste nepozůstavili sobě o-u
— 12. zhubím o. Judských

Ez. 9, 8. zahubíš všecken o. Izraelský?
— 34,18. že o. pastvy pošlapáváte?

Dan. 7, 7. o. nohama svýma pošlapávala; 19.
Am. 9, 1. o. mečem zmorduji; neutečeť
Sof. 1, 4. zahladím z místa tohoto o. Bále

Ostatkové.
1 M. 45, 7. pro zachování vás o-ů
2 M. 10, 5. snědí o-y pozůstalé po krupobití
3 M. 19,10. o-ů vinice nebudeš bráti 
2Kr. 21,14. opustím o-y dědictví svého
Ezd. 9, 8. milost od H., že nám zanechal o-ů
— 15. nebo jsme pozůstali o.

Neh. 1, 2. o-y pozůstalé ze zajetí; 3.
Ž. 17,14. o-ů zanechávají maličkým svým
— 79,11. zanechej o-ů k smrti oddaných 

Iz. 1, 9. byť nám byl H. o-ů nezanechal
— 10, 21. o. obrátí se; 22.
— 11,16. bude silnice o-ům lidu toho

14, 30. o-y tvé zmorduje
— 16,14. o. jeho budou skrovní
— 49, 6. služebníkem k navrácení o-ů Izr. 

Jer. 42,15. slyštež slovo H., o. Judští; 19.
Ez. 11,13. skonání činíš o-ům Izraelským
Joel 2,32. v o-ch, kt. povolá Hospodin
Am. 5,15. milost učiní o-ům Jozefovým 
Mich. 5, 7. o. Jákobovi budou jako rosa
— 8. budou o. Jákobovi jako lev
— 7,18. promíjel přestoupení o-ům dědictví 

Sof. 3,13. o. Izraele neučiní nepravosti
Sk. 15,17. aby o. lidu hledali Pána
ftím. 9, 27. o. spaseni budou
— 11, 5. takť i nyní o. zůstali

Kol. 1,24. doplňují o-y soužení Kristových

Ostati.
Mk. 6,10. vešli byste do domu, tu o-ňte
Luk. 9,17. sebráno j., což o-alo drobtů

Ostáti.
3 M. 26, 37. aniž kdo z vás b. moci o. před nepř.
Joz. 1, 5. neostojí žádný před tebou
— 7,13. nebudeš moci o. před nepřáteli
— 23, 9. aniž ostál kdo před oblíč. vaším 

Soud. 2,14. nemohli více o. před nepřátely
1 Sam. 6,20. kdož b. moci o. před H. Bohem
— 12,14. ostojíte, jdouce za H. B. vaším
— 13,14. již království tvé neostojí 

2Kr. 10, 4. dva králové neostáli před ním 
Job 8,15. spolehne-li na dům svůj, neostojí 
ž. 1 ,5 . neostojí bezbožní na soudu
— 5, 6. neostojí blázniví před očima
— 27,12. neboť by ostáli svědkové lživí
— 13. bychť nevěřil, nikoli bych neostál
— 76, 8. kdo by ostál v rozhněvání tvém?
— 89, 44. aniž jsi dal, aby o. mohl v boji
— 130, 3. H. Pane, kdo ostojí?

Př. 12, 7. dům spravedlivých ostojí 
15,22. ale množství rádců ostojí

— 19,21. uložení H. toť ostojí

Př. 27, 4. kdo ostojí před závistí?
Iz. 7, 9. nevěříte, jistě že neostojíte
— 8,10. mluvte slovo, a neostojíť
— 28,18. srozuměni vaše s peklem neostojí 

Jer. 44,28. čí slovo ostojí, mé-li čili jejich
— 46,15. nemůže o., proto že H. pudí jej 

Ez. 22,14. zdali ostojí srdce tvé?
Oz. 10, 9. tamť jsou o-li, nepostihla jich 
Am. 2,15. ten, kt. se chápá lučiště, neostojí 
Nah. 1, 6. před rozhněváním jeho kdo ostojí? 
Zach. 12, 6. ostojí Jeruzalém na místě svém 
Mal. 3, 2. kdo ostojí, když se on ukáže?
Zj. 6,17. kdo bude moci o.?

Ostáti se.
2 Sam.23,10. ruka jeho o-ála se při meči 

Ostaven.
1 M. 21, 8. rostlo dítě a o-o j.
Iz. 11, 8. kt. o-o j., směle sáhne do díry 
Mk. 13, 2. nebudeť o. kámen na kameni 

Ostavený.
Ž. 131, 2. jako dítě o-é od matky své 

o-ému podobná byla duše má 
Iz. 28, 9. zdali o-ým od mléka?

Ostaviti.
Oz. 1, 8. o-ivši Loruchámu, opět počala 
Mal. 4, 1. neo-í jim ani kořene ani ratolesti

Osten.
4 M. 33, 55. jako o-ové po bocích vašich
1 Sam.13,21. i o zaostření o-u bývalo těžko 
Kaz. 12,11. slova moudrých podobná o-ům 
Sk. 9, 5. proti o-ům se zpěčovati; 26, 14.
1 Kor. 15, 55. kde j., ó smrti, o. tvůj?
— 56. o. smrti j. hřích

2 Kor. 12, 7. dán mi jest o. do těla

Ostrost.
5 M. 20,13. zbiješ o-í meče všecky pohl. mužsk. 
Joz. 6, 21. jako proklaté všecko o-í meče
— 8,24. padli ti všickni od o-i meče 

Soud. 1, 8. zbili obyvatele o-í meče; 18, 27. 20,
37. 2 Kr. 10, 25. Job 1, 15. Jer. 21, 7. 

Luk. 21,24. padati budou o-í meče 
Žid. 11, 34. utekli o-í meče

Ostrov.
1 M. 10, 5. rozděleni jsou o-ové národů
Est. 10, 1. uložil A. daň na» zemi svou i na o-y
ž. 72,10. králové z o-ů pocty mu přinesou
— 97, 1. vesel se o-ů všecko množství 

Iz. 23, 2. umlknětež obyvatelé o-u
— 6. kvělte obyvatelé o-u
— 24,15. oslavujte na o-ích H. Boha
— 40,15. o-y jako nejmenŠí věc zachvacuje
— 41, 1. umlknětež přede mnou o-ové!
— 5. viděli o-ové, a ulekli se
— 42, 4. učeni jeho o-ové očekávati budou
— 10. zpívejte H., o-ové i obyvatelé
— .12. chválu jeho na o-ích zvěstujte
— 49, 1. poslouchejte mne, o-ové!
— 51, 5. na mneť o-ové čekají; 60, 9.
— 59,18. o-ům odplatu aby dával
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Iz. 66,19. o-y daleké, kt. neslýchali o mne
Jer. 31,10. zvěstujte na o-ích dalekých
Ez. 26,18. třásti se o-ové v den pádu tvého 

předěšeni budou o-ové
— 27,15. o-ové mnozí překupníci byli
— 39, 6. na ty, kt. přebývají na o-ích 

Dan. 11,18. obrátí tvář svou k o-ům 
Sof. 2,11. klaněti se všickni o-ové
Sk. 27,16. pod o. neveliký, kt. slově Klauda
— 26. mámeť se dostati na nějaký o.
— 28, 1. poznali, že o. ten sloul Melita 

Zj. 1, 9. já Jan byl jsem na o-ě Patmos
— 6,14. o-ové z místa svého se pohnuli
— 16, 20. všickni o-ové pominuli

Ostrý.
Joz. 5, 2. 3. udělej sobě nože o-é
Soud. 3,16. meč na obě straně o.; Ž. 149, 6.

Př. 5, 4. žid. 4, 12. Zj. 1, 16. 2, 12.
Job 41,21. pod ním o-é střepiny
Ž. 45, 6. střely tvé jsou o-é
— 57, 5. jazyk jejich jako o. meč 

Iz. 5, 28. střely jeho o-é
— 49, 2. ústa má podobná meči o-ému 

Ez. 5, 1. vezmi nůž o., totiž břitvu holičů 
Luk. 3, 5. o-é cesty budou hladké
Zj. 1,16. meč s obou stran o.; 2, 12. 19, 15.
— 14,14. maje v ruce své srp o.
— 17. maje i on srp o.
— 18. pusť srp o., a sběř hrozny

Ostří.
5 M. 32, 41. jakž nabrousím o. meče svého 
Soud. 3,22. i jilce za o-ím vešly tam 
ž. 89,44. ztupils i o. meče jeho 
Kaz. 10,10. nenabrousí-li o. jeho 
Ez. 21,15. v každé bráně postavím o. meče 

Ostřici.
Ž. 41, 3. H. ho ostřeže a obživí

O stříhající.
2Kr. 12, 9. kněží o. prahu i všech penez 
Neh. 1, 5. o. smlouvy a milosrdenství 
Př. 8, 32. blahoslavení jsou o. cest mých 
Iz. 26, 2. národ spravedlivý, o. pravdy 

Ostříhán.
Ž. 119, 4. aby bylo o-áno rozkazů tvých 
Luk. 8, 29. býval v poutech o.
Sk. 25, 4. má Pavel o. býti v Cezaree 
Gal. 3,23. pod zákonem byli jsme o-i
1 Petr 1, 5. kt. mocí Boží o-i býváte 

Ostříhání.
Sk. 12, 4. poručiv jej 16 žoldnéřům k o. 

Ostříhati.
1 M. 2,15. postavil jej v ráji, aby o-al ho
— 3,24. aby o-ali cesty k stromu života
— 18,19. aby o-ali cesty H.
— 26, 5. proto že o-al nařízení mých
— 28,15. o. tě budu, kamž koli půjdeš
— 30, 31. o. budu dobytka tvého

2 M. 12,17. o. budete přesnic
— 15,26. jestliže o. budeš všech ustanovení
— 20, 6. o-ají přikázaní mých

2 M. 23, 20. já pošli anděla, aby o-al tebe
— 31,13—16. sobot mých o. budete

4 M. 3, 8. aby o-ali všeho nádobí stánku
— 6, 24. požehnejž tobě H., a o-ejž tebe

5 M. 4, 6. o-ejtež tedy a čiňte je
— 9. bedlivě o-ej duše své
— 5, 1. v skutku jich o-ejte
— 12. o-ej dne sobotního, abys jej světil
— 7,11. protož o-ej přikázaní a ustanovení
— 8, 1. všelikého přikázaní skutečně o-ejte
— 12,32. což přikazuji vám, o. budete
— 27, 1. o-ejž každého přikázaní
— 32,10. o-al ho, jako zřítedlnice oka 

Soud. 2,22. budou-li o. cesty přikázaní H.
— 13,14. což jsem jí přikázal, ať o-á

1 Sam. 2, 9. onť o-á noh svátých svých
— 7, 1. aby o-al truhly Hospodinovy
— 26,15. proč jsi neo-al krále, pána svého?
— 16. hodni smrti, proto že neo-áte pána

2 Sam.22,22. nebo jsem o-al cest H.; Ž. 18, 22. 
Job 10,12. navštěvování tvé o-alo dýchání
1 Kr. 8, 25. jestli že toliko o. b. synové tvoji
— 20, 39. o-ej toho muže

2 Par. 13,11. my o-áme nařízení H. B. svého
— 19, 7. o-ejte toho a čiňte tak 

Ž. 12, 8. ty, H., budeš o. každého
— 16, 1. o-ej mne, Bože silný
— 17, 8. o-ej mne, jako zřítelnice oka
— 25,20. o-ej duše mé
— 21. a upřímnost nechať mne o-ají
— 31,24. o-á věřících H,
— 34,21. onť o-á všech kostí jeho
— 39, 2. o. b. cest svých, abych nezhřešil
— 40,12. milosrd. a pravda ať mne o-ají;
— 61, 8. mil. a pr. nastroj, ať ho o-ají
— 64, 2. o-ej života mého
— 86, 2. o-ejž duše mé
— 91,11. andělům přikázal, aby tě o-ali
— 97,10. onť o-á duší svátých svých
— 105, 45. aby práv jeho o-ali
— 106, 3. blahoslavení, kt. o-ají soudu
— 116, 6. o-á sprostných H.
— 119, 33. kterých bych o-al do konce
— 44. budu o. zákona tvého ustavičně
— 63. kt. o-ají přikázaní tvých
— 167. o-á duše má svědectví tvých
— 168. o-ám rozkazů tvých a svědectví
— 121, 4. nespí ten, kt. o-á Izraele
— 7. H. tě o. bude ode všeho zlého

H. o. bude duše tvé
— 8. H. o. tě b., když vycházeti budeš
— 127, 1. nebude-li H. o. města, nadarmo bdi
— 140, 2. od muže ukrutného o-ej mne
— 5. o-ej mne, H., od rukou bezbožných
— 141, 3. o-ej dveří rtů mých
— 145,20. o-á H. všech, kdož jej miluji
— 146, 9. H. o-á příchozích 

Př. 2, 8. o-aje stezek soudu
on cesty svátých svých o-á

— 2,11. prozřetelnost o. bude tebe
— 20. stezek spravedlivých aby o-al
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Př. 3, 1. přikázaní mých nechať o-á srdce 
tvé

— 21. o-ej zdravého naučení
— 26. H. o. bude nohy tvé
— 4, 6. neopouštějž ji, a bude tě o.
— 13. o-ej ho; nebo ono j. život
— 21. o-ej jich u prostřed srdce svého
— 23. přede vším, o-ej srdce svého
— 5, 2. aby o-al prozřetelnosti
— 6,20. o-ejž přikázaní otce svého
— 7, 1. synu můj, o-ej řečí mých
— 2. o-ej přikázaní mých, a živ budeš
— 5. aby tě o-ala od ženy cizí
— 13, 3. o-á duše své; 19, 16.
— 6. spravedlnost o-á přímě chodícího
— 18. kdož o-á naučení, zveleben
— 14, 3. rtové moudrých o-ají jich
— 15, 5. o-á naučeni, opatrností nabude
— 16,17. o-á duše své ten, kdož o-á cesty své
— 20,28. milosrdenství a pravda o-jí krále
— 21,23. kdo o-á úst, o-á od úzkosti duše
— 22,12. oči H. o-ají uměni
— 19. i ty také o-ej toho
— 23,26. oči tvé cest mých ať o-ají
— 28, 4. kt. o-ají zákona, jsou jim na odpor
— 7. kdo o-á zákona, j. syn rozumný
— 29,18. kdož o-á zákona, blahoslavený j. 

Kaz. 5, 1. o-ej nohy, když jdeš do domu B.
— 12,13. Boha se boj a přikázaní jeho o-ej 

Pis. 1, 6. postavili mne, abych o-ala vinic 
Iz. 26, 3. spoléhajícího na tě o-áš v pokoji
— 27, 3. já H., kt. ji o-ám

budu v noci i ve dne ji o.
— 56, 1. o-ejte soudu a čiňte spravedlnost
— 2. kt. se přidrží toho, o-aje soboty

o-aje ruky své, aby zlého neučinila
Jer. 5,24. téhodnů nařízených ke žni o-á
— 31,10. o. ho bude jako pastýř stáda 

Ez. 44,24. zákonů mých ať o-ají
Mích. 7, 5. před tou . . .  o-ej dveří úst svých
Nah. 2, 1. zhoubce na tebe, o-ejž pevnosti
Zach. 3, 7. budeš-li o. síní mých
Mal. 2, 7. rtové kněze mají o. uměni
— 15. 16. o-ejte ducha svého 

Mat. 19,17. o-ej přikázaní
— 20. všeho toho o-al jsem; Mk. 10, 20.

Luk. 18, 21.
— 27,36. sedíce, o-ali ho tu
— 64. rozkažiž o. hrobu
— 65. máte stráž, o-ejte, jakž víte 

Luk. 4,10. andělům přikáže, aby tě o-ali
— 11,21. silný oděnec o-á síně své
— 28. blah., kt. slyší slovo B. a o-ají 

Jan 9,16. neni z Boha; nebo neo-á soboty
— 12,25. k životu věčnému o-á ji
— 14,15. přikázaní mých o-ejte
— 17,11. o-ejž jich ve jménu svém
— 12. jsem jich o-al ve jménu tvém 

Sk. 9, 24. o-ali i bran ve dne i v noci
— 12, 6. strážní o-ali žaláře
— 16,23. aby jich pilně o-al

Sk. 22,20. o-al jsem roucha těch, kt. jej
— 24,23. poručil setníkovi, aby Pavla o-al
— 28,16. bydlil s žoldnéřem, kt. ho o-al

2 Tes. 3, 3. kt. vás o. bude od zlého
1 Tim. 5,22. sebe samého o-ej v čistotě
— 6,20. cožť j. svěřeno, o-ej

2 Tim. 1,12. mocen j. o. až do onoho dne
— 14. výborného toho pokladu o-ej 

Jak. 1,27. o. sebe nepoškvrněného od světa
— 2,10. kdo by koli celého zákona o-al 

1 Jan 2, 3. jestliže přikázaní jeho o-áme
— 4. a přikázaní jeho neo-á, lhářť j.
— 3,24. kdo o-á přikázaní jeho, v němť

zůstává
— 5,18. kdož narozen j. z Boha, o-á sebe 

Juda 6. anděly, kt. neo-ali svého knížetství
— 21. o-ejte se v lásce Boží

Zj. 1, 3. kt. o-ají toho, což napsáno j. v něm
— 3, 8. nebo o-al jsi slova mého
— 10. poněvadž jsi o-al slova trpělivosti

tebe o. b. od hodiny pokušení
— 22, 7. o-á slov proroctví knihy této
— 9. kt. o-ají slov knihy této

Ostříhati (vlasy),
Ez. 44,20. slušně o-ají vlasy své 
1 Kor. 11, 6. žena nechažť se o-á

pakli j. mrzká věc ženě, o. se 
Ostřiti.

1 Sam.13,20. aby o-il sobě jedenkaždý radlici 
Př. 27,17. želězo železem se o-í 

Ostýchání se.
Př. 1,11. proti nevinnému bez o. se 

Ostýchati se.
1 Sam. 3,15. o-al se Samuel oznámiti Eli 
Job 6, 7. kt. se o-ala dotknou ti duše má
— 32, 6. o-aje se, nesměl jsem vám oznámiti 

ž. 90,11. kdo j., ježto by o-al se zůřivosti 
Mk. 6,20. Herodes o-al se Jana
— 9,32. však ó-ali se ho otázati

2 Petr 2,10. neo-ají se důstojnostem porouhati

Osudí.
Iz. 13, 5. táhnou H. a o. prchlivosti jeho
1 Tes. 4, 4. svým o-ím vládnouti v svatosti
1 Petr 3, 7. mdlejšímu o. ženskému

Osušiti.
ž. 74,15. ty jsi o-il řeky prudké 
Oz. 13,15. o-í i vrchoviště jeho 

Osutý.
Luk. 6,38. míru o-ou dadíť v lůno vaše

Osvěcovati.
1 M. 1,15. svítila na obloze, a o-ala zemi
2 M. 14,20. Izraelským o-al noc 
2Sam.22,29. H. o-uje temnosti mé
Neh. 9,12. 19. vodils je o-uje jim cestu 
Job 10, 3. že radu bezbožných o-uješ?
— 37,14. kdy chce o. světlem oblaky své 

ž. 18,29. H. B. můj o-uje temnosti mé
— 19,12. služebník tvůj jimi o-án bývá
— 77,19. blýskáni o-alo okršlek zemský
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ž. 119,130. začátek učení tvého o-uje 
Př. 29,13. obou dvou oči o-uje H.
Kaz. 8, 1. moudrost člověka o-uje obličej 
Iz. 60,19. blesk měsíce nebude tě o.
Jan 1, 9. kt. o-uje každého člověka 
Zj. 21,23. sláva Boží je o-uje
— 22, 5. Pán Bůh je o-uje

Osvěcující.
Ž. 19, 9. přikázaní H. čisté, o. oči 
Luk. 17,24. jakož blesk o. se z jedné krajiny 

Osvědčení.
Iz. 8,16. zavaž o., zapečeť zákon 
Sk. 14,17. nenechal sebe bez o.
1 Tim. 2, 6. na o. časem svým 
Žid. 3, 5. Mojžíš věrný byl, na o. toho, což 

Osvědčený.
Hím. 3,21. spravedlnost B. o-á zákonem 

Osvědčiti (se).
5M. 31,28. o-il proti nim nebem i zemí
1 Sam. 8, 9. o-č před nimi obyčej krále
1 Kr. 2,42. o-il jsem proti tobě 
Ž. 81, 9. slyš, lide můj! a o-ím se tobě 
Zach. 3, 6. o-il anděl H. Jozue
1 Tim. 6,13. o-il před Pontským Pilátem 
Žid. 2, 6. o-ilť na jednom místě jeden 
Zj. 1, 2. kt. o-il slovo Boží

Osvědčování.
2 Kr, 17,15. opovrhli o. jeho
Sk. 20,24. k o. evangelium milosti B.
— 28,23. s o-ím vypravoval o království B.

2 Tim. 2,14. připomínej s o-ím před obličejem P.
Osvědčovati (se).

5M. 4,26. o-uji proti vám nebem i zemi;
30, 19. (32, 1. Iz. 1, 2.)

— 8,19. o-uji proti vám dnes
2 Kr. 17,13. o-al H. proti Izraelovi 
Neh. 9,26. kt. jim o-ali, aby je obrátili 
Job 15, 5. o-ujíť nepravost tvou ústa tvá
— 16, 8. hubenost na tváři mé to o-uje 

Ž.' 50, 7. slyš Izraeli, buduť tebou o.
Jer. 11, 7. o-al jsem *se otcům vašim
— 42,19. neboť se vám dnes o-uji 

Mat. 23,31. o-ujete sami proti sobě
Luk. 11,48. o-ujete a potvrzujete skutků otců 
Sk. 2,40. slovy mnohými o-al
— 8,25. oni o-avše a mluvivše slovo Páně
— 18, 5. o-uje Židům, že Ježíš j. Kristus
— 20,23. Duch svátý o-uje mi
— 26. o-ujiť vám v dnešní den

Řím. 2,15. když jim to o-uje svědomí jejich
— 8,16. tenť Duch o-uje duchu našemu 

Ef. 4,17. totoť o-uji skrze Pána
1 Tim. 5,21. o-ujiť před oblič. B.; 2 Tim. 4, 1. 
Zj. 22,18. o-ujiť každému, kdož by slyšel slova 

Osvícen.
Job 3, 4. ten den ó by nebyl o. světlem
— 33,30. aby o. byl světlem živých 

Kaz. 12,12. hojně dosti o-cen býti můžeš 
žid. 10, 32. dny, v nichž o-i byvše
Zj. 18, 1. země o-a byla od slávy jeho

Osvícení.
Dan. 5,11. 14. v kt. o. a moudrost nalezena
2 Kor. 4, 6. k o. známosti slávy Boží v tváři 

Osvícený.
Job 20, 3. duch můj o. nutí mne
Eí. 1,18. o-é oči mysli vaši
Žid. 6, 4. nemožné j. jednou již o-ým

Osvítiti.
4M. 6,25. osvěť H. tvář svou nad tebou 
Ezd. 9, 8. aby o-il oči naše Bůh náš 
Ž. 13, 4. osvěť oči mé, abych neusnul
— 31,17. osvěť tvář svou nad služebníkem 

Luk. 2, 9. sláva Páně o-ila je
— 11,36. že tě jako svíce bleskem o-í 

1 Kor. .4, 5. Pán i o-í to, což skrytého j.

Osvítiti se.
1 Sam.14,27. 29. o-ily se oči jeho
2 Kor. 4, 6. Bůh se o-il v srdcích našich

Osvobodit! (se), 
ž. 81, 7. o-il jsem od břemene rameno jeho
2 Kor. 10, 2. abych nemusil se o. tou smělosti 
Gal. 5, 1. v svobodě, kt. Kristus nás o-il, stůjte
1 Tes. 2, 2. o-ili jsme se v Bohu svém mluviti

Osvobozen.
Job 23, 7. byl bych o. od soudce svého 
Řím. 7, 6, nyní o-i jsme od zákona 

Osvobozený.
1 Kor. 7,22. kdož j. v Pánu služebníkem, o. j. 

Páně
Osýpati.

ž. 68,20. každého dne nás o-á dary

Ošedivěti*
1 Sam.12, 2. sestaral jsem se a o-ěl

Ošemetnost.
Job 35,13. o-i nevyslýchá Bůh 
ž. 17, 1. k modlitbě beze vší rtův o-i 
Iz. 32, 6. jak by provodil o.

Ošemetný, 
ž. 52, 6. miluješ jazyk o.
Př. 21,18. výplatu za upřímé o.
— 22,12. snažnosti o-ého převrací
—. 26,28. člověk jazyka o-ého v nenávisti má 

Iz. 10, 6. na národ o. pošli jej

Ošetřen.
Ez. 16, 4. nebylas obmyta, abys o-a byla

Ošitka.
2 M. 2, 3. vzala mu o-u z sítí
— 5. uzřevši o-u mezi rákosím

Oškleb ováti se.
Ž. 22, 8. o-uji se, a hlavami potřásají

Oškliví ti.
Job 33,20. že sobě o-í pokrm 
Ž. 107,18. o-í se jim všeliký pokrm 
Př. 3,11. aniž sobě oškliv domlouvání 
Iz. 49, 7. jehož sobě o-í národové 
Jer. 14,19. Sión o-í sobě duše tvá?
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Ošklivost,
2 M. 1,12. vzali sobě syny Izr. v o.
3M. 20,23. měl jsem je v o-i 
1 Kr. 11,25. Adad měl v o-i Izraele 
Job 19,19. v o. mne sobě vzali rádcové
— 30,10. v o-i mne mají

Ž. 78,59. u velikou o. vzal Izraele
— 106,40. v o. vzal dědictví své

Př. 24, 24. v o. jej vezmou národové 
Iz. 66,24. budouť v o-i všelikému tělu 
Pláč 2, 7. v o. vzal svatyni svou Pán 
Ez. 6, 9. se hodné o-i seznají; 36, 31.
— 20, 43. sami se býti hodné o-i uznáte 

Řím. 12, 9. v o-i mějte zlé, připojeni k dobr.
Ošklivý.

Job 18, 3. o-í jsme jemu, jakž vidíte 
Ez. 16, 5. proto že jsi o-á byla 

Ostíp.
Iz. 2, 4. o-y v srpy; Joel 3, 15. Mich. 4, 3. 
Joel 3,10. skujte srpy své v o-y 

Otaflovati.
1 Kr. 6,15. o-al zdi vnitř prkny cedrovými

O táhnou ti.
Job 19, 6. sítí svou o-hl mne 
Ez. 37, 6. o-nu vás koží 

Otava.
Am. 7, 1.. kobylky, když počala růsti o. 

Otaviti se.
2 Par. 14,13. padli, že se nijakž o. nemohli

Otázati se.
1 M. 25,22. Šla, aby se o-ala Hospodina 
Joz. 9,14. úst Hospodinových neo-ali se 
Soud. 1, 1. o-ali se synové Izr. H.
2Kr. 3,11. abychom se o-ali H. skrze něho 
Mat. 16,13. Ježíš o-al se učedlníků
— 21,24. otížíť se i já vás na jednu věc;

Mk. 11, 29. Luk. 6, 9. 20, 3.
Luk. 18,36. o-al se, co by to bylo
— 22, 68. pakli se vás co otíži, neodpovíte 

Jan 1,19. aby se ho o-ali: Ty kdo jsi?
— 4, 52. o-al se na hodinu, v kt. by se lépe
— 16,19. poznal Ježíš, že se ho chtěli o.
— 21,12. žádný nesměl se ho o.: Ty kdo jsi?

Otázka.
Jan 3,25. vznikla o. mezi učedlníky 
Sk. 15, 2. aby šli do Jeruzaléma o tu o-u
— 25,19. o nějaké o-y při tom náboženství
— 26, 3. jsi povědom obyčejův a o-ek 

Řím. 14, 1. mdlého ne k hádkám o o-ách
1 Tim. 6, 4. nemoudrost provodí při o-ách
2 Tim. 2,23. nevzdělavatelných o-ek; Tit. 3, 9.

Otazovati se.
Luk. 2, 46. mezi doktory, o-uje se jich
— 24,15. když rozmlouvali, a sebe se o-ali

Otcovský.
Sk. 22, 3. vyučený zákonu o-ému
— 28,17. nic neučiniv proti obyčejům o-ým 

Gal. 1,14. horlivý milovník o-ých ustanovení

5 M. 32, 6. zdaliž on neni o. tvůj?
2 Sam. 7,14. já b. jemu o-em; 1 Par. 17, 13.

žid. 1, 5.
Job 38,28. má-liž déšť o-e?
Ž. 68, 6. o. j. sirotků a ochránce vdov
— 89,27. ty jsi o. můj

Iz. 9, 6. bude jméno jeho: O. věčnosti
— 63,16. ty jsi o. náš; 64, 8.

Jer. 3, 4. 19. otče můj, vůdce mladosti mé
— 31, 9. neboť jsem Izraelův o.

Mal. 1, 6. jestližeť jsem já o.
— 2,10. zdaliž neni jeden o. všech nás? 

Mat. 5,16. O-e vašeho, kt. j. v nebesích
— 48. jako i O. váš v nebesích dokonalý
— 6, 6. 18. modli se O-i sv., kt. j. v skrytě

O. tvůj, kt. vidí v skrytě
— 8. 32. ví O. váš, čeho j. vám potřebí;

Luk. 12, 30.
— 9. Otče náš, kt. jsi v nebesích;

Luk. 11, 2.
— 14. odpustit nebeský O. váš; Mk. 11,25.
— 15. aniž O. váš odpustí; Mk. 11, 26.
— 26. O. váš nebeský živí je
— 7,11. O. váš, kt. j. v nebesích, dá dobré
— 21. činí vůli O-e mého; 12, 50.
— 10,20. Duch O-e vašeho, kt. mluví
— 29. nepadá na zem bez O-e vašeho
— 32. vyznámť i já jej před O-em svým
— 33. zapřímť ho i já před O-em svým
— 11,25. chválím tě Otče, Pane
— 26. jistě, Otče, žeť se tak líbilo
— 27. všecky věci dány jsou mi od O-e;

Luk. 10, 22.
aniž O-e kdo zná, jediné Syn

— 13, 43. jako slunce v král. O-e svého
— 15,13. štípení, jehož neštípil O. můj
— 16,17. tělo nezjevilo tobě, ale O. můj
— 18,10. vždycky hledí na tvář O-e mého
— 14. takť není vůle O-e vašeho
— 19. staneť se jim od O-e mého
— 35. takť i O. můj učiní; Mk. 11, 25. 26.
— 20,23. kt. připraveno j. od O-e mého
— 23, 9. jeden j. O. váš v nebesích
— 24, 36. o tom dni neví jediné O. můj
— 25,34. pojďtež požehnaní O-e mého
— 26,29. piti nový v království O-e svého
— 39. 42. O-e můj, jest-li možné, nechť;

Mk. 14, 36. Luk. 22, 42. Jan 12, 27.
— 53. mníš, že bych nemohl prošiti O-e
— 28,19. křtíce je ve jméno O-e

Mk. 14,36. Abba, Otče! Řím. 8, 15. Gal. 4, 6.
Luk. 2,49. v těch věcech, kt. jsou O-e mého
— 6,36. jako i O. váš milosrdný j.
— 10,22. neví, kdo by byl Syn, jediné O.
— 12, 32. zalíbilo se O-i vašemu dáti vám
— 22,42. O-e, chceš-li, přenes kalich tento
— 23,34. O-e, odpusť jim
— 24,49. pošli zaslíbení O-e svého na vás 

Jan 1,14. jakožto jednorozeného od O-e
— 18. Syn, kt. j. v lůnu O-e

Otec ( =  Bůh).
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Jan 2,16. nečiňte domu O-e mého domem
— 3,35. O. miluje Syna a všecko dal v
— 4,23. modliti se budou O-i v duchu

takových O. hledá
— 5,17. O. můj až dosavad dělá
— 18. O-e svého pravil býti Boha
— 22. aniž O. soudí koho
— 23. tak jakž O-e cti

kdo nectí Syna, nectí ani O-e
— 26. O. má život sám v sobě
— 30. (hledám) vůle O-ovy
— 6,32. O. můj dává chléb s nebe
— 37. což mi dává O., ke mně přijde
— 44. leč O. můj přitrhl by jej
— 57. jakož mne poslal živý O.

a já živ jsem skrze O-e
— 65. leč by jemu bylo dáno od O-e
— 8,16. nejsem sám, ale jsem já a O.
— 19. kde j. ten tvůj O.?
— 8,19. aniž mne znáte, ani O-e mého

i O-e mého znali byste
— 29. neopustili mne O.
— 41. jednohoť O-e máme, Boha
— 42. byť Bůh O. váš byl
— 49. ale ctím O-e svého
— 10,15. jakož mne zná O. a já znám O-e
— 18. to přikázaní vzal jsem od O-e
— 29. O. můj většíť j. nade všecky

nemůže vytrhnouti z ruky O-e m
— 30. já a O. jedno jsme
— 37. nečiním-liť skutků O-e svého
— 11, 41. Otče, děkuji tobě, že jsi mne slyšel
— 12, 26. poctíť ho O.
— 27. Otče, vysvoboď mne z této hodiny
— 50. jakž mi pověděl O., tak mluvím
— 14, 2. v domě O-e mého příbytkové mnozí
— 6. žádný nepřichází k O-i, než
— 8. Pane, ukaž nám O-e
— 9. kdož vidí mne, vidí O-e
— 10. já v O-i a O. ve mně; 11, 20.
— 12. 28. jdu k Otci svému; 16, 16. 17. 28.
— 16. prošiti budu O-e, a Utěšitele dá
— 23. 21. O. můj bude jej milovati
— 28. O. větší j. nežli já
— 15, 1. O. můj vinař j.
— 8. v tomť bývá oslaven O. můj
— 23. i O-eť mého nenávidí
— 24. nenáviděli i mne i O-e mého
— 26. Duch pravdy, kt. od O-e pochází
— 16,15. cožkoli má O., mé j.
— 23. zač byste koli prosili O-e
— 27. sám O. miluje vás
— 28. vyšelť jsem od O-e — jdu k O-i
— 32. O. se mnou j.
— 17,11. Otče svátý, ostříhejž jich
— 21. ty Otče ve mně a já v tobě
— 24. Otče, kt. jsi mi dal, chciť, aby
— 25. Otče spravedlivý, tebeť svět
— 18,11. nemám piti kalicha, kt. mi dal O.?
— 19> 30. Ježíš ducha O-í poručil

Jan 20,17. nebo jsem ještě nevstoupil k O-i 
vstupuji k O-i svému a k O-i 

ftim. 1, 7. pokoj od Boha, O-e našeho; 1 Kor.
1, 3. 2 Kor. 1, 2. Gal. 1, 3.

— 6, 4. z mrtvých vstal K. k slávě O-e
— 8,15. voláme Abba, totiž Otče!
— 15, 6. oslavovali B. a O-e P. n. J.

1 Kor. 8, 6. máme jediného Boha O-e
— 15,24. vzdá království Bohu a O-i

2 Kor. 1, 3. požehnaný Bůh a O. P. n. J.; 11,31.
Ef. 1, 3. 1 Petr. ,1, 3.
O. milosrdenství a B. potěšeni

— 6,18. budu vám za O-e
— 11,31. Bůh a O. P. n. J. ví, žeť nelhu 

Gal. 4, 6. Ducha volajícího: Abba, Otče!
Ef. 1,17. Bůh Pána n. J., O. slávy
— 2,18. skrze něho máme přístup k O-i
— 3,14. klekám na kolena před O-em P. n. J.
— 4, 6. jeden Bůh a O. všech 

Kol. 1,12. díky činíce O-i
— 2, 2. ku poznání tajemství Boha i O-e
— 3,17. díky činíce B. a O-i skrze něho 

Žid. 1, 5. já budu jemu O-em
— 12, 9. mnohem více poddáni O-i duchů? 

Jak. 1,17. všeliké dání dobré od O-e světel
1 Petr 1,17. poněvadž O-em nazýváte toho
1 Jan 1, 3. obecenství naše s O-em i se Synem
— 2,15. neniť lásky O-ovy v něm
— 22. kdož zapírá O-e i Syna
— 23. nemáť ani O-e; (2 Jan 9.)
— 3, 1. jakou lásku dal nám O.
— 4,14. svědčíme, že O. poslal Syna
— 5, 7. tří jsou na nebi: O., Slovo

2 Jan 9. tenť i O-e i Syna má
Zj. 1, 6. nás krále a kněží Bohu a O-i svému
— 14, 1. jméno O-e jeho na čelích

Otec ( =  člověk).
1 M. 2,24. opustí muž o-e svého i matku
— 4, 20. byl o. přebývajících v stáních
— 15,15. půjdeš k o-ům svým v pokoji
— 17, 4. budeš o-em národů mnohých
— 5. o-em mnohých národů učinil
— 19,31. o. náš j. již starý
— 32. dejme piti o-i našemu vina
— 34. spala jsem s o-em svým
— 27,14. jakž o. jeho rád jídal
— 31. přinesl o-i svému
— 34. požehnejž i mně, můj otče!
— 31, 3. navrať se do země o-ů svých
— 43, 7. jest-li živ ještě o. váš
— 27. zdráv-liž j. o. váš starý
— 44, 20. máme o-e starého
— 45, 3. ještě-li j. živ o. můj?
— 46, 3. Já jsem Bůh o-e tvého
— 49, 2. poslyšte Izraele o-e svého
— 26. požehnáni o-e tvého silnější
— 29. pochovejte mne s o-i mými
— 50,16. o. tvůj před smrti přikázal
— 17. služebníkům Boha jehož ctil o. tvůj

2 M. 2,15. napájely dobytek o-e svého
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2 Moj. 3,13. Bůh o-ů vašich poslal mne k vám;
15. 16. 4, 5.

— 18, 4. B. o-e mého spomocník můj byl
— 20,12. cti o-e svého i matku svou; 5 M. 5,

16. Mat. 15, 4. Mk. 7, 10. Ef. 6, 2.
— 21,15. kdo by o-e svého bil, ať umře
— 17. kdož by zlořečil o-i svému; Př. 20,

20. Mat. 15, 4. Mk. 7, 10.
3 M. 18, 7. hanby o-e svého neodkryješ 
4M. 30, 5. slyše o. její slib a závazek
5 M. 1,11. H., B. o-ů vašich rozmnožiž vás
— 5, 3. ne s o-i našimi učinil H. smlouvu
— 24,16. nebudou trestáni o-ové za syny
— 27,16. zlořečený, kdo sobě zlehčuje o-e
— 30, 5. rozmnoží tě více nežli o-e tvé
— 32, 7. vzeptej se o-e svého a oznámí
— 33, 9. o-i svému a matce: Neohlédám se 

Joz. 4, 6. když by tázali se synové o-ů
— 24, 2. za řekou bydlili o-ové vaši 

Soud. 6,27. boje se čeledi o-e svého
— 17,10. buď mi za o-e a za kněze 

Rut 2,11. opustivši o-e svého a matku 
1 Sam. 2,25. neuposlechli hlasu o-e svého
— 10,12. a kdo j. o. jejich?
— 20, 8. k o-i svému proč bys mne vodil?
— 10. jestliže odpoví tobě o. tvůj
— 24,12. otče můj, pohleď a viz 

2Sam.l7, 8. nadto o. tvůj jest muž válečný
1 Kr. 1, 6. nikdy ho nezarmoutil o. jeho
— 8,57. jako byl s o-i našimi 
—• 12,10. o. tvůj ztížil jho naše
— 19, 4. nejsem lepší o-ů svých 
-— 20. nechť políbím o-e svého
— 21, 3. dáti dědictví otců svých; 4.

2 Kr. 2,12. otče můj! Vozové Izr.; 13, 14.
— 5,13. o-e můj! jak koli velikou věc
— 14, 6. neb. na hrdle trestáni o-ové
— 22,20. připojím tě k o-ům tvým; 2 Par.

34, 28. (1 M. 15, 15. Soud. 2, 10.)
1 Par. 28, 9. znej Boha o-e svého a služ jemu
2 Par. 30, 7. nebývejte jako o-ové vaši 
Ezd. 1, 5. povstali přední z čeledí o-ů
— 2,59. nemohli ukázati domu o-ů svých 

Neh. *1, 6. já i dům o-e mého hřešili jsme
— 9, 2. vyznávali nepravosti o-ů svých
— 16. o-ové naši pyšně sobě počínali 

Job 8, 8. k zpytování otců jejich
— 29,16. byl jsem o-em nuzných
— 31,18. rostl se mnou jako u o-e

2. 22, 5. v toběť doufali o-ové naši
— 27,10. o. můj a matka má mne opustili
— 39,13. příchozí a podruh jako o-ové moji
— 44, 2. o-ové vypravovali o skutcích; 78, 3.
— 45,17. místo o-ů budeš mí ti syny
—r 49,20. musí se odebrati za věkem o-ů 
—. 78, 5. což přikázal o-ům našim, aby
— 8. aby nebývali jako o-ové
— 12. před o-i jejich činil divy
— 95, 9. pokoušeli mne o-ové vaši; Žid. 3, 9.
— 103,13. jakož se slitovává o. nad ditkami
— 106, 6. zhřešili jsme i s o-i svými

ž. 106, 7. o-ové naši v Egyptě nerozuměli
Př. 1, 8. poslouchej cvičení o-e svého
— 3,12. tresce, jako o. syna, jejž libuje
— 4, 1. poslouchejte učeni o-ova
— 3. syn u o-e svého mladičký
— 13, 1. syn moudrý přijímá cvičení o-ovo
— 15, 5. blázen pohrdá cvičením o-e
— 17, 6. ozdoba synů o-ové jejich
— 21. aniž se b. radovati o. nemoudrého
— 25. k žalosti j. o-i syn blázen
— 19,26. kt. hanbu činí, hubí o-e
— 22,28. mezníku, kt. učinili o-ové
— 23,22. poslouchej o-e svého, kt. tě
— 24. potěšen bývá o. spravedlivého
— 28, 7. hanbu činí o-i svému
— 24. kdo loupí o-e svého a matku
— 29, 3. obveseluje o-e svého
— 30,11. pokolení, kt. o-i zlořečí
— 17. oko, kt. se posmívá o-i

Iz. 8, 4. než b. uměti vola ti: Otče můj!
— 14,21. pro nepravosti o-ů jejich
— 22,21. bude za-o-e domu Judovu
— 38,19. o. synům v známost uvodí
— 43,27. o. tvůj první zhřešil
— 45,10. kt. říká o-i: Co zplodíš?
— 51, 2. pohleďte na Abr., o-e vašeho 

Jer. 2, 5. o-ové vaši při mně nepravost?
— 3,24. ohavnost ta sžírala práci o-ů
— 25. jsme hřešili, my i o-ové
— 7,26. hůře činili nežli o-ové jejich
— 9,14. za Báli, čemuž je naučili o-ové
— 16,12. hůře jste činili nežli o-ové vaši
— 19. falše se drželi o-ové naši
— 34,14. neuposlechli o-ové vaši mne
— 35,16. synové Jon. plní přikázaní o-e
— 44, 9. zapomenuli na nešlechetnost o-ů 

Pláč 5, 3. sirotci jsme a bez o-e
— 7. o-ové naši hřešili, není jich 

Ez. 5,10. o-ové jisti b. syny, synové o-e
— 16,45. 3. o. váš j. Amorejský
— 18, 2. o-ové jedli hrozen trpký
— 4. duše o-ova i synova mé jsou
— 20. syn nepravosti o-ovy aniž o.
— 20, 4. oznam jim ohavnosti o-ů jejich
— 22,10. nahotu o-e syn odkrývá 

Dan. 2,23. ó Bože o-ů mých! těť oslavuji
— 11,37. k bohům o-ů se nenakloni 

Oz. 9,10. popatřil jsem na o-e vaše
Am. 2, 7. syn i o. vcházejí k jedné mladici
Zach. 1, 4. nebuďte jako o-ové vaši
— 5. o-ové vaši kde jsou?
— 13, 3. jemu řeknou o. jeho a matka

probodnou jej o. jeho a matka
Mal. 1, 6. syn ctí o-e a služebník pána

jestližeť jsem já o., kdež čest má
— 2,10. zlehčovati smlouvu o-ů našich?
— 4, 6. srdce o-ů k synům, synů k o-ům 

Mat. 3, 9. o-e máme Abr.; Luk. 3, 8. Jan 8, 39.
— 4,21. se Zebedeem, o-em jejich
— 22. opustivše o-e, šli za ním
— 8,21. dopusť mi prvé pochovati o-e
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Mat. 10,21. vydáť o. syna; Mk. 13, 12.
— 35. abych rozdělil člověka proti o-i
— 37. kdo miluje o-e neb matku vice
— 15, 4. cti o-e svého i matku; 2 M. 20, 12.

5 M. 5, 16. Mk. 7, 10. 10, 19. Luk. 18,
20. Ef. 6, 2.

— 5. by řekl o-i: Dar j. to; Mk. 7, 11.
— 19, 5. opustí člověk o-e i matku; Mk. 10,7.

Ef. 5, 31.
— 29. opustil by o-e, stokrát více
— 21,31. z těch dvou naplnil vůli o-ovu?
— 23, 9. o-e nenazývejte sobě na zemi
— 30. kdy bychom byli za dnů o-ů
— 32. i vy naplňte míru o-ů svýchl 

Mk. 7,12. nic více učiniti o-i svému
— 10,29. ježto by opustil o-e pro mne 

Luk. 1,55. jakož mluvil o-ům našim
— 62. dávali návěští o-i jeho

2, 48. o. tvůj a já s bolestí hledali
— 9,59. prvé jiti, a pochovati o-e
— 11,11. z vás o-e prosil by syn za chléb
— 47. kt. o-ové vaši zmordovali
— 12,53. o. proti synu a syn proti o-i
— 14,26. nemá-li v nenávisti o-e sVého
— 15,12. otče, dej mi díl statku
— 17. nájemníci u o-e mého
— 18. půjdu k o-i svému
— 21. otče, zhřešil jsem
— 27. zabil o. tvůj tučné tele
— 28. o. jeho vyšed prosil ho
— 16,24. otče Abrahame, smiluj se 

Jan 4,12. jsi větší nežli o. náš Jákob
— 20. o-ové naši na této hoře modl. se
— 6,31. 49. o-ové naši jedli mannu
— 42. jehož my o-e i matku známe?
— 8,53. jsi větŠi o-e našeho Abrahama
— 56. Abraham, o. váš, veselil se 

Sk. 7,32. jáť jsem Bůh o-ů tvých
— 51. Duchu sv. se protivili o-ové v.
— 24,14. tak sloužím Bohu o-ů 

Řím. 4,11. aby byl o-em všech věřících
12. a o-em obřízky

— 16. z víry Abrah., kt. j. o. všech nás
— 18. bude o-em mnohých národů
— 9, 5. jejichž jsou o-ové

1 Kor. 4,15. však proto nemnoho o-ů
— 10, 1. o-ové naši pod oblakem byli 

Ef. 6, 2. cti o-e svého i matku
— 4. o-ové, nepopouzejte; Kol. 3, 21.

1 Tes. 2,11. jako o. dítek, napomínali jsme 
1 Tim. 1, 9. uložen zákon mordéřům o-ů
— 5, 1. staršího napomínej jako o-e 

Žid. 1, 1. mluvíval B. o-ům skrze proroky
— 3, 9. kdež pokoušeli mne o-ové vaši
—  7, 3. bez o-e, bez matky
— 10. ještě v bedrách o-e byl
— 12, 7. kt. j. syn, jehož by netrestal o.?
— 9. tělesné o-e, kt. nás trestali

Jak. 2,21. Abrah., o. náš, zdali ne ze skutků
1 Petr 1,18. marného obcování od o-ů vydaného
1 Jan 2,13. 14. o-ové, že jste poznali toho

Otec (== ďábel).
Jan 8,38. co jste viděli u o-e svého, činíte
— 41. činíte skutky o-e svého
— 44. vy z o-e ďábla jste

žádosti o-e svého chcete činiti 
lhář j. a o. lži 
Otec ( =  modla).

Jer. 2,27. říkají dřevu: O. můj jsi 
Otec ( =  hrob).

Job 17,14. jámu nazovu o-em svým 
Otéci.

Sk. 28, 6. očekávali, že oteče, aneb padna 
Oteklina.

3 M. 13, 2. na kůži nějaká o.; 10, 19.
— 10. byť i zdravé maso bylo na o-ě
— 43. uzří-li o-u rány bílou a ryšavou
— 14,54, 56. ten j. zákon o ráně o-y

Otelený.
1 Sam. 6, 7. 10. vezměte dvě krávy o-é 

Otesávati.
Oz. 6, 5. o-al jsem je skrze proroky 

Otevření.
Př. 8, 6. o. rtů mých pouhou pravdu 
Iz. 61, 1. abych vyhlásil vězňům o. žaláře 
Ef. 6,19. aby mi dána byla řeč k o. úst 

Otevřený.
Joz. 8,17. nechali města o-ého a honili Izr.
1 Kr. 8,29. aby oči tvé byly o-é na dům tento;

2 Par. 6, 20. 40. 7, 15.
— 52. nechať jsou oči tvé oré k modlitbě 

Neh. 1, 6. oči tvé o-é, abys slyšel
— 6, 5. ke mně Sanballat s listem o-ým 

ž. 5,10. hrob o. hrdlo jejich; ftím. 3, 13. 
Iz. 42,20. o-é maje uši, však neslyši
Jer. 5,16. jehož toul jako hrob o.
— 32,11. 14. ceduli koupě zapečetěnou i o-ou
— 19. oči tvé o-é ha všecky cesty 

Dan. 6,10. o-á byla okna proti Jeruzalému 
Zach. 13, 1. bude studnice o-á domu David.
Mk. 1,10. uzřel nebesa o-á a Ducha
Jan 1,52. od tohoto času uzříte nebe o-é 
Sk. 7,56. aj, vidím nebesa o-á
— 10,11. uzřel nebe o-é

Zj. 3, 8. postavil jsem před tebou dvéře o-é
— 4, 1. a aj, dvéře o-é v nebi
— 10, 2. v ruce své měl knížku o-ou
— 8. vezmi tu knížku o-ou
— 19,11. viděl jsem nebe o-é

Otevřín.
1 M. 7,11. průduchové nebeští o-í jsou
Job 12,14. zavirá-li, nemůže býti o-o
Iz. 24,18. průduchové s výsosti o-i budou
— 60,11. o-y budou brány tvé ustavičně 

Ez. 1, 1. o-a byla nebesa
Dan. 7,10. soud zasedl a knihy o-y byly 
Nah. 3,13. dokořen o-y budou brány
Mat. 3, 16. o-a jsou mu nebesa
— 7, 7. tlucte a b. vám o-o; Luk. 11, 9.
— 8. kdož tluče, b. o-o; Luk. 11, 10.
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Mat. 9, 30. o-y jsou oči jejich; Luk. 24, 31.
Mk. 7, 35. hned o-y jsou uši jeho
Luk. 24,31. o-y jsou oči jejich, a poznali ho
Jan 9,10. kterak jsou o-y oči tvé?
Zj. 11,19. o. j. chrám Boží na nebi
— 15, 5. o. byl chrám stánku svědectví
— 20,12. knihy o-y jsou

jiná kniha také j. o-a

Otevříti.
1 M. 4,11. od té země, kt. o-ela ústa
— 8, 6. o-ev Noe okno v korábu
— 30,22. uslyšel jí a o-el život její
— 41,56. o-el Jozef všecky obilnice 

2M. 2, 6. když o-ela, uzřela dítě
4 M. 22, 31. v tom o-el H. oči Balámovy
5 M. 28,12. o-e H. tobě poklad svůj výborný 
Soud. 3,25. tedy vzali klíč a o-eli
— 15,19. o-el Bůh skálu v Lechi
— 16,17. o-el jí celé srdce své

2 Kr. 6,17. Hospodine, o-i, prosím, oči jeho
— 7, 2. kdyby o-el H. průduchy nebeské
— 15,16. proto že mu ho neo-eli
— 19,16. o-i oči své a pohleď; Iz. 37, 17. 

Neh. 8, 5. o-el knihu před očima lidu
jakž o-el knihu, povstal lid

Job. 11, 5. kdy by Bůh o-el rty své
— 41, 5. vrata úst jeho kdo o-e?

Ž. 40, 7. ale uši jsi mi o-el
— 51,17. Pane, rty mé o-i
— 74,15. ty jsi o-el vrchoviště
— 78, 2. o-u v podobenství ústa svá
— 23. ačkoli průduchy nebeské o-el
— 81,11. o-i ústa svá, a naplnímť je
— 105, 41. o-el skálu, i tekly vody
— 106,17. o-evŠi se země pozřela Dátana
— 109, 2. ústa nešlechetného se o-ela
— 118,19. o-etež mi brány spravedlnosti
— 119,18. o-i oči mé, abych spatřoval 

Př. 20,13. o-i oči své a nasytíš se 
Pis. 5, 2. o-i mi sestro má
— 5, 5. abych o-ela milému svému; 6.

Iz. 10,14. aniž byl, kdo by o-el ústa
— 22,22. když o-e, žádný nezavře

když zavře, žádný neo-e
— 26, 2. o-ete brány, ať vejde národ spr.
— 35, 5. o-ou se oči slepých, o-ou se též
— 45, 8. o-i se země, a ať vzejde spasení
— 53, 7. však neo-el úst svých, aniž o-el 

Ez. 24,27. v ten den o-ou se ústa tvá
— 33,22. ruka H. o-ela ústa má
— 37,12. o-u hroby vaše; 13.

Am. 8, 5. pomine sobota, abychom o-li
Mat. 2,11. o-evše poklady své obětovali jemu
— 5, 2. i o-ev ústa svá, učil je
— 25,11. Pane, Pane o-i nám; Luk. 13, 25. 

Mk. 7, 34. efata, to j. o-i se
Luk. 1,64. hned o-ela se ústa jeho
— 3,21. stalo se, že o-elo se nebe
— 4,17. o-ev knihu nalezl místo
— 24, 45. o-el jim mysl, aby rozuměli 

Jan 9,17. poněvadž o-el oči tvé?

Jan 9,21. kdo o-el oči jeho, myť nevíme
— 26. kterak o-el oči tvé?
— 30. nevíte, a o-el oči mé
— 32. aby kdo o-el oči slepého naroz.
— 11, 37. nemohl-liž tento, kt. o-el oči slep.
— 19, 34. bok jeho kopím o-el

Sk. 5,19. anděl P. v noci o-ev dvéře u žaláře
— 8, 32. tak neo-el úst svých
— 16,14. Lydia, jejíž srdce o-el Pán 

Zj. 3,20. jestližeť by kdo o-el dvéře
— 5, 2. kdo jest hoden, o. tu knihu? 4.
— 3. nemohl žádný o. té knihy
— 5. svítěz. kořen D., aby o-el tu knihu
— 9. hoden jsi vzíti knihu a o. pečeti její
— 6, 1. o-el Beránek jednu z těch pečetí
— 3. když o-el pečet druhou atd. 5—12.
— 8, 1. když o-el pečet sedmou
— 9, 2. o-ela studnici propasti
— 12,16. o-ela země ústa svá
— 13, 6. o-ela ústa k rouhání se

Otlouci se.
Soud. 5,22. o-kla se kopyta koňů 
Dan. 4,11. o-te listí a rozmecte ovoce 

Otloukati.
Ž. 74, 6. řezby sekerami o-ají 

Otočen.
1 Sam.26, 5. 7. Saul spal jsa vozy o. 
ž. 73, 6. o-i jsou pýchou jako halží 

Otočití.
Job 31, 36. neo-il-li bych ji místo koruny 
Iz. 49,18. o-iš se jimi, jako halží 
Ez. 5, 5. kt. jsem vůkol o-il krajinami 

Otoniel.
Joz. 15,17. O., syn Cenezův K.; Soud. 1, 13. 
Soud. 3, 9. vysvoboditele synům Izr., O-e
1 Par. 4,13. synové O-ovi: Chatat

Otrhati.
Ez. 17, 9. zdaliž ovoce jeho neo-á?

Otrocký.
3 M. 25, 39. podrobovati v dílo o-é

Otrok*
Jer. 2,14. zdali o. j. Izrael 

Otřásati.
Iz. 33,15. o-á ruce, aby darů nepřijímal

O třást i se.
Iz. 52, 2. o-es se z prachu

Otvírající.
2 M. 13,12. 15. plod hovada tvého o. život
4 M. 8,16. za všecky o. život, vzal jsem Levity

Otvírati (se).
2 M. 13, 2. 12. což koli o-á život; 34, 19. 4 M.

3, 12. 18, 15. Iz. 66, 9. Luk. 2, 23.
5 M. 15,11. aby ochotně o-al ruku bratru 
1 Kr. 6, 34. na dvě strany dvéře o-aly se 
1 Par. 9,27. jim poručena stráž a o. ráno 
Job 29,23. ústa svá o-ali jako k přívalu
— 35,16. marně Job o-á ústa svá
— 36,10. tak o-á sluch jejich
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Job 36,15. jejichž sluch o-á, v trápeni
Ž. 22,14. o-ají na mne ústa svá
— 38,14. jako němý, kt. neo-á úst svých
— 104,28. o-áš ruku svou, nasyceni bývají
— 145,16. o-áš ruku svou, a nasycuješ
— 146, 8. Hospodin o-á oči slepých 

Př. 31,20. ruku svou o-á chudému 
Iz. 42, 7. aby o-al oči slepé
Ez. 44, 2. brána tato nebudeť o-ána
Mat. 27,52. hrobové se o-ali
Luk. 24,32. když o-al nám Písma
Jan 10, 3. tomuť vrátný o-á
— 21. ďábelství může slepých o*i o.?

Sk. 17, 3. kázal jim z Písem, o-aje to
— 26,18. o. oči jejich, aby se obrátili 

Zj. 3, 7. kt. o-á, a žádný nezavírá
kt. zavírá, žádný pak neo-á

Ou. Viz: Ú. 
Oud.

3 M. 21,18. o. některý příliš malý
— 22,23. s nedorostlými neb přerostl, o-y 

Job 17, 7. o-ové moji stínu jsou podobni
— 18,13. zžíře o-y jeho kníže smrti

Mat. 5, 29. 30 užitečněji, aby zahynul jeden o. 
Řím. 6,13. aniž vydávejte o-ů svých hříchu 

ale vydávejte o-y své Bohu
— 19. jste vydávali o-y v službu nepr.

nyní vydávejte o-y v službu
— 7, 5. žádosti hříchů v o-ech našich
— 23. vidím jiný zákon v o-ech svých

zákon hřícha, kt. j. v o-ech mých 
—. 12, 4. v jednom těle mnohé o-y máme

nemají vŠickni o-ové jednostej. díla 
5. a jedni druhých o-ové

1 Kor. 6,15. těla vaše jsou o-ové Kristovi
o-y Kristovy učiním o-y nevěstky?

— 12,12. tělo jedno j. a mnoho má o-ů
jednoho těla o-ové jedno tělo jsou

— 14. tělo není jeden o.
— 18. ale zřídil Bůh o-y v těle
— 19. pakliť by vŠickni byli jeden o.
— 20. ač mnozí o-ové, však jedno tělo
— 22. o-ové, kt. se zdadí nejmdlejší
— 24. poctiví o-ové toho nepotřebují
— 12,25. aby o-ové jedni o druhé pečovali
— 26. co trpí jeden o., všickni o-ové

pakli v slávě jeden o., radují se 
s ním všickni o-ové

— 27. tělo Kristovo a o-ové z částky 
Ef. 4,16. v míru jednohokaždého o-a
— 25. nebo jsme vespolek o-ové
— 5, 30. o-ové těla jeho, z masa jeho 

Kol. 3, 5. mrtvěte o-y své zemské 
Jak. 3, 5. jazyk malý o. j.
— 6. j. postaven jazyk mezi o-y
— 4, 1. libosti, kt. rytěřuji v o-ech vašich

Ouhor.
Oz. 10,12. ořte sobě o.

Outek.
3M. 13,48. buď na osnově, neb na outku

Outlý.
1 M. 33,13. děti jsou o-í

Ouvech.
Př. 23,29. komu běda, komu o.
Am. 5,16. na všecky strany zkřiknou: O., o.!

Ovce.
1 M. 12,16. měl o. a voly a osly
— 13, 5. také i Lot měl o. a voly
— 30, 32. dobytče načernalé mezi o-emi
— 39. 41. počínaly o. hledíce na ty pruty
— 33,19. koupil díl pole za 100 ovec

3 M. 4, 32. pakli by z o-i přinesl obět
— 5, 6. přivede o-i aneb kozu za hřích
— 14,10. o-i bez poŠkvrny; 4 M. 6, 14.

1 Sam.15,14. jaké j. to bečení o-í těch?
— 16,11. ještěť nejmladší, a aj, pase o.

2 Sam.24,17. jako o., co učinili? 1 Par. 21, 17.
1 Kr. 1, 9. nabil AdoniáŠ o-í a volů
— 22,17. jako o., kt. nemají pastýře

Ž. 8, 8. podložil pod nohy jeho; o. i voly
— 44,12. oddal jsi nás, jako o. k snědení
— 78,52. lid svůj vyvedl jako o.
— 71. když chodil za o-mi březími
— 79,13. my o. pastvy tvé slaviti tě b.
— 100, 3. abychom byli o. pastvy jeho
— 119,176. bloudím jako o. ztracená

Iz. 53, 6. všickni my jako o. zbloudili jsme
— 7. jako o. oněměl

Jer. 12, 3. onyno táhneš jako o. k zabíjení
— 23, 2. vy rozptylujete o, mé
— 3. ostatek o-í svých shromáždím
— 50, 6. o. hynoucí jsou lid můj

Ez. 34, 8. o. stáda mého bývají k sežrání
— 10. vytrhnu o. své z úst jejich
— 11. já ptáti se budu po o-ích svých
— 31. o. pastvy mé jste vy lidé

Zach. 13, 7. a rozprchnou se o.; (Mat. 26, 31.) 
Mat. 9,36. jako o., nemaj. pastýře; Mk. 6, 34.
— 10, 6. k o-em zahynul, z domu Izr. 15, 24.
— 16. posílám vás, jako o. mezi vlky
— 12,11. o-i, a kdy by ta upadla do jámy
— 12. čím lepší j. člověk než o.?
— 18,12. člověk měl sto o-c; Luk. 15, 4.
— 25,32. jako pastýř odděluje o. od kozlů
— 33. postaví o. na pravici své
— 26, 31. biti budu pastýře, a rozprchnout

se o.; Mk. 14, 27. (Zach. 13, 7.) 
Luk. 15, 6. nebo jsem nalezl o-i svou 
Jan 2,14. nalezl v chrámě prodavače o-c
— 10, 2. vchází dveřmi, pastýř j. o-í
— 3. o. hlas jeho slyší

svých vlastních o-c povolává
— 4. jakž o. své vlastní vypustí

o. jdou za ním
— 7. já jsem dvéře o-i
— 11. duši svou pokládá za o.
— 12. nájemník opouští o. i utíká

vlk lapá a rozhání o.
— 13. nájemník j. a nemá péče o o.
— 15. duši svou pokládám za o.
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Jan 16. mámť i jiné o.
— 26. nevěříte; nejste z o-i mých
— 27. o-ť mé hlas můj slyší
— 21,16. 17. pasiž o. mé

Sk. 8, 32. jako o. k zabití veden j.
Řím. 8, 36. jsme jako o. oddané k zabiti 
Žid. 13,20. velikého pastýře o-í vzkřísil
1 Petr 2,25. nebo jste byli jako o. bloudící 
Zj. 18,11. 13. žádný neb. kupovati více ovec

Ovčí.
Mat. 7,15. přicházejí k vám v rouše o-ím 
Žid. 11, 37. chodili v kozích o-ích a kozelčích 

Ovčinec.
2 Sam. 7, 8. jsem tě vzal z o-e; 1 Par. 17, 7. 
Jer. 23, 3. přivedu je zase do o-ů jejich 
Ez. 34,14. léhati budou v o-ci veselém 
Sof. 2, 6. krajina pomořská místo o-ů 
Jan 10, 1. nevchází dveřmi do o-e ovcí
— 16. ovce, kt. nejsou z tohoto o-e

budeť jeden o. a jeden pastýř 
Ovdověti.

Ez. 44,22. vdovu, kt. by o-ěla po knězi 
Ovečka.

2 Sam. 12, 3. nic, kromě jednu o-u malou
— 4. vzav o-u toho chudého

Ovoce.
1 M. 1,11. nesoucí o. podlé pokolení svého
— 29. o. stromu, to b. vám za pokrm
— 3, 2. o. stromů rajských jíme; 3. 6.

3M. 23,40. naberouce sobě o. z stromů
— 25, 6. o. toho odpočinutí ku pokrmu

4 M. 13,21. přineste nám z o. té země
5M. 22, 9. i o. vinice (aby nebylo poškvrněno) 
Soud. 9,11. opustě o. své výborné, půjdu
Neh. 10, 35. prvotiny všelikého o. stromu 
Ž. 1, 3. kt. o. své vydává Časem svým
— 92,15. i v šedinách o. ponesou
— 104,13. o-em činů tvých sytila se země 

Př. 1,31. jisti budou o. skutků svých
— 8,19. lepší j. o. mé než nejlepší zlato
— 11,30. o. spravedlivého j. strom života
— 12.14. z o. úst nasvcen: 13. 2. 18. 20. 21.
— “ 31,31. dejtež takové* z o. rukou jejích 

Pis. 2, 3. o. jeho sladké j. ústům mým
— 6,10. abych spatřila o. údolí 

Iz. 3,10. o. skutků svých jisti bude
— 10,12. navštívím o. pyšného srdce
— 11, 1. výstřelek vyroste a o. ponese
— 27, 6. naplní okrŠlek zemský o-em
— 28, 4. bude jako ranní o.
— 32,17. o. spravedlnosti pokoj a bezpeč.
— 34, 4. jako prší nezralé o. z fíku
— 57^19t sftvořím o. rtů. hojný pokoj

Jer. 6.19. uvedu na lid ten o. myšleni jejich
— 12, 2. rostou, ano i o. nesou
— 17,10. podlé o. skutků; 32, 19.
— 48,32. na letní o. tvé zhoubce připadne 

Ez. 36,30. rozmnožím i o. stromů
— 47,12. o. jeho j. ku pokrmu

Dan. 4, 9. o. jeho hojné všechněm za pokrm

Oz. 10, 1. Izrael o. skládá sobě
čím více mívá o. svého

— 13,15. mezi bratřími o. ponese
— 14, 8. ze mneť o. tvé j.

Am. 6,12. o. spravedlnosti v pelyněk
— 8, 1. 2. aj, byl koš o. letního

Mat. 3, 8. neste o. hodné pokání; Luk. 3, 8.
— 10. kt. nenese o. dobrého; Luk. 3, 9.
— 7,16. 20. po o-ích poznáte je; Luk. 6, 44.
— 17. strom dobrý o. dobré nese
— 12,33. strom dobrý, i o. dobré; Luk. 6, 43.

strom zlý, i o. zlé; Luk. 6, 43. 
po o-i strom b. poznán; Luk. 6, 44.

— 21,19. neroď se z tebe o. na věky 
Mk. 12, 2. poslal, aby vzal o. z vinice 
Luk. 13, 9. zdali by nesl o.; pakliť neponese 
Jan 15, 2. každou, kt. nese o., čistí
— 4. ratolest nemůže nésti o. sama
— 5. 8. ten nese o. mnohé
— 16. abyste šli a o. přinesli

a o. vaše aby zůstalo 
Řím. 7, 4. abychom o. nesli Bohu
— 5. moc provodily k neseni o. smrti

1 Kor. 9, 7. kdo štěpuje vinici a o. jejího nejí? 
Gal. 5,22. o. Ducha jestiť láska
Ef. 5, 9. o. Ducha záleží ve vší dobrotě 
Fil. 1,11. naplněni o-em spravedlnosti 
Kol. 1, 6. o. nese, jako i u vás
— 10. o. vydávajíce a rostouce v znám. 

Žid. 12,11. rozkošné o. spravedlnosti
— 13,15. oběť chvály vždycky, to j., o. rtů 

Jak. 3,17. moudrost s hůry plná j. o. dobr.
— 18. o. spravedlnosti rozsívá se

Zj. 6,13. jako dřevo fíkové smítá se sebe o. 
■— 18,14. o. žádostivá duši tvé odešla
— 22, 2. přinášející dvanáctero o.

na každý měsíc o. své

Ovsem.
Jan 11,27. o. Pane, já jsem uvěřila
— 21,15. 16. o. Pane, ty víš, že tě miluji

Ozdoba.
2 M. 28, 40. uděláš klobouky k slávě a o-ě
2 Sam. 1,24. dával o-y zlaté na roucha vaše
2 Kr. 11,12. vstavil na něj korunu a o-u
Est. 1, 4. ukazuje o-u důstojnosti své
Ž. 29, 2. sklánějte se H. v o-ě svatosti
— 48, 3. o. krajiny j. hora Sión
— 110, 3. lid dobrovolný v o-ě svatosti
— 145,12. v známost uvedli o-u království 

Př. 3,22. budeť to o-ou hrdlu tvému
— 17, 6. o. synův otcové jejich
— 20, 29. o. mládenců j. síla jejich
— 25,12. o. z ryzího zlata j. trestatel 

Iz. 61,10. nevěstu okrašlující se o-ami 
Jer. 2, 32. se zapomíná panna na o-y své?
— 4, 30. ačkoli se ozdobuješ o-ou zlatou
— 13,11. k slávě a k chvále i k o-ě
— 18. odjata bude koruna o-y vaší
— 20. kdež j. stádče o-y tvé?

Ez. 16,11. ozdobil jsem tě také o-ou
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Ez. 16,12. dal jsem o-u i na čelo tvé 
Dan. 4,27. jsem vystavěl k o-ě slávy mé
— 11,21. nevloží na něj o-y královské

1 Kor. 12,23. nepoctiví naši hojnější o-u mají 
1 Petr 3, 3. o. budiž ne ta zevnitřní 

Ozdoben.
Ez. 16,13. bylas o-a zlatém a stříbrem 
Zj. 17, 4. žena byla o-a zlatém
— 18,16. město o-o bylo zlatém
— 21,19. základové zdi městské o-i byli

Ozdobený.
Mat. 12,44. přijda nalezne vyčištěný a o. 
Luk. 11,25. nalezne vymetený a o.
Kol. 4, 6. řeč vaše budiž o-á solí 

Ozdobiti.
Job 26,13. Duchem svým nebesa o-il 
Iz. 60, 7. takť dům okrasy své o-im 
Ez. 16,11. o-il jsem tě také ozdobou 
Mat. 25, 7. ty panny o-ily lampy své 

Ozdobiti se.
Job 40, 5. o-iž se vyvýšeností a důstojnosti 
1 Petr 5, 5. pokorou vnitř se o-te 

Ozdobně.
Iz. 61,10. jako ženicha, kt. se stroji o.

Ozdobný.
Ž. 73, 6. ukrutnosti jako rouchem o-ým
— 147, 1. rozkošné j., a o-á j. chvála 

Př. 16,31. koruna o-á jsou šediny
Iz. 62, 3. budeš korunou o-ou v ruce H. 
Zach. 10, 3. učiní jako koně o-ého k boji

Ozdobovati.
Job 29,14. o-ala mne jako plášť
Ž. 149, 4. onť o-uje pokorné spasením
Př. 15, 2. jazyk moudrých o-uje umění
Ez. 27, 4. stavitelé tvoji dokonale tě o-ali
Mat. 23,29. o-ujete hroby spravedlivých 
Tit. 2,10. aby učení spasitele našeho o-ali

Ozdobovati se,
Est. 2,12. za tolik dnů o-aly se 
1 Tim. 2, 9. aby se oděvem slušným o-aly
1 Petr 3, 5. někdy i ony svaté ženy o-aly se

Ozdravěti.
Iz. 38, 9. když o-ěl po nemoci své 
Mat. 9,22. o-ěla ta žena té chvíle

Ozé.
Řím. 9,25. i skrze O. dí: Nazovu nelid svůj

Ozeás.
4 M. 13, 9. O., syn Nun
— 17. přezděl Mojžíš O-ovi Jozue

1 Par. 27,20. nad Efraim. O., syn Azaziášův 
Neh. 10,23. kt. potvrzovali, byli tito: O.
O z. 1, 1. slovo H., kt. se stalo k O-ovi
— 2. H. začal mluviti k O-ovi

Ozee.
2Kr. 15,30. spuntoval se O* proti Pekachovi
— 17, 1. kraloval O., syn Ela, v Samaří;

3. 4. 6. 18, 1. 9. 10.

Ozem.
1 Par. 2,15. Izai zplodil O-a šestého 

Oziáš (Viz: ZJziáš).
Mat. 1, 8. 9. Jorám zplodil O-e 

Oznámen.
3 M. 24,12. až by jim bylo o-o, co Bůh káže
4 M. 15,34. nebylo jim o-o, co by s nim mělo 
Rut 2,11. ovšemť mi o-o j., co jsi koli činila 
Est. 3,14. aby o-o bylo všechněm národům
1 Kor. 1,11. o-o j. mi o vás 

Oznámeni.
Dan. 5,12. o. pohádek nalezeno při Danielovi

Oznámiti.
1 M. 3,11. kdožť o-il, že jsi nahý?
— 21,26. aniž jsi ty mi o-il, aniž jsem
— 30,28. o-m mi mzdu svou
— 32,29. o-m, prosím, jméno své
— 41,16. Bůh o-í šťastné věci Faraonovi
— 46,28. aby o-il jemu prvé, než přišel
— 49, 1. o-im, co se s vámi díti bude 

3M. 5, 1. jsa svědkem toho a neo-il by
5 M. 5, 5. abych o-il vám řeč H.
— 17, 9. o-íť výpověď soudu
— 32, 7. vzeptej se otce svého, a o-i 

Soud. 16, 6. o-m mi, v čem j. tak veliká síla?
— 15. neo-ils mi, v čem j. tak veliká síla

1 Sam. 3,15. ostýchal se Samuel o. Eli
— 15,16. dí jemu (Saul Samuelovi): Oznam
— 19, 3. čemuž vyrozumím, o-ím tobě
— 18. David o-il jemu, co mu Saul učinil
— 25,36. neo-ila jemu nejmenšího slova
— 28,15. aby mi o-il, co bych měl činiti

2 Sam. 11,22. posel o-il Davidovi všecko to
— 15,35. což koli uslyšíš, o-iš kněžím
— 18,20. o-íš to jiného dne

1 Kr. 19, 1. o-il Achab Jezábel všecko to
2 Kr. 4, 7. ona přišedši o-ila to muži Božímu 
Neh. 2,18. když jsem jim o-il, že pomoc Boha 
Est. 2, 22. čehož dověděv se Mardocheus, o-il 
Job 10, 2. o-m mi, proč se nesnadníš se mnou?
— 11, 6. ať by o-il tajemství moudrosti
— 12, 7. ptactva nebeského, a o-í tobě
— 31,37. počet kroků svých o-il bych jemu
— 32, 6. nesměl jsem o. zdáni svého
— 10. o-ím i já také zdání své; 17.
— 38, 3. nač se tázati budu, oznam mi 

ž. 32, 5. hřích svůj o-il jsem tobě
— 111, 6. mocné skutky své o-il lidu
— 143, 8. o-m mi cestu, po kt. bych choditi 

Př. 29,24. zlořečení slyší, avšak neo-í
Kaz. 6,12. kdo o-i člověku, co se díti bude
Pis. 1, 7. oznam mi ty, kt. miluje duše má?
Iz. 5, 5. o-ím vám, co učiním vinici své
— 19,12. nechať o-í nyní tobě, vědí-li
— 36,22. o-ili jemu slova Rabsakova
— 41,22. věci prve stalé oznamte
— 26. žádného není, kdo by o-il
— 43,26. o-m, podlé čeho bys spravedliv
— 44, 7. kdo to, což přijíti má, o. jim moh.?
— 57,12. já tvou spravedlnost o-ím
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Iz. 58, 1. oznam lidu mému převrácenost
Jer. 33, 3. o-imť věci veliké a tajné
— 42, 3. ať nám o-í H. Bůh cestu
— 4. což koli vám odpoví H., o-ím vám
— 20. dí H. Bůh náš, tak nám o-am 

Ez. 16, 2. o-am ohavnosti; 20, 4. 22, 2.
— 24,19. nám neo-íš, co tyto věci znamenají? 

Dan. 2, 5. neo-íte mi snu i výkladu jeho
— 4, 5. jemuž jsem o-il sen
— 15. ty, Baltazaře, o-m výklad jeho

nemohli mi výkladu o.; 5, 8.
— 5,16. budeš-li moci výklad jeho mi o.
— 17. písmo přečtu králi a výklad o-ím
— 9,23. já jsem přišel, ať bych je o-il
— 10,14. bych o-il, co potkati má lid tvůj
— 21. o-ímť to, co j. zapsáno v psaní
— 11, 2. již pak o-ímť pravdu

Mích. 3, 8. abych o-il Jákobovi zpronevěření
— 6, 8. o-iltě tobě, ó člověče, co j. dobr. 

Luk. 2,15. vizme věc, o níž Pán o-il nám 
Jan 4,25. když přijde, o-í nám všecko
— 15,15. všecko o-il jsem vám
— 17, 6. o-il jsem jméno tvé lidem 

Sk. 10, 8. o-iv jim všecko to, poslal je
— 36. jakž to o-il synům Izraelským
— 23,22. abys nepravil, žes mi to o-il
— 25,14. o-il Festus králi o Pavlově při
— 27. posla ti vězně a pře jeho neo.

Řím. 9,22. Bůh, chtěje o. moc svou
1 Kor. 10,28. nejezte pro toho, kdož o-il 
Ef. 1, 9. o-iv nám tajemství vůle své
— 3, 3. skrze zjevení o-il mi tajemství 

Kol. 1, 8. kt. o-il nám lásku vaši
2 Petr 1,14. jakož mi Pán náš J. K. o-il

Oznamovat!.
1 M. 37, 2. o-al Jozef zlou pověst o nich
2 M. 18,20. o-uj jim cestu, po níž by šli
1 Sam.10,25. o-al Samuel lidu způsob
2 Sam. 1,20. neo-ujtež v Gát; Mich. 1, 10.
Ž. 105, 1. o-ujte mezi národy skutky jeho
— 142, 3. soužení své před ním o-uji 

Př. 22,19. o-ujiť to dnes, ostříhej toho 
Iz. 43,12. já o-uji i vysvobozuji
— 46,10. o-uji při počátku dokonání
— 47,13. hvězdáři o-ují na každý měsíc

Sk. 11,28. o-al skrze Ducha hlad veliký 
Ef. 6,19. abych o-al tajemství evangelium

Ozvati se.
Job 9,16. bych volal, a on mi se o-al 
ž. 28, 1. abych, neo-al-li by mi se 
Pis. 2,10. o-al se milý můj
— 5, 6. volala jsem ho, ale neo-al se mi 

Jon. 2, 3. volal jsem k H., a o-al se mi
Ozývati se.

Job 19,16. na služebníka volám; ale neo-á se 
Ž. 42, 8. propast propasti se o-á k hlučení 
Iz. 34,14. tam b. příšera jedna druhé se o.
— 46, 7. volá-li kdo k němu, neo-á se
— 50, 2. když volám, žádný se neo-á?

Jer. 7,13. když volám na vás, tedy neo-áte se 
Oželeti.

2 Sam.13, 39. již byl o-el smrti Amnonovy 
Oženiti se.

I Kor. 7,28. pakli bys se i o-il, nezhřešils
— 33. kdo se o-il, pečuje o věci

Ožiti.
Soud. 15,19. Samson okřál a jako ožil
2Kr. 13,21. dotekl se kostí Elizeových, ožil
Job 14,14. umře člověk, zdaliž zase oživě?
ž. 69,33. oživě srdce jejich
Iz. 26,14. již zemřevše neoživouť
— 19. oživouť mrtví tvoji

Ez. 37, 3. mohty-li by o. kosti tyto
— 14. Ducha svého do vás, abyste ožili
— 47, 9. každý živočich oživě

Oz. 14, 7. oživou jako obilé, a pučiti se b.
Luk. 15, 24. nebo byl umřel a zase ožil
Řím. 7, 9. když přišlo přikázaní, hřích ožil
— 14, 9. Kristus i umřel, i ožil, aby 

Zj. 2, 8. kt. byl mrtvý a ožil
— 20, 4. ožili, a kralovali s Kr. 1000 let

Ožralec.
Iz. 19,14. zbloudí Egypt, jako bloudí o.
— 28, 1. běda koruně pýchy, o-ům Efr.
— 3. koruna pýchy, o-i Efraimští

Ožralý.
Ez. 23, 42. bývali přivozováni o-í z pouště 

Ožrati se.
1 Kr. 20,16. Benadad ožral se v stáních

P.
Paběrek.

Iz. 17, 6. p-ové zanecháni v něm budou 
Jer. 49, 9. by nepozůstavili p-ů; Abd. 5. 
Mich. 7, 1. jsem jako p. úrod letních 

Paběrkováni.
Iz. 24,13. bude u prostřed národů jako p.

Paběrování.
Soud. 8, 2. zdaliž není lepší p. Efraimovo?

Paběrovati.
5M. 24,21. nebudeš p. jahodek za sebou 
Jer. 6, 9. jistě p. budou ostatek Ižraele

Pád.
2 Sam. 1,10. nebude živ po svém p-u
2 Par. 22, 7. bylo to ku p-u Ochoziášovť
— 28,23. byli ku p-u jemu 

Job 12, 5. kt. j. blízký p-u
ž. 63,10. kt. hledají p-u duše mé
— 64, 9. ku p-u je přivede jazyk jejich
— 71,13. kt. hledají p-u mého
— 24. ti, jenž mého p-u hledali 

Př. 4,16. dokudž ku p-u nepřivodi
— 16,18. před p-eni pozdviženi ducha
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Př. 26,28. ústy úlisnými způsobuje p.
— 29,16. spravedliví spatřují p. jejich 

Iz. 3, 6. p. tento zdrž rukou svou
— 8,14. skalou p-u domům Izraelským 

Ez. 27,27. v den p-u tvého; 32, 10.
— 36,15. ku p-u přivoditi národů svých
— 44,12. domu Izraelskému příčinou p-u 

Mat. 6,15. neodpustíte lidem p-ů jejich
— 7,27. byl p. jeho veliký 

Luk. 2, 34. položen j. tento ku p-u
— 6, 49. byl p. domu toho veliký

Řím. 5,15. jednoho p-em mnoho jich zemřelo
— 16. vina z jednoho p-u ku potupení
— 17. pro ten p. jeden smrt
— 18. skrze p. jeden na všecky vina
— 11,11. jejich p-em spasení přišlo
— 12. jejich p. j. bohatství světa

Gal. 6, 1. zachvácen člověk v nějakém p-u 
Padající.

Job 4, 4. p-ho pozdvihovals řečmi
Ž. 145,14. zdržujeť H. všecky p.
Iz. 30,13. bude jako zeď tržená p.
Luk. 10,18. satana jako blesk p-ího s nebe 

Padání.
Ez. 26,15. od hřmotu p. tvého nepohnou se

Pádan Syrská.
1 M. 25,20. 28., 2. 31, 18. 33, 18. 48, 7.
— 28, 6. 7. odeslal ho do P. S-é
— 35, 9. když se navracoval z P. S-é
— 26. synové zrozeni v P. S-é; 46, 15.

Padati.
3 M. 26, 37. budou p. jeden přes druhého 
Soud. 20, 32. p-ají před námi jako i prvé
1 Sam.14,13. p-ali před Jonatou
2 Sam. 3, 34. kdož p-á od lidí nešlechetných 
Est. 3, 2. neklaněl se aniž p-al před ním 
Ž. 36,13. kdež p-ají činitelé nepravosti
— 45, 6. p. budou před tebou národové
— 140,11. p-ej na ně uhlí řeřavé

Př. 11, 5. pro bezbožnost p-á bezbožný
— 14. kdež není rady, p-á lid
— 24,16. ač sedmkrát p-á spravedlivý

bezbožníci p-ají ve zlém 
Kaz. 11, 3. když p-á dřevo, na kt. místo p-á 
Iz. 28,13. p-ajíce nazpět setříni byli
— 46, 6. udělal boha, před nimž p-ají
— 65,12. k zabiti na kolena p. budete 

Jer. 25, 34. budete p. jako nádoba drahá
— 46,12. spolu zároveň p-ají

Pláč 1, 7. p-á lid její od ruky nepřítele 
Dan. 9,18. p-ajíce, pokorně prosíme tebe
— 11, 34. p. budou, malou pomoc míti b.
— 35. kt. jiné vyučují, p. budou 

Mat. 10,29. nep-á na zem bez Otce vašeho
— 15,27. kt. p-ají ze stolů pánů
— 17,15. často zajisté p-á do ohně
— 24,29. hvězdy budou p. s nebe; Mk. 13,25. 

Mk. 3,10. naň p-ali, kt. měli neduhy
Luk. 11,17. dům rozdvojený p-á
— 16,21. drobty, k t p-aly ze stolu bohatce

Řím. 14, 4. Pánu svému stojí aneb p-á 
Zj. 6,13. hvězdy nebeské p-aly na zemi 

Padesáte.
1 M. 18,24. bude-li p. spravedlivých
3 M. 23,16. sečtete p. dní a obětovati budete 
4M. 8,25. v p-i letech přestane od práce
2 Sam.15, 1. p. mužů, kt. běhali; 1 Kr. 1, 5.
1 Kr. 18, 4. skryl je po p-i v jeskyni 
2Kr. 1, 9. poslal padesátníka s p-i jeho 
Est. 5,14. šibenici zvýší p-i loket; 7, 9.
Ag. 2,17. přišel, aby nabral p. z presu 
Mk. 6, 40. usadili se po p-i; Luk. 9. 14.
Luk. 7, 41. dlužen pět set peněz a druhý p.
—. 16, 6. šedna rychle, napiš p.

Jan 8, 57. p-i let ještě nemáš, a Abrahama 
Padesátiletý.

4 M. 4, 3. až do p-ých; 23. 30. 35. 39. 43. 47.

Padesátník.
2M. 18,21. ustanov z nich p-y
1 Sam. 8,12. hejtmany nad tisíci a za p-y
2 Kr. 1, 9. poslal p-a s padesáti
Iz. 3, 3. (odejme) p-a i počestného

Padesátý.
3 M. 25,10. posvětíte léta p-ého

11. rok milostivý p-ého léta 
Sk. 2, 1. když přišel den p.

Padlý.
Ez. 31,13. na němž p-ém bydlí ptactvo 

Padnouti.
3 M. 26, 36. p-ou, an jich žádný honiti nebude
4 M. 14,29. na poušti p-ou těla vaše
— 22,27. oslice p-la pod Balámem

5 M. 28, 52. dokudž by nep-ly zdi tvé 
Soud. 7,13. udeřil na něj, až padl
— 16,30. p-1 dům na knížata

Rut 3,18. až porozumíš, jak to p-e
1 Sam. 3,19. nedopustil p. slovu jeho na zem
— 24, 6. p-lo těžce na srdce D.; 2 Sam. 24,10.
— 28,20. p-1 Saul jak dlouhý byl

2 Sam. 1,19. jakť jsou p-li udatní; 25. 27.
— 3,34. p-1 jsi jako ten, kdož padá
— 38. kníže veliké p-lo dnes v Izraeli

2 Kr. 14,10. proč se plésti, abys p-1 ty i Juda? 
Est. 6,13. jistě p-eš před obličejem jeho 
Ž. 5,11. nechať p-ou od rad svých
— 7,16. p-e do dolu, kt. přistrojil
— 16, 6. provazcové p-li mi na místech
— 20, 9. protož oni sehnuti jsou a p-li
— 27, 2. nepřátelé moji p-li
— 82, 7. jako jeden z knížat p-ete
— 91, 7. p-e jich po boku tvém tisíc
— 95, 6. sklánějme se a p-ěme před ním
— 107,12. p-li a nebylo pomocníka
— 118,13. jsi na mne dotíral, abych p-1
— 140,12. zlosti polapen jsa, p-e
— 141,10. p-ou do sítek svých bezbožní 

Př. 10, 8. blázen od rtů svých p-e; 10.
— 24,17. padl nepřítel tvůj, neraduj se
— 28,18. převrácený na cestě p*e
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Kaz. 4,10. p-e-li kt. z nich, druhý
běda samotnému, když by padl 

Iz. 3,25. muži tvoji od meče p-ou
— 10,34. Libán od Velikomocného p-e
— 24, 4. kviliti bude a p-e země

zemdli a p-e okršlek země
— 26,18. aniž p-li obyvatelé okrŠlku
— 31, 3. p-e i pomocník, p-e i ten
— 37, 7. p-e od meče v zemi své
— 46, 1. klesl Bél, padl Nébo
— 54,15. kdož by byl proti tobě, p-e 

Jer. 6,15. protož p-ou mezi padajícími
8, 4. p-li, aby nemohli povstati?

— 46, 6. o břeh řeky zavadili a p-li
— 16. p-ou jeden na druhého
— 49,26. p-ou mládenci jeho na ulicích
— 51, 8. v náhle p-e Babylon
— 49. i Babylon p. musí

s Babylonem p-ou zbití země 
Ez. 3,23. padl jsem na tvář; 43, 3.
— 13,12. a aj, když p-e ta stěna
— 33,12. aniž bezbožný v bezbožnosti p-e
— 39, 5. na svrchku pole p-eš

Dan. 3, 5. 10. p-ěte a klanějte se obrazu
— 23. p-li do prostřed peci ohnivé
— 9,20. p-a pokorně jsem se modlil
— 11,26. p-ou zbiti jsouce mnozí 

Oz. 4, 5. protož ve dne p-eš
p-e i prorok s tebou v noci

— 14. lid, kt. sobě nesrozumívá, p-e
— 5, 5. Izrael i Efraim p-ou

p-e také i Juda s nimi
— 10, 8. p-ěte na nás; Luk. 23, 30. Zj. 6, 16.
— 14, 9. přestupnici pak na nich p-ou 

Am. 5, 2. p-eť panna Izraelská
— 8,14. p-ou a nepovstanou více 

Jon. 1, 7. padl los na Jonáše 
Mat. 2,11. padŠe klaněli se jemu
— 4, 9. p-a, budeš mi se.klaněti
—  7,25. obořili se na ten dům, ale nep-1
— 27. obořili se na ten dům, i p-1
— 13, 4. p-la podlé cesty; Mk. 4, 4. Luk. 8,5.
— 5. p-la na místa skal.; Mk. 4, 5.

Luk. 8, 6.
—  7. p-la do trní; Mk. 4, 7. Luk. 8, 7.
— 8. p-la v zemi dobrou; Mk. 4, 8.

Luk. 8, 8.
— 18,26. p-na služebník ten, klaněl se
— 29. p-a spoluslužebník, prosil
— 21, 44. kdož by p-1 na kámen; Luk. 20, 18. 

Mk. 5,33. padla před ním, a pověděla mu
— 7,25. přišla a p-la k nohám jeho 

Jan 12,24. zrno pšeničné p-na v zemi 
Sk. 5, 5. Ananiáš, p-na zdechl
— 10. p-la před nohy jeho a zdechla 

ftím. 11,11. tak-liž klesli, aby p-li?
— 22. k těm, kt. p-li, zůřivost

1 Kor. 10,12. hlediž, aby nep-1
Žid. 3,17. jejichž těla p-la na poušti
— 6, 6. kdy by p-li, obnoviti se

11,30. věrou zdi Jericha p-ly

2 Petr 1,10. to činíce nep-ete nikdy
Zj. 1,17. p-1 jsem k nohám jeho; 19, 10.

— 5,14. těch 24 starců p-lo; 8. 4, 10. 19, 4.
— 8,10. hvězda p-la na třetí dli řek
— 14, 8. p-1, p-1 Babylon; 18, 2.
— 17,10. králů sedm j.; pět jich p-lo
— 22, 8. padl jsem, klaněti se chtěje

Páfofl.
Sk. 13, 6. 13.

Pahrbek.
1 M. 49,26. až ku končinám p-ů věčných
4 M. 23, 9. s p-ů spatřuji jej
— 14. vyvedl ho na vrch p-u

5M. 12, 2. na vrších vysokých a na p-ích
— 33,15. pro rozkoše p-ů věčných

Joz. 5, 3. obřezal syny Izr. na p-u Aralot
— 24,33. na p-u Finesa na hoře Efraim

1 Sam. 7, 1. do domu Ab. na p.; 2 Sam. 6, 3. 4.
— 10, 5. p. Boží, na kt. stráž Filistinská

1 Kr. 14,23. vystavěli háje na každém p-u 
2Kr. 16, 4. kadil na p-ích
— 17,10. obrazů na všelikém p-u

Job 15, 7. ty prvé než p-ové sformován?
ž. 65,13. p-ové plésánim přepasováni
— 72, 3. přinesou pokoj lidu i p-ové
— 114, 4. poskakovali p-ové jako jehňata
— 148, 9. chvalte H. hory i všickni p-ové 

Př. 8,25. než byli p-ové, zplozena jsem 
Pis. 4, 6. poodejdu k p-u kadidlovému
Iz. 2, 2. hora domu H. vyvýšena nad p-y
— 14. na všecky p-y vyvýšené
— 30,17. jako korouhev na p-u
— 40, 4. hora i p. ať j. snížen; Luk. 3, 5.
— 12. kdo zvážil p-y ná závaží
—■ 41,15. s p-y jako s plevami naložíš
— 54,10. byť i p-ové ustupovali
— 55,12. p-ové zvučně prozpěvovati budou
— 65, 7. na p-ích v lehkost uvodili mne 

Jer. 3,23. marné j. v p-ích doufáni
— 4,24. všickni p-ové pohybují se 

Ez. 34,26. okolí p-u svého požehnáním
Oz. 10, 8. dějí p-ům: Padněte; Luk. 23, 30.
Joel 3,18. budou p-ové oplývati; Am. 9, 13.
Nah. 1, 5. p-ové se rozplývají
Ab. 3, 6. sklonili se p-ové věční
Luk. 3, 5. každý p. b. ponížen; (Iz. 40, 4.)
— 23,30. říci p-ům: Přikrejte nás

Páchati.
lK r . 14, 9. zlost jsi p-al hojněji
Job 34,32. jestliže jsem nepravost p-al
Ž. 28, 3. s těmi, kt. páši nepravost
— 37, 1. záviděti těm, kt. páší nepravost
— 59, 3. vytrhni mne od těch, kt. páší nepr.
— 64, 3. před zbouřením těch, kt. páší nepr.
— 94,16. proti těm, jenž páší nepravost 
—. 101, 8. abych vyplénil, kdož páší nepr.

Př. 30,20. dí: nep-ala jsem nepravosti
Jer. 6,15. že ohavnost p-ali? 8, 12.
— 11,15. nestydatě páše nešlechetnosti
— 15, 4. pro ty věci, kt. p-al v Jeruzalémě
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Jer. 29,23. proto že p-ali nešlechetnost v Izr. 
Ez. 6, 9. pro nešlechetnosti, k t  p-ali
— 22,11. s ženou bližního páše ohavnost
— 33,26. pášete ohavnost; 29. 44, 13.
— 43,11. se hanbiti za všecko, což p-ali 

Dan. 12,10. bezbožnost p. budou
Mal. 3,15. kt. páší bezbožnost, vzdělávají se 
Ef. 4,19. aby všelikou nečistotu p-ali
1 Petr 4, 3. jsme libosti pohanů p-ali 

PádmoutL,
Dan. 3,27. aniž co ohněm páchli 

Pacholátko.
2M. 2, 6. a aj, plakalo p.
Iz. 11, 6. malé p. je povede
— 66, 7. prve než přišla bolest, porodila p. 

Mat. 18, 2. zavolav Ježíš p-a, postavil je
— 3. nebudete-li jako p-a, nevejdete
— 4. kdož by se ponížil jako p.
— 5. kdož by koli přijal p.

Mk. 9,36. vzav p. na lokty, řekl jim:
— 37. kdož by jedno z tak. p-ek přijal 

Žid. 11,23. viděli krásné p.
Pachole,

1 M. 37,30. p-te není, a já kam
— 42,22. nehřešte proti p-eti
— 43, 8. řekl Juda: Pošli to p. se mnou
— 44,22. nemůže p. opustiti otce svého
— 31. když uzří, že p-ete není
— 32. služebník tvůj slíbil za p.

1 Sam.20,21. pošli p. a dím: Shledej střely
— 36. běželo p. a on střílel daleko
— 38. sebravši p. Jonatovo střely

1 Kr. 11,17. Adad pak byl p. neveliké
— 14,12. když vcházeti budeš, tehdy umře p. 

2Kr. 2,23. p-ata posmívali se jemu
Př. 20, 11. po skutcích poznáno bývá i p.
Kaz. 4,15. ani se přidrželi p-te, potomka 
Pláč 5,13. p-ata pod dřívím klesají 
Zach. 8, 5. ulice plné budou p-at 

Pacholek.
2 Par. 28,10. myslíte podrobiti za p-y 
Mk. 1,20. opustivše otce svého s p-y 
Jan 18,18. stáli tu p-ci, kt. oheň udělali

Pacholík.
1 M. 17,14. neobřezaný p. (vyhlazen bude)
2 M. 1,17. báby živých nechávaly p-ů 
3M. 12, 2. žena porodí-li p-a
— 7. zákon té, kt. porodila p-a

Job 3, 3. noc, v níž bylo řečeno: Počat j. p. 
Luk. 2,23. p. otvíraje život, svátý Pánu 
Zj. 12, 5. porodila syna p-a
— 13. kt. porodila toho p-a

Pakli.
Iz. 41,23. p., učiňte něco dobrého neb zlého 

Palác.
Soud. 3,25. a aj, neotvíral dveří p-e
2 Sam.11, 2. procházeje se po p-i, uzřel ženu
— 16,22. rozbili Absolonovi stan na p-i 

2Kr. 1, 2. spadl skrze mříži p-e svého
— 15,25. zabil ho na p-i domu královského

2 Kr. 23,12. oltáře na vrchním p-i Achasovu
1 Par. 29, 1. ne člověku p. ten, ale H. býti má 
Ezd. 4,14. poněvadž dobrodiní p-e užíváme 
Neh. 3,31. až do p-e úhlového
ž. 45,16. vejdou na p. královský
— 48, 4. Bůh na p-ích jeho
— 14. popatřte na p-e jeho
— 104, 3. sklenul na vodách p-e své
— 122, 7. budiž upokojeni na p-ích tvých 

Př. 30,28. pavouk bývá na p-ích králov.
Pis. 8, 9. vzděláme na ni p. stříbrný
Iz. 13,22. hrozné potvory na p-ích
— 32,14. rozkošný p. opuštěn bude 

Jer. 6, 5. zkazme p-e její
— 9,21. smrt vešla na p-e naše
— 17,27. oheň sžíře p-e Jeruzalémské
— 22,13. kdo staví p-e své s křivdou 

Pláč 2, 5. sehltil všecky p-e jeho
Ez. 41,16. p-e vůkol po třech stranách
— 42, 3. byl p. naproti p-i třemi řady 

Dan. 4, 1. já Nab. kveta na p-u svém
— 26. procházeje se po p-u králov.

Oz. 8,14. oheň sžíře p-e jeho
Am. 1, 7. oheň, kt. sžíře p-e její; 10. 14.
— 6, 8. i p-ů jeho nenávidím
— 9, 6. vzdělal na nebesích p-e své

Pálati.
Jer. 15,14. oheň zanícený v prchlivosti mé na 

vás p. bude
Palec.

2M. 29,20. pomažeš p-e na pravé ruce; 3 M. 
8, 23. 24. 14, 14. 17. 25. 28. 
pomažeš p-e na pravé noze jejich;
3 M. 8, 23. 24. 14, 14. 17. 25. 28. 

Soud. 1, 6. zutínali mu p-e
— 7. sedmdesáte králů s uťatými p-i

Pálení.
3M. 6, 9. slově obět zápalná od p.

Palestina.
ž. 60,10. proti mně. P-o, trub
— 108,10. proti P-ě troubiti budu

Palice.
ž. 74, 6. řezby sekerami a p-emi otloukali 

Palič.
ž. 57, 5. bydlím mezi p-i

Páliti.
3 M. 1, 9. p. bude kněz všecko to na oltáři;

13. 17. 2, 2. 9. 4, 31. 7, 5. 4 M. 5,26.
— 2,16. p. bude pamětné její z obili
— 4,10. p. to bude na oltáři zápalu
— 26. tuk jeho p. bude na oltáři
— 6,12. p. b. na něm tuk pokojných oběti
— 7,31. p. b. tuk; 9, 10. 20. 16, 25. 17, 6.

2 Par. 16,14. p-ili to jemu ohněm velikým
— 21,19. nep-il mu lid vonných věd  

Jer. 7,31. p-ili syny i dcery své ohněm 
Ez. 39, 9. budou je p. ohněm sedm let 
Am. 4, 5. p-íce obět chvály z kvašených 
Mat 3,12. plevy p. bude; Luk. 3, 17,

30
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Žid. 13,11. p-ena bývají vně za stany 
Zj. 16, 8. dáno j. jemu p. lidi ohněm

Páliti se.
1 Koř. 7, 9. lépe ve stav manž., nežli p. se
2 Koř. 11,29. kdo se uráží, abych já se nep-il? 
Zj. 16, 9. p-ili se lidé horkem velikým

Pálívati.
Jer. 34, 5. jakož p-ali otcům tvým

Pálivost.
5 M. 28,22. bití tě bude H. p-í
Žid. 10,27. ohně prudká p., kt. žráti má
2 Petr 3,10. živlové p-í ohně rozplynou se

Palma.
2 M. 15,27. kdež bylo sedmdesát p-m; 4 M.33, 9. 
Soud. 4, 5. bydlila Debora pod p-ou
1 Kr. 6,29. stěny ozdobil řezbami palm 
Ž. 92,13. spravedlivý jako p. kvésti bude 
Pis. 7, 7. postava tvá podobná j. p-ě
— 8. vstoupím na p-u; Ez. 40, 16. 22.

26. 31. 34. 37. 41, 18. 25. 26.
Joel 1,12. p. i jabloň, všecko dříví polní 
Zj. 7, 9. p-y v rukou jejich

Palmoví.
5 M. 34, 3. Jericha, města p-ím osazeného

Palmový.
3 M. 23,40. naberouce sobě ratolestí p-ých 
Soud. 1,16. 3, 13. město p-é; 2 Par. 28, 15. 
Neh. 8,15. přineste ratolestí p-ých
Jer. 10, 5. jsou jako p. špalek tvrdý 
Jan 12,13. nabrali ratolestí p-ých

Památka*
1 M. 28,22. kámen, kt. jsem postavil na p-u
2 M. 3,15. tať j. p. má po všecky věky
— 12,14. budeť vám den ten na p-u
— 13, 9. budeť jako p. před očima tvýma
— 17,14. vpiš to do knih na p-u
— 20,24. rozkáži slaviti p-u jména svého
— 28,12. 29. nositi před H. na p-u
— 30,16. na p-u před H. k očištění duší

4 M. 31,54. na p-u synů Izraelských před H.
5 M. 25,19. vyhladíš p-u Amalecha
Joz. 4, 7. kamenové na p-u synům Izrael. 
Neh. 2,20. nemáte ani p-y v Jeruzalémě
Est. 9,28. p. jejich nepřestane u potomků
Job 18,17. p. jeho zahyne ze země; Ž. 109,15.
Ž. 9, 7. zahynula p. jejich s nimi
— 30, 5. p-u svatosti jeho; 97,12.
— 34,17. aby vyplénil ze země p-u jejich
— 102,13. p. tvá od národu do pron.; 135, 13.
— 111, 4. p-u způsobil předivnými skutky;

(2 M. 12, 14. Luk. 22, 19.)
Př. 10, 7. p. spravedlivého požehnaná
Kaz. 2,16. není p. moudrého jako i blázna
— 9, 5. v zapomenutí přišla p. (mrtvých)

Iz. 26,14. zahladil všecku p-u jejich
Oz. 14, 7. jehož p. jako vína Libánského
Mat. 26,13. b. praveno na p-u její; Mk. 14, 9.
Luk. 22,19. čiňte na mou p-u; 1 Kor* 11, 24. 25.

Pamatovati.
2 M. 13, 3. p-ujte na den tento
5 M. 5,15. p-uj, že jsi byl služ.; 15, 15. 24, 18.
— 16, 3. aby p-al na den, v kt. vyšel

2 Par. 6, 42. p-uj na milosrdenství
Neh. 4,14. na Pána velikého a hroz. p-ujte 
Ž. 78,39. nebo p-al, že jsou tělo
— 42. nep-ali na moc jeho
— 103,18. p-ují na přikázaní jeho
—• 105, 8. p-uje věčně na smlouvu svou
— 106, 4. p-uj na mne H. pro milost
— 7. aniž p-ali na milosrdenství
— 109,16. nep-al, aby činil milosrdenství
— 136,23. v snížení našem p-uje na nás 

Kaz. 5,20. nebude p. na dny života svého
— 12, 1. p-uj na Stvořitele svého 

Iz. 47, 7. aniž jsi p-ala na cíl jeho 
Pláč 1, 9. nep-ala na skončení své
Ez. 18, 24. na spravedlnosti j. nebude p-áno 
Mal. 4, 4. p-ujtež na zákon Mojžíše 
Mat. 16, 9. nep-ujete na těch pět chlebů?
Jan 15,20. p-ujte na tu řeč

16,21. nep-uje na soužení pro radost 
Sk. 20, 35. musíme p. na slova Pána Ježíše 
Gal. 2,10. abychom na chudé p-ali 
Kol. 4,18. p-ujtež na mé vězení
1 Tes. 1, 3. p-ujíce na skutek víry vaší
— 2, 9. p-ujete na práci naši

2 Tim. 2, 8. p-uj, že Ježíš Kristus vstal
2 Petr 3, 2. abyste p-ali na slova předpověd. 
Juda 17. p-ujte na slova předpověděná

Pamět.
1 M. 40,14. mějž mne v své p-i
2 M. 28,12. kameny pro p.; 39, 7.
4 M. 5,15. obět, uvozující v p. nepravost
— 16, 40. pro p., aby nepřistupoval jiný

5 M. 32,26. rozkáži přestátí p-i jich
2 Sam.18,18. aby zůstala p. jména mého 
ž. 31,13. vyšel jsem z p-i, jako mrtvý
— 45,18. v p. uvoditi jméno tvé
— 77, 6. přicházeli mi na p. dnové
— 109,14. přijdiž na p. nepravost předků
— 112, 6. v p-i věčné bude spravedlivý
— 145, 7. p. mnohé dobroty tvé hlásati b. 

Kaz. 1,11. není p-i prvních věci
Iz. 23,16. zpívej, abys v £. uvedena byla
— 43,26. přiveď mi ku p-i, suďme se 

Jer. 23,27. vyrazili z p-i lidu jméno mé 
Ez. 3,20. aniž na p. přijde spravedlnost
— 33,13. spravedlnost jeho nepřijde na p. 

Dan. 2, 8. že mi vyšel z p-i ten sen
Sk. 10, 4. vstoupily na p. před tváří Boží
— 31. almužny tvé jsouť v p-i
— 20,31. v p-i majíce, že jsem nepřestával

1 Kor. 11, 2. že všecky věci mé v p-i máte
Zj. 16,19. Babylon veliký přišel na p.

Pamětliv býti.
Neh. 1, 8. budiž p., prosím, na slovo
— 5,19. budiž p. na mne; 13, 31.
— 13,14. 29. budiž p., Bože můj!

Job 10, 9. p. buď, že jsi mne jako hlinu
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Ž. 8, 5. co j. člověk, že jsi naň p.?
— 25, 7. podlé milosrd. p. buď na mne
— 63, 7. na tě p. jsem i na ložci svém
— 105,42. p. byl na slovo svatosti své
— 111, 5. p. jsa věčně na smlouvu svou
— 132, 1. p. buď H., na Davida 

Luk. 1,54. byv p na milosrdenství
Pamětné.

3M. 2,16. páliti bude kněz p. její z obilí
— 5,12. p. její, páliti to bude na oltáři
— 6,15. p. její Hospodinu

4 M. 5,26. hrst p-ého z oběti suché 
Oz. 12, 5. p. jeho j. Hospodin

Pamětný.
3M. 24, 7. kouření p-é v obět ohnivou H. 
4M. 5,15. obět suchá p-á j.
— 18. dá jí obět suchou p-ou

Ez. 26,11. sloupové p-í sily tvé padnou 
Mal. 3,16. psána j. kniha p-á před H.

Pamfilieký.
Sk. 27, 5. přes moře P-é

Pamfilie.
Sk. 2,10. 13, 13. 14, 24. 15, 38.

Pán (Bůh).
1 M. 18, 3. P-e můj, jestliže nalezl jsem m.
— 30. 32. nechť se nehněvá P. můj 

2M. 34, 9. našel-li jsem milost, P-e
nechť jde P. uprostřed nás

5 M. 10,17. Hospodin j. P. pánů
Soud. 6,13. ó P-e můj, jestliže H. s námi j.
2Kr. 7, 6. P. učinil to, aby slyšelo vojsko
Neh. 4,14. na P-a velikého a hrozného
2. 2, 4. P. posmívá se jim
— 8, 2. H., P-e náš, jak důstojné j.
— 16, 2. rciž duše má H.: Ty jsi P. můj
— 40,18. P. však pečuje o mne
— 44,24. procitiž, proč spíš, ó P-e?
— 45,12. onť j. P. tvůj, protož skláněj se
— 62,13. že tvé, P-e, je milosrdenství
— 71, 5. ty jsi má naděje, P-e
— 73,20. P-e, obraz ten jejich za nic
— 86, 5. ty jsi, P-e, dobrotivý
— 8. žádného tobě podobného, ó P-e
— 89, 50. milosrdenství tvá první, ó P-e?
— 90, 1. P-e, ty jsi býval příbytek
— 110, 1. řekl H. P-u mému: Seď
— 130, 3. Hospodine P-e, kdo ostojí
— 135, 5. P. náš nade všecky bohy
— 136, 3. oslavujte P-a pánů
— 147, 5. velikýť j. P. náš

Př. 26,10. veliký P. stvořil všecko 
Iz. 6, 1. viděl j. P-a sedícího na trůnu
— 49,14. P. zapomenul se na mne
— 51,22. takto praví P. tvůj, H.

Dan. 9,17. vyslyš pro P-a
— 19. vyslyšiž, ó P-e, P-e, odpusť

P-e, pozoruj a učiň
— 10,19. nechť mluví P. můj

Am. 9, 1. viděl jsem P-a, an se postavil 
Mich. 4,13. zboží jejich P-u vší země

Mal. 1, 6. jestliže jsem P., kde j. bázeň má
Mat. 7,21. 22. ne každý, kdož mi říká: P-e, 

P-e; 25, 11. Luk. 6, 46.
— 8, 6. P-e, služebník můj leží šlakem
— 8. P-e, nejsemť hoden, abys vŠel
— 21. P-e, dopusť mi prvé od jí ti
— 25. P-e, zachovej nás, hynemeť
— 9,38. proste P-a žně, ať; Luk. 10, 2.
— 11,25. Otče, P-e nebe; Luk. 10, 21.
— 12, 8. j. p-em i soboty; Mk. 2, 28.
— 14,28. P-e, jestliže jsi ty, rozkaž
— 30. P-e, pomoz mi; 15, 25.
— 15,22. smiluj se, P-e; 20, 30. 31.
— 27. takť j., P-e, avšak; Mk. 7, 28.
— 16,22. odstup to od tebe, P-e
— 17, 4. P-e, dobré j. nám tuto býti
— 21, 3. P. jich potřebuje; Mk. 11, 3.

Luk. 19, 31.
42. ode P-a stalo se toto; Mk. 12, 11.

— 22,43. 45. D. nazývá ho P-em; Luk. 20,44.
— 44. řekl P. P-u mému; Mk. 12, 36.

Luk. 20, 41. 42. Sk. 2, 34,
— 45. poněvadž David P-em ho nazývá
— 25,11. P-e, P-e, otevři nám!
— 37. P-e, kdy jsme tě vídali lačného
— 26,22. zdali já jsem, P-e?
— 28, 6. vizte místo, kdež ležel P.

Mk. 9,24. věřím, P-e, spomoz nedověře mé
— 16,19. P. zhůru vzat j. do nebe
— 20. P. jim pomáhal a slov jejich potvr. 

Luk. 1,25. že tak mi učinil P.
28. P, s tebou, požehnaná ty

— 43. přišla matka P-a mého
— 2,11. spasitel, kt. j. Kristus P.
— 22. aby ho postavili P-u
— 5, 8. odejdi ode mne, P-e
— 6, 5. Syn člov. p-em i dne sobotního
— 7, 6. P-e, nepřidávej sobě práce
— 9, 54. P-e, chceš-li, ať díme, aby oheň
— 11, 1. P-e, nauč nás modliti se
— 22, 61. obrátiv se P., pohleděl na Petra
— 23, 42. P-e, rozpomeň se na mne
— 24, 34. vstal P. právě

Jan 6,34. P-e, dávejž nám chléb ten
— 68. Pane, ke komu půjdeme?
— 9, 38. věřím, P-e, a klaněl se; 11, 27.
— 11,21. P-e, kdy bys ty byl zde; 32.
— 34. P-e, pojď a pohleď
— 13,13. nazýváte mne Mistrem a P-em
— 20, 2. 13. vzali P-a z hrobu, a nevíme
— 18. že by viděla P-a; 20. 25.
— 28. P. můj a Bůh můj
— 21, 7. 12. řekl Petrovi: P. jest 
—> 17. P-e, ty znáš všecko, ty víš
— 21. dí Ježíšovi: P-e, co pak tento?

Sk. 1,24. P-e, všech srdci zpytateli
— 2, 36. B. i P-em ho učinil i Kristem
— 4,29. P-e, pohlediž na pohrůžky jejich
— 7,59. P-e Ježíši, přijmi ducha mého
— 60. P-e, nepokládej jim toho za hřích
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Sk. 8,24. modltež vy se za mne P-u
— 9, 5. kdo jsi P-e? A P. řekl; 26, 15.
— 6. P-e, co chceš, abych činil; 22, 10.
— 10. P. u vidění: Ananiáši

a on řekl: Aj, já P-e
— 10, 4. co chceš, P-e?
— 14. nikoli P-e, neboť jsem nikdy
— 36. Ježíše Kr., kt. j. P-em všeho 

ilím. 10, 9. vyznáš-li ústy P-a Ježíše
— 12. tentýž P. všech, bohatý j.
— 12,11. duchem vroucí, P-u sloužíce
— 19. já odplatím, praví P.
— 14, 8. buď že jsme živi, P-u živi

buď že mřeme, P-u mřeme
1 Kor. 1,31. kdo se chlubí, v P-u; 2 Kor. 10,17.
— 2, 8. nebyliť by P-a slávy ukřižovali
— 3,20. znáť P. přemyŠlování moudrých
— 4, 4. ten, ježto mne soudí, P. jest
— 5. až by přišel P., kt. i osvítí
— 7,12. jiným pravím já, a ne P.
—- 39. můž se vdáti toliko v P-u
— 8, 6. máme jednoho P-a Ježíše Krista
— 10,22. či k hněvu popouzíme P-a?
— 11,23. já zajisté přijal jsem ode P-a
— 12, 3. žádný nemůže říci P. Ježíš
— 5. rozdílná přisluhování, ale tentýž P.
— 15, 47. druhý člověk sám P. s nebe

2 Kor. 3,17. P. j. Duch ten
— 5, 8. vyjiti z těla a přijíti ku P-u
— 8, 5. sebe nejprvé dali P-u, i nám
— 11,17. nemluvímť jako ode P-a 

Eř. 4, 5. jeden P., jedna víra
— 5,10. což by se dobře líbilo P-u
— 19. plésajíce v srdcích svých P-u
— 22. mužům poddány buďte jako P-u
— 6, 7. jakožto P-u a ne lidem; Kol. 3,23.
— 9. máte P-a v nebesích; Kol. 4, 1.

Fil. 2,11. Ježíš Kr. j. P-em v slávě
— 4, 5. P. blízko; (ž. 119, 151.)

1 Tes. 3, 8. jestliže vy stojíte v P-u
— 12. vás ten P. račiž rozmnožiti
— 4,17. vždycky s P-em budeme

2 Tes. 3, 3. věrnýť j. P., kt. utvrdí vás
— 16. P. budiž se všemi vámi

1 Tim. 6,15. P. panujících; Zj. 19, 16.
2 Tim. 2,19. znáť P. ty, kt. jsou jeho
— 21. nádobou užitečnou P-u

Žid. 2, 3. vypravováno skrze samého P-a
— 8,11. nebudouť učiti: Poznej P-a
— 12, 6. kohož miluje P., tohoť tresce 

Jak. 4,15. bude-li P. chtíti a budeme-li živi
— 5, 4. hlas v uši P-a zástupů vešel
— 11. velmi j. milosrdný P.

1 Petr 2,13. poddáni lidsk. zřízeni pro P-a
2 Petr 2, 1. toho P-a zapírajíce
—> 9. umíť P. pobožné vytrhnouti
— 3, 9. nemeškáť P. s naplněním slibů 

Juda 9. ale řekl: Ztresciž tě P.
Zj. 1, 8. jáť j. počátek i konec, praví P.
— 4,11. hoden jsi, P-e, přijíti slávu
— 6,10. až dokud, P-e svátý, nesoudíš

Zj. 14,13. mrtví, kt. v P-u umírají
— 15, 3. předivní j. skutkové tvoji, P-e
— 17,14. P. pánů j. a Král králů
— 19,16. Král králů a P. pánů
— 22,20. přijdiž tedy, P-e Ježíši

Pán Bůh.
Ž. 38,16. za mne odpovíš, P-e Bože můj
Mat. 4, 7. neb. pokoušeti P-a B..; Luk. 4,12.
— 10. P-u Bohu klaněti se; Luk. 4, 8. 

Mk. 12,29. slyš Izr., P. Bůh náš P. jeden j. 
Luk. 1,32. dáť jemu P. Bůh stolici Davida
— 68. požehnaný P. Bůh Izraelský 

Zj. 4, 8. svátý, svátý, svátý P. Bůh

Páně.
Mat. 3, 3. připravujte cestu P.; Mk. 1, 3.

Luk. 3, 4. Jan 1, 23.
Luk. 1,38. řekla Maria: Aj, děvka P.
— 2,26. až by prvé uzřel Krista P.
— 4,19. zvěstovati léto P. vzácné
— 22,61. rozpomenul se Petr na slovo P.

Sk. 19,20. tak mocně rostlo slovo P.
— 21,14. staň se vůle P.

ftim. 11,34. kdo poznal mysl P.; 1 Kor. 2, 16.
— 14, 8. tak buď živi, buď že umíráme,

P. jsme
1 Kor. 7, 34. nevdaná pečuje o to, což j. P.
— 10,26. 28. P-ť j. země i plnost její
— 11,26. smrt P. zvěstujete
— 29. nerozsuzuje těla P.

2 Kor. 3,17. kdež j. Duch P., tu i svoboda
— 18. od slávy v sl., jakožto Ducha P. 

žid. 12, 5. nepohrdej kázni P.
Jak. 5, 7. trpěliví buďte až do příchodu P.
— 11. dokonáni P. viděli jste

Zj. 1,10. byl jsem u vytržení ducha v den P.

Pán (anděl).
1 M. 19, 2. prosím, p-i moji, uchylte se 
Joz. 5,14. co p. můj chce mluviti služebníku

Pán (člověk).
1 M. 18,12. i p. můj se sestaral
— 23, 6. slyš nás, p-e milý! Kníže Boží
— 24,56. ať jdu ku p-u svému
— 27,29. budiž p-em bratří svých
— 37. ustavil jsem ho p-em nad tebou
— 32,18. dar tento j. poslán p-u mému E.
— 37, 8. zdaliž p-em jiaším budeš?
— 39, 2. Jozeí bydlil v domě p-a svého
— 8. aj, p. můj neví tak jako já
— 44,18. slyš mne, p-e můj

2M. 21, 5. miluji p-a svého, nevyjdu
— 22, 8. postaven b. p. domu před soudce
— 11. přijme jej p. věci té 

Soud. 19,27. když pak vstal p. její ráno 
1 Sam.22,12. odpověděl: Ej, p-e můj!
— 30,13. opustil mne p. můj

1 Kr. 22,17. řekl H.: Nemají p-a tito
2 Kr. 6, 5. zkřikl a řekl: Ach, p-e můj
— 15. p-e můj! což budeme děla ti?

Est. 1,22. aby každý muž byl p-em domu
Ž. 8, 7. p-em jsi ho učinil
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2. 12, 5. kdo j. p-em našim?
— 123, 2. oči služebníků k rukám p-ů 

Př. 1,19. zisk duši p-a svého uchvacuje
— 23, 1. když sedneš k jídlu s p-em
— 27,18. kdo ostříhá p-a, poctěn bude
— 29,12. p-a toho, kt. rád poslouchá lživých
— 26. mnozí hledají tváři p-ů
— 30,10. nesoč na služebníka před p-em 

Iz. 26,13. panovaliť nad námi p-i jiní 
Jer. 22,18. kvíliti: Ach p-e!; 34, 5.
— 51, 46. ukrutenství v zemi a p. na p-a 

Dan. 7,27. všickni p-i jemu sloužiti budou 
Mat. 6,24. žádný dvěma p-ům sloužiti
— 10,24. 25. není služebník nad p-a;

Jan 13, 16.
— 15,27. drobty, kt. padají se stolu p-ů
— 18,26. p-e, poshovej mi
— 34. rozhněvav se p. jeho, dal jej 
—« 20, 8. p. vinice; Mk. 12, 9.
— 24,48. prodlívá p. můj; Luk. 12, 45.
— 25,24. p-e, věděl jsem, že jsi přísný 

Mk. 13,35. nevíte, kdy p. domu přijde 
Luk. 13, 8. p-e, ponechejž ho i tohoto léta
— 14,22. p-e, stalo se, jakž jsi rozkázal
— 16, 3. p. odjímá ode mne vládařství 

Sk. 16,30. p-i, co já mám činiti, abych 
Řím. 14, 4. p-u svému stojí aneb padá
1 Kor. 8, 5. mnozí bohové, a p-i mnozí
Gal. 4, 1. jsa p-em všeho
Ef. 6, 5. buďte poslušní p-ů; Kol. 3, 22.
— 9. p-i, též se tak mějte k nim 

Kol. 4, 1. p-í, spravedlivě se služebníky
1 Tim. 6, 1. ať mají p-y své za hodné
— 2. kt. mají p-y věřící

Tit. 2, 9. ať jsou poddáni p-ům svým
1 Petr 3, 6. Sára p-em jej nazývajíc

Pán (všeobecně).
Př. 6, 7. mravenec nemaje vůdce, ani p-a 
Ab. 1,14. zeměplazu, k t nemá p-a 
Ef, 6,12. proti světa p-ům temnosti

Pancíř.
1 Sam 17, 5. v p. brněný byl oblečen

p. vážil pět tisíc lotů oceli
— 38. Saul oblékl ho v p.

1 Kr. 22,34. kdež se p. spojuje
Neh. 4,16. polovice držela kopí a p-e 
Iz. 59,17. oblékl spravedlnost jako p.
Jer. 46, 4. zobláčejte se v p-e
— 51, 3. kt. kráčí v p-i svém, dím:

Ef. 6,14. oblečeni v p. spravedlnosti
1 Tes. 5, 8. oblečeni v p. viry a lásky 
Zj. 9, 9. p-e, jako p-e železné
— 17. měli p-e ohnivé a hyacintové

Panenství,
3 M. 21,13. ženu v p. jejím za manž. Ez. 44,22.
5 M. 22,15. znamení p. děvečky
— 17. nenalezl jsem při dceři tvé p. 

Soud. 11,37. 38. ať jdu a opláči p. svého 
Ez. 23, 3. 8. opiplány prsy p. jejich 
Luk. 2,36. živa s mužem sedm let od p.

Pánev.
2 Kr. 16,17. odjal od nich p-e
1 Par. 9,31. věcí, kt. se na p-i smažily
2 Par. 6,13. výstupek ku podobenství p-e 
Ez. 4, 3. vezmi sobě p. železnou

Paní.
1M. 16, 4. zlehčila sobě p. svou
— 8. od Sarai p. své já utíkám
— 9. navrať se ku p. své

1 Kr. 17,17. syn ženy, p. toho domu
2. 123, 2. oči děvky k rukám p. její 
Př. 30,23. když dědičkou bývá p. své 
Iz. 47, 5. nebudou tě nazývati p. království
— 7. říkalas: Na věky budu p.

2 Jan 1. starší v Kristu vyvolené p.
Panic.

Mat. 19,12. p-ové, kt. se tak zrodili 
p-ové, učiněni od lidí 
p-ové, kt. se sami oddali 

Zj. 14, 4. nejsou poškvrněni, nebo p-ové jsou 
Panictví.

Mat 19,12. kt. se sami v p. oddali

Pankhart.
Zach. 9, 6. bude bydliti p. v  Azotu 

Panna.
1 M. 24,16. byla velmi krásná, p.
— 43. nechžť p., kt. vyjde vážiti vody

2 M. 22,16. by kdo namluvil p-u; 5 M. 22, 28.
4 M. 31,18. 35. p-y, kteréž nepoznaly muže 
Soud. 19,24. dceru svou, kt. p-ou j.
2 Sam.13, 2. Támar p. byla
1 Kr. 1, 2. nechť pohledají králi p-y
2 Kr. 19,21. posmívá se tobě p., dc. S.; Iz. 37,22. 
Est. 2, 2. nechť hledají králi p-en krásných 
Job 31, 1. proč bych hleděl na p-u?
2. 45,15. p-y za ní, družičky její
— 78,63. p-y jeho nebyly chváleny
— 148,12. mládenci i p-y chvalte jméno H. 

Př. 30,19. cesty muže při p-ě
Pis. 2, 2. tak přítelkyně má mezi p-ami 
Iz. 7,14. aj, p. počne a porodí; M at 1, 23.
— 23, 4. aniž odchovám p-en
— 12. nebudeš se veseliti, p-o, dc. S.
— 47, 1. seď v prachu, p-o, dcero BabyL
— 62, 5. jakož pojímá mládenec p-u 

Jer. 2,32. se zapomíná p. na ozdoby?
— 6, 2. p-ě krásné připodobnil dceru S.
— 31, 4. ještě vzdělána budeš, p-o Xzr.
— 13. tehdáž veseliti se bude p.
— 21. navrať se, p-o Izraelská
— 51,22. abych rozrážel skrze tebe p-u 

Pláč 1, 4. p-y jeho smutné jsou
— 2,10. přepasují se žíněmi p-y Jeruz.
—  21. p-y i mládenci padli od meče
— 5,11. p-ám v městech násilé činí

Ez. 44,22. p-y ze semene domu Izraelského 
Dan. 11,17. dá jemu krásnou p-u 
Am. 5, 2. aniž více povstane p. Izraelská 
Mat 1,23. aj, p. těhotná bude a porodí
— 25, 1. podobno král. nebeské 10 p-ám
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Luk. 1,27. poslán ku p-ě, zasnoubené 
jméno p-y Maria 

Sk. 21, 9. měl 4 dcery p-y, prorokyně
1 Kor. 7,25. o p-ách přikázáni Páně nemám
— 28. vdala-li by se p., nezhřešila
— 36. za neslušnou věc p-ě pokládá
— 37. kdož uložil, aby choval p-u svou

2 Kor. 11, 2. zasnoubilť jsem vás čistou p-u
Panování.

Job 25, 2. p. a hrůza Boží působí pokoj 
—. 38, 33. můžeš-li spravovati p. jejich?

Ž. 103, 22. na všech místech p. jeho
— 114, 2. Izrael p-ím jeho
— 145,13. p. tvé nad každým pokolením 

Dan. 3,33. p. jeho od národu do pronárodu
— 4, 31. p. jeho j. p. věčné
— 6,26. nebude zrušeno p. jeho 

Zach. 9,10. p. jeho od moře až k moři
Panovati.

1 M. 1,26. ať p-u jí nad rybami mořskými atd.
— 3,16. on p. bude nad tebou
— 4, 7. ty p. budeš nad ním
— 27,40. přijde Čas, že budeš p.

3M. 25,43. 53. nebudeš p. nad ním tvrdě
— 26,17. p. b. nad vámi, kt. vás nenávidí

4 M. 16,13. také chceš p. nad námi?
— 24,19. p. bude pošlý z Jákoba

5M. 15, 6. budeš p. nad národy mnohými 
Soud. 8,22. p-uj nad námi i ty i syn 
2Sam.23, 3. ten, kdož p. bude nad lidem
1 Par. 4,22. kt. p-ali v Moáb
— 29,12. ty Hospodine p-uješ nade vším

2 Par. 20, 6. zdaliž nep-uješ nade všemi král.? 
Est. 9, 1. p-ali 2idé nad těmi, kt. je v nenáv. 
Job 34,17. zdaliž by p. mohl?
Ž. 19,14. aby nade mnou nep-ali
— 22,29. ont p-uje nad národy
— 49,15. upřímní p. budou nad nimi
— 66, 7. p-uje v síle své nade vším světem
— 72, 8. p. bude od moře až k moři
— 103,19. kralování j. nade vším p-uje
—  110, 2. p-uj uprostřed nepřátel
— 119,133. aby nade mnou p. měla nepravost
— 136, 8. slunce, aby p-alo ve dne
— 9. hvězdy, aby p-aly v noci 

Př. 8,16. skrze mne knížata p-ují
— 12,24. ruka pracovitých p. bude
— 16,32. kdož p-uje nad mysli svou
— 17, 2. služebník p. bude nad synem
— 22, 7. bohatý nad chudými p-uje
— 29, 2. když p-uje bezbožník, vzdychá lid 

Kaz. 2,19. p. bude nade vší prací mou
— 8, 9. časem p-uje člověk nad člověkem 

Iz. 3, 4. děti p. budou nad nimi
— 12. ženy p-ují nad nim
— 14, 2. p. budou nad násilníky svými
— 19, 4. král přísný p. bude nad nimi
— 26,13. p-aliť jsou nad námi páni jiní
— 32, 1. knížata v soudu p. budou
— 40,10. rámě jeho p* bude nad ním
— 63,19. nad nimi jsi nikdy ncp-al

Jer. 2,31. proč řiká lid můj: P-ujeme
— 5,31. kněží p-ují skrze ně 

Pláč 5, 8. služebnici p-uji nad námi 
Dan. 4,14. Nejvyšší p-uje nad královstvím
— 23. jakž poznáš, že nebesa p-uji 

Oz. 11,12. když ještě Juda p-al s Bohem 
Zach. 6,13. seděti a p. bude na trůnu svém 
Mat. 20,25. knížata národů p-uji; Luk. 22, 25. 
fUm. 6, 9. smrt nad nim již nep-uje
— 12. nep-ujž hřích v smrtelném těle
— 7, 1. zákon p-uje nad člověkem
— 14, 9. aby nad živ. i nad mrtvými p-al
— 15,12. povstane, aby p-al nad pohany

2 Kor. 1,24. ne jako bychom p-ali nad vírou 
1 Petr 5, 3. jako p-ujíce nad dědictvím P?

Panovník.
1 M. 45, 8. za p-a po vši zemi Egyptské 
Joz. 3,11. truhla smlouvy P-a vší země 
ž. 105,20. p. lidu svobodna ho učinil
— 21. ustanovil p-em všeho vládařství 

Př. 28,15. nedvěd hladovitý j. p. bezbožný 
Iz. 16, 1. pošlete beránky p-u země
Jer. 30,21. p. jeho z prostředku jeho 
Mich. 5, 2. ten, k t má býti P-em v Izraeli 
Zach. 4,14. dvě olivy, kt. u P-a vší země 
Mal. 3, 1. přijde do chrámu svého P.

Panovník Hospodin.
1 M. 15, 2. P-če H-e, což mi dáš?
2 M. 23,17. ukáže se před tváří P-a H.;34,23. 
5M. 9,26. P-če H-e, nezatracujž lidu svého
2 Sam. 7,18. 20. kdo jsem já, P-če H-e
— 19. jeŠtěť se to málo vidělo, P-če H-e

j. to povaha lidská, P-če H-e
— 28. P-če H-e, ty sám jsi Bůh

ž. 71,16. přistoupě k všeliké moci P-a H-a 
Iz. 50, 7. P. H. spomáhá mi
— 61, 1. Duch P-a H-a j. nade mnou 

Jer. 1, 6. ach P-če H-e, neumím mluviti 
Ez. 33,11. živť jsem já, dí P. H.; 18,3. Sof. 2,9. 
Am. 3, 7. nečinit P. H. ničeho
— 8. P. H. velí, kdož by neprorokoval

Panství.
Dan. 6,26. na všem p. království mého
— 7,14. dáno j. jemu p. a sláva

jeho p. jest p. věčné
— 26. p. jeho odejmou, vyplení a
— 27. p. i důstojnost královská dána b. 

Juda 8. p-im pak pohrdají

Panstvo.
Ef. 1,21. vysoce nade všecko knižatstvo i p. 
Kol. 1,16. buďto trůnové neb p-a

Pant.
1 Kr. 7,50. p-y zlaté ke dveřím

Panující.
2Sam.23, 3. b. spravedlivý, p. v bázni B.
Kaz. 9,17. křiku p-iho mezi blázny 
Iz. 14, 5. potři skal H. prut p-ich
— 6. p-ího v hněvě nad národy
— 49, 7. toto praví H. služebníku p-ich
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Pánvice.
3M. 2, 5. obět suchou na p-i smaženou 
2Sam.l3, 9. Támar vzavši p-i
1 Par. 23,28. 29. aby byli ku pomoci při p-ich

Papír.
2 Jan 12. se svěřiti černidlu a p-u

Paprslek.
Mal. 4, 2. zdraví bude na p-cích jeho 

Pár.
Am. 2, 6. nuzného za p. střevíců; 8, 6. 

Pára.
1 M. 2, 6. p. vystupovala ze země 
Job 36,33. když p. vzhůru vstupuje
2. 135, 7. způsobuje to, že p-y vystupuji
—  148, 8. sníh a p. vykonávající rozkaz 

Jer. 10,13. vystupovaly p-y od kraje země 
Sk. 2,19. oheň a p-u dýmovou (Joel 2, 30.) 
Jak. 4,14. jaký j. život váš? p. zajisté

Paralipomenon.
Neh. 12,23. zapsáni v knize P.

Pardus.
Pis. 4, 8. z peleší lvových, a s hor p-ových 
Iz. 11, 6. bude p. s kozlátkem ležeti 
Jer. 5, 6. p. číhati bude u měst jejich
—  13, 23. může-li změniti p. peřestost 

Dan. 7, 6. aj, jiná podobná p-ovi
Oz. 13, 7. jak p. vedlé cesty číhati b.
Zj. 13, 2. byla šelma ta podobná p-ovi 

Pariový.
Est. 1, 6. na podlaze p-é 

Parménas.
Sk. 6, 5.

Partští.
Sk. 2, 9.

Parvaiinský.
2 Par. 3, 6. zlato to bylo zlato P-é

Pařez.
Iz. 11, 1. Vyjdeť proutek z p-u Izai
—  40,24. kořene poušti do země p. jejich

Pás.
2M. 28, 4. roucha, kt. udělají: p.
—  39. p. dílem krumpéřským; 39, 29.
—  40. p-y také uděláš
—  29, 9. zopasuješ je p-y; 3 M. 8, 7. 13. 

3M. 16, 4. p-em lněným opáše; Jer. 13, 1. 2.
1 Sam.18, 4. dal Davidovi roucho až do p-u
2 Sam.18,11. povinen dáti p. rytířský
1 Kr. 2, 5. zmazal krvi p. svůj rytířský
2 Kr. 1, 8. p-em koženým; Mat. 3,4. Mk. 1,6. 
Job 12,18. p-em přepasu je bedra
2. 109,19. p. k ustavičnému opasováni 
Př. 31,24. též i p-y prodává kupci 
Iz. 3,24. místo p-ů roztrženi
— 11, 5. spravedlnost b. p-em bedr jeho
—  22,21. p-em tvým potvrdím ho
—  23,10. neniť tam více ani p-u 

Jer. 13,10. podoben p-u, kt. se nehodí 
Ez. 47, 4. provedl mne vodou do p-u

Dan. 5, 6. p-ové bedr jeho rozpásali se 
Sk. 21,11. Agabus vzal p. Pavlův, a svázav 

muže, jehož j. p. tento, tak sváží 
Zj. 1,13. přepás, na prsech p-em zlatým
— 15, 6. přepásáni na prsech p-y zlatými

Pascíhur.
1 Par. 9,12. P., syn Malchiášův; Neh. 10, 3. 11, 

12. Jer. 38, 1,
Ezd. 2,38. synů P-ových 1247.
Jer. 20, 1. P., syn Immerův, kněz
— 2. ubil P. Jeremiáše
— 3. 6. nenazval H. jména tvého P.
— 21, 1. poslal král Sedechiáš P-a
— 38, 1. Gedaliáš, syn P-ův

Past.
ftím. 11, 9. budiž jim stůl jejich p-mi 

Pastevný.
1 Kr. 4,23. dvadceti volů p-ých

Pásti.
1 M. 29, 9. Ráchel p-la stádo
— 30,31. p. b. a ostříhati dobytka tvého
— 36,24. Ana pásl osly Sebeona
— 37,13. nepasou bratři tvoji v Síchem?

2 M. 3, 1. Mojžíš pásl dobytek Jetry
1 Sam.16,11. nejmladši, a aj, pase ovce; 17, 15.
2 Sam. 5, 2. ty p. budeš lid můj Izr.; 1 Par. 11,2. 
Job 24, 2. stádo, kt. mocí zajali, p-ou
2. 23, 2. na pastvách zelených p-e mne
— 28, 9. pas je i vyvyš je až na věky
— 78,71. aby pásl Jákoba, lid jeho
— 72. pásl je v upřímnosti srdce

Př. 10,21. rtové spravedlivého p-ou mnohé 
Iz. 3,16. dcery Siónské pasou očima
— 40,11. jako pastýř stádo své p. bude
— 61, 5. cizozemci p. budou stáda vaše 

Jer. 2,16. p-ou na vrchu hlavy tvé
— 3,15. p. vás budou uměle a rozumně 

Ez. 34, 2. 8. p-ou sami sebe; Juda 12.
— 3. stáda však nepasete
— 14. na pastvě dobré p. je budu
— 15. já p. budu stádo své
— 16. nebo je p. budu v soudu
— 23. vzbudím pastýře, kt. je p. bude;

tenť je p. bude a ten b. jejich past, 
Oz. 9, 2. obilnice ani pres nebude jich p. 
Mich. 5, 4. p. bude v sile H.
Zach. 11, 4. 7. pas ovce tyto k zbiti oddané 
—’ 9. nebudu vás p.

Mat. 2, 6. kt. p. bude lid můj Izraelský 
Mk. 5,14. ti, kt. ty vepře p-li, utekli 
Luk. 15,15. jej poslal, aby pásl vepře 
aJn 21,15. p-iž beránky mé
— 16. 17. p-iž ovce mé

Sk. 20,28. abyste p-li církev Boží 
1 Kor. 9, 7. kdo p-e stádo a mléka nejí?
1 Petr 5, 2. paste stádo Boži 
Zj. 7,17. Beránek p. je bude

P ás ti se.
1 Par. 27,29. nad skoty, kt. se p-li v Sáron 
Př. 15,14. ústa bláznů pasou se blázitov.
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Iz. 44,20. popelem se pase takový
— 49, 9. budou se p. podlé cest
— 56,11. sami se pasou. Neumějí učiti
— 65,25. vlk s beránkem budou se p.

Jer. 50,19. aby se pásl na Karméli
Oz. 12, 1. Efraim se větrem pase
Sof. 3,13. p. se budou a odpočívati

Pastva.
1 M. 47, 4. není p-y dobytku
5 M. 11,15. dámť i p-u pro hovada tvá 
1 Par. 4, 40. nalezli p-u hojnou a výbornou
Job 9,26. jako orlice letící na p-u
— 39, 8. což nachází v horách, p. jeho
— 40,15. hory přinášejí mu p-u

Ž. 23, 2. na p-ách zelených pase mne
— 74, 1. proti stádci p-y tvé
—. 79,13. my lid tvůj a ovce p-y tvé
— 95, 7. my jsme lid p-y jeho
— 100, 3. abychom byli ovce p-y jeho

Iz. '49, 9. na místech vysokých p. jejich
Jer. 23, 1. rozptylujícím stádce p-y mé
Ez. 34,14. na p-ě dobré pásti je budu
— p-ou tučnou pásti se budou
— 31. ovce p-y mé jste vy lidé

Oz. 13, 6. dobré p-y měvše, nasyceni jsou
Joel 1,18. stáda nemají žádné p-y
Ab. 1, 8. orlice, kt. chvátá na p-u
Jan 10, 9. vyjde a p-u nalezne

Pastvisko*
Jer. 23,10. usvadla p-a na poušti
— 25,37. zkažena budou i p-a 

Joel 1,19. 20. oheň sežral p-a pouště

Pastviště.
Iz. 7,25. budou za p. volům
— 30,23. pásti se b. dobytek na p-i širokém 

Jer. 9,10. pro p., kt. jsou na poušti

Pastýř.
1M. 4, 2. byl Abel p. ovci
— 13, 7. vznikla nesnáz mezi p-i
— 46,34. v mrzkosti mají Eg. p-e stáda
— 47, 3. p-i ovcí jsou služebníci tvoji
— 49,24. p. a kámen Izraelův 

2M. 2,16. přišli p-i a odehnali je
4 M. 27,17. ovce, kt. nemají p-e; 1 Kr. 22, 17.

2 Par. 18, 16. Mat. 9, 36. Mk. 6, 34.
1 Sam.17, 34. služebník tvůj p-em byl stáda 
—. 21, 7. nejpřednější mezi p-i Saulovými

2 Kr. 10,12. byl v Betekedu p-ů na cestě 
Ž. 23, 1. Hospodin j. můj p.
— 80, 2. <5> p-i Izraelský, pozoruj

Kaz. 12,11. kt. jsou vydána od p-e jednoho
Pis. 1, 8. pas kozlátka podlé obydli p-ů
Iz. 13,20. ani p-i tam odpočívati budou
— 31, 4. býl-li by svolán houf p-ů
— 40,11. jako p. stádo své pásti bude
— 44,28. dím o Cýrovi: P. můj
— 63,11. kt. je vyvedl z moře s p-em stáda 

Jer. 2, 8. p-i odstoupili ode mne
— 3,15. dám vám p-e podlé srdce svého
— 6, 3. přitáhnou k ní p-i se stády

Jer. 10, 21. zhlupěli p-i
— 12,10. mnozí p-i zkazí vinici mou
—. 17,16. já se nevetřel, abych p-em byl
— 23, 1. běda p-ům, hubicím stádce
— 4. ustanovím nad nimi p-e
— 25,34. kvělte p-i a křičte
— 35. zahyne útočiště p-ům
— 31,10. ostříhati ho bude jako p. stáda
— 33,12. ve městech bude obydlí p-e
— 49,19. kdo j. ten p., kt. by proti mně;

50, 44.
— 50, 6. p-i jejich působí, aby bloudily
— 51, 23. abych rozrážel skrze tebe p-e 

Ez. 34, 2. prorokuj proti p-ům Izraelským
běda p-ům, kt. pasou sami sebe 
zdaliž p-i nemají stáda pásti?

— 5. rozptýleny jsou nemajíce p-e
— 7. 9. p-i, slyšte slovo H.
— 8. nemajíce žádného p-e

aniž se ptají p-i po stádu 
ale pasou p-i sami sebe

— 10. aj, já jsem proti p-ům těm
nepásli více ti p-i samých sebe

— 12. jakož shledává p. stádo své 
—• 23. vzbudím p-e jednoho; 37, 24.

ten (David) bude jejich p-em 
Am. 1, 1. kt. byl mezi p-i z Tekoa
— 3,12. když vytrhne p. z úst lva 

Mich. 5, 5. postavíme proti němu sedm p-ů 
Nah. 3,18. zdřímají p-i tvoji, ó králi Ass. 
Zach. 10, 2. ztrestáni j., protože nebylo p-e
—■ 3. proti p-ům takovým zažžen hněv
— 11, 3. hlas kvílení p-ů
— 8. zahladil jsem tři p-e
— 15. oruží p-e bláznivého
— 16. já vzbudím p-e v této zemi
— 17. běda p-i ničemnému, kt. opouští
— 13, 7. ó meči, prociť na p-e mého

bí p-e, a rozprchnou se ovce 
Mat. 8,33. p-i pak utekli; Luk. 8, 34.
— 9,36. jako ovce, nemajíce p-e
— 25,32. jako p. odděluje ovce od kozlů
— 26,31. biti budu p-e; Mk. 14, 27.

Luk. 2, 8. p-i byli v krajině té; 15. 18. 20.
— 8,34. viděvše p-i, co se stalo

Jan 10, 2. kdož vchází dveřmi, p. j. ovcí
— 11. já jsem ten p. dobrý

dobrý p. duši svou pokládá za
— 12. nájemník a ten, kt. neni p.
— 14. já jsem ten dobrý p.
— 16. budeť jeden ovčinec a jeden p. 

Ef. 4,11. jiné pak p-e a učitele
žid. 13,20. velikého p-e ovcí vzkřísil
1 Petr 2,25. obráceni jste ku p-i a biskupu
— 5, 4. když se ukáže kníže p-ů

Pastýřský.
Iz. 38,12. stěhuje se jako stánek p.
Sof. 2, 6. místo ovčinců, jam p-ých

Pášící.
Mal. 4, 1. p. bezbožnost bude jako strniště
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Pata.
1 M. 3,15. a ty potřeš jemu p-u
— 25,26. rukou svou držel Ezau za p-u 

2Sam.l4,25. od p-y nohy jeho až do vrchu 
Job 13,27. na p-y noh mých našlapuješ
— 18, 9. chytí ho za p-u osidlo

Ž. 41,10. pozdvihl p-y proti mně; Jan 13,18. 
Patara.

Sk. 21, 1. do Kódu, a odtud do P-y 
Pátek.

Mat. 27, 62. dne, kt. byl po velikém p-u 
Jan 19,14. bylo v p. před velikonocí 

Patero. Paterý.
1 M. 45,22. p. šaty jiné a jiné
1 Sam. 6,18. myši zlaté za p. knížetství 
Luk. 14,19. p. spřežení volů koupil jsem 
Jan 5, 2. rybník bravný p. přístřeší maje 

Patmos.
Zj. 1, 9. byl jsem na ostrově P.

Patnáct.
1 M. 7,20. p. loktů zvýší rozmohly se vody
2 Kr. 20, 6. přidám ke dnům tvým p. let 
Gal. 1,18. pobyl jsem u něho p. dní

Patriarcha.
Sk. 2,29. mluviti k vám o p-ovi Davidovi
— 7, 8. Jákob zplodil dvanáct p-ů
— 9. p-ové v nenávisti měvše Jozefa 

Žid. 7, 4. desátky z kořisti dal Abraham p.
Patrně.

1 Sam. 2,27. zdaliž jsem se p. nezjevil 
Pláč 1, 9. dcera Jeruzalémská p. klesá

Patrný.
Job 16, 8. p-á na mně hubenost má
— 34,26. bezbožné rozráží na místě p-ém
— 41,23. za sebou p-ou činí stezku

ž. 111, 2. veliké skutky H. a p-é všechněm 
Př. 31,23. p. j. v branách manžel její 
Jer. 2,22. předceť p-á j. nepravost tvá 
Ez. 19,11. p. byl pro svou vysokost 
Dan. 4, 8. strom ten p. byl až do končin
— 17. kt. p. byl po vší zemi

Patroba8.
Řím. 16,14. pozdravte Patroba

Patros.
Iz. 11,11. ostatky lidu svého od P.
Jer. 44, 1. Judským, kt. bydlili v zemi P.
— 15. v zemi Egypt, v P.; Ez. 29,14.30,14.

Patřiti.
2M. 3, 6. Mojžíš se bál, aby nep-il na Boha 
4M. 23,21. nep-iť na nepravosti v Jákobovi
1 Sam.16, 7. nep-ím, nač p-í člověk
2 Par. 20,12. toliko na tě p-í oči naše
Job 20, 9. aniž p. bude na něj místo jeho
— 35,13. Všemohoucí nep-í na ošemetnost' 

ž. 17, 2. oči tvé nechať p-i na upřímnost
— 25,15. oči mé vždycky p-i k Hospodinu
— 33,18. oči H. p-í na ty, kt. se ho bojí
— 34, 6. k němu p. budou a sbíhá ti se

ž. 66,18. bychť byl p-il k nepravosti
— 119,15. p-ím na stezky tvé
— 117. abych p-il k ustanovením tvým
— 138, 6. H. na poníženého p-i

Př. 4,25. oči tvé ať k dobrým věcem p-í
Iz. 17, 7. v ten den p. b. člověk k Učiniteli
— 26, 8. ke jménu tvému p-í žádost duše
— 66, 2. na toho p-ím, kdož j. chudý

Jer. 5, 3. H. zdaliž oči tvé nep-í na pravdu?
Ez. 12,27. vidění to, ke dnům mnohým p-í
Oz. 14, 8. já vyslýchati a p. budu na tě
Mat. 22,16. nep-íš na osobu; Mk. 12, 14.
Luk. 12,24. p-te na havrany
— 27. p-te na kvítí, kterak rostou
— 21,29. p-te na fíkový strom

Sk. 6,15. pilně p-íce na něj všickni
— 7, 32. zhroziv se Mojžíš, nesměl p.

2 Kor. 4,18. nep-íme na ty věci, kt. se vidí
Žid. 2, 6. co j. syn člověka, že na něj p-íš
— 12, 2. p-íce na vůdce a dokonává tele

1 Petr 1,12. na kt. věci žádostiví andělé p.
Pátý.

1M. 1,23. i byl večer a bylo jitro, den p.
— 41, 34. ať beře p. díl z úrod země Eg.
— 47,24. dáte p. díl Faraonovi

Páv.
1 Kr. 10, 22. lodí přinášející opice a p-y
Job 39,13. ty-lis dal p-ům křídlo pěkné? 

Pavel.
Sk. 13, 7. u znamenitého vládaře, Sergia P-a
— 9. Saul, kterýž slově i P.
— 13. pustivše se od Páfu P. a ti
— 46. svobodně P. a Barnabáš řekli

50. protivenství proti P-ovi a Barn.
— 14, 9. poslouchal P-a mluvícího
— 11. zástupové viděvše, co učinil P.
— 12. nazvali P-a Merkuriášem
— 14. když uslyšeli Barnabáš a P.
— 19. Židé, ukamenovavše P-a
— 15, 2. nemalou hádku P. a Barnabáš

P. a Barnabáš šli k apoštolům
— 35. P. i Barnabáš pobyli v Antiochii
— 36. P. Barnabášovi: Vracujíce se
— 38. P-ovi se nezdálo pojiti toho
— 40. P. přivzav Sílu, odšel
— 16, 3. toho sobě oblíbil P.
— 9. ukázalo se P-ovi v noci vidění
— 14. rozsuzovala, co se od P-a pravilo
— 17. šedši za P-em a za námi
— 18. P. těžce to nesa, řekl duchu
— 19. chytivše P-a a Sílu, vedli je
—  25. P. a Sílas modléce se, zpívali
— 28. zkřikl P.: Nečiň sobě nic zlého
— 36. oznámil strážný slova ta P-ovi
— 37. P. řekl jim: Zmrskavše nás
— 17, 2. P. podlé obyčeje všel k nim
— 4. uvěřili, a připojili se P-ovi
— 10. vyslali i P-a i Silu do Berie
— 13. v Berii kázáno slovo B. od P-a
— 14. vyslali P-a, aby šel jako k moři
— 15. P-a, dovedli ho až do Atén



474 Pavel —  Pec.

Sk. 17,16. když P. čekal jich v Aténách
— 22. p., stoje u prostřed Areopágu
— 18, 1. P. vyšed z Atén, přišel do Korintu
— 9. řekl Pán v noci u vidění P-ovi
— 19, 1. P. prošed vrchní krajiny
— 4. řekl P.: Janť křtil křtem .pokání
— 6. když vzkládal na tyto ruce P.
— 11. divy činil B. skrze ruce P-ovy
— 13. skrze Ježíše, kteréhož káže P.
— 15. Ježíše znám a o P-ovi vím
— 21. uložil P. v duchu, aby pro jda Mac.
— 26. tento P. svedl a odvrátil množství
— 20, 1. povolav P. učedlníků, a požehnav
— 7. první den po sobotě, P. mluvil
— 10. sestoupiv dolů P., spolehl na něj
— 13. odtud majíce k sobě vzíti P-a
— 16. P. byl umínil pomiňouti Efez
— 37. padajíce na hrdlo P-ovo, líbali jej

21, 4. pravili P-ovi skrze Ducha
— 39. řekl P.: Já jsem člověk Žid Tarsen.
— 40. p. stoje na stupních, pokynul
— 22,25. řekl P. setníkovi, kt. tu stál 

23, 1. P., pohleděv pilně na to shrom.
— 6. věda P., že tu byla jedna strana
— 11. budiž stálý, P-e, nebo jakož
— 16. slyšev syn sestry P-ovy
— 24, 1. postavili se proti P-ovi; 25, 2.
— 24. Felix s Druzillou zavolal P-a
— 26. nadál se, že jemu P. dá peníze
— 27. Felix nechal P-a ve vězení
— 25,10. řekl P.: Před stolicí císařovou
— 26, 1. Agr. řekl P-ovi: Dopouštiť se

P. vztáh ruku, tuto zprávu dával
— 24. Festus řekl: Blázníš, P-e!
— 28. Agr. řekl P-ovi: Téměř bys mne
— 29. P. řekl: žádalť bych od Boha
— 27, 1. poručen j. P. i někteří jiní setník.
— 28, 3. když P. sebral drahně roždí
— 8. všed P., uzdravil jej

15. kt. uzřev P., poděkoval Bohu
— 16. P-ovi dopuštěno, aby sám bydlil
— 17. svolal P. přední z Židů
— 25. když promluvil P. to jedno slovo
— 30. p. trval za celé dvě létě v hospodě 

:Řim. 1, 1. P., služebník Jezukr.; Fil. 1, 1.
1 Kor. 1, 1. p., povolaný apoštol Ježíše Kr.
— 12. já jsem P-ův, já Apollův; 3, 4.
— 13. zdali P. ukřižován za vás?

jste ve jménu P-ovu pokřtěni?
— 3, 5. kdo tedy j. P.? kdo Apollo
— 22. buď P., buď Apollo, všecko j. vaše
— 16,21. pozdravení vlastní rukou P-ovou

2 Kor. 1, 1. P. ap. Jež. Kr.; Ef. 1, 1. Kol. 1, 1.
1 Tim. 1, 1. 2 Tim. 1, 1. Tit. 1, 1.

—■ 10, 1. já sám P. prosím vás
Gal. 1, 1. P., apoštol ne od lidí
— 5, 2. aj, já P. pravím vám, že Kristus 

Ef. 3, 1. já P., ten vězeň Krista Ježíše 
Kol. 1,23. jehož já P. učiněn jsem služebník
— 4,18. pozdr. mou rukou P-ovou

2 Tes. 3,17. rukou P-ovou, což jest znamení

Tit. 1, 1. P., služebník Boží, apoštol 
Filem. 1. P. vězeň Krista Ježíše
— *9. jsa takový, totiž P. starý i vězeň
— 19. já P. psal jsem svou rukou

2 Petr 3,15. jakž i milý bratr náš P.
Pavéza.

1 M. 15, 1. já budu p. tvá a odplata
5 M. 33,29. H., jenž j. p. spomožení 
Soud. 5, 8. p-y ani kopí nebylo vidino
1 Sam.17, 6. p. ocelivá mezi rameny jeho
— 45. ty jdeš s kopím a s p-ou

1 Kr. 10,17. 300 p-z z taž. zlata; 2 Par. 9, 16.
3 libry zlata na každou p-u

— 14,26. vzal všecky p-y zlaté
— 27. místo kt. nadělal p-z měděných

2 Par. 12,10. nadělal místo nich p-z měděných 
Neh. 4,16. polovice jich držela kopí, p-y
ž. 33,20. on j. spomožení naše a p. naše
— 35, 2. pochyť štít a p-u
— 47,10. p-y země Boží jsou
— 59,12. sházej je, p-o naše, ó Pane!
— 76, 4. tamť j. polámal p-u a meč
— 84,10. p-o naše, popatř ó Bože
— 12. Hospodin Bůh j. slunce a p.
— 91, 4. místo Štítu a p-y b. mí ti pravdu
— 119,114. skrýše má a p. má ty jsi

Př. 2, 7. p-ou j. chodícím v sprostnosti 
Iz. 21, 5. vstaňte knížáta, mažte p-y
— 22, 6. Kir ukázal p-u

Jer. 46, 3. připravtež Štít a p-u
— 9. Putští, kt. užívají p-y
— 51,11. shledejte což nejvíc p-z 

Ez. 23. 24. s p-ami položí se proti tobě
— 27,10. p-u a lebku zavěšovali
— 38, 4. zástup veliký s p-ami 

Nah. 2, 3. p. udatných jeho Červená
Pavézník.

2 Kr. 19,32. aniž se ho zmocní p-íci 
Ez. 26, 8. postaví proti tobě p-y 

Pavlač.
1 Kr. 6, 5. vzdělal při zdi domu p-e
— 6. 10. p-e vůkol všeho domu 

Pis. 1,17. p-e naše z boroví
— 7, 5. král přivázán by byl na p-ích 

Ez. 41, 5. 7. 9. p-e okolo domu
Pavouk.

Př. 30,28. p. rukama dělá a bývá na palácích 
Pazdeří.

Joz. 2, 6. skryla je v p. lněném

Pazour.
ž. 10,10. dokudž nevpadlo v silné p-y 
Dan. 4, 30. nehty jeho jako p-y ptačí
— 7,19. p-y (šelmy čtvrté) ocelivé

Paže.
Jer. 38,12. podlož ty hadry pod p.

Pec.
1 M. 15,17. aj, ukázala se p. kouřící se 
2M. 8, 3. žab, k t polezou do p-i tvých
— 9, 8. plné hrsti popela z p-i
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3 M. 11, 35. p. a kotliŠtě zbořeno buďe
— 26,26. péci bude chléb v p-i jedné

5 M. 4,20. jako z p-i železné z Egypta;
1 Kr. 8, 51. Jer. 11, 4.

2 Sam.12,31. vehnal je do p-i cihelné 
Ž. 12, 7. stříbro v hliněné p-i sedmkrát
— 21,10. uvržeš je jako do p-i ohnivé 

Př. 17, 3. p. zlata zkušuje; 27, 21.
Iz. 31, 9. jehož j. p. v Jeruzalémě
— 48,10. přeberu tě v p-i soužení 

Pláč 5,10. kůže naše jako p. zčernaly 
Dan. 3, 6. uvržen do prostřed p-i ohnivé
— 17. vytrhnouti nás z p-i ohnivé
— 19. rozkázal rozpáliti p. sedmkrát
— 20. uvrhli do p-e ohnivé rozpálené
— 26. přistoupiv k čelisti p-i ohnivé 

Oz. 7, 4. cizoloží, podobni p-i zanícené
— 6. srdce své podobné p-i
— 7. všickni rozpáleni jsou jako p. 

Mal. 4, 1. den ten hořící jako p.
Mat. 6,30. do p-i bývá vložena; Luk. 12, 28.
— 13,42. 50. uvrhouť je do p-i ohnivé 

Zj. 9, 2. dým z té studnice, jako z p-i
Pecen.

Soud. 7,13. p. chleba ječmenného valil se
1 Par. 16, 3. rozdělil každému po p-u chleba

Péci.
2M. 16,23. což byste měli p., pecte
5 M. 16, 6. 7. tu fáze p. budeš
2 Par. 35,13. pekli beránky velikonoční 
Př. 12,27. nebude p. fortelný, což ulovil 
Jer. 7,18. těsto, aby pekly koláče; 44, 19. 
Ez. 4,12. lejny nečistoty lidské pec

Pecka.
2 M. 25, 33. misky na způsob p-y mandlové 

Pecník.
2 M. 29,23. jeden p. chleba atd.
Soud. 8, 5. dejte po p-u chleba lidu
2 Sam. 6,19. dal každému jeden p. chleba 
Jer. 37,21. dávali jemu p. chleba na den

Péče.
Soud. 13,12. jaká p. o to dítě býti má?
Job 21,21. o dům jeho po něm jaká j. p. 
Luk. 10,34. 35. do hospody, a p-i o něj měl
— 40. nemáš-liž o to p.

Jan 10,13. nájemník nemá p. o ovce
2 Kor. 11,28. p. o všecky sbory
1 Tim. 5, 8. jestliže kdo o své, o domácí p. 

nemá
1 Petr 5, 7. všelikou p-i uvrhouce na něj

nebo on má p-i o vás

Pečen.
3 M. 7, 9. obět suchá, kt. v peci p-a bude

Pečeně.
Iz. 44,16. peče p-i a nasycen bývá 

Pečený.
2 M. 12, 8. 9. jisti maso p-é ohněm
3 M. 2, 4. dar oběti suché, p-é v peci
— 6,21. p-é kusy oběti suché

1 Kr. 19, 6. u hlavy chléb na uhlí p.
Luk. 24, 42. podali jemu kusu ryby p-é 

Pečeť.
2M. 39, 6. jako ryty bývají p-i 
Pis. 8, 6. položiž mne jako p. na srdce 
1 Kor. 9, 2. p. mého apoštolství vy jste 
Zj. 5, 1. 5. knihu zapečetěnou sedmi p-mi
— 2. kdo j. hoden, zrušiti p-i? 6, 1. 8, 1.
— 7, 2. anděla, majícího p. Boha živého

Pečetní.
Job 38,14. proměnu přijímala jako vosk p.

Pečlivě.
Ž. 37, 7. očekávej na něj p.
Mat. 6,27. kdo z vás p. mysle; Luk. 12, 25. 
flím. 8,19. stvoření p. jako vyhlídaje 

Pečlivý.
Ag. 1, 9. ježto vy p-í jste o dům svůj 
Mat. 10,19. nebuďtež p-í, co byste mluvili 
Luk. 10,40. p-á byla při mnohé službě
— 41. Marta, Marta, p-á jsi
— 12,22. nebuďte p-í o život svůj 

Fil. 4, 6. o nic nebuďte p-í
Pečování.

Mat. 13,22. p. tohoto světa; Mk. 4, 19.
Luk. 8,14. po p. a rozkošech života jdouce
— 21, 34. obtížena p-ím o tento život

1 Kor. 7,32. chciť, abyste vy bez p. byli
PečovatL

4 M. 4,16. Eleazar p. bude o olej k svícení
5 M. 4,15. pilně p-ujte o duše své
— 11,12. země, o kt. H. p-uje

2 Kr. 4,13. p-uješ o nás všelijak; co chceš 
Job 7,17. co j. člověk, že tak o něj p-uješ? 
ž. 40,18. Pán p-uje o mne
Př. 12,10. p-uje spravedlivý o život hovádka
— 27,23. p-uj o stáda svá
— 29,10. upřímí p-ují o duši jeho 

Mat. 6,25. nep-ujte o život svůj
— 31. nep-ujtež tedy, říkajíce
— 34. nep-ujte o zítřejší den

zítřejší den p. bude o své 
Luk. 12,11. nep-ujte, co byste odpovídali 
Řím. 13,14. nep-ujte o tělo podlé žádosti 
1 Kor. 7?32. p-uje o to, což je Páně
— 33. p-uje o věci tohoto světa
— 9, 9. zdali Bůh o voly p-uje?

Kol. 3, 2. o svrchní věci plujte
1 Tim. 3, 5. kterak o církev P. p. bude? 

Pedaia. Pedaiáš.
1 Par. 3,19. synové P-ovi: Zorobábel 
Neh. 13,13. nad sklady: P-e

Pekach.
2 Kr. 15,25. 27. atd. 16, 1. 5. 2 Par. 28,6. Iz. 7,1,

Pekachia.
2 Kr. 15,22. 23. 26.

Pekař.
1M. 40, 1. Šenkýř a p. provinili proti pánu
— 2. rozhněval se na vládaře nad p-i
— 5. měli sen obadva, šenkýř i p.
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1 M. 40,1§. vida správce nad p-i, že dobře
— 22. vládaře nad p-i oběsil
— 41,10. do vězení mne a správce nad p-i 

Oz. 7, 4. podobni peci zanícené od p-e
— 6. celou noc spí p. jejich

Pekařka.
1 Sam. 8,13. aby byly kuchařky a p-y 

Pekařský.
1 M. 40,17. pokrmové dílem p-ým strojení 

Pekelný.
Př. 7,27. cesty p-é dům její 
Mat. 5,23. p. oheň; 18, 9. Mk. 9, 47.
— 29. 30. uvrženo bylo do ohně p-ého
— 10,2%. i duši zatratiti v p-ém ohni
— 16,18. brány p-é nepřemohou jí
— 23,33. ušli odsudku do p-ého ohně 

Luk. 12, 5. má moc uvrci do p-ého ohně 
Jak. 3, 6. rozněcován od ohně p-ého

Peklo.
4 M. 16,30. 33. za živa do p-a; 2. 55, 16.
5 M. 32,22. hořeti bude až do nejhlubšího p-a
1 Sam. 2, 6. H. uvodí do p-a i vyvodí
Job 11, 8. hlubší než p., jakž porozumíš?
2, 9,18. obráceni buďte bezbožníci do p-a
— 16,10. nenecháš duše mé v p-e; Sk. 2,27. 31.
— 30, 4. H., vyvedl jsi z p-a duší mou
— 31,18. nechať jsou bezbožnici skroc. v p-e
— 49,15* jako hovada v p-e skladeni budou
— 16. B. vykoupí duši mou z moci p-a 

Př. 15,11, p. i zatracení jest před H.
— 24. aby se uchýlil od p-a dole
— 23,14. duši jeho z p-a vytrhneš
— 30,16, p. a život neplodné

Iz. 5,14. rozšířilo i p. hrdlo své
— 14, 9, p. zespod zbouřilo se
—  11, svrženať do p-a pýcha tvá
— 28,15, říkáte: s p-em máme srozumění
— 18, srozumění vaše s p-em neostojí
— 30,33, připraveno j. již dávno p.

Mat. 11,23, až do p-a sestrčeno budeš 
Mk. 9,43, 45. obě ruce majícímu do p-a
Luk. 16,23, potom v p-e pozdvih očí
1 Kor. 15,55, kde j., ó p., vítězství tvé?
Zj. 1,18, mám klíče p-a i smrti
— 6, 8. p. šlo za ním
—  20,13, 14. smrt i p. uvrženi do jezera

Pelatia. Pelatiáš. 
íP a r . 3,21. syn Chananiášův P.
Neh. 10,22. toho potvrzovali: P.
Ez. 11, 1. j. viděl Jazaniáše a P-e, knížata
— 13. P., syn Banaiášův, umřel

Peleg.
1M. 10,25. 11, 16. 1 Par. *1, 19. 25.

Peleš.
Job 38,40. když se stulují v p-ích svých 
2. 74,20. plní koutové p-í ukrutnosti 
Iz. 35, 7. v p-ech jejich tráva, třtí a sítí 
Am. 3, 4. vydá-li lvíček hlas svůj z p-e své? 
Mk. 11,17. učinili jste jej p-í lotrů

Pelikán.
3 M. 11,18. nebudete jisti: p.; 5 M. 14, 17. 
ž. 102, 7. podobný j. p-u na poušti
Iz. 34,11. ale osednou ji p. a výr 
Sof. 2,14. p. i výr na makovicích jeho

Pelyněk,
Př. 5, 4. poslední věci hořké jako p.
Jer. 9,15. nakrmím je p-em; 23, 15.
Pláč 3,15. opojuje mne p-em
— 19. rozvažujíc trápeni svá, p. a žluč 

Am. 5, 7. proměňuji v p. soud
— 6,12. ovoce spravedlnosti v p.

Zj. 8,11. té hvězdy jméno bylo p.
obrátil se třetí díl vod v p.

Penenna,
1 Sam, 1, 2. 4. měl 2 ženy, jméno druhé P.

Penězoměnec.
Mat. 21,12. stoly p-ů převracel; Mk. 11, 15.
— 25,27. měl jsi peníze mé dáti p-ům 

Jan 2,14. nalezl v chrámě p-e sedící
— 15. p-ům rozsypal peníze

Peníz.
1 Sam. 2,36. pro p. stříbrný a pro skývu 
Job 42,11. dali jemu jedenkaždý p. jeden 
Mat. 20, 2. 13. smluviv s dělníky z p-e denního
— 9. 10. vzali jedenkaždý po p-i
— 22,19. ukažte mi p. daně

podali mu p-e; Mk. 12,15. L. 20,24. 
Mk. 12, 42. dva šarty čtvrtá částka p-e 
Luk. 10,35. vyňav dva p-e, dal hospodáři 
Zj. 6, 6. měřice pšenice za p.

tři měřice ječmene za p.

Peníze.
1 M. 23, 9. ať mi dá jeskyni za p.
— 31,15. i p. naše do čista utratil
—■ 42,25. aby navráceny p. jejich; 44, 1.
— 35, měl uzlík p-ěz v pytli
— 43,21. p. naše podlé váhy své
— 47,14. shromáždil Jozef všecky p.
— 16. poněvadž se vám p-ěz nedostává

2 M. 22,25. půjčíš-li pěněz lidu chudému
— 30,13. lot j. 20 p-ěz; 4 M. 18, 16. Ez. 45,12. 

3M. 25, 37. peněz nedáš na lichvu; 5 M. 23, 19.
4 M. 22, 7. nesouce v rukou p. za zlořečeni 
5M. 2, 6. pokrmů koupíte od nich za p. 
Joz. 24, 32. koupil Jákob za sto penčz
1 Kr. 21, 6. dej mi vinici svou za p.
2Kr. 12, 4. všecky p. svaté, kt. se vnášejí

p. ceny za osobu jednohokaždého 
všecky p., kt. by kdo dobrovolně

— 8. kněži, nebrali peněz od lidu
— 16. peněz za vinu a p. za hříchy

p. nebylo vnášíno do domu Hosp.
— 22, 7. ať počtu nečiní z p-ěz

1 Par. 21,22. za slušné p. dej mi je
2 Par. 24, 5. vybírejte ode všeho Izraele p. 
Neh. 5,10. mohl bych bráti od nich p.
Job 31,39. jídal-li jsem úrody bez peněz
2. 15, 5. kdož peněz nedává na lichvu
— 44,13. prodal jsi lid svůj bez peněs
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Kaz. 5,10. kdo miluje p., nenasytí se p-i
— 10,19. p. ke všemu dopomáhají

Iz. 43,24. nekoupil jsi mi za p. vonných
— 52, 3. bez peněz budete vykoupeni
— 55, 1. kt. nemáte žádných peněz

kupujte bez peněz a bez záplaty
— 2. vynkládáte p. ne za chléb 

Pláč 5, 4. vody své za p. pijeme
Am. 2, 6. prodávají spravedlivého za p.
— 8, 6. kupujíce za p. nuzné 

Mich. 3,11. proroci jeho z peněz hádají 
Mat. 10, 9. nebeřte peněz do opasků svých
— 18,28. kt. mu byl dlužen sto peněz
— 25,18. skryl p. pána svého
__ 27. měl jsi p. dáti penězoměncům
— 28,12. 15. mnoho peněz dali žoldnéřům 

Mk. 6, 8. ani do opasku peněz; Luk. 9, 3.
— 12,41. zástup metal p. do pokladnice
— 14, 5. prodáno za tři sta peněz; Jan 12, 5.
— 11. slíbili mu p. dáti; Luk. 22, 5.

Luk. 7, 41. jeden dlužen byl pět set peněz
— 19,23. jsi nedal peněz svých na stůl 

Jan 2,15. penězoměncům rozsypal p.
__ 6, 7. za dvě stě peněz chlebů nepostačí

Sk. 4,37. přinesl p. k nohám apoštolským
— 5, 2. 3. lstivě těch peněz ujal
— 8,20. p. tvé buďtež s tebou na zatracení
— že by dar B. mohl b. zjednán za p.
— 19,19. shledali toho padesát tisíc peněz
— 22,28. já za veliké p. toho měšťanství
— 24,26. nadál se, že jemu Pavel dá p.

2 Tim. 3, 2. nastanou lidé p. milující
Penízek.

Mat. 10,29. dva vrabečkové za p.? Luk. 12, 6. 
Peň.

Job 14, 8. v prachu již jako umřel p. jeho 
Perazim.

Iz. 28,21. jako na hoře P. povstane H. 
Pereš.

Dan. 5,28. p., rozděleno j. království tvé 
Pereš Uza.

2 Sam. 6, 8. nazváno to místo P.; 1 Par. 13, 11.
Pergamen (Pargamén).

2 Tim. 4,13. přines i knihy, zvláště p.
Pergamenský.

Zj. 2,12. andělů P-é církve piš: 
Pergamus.

Zj. 1,11. pošli 7 sborům v Azii, do P-u atd.
Perge.

Sk. 13,13. 14. 14, 25.

Perla.
Job 28,18. korálů a p-el se nepřipomíná 
Př. 20,15. množství p-el rtové umělí
— 31,10. daleko nad p-y cena její 

Mat. 7, 6. aniž mečte p-el před svině
— 13, 45. hledajícímu pěkných p-el
— 46. když nalezl velmi drahou p-u

1 Tim. 2, 9. aby se ozdobovaly ne p-ami 
Zj. 17, 4 ozdobena zlatém i p-a«ni

Zj. 18,12. drahého kamene i p-el
— 16. ozdobeno bylo zlatém i p-ami
— 21,21. 12 bran 12 p-el jest

jednakaždá brána j. z jedné p-y
Péro.

Job 39,13. ty-lis dal p. čápu?
Ž. 45, 2. jazyk můj jako p. písaře 
Jer. 17, 1. hřích Jud. napsán p-em železným
3 Jan 13. nechciť psáti černidlem a p-em 

Persis.
Řím. 16,12. P-idy milé, kt. mnoho pracovala 

Perský.
2 Par. 36, 20. dokudž nekraloval král P.
Neh. 12, 22. až do kralování Daria P-ého 
Est. 1, 3. 18. hody knížatům P-ým
— 14. sedmi vývodám P-ým a Médským
— 19. nechť j. vepsána mezi práva P-á 

Ez. 27,10. P-ští bývali v vojŠtě tvém bojovníci
— 38, 5. P-é, Mouřeníny i Putské

Dan. 6, 8. 15. podlé práva Medského a P-ého
— 8,20. jsou králové Médský a P.
— 10,13. 20. kníže království P-ého
— 11, 2. ještě tři králové v P-é zemi

Peřestost.
Jer. 13, 23. zrněni ti pardus p. svou 

Peřestý.
1 M. 30, 32. dobytče p-é; 33. 35. 39. 31, 10. 12.
— 31, 8. co p-ého, nechť j. mzda tvá

Peří.
2 Sam.22,11. na p. větrovém; Ž. 18, 11. 104, 3. 
Ž. 104, 3. vznáší se na p. větrovém
Iz. 40,31. vznášejí se p-ím jako orlice 
Ez. 17, 3. orlice veliká, plná p.
Dan. 4, 30. vlasi zrostli jako p. orličí 

Pes.
2 M. 11, 7. nikdež nehne p. jazykem

22,31. psu je (maso z udáveného) vržete
5 M. 23,18. nepřineseš mzdy psa do domu H. 
Soud. 7, 5. chlemtati z vody, jako p.
1 Sam.17, 43. což jsem p., že jdeš proti mně s holí
— 24,15. koho to honíš? Psa mrtvého

2 Sam. 9, 8. jsi se ohlédl na psa mrtvého
— 16, 9. proč zlořečí tento mrtvý p.

1 Kr. 14,11. toho psi žráti budou; 16, 4. 21, 24.
— 22, 38. střebali psi krev jeho

2 Kr. 8,13. což j. služebník tvůj p.?
Job 30, 1. postavit se psy stáda svého 
Ž. 22,17. psi obskočili mne
— 21. vychvať z mocí psů jedinkou mou
— 59, 7. štěkají jako psi a běhají okolo
— 68,24. jazyk psů tvých krví nepřátelskou 

Př. 26,11. jako p. navracuje se k vývratku
— 17. psa za uši lapá, kdož hněvá se 

Kaz. 9, 4. psu živému lépe nežli lvu mrtvému 
Iz. 56,10. všickni jsou psi němí
— 11. nadto jsou psi obžerní
— 66, 3. kdo zabíjí hovádko, psa sťal 

Jer. 15, 3. psy, aby je rozsmýkali 
Mat. 7, 6. nedávejte svátého psům
Luk. 16,21. psi přicházejíce lízali vředy jeho
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Fil. 3, 2. vizte psy, vizte zlé dělníky
2 Petr 2,22, p. navrátil se k vývratku svému 
Zj. 22,15. vně budou psi a čarodějnici 

^ j pfl 
Neh. 11,24. P. místo královské držící 

Petor.
4 M. 22, 5. 5 M. 23, 4. k Balámovi do města P. 

Petr.
Mat. 4,18. uzřel Šimona, kt. slově P.

10, 2. první Šimon, kt. slově P.
— 14,28. odpověděv jemu P.; 15,15.16,16.17,

4. 19, 27. Mk. 8, 29. 9, 5. Luk. 9,20.
— 29. vystoupiv P. z lodí, šel po vodě
— 16,18. jáť pravím tobě, že jsi ty P.
— 22. P. počal mu přimlouvati; Mk. 8, 32.
— 23. P-óvi: Jdi za mnou, satane;

Mk. 8, 33.
— 17, 1. pojal P-a a Jak. a J.; Mk. 9,2.14, 33.
— 24. přistoupili ku P-ovi ti, kt. plat
— 18,21. P. řekl: Pane, kolikrát odpustím
— 26,35. P.: Bychť měl s tebou i umřití
— 37. pojav s sebou P-a a dva syny Zeb.
— 40. P-ovi: Tak-liž jste nemohli
—  58. P. šel za ním zdaleka; Mk. 14, 54.

Luk. 22, 54.
— 69. P. seděl vně v síni
— 73. ti, kt. tu stáli, řekli P-ovi
— 75. rozpomenul se P.; Mk. 14, 72.

Luk. 22, 61.
Mk. 3,16. šim., jemuž dal jméno P.; Luk. 6,14.
— 5,37. nedal za sebou jiti, jediné P-ovi
— 10,28. počal P. mluviti: Aj, my opustili
— 11,21. zpomenuv P., řekl: Aj, ten fík
— 13, 3. otázali se soukromí P., Jakub a
— 14,29. P. řekl: Byť se všickni zhoršili
— 37. řekl P-ovi: Šimone, spíš?
— 66. když byl P. v síni dole
— 67. uzřevši P-a, an se ohřívá
— 70. řekli P-ovi: Jistě z nich jsi
— 16, 7. povězte učedlníkům i P-ovi 

Luk. 5, 8. uzřev Šimon P., padl k nohám
— 8,45. když všickni zapírali, řekl P.
— 51. s sebou v jiti, než P-ovi a Jak.
— 9,28. vzav s sebou P-a a Jak. a Jana
— 32. P. a ti, kt. s ním byli, obtíženi
— 33. řekl P. Ježíšovi: Dobréť j. nám
— 12,41. řekl jemu P.: Pane, nám-li pravíš
— 18,28. řekl P.: Aj, my opustili jsme
— 22, 8. poslal P-a a Jana
— 34. pravím tobě, P-e, nezazpíváť
— 58. řekl P.: ó  člověče, nejsem
— 60. řekl P.: člověče, nevím, co pravíš 

61. obrátiv se Pán, pohleděl na P-a
— 62. vyšed ven P., plakal hořce
— 24,12. P. vstav, běžel k hrobu

Jan 1,41. Ondřej, bratr Šimona P-a; 6, 8.
— 43. Céfas, což se vykládá P.
— 45. Filip z Betsaidy, města P-ova
— 6,68. Šimon P.: Pane, ke komu půjdeme
— 13, 6. přišel k šim. P-ovi, a on řekl

Jan 13, 8. P.: Nebudeš ty mýti noh mých
— 9. Šimon P.: Pane, netoliko nohy
— 24. návěští dal šim. P., aby se zeptal
— 36. dí jemu Šimon P.: Pane, kam jdeš
— 37. dí jemu P.: Pane, proč bych nemohl
— 18,10. Šimon P., maje meč, vytrhl jej
— 11. řekl Ježíš P-ovi: Schovej meč
— 15. Šel za Ježíšem Šimon P.
— 16. ale P. stál u dveří vně

ten druhý učedlník uvedl tam P-a
— 17. řekla P-ovi děvka vrátná
— 18. s nimi také i P., zhřívaje se
— 25. stál Šimon P., a zhřival se
— 26. příbuzný toho, kt. P. uťal ucho
— 27. tedy P. opět zapřel
— 20, 2. přišla k Šimonovi P-ovi
— 3. P. i ten druhý uč., a šli k hrobu
— 4. druhý učedlník předběhl P-a
— 6. přišel Šimon P., za ním jda
— 21, 2. byli spolu Šimon P. a Tomáš
— 3. dí Šimon P.: Půjdu ryb loviti
— 7. řekl učedlník ten P-ovi: Pán j.

Šimon P., jakž uslyšel, že Pán j*
— 11. vstoupil Šimon P., a vytáhl síť
— 15. řekl Ježíš šim. P-ovi: Šimone

17. zarmoutil se P., proto, že jemu
— 20. obrátiv se P., uzřel toho učedl.
— 21. toho viděv P., dí Ježíšovi 

Sk. 1,13. kdež přebývali, i P. i Jakub
— 15. povstav P. uprostřed učedlníků
— 2,14. P. s jedenácti, pozdvihl hlasu
— 37. řekli P-ovi a jiným apoštolům
— 38. P. řekl jim: Pokání čiňte
— 3, 1. P. a Jan vstupovali do chrámu
— 3. ten uzřev P-a a Jana
— 4. pohleděv naň P. s Janem
— 6. řekl P.: Stříbra a zla ta nemám
— 11. uzdravený přidržel se P-a a Jana
— 12. to viděv P., promluvil k lidu
— 4, 8. P., jsa pln Ducha sv., řekl jim
— 19. P. a Jan odpovídaje jim, řekli
— 5, 3. řekl P.: Ananiáši, proč naplnil

satan
— 8. řekl jí P.: Pověz mi, za tolik-li
— 15. když by šel P., aspoň stín jeho-
— 29. P. a apoštolově řekli: Více sluší
— 8,14. poslali k nim P-a a Jana
— 20. řekl jemu P.: Peníze tvé buďtež
— 9, 32. P. přišel také k svátým v Lyddě
— 34. řekl mu P.: Eneáši, uzdravuje tebe
— 38. uslyšavše, že by tam byl P.
— 39. vstav P., šel s nimi
— 40. rozkázav všechněm vyjiti ven P.

uzřevši P-a posadila se
— 10, 5. 32. Šimona, kt. má příjmí P.; 11,13.
— 9. vŠel P. na horu, aby se modlil
— 13. vstaň P-ře, bí a jez; 11, 7.
—- 14. řekl P.: Nikoli Pane, neboť
— 17. když P. sám u sebe rozjímal
— 18. má-li zde hospodu Šimon P.?
— 19. P. přemyšloval o tom vidění
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Sk. 10, 21. sšed P. k těm mužům
— 23. druhého dne P. šel s nimi
— 25. když vcházel P., vyšel Kornelius
— 26. P. pozdvihl ho, řka: Vstaň
— 34. P. řekl: V pravdě jsem shledal
— 44. když ještě P. mluvil slova tato
— 47. P.: Zdali může kdo zabrániti
—  11, 2. když přišel P. do Jeruzaléma 
—- 4. začav P. vypravoval jim
— 12, 3. umínil jiti i P-a
— 5. byl P. ostříhán v žaláři
— 6. té noci spal P. mezi 2 žoldnéři
— I ,  udeřiv P-a v bok, zbudil ho
— 11. P. přišed sám k sobě, řekl: Nyní

vím
— 13. když P. potloukl na dvéře, vyšla
— 14. poznavši hlas P-ův
— 18. o to, co se stalo při P-ovi
«— 15, 7. povstav P., řekl jim: Muži bratří 

1 Kor. 1,12. já jsem P^ův, já pak Kristův
— 3,22. buď Apollo, buď P., buď svět
— 9, 5. ženy miti jako i jiní apoštolé i P.
— 15, 5. že vidin j. od P-a

Gal. 1,18. do Jeruzaléma, abych navštívil P-a 
2, 7. jako P-ovi mezi židy

— 8. mocný byl skrze P-a mezi židy
— 9. Jak., P. a Jan, kt. se zdadí sloupové
— 11. přišel P. do Antiochie
— 14. řekl jsem P-ovi přede všemi

1 Petr 1, 1. P., apoštol Ježíše Krista
2 Petr 1, 1. Simon P., služebník a apoštol Kr.

Petuel.
Joel 1, 1. k Joelovi, synu P-ovu 

Pevné.
Ž. 39, 6. každý člověk, jakkoli p. stojící 

Pevnější.
Ez. * 3, 9. p. než skálu učinil j. čelo tvé 

Pevnost.
Soud. 6, 2. zdělali sobě jeskyně a p-i 
2 Kr. 8,12. p-i jejich spálíš
1 Par. 12, 8. utekli k Davidovi k p-i na poušť 
Ž. 71, 3. skála má, i p. má ty jsi
Iz. 17, 3. 25, 12. Jer. 10, 17. Ez. 30, 15.

Dan. 11, 7. 10. 19. 31. Oz. 10, 14.
—  23, 4. zastyď se, Sidone! nebo praví p.
— 11. aby zkaženy byly p-i jeho
— 29, 7. množství válčících proti p-em 

Jer. 51,53. byť ohradil vysokou p. svou 
Dan. 11,24. proti p-em chytrosti vymýŠleti b. 
Mich. 5,11. rozbořím všecky p-i tvé
Nah. 2, 1. táhneť zhoubce na tebe, ostříhejž p-i
— 3,12. tvé p-i j. jako fíkové s ovocem 

Ab. 1,10. každé p-i smáti se bude
Zach. 9, 3. vystavěltě sobě Týrus p.
2 Petr 3,17. abyste nevypadli od své p-i

Pevný.
4 M. 21,24. nebo p-é bylo pomezi Ammon.
2. 31, 3. budiž mi p-ou skálou 
Př. 18,10. věže p-á j. jméno H.
— 11. zboží bohatého j. město p-é

Iz. 2,15. den H. na všelikou zeď p-ou
Řím. 4,16. p-é bylo zaslíbeni všemu semeni
— 9,11. aby uložení Boží p-é bylo

2 Kor. 1, 6. naděje naše p-á j. o vás
Kol. 1,23. zůstáváte u víře založeni a p-i
2Tim. 2,19. p. základ Boži stoji
Žid. 2, 2. skrze anděly mluvené bylo p-é
— 3, 6. 14. doufanlivost do konce p-ou
— 6,19. kotvu duše i bezpečnou i p-ou

Pěkně.
2Sam.l8, 5. zacházejtež mi p. se synem Abs. 
Př. 28,12. velmi to p. sluší 

Pěknější.
Soud. 15, 2. sestra její mladší p. než ona?
1 Sam. 9, 2. ze synů Izr. nebylo p-ho nad něj 

Pěkný.
1 M. 29,17. Ráchel byla p-é postavy
— 41, 2. sedm krav p-ých na pohledění
— 5. 26. sedm klasů plných a p-ých 

Joz. 7,21. plášť jeden babylonský p.
Est. 2, 7. děvečka ta byla p-é postavy 
Př. 11,22. žena p-á bez rozumu
Jer. 46,20. velmi p-á jalovice j. Egypt 
Mat. 13,45. kupci, hledajícímu p-ých perel 
Sk. 27, 8. na místo, kt. slově P. břeh

Pěna.
Oz. 10, 7. jako p. na svrchu vody

Pěst.
Iz. 58, 4. abyste bili p-í nemilostivě 

Pěstoun.
Iz. 49,23. budou králové p-ové tvoji 
lK r . 4,15. byste 10.000 p-ů měli v Kristu 
Gal. 3,24. zákon p-em našim byl ku Kristu
— 25. již nejsme pod p-em

Pěstounka.
Rut 4,16. Noémi byla p-ou jeho 

Pěstován.
Př. 8,30. tehdáž byla jsem od něho p-a 
Iz. 46, 7. p-ují se s ním
— 63, 9. H. p-al je, i nosil je 

Pláč 2,22. kt. jsem na rukou p-ala
Pěší.

4 M. 11,21. 1 Sam. 4, 10.’ 15, 4. 2 Sam. 8, 4. 
1 Kr. 20, 29.

— 20,19. toliko p. abychom prošli
Jer. 12, 5. s p-mi běžícího k ustáni přivodí

Pěšky.
5M. 2,28. toliko p. projdu
2 Sam.15,16. vyšel král se vší Čeledi p.
Kaz. 10, 7. knížata, ana chodí p.
Mat. 14,13. zástupové šli za ním p.
Mk. 6,33. zběhli se ze všech měst p.

Pět.
1 M. 18,28. zkazíš pro těch p. všecko město? 
2M. 22, 1. p. volů navrátí za toho vola 
3M. 26, 8. p. vašich honiti jich bude sto
4 M. 7,17. skopců p., kozlů p., beránků p.;

23. 29. 35, 41.47.53. 59.65.71.77.83.
— 18,16. výplata p-i loty stříbra
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Joz. 10, 5. p. králů Amor.; 16. 17. 22. 23.
—  26. pověsil je na p-i dveřích

Soud. 18, 2. p. mužů, aby spatřili zemi; 7.14.17. 
1 Sam. 6, 4. 18. p. zadků zlatých, p. myši zlat.
— 17,40. vybral sobě p. kamenů hladkých
— 25,18. p. ovci připravených a p. měr 

2Kr. 6,25. trusů holubich za p. stříbrných 
Iz. 19,18. v ten den b. p. měst v zemi Egypt.
— 30,17. před okřiknutím p-i utikati

Mat 14,17. p. chlebů; Mk. 6, 38. 41. L. 9, 13.16.
— 16, 9. nepamatujete na těch p. chlebů?
— 25, 2. p. opatrných a p. bláznivých
— 15. dal jednomu p. hřiven

Mk. 8,19. jsem p. chlebů lámal mezi 5000 
Luk. 16,28. mám p. bratrů, ať jim svědčí
— 19,18. hřivna tvá získala p. hřiven
— 19. ty budiž nad p-i městy

Jan 4, 18. nebos p. mužů měla, a nyní, kt. máš
— 6, 9. má p. chlebů ječných

Zj. 17,10. králů sedm j.; p. jich padlo 
Pětihranný.

1 Kr. 6, 31. podvoje byly p-é 
Pětkrát.

1 M. 43,34. Beniaminovi dostalo se p. více
Pětmecítma.

Jan 6,19. odplavivše se honů jako p.
Píce.

Job 6, 5. řve-liž vůl nad p-í svou?
— 39, 4. i odchovávaji p-í polní 

Iz. 30,24. p-i čistou jisti budou
Píď.

Iz. 40,12. kdo nebesa p-í rozměřil?
Ez. 43,13. obruba jeho vůkól p-i jedné

Pich.
Př. 27,22. blázna v stupě p-em zopíchal

Piján.
Př. 23,20. nebývej mezi p-y vína 
Mat 11,19. žráč a p. vína; Luk. 7, 34.
IT im . 3, 3. biskup ne p. vína; Tit. 1, 7.

Pijavice.
Př. 30,15. p. má dvě dcery říkající: Dejl 

PíjetL
1 M. 44, 5. koflík, z kt. p-i pán můj?
Luk. 13,26. jídali jsme a píjeli před tebou

Pijící.
1 Tim. 3, 8. jáhnové ne mnoho vina p.
T i t  2, 3. ženy ne mnoho vina p.

Pila.
2Sam.l2, 31. dal jej pod p-y; 1 Par. 20, 3.
1 Kr. 7, 9. z kamení p-ou řezaného
Iz. 10,15. zdaliž se honositi bude p. nad toho

Pilát.
Mat. 27, 2. vydali ho Pontskému P-ovi
— 13. P.: Neslyšíš-li, kteraké věci 
—- 17. řekl jim P.: Kterého chcete
— 22. P.: Co učiním s Ježíšem?
— 24. vida P., že by nic neprospěl

Mat 27,58. předstoupil před P-a a prosil; Mk.
15, 43. Luk. 23, 52. Jan 19, 38.
P. rozkázal dáti tělo

—  62. sešli se přední kněži ku P-ovi
—  65. řekl jim P.: Máte stráž 

Mk. 15, 1. vedli jej a dali P-ovi
— 2. otázal se P.: Ty-li jsi král; L. 23,3.
—  4. P. otázal se opět: Nic neodpovídáš
—  5. tak že se podivil P.
—  9. P. odpověděl: Chcete-li, propustím
— 12. P. řekl: Což chcete, ať učiním
— 14. P. pravil jim: I co zlého učinil
— 15. P., chtě lidu dosti učiniti
— 44. P. podivil se, již-li by umřel 

Luk. 3, 1. Pontský P. spravoval Judstvo
— 13, 1. krev P. smísil s obětmi
— 23, 1. vedli jej ku P-ovi
— 4. P. předním kněžím: Žádné viny

nenalézám
— 6. P. uslyšav o Galilei, otázal se
— 11. Heródes odeslal zase ku P-ovi
— 12. učiněni j. přátelé P. s Heródesem 
—- 13. P. svolav přední kněži
— 20. P. opět mluvil, chtěje propustiti 
—« 24. P. přisoudil, aby se naplnila

Jan 18,29. vyšel k nim P.; 19, 4.
— 31. řekl jim P.: Vezměte vy jej
— 33. P. všel opět do rádného domu
— 35. P.: Zdaliž jsem já Žid?
— 37. řekl jemu P.: Tedy král jsi ty?
— 38. di jemu P.: Co j. pravda?
— *19, 1. vzal P. Ježíše a zbičoval
— 6. P.: Vezměte vy jej a ukřižujte
— 8. když P. uslyšel, více se obával

12. od té chvíle hledal P. propustiti
—  13. P. uslyšev tu řeč, vyvedl ven J.
—  15. řekl P.: Krále vašeho ukřižuji?
—  19. napsal i nápis P. a vstavil na křiž
—  21. řekli P-ovi: Nepiš: Král židovský
—  31. prosili P-a, aby zlámáni hnátové
—  38. prosil P-a Jozef z Arimatie

i dopustil P. A on sňal tělo Ježíš. 
Sk. 3,13. odepřeli se před tváři P-ovou
— 4,27. právěť se sešli Her. a Pontský P.
—  13,28. prosili P-a, aby zamordován byl

1 Tim. 6,13. osvědčil před Pontským P-em
Pilen.

2Kr. 10,31. ale Jéhu nebyl toho p.
Sk. 6, 4. služby slova p-i budeme
—  20,28. buďtež sebe p-i i všeho stáda

1 Tim. 4,13. buď p. čítání, napomínáni
— 16. budiž sebe p. i lu ení
— 5,10. skutku dobrého p-a byla

Pilně.
1 M. 43, 7. p. vyptával se muž ten
5M. 2, 4. 5. hleďte p., abyste nedráždili
Job 7,21. bys mne i p. hledal
Ž. 119, 4. aby p. bylo ostříháno rozkazů
Př. 8,17. k t mne p. hledají
Mat. 2, 7. 16. p. se jich vyptával
—  8. vyptejte se p. na to děťátko
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Mat. 7,15. p. se varujte falešných proroků
Mk. 5,43. přikázal jim p., aby žádný
— 8,15. p. se šetřte kvasu farizejského 

Sk. 3,12. co na nás tak p. hledíte?
Pilnější.

2 Kor. 8, 22. j. pilný, a nyní mnohem p.
Pilník.

Iz. 44, 12. kovář p-em dělá při uhlí 
Pilnost.

Sk. 22, 3. jsem vyučený s p-í zákonu 
Ittm. 12, 8. kdož předložen j., v p-i
2 Kor. 7,12. p. naše před obličejem Božím 
žid. 6,11. aby prokazoval tu opravdovou p.

Pinta.
3 M. 19, 36. p-u spravedlivou mí ti budete

Písař.
Soud. 5,14. ze Zabulona p-i
2 Sam. 8,17. Saraiáš p-em
— 20, 25. SeiáŠ p-em

2 Kr. 22,10. oznámil také Safan p. králi
1 Par. 2,55. p-ů obývajících v Jábezu
2 Par. 34,13. byli z Levitů p-i
— 15. řekl Helkiáš k Safanóvi p-i

Ž. 45, 2. jazyk můj jako péro hbitého p-e 
Iz. 33,18. kdež j. p.? 37, 2. Jer. 36, 10.
Jer. 8, 8. jistě nadarmo dělá p, péro 
Sk. 19, 35. když p. pokojil zástup

Písek.
1 M. 22,17. símě tvé, jako p.; 32, 12.
— 41,49. nashromáždil obili, jako j. p-u 

2M. 2,11. zahrabal jej v p-u
1 Kr. 4,20. rozmnoženi jsouce jako p.
Job 29,18. jako p. rozmnožím dny
ž. 78,27. dštil na ně ptactvem jako p-em
— 139,18. více j. jich než p-u

Př. 20,17. ústa jeho p-em naplněna bývají
— 27, 3. tíž má kámen, a váhu p.

Iz. 10,22. byť bylo lidu tvého jako p-u
— 48,19. bylo by jako p-u semene tvého 

Jer. 5,22. jsem položil p. za cíl moři
— 15, 8. větší bude počet vdov jeho než p-u 

Oz. 1,10* synů Izrael, jako p-u mořského 
Ab. 1, 9. seberou jako p, zajaté
Mat. 7,26. kt. ustavěl dům svůj na p-u
ftím. 9,27. byť byl počet synů Izrael, jako p.
Žid. 11,12. rozplodilo se potomků, jako p.
Zj. 12,18. stál jsem na p-u mořském
— 20, 8. kt. počet j. jako p-u mořského

Píseň.
2 M. 15, 1. zpíval Mojžíš p. tuto Hospodinu
— 2. síla má a p. j. Hospodin 

5 M. 31,19. napište sobě p. tuto
— 21. bude tato p. na svědectví
— 22. napsal Mojžíš tu p. v ten den
— 30. mluvil Mojžíš slova p-ě této 

Soud. 5,12. Deboro, povstaniž a vypravuj p.
2 Sam.22, 1. mluvil David H. slova p-ě této 
ž. 33, * 3. zpívejte p. novou; 96, 1. 98, 1.

149, 1. Iz. 42, 10.

Ž. 40, 4. vložil v ústa má p. novou
— 45, 1. vyučující p. o lásce
— 2. vypravovati budu p-ě o králi
— 46, 1. p. na alamot
— 48, 1. p. žalmu synů Chóre
— 65, 1. žalm, Davidova p.
— 66, 1. přednímu z kantorů p. žalmu
— 75, 1. žalm Azafův, a p.; 76, 1.
— 92, 1. žalm a p. ke dni sobotnímu
— 108, 1. p. a žalm Davidův
— 120, 1. p. stupňů; 121, 1. 122, 1. 123, 1.

124, 1. 125, 1. 126, 1. 127, 1. 128, 1. 
129, 1. 130, 1. 131, 1. 132, 1. 133,
1. 134, 1.

— 137, 3. zpívejte nám p. Sionskou
— 4. kterakž bychom měli zpívati p. H.?
— 144, 9. p. novou zpívati budu tobě 

Kaz. 7, 5. nežli aby poslouchal p-ě bláznů 
Pis. 1, 1. p. nejpřednější z p-í Šalomoun.
Iz. 5, 1. p. milého svého o vinici jeho
— 12, 2. síla má a p. j. Bůh H.

. — ■ 26, 1. zpívána b. p. tato v zemi Judské 
Am. 5, 23. odejmi ode mne hluk p-í 
1 Kor. 14, 26. když se scház., jedenk. z vás p. má 
Zj. 5, 9. zpívali p. novou; 14, 3.
— 14, 3. žádný nemohl se naučiti té p-i
— 15, 3. p. Mojžíše a p. Beránkovu

Pisidie.
Sk. 14,24.

Pisidický.
Sk. 13,14. přišli do Antiochie P-é 

Pískati.
Mat. 11,17. p-ali jsme vám; Luk. 7, 32.
1 Kor. 14, 7. kterak by vědíno b., co se p-á?

Písmo.
2 M. 32,16. p. také p. Boží bylo
Ezd. 4, 7. p. listu toho psáno Syrsky
Est. 1,22. do jedné každé krajiny p-em jejím
— 8, 9. též i Židům p-em jejich 

Iz. 8, 1. napiš na ní p-em lidským
— 29,11. dadi-li tomu, kt. zná p.
— 12. tedy dí: neznám p-a 

Dan. 5,17. a však p. přečtu králi 
Mat. 21, 42. nikdy-liž jste nečtli v p-ích
— 22,29. neznajíce p-em; Mk. 12, 24.
— 26, 54. kterakž by se naplnila p-a?
— 56. aby se naplnila p-a prorocká 

Luk. 4, 21. dnes naplnilo se p. toto
— 22, 37. se ještě to p. naplniti musí
— 24, 27. vykládal jim všecka ta p-a
— 32. když otvíral nám p-a
— 45. aby rozuměli p-ům 

Jan 2,22. učedlníci uvěřili p-u
— 5, 39. ptejte se na p-a
— 47. poněvadž jeho p-ům nevěříte
— 7,15. kterak tento p. umí, neučiv se?
— 38. kdož věří ve mne, jakož dí p.
— 10, 35. nemůže zrušeno býti p.
— 20, 9. ještě neznali p-a

Sk. 1,16. musilo se naplniti p. to
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Sk. 8,32. místo toho p-a, kt. četl
— 17,11, na každý den rozvažujíce p-a
— 18,24. Apollo, muž výmluvný, učený v p-ě
— 28. dokazuje z p-em, že Ježíš j. K. 

ftím. 1, 2. kt. zaslíbil v p-ích svátých
— 10,11. dí p.: Kdož věří, nebude zahanben
— 15, 4. skrze potěšení p-em naději měli

1 Kor. 15, 3. umřel za hříchy podlé p-em
— 4. vstal třetího dne podlé'p-em 

GaL 3, 8. předzvěděvši p., že z víry
— 22. zavřelo p. všecky pod hřích
— 4,30. co praví p.? vyvrž děvku 

2Tim. 3,15. od dětinství svaťá p-a znáš
— 16. všeliké p. od Boha j. vdechnuté 

Jak. 4, 5. což mníte, že nadarmo dí p.
2 Petr 1,20. žádného proroctví p-a výklad

Písnička.
4M. 21,17. zpíval lid Izraelský p-u tuto 
Soud. 5, 1. zpívala p-u Debora a Barák 
1 Kr. 4,32. p-ek jeho bylo 1005 
Job 30, 9. nyní jsem jejich p-ou 
2. 28, 7. p-ou svou oslavovati jej budu
— 42, 9. v noci p. jeho se mnou
—  69,13. p-ou byl jsem těm, kt. pili víno
— 92, 4. při harfě s p-ou
— 118,14. p. má j. Hospodin; Iz. 12, 2.
— 119,54. ustanovení tvá jsou mé p-y
— 137, 3. se dotazovali nás na slova p-y 

Př. 25,20. kdož zpívá p-y srdci smutnému 
Iz. 24,16. slyšíme p-y o slávě spravedlivého 
Pláč 3,14. jsem p-ou jejich; 63.
Mat 26,30. sezpívavše p-u; Mk. 14, 26.
Sk. 16,25. Pavel a Sílas zpívali p-y o Bohu 
Ef. 5*, 19. mluvíce sobě v p-áčh duchovních 
Kol. 3,16. učíce sebe p-ami duchovními 

Píson.
1 M. 2,11. jméno jedné (řeky) P.

Píst.
lK r . 7,33. osy jejich i p-y, všecko slité

Pištec.
Zj. 18,22. hlas p-ů nebude slyšán

Píšťala.
2. 149, 3. chvalte jméno jeho na p-u
— 150, 4. chvalte jej na buben a p-u

Píšťalka.
1 Sam.10, 5. před nimi loutna, buben i p.
Job 30,31. p. má obrátila se v hlas plačících 
Iz. 5,12. p. a víno na hodech jejich
— 30,29. jako ten, kt. jde s p-ou 

Jer. 48,36. srdce mé jako p-y zníti bude
1 Kor. 14, 7. bezdušné věci, jako p. neb harfa

Pištěti.
Iz. 38,14. jako vlaštovice p-ěl jsem

Pitel.
Iz. 24, 9. zhořkne opojný nápoj p-ům jeho

Piti.
1 M. 9,21. (Noe) pije víno, opil se
— 19,33. daly p. otci svému vína
— 24,14. pí, i velbloudy napojím

1 M. 24,17. dej mi p.; 45.
2 M. 7,18. hledajíce vody, kt. by pili z řeky
— 21. nemohli p. vody; 24. 15, 23. 2. 78, 44.
— 15,24. co budeme p.? Mat. 6, 31.
— 17, 2. dejte nám vody, abychom pili
— 32, 6. sedl lid, aby jedl a pil
— 20. dal p. synům Izraelským

3 M. 10, 9. nápoje opojného p.; Soud. 13, 14.
4 M. 21,22. zé studnic vody p. nebudeme
5 M. 32,14. červené víno výborné aby pil 
Rut 2, 9. bude-liť se chtíti p., napí se
1 Sam. 1,15. nápoje opojného jsem nepila
— 30,12. nic nejedl ani nepil tři dni
— 16. jedouce a pijíce a provyskujíce

2 Sam.12, 3. chléb jeho jedla a z čile jeho pila
— 23,15. ó by mi někdo dal p. vody
— 16. 17. (David) nechtěl jí p.

1 Kr. 4,20. jedli a pili, a veselili se
— 17, 4. budeš z toho potoka p.
— 20,16. Benadad pil a ožral se v stáních 

2Kr, 18,27. aby moč svůj pili; Iz. 36, 12.
— 19,24. pil jsem vody cizí a vysušil

1 Par. 11,18. David nechtěl jí p.
Neh. 8,10. jezte tučné a píte sladké
Job 1,13. pili vino v domě bratra svého
— 15,16. pije nepravost jako vodu
~  34, 7. ježto by pil posměch jako vodu

ž. 50,13. zdaliž píjím krev kozlovou?
— 69,13. písničkou těm, kt. pili vino
— 110, 7. z potoka na cestě p. bude 

Př. 4,17. víno loupeží pijí
■— 5,15. pí vodu z čisterny své
— 9, 5. píte víno, kt. jsem smísila
— 31, 5. aby pije nezapomněl na ustanov. 

Kaz, 2,24. chvalitebné jisti a p.
— 3,13. když jí a pije a užívá dobrých
— 8,15. aby jedl a pil a veselil se
— 9, 7. pí s veselou myslí víno své 

Pis. 5, 1. piji víno své a mléko
píte a hojně še napité

— 8, 2. bych dala p. vína strojeného 
Iz. 22,13. radost a veselí naše p. víno

píme, nebo zítra zemřeme
— 24, 9. nebudou p. vína s prozpěvováním
— 29, 8. když se žíznivému zdá, an pije
— 37, 25. já jsem vykopal a pil vody
— 51,17. kt. jsi pil kalich prchlivosti
— 65,13. služebníci moji p. budou 

Jer. 2,18. že piješ vodu z Nile?
— 25,16. aby pili a potáceli se
— 27. pítež a opojte se
— 28. konečně že p. musíte 

Pláč 5, 4. vody své za peníze pijeme 
Ez. 12,18. s třesením a se zámutkem pí!
— 23,32. kalich sestry své p. budeš
— 25, 4. ti budou p. mléko tvé
— 34,18. j. vám málo, učiŠtěnou vodu p.?
— 19. aby kal noh vašich p. musily?
— 39,17. budete jisti maso a p. krev
— 18. 19. krev knížat zemských p.
— 44, 21. vína nebude p. žádný z kněží
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Dan. 1, 5. nařídil jim král i vina, kt. sám pil
— 5, 4. pili víno, a chválili bohy zlaté 

Joel 1, 5. kvělte všickni, kt. píjíte víno
— 3, 3. mladice prodávali za víno, aby pili 

Am. 4, 1. říkáte: Přineste, ať pijeme
— 5,11. nebudete p. vína z nich

Abd. 16. vy na mé hoře svaté p. budete 
nadtoť p. budou národové

Ab. 2,16. p; budeš i ty a obnažen budeš
Sof. 1,13. ale nebudou p. vína z nich
Ag. 1, 6. pijete, ale neuhašujete žízně
Zach. 7, 6. zdaliž ne pro sebe jíte a pijete?
Mat. 6, 25. co byste jedli a pili; Luk. 12, 29.
— 31. říkajíce: Co budeme p.?
— 11,18. Jan nejeda ani nepije; Luk. 7, 33.
— 19. Syn člov. jeda a pije; Luk. 7, 34.
— 20, 22. p. kalich, kt. já piji; Mk. 10, 38.
— 23. kalich můj p. budete
— 24,38. žrali a pili; Luk. 17, 27.
— 49. počal by jisti a p. s opilci
— 25,35. žíznil jsem a dali jste mi p.
— 42. žíznil jsem a nedali jste mi p.
— 26, 27. píte z toho všickni; Mk. 14, 23.
— 29. nebudu p. z plodu vinného kořene;

Mk. 14, 25. Luk. 22, 18.
jej p. budu nový v království Otce

— 42. než abych jej pil
— 27, 34. dali mu p. octa se žlučí

okusiv, nechtěl p.
Mk. 2, 16. že s hříšníky jí a pije? Luk. 5, 30.
— 9, 41. kdož by dal vám p. číši vody
— 10, 39. kalich, kt. já piji, p. budete
— 15, 23. dávali mu p. víno s mirrou
— 36. vloživ na tresť, dával jemu p.
— 16,‘ 18. jestliže by co, jedovatého pili 

Luk. 1,15. nápoje opojn. nebude p.
— 5, 30. proč s hříšníky jíte a pijete?
— 39. když pije staré, chce nového
— 12,19. jez, pí, měj dobrou vůli
— 45. počal by jisti a p. i opí jeti se
— 17, 27. za dnů Noe jedli, pili; 28.
— 22, 30. abyste jedli a pili za stolem mým 

Jan 4, 7. 10. řekl Ježíš: Dej mi p.
— 12. Jákob z ni pil i synové jeho
— 13. kdož pije vodu tuto
— 6, 53. nebudete-li p. krve jeho
— 54. 56. kdož pije mou krev
— 18,11. což nemám p. kalicha?

Sk. 9, 9. za tři dni (Saul) nejedl ani nepil
— 23,12. 21. zapřisáhlí se, že neb. jisti ani p. 

ftím. 12, 20. žízní-li, dej mu p.
1 Kor. 9, 4. nemáme moci jisti a p.?
— 10, 4. týž nápoj duchovní pili

pili z duchovní skály
— 7. posadil se lid, aby jedl a pil
— 21. kalicha Páně p. i kalicha ďáblů
— 31. buď že jíte neb pijete

1 Kor. 11,25. to čiňte, kolikrát koli p. budete
— 26. kolikrát byste kalich tento pili
— 27. kdo pil by kalich P. nehodně
— 28. tak z toho kalicha pí

1 Kor. 11, 29. kdož jí a pije nehodně 
odsouzení sobě jí a pije

— 15, 32. jezme tedy a píme, nebo zítra
1 Tim. 5,23. nepí již více vody, ale vína
žid. 6, 7. země, kt. déšť pije a rodí bylinu 
Zj. 14,10. bude p. víno hněvu Božího
— 16, 6. dal jsi jim krev p.
— 18, 3. z vína hněvu smilstva jeho pili

Pití.
2 M. 7, 24. kopali hledajíce vody ku p.
Soud. 7, 6. sehnuli se na kolena ku p.
1 Kr. 10,21. nádoby ku p. byly zlaté 
Est. 1, 8. ku p. žádný nenutil
Iz. 5,22. jsou silní ku p. vína
1 Petr 4, 3. chodivše v zbytečném p. vína 

Pivnice.
Luk. 12,24. patřte na havrany, nemají p.

Plac.
1 Kr. 22,10. v p-u u vrat brány; 2 Par. 18, 9. 
Neh. 3,25. v p-u u žaláře 
Ez. 41,11. dvéře pavlači byly k p-u 
Sk. 19,29. valili se všickni spolu na p. 

Plácek.
Ez. 42, 4. před komůrkami byli p-ové 

Placení.
3 M. 25,16. tím větší p., tím menší p.

Pláč.
1 M. 45, 2. pozdvihl hlasu svého s p-em
— 50, 4. když dnové p-e pominuli

2 Sam.ll, 27. když pominul p., David vzal ji
2 Par. 35,25. ta jsou zapsána v p-i Jerem.
Job 16,16. tvář má oduřavěla od p-e
ž. 6, 9. vyslyšel H. hlas p-e mého
— 30, 6. z večera potrvá p., ale z jitra
— 12. obrátil jsi p. můj v plésáni
— 80, 6. nakrmil jsi je chlebem p-e
— 126, 6. s p-em rozsívá drahé símě 

Kaz. 3, 4. čas p-e a čas smíchu
Iz. 15, 3. každý kvíliti b., s p-em se vraceje
— 22, 4. ať hořekují s p-̂ em
— 65,19. aniž bude v něm hlasu p-e 

Jer. 31, 9. s p-em jdoucí přivedu
— 15. hlas v Ráma slyšán j, a p.
— 16. zdrž hlas svůj od p-e 

Joel 2,12. obraťte se ke mně s p-em 
Am. 5,16. povolají oráče k p-i
Mat. 2,18. hlas v Ráma slyšán j., p.
— 8, 12. p. a skřípení zubů; 13, 42. 50. 22,

13. 24, 51. 25, 30. Luk. 13, 28.
Luk. 7, 38. stojeci u noh jeho s p-em 
Sk. 20, 31. nepřestával s p-em napOminati
— 37. stal se p. veliký ode všech 

Fil. 3,18. a nyní s p-em pravím 
Žid. 12,17. ačkoli ho s p-em hledal
Zj. 18, 7. tak mnoho dejte jemu muk a p-e 

Plačící.
Job 30, 31. obrátila se píšťalka má \ hlas p-ich 
Mat. 2,18. Ráchel p. synů svých 
Mk. 16,10. ona pak zvěstovala těm, p-ím 
ňím. 12,15. plačte s p-ími
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Plachta.
2 Sam.17,19. p-u rozestřela na vrch studnice
Iz. 33,23. aniž b. moci roztáhnouti p-y
Ez. 27, 7. plátno, z něhož jsi p-y míval
Sk. 27,17. spustivše p-u, tak se plavili -
— 40. zdvihše p-u k větru

Plachý.
2 Tim. 3, 3. nastanou lidé nestředmi, p-ší

Plakati.
1 M. 21,16. pozdvihši hlasu svého p-ala
— 23, 2. kvílil nad Sárou a p-1 jí
— 27,38. povýšil Ezau hlasu a p-al
— 29,11. Jákob povýšiv hlasu p-al; 46, 29.
— 37,35. p-al ho otec jeho
— 42,24. odvrátiv se od nich, p-al
—  43, 30. Jozéf p-al; 45, 14. 15. 50, 1.
— 50, 3. p-li ho Egyptští za 70 dní 

2M. 2, 6. a aj, p-alo pacholátko
3 M. 10, 6. všecka rodina Izraelská budouť p. 
4M. 11,10. uslyšel Mojžíš, an lid pláče
— 13. p-čí na mne:. Dej nám masa
— 14, 1. p-al lid v tu noc
— 39. p-al lid velmi
— 20, 29. p-li (Arona) za 30 dní
— 25, 6. oni pak p-li u dveří stánku

5 M. 1, 45. a navrátivše se, p-li jste před H.
— 34, 8. p-li synové Izr. Mojžíše 30 dní 

Soud. 2, 4. pozdvihl hlasu svého lid a p-1
— 11,40. p-aly nad dcerou Jefte
— 14,17. i p-ala na něj do sedmého dně
— 20,23. a p-ali před Hosp. až do večera
— 21, 2. p-li hlasem velikým

1 Sam. 1, 8. Anno, proč p-eš? a proč nejíš?
— 11, 5. co je lidu, že pláče?
— 15, 35. však p-al Samuel Saule
— 16, 1. dokudž ty budeš p. Saule
— 20, 41. políbivše jeden druhého, p-ali oba
— 24,17. pozdvih Saul hlasu, p-al
— 25, 1. umřel Samuel; i p-ali ho; 28, 3.
— 30, 4. p-ali, až již více p. nemohli

2 Sam. 1,12. David i muži, kt. s ním byli, p-ali
— 3,16. šel pak s ni muž její a p-al
— 34. ještě více lid p-al nad ním
—- 11,26. manželka Uriášova p-ala manžela
— 12,21. postils se a p-al
— 22. postil jsem se a p-al
— 13,36. služebníci jeho p-li pláčem
— 15,30. David šel vzhůru pláče
— 19, 1. král pláče a naříká pro Absolona

1 Kr. 13,30. a p-ali ho: Ach, bratře můj!
2Kr. 8,12. proč pán můj pláče?
— 20, 3. p-1 Ezech. pláčem velikým; Iz. 38, 3.
— 22,19. poněvadž p-als přede mnou

2 Par. 35,24. p-1 všecken Juda nad Joziášem 
Ezd. 3,12. starci p-ali hlasem velikým 
Neh. 1, 4. p-al jsem za několik dní
Job 2,12. pozdvihše hlasu svého p-ali
— 27,15. vdovy jeho nebudou ho p.
— 30,25. zdaliž jsem nep-al nad tím
— 31,38. i záhonové její p-li

Ž. 69,11. jsem p-al, postem trápiv duši 
Iz. 33, 7. jednatelé pokoje hořce p-ali 
Jer. 13,17. y skrýších p. bude duše má
— 22,10. neplačtež mrtvého
— 31,15. Ráchel plačeci synů svých
— 41, 6. Izmael vyšel jim vstříc, pláče
— 48, 32. pláči tebe, ó vinný kmene
— 49, 3. dcery Rabba! plačte a běžte
— 50, 4. plačíce, ochotně půjdou 

Pláč 1,16. pro tyť věci já pláči 
Joel 1, 5. prociťte opilci a plačte 
Zach. 7, 3. budeme-li p. měsíce pátého?
— 12,10. hořce p. budou nad ním

hořce p-čí nad prvorozeným 
Mat. 11,17. naříkali a nep-ali jste; Luk. 7, 32.
— 26,75. p-al hořce; Mk. 14, 72. Luk. 22,62. 

Mk. 5,38. ano pláčí a kvílí velmi
— 39. co se bouříte a pláčete?

Luk. 6,21. blahoslavení, kt. nyní pláčete
25. kt. se nyní smějete, p. budete

— 7,13. řekl ji: Neplačiž! Zj. 5, 5.
— 8,52. p-ali jí vŠickni; řekl: NeplačtežI
— 19, 41. uzřev město, p-al nad nim
— 23,27. kt. p-aly a kvílily ho
— 28. neplačte nade mnou

ale plačte nad svými dětmi 
Jan 11,31. jde k hrobu, aby tam p-ala
— 33. Ježíš, jakž uzřel, ana pláče

i Židy, ani pláčí
— 16,20. p. budete vy, ale svět se bude
— 20,11. Maria stála u hrobu plačeci
— 13. ženo, co pláčeš? 15.

Sk. 8, 2. p-ali velmi nad ním
— 21,13. co činíte plačíce 

Rim. 12,15. plačte s plačícími
1 Kor. 7,30. kt. pláčí, jako by nep-ali
2 Kor. 12,21. p-al bych mnohých z těch 
Jak. 4, 9. kvělte a plačte
— 5, 1. boháči, plačte

Zj. 1, 7. budou p. pro něj všecka pokolení
— 5, 4. pročež já p-al jsem velmi
— 18, 9. p. ho budou králové země

Plakávati.
ž. 137, 1. při řekách babylonských jsme p-li 

Plamen.
2 M. 3, 2. anděl Hospodinův v p-i ohně 
Soud. 13,20. když vstupoval p. s oltáře

vznesl se anděl Hospodinův v p-i 
Job 15,30. ratolest jeho usuší p.
— 41,12. p. z úst jeho vychází 

ž. 106,18. p. spálil bezbožníky
Pis. 8, 6. uhlí její u. řeřavé, p. nejprudší 
Iz. 5,24. jakož p. ohně sžírá strniště
— 10,17. bude Svatý jeho p-em
— 13, 8. tváře jejich k p-i podobné budou
— 29, 6. navštíveno b. p-em ohně; 30, 30.
— 33,14. ostáti před p-em věčným?
— 43, 2. aniž p. chytí se tebe '
— 66,15. vypustil žehráni v p-i ohně 

Oz. 7, 6. v jitře hoří jako p. ohně 
Abd. 18. bude dům Jozefův p.
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Luk. 16,24. nebo se mučím v tomto p-i 
Sk. 7,30. anděl Páně v p-i ohně ve kři
2 Tes. 1, 8. v p-i ohně, kt. pomstu uvede 
žid. 1, 7. kt. činí služebníky své p. ohně 
Zj. 1,14. oči jeho jako p. ohně; 2,, 18. 19, 12. 

Plamenný.
1 M. 3, 24. s mečem p-ým blýskajícím se

Planeta.
2 Kr. 23, 5. kt. kadivali slunci a p-ám
Iz. 13,10. p-y nedopustí svítiti světlu svému 

Planetář.
5 M. 18,14. národové ti p-ů poslouchají 
Jer. 27, 9. neposlouchejte p-ů svých 
Mich. 5,12. p-ů nebude v tobě 

Planetník.
5 M. 18,10. nebude nalezen v tobě p.

Planý.
Job 30, 3. utíkali na p-á tmavá místa
— 38,27. aby zapájel místa p-á 

Jer. 2,21. proměnila se v p-é réví 
ňím. 11,17. byv p-ou olivou; 24.

Plápolající.
Iz. 4, 5. blesk p-ího ohně v noci

Plápolati.
Joel 2, 3. za nim piamen p.

Plást.
Př. 24,13. p. sladký dásním tvým 
Pis. 5, 1. jím p. svůj i med svůj

Plášť.
2M. 28, 4. tato roucha udělají: p.; 31. 39, 22.
— 29, 5. oblečeš Arona v p.; 3 M. 8, 7.

Joz. 7,21. viděl jsem p. babyl. pěkný; 24. 
Rut 3, 9. vztáhni křídlo p-ě na děvku
1 Sam. 15,27. Saul uchytil křidlo p-ě jeho
— 18, 4. složiv Jonata p., dal jej Davidovi
— 24, 5. David uřezal tiše kus p-ě Saulova
— 28,14. muž starý vystupuje, oděný p-ěm

1 Kr. 19,13. Eliáš zavinul tvář svou p-ěm
—- 19. Eliáš uvrhl p. svůj na něj 

2Kr. 2, 8. vzav p. svůj, udeřil na vodu
— 13, zdvih p. Eliášův, navrátil se
— 14. vzav p. Eliášův, udeřil na vodu 

Job 29,14. ona ozdobovala mne jako p.
ž. 109,19. budiž jemu (zlořečenství) jako p.
— 29. se odějí jako p-ěm hanbou 

Iz. 59,17. oděl se horlivostí jako p-ěm
— 61,10. p-ěm spravedlnosti přioděl mne 

Dan. 3,21. svázali muže ty v p-ích jejich
— 27. ani p-ové jejich se nezměnili 

Mich. 2, 8. majíce oděv, p. strhujete 
Mat. 5,40. nech mu i p-ě; Luk. 6, 29.
— 23, 5. veliké dělají podolky p-ů
— 27,31. svlékli s něho p.

Mk. 10,50. povrh p. svůj, šel k Ježíšovi 
Sk. 12, 8. oděj se p-ěm svým a pojď
1 Petr 3, 3. kt. ozdoba ne v odívání p-ů

Pláštek.
Iz. 3,22. odejme Pán i p-y

Plat.
2 M. 1,11. úředníky, kt. by p. vybírali
5 M. 20,11. pod p. uvedeni sloužiti budou 
Joz. 16,10. Kananejský dávaje p.; 17, 13.

Soud. 1, 28. 30.
2 Sam. 8, 2. Moabšti dávali jemu (David.) p.
— 20,24. byl nad p-y; 1 Kr. 12, 18.

1 Kr. 9,15. příčina p-u, kt. byl uložil
— 21. uvedl Šalomoun pod p.
— 11,28. ustanovil ho nade všemi p-y

2 Kr. 17, 4. neposílal králi Assyr. ročního p-u 
Ezd. 4,13. p-uť dávati nebudou
— 7, 24. p-u, cla a úroku nevzkládal 

Neh. 5, 4. abychom dali p. králi
Př. 12, 24. ruka lstivá musí dávati p.
Iz. 31, 8. nejudatnější jeho pod p. uvedeni 
Pláč 1, 1. přední mezi krajinami pod p.
Mat. 17,24. přistoupili ti, kt. p. vybírali 

což mistr váš nedává p-u?
— 25. králové od kterých berou p.?

Pláten. Platný, 
ž. 141, 5. ještěť modlitba má p-á bude 
Mat. 16,26. co p-o člověku; Mk. 8, 36. Luk. 9,25. 

Platiti.
2 M. 22,15. není povinen p.

Plátno.
Př. 31, 24. p. drahé dělá a prodává
Iz. 59, 5. p-a pavoukového natkali
— 6. p-a jejich nehodí se na roucho 

Ez. 27, 7. kment býval p. tvé
Mat. 27,59. obvinul je v p. čisté; Mk. 15, 46.
Mk. 15, 46. koupiv p-a a sňav ho

Platnost.
Kol. 2,23. kt. věci nejsou v žádné p-i 

Plavec.
Ez. 27, 8. obyvatelé Sidonšti bývali p-i
— 27. p-i tvoji padnou do hlubokosti
— 29. vystoupí z lodí svých p-i 

Jon. 1, 5. p-i volali každý k bohu svému 
Sk. 27,27. domnívali se p-i, že by se jim

Plavení.
Sk. 27, 9. když již bylo nebezpečné p.
— 10. s mnohou škodou toto p. bude

Plaviti se.
ž. 107,23. kt. se p-i po moři na lodech
Mat. 14,13. uslyšev Ježíš, p-il se odtud
— 16, 5. p-ivše se učedlníci; Mk. 4, 35.

Mk. 6, 48. a oni se s těžkosti p-ili
— 8,13. p-il se dále

Luk. 8,23. když se p-ili, usnul
Jan 6,22. sami učedlníci byli se p-ili
Sk. 13, 4. odtud p-ili se do Cypru
— 14,26. odtud p-ili se do Antiodiie
— 15,39. Barnabáš p-il se do Cypru
— 18,18. Pavel p-il se do Sýrie; 21, 3.
— 20, 3. zálohy, když se měl p. do Sýrie
— 6. p-ili jsme se z Filippis
— 13. p-ili jsme se do Asson
— 15. p-ice se, byli jsme proti Chium
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Sk. 21, 1. když jsme še pak p-ili
— 27, 1. abychom se p-ili do Vlach

2. abychom se p-ili podlé krajin Azie
— 4. p-ili jsme se podlé Cypru
— 7. když jsme znenáhla se p-ili
— 24. dalť tobě Bůh, kt. se p-i s tebou
— 27. my se p-ili po moři Adriatickém
— 28,11. p-ili jsme se na bárce Aleks.
— 13. odtud okolo p-íce se do Regium

Plavý.
Zj. 6, 8. a aj, kůň p., a na něm smrt 

Plazící se.
Ez. 38,20. všeliký zeměplaz p. se 

Plaziti se.
1 M. 3,14. po břiše svém p. se budeš
3 M. 11, 41. zeměplaz, kt. se p-i po zemi
— 42. ničeho, což se p-í na prsech 

Ez. 47, 9. každý živočich, kt. se p-í, oživě
Plece.

2M. 29,27. p. pozdviženi; 4 M. 6, 20.
3M. 7, 32. p. pravé knězi ku pozdvižení
— 34. p. vzhůru pozdvižení
— 9,21. p. pravé obracel sem i tam Aron
— 10,14. p. vznášení
— 15. p. vzhůru vznášení

4 M. 6,19. p. vařené z skopce
5 M. 18, 3. dáno bude knězi p. a líce
1 Sam. 9,24. přinesl kuchař p.
Neh. 9,29. p. svého uchylujíce
Job 31,22. lopatka má od p-í nechť odpadne 
íz. 49,22. dcery tvé, aby na p-ech neseny

Plech.
2 M. 28, 36. p. ze zlata čistého; 39, 30.
3 M. 8, 9, na čepici po předu p. zlatý 
4M. 16,38. ať je rozkuje na p-y k obložení 
Zach. 5, 7. p. tlustý olověný nesen byl; 8.

Plechovice.
1 Sam.17, 6. p. ocelivé byly na nohách jeho

Plejtev.
3M. 11, 9. což má p-ý, jisti; 5 M. 14, 9.
—- 10. nemá p-í, ohavností; 5 M. 14, 10,

Plémě.
Ž. 21,11. p. jejich ze země vyhladíš 
Iz. 14,29. z plemene hadího bazališkus

Plénka.
Job 38, 9. mrákotu místo p-ek jelio 
Ez. 16, 4. aniž p-ámi obvinuta 
Luk. 2, 7. p-ami obvinula
— 12. nemluvňátko p-ami obvinuté

Pléniti.
Job 11,10. bude-li p. neb zavírati
2. 101, 8. p. budu všecky nešlechetné 
Jer. 1,10. ustanovuji tě, abys p-il a kazil
— 12,17. p. budu národ ten ustavičně
— 31,28. jsem se snažoval, abych je p-il
— 45, 4. což jsem vštípil, já p-ím 

Mich. 6,13. p. tě budu pro hříchy tvé 
Ab. 2,10. abys p-il národy mnohé

Plésající.
Soud. 11,34. vyšla jemu vstříc s houfem p-ích
— 21,23. přivedli manželky z těch p-ích 

Jer. 31. 4. ještě vycházeti s houfem p-ich 
Sof. 2,15. takověť bude to město p.

Plesání.
1 Sam. 4, 5. zkřikl Izr. s velikým p-im
2 Sam. 6,15. truhlu H. s p-ím; 1 Par. 15, 28. 
Job 3,22. kt. by se veselili s p-ím
— 8,21. až i naplní rty tvé p-im
— 20, 5. p. bezbožných krátké j.
— 29,13. srdce vdovy k p. vzbuzoval

ž. 27, 6. obětovati v stánku jeho oběti p.
— 30,12. obrátil jsi mi pláč můj v p.
— 32, 7. p-im vítězným obdaříš
— 43, 4. k Bohu radostného p. mého
— 65, 9. nastáváním jitra k p. přivodíš
— 13. pahrbkové p-ím přepasováni
— 87, 7. zpívají s p-ím tobě všecky moci
— 126, 6. s p-ím snáŠeti bude srtopy

Iz. 16,10. veselé a p. nad polem; Jer. 48, 33.
— 65,18. stvořím Jeruzalém k p.

Jer. 31,13. veseliti se bude panna s p-ím 
Pláč 5,15. obrátilo se v kvílení p. naše

Plésati.
Soud. 21, 21. když vyjdou dcery Sílo p.
2 Sam. 6, 21. p-al jsem a p. budu před H.
2Kr. 11*12. p-íce rukama říkali: živ buď
1 Par. 16, 31. p. bude země; Ž. 96, 11. 12.
Job 31,29. p-al jsem, když se mu zle
— 38, 7. p-ali všickni synové Boží

ž. 5,12; ať p-a jí, když je zastírati b.
— 13, 5. nepřátelé moji aby nep-ali
— • 6. p. b. srdce mé v spaseni tvém
— 14, 7. p. b. Jákob a veseliti se Izr.; 53,7.
— 32,11. p-ejte spravedliví
— 47, 2. národové p-ejtfe rukama
— 48,12. p-ejte dcery Judské
— 66, 1. p-ej Bohu všecka země!
— 68, 4. spravedliví p. budou radostí
— 5. H. j. jméno jeho, p-ejtež před ním
— 71,23. p. budou rtové moji i duše má
— 81, 2. p-ejte Bohu, síle naši
— 84, 3. srdce i tělo mé pléše k Bohu
— 94, 3. až dokud bezbožní budou p.?
— 96,11. p-ej země; 97, 1. Iz. 49, 13.
— 12. p-ej pole a vše, což na něm
— 98, 8. řeky rukama p-ejte
— 149, 2. synové S. p-ejte v králi svém
—  5. p. budou svati v Boží slávě

Př. 23,16. p. budou ledví má, když mluviti
— 24,17. nechať nepléše srdce tvé
— 28,12. když p-a ji spravedliví, pěkně to 

Iz. 25, 9. p. budeme v spaseni jeho
— 29,19. chudí v Svatém Izraelském p. b.
— 35, 1. p. bude poušť a zkvetne
— 2. p. bude s prozpěvováním
— 41,16. ty pak p. budeš, v Hospodinu
— 55,12. rukama p.; Nah, 3, 19.
— 61,10. p. bude duše má v Bohu mém
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Iz. 65,19. já p. budu v Jeruzalémě 
Jer. 11,15. že v zlosti své pléšeš 
Ab. 3,18. p. budu v Bohu spaseni svého 
Sof. 3,11. ty, kt. pléši v důstojnosti své
— 17. p. b. nad tebou s prozpěvováním 

Zach. 9, 9. p-ej velice, dcerko Siónská 
ftím. 15, 9. jménu tvému p. budu
1 Kor. 14,15. p. budu duchem, p. b. i myslí 
Ef. 5,19. p-ajice v srdcích svých Pánu

P lésti.
Mich. 7, 3. v hromadu ji pletou (převrácenost) 

P lé s t i se.
2Kr. 14,10. proč se máš p. v neštěstí?
Př. 18, 1. ve všelijakou věc plete se 
Jer. 22,15. že se pleteš v to cedrové stavení
2 Tim. 2, 4. neplete se v obecné živnosti

P le ten ý .
1 M. 41), 16. ti košové p-í na hlavě mé 

P leva .
1 Kr. 4, 28. ječmene a plev pro koně
Job 21,18. jako p-y před větrem?
— 41,18. pokládá železo za p-y

ž. 1, 4. jako p-y, kt. rozmitá vítr
— 35, 5. jako p-y před větrem

Iz. 5,24. jakož p-y plamen v nic obrací
— 11, 7. lev jako vůl p-y jisti; 65, 25.
— 17,13. honěni b. jako p-y od větru
— 25,10. vymlacována bývá p. do hnoje
— 29, 5. jako plev létajících množství
— 40,24. vicher jako p-u zanáší je
— 47,14. jako p. jsou; oheň popálí je 

Jer. 13,24. rozptýlím je jako vítr p-y
— 23,28. co j. té p-ě do pšenice?

Dan. 2, 35. jako p-y z placu letního
Oz. 13, 3. jako p-y vichřicí zachvácené
Am. 8, 6. abychom p-y obilné prodávali
Sof. 2, 2. než den jako p-y pomine
Mat. 3,12. p-y páliti b. ohněm; Luk. 3, 17.

P iin ou ti*
3 M. 15, 8. jestliže by ten p-ul na čistého
4 M. 12,14. kdy by otec její p-ul jí na tvář 
5M. 25, 9. přibazná pline mu na tvář
Mk. 7, 33. p-uv dotekl se Jazyka jeho
— 8,23. p-uv na oči jeho

Jan 9, 6. p-ul na zemi, a učinil bláto

P lís ek .
2M. 39, 3. nadělali p-ů zlatých

P l i t i .
Mat. 26,67. plili na tvář jeho a pohlavkovali
— 27, 30. plijíce na něho, bili jej v hlavu 

Mk. 15,19. plili na něj

P ln .
Job 7, 4. p. bývám myšlení až do svítáni
— 32,18. p. jsem řečí, těsno ve mně
— 42,17. umřel Job stár jsa a p. dnů 

Luk 4, 1. p. byv Ducha ^vátého; Sk. 4, 8.
— 11,39. p-o j. loupeže a nešlechetnosti 

Jak. 3, 8. p. jsa jedu smrtelného

Plnitel.
Jak. 4,11. nejsi p. zákona, ale soudce

Plniti.
2Kr. 23, 3. že bude p. slova smlouvy té
Job 22,27. sliby své p. budeš
Ž. 22, 26. sliby své p. budu; 61, 9.
— 50,14. plň Nejvyššímu své sliby
— 66,13. p. tobě budu sliby své
— 76,12. sliby čiňte a plňte H. Bohu 

Kaz. 5, 5. lépe než aby slibě nep-il 
Jer. 11, 8. jsem přikázal p., ale nep-ili 
Nah. 1,15. ó Judo, plň sliby své
Mat. 3,15. abychom p-ili všelikou spravedlnost
— 7,24. kdož slyŠi slova má a p-i je
— 26. kdož slyší slova má a nep-í jich 

Gal. 3,12. kt. by p-il je, živ bude skrze ně
—- 6, 2. tak plňte zákon Kristův 

Jak. 2, 8. jestliže p-íte zákon královský

Plniti se.
Mat. 13,14. p-i se na nich proroctví Izaiáše 
Mk. 13, 4, když se toto všecko bude p.?

Plnost.
ž. 50,12. okršlek i p. jeho; 2 M. 19, 5.
Jan 1,16. z p-i jeho my všickni vzali jsme
Řím. 11,12. čím více p. jich?
— 25. dokudž by nevešla p. pohanů
— 13,10. p. zákona j. láska 

Gal. 4, 4. když přišla p. času 
Ef. 1,10. v dokonání p-i časů
— 23. p. všecko ve všech naplňujícího
— 3,19. naplněni byli ve všelikou p. Boží 

Kol. 1,19. aby v něm všecka p. přebývala
— 2, 9. v něm přebývá všecka p. Božství

Plný.
1 M. 25, 8. umřel Abraham, stár jsa a p. dnů
— 35, 29. dokonal Izák stár jsa a p. dnů
— 41, 5. sedm klasů p-ých a pěkných 

2M. 9, 8. vezměte p-é hrsti popela
5 M. 6,11. domy p-é dobrých věcí
Soud. 6, 38. i byl p. koflík vody
Rut 1,21. vyšla jsem p-á, teď pak prázdnou
2 Kr. 4, 4. nalévej do nádob a kt, bude p-á 
Job 7, 3. noci p-é trápeni
— 14, 1. Člověk j. p. lopotování

Ž. 10, 7. ústa jeho p-á jsou zlořečenství
— 33, 5. milosrdeství H. p-á j. země
— 38, 8. ledví má p-á jsou mrzkosti
— 48,11. pravice tvá p-á j. spravedlnosti
— 75, 9. vína kalného p. nalitý
— 104,24. p-á j. země bohatství tvého
— 126, 2. byla p-á radosti ústa naše
— 144,13. špižírny naše p-é potravy 

Př. 17, 1. dům p. nabitých hovad
Kaz. 4, 6. lepší j. p-á hrst s odpočinutím, 

nežli přehršli p-é s prací 
Iz. 1,15. ruce vaše krve p-é jsou
— 6, 3. p-á j. všecka země slávy jeho
— 28, 8. stolové p-i jsou vývratků
— 34, 6. meč H. bude p. krve
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Jer. 5,27. jako klece p-á ptáků
tak domové jejich p-í j. lsti

— 6,11. p. jsem prchlivosti H.
— 12, 6. povolávají za tebou p-ými ústy 

Ez. 1,18. p-i očí; 10, 12. Zj. 4, 6.
— 22, 5. ó zlopověstné a různic p-é
— 37, 1. údolí, kt. bylo p-é kostí
— 43, 5. dům p. byl slávy H.

Ab. 3, 3. země byla p-á chvály jeho
Mat. 14,20. dvan. košů p-ých; Mk. 6, 43. 8, 19.
— 15,37. sedm košů p-ých; Mk. 8, 20.

Jan 1,14. p-é milosti a pravdy
— 21,11. síť, p-ou ryb Velikých

Sk. 6, 3. mužů sedm, p-ých Ducha svátého
— 5. Štěpána, p-ého víry a Ducha sv.
— 9,36. Tabita, p-á skutků dobrých
— 13,10. ó p. vší lsti a nešlechetnosti 

ftím. 1,29. p-i závisti, vraždy atd.
— 15,14. že i vy jste p-í dobroty

Ef. 4,13. v míru postavy p-ého věku Kr.
Kol. 4,12. abyste stáli p-í ve vší vůli Boži
Žid. 10,22. přistupmež v p-é jistotě víry
2 Petr 2,14. oči majíce p-é cizoložstva
1 Jan 1, 4. aby radost vaše byla p-á
2 Jan 8. odplatu p-ou abychom vzali 
Zj. 3, 2. nenalezl skutků tvých p-ých

Plod,
1 M. 30, 2. Boha, kt. nedal p-u života?
5M. 7,13. H. požehná p-u života tvého
—  28,18. zlořečený p. života tvého

1 Sam. 1,11. jestliže dáš p. pohlaví mužského
2 Sam. 6,23. neměla p-u až do dne smrti 
2Kr. 19, 3. přiblížil se p. k vyjití; Iz. 37, 3. 
Job 39, 3. jak (laně) p. svůj utiskají
Ž. 29, 9. činí, že laně p-u pozbývají
— 110, 3. v svítáni jako rosa p. tvůj bude 
—- 127, 3. p. života jest mzda
— 132,11. z p-u života tvého posadím 

Iz. 4, 2. p. země výtečný a krásný
— 13,18. aniž se nad p-em života slitují
— 48,19. p-ji života tvého jako štěrku
— 49,15. se nesíitovala nad p-em života* 

Pláč 2,20. zdaliž jídají ženy p. svůj?
Mat. 13,47. ze všelikého p-u shromažďující
— 26,29. nebudu piti z p-u vinného kořene;

Mk. 14, 25. Luk. 22, 18.
Luk. 1,42. požehnaný p. života tvého 
Sk. 2,30. z p-u ledví jeho vzbudí Krista

Plodící.
Kaz. 2, 6. abych svlažoval les p. dříví 

Plodistvý.
Iz. 17, 6* Čtyři neb pět ratolestech p-ých
— 55,10. déšť čmí ji p-ou a úrodnou

Ploditi (se).
1 M. 1,22. p-tež se a množte se; 28. 9, 1. 7.
— 3,18. trní a bodláčí tobě p. bude
— 5, 4. p-il syny a dcery; 7. 10. 13. 16. atd. 

Job 38,28. kdo p-i krůpěje rosy?
— 29. jíní nebeské kdo p-i?

Iz. 65,23. aniž p. budou k strachu

Mk. 4,28. sama od sebe země užitek p-í
2 Tim. 2,23. věda, že p-í sváry 

Plodný.
1 M. 1,11. zploď země strom p.
Ž. 128, 3. manželka tvá jako vinný kmen p.

Plot.
Př. 15,19. cesta lenivého j. jako p. z trní
Kaz. 10, 8. kdo boří p., uštkne jej had
Iz. 5, 5. co učiním vinici: odejmu p. její
Jer. 49, 3. běžte přes p-y
Pláč 2, 6. odtrhl jako od zahrady p. svůj
Nah. 3,17. se kladou vojensky po p-ích
Mat. 21,33. opletl ji p-em; Mk. 12, 1.
Luk. 14,23. vyjdiž na cesty a mezi p-y 

Ploutev. Viz: Plejtev.
Plouti.

Sk. 21, 2. lodi, kt. měla p. do Feniccn 
Plovati.

Ez. 32, 6. napojím zemi, v níž p-eš, krví 
Sk. 27,43. rozkázal těm, kteříž mohli p.

Plození.
1 Tim. 2,15. spasena bude v p. dětí

Pluh.
1 Kr. 19,21. dřívím z p-u uvařil maso jejich 
Luk. 9,62. kdož vztáhna ruku svou k p-u

Plvání.
Iz. 50, 6. tváři své neskrývám od p. 

Plvati.
Job 30,10. na tvář mou nestydí se p.
Mk. 14,65. počali naň p.; Mat. 26, 67. 27,. 30.. 

Plynouti.
Iz. 25,11. jako roztahuje ten, kt. p-e k plov. 
Ez. 47, 5. vody, přes něž by se musilo p. 
Jan 7,38. řeky z břicha jeho pop-ou 

Plzkost.
Jer. 23,12. cestu podobnou p-i v mrákotě 

Plzký.
ž. 35, 6. cesta jejich budiž temná a p-á
— 73,18. je na místech p-ých postavil

Pobádati.
2 Kr. 4,24. p-ej a běž a nemeškej- se

Poběhlec.
Soud. 12, 4. pravili: P-ci Efraimští, vy Galad.
2 Kr. 25,11. p-ce zavedl Nebuzárdan 
Jer. 39, 9. i p-ce zavedl do Babylona
— 52,15. p-ce, kt. byli ustoupili ku králi B.

Poběhlík.
Am. 4, 4. jdětež do Bethel, a buďtež p-ci 
Žid. 10,39. nejsme p-ci k zahynuti

PoběhnoutL
Oz. 7,13. běda jim, že jsou p-li mne 

Viz: Běžeti.

Pobiti.
2 M. 12,29. p-il H. všecko prvorozené; 13, 15.
4 M. 31, 8. p-ili také krále Madianské 
5M. 9,28. vyve.dl je, aby je p-il na poušti 
Soud. 8,17. (Gedeon) p-il muže města
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Soud. 8,18. 20. kt. jste p-ili na hoře Tábor
— 9, 45. Abimelech lid p-il

1 Sam.22,18. obrať ty se a p-í ty kněži
1 Kr. 19, 1. Eliáš proroky její p-il mečem 
ž. 135,10. p-il národy mnohé
— 136,17. p-il krále veliké

Jer. 41, 7. p-iv je Izmael, vmetal je; 9.
Pobití.

1 M. 14,17. když se navracoval od p. Ch.
2 Sam.23, 8. udeřiti na 800 ku p. jich
žid. 7, 1. navracujícímu se od p. králů 

Pobloudilý.
4 M. 15,28. očisti kněz duši p-ou 
Ez. 45,20. za každého p-ého i za hloupého 
Zach. 11,16. p-ých nebude navŠtěvovati 
Mat. 1S, 12. zdaliž nehledá té p-é?
— 13. raduje se více než nad 99 nep-ými

Poblouditi.
ž. 58, 4. p-ili hned od života matky
1 Tim: 1, 6. jako od cíle p-ivše
— 6,21. p-ili od cile; 2 Tim. 2, 18.

Jak. 5,19. by kdo z vás p-il od pravdy
Poblouzení.

3 M. 4, 2. když by kdo zhřešil z p.
— 5,18. očistí jej kněz od p. jeho

4 M. 15,25. odpuštěno jim bude; nebo p. j.
obětovati budou za p. své

— 27. by člověk zhřešil z p.
Ž. 19,13. ale p-ím kdo vyrozumí?
Kaz. 5, 6. aniž říkej, že to j. p.
Juda 11. p-ím Balámovy mzdy se; vylili

Pobočnice.
Ez. 41,22. dlouhost i p. jeho dřevěné

Pobořiti.
2 Par. 30,14. p-ili oltáře, kt. byli v Jeruzalémě
— 31, 1. p-ili výsosti a oltáře po vší zemi 

Iz. 22,10. domy Jeruzalémské p-ili jste 
Jer. 52,14. zdi Jeruzalémské vůkol p-ilo

Pobožně.
2 Tim. 3,12. kt. chtějí p. živi býti v Kristu 
Tit. 2,12. abychom p. živi byli na světě

Pobožnost.
Rut 3,10. větší jsi nyní p-i dokázala
1 Tim. 2, 2. pokojný život ve vší p-i
— 10. kt. dokazují při sobě p-i
— 3,16. velikéť j. tajemství p-i
— 4, 7. ale cvič se v p-i
— 8. p. ke všemu j. užitečná
— 5, 4. k svému domu p-i dokazovati
— 6, 3. učení, kt. j. podlé p-i
— 5. že by p. byla zisk tělesný
— 6. jestiť pak zisk veliký p.
— 11. následuj pak spravedlnosti, p-i

2 Tim. 3, 5. majíce způsob p-i
Tit. 1, 1. známosti pravdy, kt. j. podlé p-i
2 Petr 1, 3. což ku p-i náleží, darováno j.
— 6. přičínějte k trpělivosti p.
— 7. ku p-i bratrstva milování
— 3,11. jací pak býti máte v p-ech?

Pobožný.
Ž. 37,37. pozor měj na p-ého 
Iz. 57, 1. muži p-í odcházeji 
Mich. 7, 2. zahynul p. ze země této 
Sk. 8, 2. pochovali Štěpána muži p-í
— 10, 7. zavolal rytíře p-ého
— 22,12. Ananiáš, muž p.

1 Kor. 11,19. aby právě p-í zjeveni byli
2 Petr 2, 9. umíť p-é z pokušení vytrhnouti

Pobrati.
1 M. 31, 1. ani praví: P-al Jákob všecko
2 Sam: 5,21. zanechali rytin, kt. p-al David
1 Kr. 20, 6. což koli máš nejlepšího, poberou 
2Kr. 12,18. p-1 Joas věci sv<, kt. nadali Jožaíat 
1 Par. 18, 4. p-al mu David tisíc vozů 
Ž. 39, 7. neví, kdo to pobéře 
Jer. 48,41. pevnosti p-ány budou 
Ez. 36,24. p-eru vás z národů 
Oz. 2, 9. poberu z.ase obilé své 
Mat. 12,29. kdo může jeho nádobí p.?
Luk. 17, 31. abys je p-al; (Mat. 24, 17.)
Jan 14, 3. přijdu a poberu vás k sobě

Pobýti.
1 M. 27, 44. p-uď s ním za některý čas
Rut 2, 7. na chvilku doma p-la
Iz. 16, 4. nechať u tebe pobudou vyhnaní
Jer. . 41,17. p-li v hospodě Chimhamově
Mat. 10,11. tu pobuďte, až i vyjdete
Sk. 16,15. vejdouce, v domě mém pobuďte
— 18,18. Pavel, pobyv tam; 20. 20, 6.

Řím. 15,24. až bych u -vás poněkud p-yl
1 Kor. 16, 7. pobudu u vás, bude-li £án chtíti 
Jak. .4,13. pobudeme tam přes celý řok

Pocestný.
Soud. 19,17. uzřel muže p-ého na ulici
1 Sam.20,19. pobudeš u kamene p-ých
2 Sam. 12, 4. když přišel p. k tomu bohatému 
Job 31, 32. dvéře své p-ému otvíral jsem 
Př. 6,11. přijde jako p. chudoba; 24, 34. 
Jer. 14, 8. býti máš jako p. na noclehu?
1 Tim. 5,10. jestliže do domu p-é přijímala

Pocítiti.
Ž. 58,10. prvé než lidé p-í trní jejich 
Jer. 5,12. meče ani hladu nep-íme 
Mk. 5,29. p-ila na těle, že by uzdravena

Pocta.
1 M. 32,13. (Jákob) vzal p-u bratru svému
1 Sam. 10,27. ani mu p-y nepřinesli
Ž. 72,10. králové p-y mu přinesou 
Př. 21,14. p. v klíně ukrocuje hněv 
Am. 5,12. trápíte spravedlivého, berouce p-u

Poctěn.
Est. 6, 3. čím j. p. Mardocheus?
Př. 27,18. kdo ostříhá pána, p. bude

Poctíti.
2 M. 8, 9. řekl Mojžíš Faraonovi: p-im tě tím 
Soud. 13,17. jaké j. jméno tvé, abychom p-li
1 Sam. 2,30. těch, kt. mne ctí, p-im
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Př. 4, 8. p-í tě, když ji přijmeš 
Jan 12,26. p-íť ho Otec

Poctivě.
ftím. 13,13. jakožto ve dne p. choďme
1 Tes. 4,12. abyste p. chodili

Poctivost.
2 Sam.10, 3. že činí p. otci tvému; 1 Par. 19, 3.
2 Par. 32, 33. učinili jemu p. při smrti jeho 
Est. 1,20. ženy v p-i míti budou manžely
— 9, 3. všickni v p-i měli Židy

Job 30, 8. lidé bez p-i (vzdalují se mne)
Ž. 15, 4. v p-i bojící se H-a
Př. 20, 3. přestati od sváru j. ku p-i
Pláč 1, 8. kt. ji v p-i mívali, neváži jí sobě
— 5,12. osoby starých nemají v p-i 

Jan 4, 44. prorok ve vlasti své v p-i není 
ÍUm. 12,10. p-í se vespolek předcházejte
1 Kor. 12, 23. tím větší p. činíme
— 24. dav poslednějšímu hojnější p. 

Filip. 2,16. ku p-i mé v den Kristův
— 29. mějtež takové v p-i

1 Tes. 4, 4. osudím vládnouti v p-i 
1 Tim. 3, 4. dítky v poddanosti se vší p-í
— 5, 3. měj v p-i, kt. pravé vdovy jsou
— 6, 1. pány své za hodné vší p-i

1 Petr 2, 7. vám věřícím j. p.
— 17. krále v p-i mějte

Poctivý.
Sk. 13,50. ženy- nábožné a p-é
— 17,"12. ženy p-é i mužů nemálo

1 Kor. 11,15. ženě míti dlouhé vlasy p-é j.
— 12, 24. p-í oudové naši toho nepotřebují 

Fil. 4, 8. kterékoli věci jsou p-é
l Tim. 3, 8. jáhnové mají býti p-í
— 11. manželky ať mají p-é 

Tit. 2, 3. p-ým věcem učící
— 3, 8. toť jsou věci p-é i užitečné

Žid. 13, 4. p-éť (ať) jest u všech manželství

Pocvičen.
Fil. 4, 12. ve všech věcech p. jsem 
Žid. 12,11. kt. by v něm p-i byli

Počat.
Job 3, 3. p. j. pacholík
Mat. 1, 20. což v ní j. p-o, z Ducha sv. j.

Počátečně.
Sk. 18, 25. byl p. naučen ceste Páně

Počátek.
1 M. 1, 1. na p-u stvořil Bůh nebe a zemi
— 49, 3. Ruben, p. moci mé

2 M. 12, 2. tento měsíc p. měsíců vám bude
4 M. 24,20. jakož p. národu Amalech
5 M. 11,12. od p-u roku až do konce jeho
— 21,17. on j. p. síly jeho

Ž. 105, 36. p. všeliké síly jejich
— 111,10. p. moudrosti j. bázeň H.; Př. 9, 10. 

Př. 1, 7. bázeň H. j. p. umění
— 8, 22. H. měl mne při p-u cesty své
— 23. ustanovena jsem před p-em 

Kaz. 7, 8. lepší j. skončeni věci, nežli p.

Kaz. 10,13. p. slov úst jeho j. nemoudrost
Iz. 1,26. obnovím soudce tvé, jako na p-u
— 41, 4. povolávaje rodin od p-u?
— 26. kdo oznámí , od p-u
— 46,10. oznamuji při p-u dokonání 

Dan. 9, 23. při p-u pokorných proseb tvých 
Mat. 19, 8. ale z p-u nebylo tak
— 24, 8. p-ové bolestí; Mk. 13, 9.
— 21. jakéhož nebylo od p-u světa 

Mk. 10, 6. od p-u stvoření muže a ženu 
Jan 1, 1. 2. na p-u bylo Slovo
— 8, 25. což z p-u pravím vám
— 44. byl vražedlník od p-u
— 15,27. vy od p-u se mnou jste
— 16, 4. tohoť jsem vám z p-u nemluvil 

Sk. 11,15. Duch sv., jako i na nás na p-u 
Kol. 1,18. j. p. a prvorozený z mrtvých 
žid. 1,10. Pane, na p-u založil jsi zemi
— 3,14. ten p. podstaty až do konce
— 5,12. učeni býti prvním p-ům

2 Petr 3, 4. všecko tak trvá od p-u stvoření
1 Jan 1, 1. což bylo od p-u, svědčíme
— 2,13. 14. poznali toho, kt. j. od p-u
— 24. což jste slýchali od p-u
— 3, 8. ďábel od p-u hřeší

2 Jan 5. přikázaní, kt. jsme měli od p-u 
Zj. 1, 8. jáť jsem p. i konec; 21, 6. 22, 13.
— 3,14. toto praví Amen, p. stvoření B.
— 13, 8. Beránka, zabitého od p-u světa

Počekati.
1 M. 8,10. 12. p-al ještě sedm dní

Počestnější.
Př. 19, 22. p. j. chudý, než muž lživý 

Počestný.
Iz. 3, 3. H. odejme padesátníka i p-ého 
Mk. 15, 43. p-á osoba úřadná

Počet.
1 M. 34, 30. jsem s malým p-em lidí
— 41, 49. nebo mu nebylo p-u
— 47, 2. vzav z p-u bratří svých pět

2 M. 16,16. vedle p-u osob vašich v stanu
— 23, 26. p. dnů tvých doplním
— 30,14. kdožkoli jde v p. od dvacíti let

4 M. 26,51. ten j. p. synů Izraelských
— 53. rozdělena b. země podlé p-u jmen

5 M. 4,27. maličký p. vás zůstane mezi pohany 
Joz. 4, 5. vedlé p-u pokolení; 1 Kr. 18, 31. 
Soud. 6, 5. aniž jich neb velbloudů byl p.
2 Sam. 2,15. vyšli v rovném p-u
— 24, 9. p. sečteného lidu; 1 Par. 21, 5. 

2Kr. 12, 4. peníze těch, kt. jdou v p.
— 15. aniž žádali p-u od mužů těch

1 Par. 12,23. tento j. p. vývod, kt. přišli k Dav. 
Ezd. 1, 9. tento j. p. jejich (nádob)
— 2, 2. p. mužů z lidu Izr.; Neh. 7, 7.

Job 1, 5. zápaly podlé p-u všech
— 5, 9. věci divné, jimž p-u není; 9, 10.
— 14, 5. p. měsíců jeho u tebe; 21, 21.
— 36,26. p. let jeho j. nevystižitelný
— 38,21. p. dnů, jak veliký býti má?
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Job 39, 2. máš-li v p-u měsíce, kt. vyplňují?
Ž. 40,13. jimž p-u není, nad p.. vlasů
— 56, 9. ty má utíkání V p-u máš

což by jich v p-u neměl?
— 71,15. a.čkoli mu (spasení) p-u nevím
— 105,12. malý p. —? v ní byli pohostinu
— 147, 4. kt. sčítá p, hvězd
— 5. rozumnosti jeho není p-u

Iz. 40,26. kdo vyvodí v p-u vojsko jejich
— 65,11. vykonáváte tomu p-u oběti 

Jer. 2,28. podlé p-u měst máš bohy své
— 11,13. podlé p-u ulic nastavěli jste 

Ez. 4, 5. léta nepravosti jejich v p-u dnů 
Dan. 6, 2. kterýmž by úředníci vydávali p. 
Nah, 3,15. veliký p. jako brouků
Mat. 12,36. vydadí p. v den soudný
— 18, 23. chtěl p. klásti se služebníky
— 25,19. přišel pán i činil s nimi p.

Luk. 12, 7. i vlasové hlavy vaší v p-u jsou
— 16, 2. vydej p. z vládařství svého
— 22, 3. k t..(Jidáš) byl z p-u dvanácti 

Sk. 4, 4. učiněn j. p. mužů okolo 5000
— 6, 7.. rozmáhal se p. učedlníků
— 11,21. veliký p. věřících obrátil se
— 16, 5. rozmáhaly se v p-u na každý den 

Řím. 9, 27. byť byl p. synů Izr. jako písek
— 14,12. sám za sebe p. vydávati bude 

žid. 13,17. jako ti, kteříž p. mají vydati
1 Petr 3,15. hotovi buďte k vydání p-u
— 4, 5. vydadí p. tomu, kt. hotov j.

Zj. 5,11. byl jich p. stokrát tisíc tisíců
7, 4. slyšel jsem p. znamenaných

— 9,16. byl p. vojska lidu jízdného
slyšel jsem p. jich

— 13,17. kdož má p. jména jejího; 15, 2.
— 18. p. té šelmy; p. člověka; p. ten 666

Početí.
Žid. 11,11. Sára moc ku p. semene přijala

Počínání. ;
1 M. 3,16. rozmnožím bolesti tvé a p. tvá

Počínali.
1 M. 30,38. aby p-aly, když přicházely piti
Soud. 19,25. když p-alo zasvitávati
Rut 1,22. p-ali žiti ječmene; 2 Sam. 21, 9.

Počínati sobě.
2M. 1,10. opatrně s. p-e jme
Rut 4,11. p-ejž s. zmužile v Eíratě
1 Sam.18, 5. David opatrně s. p-aje; 14, 15. 30.
2 Par. 19,11. posilňtež se a zmužile s. p-ejte 
Ž. 60,14. udatně s. p. budeme; 108, 14.
Př. 31,29. ženy statečně s, p-aly
Jer. 5, 4. nerozumně s. p-a jí 
Joel 2,20. jakž koli s. mocně p-á
2 Tes. 2, 4. p-ajé s., jako by byl Bůh .

Počisti.
3 M. 25,50. počte se s tím, kt. ho koupil
— 52. počte se s ním vedlé počtu let 

Luk. 14,28. prvé šedna,, nepočetl nákladu 
Sk. 19,19. početše cenu jejich padesát tisíc

Počítající.
Jer. 33,13. procházívati b. skrze ruce p-ho 

Počítán.
4 M. 1, 47. Levitové nejsou p-i; 2, 33.
2 Tim. 4,16. nebudiž jim to p-o 

Počítati.
1 M. 40, 20. p-1 vladaře nad šenky i nad pekaři 
4 M. 1, 49. pokolení levítského nebudeš p.
2 Sam.19,19. nep-ej mi pán můj nepravosti
1 Kr. 8, 5. ani popisováni ani p-áni nebyli
1 Par. 21, 6. pokolení Leví a Benjam. nep-al 
Job 14,16. kroky mé p-áš; 31, 4.
ž. 32, 2. jemuž nep-á H. nepravosti
— 90,12. naučiž nás p. dnů našich 

Řím. 4, 8. kt. Pán nepočítá hříchu
2 Kor. 5, 19. nep-aje jim hříchů jejich

Počítati se*
3 M. 25,31. jako pole země p. se budou 
Iz. 40,15. národové jako prášek se p^ají 
Sk. 26, 2. za šťastného se p-ám
Řím. 5,13. hřích se nep-á, když zákona není

9, 8. synové zaslíbení, ti se p-a jí za símě 
Počíti (počnu).

1 M. 6, 1. když se počali množiti lidé
— 18,31. aj, nyní počal jsem mluviti
— 41,54. počalo sedm let hladu přičházeti

4 M. 25, 1. p-al lid smilniti .s dcerami Moab.
5 M. 20, 5. ještě nepočal bydliti v něm 
Soud. 10,18. kdo počne bojovati proti Amm.
1 Sam. 3,12. počnuť i dokonám
2 Kr. 15,37. počal H. posila ti na Judu
— 17,25. tam bydliti p-ali, a nesloužili H.

2 Par. 3, 2. počal stavětí léťá čtvrtého
— 34, 3. p-al hledati Boha Davida, otce

p-al vyčišťovati Judy a Jeruzaléma 
Iz. 28,19 jakž počne přecházeli, zachvátí vás
— 66, 8. Sión počal pracovati ku porodu 

Ez. 9, 6. od svatyně mé počněte
Mat. 4,17. od toho času počal Ježíš kázati
— 14, 30. počav tonouti zkřikl
— 16,21. od té chvíle p-al Ježíš oznamovati
— 20, 8. zaplať jim, počna od posledních
— 26, 37. počal teskliv býti; Mk. 14, 33.
— 74. počal se Petr proklínat!

Mk. 6, 2. počal učiti ve škole
— 55. p-ali na ložcích nositi nemocné 

Luk. 14,30. p-1 stavětí a nemohl dokonati
— 24, 47. aby bylo kázáno, počna od Jeruz. 

Jan 13, 5. počal umývati nohy učedlníků 
Sk. 28,15. počal býti dobré mysli
Gal. 3, 3. počavše duchem, nyní tělem

Počíti (v životě).
1 M. 25,21. počala Rebeka, manželka jeho
— 22. proč jsem já počala?

3 M. 12, 2. počnouc porodí-li pacholíka
4 M. 11,12. zdaliž jsem já počal lid tento? 
Soud. 13, 5. aj, počneš a porodíš syna
Job 15, 35. počali sužování a porodili nepravost 
Ž. 7,15. počav těžkou bolest, urodí lež
— 51, 7. v hříchu počala mne matka má
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Pis. 8, 5. tuť tě počala rodička tvá |
Iz. 7,14. panna počne a porodí syna
— 26,18. počali jsme, svírali jsme se
— 33,11. počnouce slámu, porodíte strniště 

Luk. 1,36. počala syna v starosti své
— 2,21. prvé než se v životě počalo 

i í̂m. 9,10. Rebeka z jednoho počavši
Jak. 1,15. žádost když počne, porodí hřích 

Počíti (pociji).
Job 14, 9. jakž počije vláhy, zase se pučí 

Počkati.
4 M. 9, 8. p-ejte, až uslyším, co rozkáže H.
1 Sam.14, 9. p-ejte až přijdeme k vám 

Počten.
1 M. 15, 6. p-o mu to za spravedlnost
— 31,15. nejsme p-y před ním za cizí?

Job 18, 3. proč jsme p-i za hovada?
ž. 88, 5. p. jsem mezi ty, kt. do jámy
— 106,31. což j. mu p-o za spravedlnost 

Př. 27,14. tomu za zlořečení p-o bude 
Iz. 53,12. s přestupníky p. j.
Pláč 4, 2. jsou p-i za nádoby hliněné!
Mich. 7, 3. to aby za dobré p-o bylo
Mk. 15,28. s nepravými p. j.; Luk. 22, 37.
Řím. 2,26. zdaliž nebude p-a neobřízka jejich
— 4, 3. p-o jemu za spravedlnost; 23. Gal.

: 3, 6. Jak. 2, 23.
— 4. odplata nebývá p-a podlé milosti
— 5. bývá p-a víra za spravedlnost
— 24. kterým bude p-o, věřícím totiž

Podál.
Luk. 14, 32. když by onen ještě p. od něho

Podařiti se.
Ez. 17,10. jakžkoli Štípen, zdaliž še p-í?
—- 15. zdaž se mu to p-í?

Podati.
1 M. 27,25. p-ejž mi, ať jím z lovu syna 
5M. 20,10. p-áš jemu pokoje 
Soud. 5, 25. v koflíku p-ala másla 
2Kr. 4, 6. p-ej mi ještě nádoby 
Job 22, 7. vody ustalému jsi nep-al 
Př. 6, 1. p-al-lis cizímu ruky své 
Mat. 18, 24. počal klásti, p-án mu jeden
— 22,19. oni p-ali mu peníze
— 25,20. p-al jiných pět hřiven 

Mk. 12,16. a oni p-ali. Tedy řekl jim 
Luk. 11,12. zdali p-á jemu štíra? 11.
— 24, 42. p-ali jemu kusu ryby pečené 

Jan 19,29. p-ali ústům jeho
Podati se.

1 M. 12, 8. odtud p-al se Abram k hoře 
Neh. 11, 2. se dobrovolně p-li k bydlení 

Podávati.
1 M. 43, 34. bera jídlo před sebou p-al jim 
Est. 1,13. p-al král na zběhlé v právích 
Job 8,20. Bůh nešlechetným ruky nep-á 
Pláč 5, 6. Egyptským p-áme ruky 
Luk. 23,36. octa p-ajíce jemu (Ježíšovi)
— 24,30. vzav chléb a lámaje, p-al jim

Podávati se.
Žid. 12, /. Bůh se vám p-á jako synům 

Poddán.
Luk. 2, 51 Ježíš byl p. jim
Řím. 8, 7. opatrnost těla zákonu B. není p-a
— 20. marnosti p-o j. stvoření
— 10, 3. spravedlnosti B. nebyli p-i
— 13, 1. každá duše vrchnostem p-a buď
— 5. náležíť p-u býti pro svědomí

1 Kor. 14, 32. duchovéť proroků prorokům p-i j.
— 34. ženy aby p-y byly
— 15,27. že všecky věci p-y jsou

28. když p-o jemu bude všecko 
EL 5, 21. p-i jsouce jedni druhým
— 22. ženy mužům svým p-y buďte; Kol.

3, 18. 1 Petr 3, 1. 5.
— 24. jakož církev p-a j. Kristu

Tit. 2, 9. služebníky uč, ať jsou p-i pánům
— 3, 1. knížatům a mocnostem p-i 

žid. 2, 8. aby jemu všecko p-o bylo
— 12, 9. nemáme p-i býti Otci duchů?

1 Petr 2,13.- p-i buďte všel. lidskému zřízení
— 18. služebníci p-i buďte pánům
— 3, 5. svaté ženy p-y byvše mužům
— 5, 5. mládenci, buďte p-i starším

Poddanost.
2 Kor. 9,13. z jednomyslné p-i vaší k ev.
— 10, 5. všelikou mysl v p. Kristu 

1 Tim. 2,11. mlčeci ve všeliké p-i
— 3, 4. kt. by dítky měl v p-i

1 Petr 5, 5. p. jedni druhým ukazujte 
Poddaný.

Tit. 2, 5. aby byly mužům svým p-é 
Poddati. 

ííím. 8,20. pro toho, kt. je p-al 
1 Kor. 15,27. p-al pod nohy jeho; Ef. 1, 22.

. jemu p-al všecko; žid. 2, 8.
— 28. i sám Syn p-á se tomu,

kt. jemu p. má všecko 
žid. 2, 5. nep-al andělům okršlku země 

Poddati se.
3M. 18,23. ani žena nep-á se hovadu 
Jer. 21, 9. kdož p-á se Kaldejským
— 50,15. p-al se, padli základové jeho 

Jak. 4, 7. p-ejte se Bohu a zepřete se ďáblu
Poddávati se.

Luk. 10,17. ďáblové se nám p-a ji
— 20. že se vám p-a ji duchové

Podepříti.
Iz. 63, 5. prchlivost má mne p-ela 

Podeatlán.
Iz. 14,11. moly tobě p-o

Podestříti.
Est. 4, 3. žíni s popelem p-li sobě mnozí

Podešlý.
Gal. 2, 4. pro p-é falešné bratří

Podetnouti.
Dan. 4,11. p-ětc strom ten a osekejte
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Podělování.
žid. 2, 4. svěd. vydával skrze p. Duchem sv.

Podělovat!.
Job 21,17. p-uje-liž je bolestmi B. v hněvě 

Podíl.
5M. 33,21. tam p-em — ubezpečen j.
Joz. 19, 9. z p-u synů Judových b. dědictví 
Soud. 5,15. 16. hrdiny jsou v p-u Rubenovu 
Job 20,29. tenť j. p. člověka bezbožného
— 27,13. ten má p. člověk bezbožný u B. 

ž. 105,11. zemi Kanan. za p. dědictví 
Př. 31,15. dává p. náležitý děvkám svým 
Kaz. 2,10. to byl p. můj ze vší práce mé
— 21. jinému nechává toho za p.
— 3, 22. to jest p. jeho; 5, 18.

Iz. 61, 7. z p-u jejich a v zemi jejich 
Jer. 12,10. pošlapají p. můj, p. mně velmi milý 
Mich. 2, .4. p. lidu mého proměnil

Podíti se.
Job 14,10. když vypustí duši, kam se poděl?

Podívati se.
5M. 32,20. p-ám se posledním věcem jejich 
Job 37,13. p-ej se divům Boha silného!
Z. 92,12. p-á se oko mé; 118, 7.
Mich. 4,11. nechť se p-a jí na to oči naše
— 7,10. oči mé p-ají se na ni

Podivení*
5M. 28, 59. rozmnoží ku p. H. rány tvé 
Joz. 22,10. oltář nad Jordánem veliký ku p.
2 Sam.23,21. zabil Egyptského, muže ku p . '
2 Par. 29, 8. vydal je ku p., jakož sami vidíte 
Dan. 8,24.. ku p. hubiti bude

Podiviti se.
Iz. 60, 5. p-i se a rozšíří se srdce tvé 
Mk. 6, 6. p-il se jejich nevěře
— 15, 44. Pilát p-il se, již-li by umřel 

Sk. 13,41. potupníci, p-te se
Podjeti.

Sk. 27, 7. p-eli jsme Krétu 

Podjíti.
Job 18,20. přítomní strachem podjati budou 
Iz. 33,14. podjala hrůza pokrytce 
Jer. 8,21. užasnuti podjalo mne 
Luk. 7,16, tedy podjala všecky bázeň 
Juda 4. podešli někteří lidé bezbožní

Podkloniti.
Neh. 3, 5. nep-ili Šíje své k dílu pána svého

Podkopati.
Mat. 24, 43. nedal by p. domu; Luk. 12, 39.

Podkopávání.
2M. 22, 2. by zloděj zastižen byl při p.

Podkopávali.
Job 24,16. p-ají potmě i domy

Podlaha.
1 Sam. 9,25. mluvil se Saulem na vrchní p-ze
1 Kr. 6,15. položil p-u domu prkny jedlovými

Podlážený.
1 Par. 26,16. na cestě p-é vzhůru jdoucí
Mk. 14,15. večeřadlo veliké, p-é; Luk. 22, 12.

Podlé.
ž. 20, 5. dejž tobě vše p. srdce tvého 
Ez. 1,19. chodila kola p. nich 
Luk. 9, 47. vzav dítě, postavil je p. sebe 
Řím. 2,16. p. evangelium mého; 16, 25.

PodložitL
2 M. 17,12. vzavše kámen, p-ili pod něho 
ž. 8, 7. všecko jsi p-il pod nohy jeho 
Jer. 38,12. p-ž ty staré, strhané hadry 
Mat. 22,44. dokudž nep-ím nepřátel; 2. 110, 1.

Podmaněn.
4 M. 24,18. bude Edom p.
Joz. 18, i. již země od nich p-a byla 
1 Par. 22,18. p-a j. země H. a lidu jeho
1 Kor. 6,12. žádné z těch věcí v moc nebudu p.

Podmanili.
1 M. 1,28. naplňte zemi a p-ňte ji 
Mich. 7,19. p-i nepravosti naše 
Fil. 3,21. mocen j. všecky věci p. sobě 
žid. 2, 8. všecko jsi p-il pod nohy jeho
1 Petr 3,22. p-iv sobě anděly i moci

Podmaňovat!.
2Sam.22, 48. Bůh silný p-uje mi lidi 
ž. 18, 48. Bůh p-uje mi lidi; 144, 2.
1 Kor. 9,27. p-uji tělo své

Podměstí.
4M. 35, 2. p. měst vůkol nich
— 5. ta bude míra p. měst jejich 

Joz. 21, 3. města tato i p. jejich atd.
— 37. Mefat s p-im jeho

Podniknouti. 
ž. 105,18. železa p. musil

Podnož.
2 Par. 9,18. p-e té stolice byly ze zlata
ž. 110, 1. nepřátel tvých za p-e noh tvých;

Mat. 22, 44. Mk. 12, 36. Luk. 20, 43. 
Sk. 2, 35. Žid. 1, 13.

Iz. 66, 1. země p-e noh mých; Sk. 7, 49. 
Pláč 2, 1. aniž se rozpomenul na p-e noh 
Mat. 5,35. ani skrze zemi, nebo p. jeho j. 
žid. 10,13. až by položeni byli za p. noh

Podnoží.
1 Par. 28, 2. dům ku p. noh Boha našeho 
ž. 99, 5. sklánějte se u p. noh jeho
— 132, 7. skláněti se budeme u p. noh jeho

Podoba.
Iz. 53, 2. nemaje p-y ani krásy

' . f Podoben.
Ž. 115, 8. nechať jsou jim p-i, kt. je dělají
— 125, 1. p-i jsou hoře Siónu
— 135,18. buďtež jim p-i, k t je dělají 

Iz. 1, 9. byli bychom Gomoře p-i
— 46, 5. ku komu mne p-a učiníte?

Ez. 31, 2. ke komu jsi p. v své velikosti?
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Mat. 13, 24. p-o j. království nebeské; 31.33.44.
45. 47. 18, 23. 20, 1. 22, 2. 25, 1. 

Luk. 6,47. ukáži, komu by p. byl; 48. 49.
Jan 9, 9. že j. p. k němu
Sk. 17,29. že by Bůh zlatu byl p.
Jak. 1, 6. p. j. vlnám mořským
— 23. p. j. muži spatřujícímu obličej

1 Jan 3, 2. když se okáže, p-i jemu budeme

Podobenství.
1 M. 1,26. učiňme člověka podlé p. našeho
— 5, 1. člověka ku p. Božímu učinil
—  3. Adam zplodil syna ku p. svému

2 M. 20, 4. rytiny, ani jakého p.; 5 M. 5, 8.
— 25, 9. ukazuje tobě p. Stánku
— 40. hlediž, abys udělal podlé p.

4 M. 24, 3. vzav p. své dí: Řekl Balám; 15. 23.
5M. 4,17. p. nějakého hovada
— 25. rytinu ku p. jakékoli věci 

Joz. 22,28. vizte p. oltáře Hospodinova
2 Kr. 16,10. poslal p. toho oltáře
2 Par. 4, 3. p. volů obkličujících moře 
Ž. 78, 2. otevru v p. ústa svá 
Iz. 40,18. jaké p. přirovnáte jemu?
Ez. 1, 5. ukázalo se p. čtyř zvířat 

p. člověka měli
— 22. p. oblohy nad hlavami zvířat

jako p. křišťálu roztaženého
— 26. na obloze bylo p. trůnu; 10, 1.
— 8,10. uzřel jsem všeliké p. zeměplazů
— 10,22. p. tváří jejich bylo
— 17, 2. předlož p. o domu Izraelském
— 24, 3. předlož tomu domu zpurnému p. 

Mat. 13, 3. mluvil jim mnoho v p-ích; 18. 24.
31. 33. 22, 1. Mk. 3, 23. 4, 2. 30. 33. 
Luk. 8, 4. 11. 18, 1. 20, 9.

— 10. proč jim v p-ich mluvíš?
— 13. protoť v p-ích mluvím; Luk. 8, 10.
— 34. toto všecko mluvil Ježíš v p-ích

bez p. nemluvil jim; Mk. 4, 34.
—  35. otevru v p-ích ústa svá
— 36. vylož nám p. o koukoli 

21,33. jiné p. slyšte
— 45. slyšavše př. kněží ta p.; Luk. 20, 19.
— 24,32. od stromu fíkového naučte se p. 

Mk. 4,11. v p. to všecko se děje
— 13. neznáte p. tohoto?

Luk. 4,23. díte mi toto p.: Lékaři, uzdrav se
— 8, 9. jaké je to p.?
— 12,41. nám-li pravíš toto p. čili všeclinčm
— 18, 9. proti některým p. toto: Dva muži
— 20,19. že by na ně mluvil p. to 

Jan 10, 6. to p. pověděl jim Ježíš 
Sk. 7, 43. p., kt. jste zdělali sobě
Éim. 5,14. nehřešili ku p. přestoupení Adam.
1 Kor. 4, 6. v p. obrátil jsem na sebe
— 13,12. nyní vidíme v zrcadle a skrze p. 

žid. 8, 5. hlediž abys udělal všecko ku p.
— 9, 9. byl p-ím na tehdejší čas

Jak. 3, 9. lidem ku p. Božímu stvořeným

Podobizna.
1 Sam. 6,11. skřinku a p-y zadků svých 
Ž. 106,20. změnivše slávu v p-u vola 

Podobně.
Iz. 51, 6. obyvatelé její p. zemrou 
Mat. 26, 35. p. i všickni učedlníci pravili 
Žid. 2,14. i on též p. účasten j. jich

Podobnost.
4 M. 12, 8. p. Hospodinovu spatřuje 
Dan. 10,16. jako p. člověka dotkla se rtů 
fiim. 8, 3. poslav Syna v p-i těla hřícha

Podobný.
1 M. 41,38. najdeme-liž p-ého tomuto muži
2 M. 9,14. není p-ého mně na vší zemi
— 15,11. kdo p. tobě mezi silnými, ó H.?

1 Kr. 8, 23. Ž. 71, 19.
— 30,32. podlé složení jeho neuděláte p-ého
— 38. kdo by koli dělal co p-ého sobě 

5M. 4,32. stala-li se kdy věc p-á této
— 33,29. Izraeli, kdo j. p. tobě?

Kut 2,13. nejsem p-á jedné z děvek tvých 
lSam.10,24. žeť mu není p-ého ve všem lidu
2 Sam.14,13. proč jsi myslil p-ou věc proti lidu
2 Kr. 23,25. nebylo mu p-ého krále před ním 

ani po něm nepovstal p. jemu
2 Par. 6, 14. neníť p-ého tobě Boha 
Job 11,17. zatmíš-li se, jitru p. budeš
— 13,12. vzácnost vaše p-á j. popelu
— 28, 5. něco rozdílného, p-ého k ohni
— 30,19. jsem již p. prachu a popelu
— 41,24. žádného není jemu p-ého 

ž. 35,10. Hospodine, kdo j. p. tobě?
— 50,21. se domnívá ti, že tobě p. budu?
— 71,19. Bože, kdo j. p. tobě?
— 86, 8. není žádného tobě p-ého; Jer. 10, 6.
— 89, 7. p. H-u mezi syny silných?
— 102, 7. p. jsem učiněn pelikánu na poušti
— 143, 7. p. těm, kt. sestupují do hrobu; 28,1.
— 144, 4. člověk marnosti p. j.

Př. 26, 4. abys i ty jemu nebyl p.
Iz. 14,10. což ty také jsi nám p. učiněn
— 40, 25. připodobníte mne, abych p. byl?
— 51,12. že se bojíš člověka, trávě p-ého? 

Jer. 10, 7. nikdá nebylo p-ého tobě (Boha)
— 17, 6. bude p. vřesu na pustině
— 8. p. bude stromu štípenému
— 23,14. mám všecky za p-é Sodomě

obyvatelé jeho za p-é Gomoře
— 30, 7. nebylo žádného jemu p-ého (dne)
—  51,19. neníť jim p. díl Jákobův 

Pláč 1,21. ale budouť mně p-í
Ez. 41,21. předek svatyně p. jemu 
Dan. 3,25. čtvrtý p. j. synu Božímu 
Mich. 7,18. kdo j. Bůh silný p. tobě 
Mat. 11,16. p-é j. dětem; Luk. 7, 32.
— 13, 52. učitel umělý p. j. hospodáři
— 22,39. druhé j. p-é tomii; Mk. 12, 31. 

Mk. 14,70. i Galilejský jsi i řeč tvá p-á j.
Sk. 19,25. kt. byli k těm p-ých věci dělnici 
Fil. 2, 7. p. lidem učiněn
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Fil. 3,21. p-é k tělu slávy jeho (Kristovy) 
Kol. 2, 4. neoklamal p-ou k pravdě řečí 
Zj. 4, 7. první to zvíře p-é bylo lvu atd.
— 9, 7. způsob těch kobylek p. koňům

na hlavách koruny p-é zlatu 
Zj. 13, 4. kdo j. p. té šelmě?
— 11. měla dva rohy, p-é Beránkovým
— 18,18. p-é městu tomuto velikému!

Podolek.
2M. 28,33. i na p-u jeho jablka; 34. 39, 24.
4 M. 15,38. ať sobě dělají třepeni na p-ích
5 M. 22,30. neodkryje p-a otce svého
— 27,20. nebo odkryl p. otce svého 

Neh. 5,13. vytřásl jsem p. svůj
2. 133, 2. tekoucí až na p. roucha jeho 
Iz. 3,24. místo Širokého p-u přepásání
— 6, 1. p. jeho naplňoval chrám 

Jer. 2,34. na p-ich tvých krev duší
— 13,22. odkryti budou p-ové tvoji
— 26, odkryji p. tvůj nad hlavu tvou 

Pláč 1, 9. nečistota její na p-ich jejích 
Nah. 3, 5. odkryji p. tvůj nad hlavu 
Zach. 8,23. chopí se p-a jednoho Žida
Mat. 9,20. dotkla se p-a roucha; Luk. 8, 44.
— 14,36. aby se aspoň p-a roucha; Mk. 6,56.
— 23, 5. veliké dělají p-y plášťů svých

Podpásaný.
Ef. 6,14. majíce p-á bedra svá pravdou 

Podpásati.
Sk. 27,17. pomoci užívali, p-avše bárku 

Podpírati.
2M. 17,12. Aron a Hur p-ali ruce jeho
2. 18, 36. pravice tvá p-ala mne
Iz. 41,10. p. tě budu pravicí spravedlnosti
— 63, 5. žádného nebylo, kdo by p-al

Podpírati se.
2 Kr. 5,18. když on p-á se na mou ruku 
Př. 20,28. milosrdenstvím p-á se trůn jeho

Podpopelný.
4 M. 11, 8. koláče p-é dělali i  ní (manny)
1 Kr. 17,12. nemám žádného chleba ani p-ého 

Viz: Chléb.

Podpora.
2. 18,19. H. byl mi p.; 2 Sam. 22, 19.
Iz. 3, 1. H. odejme od Judy p-u vody
— 6,13. jako doubí náspu p-ou j., tak

símě svaté j. p. její

Podpůrce.
2. 54, 6. kt. jsou p-ové života mého

Podraziti.
2. 140, 5. kt. mysli p. nohy mé

Podrážeti.
Job 30,12. nohy mi p-ejí

Podroben.
Gal. 4, 3. pod živly světa v službu p-i 
2id. 2,15. po vŠecken čas p-i byli v službu 

Podrobený. Viz: Jho.

Podrobiti.
1 M. 15,13. v službu je p-í
Gal. 2, 4. aby nás v službu p-ili 

Podrobovati.
2 M. 1,13. p-ali syny Izraelské v službu
— 6, 5. kteréž Egyptští v službu p-ují

3 M. 25, 39. nebudeš ho p. v dílo otrocké 
Neh. 5, 5. musíme p. syny a dcery v službu 
Jer. 22,13. bližního sVého v službu p-uje 
Am. 1, 6. že je v zajetí věčné p-ali
1 Kor. 9,27. tělo své v službu p-uji 

Podruh.
3 M. 22,10. aiii p. kněžský nebude jisti věcí
— 25,23. vy jste příchozí a p-zí u mne
— 35. p. živiti se bude při tobě
— 40. jako p. budé při tobě

Job 19,15. p-ové domu mého za cizího mne 
2. 39,13. jsem příchozí a p. u tebe

Podruhé. Viz: Druhý. Po druhé. 
Podrůsti.

2id. 12,15. aby nějaký kořen hořkosti nep-tl 
Podřezati.

Joz. 11, 6. koňům jejich žíly p-eš 
Iz. 18, 5. p-že révíčko noži 

Podstata.
1 M. 7, 4. vyhladím všelikou p-u
— 23. a tak vyhladil Bůh všelikou p-u 

2id. 3,14. jestliže ten počátek p-y pevný
— 11, 1. víra j. nadějných věci p.

Podstatný.
2 Kor. 11,17. se strany této p-é chlouby

Podstavec.
Pis. 5,15. na p-ich zla ta založení

Podstavek.
2 M. 26,25. bude osm desk a p-ové stříbrní
1 Kr. 7,27. p-y měděné; 2 Kr. 16, 17. 25, 13. 16.

2 Par. 4, 14. Jer. 27, 19. 52, 17. 20. 
Job 38, 6. na čem p-ové její upevněni jsou?

Podstírati.
Iz. 58, 5. p-al žíni a popel

Podstoupiti.
Luk. 9,31. o smrti, kt. měl p. v Jeruzalémě

Podtínati.
Iz. 14, 8. nepovstal, kdo by nás p-al

Podtíti.
1 Kr. 15,13. podťal Aza modlu tu; 2 Par. 15, 16. 

Viz: Podetnouti.

Podtrhnouti.
Jer. 9, 4. bratr hledí všelijak p.

Podťat.
Job 14, 2. květ vychází a p. bývá
— 7. o stromu j. naděje, byť i p. byl 

2. 37, 2. jako tráva v náhle p-i budou
— 90, 6. u večer jsouc p-a usychá 

Př. 23,18. naděje tvá nebude p-a 
Iz. 9,10. planí fíkové p-i jsou
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Podťatý.
Iz. 33,12. budou národové trní p-é 

Poduška.
Mk. 4, 38. na lodí spal na p-ce 

Podvázati.
Sk. 12, 8. opaš se a p-ž obuv svou!

Podveseliti se.
Est. 1,10. když se p-il král vínem.

Podvésti.
1 M. 3,13. had mne p-dl i jedla jsem
— 27,36. po dvakráte mne p-dl 

1 Sam.19,17. proč jsi mne tak p-la 
Jer. 4,10. jsi velice p-dl lid tento
— 20,10. snad někde p-den bude 

Řím. 7,11. hřích p-dl mne a zabil
Podvod.

Ezd. 6, 9. nechť se jim dává beze všeho p-u 
Jer. 10,15. marnost jsou a dílo p-ů
1 Tes. 2, 3. napomínání naše nebylo z p-u
2 Tes. 2,10. se všelikým p-em nepravosti
— 11. pošle jim Bůh mocné dílo p-ů

Podvodně.
1 M. 27, 35. přišel bratr tvůj p. a uchvátil 
Luk. 3,14. aniž p. čiňte

Podvodný.
1 M. 27,12. tedy zůstanu u něho za p-ého 

Podvoje.
lK r .  6,31. p. i s veřejemi byly pětihrané 
Iz. 6, 4. pohnuly se p. veřejí 

Podvrácen.
5M. 29,23. p-a Sodoma a Gomora; Pláč 4, 6. 

Podvrácení.
1 M. 19,29. vytrhl Lota z prostředku p.
Jer. 49,18. jako p. Sodomy a Gomory; 50, 40.

Podvrácený.
Iz. 13,19. Babylon podobný p-é Sodomě

Podvraceti.
Job 9, 5. p-í hory v prchlivosti své 
Ž. 146, 9. cestu bezbožných p-í
2 Kor. 10, 5. p-ejíce rady i vysokost

Podvrátiti.
1 M. 19,25. p-il ta města
2M. 15, 7. p-il jsi povstávající proti tobě
2 Sam.20,15. všecken lid usiloval p. zeď 
Job 19, 6. vězte, že Bůh p-il mne
Ž. 9, 7. již-li jsi města p-il?
— 28, 5. p-i je a nebude jich vzdělávati
— 46, 3. byť se i země p-ila
— 119,78. lstivě chtěli mne p.

Oz. 11, 8. bych tě p-il jako Seboim?
Am. 4,11. jako p-il Bůh Sodomu a Gomoru 
Ag. 2, 23. p-im stolici království j

Podvrtnouti se.
2 Sam.22, 37. aby se nep-ly nohy mé; Ž. 18, 37. 
ž. 37, 31. nep-ou se nohy jeho

Podzimní déšť.
Jer. 3, 3. zadržáni jsou p. d-ové

Jer. 5,24. dává d. jarní i p. časem svým
Oz. 6, 3. přijde nám jako d. p.
Joel 2,23. sešle vám d. p. i jarní v čas
Jak. 5, 7. až by přijal p. i jarní d.

Poeta.
Sk. 17,28. někteří z vašich p-ů pověděli

Pohádka.
Soud. 14,12. vydám vám p-u
1 Kr. 10, 1. aby zkusila jeho v p-ách
Př. 1, 6. výmluvnosti moudrých a p-ám 
Ez. 17, 2. vydej p-u o domu Izraelském 
Dan. 5,12. vykládání snů a oznámeni p-ek 
Sk. 23,29. žaluji o nějaké p-y zákona jejich

Pohan.
2 Kr. 17,15. marni jsou následujíce p-ů
1 Par. 16,24. vypravujte mezi p-y slávu jeho
Ž. 44, 3. tys sám vyhnal p-y
— 12. mezi p-y rozptýlil nás; Ez. 20, 23.
— 79, 1. vtrhli p-é do dědictví tvého
— 10. proč mají řikati p-é; 115, 2.

budiž znám mezi p-y
— 96,10. rcete mezi p-y: H. kraluje
— 102,16. aby se báli p-é jména H-ova
— 106,41. vydal je v ruce p-ů
— 47. shromažď nás z těch p-ů
— 111, 6. dav jim dědictví p-ů

Iz. 11,10. na kořen Izai p-é ptáti se budou
— 12. vyzdvihne korouhev mezi p-y
— 49, 6. dal jsem tě za světlo p-ům
— 57, 8. činíc je prostrannější než p-é
— 60, 5. síla p-ů přijde k tobě; 11.
— 61, 6. zboží p-ů užívati budete
— 9. vejdeť v známost mezi p-y 

Jer. 10, 2. cestě p-ů neučte se
— 18,13. vyptejte se mezi p-y 

Pláč 1, 3. Juda osadiv se mezi p-y
— 10. musí se dívati p-ům, an chodí 

Ez. 5, 6. v bezbožnost více než p-é
— 7. ani tak jako p-é nekonali jste 

Zach. 8,13. jste byli zlořečením mezi p-y 
Mat. 6, 7. nebuďtež marnomluvni jako p-é
— 32. toho všeho p-é hledají; Luk. 12, 30.
— 10, 5. na cestu p-ů nechoďte
— 18,17. budiž tobě jako p. a publikán 

Mk. 10,33. vydadí jej p-ům
Luk. 18,32. (Syn člověka) vydán bude p-ům
— 21,24. Jeruzalém tlačen bude od p-ů

dokudž se nenaplní časové p-ů
Jan 7,35. zdali v rozptýleni p-ů půjde, 

a bude učiti p-y?
Sk. 4,27. právěť se sešli proti Ježíšovi s p-y
— 9,15. aby nosil jméno mé před p-y
— 10, 45. i na p-y dar Ducha sv. j. vylit
— 11, 1. že i p-é přijali slovo Boží
— 18. i p-ům Bůh pokání dal k životu
— 13, 42. prosili p-é, aby jim mluvili táž
— 46. obracíme se ku p-ům
— 47. položil jsem tebe světlo p-ům
— 48. slyševše to p-é, radovali se
— 14,16. všech p-ů nechával, aby chodili
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Sk. 14,27. otevřel p-ům dvéře víry
— 15,12. divy činil Bůh skrze ně mezi p-y
— 14. Bůh nejprvé popatřil na p-y
— 19. kt. se z p-ů obracejí k Bohu
— 23. bratřím, kt. jsou z p-ů
— 18, 6. čist jsa, hned půjdu ku p-ům
— 21,11. muže toho, vydadí v ruce p-ům
— 25. z strany těch, kt. z p-ů uvěřili
— 28. k tomu i p-y uvedl do chrámu
— 28, 28. žé j. p-ům posláno toto spasení 

Řím. 2, 14. když p-é zákona nemajíce
— 24. jméno B. v porouhání j. mezi p-y
— 3, 29. zdali také nertí i p-ů? jistě i p-ů
— 9, 24. povolal nás, také i z p-ů
— 30. p-é, kt. nenásledovali spravedlnosti
— 11, 11. jejich pádem spasení přišlo p-ům
— 12. zmenšení jejich j. bohatství p-ů
— 13. vámť pravím p-ům
— 25. dokudž by nevešla plnost p-ů
— 15, 10. veselte se, p-é, s lidem jeho

12. aby panoval nad p-y, p-é doufati
— 16. služebníkem Ježíše Kr. mezi p-y

aby byla obět p-ů vzácná
— 27. duchovním věcem obcovali p-é

1 Koř. 5, 1. se ani mezi p-y nejmenuje
— 10,20. což obětují p-é, ďáblům obětují
— 12, 2. víte, že jste byli p-é

2 Kor. 11,26. v nebezpečenství od p-ů 
Gal. 1, 16. abych jej kázal mezi p-y
— 2, 3. Titus p. byv, nebyl přinucen
— 9. abychom my mezi p-y kázali
— 12. (Petr) jídal s p-y
— 14. proč p-y k žid. způsobu nutíš?
— 3, 8. z víry ospravedlňuje p-y Bůh 

Ef. 2, 11. vy někdy p-é podlé těla
— 3, 1. vězeň Krista Ježíše pro vás p-y
— 6. jsou p-é spoludědicové
— 8. abych mezi p-y zvěstoval ta

1 Tes. 2,'16. nedopouštějíce nám mluviti p-ům
— 4, 5. ne v libosti žádostí jako p-é

1 Tim. 2, 7. za učitele p-ů; 2 Tim. 1,11.
— 3, 16. Bůh kázán j. p-ům

1 Petr. 2, 12. obcování mezi p-y majíce dobré
— 4, 3. v němž jsme libosti p-ů páchali

3 Jan 7. nic nevzali od p-ů
Zj. 11, 2. neboť j. dána (síň) p-ům

Pohanění.
1 M. .30, 23. odjal Bůh p. mé
Joz. 5, 9. dnes jsem odjal p. Egyptské od vás
1 Sam.17, 25. aby p. uvedl na Izraele
■— 26. kdo by odjal p. od Izraele

p. uvodí na vojsko Boha živého
— 25, 39. kt. hodně pomstil p. mého

2 Sam.13,13. já na koho svedu p. své?
Neh. 1, 3. ostatkové ti jsou v p.
— 4, 4. obrať p. jejich na hlavu jich 

Jol) 31,34. p. rodů děsilo mne
Ž. 31,12. u všech nepřátel svých jsem v p.
— 69, 8. pro tebe snáším p.
— 20. ty znáš p. mé a zahanbení
— 21. p. potřelo srdce mé

Ž. 74, 22. rozpomeň se na p., kt. se děje
— 78, 66. u věčné p. je vydal
— 79, 4. vydáni jsme v p. sousedům našim
— 119,39. odvrať ode mne p.

Př. 9, 7. kdo přimlouvá bezbožnému, p.
— 14, 34. hřích j. ku p. národům 

Iz. 4, 1. odejmi p. naše
— 25, 8. p. lidu svého odejme ze vší země
— 43, 28. vydám Izraele v p.
— 50, 6. tváře své neskrývám od p.
— 61, 7. za p. vaše prozpěvovati budete 

Jer. 3, 25. přikrývá nás p. naše
— 15, 15. věz, že snáším pro tebe p.

Pláč 5, 1. popatr a viz p. naše
Dan. 11, 18. vůdce přítrž učiní p. jeho

12, 2. druzí ku p. a ku potupě věčné 
Oz. 4, 7. slávu jejich v p. směním 
Joel 2,17. nevydávej dědictví svého v p.
Luk.. 1,25. odjal mé p. mezi lidmi
2 Kor. 6, 8. Boží služebníci skrze slávu i p.
— 12,10. libost mám v p-ích

1 Tim. 3, 7. aby neupadl v p. a v osidlo 
Žid. 10, 33. jste byli p-ími jako divadlo
— 11,26. větší sobě pokládaje zboží p. Kr.
— 13,13. k němu ven p. jeho nesouce

1 Petr 4, 14. trpíte-li p. pro jméno Kristovo
Pohanka.

Mk. 7,26. byla ta žena p., Syrofenitská 
Pohansky.

Gal. 2, 14. jsa Žid, p. živ jsi
Pohanský.

Ž. 135, 15. modly p-é stříbro a zlato
Mat. 4, 15. Galilea p-á
Řím. 11, 13. jelikož jsem já apoštol p.

Pohanstvo.
2 Sam. 7, 23. jsi sobě vysvobodil z p-a bohů

Pohlaví.
1 M. 17,12. každý p. mužsk. 8. dne obřezán
3 M. 18, 22. obcovat! s mužským p-ím jako

s ženou; 20, 13.
Jer. 20,15. řka: Narodiloť se dítě p. mužského 
Řím. 1, 27. s mužským p-ím mrzkost pášíce

Pohlavkování.
1 Petr 2, 20. byste snášeli p., hřešíce?

Pohlavkovati.
Mat. 26, 67. plili na tvář a p-ali jej

Pohlcen.
2 M. 15,10. p-i jsou jako olovo v vodách 
Iz. 28, 7. kníže i prorok p-i jsou od vína
1 Kor. 15, 54. p-a j. smrt v vítězství
2 Kor. 5, 4. aby p-a byla smrtelnost od života

Pohledění.
1 M. 2, 9. všeliký strom na p. libý
— 24,16. byla děvečka na p. velmi krásná
— 26, 7. Rebeka byla krásná na p.

3 M. 13, 3. bude-li na p. hlubší; 20. 14, 37.
4 M. 9,15. nad příbytkem na p. jako oheň 
Ez. 1,26. na p. jako kámen zafírový; 10, 1.

na p. jako tvárnost člověka
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Ez. 1, 27. u Tnitřku jejím na p. jako oheň
— 28. na p. jako duha
— 23,16. zahořela k nim z p. očima svýma
— 40, 3. muž, kt. na p. byl jako měď 

Dan. 8,15. postavil se podle mne na p. jako
muž

Nah. 2, 4. na p. budou jako pochodně 
Zj. 4, 3. duha, na p. podobná smaragdu

Pohleděti.
1 M. 18,21. sestoupím již a p-ím
2 M. 5, 21. p-iž H. na vás, a suď
— 14,24. p-ěl H. na vojsko Egyptských 

3M. 14, 3. kněz p-í na něj; 36.
4 M. 21, 8. uštknutý, když pohledí na něho
— 24,17. p-ím na něj, ale ne z blízka

5 M. 9,16. když jsem p-ěl a uzřel
— 32, 39. p-tež již aspoň, že já jsem 

Soud. 14, 8. aby p-ěl na mrtvého lva
1 Sam.24,16. nechť p-í a vyvede při mou
2 Sam. 2,22. jak bych směl p. na Joába?
2 Kr. 14, 8. nuže, p-me sobě v oči
— 11. p-ěli sobě v oči; 2 Par. 25, 17. 21. 

Job 21, 5. p-te na mne a užasněte se
— 27,19. p-í někdo, anť ho není 

35, 5. p-ď na nebe, a viz
— 40, 6. p-ď na všelikého pyšného

Ž. 10,11. bezbožník říká: Bůh nep-íť na věky
— 37,10. p-íš na místo jeho, anť ho není
— 104,32. když p-í na zemi, anať se třese 

Pis. 3,11. p-te, dcery Siónské, na krále Š. 
Iz. 8,21. 22. buď že zhůru p-í, buď že na zemi
—- 37,17. otevři H., oči své a p-ď
— 51, 1. p-te na skálu, odkudž vyťati jste 
__ 2. p-te na Abrahama, otce vašeho
— 63,15. p-ď z ‘příbytku svatosti své 

Pláč 1,12. p-te, jestli bolest podobná
— 2,20. p-ď, Hospodine, a popatř

Mat. 5,28. kdožby p-ěl na ženu ku požádání
— 19,26. p-ěv Ježíš, řekl jim; Mk. 10, 27.
— 22,11. vyšel král, aby p-ěl na hodovníky
— 28, 1. aby p-ěli na hrob

Mk. 3, 5. když p-ěl na ně vůkol s hněvem
— 8,24. on p-ěv zhůru, řekl: Znamenám
— 10,21. Ježíš p-ěv na něj, zamiloval ho 

Luk. 19, 5. p-ěv zhůru Ježíš, uzřel jej
— 21, 1. p-ěv, uzřel bohaté, kt. metali
— 28. když se toto počne díti, p-tež
— 22, 61. obrátiv se Pán p-ěl na Petra
— 23, 55. ženy p-ěly na hrob
— 24,12. p-ěv do něho, uzřel prostěradla 

Jan 1, 43. p-ěv naň Ježíš, dí: Ty jsi Šimon 
Sk. 3, 4. p-ěv naň Petr s Janem, řekl
— 5. on pilně p-ěl na ně, naděje se
— 4,29. Pane, p-iž na pohrůžky jejich
— 7,55. p-ěv do nebe, uzřel slávu Boží
— 19, 21. musímť také i na ftím p.

1 Kor, 10,18. p-te na Izraele podlé těla 
Žid. 7, 4. p-tež tedy, kteraký ten byl
Zj, 14, 1. p-ěl jsem, a aj, Beránek stál

Pohltiti.
1 M. 41, 7. klasové tencí p-ili sedm klasu 
Př. 20, 25. osidlo j., p. věc posvěcenou

Pohnouti.
2 M. 20,18. to když viděl lid, p-li se 
Joz. 10,21. nep-ul žádný jazykem svým 
Iz. 23,11. H. p-ul královstvími
Jer. 44, 21. rozpom. se H. a zdaž jím to nep-ulo? 
Ag. 2, 7. p-u nebem i zemí; 22. Žid. 12, 26.
— 8. p-u všemi národy a přijdou 

Mat. 23, 4. prstem svým nechtí jimi ani p. 
Luk. 6,48. ale nemohla jím (domem) p.
2 Kor. 9, 2. vaše horlivost mnohými p-ula
Žid. 12,26. jehož hlas byl zemí p-ul
Zj. 2, 5. p-uť svícnem tvým z místa jeho

Pohnouti se.
1 M. 43, 30. p-la se střeva jeho nad bratrem
4 M. 5,14. p-ul-li by se duch muže; 30.
5 M. 3, 26. p-ul se H. na mne
2 Sam.22, 8. základové nebes p-uli se
1 Kr. 3, 26. p-ula se střeva její nad synem
2 Kr. 21, 8. aniž dopustím, aby se p-ula noha
1 Par. 16, 30. budeť upevněn, aby se nep-ul
Ž. 10, 6. nep-uť se; 26, 1. 30, 7. 62, 7.
— 15, 5. nep-eť se na věky; 46, 6.
— 16, 8. nikoli se nep-u
— 18, 8. základové hor p-uli se
— 21, 8. král doufá v H., nep-eť se
— 62, 3. nep-uť se škodlivě
— 77,17. p-uly se i hlubiny
— 99, 1. p-iž se země
— 104, 5. tak že se nep-e na věky věků
— 112, 6. nep-e se na věky spravedlivý
— 121, 3. aby se p. měla noha tvá

Př. 10, 30. spravedlivý na věky se nep-e
— 29, 9. buď že se p-e, buď že se směje 

Pis. 5, 4. vnitřnosti mé p-uly se ve mně 
Iz. 7, 2. pročež p-ulo se srdce jeho
— 10,31. p-e se Madmena
— 13,13. p-e se země z místa svého
— 19, 1. p-ou se modly Egyptské
— 32,11. p-ětež se, bezpečně sobě počin.
— 40, 20. rytiny, aby se nep-la
— 41, 7. utvrdil to hřebíky, aby se nep-lo 

Jer. 23, 9. p-uly se všecky kosti mé
— 31, 36. jestliže se p-ou ta nařízení 

Ez. 26,15. zdaliž nep-ou se ostrovové?
— 38,20. tak že se p-ou ryby mořské 

Oz. 11, 8. střeva slitování mých p-ula se 
Joel 2,10. před tváří jeho p-ou se nebesa 
Mk. 13,25. moci na nebi p-ou se
Sk. 2,25. j. mi po pravici abych se nep-ul
— 16, 26. až se p-uli gruntové žaláře

1 Tes. 3, 3. aby se žádný nep-1 v ssouženích
Zj. 6,14. hora i ostrovové se p-uli

Pohnut.
Ž. 55, 23. aby na věky p. byl spravedlivý

Pohnutelný.
Žid. 12, 27. ukazuje p-ých věcí přenesení
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Pohnutí.
Jer. 10, 22. p. veliké z země půlnoční 

Pohodlí.
Kaz. 4, 8. i životu svému ujímám p.?
— 5,18. užívati p. ze vší práce 

Pláč 3,17. až zapomínám na p.
Sk. 27, 3. aby jda k přátelům, u nich měl p.
2 Tim. 1,16. často mi činil p.
Žid. 11,25. nežli časné a hříšné p. míti 

Pohodlný.
1 Tim. 2, 2. abychom p. a pokojný život vedli 

Pohoršení.
Sof. 1, 3. sklidím i p. s bezbožnými 
Mat. 13, 41. vyberou z království všecka p.
— 16, 23. jdi za mnou, ku p. jsi mi
— 18, 7. běda světu pro p.

musí býti, aby přicházela p. 
běda, skrze něhož přichází p.

Luk. 17, 1. není možné, aby nepřišla p.
Řím. 9, 33. skálu p.; 1 Petr 2, 7.
— 11, 9. budiž jim stůl jejich p-ím
— 14,13. abyste nekladli p. bratru
— 20. zlé j. člověku, kt. jí s p-ím
— 16,17. abyste šetřili těch, kt. p. činí

1 Kor. 1,23. kážeme Krista ukřiž., židům p.
2 Kor. 6, 3. žádného nedávajíce v ničemž p. 
Gal. 5,11. tedy j. vyprázdněno p. kříže
1 Jan 2,10. a p. v něm není 
Zj. 2,14. kt. učil Baláka p. klásti 

Pohoršiti.
Mat. 17, 27. abychom jich nep-ili
— 18, 6. kdo by p-il jednoho z maličkých;

Mk. 9, 42. Luk. 17, 2.

Pohoršovali.
Soud. 2,19. p-li cest svých více nežli otcové 
Mat. 18, 8. jestliže ruka tvá p-uje tě
— 9. pakli oko tvé p-uje tebe

1 Kor. 8,13. jestližeť p-uje pokrm bratra

Pohostinný.
Ez. 14, 7. z p-ých, kt. jsou v Izraeli
— 22, 7. p-ému činí nátisk; 29.

1 Petr 2,11. abyste jako p-í zdržovali se

Pohostinu.
1 M. 12,10. aby tam byl p. (Abram)
— 15,13. p. bude símě tvé; Sk. 7, 6.
— 17, 8. dám tobě zemi, v nížto obýváš p.
— 19, 9. sám se dostal sem p.
— 20, 1. Abraham byl p.; 21, 33. 35, 27.
— 13. abych p. bydlil
— 26, 3. budiž p. v zemi této
— 32, 4. u Lábana jsem bydlil p.
— 36, 7. aniž země, v níž p. byli, mohla
— 47, 4. abychom p. byli v zemi této

2 M. 23, 9. p. v zemi Egyptské; 3 M. 19, 34. 
Soud. 17, 7. Levita, byl tam p.
— 9. beru se, abych byl p.

Rut 1, 1. bydlil p. v krajině Moábské
1 Kr. 17,20. s vdovou, u kt. p. jsem
2 Kr. 8, 1. buď p., kdežkoli budeš moci

Ž. 105,12. ještě v ní byli p.
— 23. Jákob p. byl v zemi Chánově
— 120, 5. že p. býti musím v Mešech

Iz. 52, 4. do Eg. sstoupil, aby tam byl p.
Jer. 35, 7. na tváři země, v níž p. jste
Sk. 7, 29. bydlil v zemi Madiánské
— 13,17. povýšil, když byl p. v zemi Eg.

2 Kor. 5, 6. dokudž p. jsme v tomto těle
— 9. usilujeme, buďte p. jsouce

Pohotově.
Joz. 8, 4. buďte všickni p.

Pohra ti.
2 Sam. 2,14. nechť mládenci p-jí před námi 

Pohrávati.
1 M. 26, 8. an p-á s Rebekou 
Iz. 11, 8. had nad derou p. bude s dítětem 

Pohrbený.
Ž. 38, 7. p. a sklíčený jsem náramně 

Pohrdání.
1 Sam. 2, 30. kt. mnou pohrdají, v p. přijdou 
Neh. 4, 4. slyš, ó Bože náš, že jsme v p. 
ž. 107, 40. vylévá p. na knížata 
Př. 12, 8. převráceného srdce bude v p.

18, 3. přichází také p.
Mal. 1,12. stůl H. v p. j.

Pohrdati.
Soud. 9,38. není lid ten, kterýmž jsi p-al?
1 Sam. 2,17. nebo p-ali lidé obětmi Hospod.
— 30. kt. mnou p-ají
— 10, 27. p-ali jím, ani mu pocty nepřinesli
— 17, 42. Filistinský p-al jím (Davidem)

2 Kr. 19/21. p-á tebou panna dcera Siónská 
Job 5,17. káráním Všemohoucího nep-ej
— 8, 20. Bůh silný nep-á upřímým
— 10, 3. že p-áš dílem rukou svých

Ž. 22,25. nep-á, aniž se odvrací od trápení
— 102,18. nep-aje modlitbou jejich

Př. 1, 7. moudrostí a cvičením p-ají blázni
— 30. p-li všelikým domlouváním mým
— 5,12. domlouváním p-alo srdce mé
— 10,17. kdož p-á domlouváním, bloudí
— 11, 12. p-á bližním svým blázen
— 13,13. kdož p-á slovem Božím
— 14, 2. převrácený p-á jím
— 21. p-á bližním svým hříšník
— 15, 5. blázen p-á cvičením otce svého
— 20. bláznivý člověk p-á matkou svou
— 19,16. kdož p-á cestami svými, zahyne 

23, 22. aniž p-ej matkou svou
— 27, 7. duše sytá p-á i medem
— 30, 17. oko, kt. p-á poslušenstvím matky 

Iz. 30,12. proto že p-áte slovem tím
— 33,15. kt. p-á ziskem z útisku
— 37, 22. p-á tebou a posmívá se tobě
— 49, 7. praví H. tomu, jímž p-á každý 

Jer. 4, 30. p-ají tebou frejíři
— 6,19. nepozorují zákona, ale jím p-ají
— 8, 9. slovem H. p-ají
— 33, 24. lidem mým p-ají, jakoby nebyl ná

rodem
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Ez: 16, 31. p-aje darem, nejsi ani jako 
Zach. 4,10. kdož by p-al dnem malých začátků 
Luk. 10,16. kdo vámi p-á, mnou p-á

kdož pák mnou p-á; Jan 12, 48. 
p-á tím, kdož mne poslal 

Řím. 2, 4. bohatstvím dobrotivosti p-áš?
1 Kor. 16,11. nechť jím žádný nep-á 
Gal. 2 ,21. nep-ámť tou milostí Boží 
1 Tes. 4, 8. kdo tím p-á, ne člověkem p-á
— 5,20. proroctvím nep-ejte

1 Tím. 4,12. nižádný mladosti tvou nep-ej 
Tit. 2,15, žádný tebou nep-zej
žid. 10,28. kdož by p-al zákonem Mojžíšov.
— 12, 5. nep-ej kázní Páně

2 Petr 2,10. vrchností p-ají, smělí
Pohrdnouti.

1 M. 25, 34. tak p-dl Ezau prvorozenstvím
4 M. 11,20. proto že jste p-li H-em
1 Sam. 8, 7. ne tebouť jsou p-li, ale mnou p-li
2 Sam. 6,16. Míkol p-la jím v srdci svém
— 12,10. proto že jsi p-1 mnou 

ž. 53, 6. Bůh p-1 jimi
— 107,11. radou Nejvyššího p-li 

Př. 23, 9. p-e opatrností řečí tvých 
Pis. 8, 7. se vším tím p-ut by byl
Iz. 1, 4i p-li svátým Izraelským; 5, 24.
— 8, 6. p-1 lid ten vodami Siloe 

Ez. 5, 6. soudy mými p-li; 20, 13.
Oz. 4, 6. poněvadž jsi p-1 uměním

i tebou p-u
— 9,17. p-e jimi Bůh můj

Mat. 6,24. druhým p-e; Luk. 16, 13.
Luk. 7,30. žákonníci p-li radou Boží
— 20,17. kámen, kt. p-li stavitelé
— 23,11. p-a jím Heródes s rytířstvem 

Gal. 4,14. pokušení mé, aniž jste p-li 
Žid. 12, 25. jestliže tím, kt. s nebe j., p-eme

Pohrdnut.
Žid. 12,17. víte, že potom p. j.

Pohroma.
Jer. 18,11. obrátím na vás p-u

Pohroziti.
Sk. 4, 21. p-ivše jim, propustili je

Pohrůžka.
2 Kr. 9, 25. H. vynesl proti němu p-u
Ab. 3, 2. uslyšev p-u tvou, ulekl jsem se
Mat. 12,16. s p-ou přikázal jim; Mk. 8, 30.

Luk. 9, 21.
Sk. 4,17. s p-ou přikažme jim
— 29. Pane, pohlediž na p-y jejich
— 9, 1. Saul dychtě po p-ách

Ef. 6, 9. vy páni, odpouštějíce p-y

Pohřben.
1 M. 15,15. p. budeš v starosti dobré
1 Kr. 2, 10. David p. j. v městě Davidově 
2Kr. 21,18. a p-en jest v zahradě domu svého
Jer. 22,19. pohřbem osličím p. bude
Luk. 16, 22. umřel pak i bohatec a p. j.
Řím. 6, 4. p-i jsme s ním skrze křest v smrt

1 Kor. 15, 4. že j. p. a že vstal z mrtvých 
Kol. 2,12. p-i jsouce s ním skrze křest

Pohřbený.
Kaz. 8,10. tehdáž viděl jsem bezbožné p-é

Pohřbiti.
Ez. 39,11. p-í tam Goga i všecko množství 
Oz. 9, 6. Egypt sbéře je a p-í je Memfis

Pohřeb.
1 M. 23, 4. dejte mi místo ku p-u
— 9. k dědičnému p-u; 20. 49, 30. 50, 13.

5 M. 26,14. aniž jsem dal něco odtud ku p-u 
Kaz. 6, 3. neměl by ani p-u
Iz. 14, 20. k oněmno v p-u přiúčastněn
Jer. 19,11. nebude žádného místa ku p-u
Ez. 39,11. dám Gogovi místo ku p-u
Mat. 26,12. ku p-u mému to učinila
— 27, 7. pole hrnčířovo, ku p-u poutníků 

Mk. 14, 8. aby těla mého pomazala ku p-u 
Jan 12, 7. ke dni p-u mého zachovala to

Pohřížen.
1 Kr. 22,38. když p. byl vůz v rybníku 
Ž. 9,16. p-iť jsou náródové v jámě
— 69, 3. p. jsem v hlubokém bahně
— 15. vytrhni mne, abych nebyl p.

Mat. 18, 6. aby p. byl do hlubokosti mořské

Pohřížený.
Job 40, 20. provazem p-ým až k jazyku jeho? 
Juda 8. jako v hluboký sen p-í

Pohřížiti se.
2 Kr. 5,14. p-il se v Jordáně sedmkrát 
Job 9, 31. v jámě p-íš mne

Pohřižovati se.
Luk. 5, 7. obě lodí, tak že se p-aly 
1 Tim. 6, 9. kt. p-ují lidi v zahynutí

Pohuben.
Jer. 9,19. jak jsme p-i!
Pláč 1,16. synové moji jsou p-i

Pohubení.
Iz. 10,22. p. uložené rozhojní spravedlnost
— 23. p., a to jisté, H. učiní 

Řím. 9, 28. p. učiní spravedlivé

Pohubiti.
1 Kr. 22,11. dokudž nep-íš jich; 2 Par. 18, 10.
2 Par. 7,13. kobylkám, aby p-ily zemi
Iz. 42,14. p-ím a sehltím vše pojednou 
Oz. 2,12. p-ím také révoví její

Pohybovati.
Job 37,10. při svlažování země p-uje oblakem 
Iz. 14,16. muž, kt. p-al královstvími

Pohybovati se.
Job 26,11. p-ují se od žehrání jeho
— 36, 34. srdce mé, až se p-uje z místa 

Ž. 77,19. p-la se a třásla země
— 125, 1. k hoře Siónu, kt. se nep-uje

Př. 30, 21. pode třemi věcmi p-uje se země
Iz. 7, 2. jako se p-uje dříví v lese
— 54,10. byť se i hory p-aly
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Jer. 31,20. p-ují se vnitřnosti mé
Mat. 24,29. moci nebeské b. se p.; Luk. 21, 26.

Pocházející.
Zach. 5, 6. toto j. Eři p.

Pocházeli.
Mat. 15,11. což z úst p-í, tof poskvrňuje
— 18. věci z úst p-ejí, ze srdce jdou 

Mk. 7,15. to, což p-í z něho, poskvrňuje
— 20. což p-í z člověka, poskvrňuje
— 21. ze srdce zlá myšlení p-ejí 

Jan 15,26. Duch pravdy, kt. od Otce p-í
1 Tim. 1, 4. odkudž jen hádky p-ejí
— 6, 4. z kterýchž p-í závist, svár 

Jak. 3,10. z týchž úst p-í dobrořečení i 
Zj. 4, 5. z toho trůnu p-elo blýskání

Pochlebenství, 
ž. 41, 7. kdo přichází, p. mluví
— 78, 36. s p-ím mluvili ústy

Iz. 30,10. mluvte nám p., prorokujte oklam.
Pochlebně.

Dan. 11, 34. připojí se k nim mnozí p. 
Pochlebný.

1 Tes. 2, 5. anižť jsme kdy Užívali řeči p-é
Pochlebovati.

Job 17, 5. kdož p-uje bližním 
Ž. 10, 3. lakomý sobě p-uje
— 36, 3. nebo mu ona p-uje před očima 

Př. 29, 5. člověk, kt. p-uje příteli
Juda 16. p-ujíce osobám pro svůj užitek 

Pochlubiti se.
2 Kor. 11,16. i já se maličko něco p-im

Pochodně.
Soud. 7, 16. v prostředku těch bání byly p.
— 20. drželi v ruce své levé p.
— 15, 4. nalapal 300 lišek a vzav p.

Job 12, 5. p. zavržená j. ten, kt. j. blízký pádu
— 41,10. z úst jeho jako p. vycházejí 

Iz. 62, 1. spaseni jeho jako p. hořeti
Ez. 1,13. na pohledění jako p.; Nah. 2, 4. 
Dan. 10, 6. oči jeho podobné p-ím 
Zach. 12, 6. podobné p-i hořící mezi snopy 
Jan 18, 3. Jidáš přišel s p-ěmi a se zbrojí 
Zj. 8,10. hvězda veliká hořící jako p.

Pochopiti.
Job 4,12. p-ilo ucho mé něco maličko 
Mat. 19,12. kdo může p., pochop 
Mk. 9,18. kdyžkoli jej p-í lomcuje jím 
Sk. 8,39. Duch Páně p-il Filipa
— 19,29. p-ivše Gaia a Aristarcha 

Řím. 1,20. rozumem p-eny bývají
Pochotný.

Dan. 10, 3. pokrmu p-ého jsem nejedl
Pochován.

1 M. 35,19. Ráchel p-a j. na cestě k Efratě 
Rut 1,17. kde umřeš, umru a tu p-a budu
1 Kr. 13,22. nebudeť p-o tělo tvé
Job 27,19. bohatý když umře, nebude p.
Iz. 14,18. p-i slavně doma jeden každý 
Jer. 8, 2. nebudou sebrány ani p-y

Jer. 16, 4. nebudou oplakáni ani p-i; 6.
Luk. 23,55. hleděly, kterak p-o bylo tělo jeho 
Jan 19, 41. v němž ještě žádný nebyl p.
Sk. 2,29. o Davidovi, že i umřel i p. j.

Pochovaný.
Jan 11,17. již čtyři dni v hrobě p-ého 

Pochovati.
1 M. 23, 6. v hrobích našich p-ej mrtvého
— 15. mrtvého svého p-ej
— 19. p-al Abraham Sáru
— 25, 9. p-ali ho Izák a Izmael
— 35,29. p-ali ho Ezau a Jákob
— 49,29. p-ejte mne s otci mými v jeskyni
— 31. tam p-ali Abrahama a Sáru

tam p-ali Izáka a Rebeku 
tam také p-ali Líu

— 50, 5. nechť vstoupím, p-ám otce svého
— 6. p-ej otce tak, jakž tě zavázal

7. vstoupil Jozef, aby p-al otce svého
— 13. p-ali ho v jeskyni na poli M.

5 M. 34, 6. p-al jej v Gai, v zemi Moabské 
Joz. 24,32. kosti Jozefovy p-ali v Síchem 
Soud. 16, 31. p-ali jej v hrobě Manue otce jeho
1 Sam.28, 3. Samuel umřel a p-ali jej v Ráma
— 31,13. vzavše kosti jejich, p-ali je

2 Sam. 2, 4. muži Jábes Galád p-ali Saule
— 5. to milosrdenství, p-avše ho

1 Kr. 13,31. p-ejte mne v témž hrobě
2 Kr. 8,24. p-án j. s otci v městě Davidově
— 9,10. nebudeť, kdo by ji (Jezábel) p-al
— 34. na tu zlořečenou a p-ejte ji
— 35. odšedše, aby ji p-li, nenalezli
— 14,20. p-án j. v Jeruzalémě
— 21,26. p-al ho lid v hrobě, v zahradě
— 22, 20. p-án budeš v hrobích svých

1 Par. 10,12. p-avše kosti jejich v Jábes
2 Par. 9, 31. p-ali jej v městě Dav.; 21, 20.
— 22, 9. zabili jej a p-ali
— 32, 33. p-ali jej výše nad hroby potomků D. 

Jer. 9, 22. není žádného, kdo by p-al
Mat. 8,21. dopusť mi prvé p. otce; Luk. 9, 59.
— 14,12. vzali tělo a p-ali je; Mk. 6, 29. 

Luk. 23, 53. obvinul v kment a p-al je v hrobě 
Sk. 5, 6. mládenci vzali jej a p-ali
— 9. kteříž p-ali muže tvého
— 10. p-ali ji podlé muže jejího
— 8, 2. p-ali Štěpána muži pobožní 

Zj. 11, 9. mrtvých nedadí p. v hrobích

Pochovávati.
ž. 79, 3. nebyl, kdo by je p-al 
Jer. 7, 32. p. budou v Tofet, nebo nebude 

místa; 19, 11.
Ez. 39,14. aby p-ali ty, kt. by pozůstali 
Mat. 8,22. ať mrtví p-ají mrtvé; Luk. 9, 60. 
Jan 19, 40. jakž obyčej j. Židům se p.

Pochvala.
Jer. 48, 2. nebudeť míti více p-y Moáb

Pochváliti.
ž. 89,53. budiž p. H. na věky, amen 
Luk. 16, 8. p-il ten pán vladaře toho
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Pochybiti.
Joz. 23,14. nep-ilo ani jedno slovo; 1 Kr. 8, 56.
2 Sam.12,15. ranil dítě tak, že p-ili o něm
2 Kr. 10,10. nep-ilo nižádné slovo H.
Kaz. 2,20. abych p-il v srdci o vší práci 
Oz. 9, 2. mest p-i jim 
Ab. 3,17. byť i ovoce olivy p-ilo 
Mal. 3,11. aniž vám p-í vinný kmen
2 Kor. 1, 8. jsme již i o životu svém p-ili 

Pochybnost.
Sk. 25,20. maje tu při v p-i 
Gal. 4,20. v p-i jsem o vás 

Pochybování.
Fil. 2,14. všecko čiňte bez p.

Pochybovati.
1 Sam. 2, 3. usilování jeho jemu nep-ují 
Mat. 14, 31. ó malé víry, pročežs p-al?
— 21,21. nebudete-li p.; Mk. 11, 23.
— 28,17. ale někteří p-ali

Jan 13,22. vzhlédali na sebe p-ujíce 
JUm. 4,20. o zaslíbení Božím nep-al 
Jak. 1, 6. žádejž důvěrně, nic nep-uje 

kdož p-uje, podoben j. vlnám 
Pochytiti.

5 M. 9,17. p-iv ty dvě dsky, povrhl jsem je 
Soud. 16, 3. Samson p-iv vrata
2 Kr. 9,24. Jéhu p-iv lučiště, postřelil Jor.
Job 30,16. p-ili mne dnové trápení
Ž. 10, 9. číhá, aby p-il chudého
— 35, 2. p-ť štít a pavézu
— 50,22. abych snad nep-il
— 52, 7. tebeť Bůh zkazí, p-í a vytrhne tě

z stánku 
Iz. 5,29. p-í loupež a uteče
— 22, 6. Elam p-il toul

Pojď.
Mat. 14,29. řekl: P.! A vystoupiv Petr

Pojednou.
Joz. 10,42. zemi jejich vzal Jozue p.
Job 10, 8. p. všudy vůkol hubíš mne 
Ž. 148, 5. jakž on řekl, p. stvořeny jsou 
Př. 28,18. převrácený padne p.
Iz. 66, 8. zdaliž zplozen bývá národ p.?
Mat 21,19. i usechl fík ten p.
Luk. 4, 5. ukázal mu všecka království p.
Sk. 9, 3. p. rychle obklíčilo jej světlo
— 16,26. p. země třesení stalo se veliké
— 22, 6. p. s nebe obklíčilo mne světlo

1 Kor. 15, 51. proměněni budeme hned p.

Pojímati.
1 M. 34, 9. naše dcery p-ejte sobě 
Jer. 16, 2. nep-ej sobě ženy
Ez. 44,22. vdovy nebudou p. za manželky 
Luk. 16,18. kdož jinou p-á, cizoloží

kdož propuštěnou p-á, cizoloží
Pojisti.

2 M. 2,19. povolejte ho, ať pojí chleba
— 23,11. co zůstane, pojí zvěř polní 

Rut 2,14. když bude čas jisti, pojez

1 Sam.30,11. dali muži Eg. chleba, aby pojedl 
2Sam.l3, 6. abych pojedl z ruky její; 10.
1 Kr. 1,41. byli pak již pojedli
— 13,15. pojď se mhou a pojíš chleba; 18. 23.
— 18,41. jdi, pojez a napí se
— 42. jel Achab, aby pojedl
— 19, 5. anděl řekl: Vstaň, pojez; 6, 7.
— 21, 7. vstaň, pojez chleba

2 Kr. 6,23. když pojedli a napili se 
Mk. 3,20. nemohli ani chleba p.
Luk. 24, 43. vzav pojedl před nimi
Jan 4, 31. učedlníci řkouce: Mistře, pojez
— 6, 5. kde nakoupíme chlebů, aby pojedli 

Sk. 10,10. velice zlačněv, chtěl p.
— 27, 33. napomínal P., aby pojedli; 34. 36.

Pojišťovati. 
ž. 36, 2. převrácenost bezbožníka p-je

Pojiti.
Ez. 1,11. dvě křídla p-ilo s křidly 2 

Pojiti (pojdu).
1 M. 27, 1. pošly byly oči jeho (Izákovy)
5M. 34, 7. nepošly oči jeho (Mojžíšovy)
Soud. 8,30. 70 synů, kt. pošli z bedr jeho
1 Sam. 4,15. oči jeho byly již pošly
1 Kr. 14, 4. pošly mu byly oči pro starost
1 Par. 1,12. odkudž pošli Filistinští
— 2, 53. z těch pošli Zaratští 

Job 17, 7. pro žalost pošly oči mé 
Zach. 10, 4. od něho pojde všeliký úředník 
Jan 8, 42. já jsem z Boha pošel
1 Kor. 14, 36. zdali od vás slovo Boží pošlo?
Žid. 7,14. z pokolení Judova pošel Pán náš
2 Petr 1,21. z lidské vůle nepošlo proroctví

Pojiti (pojmu).
1 M. 38, 8. podlé příbuznosti pojmi ji
5 M. 25, 7. podlé práva švagrovství p. mne 
Ezd. 10,17. pojali ženy cizozemky 
Job 38,20. že bys je pojal v meze jeho 
ž. 39, 2. pojmu v uzdu ústa svá 
Ez. 43, 5. tedy pojal mne duch 
Oz. 1, 2. jdi, pojmi sobě ženu smilnou 
Mat. 4, 5. pojal jej ďábel; Luk. 4, 5.
— 5, 32. kdož propuštěnou pojme, cizoloží
— 19, 9. kdož jinou pojme, cizoloží; Mk. 10,

11. Luk. 16, 18.
— 20,17. pojal 12 učedlníků soukromí; Mk.

10, 32. Luk. 9, 10. 18, 31.
— 22,24. aby bratr jeho pojal ženu jeho
— 25. první pojav ženu umřel
— 26, 37. pojav s sebou dva; Mk. 14, 33. 

Mk. 12,19. aby bratr jeho pojal manželku je
ho; Luk. 20, 28.

— 20. pojav manželku a umřev; 21. Luk.
20, 29. 30.

— 22. tak ji pojalo těch sedm
Jan 18, 3. Jidáš pojav zástup, a služebníky

Pokání.
Job 33,23. kt. by za člověka oznámil p. jeho 
Jer. 31,19. po obrácení svém p. činiti budu 
Mat. 3, 2. p. čiňte; 4, 17.
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Mat. 3, 8. neste ovoce hodné p.; Luk. 3, 8.
— 11. jáť křtím vás vodou ku p.

9,13. hříšných ku p.; Mk. 2, 17. L. 5, 32.
— 11,20. městům, že p. nečinili
— 21. dávno by byli p. činili; Luk. 10,13.
— 12, 41. p. činili k Jonášovu kázáni;

Luk. 11, 32.
Mk. 1, 4. kázal křest p.; Luk. 3, 3. Sk. 13,24.
— 15. čiňte p., a věřte evangelium
— 6,12. kázali, aby p. činili 

Luk. 13, 3. nebudete-li p. činiti; 5.
— 15, 7. radost nad hříšníkem p. činícím; 10.

nad 99 spravedl., kt. nepotřebují p.
— 16, 30. budou p. činiti
— 24, 47. kázáno ve jménu jeho p.

Sk. 2,38. p. čiňte a pokřti se jedenkaždý
— 3,19. čiňte p. a obraťte se
— 5,31. aby bylo dáno lidu Izrael, p.
—- 8,22. čiň p. z této nešlechetnosti
— ■ 11,18. tedy i pohanům Bůh p. dal
— 17, 30. zvěstuje všechněm, aby p. činili
— 19, 4. Janť křtil křtem p.
—  20,21. svědectví o p. k Bohu; 26, 20.
—- 26,20. skutky hodné činíce p.

Řím. 2, 4. dobrotivost B. ku p. tebe vede
2 Kor. 7, 9. ale že jste se ku p. zarmoutili
— 10. zámutek podlé B. p. k spaseni
— 12,21. kt. nečinili p. z nečistoty

2 Tim. 2,25. zda by někdy dal jim Bůh p.
Žid. 6, 1. ne gruntu p. ze skutků mrtvých
— 6. zase obnoviti se ku p.
— 12,17. nenalezl místa ku p.

2 Petr 3, 9. aby všickni ku p. se obrátili 
Zj. 2, 5. čiň p, a první skutky
— • 16. činiž p.; pakli nebudeš
— 21. aby p. činila ze smilstva svého
— 22. nebudou činiti p. ze skutků
— 3, 3. ostříhej a čiň p.
— 19. rozhorliž se a čiň p.
— 9, 20. nečinili p. ze skutků; 16, 9, 11.
— ’ 21. aniž činili p. z vražd svých

Pokaziti.
Iz. 27,10. tele p-í docela výstřelky jeho 
Mal. 2, 3. p-ím vám to, což nasejete 

Poklad.
1 M. 41,36. budou pokrmové ti za p. zemi
— 43,23. Bůh váš dál vám p. do pytlů

5 M. 28,12. otevře H. tobě p. svůj výborný
— 33,19. Skryté p-y v písku

Joz. 6,19. na p. Hospodinu složeno bude
1 Kr. 14,26. pobral p-y domu H. a p-y domu kr.
— 15,18. zlato, kt. pozůstalo v p-ích

2 Kr. 20,15. ničeho neni v p-ích mých 
Ezd. 5,17. se pohledá mezi p-y král.; 6, 1.
2. 33, 7. složil na p. propasti
— 135, 7. vyvodí vítr z p-ů; Jer. 10, 13.

Př. 2, 4. jako p-ů vyhledávati ji
— 10, 2. p-ové bezbožně nabyti

15,16. lepší než p. veliký s nepokojem
21, 6. p-ové jazykem lživým shromážd.

— 20. p. žádostivý j. v příbytku

Iz. 10,13. p-y jejich jsem vzebral
— 33, 6. bázeň Hospodinova p. tvůj
— 45, 3. dám tobě p-y skryté

Jer. 15,13. p-y tvé v rozchvátáni; 17, 3.
— 48, 7. že doufáš v p-ích svých
— 49, 4. dcero zpurná, kt. doufáš v p-ech
— 50,25. otevřel Hospodin p. svůj 
—. 37. meč na p-y jeho
— 51,13. ó kt. máš množství p-ů

Dan. 1, 2. dal vnésti do domu p-u b. svého 
Am. 3,10. p-y skládají z nátisku a loupeže 
Mich. 6,10. v domě bezbožného p-ové nesprav. 
Mat. 2,11. otevřevŠe p-y své, obětovali
— 6,19. neskládejte sobě p-ů na zemi
— 20. skládejte p-y v nebi; Luk. 12, 33.
— 21. kdež j. p. váš, tuť j. i srdce vaše;

Luk. 12, 34.
— 12, 35. z dobrého p-u srdce vynáší dobré

ze zlého p-u vynáší zlé; Luk. 6,45.
— 13, 44. podobno j. p-u skrytému v poli
— 52. vynáší z p-u nové i staré věci
— 19,21. a budeš míti p. y nebi; Mk. 10, 21.

Luk. 18, 22.
Luk. 12,21. kdož sobě p-y shromažďuje 
Sk. 8,27. komorník, kt. vládl všemi p-y
2 Kor. 4, 7. p. tento v nádobách hliněných
— 12,14. synové rodičům p-ů shromažďov. 

Kol. 2, 3. všickni p-ové moudrosti
2 Tim. 1,14. výborného toho p-u ostříhej 
Žid. 11,26. zboží nad Egyptské p-y 
Jak. 5, 3. p. ku posledním dnům

Pokládati.
1 Sam.28, 9. pročež p-áš osidlo duši mé?
Job 41,18. p-á železo za plevy
— 25. cokoli vysokého j. za nic p-á 

Ž. 78, 7. p-ali v Bohu naději svou
— 84, 7. za studnici jej sobě p-ají 

Iz. 5, 20. p:ajíce hořké za sladké 
Jan 10,18. já p-ám ji sám od sebe
Sk. 7,60. Pane, nep-ej jim toho za hřích 
Řím. 14,10. proč za nic p-áš bratra svého?
1 Kor. 7,36. kdo za neslušnou věc p-á
Fil. 3, 8. všecky věci p-ám škodou pro Kr. 
Žid. 8,13. tedy p-á první za vetchou
— 11,26. větši p-aje zboží pohanění Krist.

Pokladnice.
5 M. 32, 34. není zapečetěno v p-ích mých?
Jer. 38,11. všel do domu král. pod p-i
Mat. 27, 6. neslušiť jich vložiti do p.
Mk. 12, 41. zástup metal peníze do p.; 43.
Luk. 21, 1. kt. metali dary své do p.
Jan 8,20. tato slova mluvil Ježíš u p.

Pokleknouti.
2 Par. 6,13. Šalomoun p-kl na kolena svá 
Mat. 17,14. p-kl před nim na kolena 
Mk. 10,17. p-na před ním, otázal se ho 
Luk. 22,41. p-k na kolena, modlil se
Sk. 7,60. p-k na kolena, zvolal
— 9,40. Petr p-k na kolena, modlil se
— 21, 5. p-še na kolena na břehu
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Pokléska.
1 Par. 21, 3. má býti uvedena p. na Izraele? 
Mat. 6,14. jestliže odpustíte lidem p-y

Poklesnouti se.
ž. 13, 5. jestliže bych se p-sl
— 38,17. p-la-li by se noha má
— 66, 9. aby se p-la noha naše
— 105,37. v pokoleních, ježto by se p-sl 

Jer. 31, 9. cestou, na níž by se nep-li
— 50, 32. p-e se ten pyšný a padne

Poklesnutí.
ž. 56,14. jsi vytrhl nohy mé od p.; 116, 8. 
Jer. 20,10. číhají na p. mé

Poklona.
1 M. 24,26. muž ten p-u učinil H.; 48.
2 M. 34, 8. Mojžíš p-u učinil
4 M. 22,31. p-u učinil na tvář svou
1 Sam. 1,28. učinil tu p-u H. (dítě Samuel)
Neh. 8, 6. všecken lid p-u učinili H.
Job 1,20. padna na zem, p-u učinil

Pokloniti se.
1 M. 33, 3. p-il se až k zemi po sedmkrát
5 M. 26,10. p-íŠ se před ním
1 Kr. 2,19. povstal král proti ní a p-iv se 
Mat. 2, 8. ať i já přijda, p-ím se jemu 
Luk. 4, 7. p-íš-li se přede mnou
— 24, 52. p-ivše se jemu, navrátili se 

žid. 11,21. p-il se na vrch hůlky své

Poklopiti.
2 Kr. 21,13. a vytra p-í ji

Pokoj (část domu).
1 M. 6,16. v korábu p-e spodní, druhé i
— 43,30. Jozef všed do p-e, plakal tam

2 M. 8, 3. polezou do p-e, v němž líháš 
5M. 32,25. meč vně, v p-ích strach 
Soud. 15, 1. vejdu k ženě své do p-e
1 Sam. 9,22. Sámuel uvedl je do p-e
2 Sám.18, 33. vstoupiv do horního p-e na bráně
1 Kr. 1,15. vešla Betsabé k králi do p-e
— 20,30. přišel do nejtajnějšího p-e
— 22,25. vejdeš do nejtajnějšího p-e

2 Kr. 6,12. kt. mluvíš v nejtajnějším p-i
— 11, 2. schovala jej v p-i; 2 Par. 22, 11. 

Neh. 3,30. opravoval Mesullam proti p-i
— 10,39. do těch p-ů donášeti budou obilé
— 13, 8. vyházel jsem nádobí z toho p-e 

Ž. 19, 6. jako ženich vychází z p-e svého
— 149, 5. budou zpívati v p-ích svých 

Př. 24, 4. skrze umění p-ové naplněni
Kaz. 10,20. ani v skrýších p-e svého nezlořeč
Iz. 26,20. lide můj! Vejdi do p-ů svých
Jer. 35, 2. k domu H. do 1 z p-ů; 4. 36, 10.
— 36,12. Micheáš šel do p-e kancléřova 

Ez. 8,12. co činí v p-ích svých malovaných 
Dan. 6,10. otevřená byla okna v p-i jeho 
Am. 6,10. dí tomu, kdož j. v p-i domu 
Luk. 11, 7. dítky mé se mnou jsou v p-i
— 12, 3. co jste v uši šeptali v p-ích

1 M. 15,15. ty půjdeš k otcům v p-i; 2 Kr. 22,
20. 2 Par. 34, 28.

— 28,21. navrátím-li se v p-i do domu
— 44,17. jděte v p-i k otci svému

2 M. 4,18. jdi v p-i; 1 Sam. 1, 17. 29, 7.
Mk. 5, 34. Luk. 7, 50. 8, 48.

3 M. 26, 6. dám p. v zemi
4 M. 6,26. H. dejž tobě p.
— 25,12. já dám jemu smlouvu p-e

5 M. 20,10. když přitáhneš, podáš jemu p-e
— 23, 6. nebudeš hledati p-e jejich

Joz. 9,15. s nimi Jozue p.; 10, 1. 4. 11, 19.
Soud. 3,11. v p-i země za 40 let; 5, 31. 8, 28.
— 6,24. Gedeon oltář a nazval jej: H. p-e
— 18, 6. jděte v p-i, H. spravuje cestu vaši
— 19,20. řekl muž ten starý: Měj ty p.!
— 21,13. povolali jich v p-i

1 Sam. 7,14. byl p. mezi Izraelem a Amorej.
— 20, 7. p. služebníku tvému
— 13. půjdeš v p-i a H. s tebou
— 21. j. p. tobě a neníť nebezpečenství
— 25, 6. p. tobě, p. domu tvému,

i všemu, což máš, p.
— 35. jdiž v p-i do domu svého

1 Kr. 2, 5. dopustiv se vraždy v čas p-e
— 33. Davidovi buď p. až na věky
— 5,12. p. mezi Ghiramem a Šalomounem
— 20,18. buď že vytáhli o p., buď že k bitvě
— 22,28. jestliže ty se navrátíš v p-i

2 Kr. 9,17. j.-li p.? 18. 19. 22.
— 18. co tobě do p-e; 19.
— 22. jaký p.? poněvadž ještě smilství
— 31. jest-li p., ó Zamři, mordéři
— 20,19. p. bude za dnů mých; Iz. 39, 8.

1 Par. 12,18. tobě, ó Davide, (budiž) p.
p. tobě, p. i pomocníkům tvým

2 Par. 14, 6. v p-i byla země těch let
— 18,26. dokudž se nenavrátím v p-i
— 27. jestliže se ty navrátíš v p-i
— 20, 30. v p-i bylo království Jozafatovo 

Ezd. 5, 7. Dariovi králi p. všeliký
Job 3,18. i vězňové p. mají
— 5,23. zvěř lítá polní p. zachová k tobě
— 9, 4. zatvrdiv se proti němu p-e užil?
— 11,19. v p-i budeš, aniž tě kdo předěsí
— 12, 5. smýšleni člověka p-e užívajícího
— 15,21. i v čas p-e zhoubce připadne
— 16,12. p-e jsem užíval, však potřel mne
— 25, 2. působí p. na výsostech jeho 

Ž. 4, 9. jáť u p-i i lehnu i spáti budu
— 28, 3. kt. mluvívají p. s bližními svými
— 29,11. H. požehná lidu svému v p-i
— 34,15. hledej p-e a stihej; 1 Petr 3, 11.
— .37,11. rozkoš míti v množství p-e
— 55,19. vykoupíť duši mou, aby v p-i byla
— 72, 3. hory přinesou p. lidu
— 7. bude hojnost p-e
— 85, 9. jistě žeť mluvi p. k lidu svému
— 11. sprav, a p. dadí sobě políbeni
— 94,13. mu způsobil p. před časy zlými

Pokoj (mír).
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Ž. 119,165. p. mnohý těm, kt. milují zákon
— 120, 6. kt. nenávidí p-e
— 7. já ku p-i, ale oni k boji
— 122, 6. žádejtež p-e Jeruzalému
— 7. budiž p. v předhradí tvém
— 125, 5. p. přijdiž na Izraele
— 128, 6. viz p. nad Izraelem
— 147,14. on působí v končinách tvých p.

Př. 1, 32. p. hloupých zmorduje je
— 12, 20. v těch, kt. radí ku p-i, veselí
— 17, 1. lepší j. kus chleba suchého s p-em 

Kaz. 3, 8. čas boje a čas p-e
Pis. 8,10. jako nacházející p.
Iz. 9, 7. p-e, jemuž nebude konce
— 14, 7. j. v p-i i všecka země
— 26, 3. ostřiháš v p-i, nebo v tebe doufá
— 12. nám, H., způsobíš p.
— 27, 5. aby učinil se mnou p.?
— 30, 7. síla jejich byla s p-em seděti
— 32,17. zjeví se skutek spravedlnosti p.

ovoce spravedlnosti p. na věky
— 33, 7. jednatelé p-e hořce plakali
— 38,17. v Čas p-e potkala mne hořkost
— 45, 7. působím p. a tvořím zlé, já Hosp.
— 48,18. bylť by jako potok p. tvůj
— 52, 7. ježto ohlašuje p.; Řím. 10, 15.
— 53, 5. kázeň p-e našeho na něj vložena
— 54,10. smlouva p. mého se nepohne
— 13. hojnost p-e budou míti synové
— 57, 2. že dochází p-e a odpočívá
— 59, 8. kdožkoli po nich chodí, nemívá p-e
— 62, 7. nedávejte jemu (H.) p-e
— 66,12. obrátím na něj jako řeku p.

Jer. 6,14. p., p., ježto není žádného p-e; 8, 
11. Ez. 13, 10. 16.

— 8,15. čekej p-e, ale nic dobrého
— 14,19. čekáme p-e, a aj nic dobrého
— 16, 5. odjal jsem p. svůj od lidu tohoto
— 29, 7. hledejte p-e města toho
— 11. myšlení o p-i, a ne o trápení
— 33, 6. zjevím jim hojnost p-e a to stálého
— 34, 5. v p-i umřeš
— 38, 4. neobmýšlí p-e lidu tomuto
— 50, 34. aby p. způsobil této zemi 

Pláč 3,17. tak jsi vzdálil duši mou od p-e 
Ez. 7,25. hledati budou p-e a nebude
— 13,16. ohlašují jemu vidění p-e, ježto
— 16, 49. pýcha, sytost chleba a hojnost p-e 

Dan. 3, 31. p. váš rozmnožen buď; 6, 25.
— 4, 1. já Nabuchod., užívaje p-e v domě
— 24. zda by prodloužen byl p. tvůj
— 8,25. v Čas p-e zhubí mnohé
— 10,19. muži velmi milý, p. tobě

Mich. 5, 5. budeť takový p., že když Assur 
Nah. 1,15. nohy ohlašujícího p.
Ag. 2,10. na tomto místě způsobím p.
Zach. 1,11. všecka země p-e užívá
— 6,13. rada p-e bude mezi nimi oběma
— 8,10. ani vcházejícímu nebylo p-e
— 9,10. rozhlásí p. národům

MaL 2, 5. smlouva má byla s nim života a p-e

Mal. 2, 6. v p-i chodil se mnou (Léví)
Mat. 10,13. p. váš přijdiž naň

p. váš navratiž se k vám
— 34. přišel p. dáti na zemi; Luk. 12, 51.

nepřišel jsem, abych p. uvedl 
Mk. 5, 34. jdiž u p-i; Luk. 7, 50. 8, 48.
Luk. 1, 79. k spravení noh na cestu p-e
— 2,14. na zemi p.; 19, 38.
— 29. propouštíš služebníka v p-i
— 10, 5. p. tomuto domu
— 6. bude-liť tu syn p-e

odpočineť na něm p. váš
— 11, 21. v p-i jsou všecky věci, kt. má
— 14, 32. žádaje za to, což j. ku p-i
— 18, 5. že mi p-e nedá tato vdova
— 19, 42. kt. by věci ku p-i tobě byly
— 24,36. p. vám! Jan 20, 19. 21. 26.

Jan 14,27. p. zůstavuji vám, p. svůj dávám 
Sk. 5, 38. dejte p. těmto lidem
— 7, 26. když se vadili, vedl je ku p-i
— 10, 36. zvěstuje p. skrze Ježíše Krista
— 12, 20. žádali za p., proto že jejich krajiny
— 16, 36. vyjdouce, jdětež v p-i
— 21,14. nechtěl povoliti, dali jsme p.

Řím. 1, 7. milost vám a p. od Boha Otce;
1 Kor. 1, 3. 2 Kor. 1, 2. Gal. 1, 3. 
Ef. 1, 2. 6, 23. Fil. 1, 2. Kol. 1, 2.
1 Tes. 1, 1. 2 Tes. 1, 2. 1 Tim. 1, 2. 
Tit. 1, 1. Filem. 3. 1 Petr 1, 2.
2 Petr 1, 2. 2 Jan 3.

— 2,10. p. každému, kdo činí dobré
— 3,17. cesty p-e nepoznali
— 8, 6. opatrnost ducha život a p.
— 10,15. jak krásné nohy zvěstujících p.
— 14,17. království B. j. p. a radost v D. sv.
— 19. následujme toho, což j. ku p-i
— 15,13. Bůh naplňujž vás p-em u víře
— 33. Bůh p-e se všemi vámi
— 16, 20. Bůh p-e potře satana pod nohy vaše

1 Kor. 7,15. ku p-i povolal nás Bůh
— 14, 33. Bůh není původ neřádu, ale p-e

2 Kor. 13,11. Bůh lásky a p-e budeť s vámi 
Gal. 5, 22. ovoce Ducha jestiť p., tichost
— 6,16. p. přijde na ně a milosrdenství 

Ef. 2,14. onť j. p. náš, kt. učinil oboje jedno
— 15. tak čině p.; Kol. 1, 20.
— 17. zvěstoval p. vám dalekjhn i
— 4, 3. jednotu ducha v svazku p-e
— 6, 15. obuté nohy v hotovost evangel. p-e 

Fil. 4, 7. p. Boží hájiti bude srdcí vašich i
— 9. Bůh p-e budeť s vámi 

Kol. 1,20. v p. úvodě skrze krev kříže
— 3,15. p. Boží vítěziž v srdcích vašich

1 Tes. 5, 3. když dějí: P. a bezpečnost
— 23. Bůh p. posvětiž vás ve všem

2 Tes. 3,16. ten Pán p-e dejž vám vždycky p.
2 Tim. 2, 22. následuj p-e s těmi, kt. vzývají Pána 
Žid. 7, 2. král Sálem, to j. král p-e
— 12,14. p-e následujte se všechněmi
— 13, 20. Bůh p-e, kt. toho velikého pastýře 

Jak. 2,16. jděte v p-i, sliřejte se a najezte *
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Jak. 3,18. ovoce spravedlnost v p-i rozsívá se 
těm, kt. p. působí

1 Petr 3,11. hledej p-e a stihej jej
— 5,14. p. vám všechněm, kt. jste v Kr. J.

2 Petr 3,14. abyste nalezeni byli v p-i
3 Jan 15. p. tobě. Pozdravují tě přátelé 
Juda 2. milosrdenství vám a p. i láska 
Zj. 1, 4. p. od toho, kt. j. a kt. byl a kt.
— 6, 4. aby p. vyzdvihl ze země

Pokoj míti.
1 M. 43,23. mějte o to p., nebojte se!
5 M. 29,19. řka: P. míti budu 
Soud. 6,23. měj p., neboj se
1 Kr. 4,24. Šalomoun měl p. se všech stran 
2Kr. 4,23. měj o to p.!
Job 3,13. spal bych a měl bych p.
— 26. neměl jsem p-e

ž. 38, 4. nemají p-e kosti mé pro hřích
— 55,21. vztáhl ruce na ty, kt. s ním p. měli
— 73,12. bezbožní jsouce mají p. v světě 

Př. 1, 33. p. maje před strachem zlých věcí 
Iz. 48,22. nemajíť p-e bezbožní; 57, 21.
Jer. 4,10. říkaje: P. míti budete
— 12, 1. mají p., kt. se zpronevěřili
— 23,17. říkají: Pravil H.: P. míti budete
— 25, 37. zkažena budou pastviska p. mající
— 29, 7. v pokoji jeho budete míti p.
—  46,27. navrátí se Jákob, aby p. měl 

Am. 6, 1. běda p. majícím na Siónu 
Abd. 7. podvedou tě, s nimiž p. máš 
Zach. 1,15. hněvám se na národy, kt. mají p. 
Mk. 9,50. p. mějte mezi sebou
Jan 16, 33. abyste ve mně p. měli
Sk. 9,31. sborové měli p., vzdělávajíce se
Řím. 5, 1. p. máme s Bohem skrze Jezukr.
— 12,18. se všemi lidmi p. majíce

2 Kor. 13,11. p. mějte a Bůh p-e bude s vámi
Pokojen.

1 Tes. 4,11. abyste snažili se p-i býti

Pokojík.
2 Sam. 4, 7. spal v p-u svém (Izbozet)
— 13,10. přines tu krmičku do p-a

1 ICr. 6, 5. nadělal p-ů všudy vůkol 
2Kr. 4,10. udělejme p. malý
Př. 7,17. vykadila jsem p. svůj mirrou 
Ez. 40, 7. změřil p-y jednoho prutu zdéli
— 10. p-y brány východní, tři

Joel 2,16. nechť vyjde ženich z p-a svého 
Mat. 6, 6. vejdi do p-a svého

Pokojiti.
Př. 18,18. los p-í svády 
Sk. 19, 35. když písař p-il zástup 

Pokojně.
1 M. 34,21. muži tito p. se mají k nám
— 37, 4. aniž mohli p. k němu promluviti 

ž. 122, 6. dějž se p. těm, kt. tě milují 
Kaz. 9,17. slov moudrých p. poslouchati 
Jer. 9, 8. p. s bližním svým mluví, ale 
Dan. 11,21. přijda p., ujme království 
Nah. 1,12. byť se byli p. měli, byliť by tak

1 Tes. 5,13. mějte se k sobě vespolek p.
2 Tes. 3,12. aby p. pracujíce, chléb svůj 
Žid. 11, 31. p. přijavši Špehéře

Pokojněji.
Job 22,21. přivykejž p. se míti

Pokojný.
5 M. 2, 26. posly se slovy p-ými
1 Sam.16, 4. p-li j. příchod tvůj? 1 Kr. 2, 13.
2 Sam.20,19. jsem jedno z p-ých a věrných
1 Par. 22, 9. narodí se tobě, tenť bude muž p. 
Job 12, 6. p-é a bezpečné příbytky mají
— 21,23. tento umírá bezpečný a p.

Ž. 35, 20. proti p-ým na zemi slova lstivá
Př. 3,17. všecky stezky její p-é
Iz. 32,18. bydliti bude v obydlí p-ém
— 60,17. představímť správce p-é 

Jer. 12, 5. poněvadž v zemi p-é ustáváš 
Zach. 8,12. rozsíváni máte p-é
— 16. pravý a p. soud vynášejte 

Mat. 5, 9. blahoslavení p-í, nebo synové B.
Fil. 2,19. abych i já p-é mysli byl
1 Tim. 2, 2. abychom p. život vedli 
Jak. 3,17. moudrost s hůry j. p-á, mírná 
1 Petr 3, 4. v neporušitelnosti p-ého ducha 

Pokolení.
1 M. 1,11. podlé p. svého; 12. 21. 24. 25. 6,

20. 7, 14. 3 M. 11, 14. 15. 16. 19.
22. 29. 5 M. 14, 13. 14. 15. 18.

— 8,19. všecko po p-ích svých vyšlo
— 15,16. čtvrté p. sem se navrátí
— 49,28. všech těchto p. Izraelských j. dva

nácte; 2 M. 24, 4. 28, 21.
2 M. 20, 5. na synech do třetího i čtvrtého p.;

34, 7. 4 M. 14, 18. 5 M. 5, 9.
3 M. 11,14. luňák vedlé p. svého; 5 M. 14, 13.
— 15. krkavec vedlé p. svého; 5 M. 14, 14.
— 16. pštros vedlé p. svého; 5 M. 14, 15.
— 19. čáp vedlé p. svého; 5 M. 14, 18.
— 22. arbes atd. vedlé p. svého; 29.
— 19,19. se scházeti s hovadem jiného p. 

4M. 1, 4. z každého p. jeden muž, přední
— 21. načteno jich z p. Rubenova
— 49. p. Levítského nebudeš počítati 

5M. 1,35. z lidí těchto p. zlého neuzří
— 32, 5. p. převrácené a zavilé

Joz. 11,23. dal jí Jozue Izr. po p-ích jejich 
Soud. 21, 3. aby dnes ubylo jedno p. z Izraele?
— . 6. vyhlazeno j. jedno p. z Izraele!

1 Kr. 11, 32. jedno toliko p. zůstane jemu
— 36. synu jeho dám jedno p.

1 Par. 16,15. rozpomínejte se až do tisíce p. 
Job 42,16. syny synů svých, až do 4. p.
2. 77, 9. konec vezme slovo od p. až do p.?
— 78, 8. aby nebývali p. zpurné
— 122, 4. do něhož vstupují p., p. Hosp.
— 145,13. panování nad jedním každým p-ím 

Př. 30,11. j. p., kt. otci svému zlořečí
— 12. j. p. čisté samo u sebe
— 13. j. p., jehož vysoké jsou oči
— 14. j. p., jehož zubové jsou mečové 

Iz. 19,13. svedli Egypt přednější v p. jeho
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Iz. 49, 6. ku pozdvižení p. Jákobových 
Ez. 47,13. přivlastníte zemi po p-ich dvanácti
— 48, 1. tato jsou jména p.: V končinách 

Zach. 9, 1. k H. zřetel všech p. Izraelských 
Mat. 11,16. k komu připodobním p. toto
— 12, 39. p. zlé a cizoložné znamení hledá
— 41. stanou na soudu s p-ím tímto; 42.

Luk. 11, 31. 32.
— 45. takť se stane i tomuto zlému p.
— 17, 21. toto p. nevychází, jediné skrze
— 19, 28. soudíce dvanáctero p. Izraelské
— 23,36. tyto všecky věci na p. toto
— 24,30. budou kvíliti všecka p. země 

Mk. 8,12. co p. toto znamení hledá?
nebude dáno znamení p. tomuto 

38. v tomto p. cizoložném a hříšném
— 13, 30. nepomine p. toto, až se 

Luk. 1, 50. milosrdenství od p. až do p.
— 7, 31. komu přirovnám lidi p. tohoto
— 9, 41. ó p. nevěrné a převrácené
— 11,29. p. toto nešlechetné j.

Sk. 2, 40. oddělte se od p. toho zlého
— 17,26. z jedné krve všecko lidské p.

2 Kor. 11, 26. v nebezpečenství od svého p.
Fil. 3, 5. jsa z p. Beniaminova, Žid
1 Tes. 2,14. jste i vy trpěli od svého p.
Žid. 3,10. hněviv jsem byl na p. to
— 7,14. z p. Judova pošel Pán náš 

Jak. 1, 1. Jakub, dvanácteru p. pozdravení 
Zj. 1, 7. budou plakati pro něj všecka p.
— 5, 9. vykoupils nás krví ze všelik. p.
— 7, 4. znamenáno ze všech p. Izr.
— 5. z p. Juda 12.000 atd.; 6. 7. 8.
— 13, 7. dána jí moc nad všelikým p-ím
— 21,12. jména dvanáctera p. synů Izrael.

Pokora.
Sk. 20,19. slouže Pánu se vší p-ou
Ef. 4, 2. se vší p-ou, tichostí
Fil. 2, 3. v p-ře jedni druhé za důstojnější
Kol. 2,18. p-ou a náboženstvím andělským
— 23. v p-ře pošmourné

1 Petr 5, 5. p-ou vnitř se ozdobte
Pokorně.

Jer. 36, 7. zda by snad p. modléce se 
Mich. 6, 8. abys p. chodil s Bohem svým

Pokorný.
Ž. 76,10. aby zachoval všecky p-é
— 147, 6. pozdvihuje p-ých H.
— 149, 4. ozdobuje p-é spasením 

Př. 3, 34. p-ým pak dává milost
— 11, 2. při p-ých j. moudrost
—r- 16,19. poníženého ducha býti s p-ými 

Jer. 3,21. pláč p-é modlitby synů Izrael.
Mat. 11,29. jsem tichý a p. srdcem
2 Kor. 10, 1. v přítomnosti u vás jsem p.
Jak. 4, 6. p-ým dává milost; 1 Petr 5, 5.

Pokořiti se.
1 M. 16, 9. p-ř se pod ruku její
2 Par. 36,12. aniž se p-il před Jeremiášem 
Job 9,15. před soudcím svým p. se budu

Př. 6, 3. p-ř se a probuď přítele svého 
1 Petr 5, 6. p-tež se pod mocnou ruku Boží 

Pokoušející.
Mal. 3,15. p. Boha vysvobozeni bývají 

Pokoušeti.
4 M. 14, 22. kt. p-eli mne již desetkrát
5 M. 6,16. nebudete p. H. Boha svého;

Mat. 4, 7. Luk. 4, 12. 
jako jste p-eli v M.; 2 M. 17, 2. 7. 

ž. 78,18. p-eli Boha silného v srdci svém
— 41. navracujíce se, p-eli Boha; 56.
— 95, 9. p-eli mne otcové vaši; Žid. 3, 9.
— 106,14. p-eli Boha silného na pustinách 

Iz. 7,12. aniž budou p. H.
Mat. 4, 7. nebudeš p. Pána Boha svého;

Luk. 4, 12. 5 M .6, 16.
— 16, 1. přistoupili farizeové p-ejíce ho;

19, 3. Mk. 8, 11. 10, 2.
— 22, 18. co mne p-íte, pokrytci? Mk. 12, 15.

Luk. 20, 23.
— 35. zákonník p-eje ho; Luk. 10, 25. 

Jan 6, 6. ale to řekl, p-eje ho
— 8, 6. to řekli, p-ejíce ho

Sk. 5, 9. abyste p-eli Ducha Páně?
— 15,10. proč p-íte Boha? vzkládajíce jho 

1 Koř. 7, 5. aby vás nep-el satan
— 10, 9. ani p-ejme Krista, jako někt. p-eli
— 13. nedopustí vás p. nad možnost 

žid. 3, 9. kdež p-eli mne otcové vaši 
Jak. 1,13. aniž on (Bůh) koho p-í

Pokoušeti se.
1 M. 44,23. nep-ejte se více viděti tváři mé 
Sk. 26, 21. židé p-eli se mne zamordovati 

Pokoušín.
Mat. 4, 1. p. byl od ďábla; Mk. 1, 13. Luk. 4, 2. 
Gal. 6, 1. abys i ty nebyl p. 
žid. 2,18. že sám trpěl, p. byv
— 11,17. obětoval Abraham Izáka, byv p.
— 37. kamenováni jsou, sekáni, p-i 

Jak. 1, 13. žádný, když bývá p.
neříkej, že by od Boha p. byl 
Bůh nemůže p. býti ve zlém

— 14. každý p. bývá od svých žádosti
Pokoutně.

Sk. 26, 26. poněvadž se toto nedálo p.
Pokoutní.

Př. 9,17. chléb p. chutnější
Pokrm.

1 M. 1, 29. ovoce bude vám za p.
— 30. bylinu zelenou dal jsem ku p-u
— 9, 3. což j. živo, bude vám za p.
— 25,28. že z lovu jeho míval p.
— 28,20. dá-li mi chléb ku p-u a roucho
— 40,17. všelijací p-ové Faraonovi
— 42,10. přišli, aby nakoupili p-ů
— 45, 21. dal také Jozef jim p-y na cestu
— 49,20. Asser, tučný bude p. jeho

2 M. 12, 39. p-ů na cestu nepřipravili sobě
— 16,15. chléb, kt. vám dal H. ku p-u
— 16. nasbírejte sobě toho k svému p-u



508 Pokrm —  Pokruty.

Joz. 9, 14. přijali to z p-ů jejich, ale úst H. 
Soud. 13,16. nebuduť jisti p-u tvého
— 14,14. ze zžírajícího vyšel p.

1 Sam.20, 34. Jonata nejedl p-u pro Davida
2 Sam.12, 21. vstal jsi a přijal jsi p.
1 Kr. 19, 8. šel v síle p-u toho 40 dní a
Neh. 5,18. p-u knížecího nežádal jsem
Est. 9,22. částky p-ů jeden druhému i dary
Job 3, 24. před p-em mým vzdychání
— 12,11. jako dásně p-u okoušejí; 34, 3.
— 20,14. p. ten v střevách jeho promění se
— 23. dštíti bude i na p. jeho
— 30, 4. jalovec za p. byl jim
— 36,31. Bůh dává p-u hojnost
— 38,41. kdo připravuje krkavci p.

toulají se pro nedostatek p-u?
Ž. 69, 22. místo p-u poskytli mi žluči
— 78,18. žádajíce p-u podlé libosti své
— 24. dštil na ně mannou ku p-u
— 30. ještě p. byl v ústech jejich
— 79. 2. dali těla za p. ptákům
— 104,15. p-em zdržuje život lidský
— 21. aby hledali od B. silného p-u
— 27. abys jim dával p. časem svým
— 107,18. oškliví se jim všeliký p.
— 111, 5. p. dal těm, kt. se ho bojí
— 136,25. dává p. všelikému tělu
— 145,15. dáváš jim p. v čas příhodný 

Př. 6, 8. připravuje v létě p. svůj
— 13, 23. hojnost j. p-ů na roli chudých
— 23, 3. nebo jsou p. oklamavatelný
— 30, 8. živ mne p-em vedlé potřeby mé
— 31,14. zdaleka přináší p. svůj
— 31,15. dává p. čeledi své

Iz. 9, 19. lid ten bude jako p. ohně
— 62, 8. nedám obilí tvého za p. nepřátelům
— 65,25. hadu za p. bude prach

Jer. 7, 33. budou mrtvá těla za p. ptactvu
— 19, 7. dám těla jejich za p. ptactvu
— 52, 34. vyměřený p. od krále dáván jemu 

Pláč 1,11. vynakládají nejdražší věci za p.
— 1,10. vařily syny, aby jim byli za p.

Ez. 24,17. aniž p-u čího jez; 22.
— 34, 5. jsou za p. všelijaké zvěři
— 47,12. ovoce jeho j. ku p-u a listí k lékař.
— 48, 18. budou míti důchody ku p-u 

Dan. 1, 8. aby se nepoškvrňoval p-em
— 4, 9. ovoce jeho všechněm za p.
— 10, 3. p-u pochotného jsem nejedl
— 11,26. kt. jídají p., potrou jej

Joel 1, 16. před očima našima p. od jat j.
Mal. 1,12. že j. chatrný p.
Mat. 3, 4. p. jeho byl kobylky a med
— 6, 25. život více nežli p.? Luk. 12, 23.
— 10,10.' hodenť j. dělník p-u svého
— 14,15. ať nakoupí sobě p-ů
— 24, 45. aby jim dával p. v čas 

Mk. 7,19. čistěci všeliké p-y
Luk. 3,11. kdo má p-y, tolikéž učiň
— 9,13. leč bychom my snad nakoupili p-ů
— 12, 42. aby jim v čas dával vyměřený p.?

Jan 4, 8. odešli, aby nakoupili p-ů
— 32. jáť mám p. jisti, kt. vy nevíte
— 34. můjť p. j., abych činil vůli
— 6, 27. pracujte ne o p., kt. hyne
— 55. tělo mé právě j. p.

Sk. 2, 46. přijímali p. s potěšením
— 7,11. aniž měli p-ů otcové naši
— 14,17. naplňuje p-em srdce naše 

Řím. 14,15. bývá-liť rmoucen bratr pro p.
nepřivozujž k zahynutí p-em svým

— 17. království Boží není p. a nápoj
— 20. nekaziž pro p. dila Božího

1 Kor. 3, 2. mlékem jsem vás živil a ne p-em
— 6,13. p-ové břichu a břicho p-ům
— 8, 8. nečiníť nás p. vzácných Bohu
— 13. pohoršuje p. bratra; Řím. 14, 15.20.
— 10, 3. všickni týž p. duchovní jedli
— 13, 3. vynaložil na p-y všecken statek 

Kol. 2,16. žádný vás nesuď pro p.
1 Tim. 4, 3. přikazujících zdržovati se od p-ů
— 6, 8. majíce p. a oděv, na tom přesta

neme
žid. 5,12. mléka, a ne p-u hrubšího
— 14. dokonalých j. hrubý p.
— 9,10. toliko v p-ích a nápojích
— 13, 9. aby milostí upevněno bylo a ne p-y

Pokropen.
4 M. 19,13. nebo vodou očišťování není p.
— 20. vodou očišťování nejsa p.

Ž. 92,11. p. budu olejem novým
Pokropení.

Žid. 12,24. ku p. krví, lépe mluvící než 
Pokropený.

Zj. 19,13. byl odín rouchem p-ým krví

Pokropiti.
1 M. 35,14. Jákob p-il ho skropením
2 M. 24, 8. vzal Mojžíš krev a p-il lidu
— 29, 21. p-íš Arona i synů jeho a roucha
— 36. krví za hřích p-íš oltáře

3 M. 1, 5. p-i tou krví oltáře svrchu vůkol;
11. 5, 9. 9. 12. 18.

— 8,30. vzal oleje a krve, p-il Arona
— 14, 7. p-í toho, kt. se očišťuje
— 51. p-í domu toho sedmkrát
— 16,15. p-í jí na slitovnici a před
— 17, 6. p-í kněz krví na oltáři H.

4 M. 8, 7. p-íš jich vodou očištění
— 19,18. p-í yzopem stanu i všeho
— 19. p-í čistý nečistého v den třetí

2 Kr. 16,13. p-il krví oltáře z pokojných obětí
Ez. 36, 25. p-ím vás vodou čistou
Žid. 9,19. Mojžíš i knihy i všeho lidu p-il
— 21. stánku i nádob krví p-il

Pokropovati.
2 Par. 29, 22. p-ali krví jejich oltáře

Pokropující,
Žid. 9,13. krev býků p. poškvrněných

Pokruty.
4 M. 6,15. 19. p. nekvašené obětovati b. kněz
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Pokrytec.
Job 13,16. před obličej jeho p. nepřijde
— 15, 34. shromážděni p-e zpustne
— 17, 8. nevinný proti p-i se zsilovati bude 

Ž. 26, 4. s p-i v spolek nevcházím
— 35,16. s p-i, posměvači Škřipěli 

Př. 11, 9. p. ústy kazí bližního svého 
Iz. 9,17. všickni jsou p-i a zločinci
— 33,14. podjala hrůza p-e

Mat. 6, 2. netrub před sebou, jako p-i činí
— 5. bys se modlil, nebývej jako p-i
— 16. nebývejtež jako p-i zasmušilí
— 7, 5. p-če, vyjmi nejprv břevno z oka;

Luk. 6, 42.
— 15, 7. p-i, dobře prorokoval o vás Iz.
— 16, 3. p-i, způsob nebe rozsouditi umíte
— 22,18. co mne pokoušíte, p-i?
— 23,13. běda vám p-i; Luk. 11, 44.
— 24, 51. díl jeho položí s p-i

Mk. 7, 6. dobře prorokoval Iz. o vás p-ích 
Luk. 12, 56. p-ci, způsob - země i nebe umíte
— 13,15. p-če, zdali v sobotu neodvazuje

Pokrytě.
2 Kr. 17, 9. p. se měli synové Izraelští
Jer. 3,10. neobrátila se celým srdcem, ale p.

Pokrytství.
Jer. 23,11. prorok, tak kněz p. páchají 
Mat. 23,28. vnitř plní jste p. a nepravosti 
Mk. 12,15. on znaje p. jejich, řekl jim 
Luk. 12, 1. od kvasu farizeů, kt. j. p.
Řím. 12, 9. milováni buď bez p.
Gal. 2,13. s Petrem v tom p. byli i jiní Židé

i Barnabáš uveden v to jejich p.
1 Tim. 4, 2. v p. lež mluvících
2 Tim. 1, 5. víru, kt. v tobě j. bez p.
Jak. 3,17. moudrost, kt. j. s hůry., j. bez p.

Pokrytý.
Job 34, 30. aby nekraloval člověk p.

Pokrývati se.
2 Par. 22, 9. jali jej, an se p-al v Samaří 

Pokřik.
2 Par. 13,15. učinili p. muži Judští 
Neh. 5, 1. byl p. veliký lidu na Židy

Pokřtěn.
Mat. 3,13. přišel Ježíš, aby p. byl; Mk. 1, 9.
— 20, 23. křtem, jimž já se křtím, p-i budete 

Mk. 1, 9. p. j. od Jana v Jordáně
Luk. 7, 29. byvše p-i křtem Janovým
— 30. nebyvše p-i od něho

Sk. 1, 5. vy p-i budete Duchem sv.; 11, 16.
— 8,16. p-i toliko byli ve jménu Pána J.
— 36. proč nemám býti p.?
— 9,18. a vstav, p. j.
— 10,47. zabrániti, aby tito nebyli p-i
— 19, 3. načež tedy p-i jste?

5. p-i jsou ve jméno Pána Ježíše 
Řím. 6, 3. kt. koli p-i jsme v Krista Ježíše 

v smrt jeho p-i jsme?
1 Kor. 1,13. zdali jste ve jménu Pavlovu p-i
— 10, 2. všickni v Mojžíše p-i jsou

1 Kor. 12,13. všickni v jedno tělo p-i jsme 
Gal. 3,27. kt. koli v Krista p-i jste

Pokřtíti.
Mk. 16,16. kdož uvěří a p-í se, spasen 
Sk. 2,38. p-i se ve jménu Ježíše Krista
— 10,48. rozkázal je p. ve jménu Páně
— 22,16. vstana, p-i se; 9, 18.

Pokud.
2 Sam.12,22. p. ještě dítě živo bylo
2 Kr. 12, 2. p-ž ho vyučoval Joiada
ž. 104, 33. žalmy Bohu zpívati, p-ž mne stává
Řím. 1,15. p. na mně j., hotov jsem zvěstovati
— 12,18. p-ž na vás j., pokoj majíce 

Gal. 4, 1. p-ž dědic maličký j.

Pokusiti se.
5 M. 4, 34. zdali se kdy který Bůh p-il 
Sk. 19,13. p-ili se vzývati jméno Pána J.

Pokušení.
5M. 33, 8. kterého jsi zkusil v p.
Job 3, 26. až i přišlo p. toto
Ž. 95, 8. nezatvrzujte srdce jako v den p.
Mat. 6,13. neuvoď nás v p.; Luk. 11, 4.
— 26, 41. bdětež a modlte se, abyste nevešli

v p.; Mk. 14, 38. Luk. 22, 40. 46. 
Luk. 4,13. dokonav všecka p. ďábél
— 8,13. na čas věří, a v čas p. odstupují
— 22,28. v mých p-ích se mnou zůstali 

Sk. 20,19. slouže Pánu s mnohými p-tni 
1 Kor. 10,13. p. vás nezachvátilo než lidské

způsobiť s p-ím i vysvobození 
Gal. 4,14. p. mé na těle nebylo u vás málo 
1 Tim. 6, 9. upadají v p. a v osidlo 
Žid. 2,18. může p. trpícím spomáhati
— 3, 8. v den p. na poušti

Jak. 1, 2. radost mějte, když v p. upadáte
—  12. blahoslavený muž, kt. snáší p.
1 Petr 1, 6. zkormouceni v rozličných p-ích
2 Petr 2, 9. umíť Pán pobožné z p. výtrhnouti 
Zj. 3,10. ostříhatí od hodiny p.

Pokušitel.
Mat. 4, 3. přistoupiv k němu p., řekl
1 Tes. 3, 5. aby nepokoušel vás ten p.

Pokuta.
3 M. 26, 41. schválí p-u nepravosti své; 43.
4 M. 5, 8. p. dána buď Hospodinu
5 M. 22,19. uloží mu p-u; 2 Par. 36, 3.
Ez. 14,10. jakáž p. na toho, kdož by se tázal 

takováž p. na proroka bude
— 21. bych 4 p-y své zlé poslal na Jer. 

Juda 7. p-u věčného ohně snášejíce

Pokutován.
2 M. 21, 22. p. bude, jakž by uložil muž té 
Ezd. 7, 26. aby na statku p. byl
Iz. 53, 7. p. j. i strápen

Pokutovaný.
Am. 2, 8. víno p-ých pijí v domě bohů

Pokutovati.
Př. 17, 26. p. spravedlivého není dobré
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Pokynouti.
Jer. 18,16. aby se užasl a p-ul hlavou svou 
Sk. 12,17. p-uv na ně; 13, 16. 19, 33. 21, 40.

Polámán.
Job 24,20. p-a bývá nepravost jako strom 
Ž. 37,15. lučiště jejich budou p-a
— 17. ramena bezbožných p-a budou 

Jer. 48,17. jak p-a j. hůl nejpevnější!
— 50,23. jak by p-o býti mohlo kladivo

Polámaný.
3 M. 22,22. slepého aneb p-ého neobětujte 
Ez. 34,16. p-ou uvíží a nemocné posílím 
Zach. 11,16. ani což p-ého j., nebude léčiti 
Mat. 15,30. majíce s sebou p-é
— 31. vidouce, ano p-í zdrávi jsou

Polámati.
2 M. 34,13. modly jejich p-ete
3 M. 26,13. p-al jsem závory jha vašeho
— 26. p-i vám hůl chleba

4 M. 24,17. kt. p-e knížata Moabská
5 M. 9,17. p-al jsem je před očima vašima
1 Kr. 22,49. p-ly se lodí v Aziongaber
ž. 58, 7. střenovní zuby lvíčat těch p-ej
— 105,16. všecku hůl chleba p-al 

Iz. 9, 4. hůl násilníka jeho p-eš
Jer. 2,20. ačkoli dávno p-al jsem jho tvé
— 5, 5. i ti spolu p-ali jho
— 28, 2. p-al jsem jho krále Babylonského
— 30, 8. p-i jho jeho; Nah. 1, 13.

Pláč 2, 9. p-al závory její
— 3, 4. p-al kosti mé

Ez. 30,18. když tam p-i závory Egypta
— 34,27. p-i závory jha jejich 

Oz. 1, 5. p-i lučiště Izraelovo 
Mk. 5, 4. p-al řetězy

Polapen.
Ž. 140,12. ukrutný zlostí p. jsa padne 
Kaz. 9*12. jako ptáci p-i bývají 
Jer.- 50,24. nalezen ano I p.' budeš 
Ez. 12,13. p. bude do vrše mé 

Polapiti.
Job 40,19. zdaž kdo před očima jeho p-í jej? 
Ez. 14, 5. abych p-il dům Izr. v srdci 
Mat. 22,15. jak by p-ili jej v řeči; Mk. 12, 13. 

Luk. 20, 20.

Pole.
1 M. 4, 8. když byli na p-i, povstav Kain
— 11, 2. nalezli p. v zemi Sinear
— 23, 9. na konci p. svého; 11. 13.
— 17. odvedeno j. p. Eřronovo Abraham.
— 19. v jeskyni p. Machpelach
— 20. odevzdáno j. p. to i jeskyhě Abr.
— 24,63. vyšel Izák k přemyšlování na p.
— 25, 9. pochovali ho na p-i Efrona
— 27. Ezau lovec chodě po p-ích
— 27, 3. vyjda do p. ulov mi zvěřinu
— 30,14. Ruben nalezl pěkná jabléčka na p-i
— 33,19. (Jákob) koupil díl p. toho
— 47,20. prodali jedenkaždý p. své
— 49,29. kt. j. na p-i Efrona Hetejského

1 M. 49,30. v jeskyni, kt. koupil Abr. s p-em
— 50,13. v jeskyni na p-i Machpelah

2 M. 22, 5. jestliže by kdo spásl p.
— 6. shořelo-li by p.

3 M. 27,16. by kdo díl p. dědictví posvětil
— 28. věc posvěcená H. buď z p. dědictví

4 M. 22, 1. položili se na p-ích Moabských
5 M. 5,21. nepožádáš p. bližního svého
— 16,13. když shromáždíš z p.
— 28, 3. požehnaný budeš i na p-i

Joz. 12, 7. od Balgad, kt. j. na p-i Libánském 
Rut 2, 3. Rut sbírala klasy na p-i; 17.
— 8. nechoď sbírati na jiné p.

1 Sam.14,21. kt. táhli s nimi p-em sem i tam
— 20, 5. skryji se na p-i až do 3. večera

2 Sam. 2,29. šli přes p. celou noc
— 9, 7. navrátím tobě všecka p. Saule
— 11,11. služebníci pána na p-i zůstávají 

1 Kr. 14,11. toho, kdož umře na p-i, ptáci 
2Kr. 9,10. sežerou psi na p-i Jezreel
— 37. jako hnůj na svrchku p.
— 18,17. při p-i valchářovu

1 Par. 16,32. veselit! se bude p. i vše, což na něm
— 27,28. nad fíkovím, kt. j. na p-ích, byl

Baalchanan
2 Par. 26,23, pochovali na p-i hrobů král.
— 35,22. se s ním potýkal na p-i Mageddo 

Job 5,10. kt. spouští vody na p.
Ž. 96,12. plésej p. a vše, což na něm j.
— 132, 6. našli jsme ji na p-ích Jaharských 

Př. 23,10. na p. sirotků nevcházej
— 24,30. přes p. muže lenivého šel jsem 

Pis. 7,11. vyjděme na p., přenocujme
Iz. 5, 8. kt. p. s p-em spojujete.
— 7, 3. k silnici p. valchářova
— 10,18. spanilost úrodných p-í jeho
— 29,17. zdaliž neobrátí se Libán v p.?

a p. za les nebude počteno?
— 32,15. nebude obrácena póušť v p. úrodné

a p. úrodné za les počítáno
— 16. spravedlnost na p-i přebývá ti 

Jer. 6,25. nevycházejte na p.
— 14,18. vyjdu-li na p., aj, tam zbití mečem
— 26,18. Sión jako p. orán bude
— 48, 33. přestane veselé nad p-em úrodným 

Ez. 7,15. kdo bude na p-i, mečem zabit
— 17, 8. ježto v p-i dobrém byl 

Joel 1,10. zpustlo p.
Am. 1, 2. vyschnou p. nejvýbornější 
Mich. 2, 2. požádají p-í i vydírají 
Mat. 13,24. dobré semeno na p-i svém
— 27. zdaližs dobrého semene na p-i
— 38. p. j. tento svět
— 44. podobno pokladu skrytému v p-i

koupi p. to
— 19,29. kdož opustil by p. pro jméno mé
— 21,33. a odšel pryč přes p.
— 24,18. kdo na p-i, nevracuj se zase,

Mk. 13, 16. Luk. 17, 31.
— 40. tehdyť dva budou na p-i
— 27, 7. koupili za ně p. to hrnčířovo
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Mat. 27, 8. nazváno j. p. to p. krve; Sk. 1, 19.
— 10. dali je za p. hrnčířovo 

Mk. 15,21. šel z p.; Luk. 23, 26.
Luk. 12,16. bohatého hojné úrody p. přineslo
— 28. trávu, kt. na p-i j., Bůh odívá

Sk. 1,18. ten obdržel p. ze mzdy nepravosti
— 19. j. nazváno p. to Akeldama
— 4, 34. kteříž koli měli p. neb domy
— 37. Barnabáš měv p., prodal je
— 5, 3. lstivě ujal peněz za to p.
— 8. za tolik-li jste p. prodali?

Poléci.
Ž. 9,16. v osidle, kt. p-kli, uvázla noha
— 31, 5. vyved mne z leči, kt. p-kli
— 35, 7. bez příčiny p-kli v jámě osidlo
— 64, 6. smlouvají se, jak by p. mohli
— 119,110. p-kli jsou mi bezbožní osidlo
— 140, 6. p-kli pyšní na mne osidlo 

Jer. 18,22. osidla p-kli nohám mým
— 50,24. p-kl jsem na tě, ó Babylóne 

Ez. 19, 8. p-kli na něj národové

Poléčen.
Job 20, 26. neštěstí jsou p-a v skrýších
ž. 12, 6. postavím toho, na nějž p-o

Poledne.
1 M. 12, 9. odebral se odtud ku p-i; 13, 1.
— 28,14. rozmůžeš se i ku p-i
— 43,16. se mnou jisti budou o p-i
— 25. dokudž nepřišel Jozef v p.

5 M. 28,29. o p-i makati budeš; Job 5, 14.
Joz. 15, 3. na p.; Soud. 21, 19.
2 Sam. 4, 5. vešli o p-i do domu Izbozetova 
Neh. 8, 3. četl od jitra až do p.
Job 9, 9. on učinil hvězdy skryté na p.
— 11,17. nad p. jasný nastaneť čas
— 39,26. roztahuje křídla svá na p. 

ž, 37, 6. vyvedeť nevinu tvou jako p.
— 55,18. též o p-i modliti se budu

Kaz. 11, 3. když padá dřevo na p. aneb na půln.
Iz. 21, 1. jako vichřice na p. se žene
— 58,10. mrákota tvá bude jako p.
— 59,10. urážíme se o p-i jako v soumrak 

Jer. 6, 4. přitrhněme o p-i
— 15, 8. přivedu na ně zhoubce i v p.
— 17, 26. budou přicházeti i od p.

Ez. 40, 2. na hoře velmi vysoké, ku p-i
Am. 8, 9. učiním, že slunce zajde o p-i
Ab. 3, 3. když se Bůh bral od p.
Mat. 12, 42. královna od p. povstane; Luk. 11, 31.
Luk. 13,29. přijdouť od půlnoci i od p.
Sk. 26,13. o p-i na cestě, ó králi, uzřel
Zj. 21,13. od p. brány tři

Polední.
1 M. 20, 1. bral se Abraham do země p.
— 24,62. Izák bydlil v zemi p.

5 M. 33,23. p. stranu přijmi za dědictví
— 34, 1. 3. ukázal jemu H. p. stranu a ro

viny
Joz. 15, 1. Tsin k straně p.
— 2. meze p. (synů Juda)

2 Sam. 4, 5. na lůžku p-im
2 Par. 4,10. naproti p. straně
Ž. 89,13. i p. strana, kt. jsi ty stvořil
— 91, 6. povětří morniho v p. čas hubícího 

Ez. 47, 1. vody po straně p. oltáře
Dan. 11, 5. posilni se král p.
— 15. tak že ramena p-iho neostojí 

Sk. 8,26. jdi ku p. straně na cestu
Polehčeni.

1 Sam.16,23. David hrával; i míval Saul p.
2 Kor. 8,13. ne aby jiní měli p. a vy úzkost

Polehciti.
1 Kr. 12, 4. p-č služby otce svého tvrdé; 9. 10.

2 Par. 10, 4. 9. 10.
Jon. 1, 5. vyhazovali, aby sobě tím p-ili 

Poléknouti. Viz: Poléci. 
Polepsiti.

Jer. 7, 3. p-te cest svých; 5. 26, 13.
— 35,15. p-te předsevzetí svých

Polepsovati.
Kaz. 7, 3. zůřivá tvář p-uje srdce 

Poležeti.
Př. 6,10. složíš ruce, aby p-el; 24, 33. 

Políbení.
ž. 85,11. spravedlnost a pokoj dadí sobě p. 
Pis. 1, 2. ó by mne políbil p-ím úst 
Luk. 22, 48. p-im Syna člověka zrazuješ?
Řím. 16,16. pozdravte sebe vespolek v p. sv.;

1 Kor. 16, 20. 2 Koř. 13, 12.
1 Tes. 5, 26.

1 Petr 5,14. jedni druhých v p. laskavém

Políbiti.
1 M. 27,26. řekl Izák: P-b mne, synu
— 27. přistoupil a p-il ho
— 29,11. p-il Jákob Ráchel
— 13. Lában p-il (Jákoba)
— 31,28. nedopustils mi, abych p-il synů
— 55. Lában p-iv synů a dcer odšel
— 45,15. p-iv všech bratří svých 

2M. 4,27. p-il ho; 18, 7.
Rut 1, 9. i p-ila jich
— 14. Orfa p-ivši svegruši svou odešla

1 Sam. 10, 1. Samuel p-il (Saule)
— 20, 41. p-ivše jeden druhého, plakali

2 Sam.14,33. p-il král Absolona
— 15, 5. (Absolon) p-il jej
— 20, 9. Joáb Amazu p-il

1 Kr. 19,20. nechť p-im otce a matky
Př. 7,13. chopila jej a p-ila ho
Pis. 1, 2. ó by mne p-il políbením
Mat. 26, 48. kt. koli p-ím, ten j.; Mk. 14, 44.
— 49. zdráv buď, a p-il jej; Mk. 14, 45. 

Luk. 7, 45. nep-il jsi mne; ale tato
— 15, 20. padl na šiji jeho a p-il ho
— 22,47. Jidáš přiblížil se, aby jej p-il

Poliček.
1 Kr. 22,24. dal Micheášovi p.; 2 Par. 18, 23. 

Poličkovati.
Job 16,10. potupně mne p-ujíce
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Mk. 14,65. počali někteří (Ježíše) p.
I Kot*. 4,11. p-áni býváme, i místa nemáme

Politi.
1 M. 28, 18. Jákob p-il jej svrchu olejem
— 35,14. svrchu p-il jej olejem

Politovati.
Job 2,11. aby p-ali ho a těšili jej 
Ž. 69, 21. zdali by mne kdo p-al 
Iz. 51, 19. toto dvé tě potkalo, kdo tě p-al? 
Jer. 15, 5. kdo by tě p-al?

Polívati se.
1 Kr. 18,28. bodli se, až se krví p-ali

Polívka.
Soud. 6,19. p-u vlil do hrnce
— 20. a p-ou polej

Iz. 65, 4. p-u nečistého z nádob svých

Polkiiouti.
Job 7, 19. nedáš mi aspoň p. mé sliny

Polní.
1 M. 3, 18. budeš jisti byliny p.
Job 5, 23. s kamením p-im přiměří tvé 
Ž. 103, 15. jako květ p. tak kvete 
Iz. 37, 27. byli jako bylina p.
— 40, 6. vzácnost jeho jako květ p.
— 43,20. slaviti mne bude zvěř p.

Ez. 17,24. všecka dřiví p.; 31, 15.
Mat. 6,28. považte kvítí p-ího kterak roste 
Luk. 6, 17. stál na místě p-ím

Polomcovati.
Mk. 1,26. p-av jím duch nečistý; 9, 18. 20.

26. Luk. 9, 39. 42.

Polovice.
2 M. 24, 6. vzav Mojžíš p-i krve
Joz. 8, 33. p. jich proti hoře Garizim 

a p. proti hoře Hébal
2 Sam.18, 3. aniž by nás i p-i zbili
1 Kr. 3, 25. dejte jednu p-i jedné a p-i druhé
— 10, 7. není mi praveno ani p.; 2 Par. 9, 6.
— 13, 8. bys mi dal p-i domu svého
— 16, 21. druhá p. postoupila po Amri 

Neh. 4,16. p. služebníků mých dělali
a p. jich držela kopí 

Ž. 55,24. nedojdou p. dnů svých 
Jer. 17,11. v p-i dnů svých musí opustiti jej 
Ez. 16, 51. ani p. hříchů tvých nenahřešila 
Mk. 6, 23. až do p. království mého 
Luk. 19, 8. p-i statku svého dávám chudým 
Jan 7, 14. když p-i svátku se vykonalo

Položen.
1 Sarn.21, 6. aby p-i byli chlebové teplí
Mk. 9, 12. musí za nic p. býti
Luk. 2, 34. p. j. tento ku pádu a ku povstání
Jan 20, 12. kdež bylo p-o tělo Ježíšovo
1 Kor. 3,11. mimo ten, kt. p. j., jenž j. Ježíš
2 Kor. 3,15. zástěria j. p-a na jejich srdci
Žid. 10,13. až by p-i byli za podnože noh jeho 

Položený.
Jan 20, 6. Petr uzřel prostěradla p-á

Sk. 4,11. ten kámen, za nic p. od vás
1 Kor. 1,28. za nic p-é vyvolil Bůh 

Položití.
1 M. 18, 8. kt. připravil, p-il před ně
— 24, 33. p-il předen chléb
— 28, 11. nabrav kamení, p-il pod hlavu; 18.
— 31, 37. p-ž před bratřími mými a svými
— 44, 1. peníze každého p-ž do pytle

2 M. 21, 34. peníze p-í pánu jeho
— 28, 12. p-íš dva kameny ty na náramen.

3 M. 19, 14. před slepým nep-íš úrazu
1 Sain.28, 22. p-ím před tebe kousek chleba
1 Kr. 3,20. mrtvého p-ila do lůna mého
— 6,15. p-il podlahu domu prkny

13, 31. vedlé kostí jeho p-te kosti mé
— 17, 19. p-il ho na lůžko své

2 Kr. 4, 29. p-ž hůl mou na tvář dítěte; 31.
1 Par. 17, 17. to jsi za málo u sebe p-il, ó Bože 
Job 14, 5. cíles jemu p-il
— 38, 9. když jsem mu p-il oblak za oděv 

Ž. 22,16. v prachu smrti p-ils mne
— 90, 8. p-il nepravosti naše před sebe
— 110, 1. dokudž nep-ím nepřátel tvých;

Mat. 22, 44. Mk. 12, 36. Luk. 20, 13. 
Sk. 2, 35. 1 Kor. 15, 25. žid. 1, 13.

— 140, 6. léčky své mi p-ili
Pis. 8, 6. p-iž mne jako pečet na srdce 
Iz. 53, 10. aby p-e duši svou v oběť za hřích
— 54, 11. p-ím na karbunkulích kamení tvé 

Ez. 3, 20. já bych p-il urážku před něj
— 14, 3. nepravost p-ili před tváři své; 4. 7. 

Oz. 11, 8. kterak bych tě p-il jako Adamu? 
Am. 7, 8. p-ím pravidlo u prostřed lidu 
Mat. 12, 18. p-ím Ducha svého na něj
Mk. 15, 46. obvinul v plátno a p-il do hrobu; 

Jan 19, 42. Sk. 13, 29.
— 16, 6. aj, místo, kdež jej byli p-ili 

Luk. 2, 7. p-ila jej v jeslech
— 19,21. béřeš, čeho jsi nep-il 

Jan 10,18. mám moc položití ji
— 11,34. kdež jste jej p-ili?
— 20, 2. nevíme, kde jej p-ili; 13.
— 15. pověz mi, kdes ho p-il?

Sk. 1, 7. časy, kt. Otec v moci své p-il
— 4, 37. p-il k nohám apoštolským; 5, 2.
— 13, 47. p-il jsem tebe světlo pohanům

1 Kor. 3, 11. základu jiného žádný p. nemůž
— 15,25. dokudž nep-í nepřátel; žid. 10, 13. 

Fil. 3, 7. p-il jsem sobě za škodu
2 Petr 2, 13. sobě za rozkoš p-ili

Položití se.
1 M. 25,18. před tváři bratři svých p-il se
— 31, 25. Lában p-il se s bratřími svými 

Joz. 10, 5. p-ivše se u Gabaon, dobývali ho
— 31. p-ivše se (u Lachis); 34.

Soud. 9, 50. p-il se u Tébes
1 Sam.ll, 1. p-íl se proti Jábes v Galád
— 15, 2. že se p-il proti němu na cestě

2 Sam.13, 5. p-ž se na lůže své
Job 19, 12. vojensky se p-ili okolo stanu 
Iz. 29, 3. p-ím se proti tobě vojensky



Položití se — Pomazati. 513

Jer. 50,29. p-te se proti vůkol; Ez. 23, 24.
— 52, 4. Nabuch. s vojskem p-ili se u něho 

Jon. 1, 5. Jonáš p-iv se spal tvrdě
Zach. 9, 8. p-ím se vojensky u domu

Polštář.
1 Sam.19,13. p. kozí položila v hlavách jeho; 16.

Polštářík.
Ez. 13, 18. kteréž šijí p-y pod lokty
— 20. aj, já dám se v p-y vaše

Pollux.
Sk. 28,11. mající za erb Kastora a P-a

Pomáhající.
1 Kor. 16,16. abyste poddáni byli i p-ímu

Pomáhati.
2 M. 1,16. budete p. ženám Hebr. při porodu 
Joz. 1,14. vy pak jděte a p-ejte jim
1 Sam. 7,12. až potud p-al nám Hospodin
1 Par. 12,18. toběť p-á Bůh tvůj
— . 15,26. Bůh p-al Levitům nesoucím

2 Par. 19, 2. zdaližs bezbožnému měl p.?
— 28,20. více ho ssužoval, nežli mu p-al
— 29, 34. p-ali jim Levitové

Ž. 146, 9. H. sirotku a vdově p-á
Iz. 30, 7. nadarmo a na prázdno p. budou
— 41, 6. jeden druhému p-al
— 10. posilním tě, a p. budu tobě
— 13. já tobě p. budu; 14.

Zach. 1,15. oni p-ali k zlému
Mat. 27,42. jiným p-al, sám sobě nemůž 
Mk. 16,20. Pán jim p-al 
Sk. 26,10. já jsem p-al ortele vynášeti
2 Kor. 1,11. když i vy nám p. b. modlitbami

Pomalu.
2 M. 23, 30. p. vyháněti jej budu; 5 M. 7, 22.

Pomazán.
1 M. 50,26. Jozef p. jsa vonnými věcmi

Pomazání.
2M. 29, 7. vezmeš olej p. a vyleje na hlavu
— 30,25. uděláš z toho olej p. svátého
— 31. tento olej p. svátého bude mi
— 40,15. aby jim bylo p. toto ku kněžství

3 M. 7,35. toť j. díl p. Aronova, a p. synů
— 8,10. vzal Mojžíš olej p.
— 12. oleje p. na hlavu A.; 21, 10. 12.
— 10, 7. olej p. Hospodinova jestiť na vás

4 M. 18, 8. tobě jsem dal pro p.
Ez. 28,14. ty jsi cherubem od p.
1 Jan 2,20. vy pak máte p. od svátého
— 27. ale p. to ve vás zůstává

p. to učí vás o všech věcech
Pomazaný.

3M. 2, 4. oplatkové olejem p-í; 4 M. 6, 15.
— 4, 3. jestliže by kněz p. zhřešil
— 16. vnese kněz p. z krve volka

1 Sam. 2,10. vyvýší roh p-ého svého
— 12, 3. před H. a před p-ým jeho
— 5: svědek j. H. i p. jeho v tento den
— 16, 6. jistě před H. j. p. jeho

1 Sam.24, 7. abych to učiniti měl p-ému H.
poněvadž j. p. Hospodinův; 11.

— 26, 9. kdo vztáhna ruku na p-ého H.;
11. 23. 2 Sam. 1, 14. 16.

16. neostříháte pána svého, p-ého H.
2 Sam.19, 21. že zlořečil p-ému H.?
— 22, 51. kt. činí milosrdenství p-ému svému

Davidovi; ž. 18, 51.
— 23, 1. řekl David, p. Boha Jákobova

1 Par. 16,22. nedotýkejte se p-ých; Ž. 105, 15.
2 Par. 6, 42. neodvracejž tváři od p-ého 
Ž. 2, 2. proti H. a proti p-ému jeho
— 20, 7. že H. zachoval svého p-ého
— 28, 8. H. j. síla spasení p-ého svého
— 84,10. viz tvář p-ého svého
— 89,39. rozhněvals se na p-ého svého
— 52. jak utrhali šlépějím p-ého tvého
— 132,10. neodvracejž tváři p-ého svého
— 17. připravím svíci p-ému svému 

Iz. 10,27. od přítomnosti p-ého
— 45, 1. takto praví H. p-ému svému Cýrovi 

Pláč 4,20. p. H. lapen j. v jamách jejich 
Ab. 3,13. vyšel jsi k vysvobození s p-ým 
Sk. . 4, 26. knížata sešla se proti P-ému

Pomazati.
1 M. 31,13. v Bethel, kdež jsi p-al kamene
— 50, 2. vonnými věcmi p-ali otce jeho

p-ali lékaři vonnými věcmi Izraele
2 M. 12, 7. pomaží obou veřejí
— 22. p-ete nade dveřmi
— 28,41. p-eš jich, a naplníš ruce jejich
— 29, 36. p-eš ho ku posvěcení jeho
— 30, 26. p-eš jím stánku úmluvy i truhly
— 30,30. Arona také a synů jeho p-eš

3 M. 8,11. p-al oltáře i všeho nádobí jeho 
Soud. 9, 8. dříví, aby p-alo nad sebou krále
1 Sam.10, 1. aj, teď p-al tě H. za vůdce
— 16,12. p-ž ho, nebo to j. ten
— 13. p-al ho u prostřed bratří jeho

2 Sam. 5, 3. p-ali Davida za krále
— 12, 7. já jsem tě p-al, abys králem byl
— 20. p-al se a změnil roucho

1 Kr. 1,34. p-e ho tam Sádoch kněz za krále
— 19,15. p-eš Hazaele za krále nad Sýrií
— 16. Elizea p-eš za proroka

2 Par. 22, 7. Jéhu, kteréhož byl p-al Hospodin
— 28,15. nakrmili i napojili ano i p-li 

ž. 45, 8. p-al tě, Bože, Bůh tvůj
— 89,21. olejem svým svátým p-al jsem ho 

Iz. 61, 1. p-al mne H., abych kázal evang. 
Ez. 16, 9. p-al jsem tě olejem
— 45,19. kněz p-že veřejí domu krví 

Mat. 6,17. když se postíš, p-až hlavy své 
Mk. 14, 8. aby těla mého p-ala ku pohřebu
— 16, 1. aby přijdoucě p-aly Ježíše

Luk. 4,18. Duch P. n. mnou, protože p-al mne
— 7, 46. olejem hlavy mé nep-al jsi 

Jan 9, 6. p-al tím blátem oči slepého
— 11. p-al očí mých a řekl mi
— 11, 2. ta Maria, kt. p-ala Pána masti
— 12, 3. Maria p-ala noh Ježíšových
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Sk. 4,27. proti Ježíšovi, kt. jsi p-al
— 10,38. kterak Ježíše p-al Bůh Duchem

2 Kor. 1,21. ten, kt. p-al nás, Bůh jest 
Žid. 1, 9. p-al tebe Bůh olejem veselé
Zj. 3,18. očí svých p-ž kollirium, abys viděl

Pomazovati.
2Kr. 9, 3. p-uji tebe za krále; 6. 12. 
ž. 23, 5. p-uješ olejem hlavy mé

Pometio.
4 M. 4,14. vloží svrchu všecko nádobí, p-a 
Iz. 14,23. vymetu jej p-em zahynutí

Pomezí.
1M. 10,19. bylo p. Kananejských
4 M. 34, 2. země Kananejská s p-ím.i svými
5 M. 11,24. až k moři p. vaše; Joz. 1, 4.
— 12,20. když rozšíří H. p. tvé 

Joz. 13, 3. od Nile až ku p. Akaron
— 16, 2. přichází ku p. Archi do Atarot
— 18,19. to j. p. ku poledni

Soud. 1,18. dobyl Juda Gázy a p. jeho atd.
— 11,20. aby přejiti měl p. jeho

ž. 78,54. až je přivedl ku p. svatosti své 
Iz. 54,12. vzdělám p. tvá z kameni drahého 
Ez. 45, 1. budeť svátý po všem p. svém
— 47,16. mezi p-ím Damašským a mezi

p-ím Emat; vsi při p. Chavrón 
Abd. 7. až ku p. vystrčí tě všickni 
Mích. 5, 6. šlapati bude po našem p.
Mal. 1, 4. je nazývati p-ím bezbožnosti
— 5. veleben buď H. po p-ích Izrael.

Pomíjející.
Ž. 90, 5. jako bylina hned v jitře p.
— 144, 4. dnové jeho jako stiň p.

Oz. 6, 4. vaše dobrota j. jako rosa jitřní p. 
Mk. 15,21. přinutili Šimona Cyrenen. p-iho 
Luk. 18, 36. (slepý) slyšev zástup p.
2 Kor. 3,11. jestližeť to p. bylo slavné
— 13. synové Izrael, k cíli té věci p.

Parní jeti.
1M. 18, 3. nep-ej služebníka svého 
lK r. 6,22. žádné strany nep-eje
— 20,39. když král p-el, zvolal na něj 

Job 4,21. zdaliž nep-í sláva jejich?
—* 9,11. když p-í, neznamenám ho
— 17,11. dnové moji p-eji
— 30,15. jako oblak p-i zdraví mé
— 34,20. v okamžení umírají a p-ejí 

Ž. 39, 7. tak p-í člověk jako stín 
Př. 10,25. jakož p-í vichřice
Kaz. 1, 4. věk p-1 a jiný nastává
— 6,12. p-ejí jako stín 

Iz. 31, 5. H. p-eje zachová
— 38,12. přebývání mé p-í a stěhuje se 

Jer. 6, 4. běda nám> že p-í den
Dan. 7,14. panství, kt. nep-í 
Mk. 2,14. p-eje uzřel Léví Alfeova 
Jan 9, 1. p-eje uzřel člověka slepého
1 Kor. 7,31. p-i způsob tohoto světa
1 Jan 2, 8. tma p-i a světlo to pravé sviti

Pominouti.
1 M. 15, 1. když ty věd p-uly
— 41,53. p-ulo sedm let hojných
— 50, 4. když dnové pláče toho p-uli

2 M. 12,13. když uzřím krev, p-u vás 
5M. 22, 1. nep-eš jich, ale přivedeš; 3. 4.
Joz. 11,15. Jozue nep-ul ničeho toho
— 21,45. nep-ulo ani jedno slovo; 23, 14. 

2Kr. 8, 3. když p-ulo těch 7 let, navrátila se 
Job 6,15. p-uli jako prudcí potokové
— 7, 4. kdy vstanu? a brzo-li p-e noc
— 9,26. p-uli jako prudké lodí
— 20, 8. jako sen p-e (pokrytec)

Ž. 37,36. tudíž p-ul, a aj, nebylo ho
— 90,10. když to p-e, tožť ihned zaletíme
— 102,27. onať p-ou, ty pak; Žid. 1, 11.

Př. 4,15. uchyl se od ní, a p-ň jí
Pis. 2,11. aj, zima p-ula, prška přestala
— 3, 4. a jakž jsem jich jen p-ula
— 5, 6. milý můj již byl ušel, a p-ul 

Iz. 41, 9. p-uv přednějších jejich
Jer. 5,13. ti proroci p-ou s větrem
— 8,20. p-ula žeň a my nejsme vyproštěni 

Sof. 2, 2. den jako plevy p-ne
Mat. 5,18. dokudž nep-e nebe i země

jeden puňktík nep-e ze zákona
— 14,15. čas již p-ul
— 24,34. nep-e věk tento; Luk. 21, 32.
— 35. nebe a země p-ou; Mk. 13, 31. Luk.

16, 17. 21, 33. žid. 1, 11. 
slova má nikoli nep-ou; Mk. 13, 31. 

Mk. 6,48. chodě po moři, chtěl jich p.
— 13,30. nep-e pokolení toto, až se všecky 

Luk. 10,31. uzřev jej, p-ul; 32.
— 16,17. snázeť j. nebi i zemi p.

Sk. 20,16. Pavel byl umínil p. Efez
— 20. kterak jsem ničeho nep-ul
— 27, 9. již byl i- půst p-ul

Řím. 13,12. noc p-ula, ale den se přiblížil
2 Kor. 3, 7. sláva obličeje, kt. p. měla
— 5,17. staré věci p-uly

Žid. 1,11. onať p-ou, ty pak zůstáváš 
Jak. 1,10. jako květ byliny p-e
2 Petr 3,10. jako v prudkosti vichru p-ou 
Zj. 9,12. bída jedna p-ula, přijdou ještě 2
— 11,14. bida druhá p-ula, a aj, třetí
— 21, 1. první nebe a země byla p-ula
— 4. první věci p-uly

Pominouti se.
Mk. 3,21. pravili, že by se smyslem p-ul 

Pominulý.
1 M. 31,42. protož tě (Bůh) p-é noci trestal 

Pominutí.
5 M. 28,28. raní tě H. p-ím smyslu 

Pomlouvání.
1 Tim. 5,14. příčiny protivníku nedávaly ku p.

Pomlouvati. 
ž. 69,13. p-ali mne sedíce v bráně 

Pomluvač, 
ftim. 1,30. utrhači, p-i, Boha nenávidící
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Pomněti.
2 M. 20, 8. p-i na den sobotní
5 M. 24, 9. p-i na ty věci, kt. učinil H. B. tvůj
Mk. 8,18. neslyšíte? a nep-íte?
Luk. 17, 32. p-te na Lotovu ženu 
žid. 2, 6. co j. člověk, že naň p-íš?
— 13, 3. p-te na vězně

Zj. 2, 5. p-i, odkud jsi vypadl
— 3, 3. p-iž, co jsi přijal a slyšel

Pomoc.
1 M. 2,18. p., kt. by při něm byla; 20.
5 M. 33,26. na nebesích ku p-i tobě 
Soud. 5,23. nepřišli na p. Hospodinu
1 Sam.14, 45. poněvadž s p-i B. učinil to dnes
2 Sam.10,11. přispěješ mi na p.
2 Par. 26,15. proto že divné p-i měl
— 28,21. však nedal jemu p-i 

Ezd. 7, 9. s p-i Boha svého; 8, 18.
Job 19, 5. za p. sobě bráti potupu
Ž. 3, 3. nemáť tento žádné p-i v Bohu
— 20, 3. sešliž tobě p. ze svatyně
— 28, 7. v něm složilo naději, a dána mi p.
— 40,18. p. má a vysvoboditel; 63, 8. 70, 6.
— 46, 2/ve všel. soužení p. vždycky hotová

6. přispějeť jemu Bůh na p. hned
— 60,13. uděliž nám p-i; 108, 13.

marná j. p. lidská
— 63, 8. nebo jsi mi býval ku p-i
— 89,20. složil jsem p. v reku udatném
— 94,17. kdy by mi H. nebyl ku p-i
— 119,173. budiž mi ku p-i ruka tvá
— 121, 1. odkudž by mi přišla p.
— 2. p. má j. od Hospodina
— 124, 8. p. naše j. ve jménu Hospodinovu 

Př. 11,21. by sobě i na p. přivzal; 16, 5.
Iz. 10, 3. ku komu se o p. utečete?
— 31, 1. kt. se utíkají do Egypta o p.
— 2. proti p-i těch, kt. páší nepravost
— 57,10. nalezla jsi sobě zběř ku p-i 

Dan. 11, 34. malou p. míti budou
Oz. 13, 9. ve mně všecka p. tvá
Nah. 3,11. hledati budeš p-i proti nepříteli
Sk. 11,29. umínili poslati ku p-i bratřím
— 26,22. s p-í B. až do dnešního dne stojím
— 27,17. zdvihše, p-i užívali

2 Kor. 8,14. aby hojnost chudobě byla ku p-i
— 9, 1. o p-i, kt. se děje svátým 

Fil. 1,19. skrze p. Ducha Jezukristova 
Žid. 4,16. milost ku p-i v čas příhodný

Pomočen.
Ez. 8,36. kt. p-i byli lidu i domu Božímu 
Řím. 8,26. Duch p. j. mdlobám našim
— 16, 2. abyste jí p-i byli

Fil. 4, 3. tovaryši můj, budiž jim p.

Pomoci.
2 M. 2,16. Mojžíš vstav p-hl jim
— 23, 5. zdaž se zdržíš, abys mu neměl p.?

opravdově pomůžeš jemu
2 Kr. 6,27. nespomůže H., odkud já mám p.?
2 Par. 14,11. když ty chceš p. mdlejším

2 Par. 25, 8. může Bůh i p. i poraziti 
Ezd. 1, 4. lidé místa toho ať mu pomohou 
Job 30,13. ač jim to nic nepomůže 
2. 79, 9. p-z nám, ó Bože spaseni našehot 
Př. 28,26. kdož chodí moudře, pomůže sobě 
Mat. 14, 30. počav tonou ti, zkřikl: Pane, p-z mi
— 15, 5. čímž by tobě ode mne p-o býti

mohlo; Mk. 7, 11.
— 27,40. p-ziž sám sobě
— 42. jiným pomáhal, sám sobě nemůže

p.; Luk. 23, 35.
Luk. 5, 7. ponukli tovaryšů, aby p-hli jim
— 10, 40. Pane, rci jí, ať mi pomůže 

Sk. 16, 9. přijda do Macedonie, p-z nám
—- 21,28. muži Izr., p-te, totoť j. ten 

Zj. 12,16. země p-hla ženě

Pomocník.
1 Par. 12,18. pokoj tobě i p-ům tvým 
ž. 107,12. padli a nebylo p-a
— 118, 7. H. se mnou j. mezi p-y mými

Iz. 31, 3. padne i p., padne i ten, jemuž byl 
Řím. 16, 3. Priscilly a Akvily, p-ů mých
— 9. pozdravte Urbana, p-a našeho
— 21. pozdravuje vás Timoteus, p. můj

1 Kor. 3, 9. Božiť jsme p-i
— 12,28. některé postavil Bůh p-y

2 Kor. 1,24. p-ci jsme radosti vaší
Fil. 2,25. Epafrodita, bratra a p-a mého

4, 3. s Klimentem a s jinými p-y mými 
Kol. 4,11. ti toliko p-íci v království Božím 
Filem. 24. Marek, Ar., D. a Lukáš, p-i moji
3 Jan 8. abychom byli p-ci pravdy

Pomodliti se.
1 M. 22, 5. a p-íce se, navrátíme se k vám
1 Sam.15,25. ať se p-ím Hospodinu 
2Sam.l2,20. všed do domu H-ova, p-il se
— 15,32. na vrch hory, aby se tam p-il

1 Kr. 13, 6. p-dl se Hospodinu a pros za mne 
Mat. 26,36. odejda, p-ím se tamto; Mk. 14, 32. 
Sk. 21, 5. poklekše na břehu, p-ili jsme se

Pomordovati.
1 M. 34,25. p-ali všecky pohlaví mužského 
Joz. 10,35. a všecky duše v něm p-ali
1 Kr. 19,14. proroky tvé p-ali mečem 
Iz. 65,15. když vás p-uje Panovník H.

Pomořiti.
1 Sam. 5,10. aby nás p-ili i náš lid

Pomořský.
Ez. 26,16. vyvstanou knížata p-á
Sof. 2, 5. běda těm, kt. bydlí v krajině p-é
— 6. bude krajina p-á místo ovčinců

Pomříti.
1 M. 7,22. což mělo dýcháni, p-elo
2 M. 7,18. ryby v řece p-ou; 21.
Jer. 16, 4. smrtmi přebolestnými p-ou
— 6. p-ou velicí i malí v zemi
— 21, 6. lidé i hovada morem p-ou
— 44,12. mečem a hladem p-ou
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Pomsta.
1 M. 19,15. abys nezahynul v p-ě města 
2M. 20, 7. nenechá bez p-y H.; 5 M. 5, 11. 
4M. 32,23. p. vaše přijde na vás
5 M. 32, 35. má j. p. a odplata; iUm. 12, 19.
— 41. učiním p-u nad nepřátely svými
— 42. začnu p-y uvoditi na nepřátely; 43.

2 Sam.22, 48. Bůh silný, kt. dává mi p-y
Est. 8,13. Židé byli hotovi ku p-ě nad nepř.
Job 19,29. p. za nepravosti j. meč
— 31, 3. p. zázračná činitelům nepravosti 

Ž. 9,17. přišelť v známost H., p-u učiniv
— 18, 48. Bůh silný, kt. mi p-y poroučí
— 4ij 9. p. pro nešlechetnost přichyt. se ho
— 51,16. vytrhni mne z p-y pro vylití krve
— 54, 9. p-u nad nepřátely svými; 59, 11.
—- 56, 8. za nešlechetnost-li zniknou p-y?
—- 58,11. bude se veseliti, když uzří p-u
—- 79,10. skrze p-u krve služebníků svých
— 94, 1. Bože silný pomst, Hospodine
— 112, 8. uzří p-u na svých nepřátelích
— 149, 7. k vykonávání p-y nad pohany 

Př. 6, 34. neodpouštíť v den p-y
— 11,21. zlý neujde p-y
— 19, 5. svědek falešný nebude bez p-y
— 20,26. král moudrý uvodí na ně p-u 

Iz. 27,12. když p-u uvoditi bude H.
— 28) 15. p. rozvodnilá nepřijde; 18.
— 34, 8. den p-y H.; Jer. 46, 10. 51, 6.
— 35, 4. aj, Bůh váš s p-ou přijde
— 59,17. oblékl se v roucho p-y
---- 61, 2. abych vyhlásil den p-y B. našeho
— 63, 4. den p-y v srdci mém

Jer. 11,20. nechť se podívám na p-u tvou
— 25,29. vy abyste bez hodné p-y byli?
— 50,15. nebo p. Hospodinova jest
— 21. táhni proti obyvatelům p-y
— 51, 6. nebo čas bude p-y Hospodinovy 

Pláč 4* 6. větší než p. Sodomy
Ez. 25,14. uvedu p-u svou na Idumejské

poznají p-u mou, praví Panovn. H.
— 17. vykonám při nich p-y veliké 

Mich. 5, 15. vykonám p-u, kt. nebyli poslušní 
Nah. 1, 2. H. uvodí p-u na protivníky své 
Luk. 21,22. neboť budou dnové p-y
Sk. 28, 4. však p. nedá jemu živu býti
2 Kor. 3, 9. jestližeť přisluhování p-y slavné
— 7,11. nýbrž horlivost, anobrž p-u
—' 10, 6. p-u proti každému neposlušensťví

2 Tes. 1, 8. kt. p-u uvede na ty
~  9. kt. p-u ponesou, věčné zahynutí

Žid. 10,30. mně p., já odplatím, praví P.
1 Petr 2, Í4. ku p-ě zle činících

Pomstiti.
3 M. 26,25. vrchovatě p-í zrušení smlouvy
4 M. 31, 2. p-i synů Izr. nad Madianskými
5 M. 32, 43. p-í krve služebníků svých; Zj. 19, 2. 
Soud. 9,24. aby p-ěna byla křivda 70 synů
1 Sam.24,13. p-iž mne H. nad tebou
2 Sam. 4, 8. p-il dnes Hospodin pána mého
2 Kr. 9,26. krve Nábotovy p-ím na tobě

Ž. 140,13. Hospodin p-i nuzných 
Jer. 15,15. p-i mne nad těmi, kt. dotírají
— 51, 36. vyvedu při tvou, a p-ím tě 

Luk. 18, 3. p-i mne nad protivníkem mým
— 5. p-ím ji, aby neuhaněla mne
— 7. což by Bůh nep-il vyvolených?

8. pravímť vám, žeť jich brzo p-í
Sk. 7,24. p-il toho, kt. bezpráví trpěl 
Zj. 18,20. p-ilť vás Bůh nad nim
— 19, 2. p-il krve služebníků svých

Pomstiti se.
Soud. 16, 28. abych se jednou p. mohl 

Pomysliti.
2 Kor. 10, 7. p-iž také na to, že jakož on 

Pomyšlení, 
ž. 73, 7. majíce hojnost nad p. srdce 

Pomýšleti.
Dan. 7, 25. p. bude, aby proměnil časy i 

Ponebí.
Pis. 3,10. dno zlaté a p. šarlatové 
Ez. 42, 6. o trojím p. bylo (stavení)
Sk. 20, 9. spadl s třetího p. dolů 

Ponechati. .
Job 10,20. p-ejž tedy a popusť mne 
Ž. 39,14. p-ej mne, ať se posílím 
Iz. 22, 4. p-ejte mne, ať hořekuji 
Luk. 13, 8. Pane, p-ejž ho i tohoto léta 

Poněkud.
Job 24,24. bývají zvýšeni p.
Sk. 26,29. abyste i p. i z cela byli takoví
2 Kor. 2, 5. zarmoutil p. všecky vás 

Poněvadž.
Luk. 1, 34. p. já muže nepoznávám 
ňim. 3,30. p. jeden j. B&h 

Ponížen.
5M. 33,29. tvoji nepřátelé p-i budou 
Iz. 2,12. i bude p.

5,15. p. bude muž 
Mat. 23,12. kdo by se povyšoval, bude p.;

Luk. 14, 11. 18, 14.
Luk. 3, 5. každá hora a pahrbek bude p.

Poníženě.
1 Kr. 8,33. modléce se p. prosili by tebe 
Př. 18,23. p. mluví chudý, ale bohatý tvrdě 
Jer. 36, 7. zda by snad p. modléce se 

Ponížení.
Př. 15,33. slávu předchází p.; 18, 12.
Iz. 60,14. přijdou k tobě s p-ím 
Luk. 1,48. že vzezřel na p. děvky své 
Sk. 8, 33. v p. jeho odsouzení jeho vyhlazeno 

Ponížený.
Job 22,29. toho, kdož j. očí p-ých 
Ž. 10,17. žádost p-ých vyslýcháš
— 102,18. popatřil k modlitbě p-ého
— 138, 6. Hospodin na p-ého patří 

Př. 16,19. lépe j. p-ého ducha býti
— 26,28. v nenávisti má p-é

Iz. 57,15. s tím, kt. j. p-ého ducha, přebývám 
obživuje ducha p-ých
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Dan. 4,14. toho, kt. j. p., ustanovuje
Luk. 1,52. povýšil p-ých
2 Kor. 7V 6. ten, kt. těŠi p-é, potěšil nás
Fil. 3,21. kterýž promění tělo naše p-é
Jak. 1, 9. chlubiž se bratr p. v povýšení

Ponížiti.
1 M. 34, 2. Sichem p-il (Diny)
5M. 8, 2. aby p-il tebe a zkusil tě
— 3. p-il tě a dopustil na tebe hlad
— 21,14. poněvadž jsi jí p-il
— 22,24. proto, že p-il ženy bližního svého 

Soud. 4,23. p-il Bůh toho dne Jabina krále
— 11,35. ach, dcero má, velices mne p-ila

1 Par. 17,10. až jsem p-il všech nepřátel tvých 
2. 107,12. p-il bídou srdce jejich
Iz. 25,11. p-í pýchy jeho rameny rukou
— 12. pevnost i výsost zdí tvých p-í 

Ez. 21,26. vyvýšeného p-iž
Dan. 5,22. nep-il jsi srdce svého
2 Kor. 12,21. aby mne nep-il Bůh můj u vás

Ponížiti se.
2M. 10, 3. nechceš se p. přede mnou?
3 M. 26,41. jestliže p-í se srdce neobřezané
2 Sam. 6,22. p-ím se u sebe sám
1 Kr. 21, 29. jak se p-il Achab před tváři mou?

poněvadž se tak p-il, neuvedu zlého
2 Kr. 22,19. p-ils se před tváří H.; 2 Par. 34, 27.
2 Par. 12, 6. p-ili se knížata Izraelská i král
— 7. když viděl H., že se p-ili

p-liť jsou se, neshladím jich
— 12. když se pak p-il, odvrátila se 

Mat. 18, 4. kdož by se p-il, tenť j. největší
— 23,12. kdož by se p-il, bude povýšen 

Fil. 2, 8. p-il se, poslušný byv až do smrti 
Jak. 4,10. p-te se před obličejem Páně

Ponižování se.
Jak. 1,10. chlubiž se bohatý v p. se

Ponižovati.
3M. 16,29. p. budete duší svých; 31. 23, 27.

4 M. 29, 7.
1 Sam. 2, 7. H. p-uje i povyšuje
2. 75, 8. Bůh jednoho p-uje, a druhého 
Iz. 26, 5. města vyvýšeného p-uje 

p-uje ho až k zemi 
Ez. 22,10. nečisté v oddělení p-ují v tobě
— 11. jiný sestry své p-uje v tobě 

Dan. 5,19. kt. chtěl, p-al

Ponižovati se.
5M. 28,43. ty pak velice p. se musíš
2. 35,14. ták jsem se p-al
Iz. 2, 9. p-uje se i přední muž
— 57, 9. p-uješ se až do hrobu

Pláč 3,19. 20. duše má p-uje se ve mně 
Luk. 14,11. kdož se p-uje, bude povýšen; 18,14.
2 Kor. 11, 7. zdali jsem zhřešil, p-uje se

Ponocný.
Pis. 3, 3. našli mne p-i

Ponocovati.
1 Par. 9,27. aby vůkol domu Božího p-ali

2. 130, 6. ponocní, kt. p-ují až do jitra 
Luk. 2, 8. pastýři v krajině té p-ujice 

Ponoukající.
Jer. 25,30. křik p-ích se, jako presovnlků 

Ponoukati.
2 M. 36, 2. kohož p-alo srdce jeho 
5 M. 32,11. jako orlice p-á orličátek svých 
Soud. 13,25. počal ho Duch Hospodinův p.
1 Kr. 21,25. že ho p-la Jezábel žena jeho 
Př. 16,26. p-ají ho ústa jeho
2 Tim. 4, 2. p-ej v čas neb ne v čas

Pontus.
Sk. 2, 9. 18, 2. 1 Petr 1, 1.

Poniuknouti.
2M. 35,21. každý, kt. p-lo srdce jeho
2 Sam.24, 1. p-kl satan Davida; 1 Par. 21, 1. 
Pis. 6,11. žádost má p-la mne na vůz 
Mk. 15,11. přední kněží p-li zástupu, aby 
Luk. 5, 7. p-li tovaryšů na druhé lodi 

Ponuknut.
5 M. 4,19. p. jsa, klaněl bys se jim 
Luk. 2,27. (Simeon) přišel, p. byv od Ducha 

Poobloupiti.
1 M. 30,37. a p-1 s nich po místech kůru

Poočerstven.
2 Kor. 7,13. p. j. duch jeho ode všech vás

Poodjíti.
2 Sam. 6,13. když poodešli, kt. nesli truhlu 
Mat. 4,21. poodšed odtud uzřel; Mk. 1, 19.
— 26,39. poodšed maličko, padl na tvář 

Jan 5,13. Ježíš byl poodšel od zástupu

Poodjíti (poodejmu).
Job 7,13. poodejme naříkáni postel má

Poodpočinout!.
ftim. 15,32. abych s vámi p-ul

Poodstoupili.
Job 7,16. p-iž ode mne, nebo marni jsou

Poodvésti.
Joz. 8, 6. až bychom p-li jich od města

Pookřáti.
Job 10,20. popusť mne, abych maličko p-ál

Poopustiti.
Iz. 54, 7. na maličkou chvilku p-il jsem tě

Popadený.
Jan 8, 3. ženu v cizoložstvu p-ou

Popadnouti.
ž. 7, 6. nechať nepřítel duši mou p-ne
— 48, 7. tuť j. je strach p-dl
— 71,11. hoňte a p-ěte jej
— 139,10. pravice tvá by mne p-la 

Jer. 18,22. vykopali jámu, aby p-li mne 
Ez. 21,24. rukou tou p-eni budete
Mk. 14,51. p-li jej mládenci
Luk. 5, 5. nic jsme nep-li; Jan 21, 3.
— 11,54. hledajíce p. něco z úst jeho
— 20,26. nemohli ho za slovo p.
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Popálen.
2. 80,17. p-ať j. ohněm a porouhána 
Jer. 9,10. pastviště p-a budou

Popáliti.
Soud. 15, 5. obili Filistinských p-il
2 Par. 36,19. i všecky paláce v něm p-ili 
Joel 1,19. plamen p-il všecka dříví polní

Popatřiti.
5 M. 26,15. p-iž z příbytku svátého s nebe
2 Sam.16,12. snad p-i H. na ssouženi mé 
lK r. 8,28. p-ř k modlitbě služebníka svého
1 Par. 12,17. p-iž Bůh otců našich a tresci
— 21,15. p-il Hospodin, a zželelo mu se

2 Par. 24,22. nechť p-í H., a vyhledá to
Neh. 9, 9. p-il jsi na trápení otců v Egyptě 
Job 6,28. nyní chtějtež p. na mne 
2. 14, 2. H. s nebe p-il na syny lidské; 53, 3.
— 25,16. p-iž na mne a smiluj se
— 59, 5. povstaniž mně vstříc a p-ř
— 80,15. obrať se již, p-ř s nebe
— 84,10. pavézo naše, p-ř, ó Bože

102,18. p-il k modlitbě poníženého lidu
— 20. Hospodin s nebe na zemi že p-il
— 119,132. p-iž na mne a smiluj se
— 153. p-iž na mé trápení, a vysvoboď
— 159. p-iž, žeť rozkazy tvé miluji, H-e
— 139,24. p-ř, chodim-liť cestou odpornou 

Iz. 22,11. aniž jste p-ili k učiniteli jeho
— 60, 4. p-ř, všickni tito k tobě se poberou
— 63,15. p-iž s nebe, a pohleď

Pláč 1, 9. p-iž, Hospodine, na trápení mé
— 3,50. až by p-il Hospodin
— 5, 1. p-ř a viz pohanění naše 

Mk. 6, 41. p-iv do nebe, dobrořečil
— 14, 67. p-ivši na Petra, dí: I ty s Ježíšem 

Sk. t5,14. Bůh nejprvé p-il na pohany

Popel.
1M. 18,27. ačkoli jsem prach a p.
2M. 9, 8. vezměte plné hrsti p-a z pecí
— 27, 3. naděláš hrnců, do kt. by p. bral 

3M. 1,16. povrže je na místo, kdež j. p.
— 4,12. na místě, kdež se p. vysýpá
— 6,10. kněz vyhrabe p., když spálí oběť
— 11. a vynese p. ven ze stanů

4 M. 4,13. vyprázdní i p. z oltáře
— 19, 9. p. té jalovice smete muž čistý
— 10. kdož by smetl p. té jalovice
— 17. pro nečistého p-a z jalovice

5 M. 28,24. zemi tvé místo deště prach a p.
2 Sam. 13,19. posypala Támar hlavu p-em
1 Kr. 13, 3. oltář roztrhne se a vysype se p.; 5.
Est. 4, 1. Mardoch. vzal na sebe žini a p.
— 3. žini s p-em podestřeli sobě 

Job 2, 8. (Job) usadil se v p-e
— 13,12. vzácnost vaše podobná p-u
— 30,19. jsem již podobný prachu a p-u
— 42, 6. želím toho v prachu a v p-e 

2. 20, 4. zápaly tvé v p. obrať
— 102,10. jídám p. jako chléb
— 147,16. jinim jako p-em posýpá

Iz. 44,20. p-em se pase takový
— 58, 5. aby podstíral žíni a p.?
— 61, 3. abych dal jim okrasu místo p-a 

Jer. 6,26. ó dcero lidu mého! válej se ▼ p-e
— 25,34. pastýři, válejte se v p-e
— 31,40. údolí těl mrtvých a p-a posvěcené

bude Hospodinu 
Pláč 3,16. vrazil mne do p-a 
Ez. 27,30. v p-e se váleti budou
— 28,18. obrátí tě v p. na zemi 

Dan. 9, 3. modlitbou v žíni a v p-e 
Jon. 3, 6. seděl v p-e (král Ninive)
Mal. 4, 3. bezbožné, tak že budou jako p. 
Mat. 11,21. v p-e pokáni činili; Luk. 10, 13. 
žid. 9,13. jestližeť p. jalovice posvěcuje
2 Petr 2, 6. města Sodom, a G. v p. obrátiv 

Popis.
2. 87, 6. seČteť H. při p-u národy 
Ez. 13, 9. v p-u domu Izr. nebudou 
Sk. 5, 37. povstal Judas Galii, zá dnů p-u 

Popisovati.
Jer. 52,25. p-al vojsko z lidu země 

Popleněn.
Iz. 15, 1. v noci Ar Moabské p-o bude
— 64,11. což nejvzácnějšího, j. p-o 

Jer. 4,13. běda nám, nebo p-i jsme!
— 20. p-a bude všecka země

p-i budou stanové moji 
Poplenění.

Iz. 22, 4. neusilujte mne těšiti nad p-im 
Dan. 9,27. až do posledního a uloženého p. 

hubící
Oz. 9, 6. zahynou skrze p.
Joel 1,15. jako p. pd Všemohoucího přichází 

Popleněný.
Dan. 9,27. na p-é vylito bude zpuštění 

Popléniti.
Iz. 51, 9. zdaliž ty nejsi to, kt. p-ilo Egypt 
Oz. 10, 2. p-í obrazy jejich 

Popluží.
Jan 4, 5. Sichar, vedle p., kt. dál Jákob 
Sk. 28, 7. na těch místech měl p. kníže 

Poplynoutí. Viz: Plynouti. 
Popouzející.

Ez. 8, 3. stolice modly k zůřivosti p.
— 20,28. tu dávali p. dary své

Popouzení.
2 Kr. 23,26. pro všecka p., kt. popouzel ho 
Př. 30,33. tak p. k hněvu vyvodí svár

Popouzeli.
2 M. 23,21. nep-ej ho, nébot nepromine
4 M. 14,11. dokavad p. mne bude lid ten
— 23. aniž kdo z těch, kt. mne p-*li
— 16,30. že jsou p-eli muži ti Hospodina 

5M. 2, 9. ani jich p-ej k boji; 19.
— 4,25. zlého před očima H., p-ejice ho
— 31,29. p-ejíce ho dilem rukou svých

2 Kr. 21,15. p-eli mne od toho dne, jakž vyšli
— 22,17. aby mne p-eli; 2 Par* 34, 25.
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2 Kr. 23,19. králové Izr., aby p-eli H.
— 26. kterýmiž p-el ho Manasses

2 Par. 33, 6. mnoho zlého páchal, p-eje H.
Neh. 4, 5. že jsou tě p-eli v stavitelích
— 9,26. když p-ejíce tě zprotivili se 

Job 12, 6. ti, kt. p-ejí Boha silného
— 16, 3. co tě p-i, že tak mluvíš 

2. 10, 3. lakomý Hospodina p-í
— 13. proč má bezbožník Boha p.
— 106,43. oni p-eli ho radou svou

Iz. 65, 3. kt. zjevně p-ejí mne ustavičně 
Jer. 7,18. aby mne p-eli; 19.
— 44, 3. aby p-eli mne, chodíce kaditi

Ez. 16,26. smilnila, aby mne k hněvu p-ela
1 Kor. 10,22. či k hněvu p-íme Pána?
Gal. 5,26. jedni druhých p-ejíce
Ef. 6, 4. vy otcové nep-ejte k hněvu dítek
Kol. 3,21. nep-ejte k hněvivosti dítek
2id. 3,16. někteří slyševše, p-eli ho

Popravištný.
Luk. 23, 33. přišli na místo, kt. slově p-é 

Popravný.
Mat. 27,33. Golgota, to j. p-é místo; Mk. 15, 22. 

Jan 19, 17. Luk. 23, 33. 
Poprodlíti.

Ab. 2, 3. jestliže by p-ilo, posečkej
Popsání.

Luk. 2, 2. to p. nejprvé stalo se
Popsaný.

Zj. 5, 1. viděl jsem knihu p-ou vnitř i 

Popsati.
Joz. 18, 4. zchodili zemi a p-ali ji; 6. 8. 9.
Iz. 10,19. tak že by je mohlo dítě p.
Luk. 2, 1. aby byl p-án všecken svět

Popuditi.
5 M. 9, 8. na Orébě p-ili jste k hněvu H-a
— 32,16. k horlení p-ili ho cizími bohy
— 21. oniť jsou mne p-ili k horleni

i jáť p-ím jich; ftim 10, 19.
Soud. 2,12. odešli za bohy; p-ili H-a
1 Kr. 21,22. pro zdráždění, kt. jsi mne p-il
— 22,54. čímž p-il k hněvu H-a

Ezd. 5,12. p-ili otcové naši Boha nebes 
Job 2, 3. tys mne p-il proti němu 
2. 106,32. opět ho p-iU při vodách sváru 
fiim. 10,19. skrze národ k hněvu p-ím vás

Popuditi se*
5M. 7, 4. p-ila by se prchlivost H.
— 9,19. kterýmž se byl p-il H. proti vám 

2Sam.ll,20. se p-i prchlivost královská
Popuzení.

2. 95, 8. jako při p., a v den pokušeni 
Žid. 3, 8. jako při onom p. na poušti

Por.
4M. 11, 5. rozpomínáme se na ryby, na p. 

Poraditi.
2 M. 18,19. p-im tobě, a bude Bůh s tebou

4 M. 24,14. počkej, p-ím tobě
Jer. 38,15. p-ím-liť, neuposlechneš mne

Poraditi se.
Soud. 18, 5. p-ď se s B., abychom věděli
— 19,30. p-te se a promluvte o to

1 Kr. 22, 8. skrze něhož se mohli p. s H.
2 Kr. 22,13. p-te se s H. o mne i o lid
1 Par. 13, 1. David p-il se s hejtmany
2 Par. 34, 21. p-te se s H. o mne 
Neh. 6, 7. přijď, a p-íme se spolu 
Mat. 27, 7. p-ivŠe se, koupili pole to 
Luk. 14,31. prvé nesedne, aby se p-il?
Gal. 1,16. hned jsem se nep-il s tělem

Poradovati se.
Jan 5,35. chtěli jste se p. v světle jeho

Paraziti.
2 M. 17,13. p-il Jozue Amalecha
Soud. 4,15. p-il H. Zizaru
1 Sam.18, 7. p-il Saul svůj tisíc; 21, 11. 29, 5.
— 25,38. p-il H. Nábale, i umřel 

2Sam.lO, 18. p-il David 700 vozů; 1 Par. 19, 18.
1 Kr. 20,29. p-ili ze Syrských 100.000 pěších
2 Kr. 6* 18. p-az, prosím, národ tento slepotou 
Job 18, 7. p-i jej rada jeho
2. 17,11. aby nás p-ili na zem
— 37,14. aby p-ili chudého
— 78,31. přední Izraelské p-il
— 89,24. ty, kteříž ho nenávidí, p-ím
— 144, 6. vypusť střely své a p-az je 

Př. 7,26. mnohé zranivši, p-ila
Iz. 5,25. p-il jej, tak že se hory zatřásly
— 45, 1. národy před ním p-ím

Pláč 1,14. jho přestoupení p-ilo sílu mou 
Ez. 28,17. p-ím tě na zemi 
Dan. 11,12. ačkoli p-í na tisíce 
Luk. 9,42. p-il jej ďábel a lomcoval jim

Poražen.
5M. 28, 7. nepřátelé tvoji p-i budou 
1 Sam. 4, 2. p. j. Izrael od Filistinských
1 Kr. 8,33. by p. byl lid tvůj; 2 Par. 6, 24. 
Job 40,28. v spatřeni jeho Člověk bývá p.
2. 36,13. p-i bývají a nemohou povstati
— 102, 5. p-o j. jako bylina srdce mé 

Iz. 14,12. ó lucifeře, p. jsi až na zem 
Jer. 46,15. proč p. j. každý z nejsilnějších 
Pláč 2, 9. p-y jsou na zem brány její 
Abd. 9. p-i jsouce, vypléněni budou

Poražený.
2 M. 32,18. ani křik p-ých

Porážka.
1 Sam. 4,10. byla ta p. veliká velmi
— 17. p. veliká stala se v lidu
— 19, 8. David porazil je p-ou velikou

2 Sam.17, 9. stala se p. v lidu; 18, 7.
1 Par. 5,22. nebo od Boha byla p. ta
2. 110, 6. p-u hroznou učiní, potře i hlavu

Porcius.
Sk. 24,27. měl po sobě náměstka P-a Festa
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Porfirián.
3 M. 11,18. 5 M. 14, 17.

Porfyretový.
Est. 1, 6. lůžka zlatá na podlaze p-é 

Poroba.
5M. 6,12. ze země Egyptské z p-y těžké 
Ezd. 9, 9. nenechal nás Bůh náš v p-ě naši 
Neh. 5,18. těžká p. vzložena byla na lid 
Iz. 14, 3. odpočinutí od p-y těžké 
Pláč 1, 3. Juda byl u veliké p-ě 

Porobení.
Neh. 9,17. chtíce se navrátiti k p. svému 

Porod.
1 Sam. 4,19. manželka Finesova blízká p-u 
Job 39, 1. laň ku p-u pracující spatřil-lis?
— 2. znáš-li čas p-u jejich?

Iz. 26,17. jako těhotná blížíc se ku p-u
— 37, 3. není síly ku p-u
— 42,14. jako pracující ku p-u křičeti
— 54, 1. kt. ku p-u nepracuješ; Gal. 4, 27.
— 66, 7. než pracovala ku p-u, porodila
— 8. Sión počal pracovati ku p-u 

Jer* 4,31. kt. po nejprvé ku p-u pracuje 
Mich. 4,10. pracujž ku p-u a úpěj
ftim. 8,22. všecko stvoření ku p-u pracuje 
Zj. 12, 2. křičela pracujici ku p-u

Poroditi.
1 M. 4, 1. p-ila Kaina
— 2. p-ila Ábele
— 16,11. jsi těhotná a p-íš syna
— 15. p-ila Agar Abramovi syna
— 16. když mu p-ila Agar Izmaele
— 17,17. zdali Sára v 90ti letech p-i?
— 19. Sára p-í tobě syna
— 21. s Izákem, kt. p-i Sára
— 21, 2. p-ila Sára Abrahamovi syna; 3.
— 35,16. p-ila Ráchel

2M. 1,19. než přijde k nim baba, p-i
— 2, 2. počala žena ta a p-ila syna

3 M. 12, 2. 5. žena p-i-li pacholíka, děvečku; 7. 
2Sam.ll,27. p-ila Davidovi syna; 12, 24.
1 Kr. 1, 6. kteréhož p-ila po Absolonovi
— 3,17. p-ila jsem u ní v témž domě 

Job 15,35. p-ili nepravost
Iz. 7,14. panna počne a p-i syna; Mat. 1,23.
— 33,11. p-íte strniště
— 45,10. běda, kt. říká ženě: Co p-íš?
— 51, 2. na Sáru, kt. vás p-ila
— 66, 7. než pracovala ku porodu, p-ila
— 8. Sión p-il syny své

Jer. 15,10. běda mně, že jsi mne p-ila
— 20,14.. den, v němá p-ila mne matka má 

Mich. 5, 3. až by ta, kt. rodí* p-ila
Mat. 1,21. p-iť pak syna
— 25. až p-ila syna prvoroz.; Luk. 2, 7. 

Luk. 1,13. Alžběta manželka tvá p-i syna
— 31. p-iš syna a nazúveš jméno j. Ježíš
— 57. čas, aby p-ila, i p-ila syna
— 2, 6. naplnili se dnové, aby p-ila; 7. 

Jan 16,21. když p-i děťátko

Žid. 11,11. Sára mimo čas věku p-ila 
Jak. 1,15. žádost, když počne, p-i hřích 
Zj. 12, 2. trápěci se, aby p-ila
— 4. před ženou, kt. měla p.

aby, jakž by p-ila, syna sežral
— 5. p-ila syna pacholíka
— 13. ženu, kt. p-ila toho pacholíka

Porouhán,
Ž. 80,17. popálenať j. ohněm a p-a 

Poroučeti. 
ž. 18,48. B. silný, kt. mi pomsty p-í
— 31, 6. v ruce tvé p-ím ducha svého;

Luk. 23, 46.
Jon. 3, 2. kaž to, což já p-ím tobě
Sk. 20,32. již nyní, bratří, p-ím vás Bohu
1 Petr 2,23. p-el tomu, kt. spravedlivě soudí
— 4,19. věrnému stvořiteli ať p-ejí duše

Porouháni, 
ftím. 2,24. jméno B. pro vás v p. jest
— 14,16. nebudiž v p. dáno dobré vaše 

Tit. 2, 5. aby nebylo dáno v p. slovo B.
Žid. 6, 6. Syna Božího v p. vydávají
2 Petr 2, 2. cesta pravdy v p. dávána

Porouhati se.
2 Petr 2,10. neostýchají se důstojnostem p.

Porozsířený.
1 Kr. 6, 4. udělal v domě okna p-á vnitř 

Porozeiřovati se.
Ez. 41, 7. nejnižši p-la se k vrchu 

Porozuměti.
Soud. 13,21. p-ěl Manue, že byl anděl H.
1 Sam.20,12. jakž p-ím na otci svém 
Job 11, 8. hlubší než peklo, jakž p-íš?
Ž. 5, 2. p-ěj tužebnému úpěni mému
— 9,21. p-ějí národové, že smrtelní jsou 

Př. 2, 5. tehdy p-íš bázni H.
Iz. 52,15. tomu, o němž neslýchali, p-ějí 
Jer. 23, 20. tehdáž p-íte tomu cele; 30, 24. 
Dan. 12,10. aniž co p-ějí kt. z nich 

ale moudří p-ějí 
Oz. 14, 9. kdo j. moudrý, p-ěj 
Mat. 21,45. p-li, že by o nich mluvil 
Luk. 20,19. p-ěli, že by na ně mluvil
—  23. p-ěV chytrosti jejich, dí jim 

Jan 8,27. nep-ěli, že by o Otci pravil
Poručen.

4 M. 3,36. toto p-o k opatrování synům M.
1 Par. 9,27. jim p-a stráž a otvirati 
Sk. 15,40. Pavel odšel p. byv milosti B.

Poručení.
Luk. 2, 1. vyšlo p. od císaře Augusta
Sk. 26,12. jsem šel do Dam. s p-ím př. kněží
ftím. 16,26. podlé p. věčného Boha

Poručiti.
1 M. 12,20. p-il o něm Farao mužům
— 42,37. p-č ho v ruce mé
— 50, 2. p-il služebníkům svým lékařům

1 Sam.21, 2. král mi p-il nějakou věc
ať žádný nezvídá, coť jsem p-il
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2 Par. 36,23. Bůh mi p-il, abych mu vystavěl 
Ezd. 5, 3. kdo vám p-il dům tento stavěti? 
Mat. 25,14. p-il jim statek svůj 
Luk. 12,48. komuť mnoho p-ili, víceť požádají 
Jan 19,30. Ježíš ducha Otci p-il 
Sk. 14,23. p-il je Pánu, v kteréhož uvěřili 
žid. 11, 22. Jozef o kostech svých p-il 

Porušti.
Př. 24,31. porostlo všudy trním 

Porušen.
1 M. 6,11. země byla p-a před Bohem; 12.
Ž. 14, 1. p-i jsou v snažnostech a ohavní

Porušení.
Job 33,24. ať nesstoupí do p. 
ž. 16,10. svátému svému viděti p.; Sk. 2, 27. 

31. 13, 35. 37.
— 49*10. aby živ byl věčně a neviděl p. 

Dan. 3,25. vidím 4 muže, není p. při nich 
Jon. 2, 7. vysvobodil od p. život můj
Sk. 13,34. aby se již nenavracoval k p.
—  36. David viděl p.
— 37. ale ten neviděl p.

Řím. 8,21. vysvobozeno od služby p.
Gal. 6, 8. z těla žiti bude p.
2 Petr 1, 4. utekše p., kt. j. v žádostech
— 2,12. v tom svém p. zahynou
—• 19. ježto sami jsou služebníci p.

Porušený.
2 Par. 27, 2. a lid ještě p. byl
Ez. 20,44. ani podlé činů vašich p-ých
1 Tim. 6, 5. lidí na mysli p-ých; 2 Tim. 3, 8.

Porušitelnost.
1 Koř. 15,50. aniž p. neporušitelnosti obdrží 

Porušitelný.
Řím. 1,23. v podobenství p-ého člověka
1 Kor. 9,25. aby p-ou korunu vzali
— 15,42. rozsívá se p-é, vstane nep-é

53. musí toto p-é obléci neporušit.; 54.
1 Petr 1,18. ne p-ými věcmi vykoupeni jste
— 23. znovu zrozeni ne z p-ého semene

Porušiti.
1 M. 6,12. p-ilo všeliké tělo cestu svou
2 M. 32, 7. p-il se lid tvůj, kt. jsi vyvedl z Eg. 
Zj. 19, 2. kt. p-ila zemi smilstvem

Poorušiti se.
5 M. 31, 29. po mé smrti velmi p-íte se 
Dan. 10, 8. krása má se p-ila na mně 
Oz. 9, 9. p-ili se jako za dnů Gabaa

Porušovati.
Sof. 3, 7. p-ují všecky snažnosti své
1 Kor. 15, 33. p-ujíť dobré obyčeje zlá rozml.

Porůznu.
Neh. 4,19. dílo veliké a my p. jsme na zdi 

Pořád.
ž. 40, 6. není, kdo by je pf vyčisti mohl 
Sk. 18,23. procházel p. Galatskou krajinu 

Pořádek.
2 M. 28,10. podlé p-u narození jejich

4 M. 15,16. p. jednostejný vám i příchozímu
1 Par. 23, 6. nařídil D. p-u mezi syny Léví
2 Par. 5,11. se posvětili, aniž šetřili p-u
— 8,14. ustanovil p-y kněžské

1 Kor. 15,23. jedenkaždý v svém p-u: prvot. Kr.
Pořádně.

Job 23, 4. p. bych před ním vedl při 
Luk. 1, 1. usilovali sepsati p. vypravování; 3.

Pořádný.
Sk. 19,39. můž v p-ém svolání obce 

Pořezáti.
Jer. 36, 23. p-al ji škryptorálem 

Pořízení.
2 Sam.17,23. Achitofel učiniv p. v čeledi své

Posaditi.
1 Sam. 2, 8. aby je p-il s knížaty 
ž. 113, 8. aby jej p-il s knížaty
— 132,11. z plodu života tvého p-ím na trůn 

Ez. 26,20. p-ím tě v nejnižších stranách 
Mat. 21, 7. a jej na vrchu na ně p-ili
Sk. 2, 30. Krista p-i na stolici; Ž. 132, 11.

Posaditi se.
Rut 4, 2. p-te se tuto. I p-ili se
2 Sam. 7,18. p-il se před Hospodinem
1 Par. 17,16. David, p-il se před H-em 
Ž. 9, 5. p-ils se na stolici soudce 
Iz. 52, 2. povstaň, p-ď se, Jeruzaléme 
Mat. 5, 1. když se p-il
— 14,19. rozkázav zástupům p. se; 15, 35.
— 19,28. se p-í na trůnu velebnosti; 25, 31.
— 23, 2. na stolici Moj. p-ili se zákonníci
— 24, 3. když se p-il na hoře Olivetské
— 26, 20. p-il se za stůl se dvanácti
— 28, 2. odvalil kámen a p-il se na něm 

Mk. 6,39. aby se kázali p. všechněm
— 8, 6. kázal zástupu p. se na zemi 

Luk. 7,15. i p-il se ten mrtvý
9,14. rozkažte se jim p. po padesáti

— 14,10. p-ď se na posledním místě
— 22,14. přišel čas, p-il se za stůl; Jan 13, 12.
— 55. zanítili oheň a p-ili se vůkol 

Jan 6,10. p-ilo se mužů v počtu okolo 5000 
Sk. 2, 3. jako oheň, kt. p-il se na každém
1 Kor. 10, 7. p-il se lid, aby jedl a pil
2 Tes. 2, 4. že se v chrámě B. jako Bůh p-í 
Žid. 1, 3. p-il se na pravici velebnosti
— 8, 1. kt. se p-il na pravici trůnu; 12, 2.

Posát.
Mk. 4,16. kt. jako skalnatá země p-i jsou
— 18. kt. mezi trní p-i jsou

Posavad.
1 Sam.25,28. nic zlého při tobě až p.
Řím. 8,22. stvoření ku porodu pracuje až p.

Posečení.
Am. 7, 1. otava byla po královském p.

Poseěkati.
2. 42, 6. p-ej na Boha; 12. 43, 5.
Ab. 2, 3. by poprodlilo, p-ej na ně 
Mk. 14,34. p-ejtež tuto a bděte
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Poseděti.
Iz, 47,14. aby se mohlo p. u něho 
Mat. 26,36. di učedlníkům: P-tež tuto 

Posedlý.
Sk. 10,38. uzdravuje p-é od ďábla 

Posednouti.
Luk. 14,10. příteli,’ p-i výše 

Posekáni.
Joel 3,14. více hromad v údolí p.

blízký j. den H., v údolí p. 
Posekaný.

Soud. 6,28. uzřeli háj, že byl p.
Posekati.

2 M. 34,13. jejich háje p-áte
5M. 7, 5. háje p-ejte; Soud. 6, 25. 26. 30.
— 20,20. stromoví, kt. nenese ovoce, p-áš

2 Kr. 18, 4. háje p-al; 23, 14. 2 Par. 14, 3.
2 Par. 31, 1. p-ali háje po vši zemi Judské
Iz. 45, 2. závory železné p-ám
Ez. 23, 47. p-á je meči svými
Zach. 11,10. vzav hůl utěšení p-al jsem ji

Posekávati.
Ž. 46,10. lučiště láme, kopí p-á
— 107,16. závory železné p-á

Posel.
1 Sam.19,20. sestoupil na p-y Saulovy duch B.
2 Sam. 18,20. nebyl bys dnes dobrým p-em 
2Kr. 6,32. když by vcházel ten p., zavřete
— 9,18. přijel p. až k nim, ale nevracuje
— 19,23. skrze p-y své utrhal jsi Pánu

2 Par. 30, 6. šli p-ové s listy od krále; 10.
Est. 3,13. jsou posláni listové po p-ích
— 8,14. p-ové, kt. jezdívali na koních 

Job 1,14. přišel p. k Jobovi a řekl
— 9,25. dnové moji rychlejší byli nežli p.

Ž. 104, 4. kt. činí p-y své duchy
Př. 13,17. p. bezbožný upadá v neštěstí

16,14. rozhněváni královo jistý p. smrti
— 17,11. přísný p. na něj poslán bývá
— 25,13; jako studenost, p. věrný očerstvuje 

Iz. 18, 2. jděte, p-ové rychlí, k národu
— 30, 4. p-ové jeho do Chanes chodili
— 42,19. kdo j. to hluchý, než p. můj?
— 44,26. radu p-ů svých vykonávám 
-r  57, 9. posíláš p-y své daleko

Jer. 49,14. že p. k národům poslán j.
— 51, 31. potká p. p-a

Ag. 1,13. Aggeus p. H-ův mluvil lidu 
Mal. 2, 7. (kněz) p. H-a zástupů jest 
Luk. 7,24. když odešli p-ové Janovi
— 14,32. sic jinak pošle p-y k němu 

Jan 13,16. není p. větší nežli ten
2 Kor. 8,23. p-ové jsou církví a sláva Krist. 
Jak. 2, 25. podobně i Raab přijavši oiiy p-y

Poselství.
2 Sam. 4,10. že ho budu darovati za p.
— 18,25. jestli sám> dobré p. nese

1 Kr. 1, 42. nebo dobré p. neseš
Př. 26, 6, kdož svěřuje p. bláznu

Ag. 1,13. Aggeus mluvil lidu v p. H.
Luk. 19,14, měšťané poslali p. za nim
2 Kor. 5,20. na místě Kristově p. dějíce 

Poshověti.
2. 52,11. p-ím na jméno tvé
Iz. 48, 9. pro jméno své p-ím s prchlivostí
Mat. 18,26. p-ěj mi a všecko zaplatím tobě; 29.

Poschnouti.
Joel 1,12. všecko dříví polní p-lo 

Posílající.
Iz. 18, 2. p. po moři posly 

Posílán.
Mat. 23,37. kt. byli k tobě p-i; Luk. 13, 34.
Žid. 1,14. duchové, kt. p-i bývají k službě 

Poeílati.
2 Kr. 17, 4. nep-al králi Assyr. ročního platu 
Est. 9,19. p-ajíce částky pokrmů 
Ž. 107,20. p-á slovo své, a uzdravuje je 
Př. 10,26. tak j. lenivý těm, kt. jej p-ají 
Iz. 55,11. to vykoná, k čemuž je p-ám 
Jer. 7,25. p-al jsem k vám služebníky své, 

proroky; 25, 4. 44, *4.
— 9,16. p. budu za nimi meč; 49, 37.
— 23,21. žeť jsem nep-al těch proroků
— 24,10. budu p. na ně meč, hlad a mor;

Ez. 5, 17. 14, 19. 28, 23.
Mal. 3, 1. aj, já p-ám anděla svého 
Mat. 10,16. p-ám vás jako ovce mezi vlky
— 11,10. p-ám anděla před tváří tvou;

(Mal. 3, 1.) Mk. 1, 2. Luk. 7, 27.
— 23,34. aj, já p-ám k vám proroky

Mk. 6, 7. počal je p. po dvou; (Luk. 10, 1.) 
Luk. 10, 3. p-ám vás, jako berany mezi vlky 
Jan 20,21. tak i já p-ám vás

Posílen.
Ž. 59,18. p. jsa, žalmy tobě zpívati budu 

Posilítí.
Ž. 41, 4. H. ho na lóžci ve mdlobě p-í 
Ez. 34,16. nemocné p-im

Posilítí se.
2 M. 7,13. p-ilo se srdce Faraonovo
1 Sam.28,22. abys p-il se a jiti mohl cestou
2 Sam.10,12. p-iž se, a buďme udatní
1 Par. 19,13. p-iž se a zmužile se mějme 
Job 9,27. zanechám horlení a p-ím se 
Ž. 39,14. ponechej mne, ať se p-ím 

Posilněn.
Ezd. 7,28. p. jsa rukou H. Boha svého 
Dan. 10,19. p. jsa, řekl jsem 
Ef. 3,16. p-u býti na vnitřním člověku 

Posilniti.
1 M. 18, 5. přinesu kus chleba, a p-íte srdce
3 M. 25,35. by schudl bratr tvůj, p-íš ho
5 M. 1,38. Jozue vejde tam, jeho posilň 
Soud. 6, 34. Duch H. p-il Gedeona
— 16,28. H., p-iž mne aspoň jednou

2 Sam. 2, 7. p-též rukou svých a budte stateční
1 Par. 12,18. Duch p-il Amazu, předního
Neh. 2,18. p-ili rukou svých k dobrému
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Neh. 6, 9. ó Bože, posilň rukou mých 
2. 31,25. p-í Bůh srdce vašeho 
Pis. 2, 5. p-te mne těmi jablky 
Iz. 35, 3. p-tež rukou opuštěných
— 41,10. p-ím tě a pomáhati budu tobě 

Pláč 1,19. aby p-ili života svého
Dan. 10,19. neichť mluví; nebo jsi mne p-il 
Zach. 10,12. p-ím jich v H., praví H. 
žid. 12,12. rukou a zemdlených kolen p-te 

Posilniti se.
1 M. 48, 3. p-iv se Izrael, usadil se
Joz. 1, 6. p-iž se a zmužile; 9. 18. 1 Kr. 2, 2.
— 7. p-ň se a udatně sobě počínej
— 10,25. p t̂e se a buďte zmužili 

Soud. 19, 5. p-i se kouskem chleba; 8.
— 20,22. p-ivše se muži lidu Izraelského

1 Sam.30, 6. p-il se David v H. Bohu svém
1 Kr. 13, 7. pojď se mnou a p-ň se
1 Par. 22,13. p-iž se a zmocni; 28, 20.
— 28,10. p-iž se a dělej

2 Par. 15, 7. p-te se a neopouštějte rukou
— 25, 8. p-ň se k boji; jinak porazí tě B. 

Job 17, 9. čistých rukou p-i se více
Ž. 27,14. očekávejž na H., p-ň se 
Iz. 35, 4. p-te se, nebojte se! Aj, Bůh váš 
Dan. 10,19. pokoj tobě, p-ň se, p-ň se 
Zach. 8, 9. p-tež se ruce vaše; 13.
Sk. 9,19. přijav pokrm, p-il se (Saul)
Řím. 4,20. p-il se věrou (Abraham)
Ef. 6,10. p-te se v Pánu

Posilňovati.
Iz. 41, 7. p-al tesař zlatníka 
Jer. 23,14. p-ují rukou nešlechetníků 
Ez. 16,49. ruky chudého a nuzného nep-ala 
Dan. 11, 6. ten, kt. ji p-al v ty časy

Posilovati.
Job 4, 3. rukou opuštěných jsi p-al'

16, 5. p-al bych vás ústy svými 
Ž. 119,117. p-uj mne, abych zachován byl 
Pis. 6, 4. ony mne p-ují 
Ez. 13,22. p-ujete rukou bezbožného
— 34, 4. neduživých nep-ujete

Luk. 1,80. dítě rostlo a p-alo se v duchu
— 22,43. anděl s nebe, p-uje ho

Fil. 4,13. všecko mohu v Kr., kt. mne p-uje
Posíti.

3 M. 19,19. pole neposeješ rozdílným semenem 
5M. 22, 9. neposeješ vinice směsicí semene

Poskakovati.
2 Sam. 6,14. David p-al ze vší síly před H.
Job 21,11. synové jejich p-ují
2. 68, 4. spravedliví p. budou před Bohem
— 114, 4. hory p-aly jako skopci; 6.

Jer. 48,27. jakž promluvíš o něm, p-uješ 
Sk. 3, 8. p-uje a chvále Boha

Poskakující.
2 Sam. 6,18. viduči D. p-iho; 1 Par. 15, 29.

Poskočiti.
Iz. 35, 6. téhdáž p-í kulhavý jako jelen

Poakytnouti.
2. 69,22. místo pokrmu p-li mi žluči

Poslán.
Mat. 15,24. nejsem p. než k ovcem zahynulým 
Luk. 4,26. Eliáš k žádné z nich není p.

43. nebo na to p. jsem
— 7,10. vrátivše se, kt. p-i byli
— 13,34. kamenuješ ty, kt. k tobě bývají p-i
— 19, 32. odšedše ti, kt. byli p-i 

Sk. 13, 4. p-i byvše od Ducha sv.
Řím. 10,15. kázati budou, jestliže nebudou p-i?

Poslaný.
Jan 1, 6. byl člověk p. od Boha; (3, 28.)
— 9, 7. Siloe, což se vykládá p.

1 Petr 2,14. vladařům, jako od něho p-ým

Poslati.
1 M. 24, 7. pošle anděla svého před tebou
— 32, 3. p-al Jákob posly před sebou k E.
— 5. p-al jsem, abych se ohlásil pánu
— 37, 32. p-ali sukni tu proměnných barev 

41, 8. F. poslav svolal všecky hadače 
45, 5. p-al mne Bůh před vámi

— 8. ne vy jste mne p-ali sem
2 M. 3,10. pojď a p-i tě k Faraonovi
— 4,13. Pane, p-i toho, kteréhož p. máš
— 5,22. Pane, proč jsi mne sem p-al?
— 23,20. já p-i anděla před tebou; 33, 2.

3M. 26,25. tam p-i mor mezi vás
4 M. 13, 3. pošli sobě muže, kt. by spatřili
— 17. kteréž p-al M., aby shlédli zemi
— 21, 32. p-al Mojžíš, aby shlédli Jázer
— 22, 5. p-al posly k Balámovi

5 M. 7,20. nadto sršně p-e H. na ně 
Joz. 1,16. kamžkoli p-eš nás, půjdeme
— 2, 1. p-al Jozue dva muže špehéře tajně
— 14, 7. ve 40 letech, když mne p-al M.; 11. 

Soud. 9,23. p-al Bůh ducha zlého mezi
1 Sam.25, 5. David p-al 10 služebníků k N.
— 32. že tě p-al mně v cestu
— 26, 4. p-av David špehéře, vyzvěděl
— 30,26. p-al z těch kořistí starším Juda

2 Sam. 3,26. Joáb p-al posly za Ábnerem
— 10, 3. p-al k tobě, kt. by tě potěšili?
— 5. David p-al proti nim; 1 Par. 19, 5.
— 15,10. p-al A. špehéře do všech pokolení
— 22,17. H. p-v s výsosti; 2. 18, Í7.

1 Kr. 20, 9. o čež jsi p-al k služebníku
— 21,14. p-ali k Jezábel řkouce

2 Kr. 2,17. p-ali 50 mužů
— 6,14. p-al tam koně a vozy a vojsko
— 32. p-al ten syn vražedlníkův, aby sfal
— 9,17. jízdného pošli vstříc jim
— 17,25. p-al na ně H. lvy; 26.
— 19,16. p-al k činěni útržek Bohu

2 Par.25,27. p-ali za nim do Lachis 
Ezd. 4,18. psáni, kt jste k nám p-ali 
Neh. 6,12. a aj, Bůh nep-al ho
2. 57, 4. onť p-e s nebe, a zachová mne 

p-e Bůh milosrdenství své
— 105,17. p-al před nimi muže znamenitého
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Ž. 105, 20. p-av král, propustiti ho rozkázal
— 111, 9. vykoupení p-av lidu svému

Př. 9, 3. moudrost p-avši děvečky své, volá 
Iz. 6, 8. koho p-i, a kdo nám půjde? 

aj já, p-i mne
— 9, 8. slovo p-al Pán Jákobovi 

19,20. p-e jim spasitele a kníže
— 48,16. Panovník Hosp. p-al mne
— 61, 1. p-al mne, abych uvázal rány 

Jer. 1, 7. k čemuž tě koli p-i, jdi; 26, 12.
— 8,17. aj já p-i na vás hady nejjedovat.
— 14,14. lež prorokují; nep-alť jsem jich
— 16,16. aj, já pošli k rybářům mnohým
— 23, 32. ježto jsem já jich nep-al
— 27,15. nep-alť jsem jich, dí H.; 29, 9.
— 28,15. nep-al tebe Hospodin
— 29,31. pošli ke všechněm zajatým
— 48,12. p-i na něj ty, kt. vpády činí
— 51, 2. p-i na Babylon ty, jenž vějí

Ez. 5,17. p-i na vás hlad; 14, 13. 19. 28, 23.
— 14,13. p-al bych na ni hlad

Joel 2,19. aj, já p-i vám obilé, mest a olej 
Mich. 6, 4. p-al jsem před tváří tvou Mojž. 
Mal. 2, 2. p-i na vás zlořečenství
— 4, 5. aj, já pošli vám Eliáše proroka 

Mat. 2,16. Her. p-v zmordoval dítky v Betlémě
— 10,40. přijímá toho, kt. mne p-al
— 11, 2. Jan p-av 2 z učedníků; Luk. 7, 19.
— 13, 41. p-e Syn člověka anděly své
— 21, 1. Ježíš p-al dva učedlníky své; Mk. 11,

1. Luk. 19, 29.
— 34. p-al služebníky své k vinařům; Mk.

12, 2. atd. Luk. 20, 10 atd.
— 37. naposledy p-al k nim syna svého
— 22, 3. p-al služebníky své, aby povolali
— 4. opět p-al jiné služebníky
— 7. král p-av vojska svá, zhubil
— 24,31. p-e anděly své s hlasem velikým 

Mk. 3,14. ustanovil 12, aby je p-al kázati
— 6,17. Heródes p-av, jal Jana
— 27. král p-av hned kata, rozkázal
— 11, 3. hned je p-e sem

Luk. 9, 2. p-al, aby kázali království B.
— 52. p-al posly před sebou do městečka
— 10, 1. p-al je po dvou před tváří svou 
—■ 16. pohrdá tím, kdož mne p-al;

Jan 5, 23.
— 11, 49. p-iť k nim proroky a apoštoly
— 14,17. p-al služebníka v hodinu večeře 

16,24. p-i Lazara, ať omočí konec prstu
— 27. abys ho p-al do domu otce mého
— 20,13. p-i svého milého syna
— 20. p-ali špehéře, aby ho polapili v řeči
— 23, 7. p-al jej k Heródesovi 

24, 49. aj, já p-i zaslíbení Otce
Jan 3,17. nep-al Bůh Syna, aby odsoudil 

svět; 1 Jan 4, 9.
— 6,29. abyste věřili v toho, kt. on p-al
— 38. ale vůli toho, kt. mne p-al; 4, 34.
— 7,16. mé učení j. toho, kt. mne p-al
— 32. p-ali farizeové, aby jej jali

Jan 7, 33. odejdu k tomu, kt. mne' p-al
— 8, 29. ten, kt. mne p-al, se mnou j.
— 11, 42. aby věřili, že jsi ty mne p-al
— 12,45. vidí toho, kterýž mne p-al
— 14,26. Duch sv., kteréhož pošle Otec
— 15,26. Utěšitel, kteréhož já p-i vám
— 17,18. jakož jsi mne p-al na svět

i já jsem je p-al na svět
— 20,21. jakož mne p-al Otec, i já posílám 

Sk. 5,21. p-ali do žaláře, aby byli přivedeni
— 7,14. p-av Jozef, přistěhoval otce

10,29. pro kt. příčinu p-li jste pro mne?
— 16, 36. p-ali úředníci, abyste propuštěni
— 22, 21. já ku pohanům daleko p-i tebe
— 23, 30. ihned jsem jej p-al k tobě

Řím. 8, 3. Bůh p-av Syna svého v podobnosti 
Gal. 4, 4. p-al Bůh Syna učiněného z ženy
— 6. p-al Bůh Ducha Syna svého

1 Tes. 3, 5. p-al jsem, abych zvěděl o víře
2 Tes. 2,11. p-e jim B. mocné dílo podvodů
1 Jan 4, 9. Syna svého p-al Bůh na svět
— 10. p-al Syna svého, obět slitování
— 14. Otec p-al Syna, spasitele světa 

Zj. 1, 1. poslav skrze anděla služ. svému J.
— 22, 6. Pán Bůh p-al anděla svého
— 16. já Ježíš p-al jsem anděla svého

Posledek.
Job 42,12. požehnal H. Jobovi k p-u více 

Poslední.
5 M. 32,20. podívám se p-ím věcem jejich
— 29. ó by prohlédali na p. věci své

2 Sam.19,11. proč máte býti p. v uvedení krále
— 23, 1. tato jsou p. slova Davidova 

Job 8, 7. p. rozmnožily by se náramně
ž. 37, 37. takového člověka p. věci potěšené
— 73,17. tu jsem srozuměl p. věci jejich 

Př. 5, 4. p. věci její hořké jsou
Iz. 41, 4. já H. první i p., já sám; 44, 6. 48,

12. Zj. 1, 11. 17. 2, 8.
Dan. 9,27. utvrdí smlouvu v téhodni p-ím 
Oz. 3, 5. poběhnou k H. v p-ích Časich 
Am. 8,10. p. věci její jako den hořkosti 
Mich. 4, 1. v p-ích dnech utvrzena bude hora 
Ag. 2,10. větší bude sláva domu tohoto p-ího 
Mat. 5,26. dokudž i p-ího haléře nenavrátíš
— 12, 45. bývají p. věci člověka toho horší
—  19, 30. mnozí první budou p. a p. první;

20, 16. Mk. 10, 31. Luk. 13, 30.
— 20, 8. zaplať jim, počna od p-ích
— 12. tito p. jednu hodinu dělali
— 14. já chci tomuto p-ímu dáti
— 16. takť budou p. první atd.
— 27,64. budeť p. blud horší nežli první 

Luk. 11,26. jsou p. věci člověka toho horší
— 12,59. dokudž bys i toho p-ího haléře
— 14, 9. s hanbou na p-ím místě seděti
— 10. jda posaď se na p-ím místě 

Jan 7,37. v p. den veliký svátku toho 
Sk. 1, 8. svědkové až do p-ích končin
— 2,17. v p-ích dnech vyleji z Ducha

1 Kor. 4, 9. nás Bůh apoštoly p. okázal
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1 Kor. 15, 45. ten p. Adam v ducha obživujícího
— 51. v okamžení, k zatroubení p-imu

1 Tim. 4, 1. v p-ich časich odvrátí se někteří
2 Tim. 3, 1. v p-ích dnech nastanou časové 
žid. 1, 1. v těchto p-ích dnech mluvil nám
2 Petr 2,20. p. způsob jejich horší nežli první
— 3, 3. přijdou v p-ích dnech posměvači

1 Jan 2,18. odkudž známe, že p. hodina j. 
Juda 18. v p-im čase budou posměvači 
Zj. 2,19. ty p. (skutky) větší nežli první
— 15, 1. sedm andělů majících 7 ran p-ích

Poslednější.
5 M. 28, 44. on bude přednější, a ty p.
1 Kor. 12,24. p-imu hojnější poctivost

Poslechnouti.
2 M. 5, 2. kdo j. H. abych p-1 hlasu jelio?

7, 4. 9, 12. 11, 9.
— 6,12. synové Izr. nep-li mne

kterakž p-e mne Farao? 30.
5 M. 17,12. že by nep-1 kněze
Ž. 85, 9. p-u, co řiká Bůh ten silný H.
Iz. 55, 2. p-ěte mne raději a jezte to
— 3. p-ěte, a budeť živa duše vaše 

Jer. 7,26. však nep-li mne
— 11, 3. zlořečený, kt. by nep-1 slov smlouvy 

Ez. 33,30. pojďte a p-ěte, jaké slovo
Sk. 12,13. vyšla děvečka, aby p-la

Poslouchající.
Mk. 4,24. přidáno bude vám p-ím

Poslouchali.
1 M. 18,10. Sára p-ala u dveří stanu
2 M. 6,30. kterakž p. mne bude Farao?
— 15,26. jestliže p. budeš hlasu H.
— 19, 5. jestliže p. budete hlasu mého
— 20,19. mluv ty s námi a p. budeme
— 24, 7. cožk. mluvil H., činiti a p. budeme

5 M. 4,30. jestliže p-al bys hlasu jeho
— 7,12. když p. budete soudů těchto
— 8,20. že jste nep-ali hlasu H.
— 11,27. požehnáni, budete-li p. přikáz. H.
— 28. zlořečení, jestliže byste nep-ali
— 12,28. ostříhej a p-ej všech slov těchto
— 13, 4. hlasu H. p-ejte, jemu služte
— 18,14. národové ti věštců p-ají
— 15. proroka, jako já jsem, jeho p. bu

dete
— 19. kdo by koli nep-al slov mých
— 27,10. p-ej hlasu H. Boha

Joz. 1,17. jakž jsme p-ali Mojžíše, tak p. bud.
— 24,24. hlasu H. p. budeme 

Soud. 2,17. ani soudců svých nep-ali
1 Sam.15,22. p. lépe j., nežli obětovati
— 24,10. proč p-áš řečí lidských?

2Kr. 18,31. nep-ejtež Ezechiáše; 32. Iz. 36, 16.
1 Par. 29,23. p-al ho všecken Izrael 
Job 21, 2. p-ejte pilně řeči mé 
ž. 34,12. pojďtež ditky, p-ejte mne
— 81,14. ó byť mne byl lid můj p-al
— 106,25. nep-ali hlasu H.

Př. 1, 5. když p. bude moudrý, přibude mu

Př. 1, 8. p-ej, synu můj, cvičení otce
— 33. kdož mne p-á, bydliti b. bezpečně
— 4, 1. p-ejte, synové, učeni otcova; 8, 33,
— 8, 6. p-ejtež, nebo znamenité věci
— 12,15. kdo p-á rady, moudrý j.; 19, 20.
— 13, 1. posměvač nep-á domlouváni
— 17, 4. lhář p-á jazyka převráceného
— 19,20. p-ej rady a přijímej kázeň
— 27. přestaň p. učení, kt. od řeči
— 23,22. p-ej otce svého, kt. tě zplodil 

Kaz. 7, 5. aby někdo p-al písně bláznů 
Iz. 50,10. p-ej hlasu služebníka jeho
— 51, 1. p-ejte mne, následovnici; 7.

Jer. 7,23. p-ejte hlasu mého; 11, 4. 7.
— 11, 8. ale nep-ali
— 16,12. nep-ajice mne
— 23,16. nep-ejtež slov proroků; 27, 9. 14.
— 25, 4. jichžto nep-ali jste
— 26,13. p-ejte hlasu H. B. svého
— 32,33. nep-ají, aby přijímali naučeni
— 35,14. mluvím k vám, však nep-áte mne
— 16. lid tento nep-ají mne
— 40, 3. nep-ali jste hlasu jeho; 44, 23. 

Dan. 7,27. všickni páni jeho p. budou 
Oz. 9,17. nechti ho p.
Mat. 8,27. že ho větrové i moře p-ají? Mk. 4, 

41. Luk. 8, 25.
— 17, 5. toho p-ejte; Mk. 9, 7. Luk. 9, 35.

Sk. 3, 22. 23.
Mk. 1,27. duchům nečíst, rozkazuje a p-a ji
— 6,20. Heródes rád ho p-al
— 12,37, mnohý zástup rád ho p-al 

Luk. 2, 46. an sedí mezi doktory, p-aje jich
— 16,29. majiť proroky, nechť jich p-ají
— 31. Mojžiše a proroků nep-ají 

Jan IQ, 20. blázni, co ho p-áte?
Sk. 4,19. abychom vás vice p-ali než B.
— 5,29. více sluší p. Boha než lidí
— 6, 7. zástup kněži p-al viry
— 7,37. toho p-ejte!

Řím. 6,16. jste služebnici, kohož p-áte
1 Kor. 14, 2. nebo žádný nep-á 
Gal. 5, 7. abyste pravdy nep-ali?
Ef. 6, 1. p-ejte rodičů svých; Kol. 3, 20.
2 Tes. 1, 8. ježto nep-aji evangelium
1 Tim. 4, 1. p-ajíce duchů bludných
— 16. sebe spasíš, i ty, kt. tebe p-aji

1 Jan 4, 6. kdo zná Boha, p-áť nás
kdož není z Boha, nep-áť nás 

Posloužení.
Fil. 2,30. nedostatek při p. mně 

Posloužiti.
Job 6,24. poslužte mi k srozuměni
Iz. 28,19. sám strach tomu k srozuměni p-i
Ez. 16, 5. ať by v jednom z těch věci p-ilo
Mat. 25, 44. a nep-ili jsme tobě?
Sk. 13,36. David p-iv vůli Boží 

Posluhovati.
Mat. 8,15. p-ala jim; Mk. 1, 31. Luk. 4, 39.
— 27,55. ženy, p-ujíce jemu

Mk. 15, 41. kt. p-aly jemu;Luk. 8, 3.
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Jan 12, 2. Marta p-ala
ÍUm. 16, 2. mnohým hostem ochotně p-ala
Gal. 5,13. skrze lásku p-ujte sobě
1 Tim. 5,10. jestliže bídným p-ala

Posluchač.
Ef. 4,29. aby dala milost p-ům
2 Tim. 2,14. ale ku podvrácení p-ů
Jak. 1,22. činitelé slova, a ne p-i toliko
— 23. byl-li by kdo p. slova
— 25. nejsa p. zapomínatelný

Poslušen.
Mich. 5,15. pomsty nad národy, kt. nebyli p-i 
Sk. 5,32. těm, kt. jsou p-i jeho
— 7, 39. jehož nechtěli p-i býti otcové 

ftím. 11,30. i vy někdy jste nebyli p-i Boha
2 Kor. 2, 9. abych zvěděl, jste-li ve všem p-i 
Ef. 6, 5. buďte p-i pánů tělesných; Kol. 3,22. 
Fil. 2,12. jakož jste vždycky p-i byli
Tit. 3, 1. ať jsou knížatům p-i 
Žid. 13,17. povolni buďte správcům a p-i
1 Petr 3, 6. jako Sára p-a byla Abrahama 

Poslušenství.
1 Sam.15,22. jako když se p. koná hlasu H.?

ku p. státi (lépe) nežli tuk skopců
— 22,14. David kráčí v p. tvém

Př. 30,17. oko, kt. pohrdá p-ím matky 
ftím. 1, 5. ku p. víry mezi národy; 16, 26.
— 5,19. skrze p. jednoho spravedliví mnozí
— 6,16. komuž za služebníky ku p.

buď hříchu, buď p. k spravedlnosti?
— 15,18. čehož by neučinil ku p. pohanů
— 16,19. vaše p. všech došlo

2 Kor. 7,15. rozpomíná se na p. všech vás
— 10, 6. když naplněno bude vaše p. 

Filem. 21. jist jsa tvým p-ím
žid. 5, 8. z toho, což strpěl, naučil se p.
1 Petr 1, 2. ku p. a skropeni krví J. Kr.
— 22. duše očistili jste p-ím pravdy

Poslušný.
Ž. 103,20. p-í jsouc hlasu slova jeho 
Iz. 1,19. budete-li p-í, dobré věci 
Fil. 2, 8. p. byv až do smrti 
Žid. 5, 9. sebe p-ým původem spasení

Poslyšeti.
5 M. 32, 1. p-š i země výmluvností úst mých 

Posměch.
1 M. 39,14. Hebrejského, kt. by měl p. z nás
1 Sam.31, 4. aby neučinili sobě ze mne p-u 
Job 12, 4. za p. příteli svému jsem

v p-uť j. spravedlivý a upřímý
— 34, 7. ježto by pil p. jako vodu

Ž. 39, 9. za p. bláznu nevystavuj mne
— 44,14. vydal jsi nás ku p-u; 79, 4.
— 80, 7. aby sobě p. z nás činili
— 89,42. j. ku p-u i sousedům
— 109,25. nadto jsem jim za p.

Př. 1,22. posměvači p. sobě libovati 
Jer. 6,10. slovo H. mají v p-u
— 38,19. učinili by sobě ze mne p.
— 48,27. zdali v p-u nebyl u tebe Izrael?

Pláč 3,14. jsem v p-u se vším lidem
Ez. 5,15. budeš k útržce, p-u národům; 22, 4.
Mat. 22, 6. p. jim učinivše, zmordovali
Sk. 14, 5. aby jim p. učinili a kamenovali
Žid. 11,36. jiní p-y a mrskáním trápeni 

Posměvač.
1 M. 21, 9. viděla Sára, že syn Agar j. p.
Job 17, 2. jistě p-i jsou u mne
ž. 1, 1. kt. na stolici p-ů nesedá
— 35,16. s p-i skřípěli na mne zuby
— 102, 9. p-i moji proklínají mnou

Př. 1,22. až dokud p-i posměch libovati?
— 3,34. p-ům on se posmívá
— 9, 7. kdo tresce p-e, dochází hanby
— 8. nedomlouvej p-i
— 12. budeš-li p., sám vytrpíš
— 13, 1. p. neposlouchá domlouvání
— 14, 6. hledá p. moudrosti, a nenalézá
— 15,12. nemiluje p. toho, kt. ho tresce
— 19,25. ubí p-e, ať se hlupec dovtípí
— 29. na p-e hotovi jsou nálezové
— 20, 1. víno činí p-e
— 21,11. p. když bývá trestán
— 24. pyšného jméno j. p.
— 22,10. vyvrž p-e a odejdeť svada
— 24, 9. ohavnost lidská (j.) p.
— 29, 8. muži p-i zavozují město 

Iz. 28,14. slyšte slovo H., p-i
— 22. nebuďtež již p-i
— 29,20. kdyžto zahyne p.

Jer. 15,17. nesedám v radě p-ů
Oz. 7, 5. vztahuje ruku svou s p-i
2 Petr 3, 3. v posledních dnech p-i; Juda 18.

Posmíšek. 
ž. 123, 4. již j. nasycena duše naše p-y 

Posmíván.
Luk. 18,32. bude p. a zlehčen i uplván

Posmívání.
Mat. 20,19. vydadíť jej pohanům ku p.

Posmívati se.
1 Kr. 18,27. p-al se jim Eliáš
2Kr. 2,23. pacholata p-ali se jemu
— 4,16. nechtěj se p. služebnici své
— 19,21. p-á se tobě, králi, panna dcera S.

2 Par. 30,10. poslové chodili, p-ali se jim
— 36,16. p-ali se poslům Božím 

Neh. 2,19. p-ali se a utrhali nám
— 4, 1. Sanballat p-al se Židům 

Job 9,23. zkušováni nevinných se p-á
— 30, 1. nyní p-ají se mi mladší mne
— 39, 7. p-á se hluku městskému
— 18. p-á se koni i jezdci
— 41,20. p-á se šermováni kopím 

ž. 2, 4. Pán p-á se jim
— 22, 8. všickni, kt. mne vidí, p-ají se mi
— 52, 8. budou se báti a jemu p.
— 59, 9. p-áš se všechněm národům
— 119,51. pyšni mi se velmi p-ají 

Př. 1,26. p. se budu, když přijde to
— 3, 34. posměvačům on se p-á
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Př. 17, 5. kdo se p-á chudému
— 19,28. svědek nešlechetný p-á se soudu
— 30,17. oko, kt. se p-á otci

Iz. 57, 4. komu se to s takovou chuti p-áte?
Jer. 20, 7. každý se mi p-á
Pláč 1, 7. p-a ji se klesnuti jejimu
Mat. 9,24. p-ali se jemu; 27, 29. 41. Mk. 5, 40.

Luk. 8, 53. 16, 14. 22, 63. 23, 35. 36. 
Mk. 10, 34. p. se budou jemu
— 15,31. předni kněži p-ajice se pravili 

Luk. 14,29. aby nepočali se p. jemu
— 22, 63. kt. drželi Ježíše, pa-li se jemu
— 23, 36. p-ali se jemu i žoldnéři 

Sk. 2,13. jini p-ajíce se pravili
— 17,32. někteří se p-ali a někteří řekli

Posmýkání.
2 Par. 29, 8. H. vydal je v p.
Jer. 24, 9. vydám je v p. po král. země
— 29,18. vydám je ku p. po všech král.

Ez. 23,46. dám je v p. i v loupež
Poenésti.

2 Kor. 11, 1. ó byste mne maličko p-li 
Posouditi.

Soud. 19, 30. posuďte toho pilně
Př. 24,32. a vida to, p-il jsem toho
Jer. 2,31. ó národe! vy posuďte slova H.
Sk. 24, 22. p-im té pře vaší 

Posouzený.
1 Kr. 6, 4. okna zevnitř p-á
Ez. 40,16. byla okna p-á v pokojících 

Pospati.
Př. 6,10. maličko p-íš, maličko; 24, 33.

Pospíchání.
2. 116,11. já jsem byl řekl v p.

Pospíchati.
Joz. 10,13. slunce nep-alo k západu
2 Sam. 4, 4. chůva když p-ala utíkající
2 Par. 24, 5. ale nep-ali Levitové
ž. 31,23. když jsem p-al, řekl jsem
— 119, 60. p-ámť ostříhá ti rozkazů tvých 

Př. 1,16. p-a ji k vylévání krve; Iz. 59, 7.
— 7,23. p-al jako pták k osidlu 

Jer. 1,12. p-ám se slovem svým
— 48,16. trápení jeho p-á velice 

Sk. 20,16. p-al, aby byl v Jeruzalémě

Pospíšiti.
1 M. 18, 6. p-il Abraham do stanu
— 7. kt. p-il připraviti je
— 19,22. p-ěšiž, ujdi tam
— 43,30. p-il Jozef a hledal plakati
— 45, 9. p-ěšte a vstupte k otci mému
— 13. p-ěštež a přiveďte otce mého 

Joz. 4,10. p-il lid a přešli
— 8,14. p-ili a ráno vstávše vyšli

1 Sam.17,48. p-il i David a běžel proti Filist.
— 20,38. rychle p-ěš, nestůj
— 23, 26. p-il David, aby mohl utéci
— 27. p-ěš a přijď, nebo Filistinšti
— 25,18. p-ila Abigail

2 Sam.15,14. řekl David: P-ěšte, ať odejdeme
— 19,16. p-il také Semei vstříc Davidovi

2 Par. 35,21. kamž rozkázal Bůh, abych p-il 
Est. 6,12. Aman pak rychle p-il do domu 
Ž. 40,14. p-ěŠiž ku pomoci mé
— 55, 9. p-il bych ujiti větru prudkému
— 70, 2. abys mi spomohl, p-ěš
— 6. Bože! p-ěšiž ke mně
— 104, 7. před hřmotem hromu p-ily
— 141, 1. k toběť volám, p-ěš ke mně
— 143, 7. p-ěšiž a vyslyš mne, H-e 

Pis. 8,14. p-ěŠ, milý můj
Iz. 49,17. p í̂ť k tobě synové tvoji
— 51,14. p-iť, aby zajatý propuštěn byl

Postačiti.
1 M. 33,14. tak, jakž p. budou moci děti
4 M. 11,22. nabije se jim, aby jim p-lo?
Joz. 17,16. i tak nám nep-í ta hora
2 Par. 29,34. nemohli p. vytahovali z koží 
Iz. 40,16. nep-il by k zaníceni ohně 
Zach. 10,10. ale nep-í jim
Jan 6, 7. za 200 peněz chlebů nep-i jim 
žid. 11, 32. nep-íť mi čas k vypravování 

Postačovali.
1 M. 13, 6. nemohla jim země p.

Postava.
1 M. 39, 6. byl Jozef ušlechtilé p-y
1 Sam. 16, 7. nehleď na zrůst p-y jeho 
Pis. 7, 7. ta p. tvá podobna j. palmě 
Iz. 45,14. SabejŠti, muži veliké p-y
Mat. 6,27. kdo může přidati ku p-ě své loket 

jeden; Luk. 12, 25.
Luk. 19, 3. (Zacheus) p-y malé byl
Ef. 4,13. v míru p-y plného věku Kristova
Jak. 1,11. ušlechtilost p-y jeho zhynula

Postávali.
Jer. 4, 6. zmužile se mějte, nep-ejte 

Postavec modrý.
2M. 25, 3. 4. obět pozdviženi: p. m.
— 26, 31. uděláš oponu z p-e m-ého
— 28, 5. vezmou řemeslníci m. p.; 28.

Ez. 27, 7.
— 6. náramennik z p-e m-ého
— 31. plášť z p-e m-ého; 39, 22.
— 37. tkanici z p-e m-ého
— 36, 8. z čalounů z p-e m-ého
— 11. nadělal ok z p-e m-ého

4M. 4, 6. rouchem z p-e m-ého; 7. 9. 11. 12.
2 Par. 3,14. udělal i oponu z p-e m-ého 
Est. 8,15. v rouše královském z p-e m-ého 
Pis. 5,14. kamením drahým jako p-em m-ým 
Jer. 10, 9. z p-e m-ého j. oděv jejich
Ez. 23, 6. oděnými p-em m-ým
— 27,24. se štoučkami p-e m-ého

Postaven.
Soud. 9, 9. půjdu, abych byla p-a nad stromy?
1 Kr. 6,19. aby tam p-a byla truhla smlouvy 
Ezd. 10,14. nechť jsou p-ena knížata naše 
Dan. 12,11. p-a ohavnost hubici 
Mk. 4,21. aby p-a byla pod nádobu
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1 Tes. 3, 3. víte, že jsme k tomu p-i
1 Tim. 2, 7. p. jsem já za kazatele a apoštola;

2 Tim. 1, 11. 
žid. 5, 1. nejv. kněz za lidi bývá p. v jednáni

Postaviti.
1 M. 1,17. p-il je Bůh na obloze
— 2, 8. p-il tam člověka
— 15. p-il jej v ráji v zemi Eden
— 9,13. duhu svou p-il jsem na oblaku
— 21, 28. p-il Abraham sedm jehnic
— 28,18. Ják. p-il na znamení; 22. 31, 45. 51.
— 33, 20. p-il tu oltář
— 41,34. ať p-i úředníky nad zemí

2 M. 40, 3. p-íš tam truhlu svědectví
— 19. potom p-il Stánek v příbytku
— 24. p-il svícen v stánku úmluvy
— 26. p-il oltář zlatý v stánku úmluvy

3 M. 14,11. p-i toho člověka před H.
— 16, 7. ty dva kozly p-í před H.
— 26,17. p-ím zůřivou tvář svou proti vám

5 M. 29,13. aby tě sobě dnes p-il za lid
Joz. 4, 20. 12 kamenů těch p-il v Galgala
— 5, 7. syny, kt. p-il na místo jejich
— 18, 1. tu (v Sílo) p-ili stánek úmluvy 

Soud. 7, 5. kdož chlemtati bude, p-íš obzvlášť.
1 Sam.14,18. řekl Saul: P-v sem truhlu Boží
2 Sam.ll, 15. p-te Uriáše proti nejsilnějším
2 Kr. 4,10. p-me tam jemu ložce, stůl
2 Par. 25,16. co tě p-ili, abys byl rádcím král.
Neh. 6, 7. žes i proroky p-il, aby hlásali
— 7, 3. p-il jsem stráž z obyvatelů Jer.

Ž. 12, 6. v bezpečnosti p-ím toho
— 31, 9. p-il jsi na Širokosti nohy mé
— 40, 3. p-il na skále nohy mé
— 41,13. p-íš před obličejem svým 

Iz. 62, 6. na zdech tvých, p-ím strážné 
Jer. 15,20. nebo jsem tě p-il proti lidu
— 21,10. p-il jsem zůřivou tvář svou 

Pláč 3, 6. p-il mne v tmavých místech 
Ez. 3,17. strážným jsem tě p-il
— 24,11. p-ím ten hrnec na uhlí
— 37, 1. p-il mne uprostřed údolí 

Dan. 8,18. p-il mne tu, kdež jsem byl stál
— 11,31. p-í ohavnost zpuštění

Oz. 2, 3. abych nep-il ji tak, jakž byla
Mich. 5, 5. p-íme proti němu sedm pastýřů
Ab. 2, 9. p-il na místě vysokém hnízdo
Mat. 4, 5. p-il ho na vrchu chrámu; Luk. 4, 9.
— 18, 2. p-il je u prostřed nich; Mk. 9, 36.

Luk. 9, 47.
— 25,33. p-í ovce na pravici své 

Mk. 14, 58. jiný ne rukou udělaný p-ím 
Luk. 1,17. aby p-il Pánu lid hotový
— 2,22. aby ho p-li Pánu
— 11, 33. nep-í ji do skrýše, ale na svícen 

Jan 8, 3. p-ivše ji v prostředku
Sk. 1, 23. tedy p-li dva, Jozefa a Matěje
— 6, 6. ty p-li před obličejem apoštolů
— 23, 33. Pavla také p-li před ním 

Řím. 4,17. otcem národů p-il jsem tebe
2 Kor. 4,14. i nás vzkřísí a p-í s vámi

Ef. 5,27. aby ji sobě p-il slavnou církev
Kol. 1,22. aby vás p-il svaté
— 28. abychom p-li každého člověka

1 Tes. 5, 9. nep-il nás Bůh k hněvu
Juda 24. mocen j., vás p. před obličejem
Zj. 3, 8. p-il jsem před tebou
— 10, 2. p-il nohu svou pravou na moře

Postaviti se.
4 M. 22,22. p-il se anděl H. na cestě
5 M. 9, 2. kdo p-í se proti synům Enakovým?
— 11,25. nep-í se žádný proti vám
— 16,16. třikrát v roce p-í se každý pohl. m.
— 31,11. když přijde všecken Izr. a p-í se 

Joz. 24, 1. p-ili se před obličejem Božím 
Soud. 20, 2. p-ili se přední všeho lidu
1 Sam. 12, 7. p-te se, ať s vámi v soud vejdu
— 29, 4. aby se nám nep-il za nepřítele 

2Kr. 10, 9. ráno vyšed, p-il se
2 Par. 20, 6. kdo by se mohl p. proti tobě?
Job 1, 6. aby se p-ili před H.; 2, 1.
— 2, 1. satan, aby se p-il před H.
— 15,25. proti Všemohoucímu p-il se
— 19,25. nad prachem se p-í
— 33, 5. připrav se proti mně a p-v se
— 41, 1. kdož p-í se přede mnou? 

ž. 33, 9. rozkázal a p-ilo se
— 94,16. kdo by se byl za mne p-il
— 106,23. by se byl nep-il v té mezeře 

Iz. 47,13. nechať se nyní p-í hvězdáři
— 48,13. povolal jsem jich a hned se p-ily
— 50, 8. p-me se spolu 

Jer. 46, 4. p-te se s lebkami 
Ez. 2, 1. p-v se na nohy své
— 22,30. kt. by p-il se v mezeře 

Dan. 8,25. i proti knížeti knížat se p-í
— 11,21. na místě tohoto p-i se nevzácný 

Mk. 11,25. když se p-íte k modlení
Luk. 2, 9. anděl Páně p-il se podlé nich
— 21,36. p. se před Synem člověka
— 24, 4. muži dva p-ili se podlé nich
— 36. p-il se Ježíš u prostřed nich 

Sk. 4, 26. p-ili se králové zemští
— 12, 7. anděl Páně p-il se
— 14,10. p-v se přímě na nohách
— 24, 1. p-ili se před vladařem proti
— 25, 2. p-ili se proti Pavlovi

Zj. 11,11. p-ili se na nohách svých

Postavovati.
2 Sam.22, 34. na vysokých místech p-uje mne
2 Par. 24,11. potom ji zase p-ali na místo její 
Jer. 1,18. p-uji tě dnes jako město hrazené

Postavovati se.
Joz. 22,19. toliko proti H. se nep-ujte 
Ezd. 9,15. ač bychom neměli p. se před tváří
Job 30,20. p-uji se, ale nehledíš na mne
ž. 55, 4. s vzteklostí se proti mně p-ují 
Jer. 7,10. předce p. se budete v domě tomto 
Pláč 3, 3. toliko proti mně se p-uje
Ez. 2, 3. zpurně se p-ali proti mně
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Postel.
1 M. 49, 4. jakž jsi poskvrnil p-e mé

I Job 7,13. poodejme naříkání mého p. má
Ž. 6, 7. slzami svými p. svou smáčím
— 132, 3. nevstoupím na p. ložce

Am. 6, 4. rozkošně sobě počínají na p-ích 
| Mk. 4, 21. svíce, aby postavena byla pod p.?

Luk. 8,16. nepřikrývá jí, ani staví pod p.
Postihati.

Oz. 4, 2. vražda vraždu p-á 
Am. 9,13. p. bude oráč žence

Postihnouti.
j 1 M. 19,19. aby mne nep-io to zlé, a umřel b.
j — 31,23. p-hl ho na hoře Galádské

2 M. 14, 9. Egyptští p-li je při moři
j 3 M. 26, 5. tak že mlácení p-e vinobraní

5 M. 28, 15. zlořečenství tato p-ou tě
2 Kr. 7, 9. budeme-li čekati, p-e nás nepravost
— 25, 5. p-li ho na rovinách Jerišských;

Jer. 39, 5. 52, 8.
Jol) 23, 8. půjdu-li nazpět, nep-u ho
— 27,20. p-ou jej hrůzy jako vody 

( ž. 18,38. p-hl jsem je
Iz. 21, 3. úzkosti p-ly mne
Jer. 42,16. meč tam vás p-e
Oz. 10, 9. nep-la jich v Gabaa válka
Zach. 1, 6. soudové moji zdali nep-li otců

Postili se.
! Soud. 20,26. p-ili se toho dne; 1 Sam. 7, 6.

1 Sam.31,13. p-il se 7 dní; 1 Par. 10, 12.
2 Sam. 1,12. p-ili se až do večera
— 12,16. David p-il se a ležel na zemi
— 21. když živo bylo, p-ils se
— 22. pokudž živo bylo, p-il jsem se; 23.

1 Kr. 21,27. Achab p-il se a léhal na pytli 
Ezd. 8,23. když jsme se p-ili a hledali Boha 
Neh. 1, 4. p-il jsem se i modlil před Bohem
— 9, 1. synové Izraelští p-ícé se v žíních 

Est. 4,16. p-te se za mne za tři dni
Iz. 58, 4. nep-ite se tak
Jer. 14,12. když se p. budou, nevyslyším
Zach. 7, 5. zdaliž jste se mně p-ili?
Mat. 4, 2. Ježíš p-iv se 40 dnů, zlačněl
— 6,16. když byste se p-ili, nebývejte

aby vědomé bylo lidem, že se p-í
— 17. když se p-íš, pomaž hlavy své
— 18. aby nebylo zjevné, že se p-íš
— 9,14. proč my p-íme se často

učedlníci pak tvoji se nep-í;
Mk. 2, 18. Luk. 5, 33.

— 15. tehdyť se budou p.; Mk. 2, 20.
Luk. 5, 35.

Mk. 2,19. synové ženichovi p. se? Luk. 5, 34. 
Luk. 18,12. p-ím se dvakrát do téhodne 
Sk. 10,30. před čtyřmi dny p-il jsem se
— 13, 2. služby Páně konali, a p-ili se

Postívati se.
Iz. 58, 3. proč se p-áme 

' — 4. k sváru a různici se p-áte
Zach. 7, 5. když jste se p-ali 5. a 7. měsíce

Postižen.
5 M. 22,22. kdyby kdo p. byl 
Joz. 7,15. kdož p. bude vinný
— 16. p-o j. pokolení Judovo 

Ž. 59,13. p»i jsouce v pýše své
Př. 6, 31. ač p. jsa, navracuje; Jer. 2, 26.
— 30, 6. byl bys ve lži p.

Jer. 2,26. zloděj, když p. bývá
Jan 8, 4. tato žena j. p-a při skutku 

Postlaný.
Pis. 3,10. vnitřek jeho p. milostí 

Postoupit!.
2 M. 23, 2. nep-íš po množství ke zlému
3 M. 25, 28. p-í mu ji v čas léta milostivého
— 30. aniž ho p-i v létě milostivém

5 M. 8,19. p-il bys po bozích cizích
1 Kr. 2,28. Joáb p-il po Adoniášovi

ačkoli po Absol. byl nep-il
2 Kr. 20,10. nechť p-í stín zpátkem o deset 
Jan 12,19. aj, svět p-il po něm
— 18, 6. p-ili nazpět a padli na zem

Postranní.
5 M. 23, 2. aniž vejde do shrom. H. syn p. 
Soud. 11, 2. nebudeš děditi, nebo jsi p. ženy syn 
Př. . 5, 20. proč bys objímal život p.?
— 7, 5. od p., kt. řečmi lahodí
— . 22,14. jáma hluboká ústa p-ích 

Iz. 57, 4. zdaliž nejste símě p.?
Postrčen.

Job 34, 20. třebas o půl noci p-i bývají 
Jer. 23, 12. na níž p-i budou a padnou 

Postrpěti.
Job 13,13. p-tež mne, nechať já mluvím
— 21, 3. p-te mne, abych i já mluvil
— 36, 2. p^p mne maličko a oznámímť

Postřelen.
1 Sam.31, 3. i p. jest velmi

Postřeliti. 
lK r . 22,34. p-il krále Izrael.; 2 Par. 18, 33.
2 Kr. 9, 24. Jéhu p-il Joráma
Pláč 3,13. p-il ledví má střelami toulu svého 
Žid. 12, 20. budeť šípem p-eno

Postupovati.
Luk. 21, 8. protož nep-ujte po nich 

Posvátný.
1 Par. 9, 29. nade všemi nádobami p-ými

Posvěcen.
2 M. 29, 37. cokoli dotkne se oltáře, p-o bude
— 43. p-o bude slávou mou

3 M. 10, 3. přistupují ke mně, p. budu
— 27, 28. což slibem p-o, nejsvětějši bude

1 Sam.21, 5. však i to dnes p-o bude pro tělo 
Ezd. 8,28. vy jste p-i Hospodinu
Ez. 20,41. p. budu ve vás
— 28,22. p. budu v něm; 25. 36, 23.
— 38,23. zveleben a p. budu
— 39, 27. p. budu v nich před očima národů 

Ag. 2,13. dotkl by se, zdali bude p.?
Jan 17,19. aby i oni p-i byli v pravdě

34
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Řím. 15,16. obět, p-a jsuci skrze Ducha sv.
1 Koř. 6,11. p-i jste ve jménu Pána
— 7,14. p-ť j. nevěřící muž pro ženu
— žena nevěřící p-a j. pro muže 

Žid. 2,11. i ti, kt. p-i bývají, z jednoho
— 10,10. v kteréžto vůli p-i jsme; 29.
— 14. dokonalé učinil ty, kt. p-i bývají

Posvěcení.
2 M. 28, 3. roucha Aronovi ku p. jeho
— 29, 1. toto učiníš jim ku p. jich
— 26. hrudí ze skopce p.; 27. 31.
— 34. zůstalo-li by co masa p. až 

36. pomažeš ho (oltáře) ku p.
3 M. 8,22. rozkázal přivésti skopce p.; 29.

28. p. toto j. u vůni rozkošnou; 29. 31.
4 M. 6, 7. p. Boha jeho j. na hlavě jeho
— 7,11. dar ku p. oltáře, 84.
— 88. to bylo p. oltáře, když pomazán

2 Par. 7, 9. p. oltáře slavili za 7 dní
— 29,34. Levitové byli hotovější ku p. se 

Neh. 12,27. aby vykonali p. a veselí
ž. 30, 1. žalm při p. domu Davidova
— 114, 2. byl Juda p-ím jeho 

Sk. 21,26. o vyplnění dní toho p.
Řím. 1, 4. podlé Ducha p.
— 6,19. vydávejte údy své ku p.
— 22. máte užitek svůj ku p.

1 Kor. 1,30. učiněn j. nám i p.
2 Kor. 7, 1. konajíce p. v bázni Boží
1 Tes. 4, 3. tať j. vůle Boží, totiž p. vaše
‘— 7. nás Bůh k nečistotě, ale ku p.

2 Tes. 2,13. vyvolil vás k spasení v p. Ducha 
1 Tim. 2,15. jestliže by zůstala v p.
1 Petr 1, 2. vyvoleným v p. Ducha

Posvěcený.
2 M. 28, 38. nesl Aron nepravosti p-ých věcí
3 M. 5,16. což zhřešil, ujímaje p-ých věcí
— 22,16. žě jedli věci p-é jejich
— 27,21. bude svaté H., jakožto pole p-é
— 28. věc p-á nebude prodávána

4 M. 18,32. nepoškvrníte věcí p-ých
2 Sam. 8,11. se stříbrem a zlatém p-ým
1 Par. 22,19. nádobí Bohu p-á 
Neh. 8, 9. den tento p. j. Hospodinu 
Př. 20, 25. pohltiti věc p-ou 
Iz. 13, 3. já jsem přikázal p-ým svým 
Sk. 20,32. dědictví mezi všemi p-ými 
—- 26,18. aby díl s p-ými vzali

1 Kor. 1, 2. p-ým v Kristu Ježíši
2 Tim. 2,21. bude nádobou ke cti p-ou 
Juda 1. p-ým od B. Otce, milosrdenství

Posvěcování.
3 M. 7,37. oběti za vinu a p.; (8, 22. atd.)
4 M. 7,10. p. oltáře
Neh. 12,27. p. zdí Jeruzalémských 
Dan. 3, 2. 3. aby přišli ku p. obrazu

Posvěcovati.
2 M. 31,13. já jsem H., kterýž vás p-uji
1 Kr. 8, 63. p-li domu Hosp.; 2 Par. 7, 5.
1 Par. 26,28. kdo koli p-al čeho, dával

2 Par. 29,17. p-li domu H-ova za osm dní 
Job 1, 5. posílával Job a p-al jich 
li. 8,13. Hosp. zástupů samého p-ujte
— 29,23. p-ují jména mého

p. budou svátého Jákobova 
Ez. 7, 24. poškvrněni budou, kt. jich p-ují 
Mat. 23,17. či chrám, kt. p-uje zlata?
— 19. či oltář, kt. p-uje daru?

Jan 17,19. já p-uji sebe samého za ně 
žid. 2,11. kt. p-uje, i ti, kt. p-eni bývají
— 9,13. jestližeť krev p-uje k očištění
— 18. ani onen bez krve nebyl p.

1 Petr 3,15. Pána B. p-ujte v srdcích svých

Posvěcovati se.
2 M. 19,22. sami kněží p-ují se; 1 Par. 15, 14. 
Iz. 66,17. ti, kt. se p-ují v zahradách
1 Tim. 4, 5. p-uje se skrze slovo Boží

Posvěděovati.
Job 29,11. oko vida p-alo mi
Ab. 2,11. suk z dřeva p. bude toho
Luk. 4,22. všickni jemu p-ali

Posvětitel.
3 M. 20, 8. já jsem Hosp. p. váš; 22, 9. 32.
— 21,23. já jsem Hosp. p. jejich; Ez. 20, 12.

Posvětiti.
1 M. 2, 3. dni 7. a p-il ho; 2 M. 20, 11.
2 M. 13, 2. p-ť mi všeho prvorozeného; 4 M. 3,

13. 8, 17. 5 M. 15, 19.
— 19,10. p-ť jich dnes a zítra
— 28, 41. p-íš mi jich, aby úřad kněžský 

29,44. Arona a synů p-ím; 30, 30. 40, 13.
— 32,29. P-tež dnes rukou svých H-u

3 M. 8,30. p-il Arona i roucha jeho
— 25,10. p-íte léta padesátého
— 27,28. věc, kt. by slibem p-il H.

4 M. 20,12. abyste p-ili mne před očima
5 M. 32,51. proto že jste nep-li mne 
Joz. 7,13. p-ť lidu; žid. 13, 12.
Soud. 17,12. i p-il Mícha rukou Levity
1 Kr. 9, 3. p-il jsem domu toho; 2 Par. 7, 16.
— 13, 33. kdo jen chtěl, p-il ruky jeho

2 Par. 29, 5. p-te i domu H. Boha otců 
Ezd. 6,16. p-ili domu Božího s radostí 
Jer. 1, 5. nežlis vyšel z života, p-il jsem tě 
Joel 2,16. p-te shromážděni
Mich. 4,13. p-ím H. jmění jejich 
Jan 10, 36. mně, kteréhož p-il Otec
— 17,17. p-iž jich v pravdě své

Ef. 5, 26. aby ji p-il očistiv obmytím vody
1 Tes. 5, 23. Bůh pokoje p-iž vás
žid. 2,10. aby vůdce spasení jejich p-il
— 13,12. aby p-il lidu vlastní krví

Posvětiti se.
3M. 11, 44. p-tež se a svati buďte; 20, 7.
4 M. 11,18. p-tež se k zítřku; Joz. 7, 13.
Joz. 3, 5. p-tež se, zítra učiní H. divné
1 Sam.16, 5. p-te se a pojďte k oběti
1 Par. 15,14. p-ili se kněží i; 2 Par. 5, 11.
2 Pár. 31,18. dověrně p-ili se v svatosti
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Mat. 6, 9. p-ť se jméno tvé; Luk. 11, 2.
Sk. 21,24. ty přijma, p-ť se s nimi 

Posvícení.
Jan 10, 22. bylo p. v Jeruzalémě 

Posypán.
Job 18,15. p-o bude obydlí jeho sirou 
Pláč 2,10. p-aji prachem hlavy své 

Posýpati.
Ž. 147, 16. jíním jako popelem p-á 

Pošeptati.
Iz. 7, 18. p-ce H. muchám při řekách Eg. 

Pošetilý.
Jer. 29, 26. pozor na každého muže p-ého

Poskvrna.
3 M. 4, 3. volka bez p-y
— 28. samici bez p-y; 32. 4 M. 6, 14.
— 13, 2. p. pobělavá; 19. 23. 26. 38. 39. 14, 56.
— 14, 54. ten j. zákon p-y černé

22,19. samce bez p-y; 4, 23. 4 M. 6, 14.
2 Sam.14,25. nebylo na něm p-y
Job 11,15. pozdvihneš tváři své z p-y
— 31, 7. rukou mých chytila-li se jaká p. 

Pis. 4, 7. není na tobě p-y
Jer. 23,15. od proroků Jeruzal. vyšla p.
Ez. 36, 25. ode všech p-n očistím vás
— 29. vysvobodím vás z p-n vašich 

Dan. 1, 4. mládence, na nichž by nebylo p-y 
Sk. 15,20. ať se zdržují od p-n modl 
2Kor. 7, 1. od všeliké p-y těla i ducha
Ef. 5, 27. církev nemající p-y, ani vrásky
1 Tim. 6,14. jsa bez p-y a bez úhony
2 Petr 2,13. p-y a mrzkosti, ti, kt. hodujíce

— 20. kt. ušli p-n světa
— 3,14. abyste bez p-y nalezeni byli 

Juda 12. tiť jsou na hodech vašich p-y
Poškvrněn.

Ž. 106, 38. p-a j. země těmi vraždami 
Iz. 24, 5. i ta země p-a j.
Jer. 3, 1. by nebyla p-a země ta?
Ez. 4,14. duše má není p-a mrchami

— 7, 24. p-i budou, kt. jich posvěcují 
Ef. 1, 4. abychom byli svati a nep-í 
Tit. 1,15. p-a j. mysl jejich i svědomí 
Žid. 12,15. skrze nějž by p-i byli mnozí 
Zj. 14, 4. ti, kt. s ženami nejsou p-i

Poškvrněný.
3 M. 21, 7. 14. (kněží) ženy p-é nevezmou sobě
4 M. 5, 2. ať vyženou nad mrtvým p-ého
2 Par. 23,19. aby tam nevcházel p.
Iz. 6, 5. jsem člověk p-é rty maje
— 59, 3. nebo ruce vaše jsou p-é krví 

Ez. 22,26. mezi svatým a p-ým rozdílu 
Sof. 3, 1. běda městu tomuto p-ému!
Mal. 1, 7. přinášejíce obět p-ou
Tit. 1,15. p-ým nic není čistého 
Juda 23. i tu skrze tělo p-ou sukni 

Poškvrniti.
1 M. 34, 5. uslyšev Jákob, že p-il Diny; 13.
— 49, 4. jakž jsi p-il postele mé

2 M. 20, 25. p-íš ho (oltáře)

2 M. 31, 14. kdož by soboty p-il, umře
3 M. 15, 31. by p-ili příbytku mého; 4 M. 19,13.
— 18, 21. aby nep-il jména B.; 20, 3. 21, 6. 

19, 8. svatosti Hospodinovy p-il
— 21,12. nep-í svatyně Boha svého; 23.

4 M. 18, 32. nep-íte věcí posvěcených
— 19, 20. svatyně II. p-il; Ez. 5, 11.

2 Kr. 23, 8. p-il výsosti, na nichž kadívali
— 10. p-il také i Tofet, jenž j. v údolí
— 16. p-il ho (oltář) vedlé řeči H.

1 Par. 5, 1. když p-il lože otce svého
Ž. 74, 7. p-ili příbytku jména tvého
— 79, 1. p-ili chrámu svatosti tvé
— 89, 32. by ustanoveni mých p-ili
— 35. nep-ímť smlouvy své

Jer. 2, 7. p-ili jste země mé; 3, 2. 9.
Ez. 7, 22. (bezbožní) p-í svatyně mé
— 9, 7. p-te domu a naplňte síně zbitými
— 18, 6. manželky bližního by nep-il; 15.
— 11. ženy bližního svého by p-il
—■ 20,13. soboty mé p-ili náramně; 16. 24.
— 23, 39. do svatyně mé, aby ji p-ily
— 24,21. aj, já p-ím svatyně své
— 28,18. p-il jsi svatyně své
— 36, 20. p-ili jména svatosti mé; 23. Am. 2, 7. 

Dan. 11, 31. p-í svatyně a pevnosti
Mal. 1, 7. čímž jsme tě p-ili?
Mk. 7,15. což by jej p. mohlo
Sk. 21, 28. p-il svátého tohoto místa

24, 6. pokoušel se, aby chrámu p-il
Zj. 3, 4. kt. nep-ily roucha svého 

Poškvrniti se.
3 M. 18, 24. těmito věcmi p-ili se pohané 
Oz. 9, 4. kdož by koli jedli, p-ili by se 
Jan 18, 28. nevešli, aby se nep-ili

Poškvrňovati.
3 M. 19,12. aniž p-uj jména B. svého; 22, 2.
— 22,15. aby ncp-ali věcí svátých 

Neh. 13,17. p-ujíce dne sobotního; 18.
— 29. proti těm, kt. p-ují kněžství 

Iz. 56, 2. ostříhaje soboty, aby ji nep-al
— 6. aby soboty nep-ali

Ez. 20, 29. jména mého svátého nep-ujte dary
— 22, 8. sobot mých p-uješ; 23, 38.
— 26. kněží svaté věci mé p-ují
— 33,26. každý ženy bližního p-ujete
— 43, 8. p-ali jména svatosti mé
— 44, 7. p-ali i domu mého 

Sof. 3, 4. kněží p-ují věci svaté 
Mal. 1, 12. ačkoli vy ho p-ujete
— 2, 11. p-u je Juda svatosti H-ovy 

Mat. 15, 11. ne to p-u je člověka; 20.
toť p-u je člověka; 18. Mk. 7, 20, 23. 

1 Kor. 3,17. kdo chrámu Božího p-uje
Juda 8. podobně i tito tělo p-ují 

Poškvrňovati se.
3 M. 18, 24. nep-ujtež se žádnou touto věcí
Jer. 2, 23. nep-ala jsem se
Dan. 1, 8. aby se nep-al pokrmem
Oz. 5, 3. p-uje se Izrael
— 6,10. smilstvím p-uje se Izrael



532 Poškvrňovati se —  Potěšení.

1 Kor. 8, 7. svědomí, jsuci mdlé, p-uje se 
Juda 10. jako hovada v tom se p-ují

Poskvrňující.
Mat. 15, 20. tyť jsou věci p. člověka 
Zj. 21, 27. nevejdeť do něho nic p-ího 

Pošlapán.
Iz. 28, 3. p-a bude koruna pýchy 
Jer. 30,16. kt. tě pošlapávají, p-i budou 
Mat. 5,13. než aby byla od lidí p-a 
Luk. 8, 5. jedno padlo podlé cesty, i p-o j.

Pošlapáni.
Iz. 10, 6. položil jej v p. jako bláto
— 22, 5. j. den ssoužení a p.

Pošlapaný.
Iz. 14,19. zavržen jsi jako mrcha p-á 

Pošlapati.
Soud. 5,21. všecko to p-ala jsi duše má
2 Kr. 7,17. p-al (ho) lid v bráně; 20.
— 9, 33. a tak p-al ji

ž. 60,14. onť p-á nepřátely naše
91,13. p-áŠ lvíče i draka 

Iz. 41,25. p-á je jako hrnčíř hlínu
— 63, 6. p-al jsem národy v hněvě
— 18. nepřátelé p-ali svatyni tvou 

Jer. 12,10. pastýři p-ají podíl můj 
Pláč 1,15. p-al Pán všecky mé silné 
Mal. 4, 3. p-áte bezbožné

Pošlapávající.
Iz. 16, 4. p. vyhlazen bude ze země

Pošlajpávati.
1 Sam. 2, 29. proč p-áte obět mou?
Ž. 44, 6. ve jménu tvém p-ali jsme 
Iz. 26, 6. p-á je noha, nohy chudého 
Jer. 30,16. kt. tě p-ají, pošlapáni budou 
Dan. 7, 7. ostatek nohama svýma p-ala; 19. 
Zach. 10, 5. p-ajíce do bláta na ulicích 
žid. 10,29. kdož by Syna Božího p-al

Pošlý.
4 M. 24,19. panovati bude p. z Jákoba

Pošmourný.
Kol. 2, 23. tvárnost moudrosti v pokoře p-é

Pošmuřovati.
Mat. 6,16. p-ují tváří svých

Pošta.
Jer. 51,31. p. jedna druhou potká 

Pošva.
1 Sam.17, 51. David meč jeho dobyl z p-y 
Jer. 47, 6. meči H., navrať se do p-y své 
Ez. 21, 3. vytáhnu meč svůj z p-y jeho 
Jan 18,11. schovej meč svůj do p-y

Pot.
1 M. 3,19. v p-u tváři své chléb jisti budeš 
Ez. 44,18. nepřepasují se, což by p. vyvodilo 
Luk. 22, 44. učiněn j. p. jeho jako krůpěj krve

Potácení.
Zach. 12, 2. číši, kt. ku p. přivede národy

Potáceti se.
Iz. 28, 7. p-e jí se od nápoje opojného; 29,9. 
Jer. 25,16. aby p-eli se, anobrž bláznili

Potáhnouti.
1 Kr. 6, 32. p-hl cherubíny a palmy zlatém

Potahovati. Viz: Táhnouti.
Iz. 40,19. zlatník zlatém ji p-uje  
Oz. 11, 4. p-al jsem jich provázky lidskými 

Potažen.
Ez. 37, 8. koží p-y byly

Potažení.
1 Par. 29, 4. zlata a stříbra k p. stěn domů

Potentát.
Dan. 2,10. žádný p. takové věci se nedoptával

Potěšen.
Př. 23, 24. bývá p. otec spravedlivého
—  24,25. kt. kárají, budou p-i 

Mat. 5, 4. oni p-i budou
Sk. 20,12. byli velice p -i
—  27, 36. p-i byvše všickni, pojedli 

Řím. 1,12. abych spolu s vámi p, byl
2 Kor. 1, 4. kt. i my p-i jsme od Boha
—  7,13. p-iť jsme z potěšení vašeho 

Kol. 2, 2. aby p-a byla srdce jejich
1 Tes. 3, 7. p -i jsme, bratří, z vás

Potěšeně.
Ž. 68,12. těch, kt. p. zvěstovaly, zástup

Potěšení.
5 M. 28,47. že jsi nesloužil Hospodinu s p-ím  
Job 21, 2. bude mi to za p. od vás
—  25. kt. nikdy nejídal s p-ím  

ž. 51,10. dej mi slyšeti radost a p.
—  119, 76. milosrdenství tvé ku p. mému
—  92. byť zákon tvůj nebyl mé p.
—  137, 6. nebudu míti néjvětšího p.

Př. 8,30. a byla jsem p. na každý den
—  10,28. očekávání spravedlivých j. p.

Iz. 54,11. ó ssoužená, p. zbavená!
—  57,18. jemu p. navrátím i těm, kt. kvílí
—  66,11. sytiti se z prs p. jeho

Jer. 15,16. měl jsem slovo tvé za radost a p.
—  16, 7. číše p. po otci jejich

Joel 1,12. odňato p. od synů lidských 
Luk. 2,25. očekávající p. Izraelského
—  6,24. vy již máte p. své

Sk. 9,31. rozhojňovali se p-ím Ducha sv.
—  14,17. naplňuje p-ím srdce naše
—  15,31. radovali se z toho p.

Řím. 15, 4. abychom skrze p. písem naději
—  5. Bůh snášelivosti a p.

1 Kor. 14, 3. mluví napomínání i p.
2 Kor. 1, 3. Bůh všelikého p.
—  4. p-ím, k. i my potěšeni jsme
— 5. skrze Kr. rozhojňuje se p. naše
—  6. soužení pro vaše p. a spasení

potěšováni pro vaše p. a spasení
—  7. účastníci utrpení i p.
—  7, 4. naplněn jsem p-ím
—  13. potěšeniť jsmé z p. vašeho
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Fil. 2, 1. jest-li jaké p. v Kristu
Kol. 4,11. pomocníci moji, kt. byli mé p.
2 Tes. 2,16. Otec náš, kt. dal p. věčné 
Filem. 7. radost máme a p. z lásky tvé 
Žid. 6,18. abychom měli přepevné p.

Potěšený.
Ž. 37, 37. takového poslední věci jsou p-é 
Iz. 52, 7. nohy toho, ježto p-é věci zvěstuje 
žid. 12,11. trestáni nezdá se býti p-é

Potěšitelný.
Zach. 1,13. odpověděl H. andělu slovy p-ými

Potěsitel.
Kaz. 4, 1. křivdu trpících, ježto nemají p-e 

kt. se ssužuji a nemají p-e 
Pláč 1, 2. nemá žádného p-e
— 16. j. vzdálen ode mne p.

Potěšiti.
Rut 2,13. poněvadž jsi mne p-il
2 Sam.10, 2. aby ho p-il skrze služebníky své
— 12,24. David p-iv Betsabé manželky 

Job 7,13. když myslím: P-í mne lůže mé 
ž. 69,21. zdali by kdo p. chtěli
— 86, 4. p-š duše služebníka svého
— 119,82. skoro-liž mne p-íš?

Iz. 49,13. p-il H. lidu svého; 52, 9.
— 51, 3. p-il H. Siona (Zach. 1, 17.)

Jer. 31,13. p-ím jich a obveselím je
Pláč 1, 9. žádného, kdo by ji p-il; 17. 21.
— 2,13. koho tobě přirovnám, abych tě p-il

1 Kor. 16,18. p-ili mého ducha i vašeho
2 Kor. 7, 6. p-il nás B. skrze příchod Titúv 
Ef. 6,22. aby p-il srdcí vašich; Kol. 4, 8.

Potěšiti se.
1 M. 24,67. p-il se Izák po smrti matky
— 38,12. p-iv se 2as, šel do Tamnas 

ž. 77, 3. nedala se p. duše má
Iz. 1,24. jáť Se p-ím nad protivníky
Jer. 31,15. Ráchel nedala se p.; Mat. 2, 18. 
Ez. 5,13. prchlivostí svou na ně i p-ím se
— 14,22. p-ite se nad tím zlým
— 31,16. nad čímž se p-ila všecka dříví
— 32,31. Farao p-í se nade vším množstvím 

Mat. 2,18. Ráchel plačící nedala se p.

Potěšování.
Job 15,11. malá jsou tobě p. Boha silného?
Ž. 94,19. tvá p. obveselovala duši mou

Potěšovati.
Job 29,25. jako král, když smutných p-uje
— 42,11. p-ali ho nade všim zlým

Ž. 23, 4. prut tvůj a hůl tvá mne p-uje 
Iz. 40, 1. p-ujte, p-ujte lidu mého
— 51,19. hlad a meč; kdo tě p-al?
— 66,13. v, Jeruzalémě p-áni budete '

Zach. 10, 2. věšťci marnosti p-ují
2 Kor. 1, 4. abychom i my mohli p.
1 Tes. 4,18. p-ujte jedni druhých
— 5,14. p-ujte choulostivých

2 Tes. 2,17. Bůh p-ujž srdci vašich

Potěšovati se.
Job 6,10. mám ještě, čím bych se p-al 
ž. 119, 52. soudy tvé, kt. se p-ují
— 70. já zákonem tvým se p-uji

1 Kor. 14,31. můžete všickni se p.
2 Kor. 13,11. p-ujte se, jednostejně smyslte

Potírati.
ž. 44, 6. v toběť jsme protivníky p-ali
— 94, 5. až dokud budou lid tvůj, H., p.
— 143, 3. p-á až k zemi život můj 

Př. 22,22. aniž p-ej chudého v bráně 
Am. 4, 1. p-áte nuzné

Potískati.
1 M. 25, 22. když se děti p-aly v životě 

Potkati.
1 M. 33, 8. k čemu j. houf, kt. jsem p-al? 
Soud. 20, 34. nevěděli o tom, že je p. mělo zlé
2 Kr. 4,29. jestliže p-áš koho, nepozdravuj ho 
ž. 116, 3. úzkosti hrobu p-aly mne
Př. 7,10. žena p-la ho v ozdobě nevěstčí
— 11,27. kdož hledá zlého, p-á jej
— 12,21. nep-á spravedlivého žádná těžkost 

Jer. 13,22. proč by mně to p. mělo?
— 51,31. pošta jedna druhou p-á 

Am. 9,10. aniž p-á nás to zlé
Mk. 14,13. p-áť vás člověk džbán vody nesa;

Luk. 22, 10.
Luk. 8,27. p-al jej muž nějaký z města
— 9,37. p-al jej zástup mnohý

Potkati se.
1 M. 24,12. dejž, ať se p-á se mnou dnes to
— 32, 1. p-ali se s ním andělé Boži
—. 17. když se p-á s tebou Ezau bratr

2 M. 3,18. H. Bůh Hebrejský p-al se s námi
— 4,27. p-al se s ním na hoře Boži

4 M. 23, 3. půjdu, zdali by se p-al se mnou H.
— 4. p-al se Bůh s Balámem; 16.

Soud. 14, 5. lev mladý řvoucí p-al se s ním
1 Sam.10, 3. p-a ji se s tebou tři muži
— 5. p-á se s tebou zástup proroků

2 Sam.15, 32. p-al se s ním Chusai Architský
— 18, 9. p-al se Abs. se služebníky Dav.

1 Kr. 18, 7. aj, Eliáš p-al se s ním
2 Kr. 9,21. Jorám a Ochoziáš p-li se s Jéhu
— 10,15. nalezl Jonadaba, kt. se s ním p-al 

ž. 85,11. milosrdenství a víra p-ji se spolu 
Př. 17,12. lépe člověku p. se s nedvědicí
Iz. 36, 8. p-ej se s pánem mým králem 
Oz. 13, 8. p-ám se s nimi jako nedvěd osiřelý 
Am. 5,19. p-al by se s ním nedvěd 
Mat. 8,28. p-ali se s nim dva ďábelníci
— 28, 9. aj, Ježíš p-al se s nimi

Mk. 5, 2. hned se s ním p-al člověk z hrobů 
Luk. 14,31. mohl-li by s 10.000 p. se s tim
— 17,12. p-lo se s ním 10 mužů malomocných 

Jan 4,51. p-li se s ním služebníci jeho
Sk. 16,16. že děvečka nějaká p-ala se s námi 

Potkávati se.
Př. 22, 2. bohatý a chudý p-aji se
— 29,13. chudý a dráč p-aji se
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Potknouti se.
Ž. 27, 2. nepřátelé moji sami se p-li a padli 

Potlačení.
Iz. 42,24. kdo vydal v p. Jákoba?

Potlačený.
5 M. 28,33. nebudeš než p. a potřený 
Soud. 5,13. p-ému dopomoženo k opanování 
Iz. 1,17. pozdvihněte p-ého
— 18, 2. jděte, poslové k národu p-ému
— 7. dar od národu p-ého
— 42,22. lid tento obloupený j. a p.

Potlačiti.
2 Sam.22, 43. jako bláto p-il jsem je 
Ž. 119,122. tak aby mne pyšni nep-ili 
Mat. 7, 6. ať by snad nep-ily jich nohama
2 Koř. 4, 8. ale nebýváme cele p-i 

Potlačovat!, 
ž. 119,118. p-uješ všecky ty, kt. odstupuji 
Iz. 17,14. tenť j. podil těch, kt. nás p-ují 

Potlouci.
Luk. 12,36. jakž by přišel a p-kl, otevřeli 
Sk. 12,13. když Petr p-kl na dvéře 

Potmě.
Job 24,16. podkopávají p. i domy 

Potoční.
Job 22,24. místo kamení p-ího zlata z Oíir 
Př. 30,17. oko, vyklubí krkavci p.
Iz. 57, 6. mezi hladkými kameny p-ími j. díl

Potok.
1 M. 41, 2. z toho p-u vycházelo sedm krav
4 M. 34, 5. p. Egyptský; Joz. 15, 4. 1 Kr. 8, 65.

2 Par. 7, 8. Iz. 27, 12.
5 M. 2,13. p. Záred; 14.
— 24. p. Arnon; 3, 12. 16. 2 Kr. 10, 33.
— 37. p. Jabok; 3, 16.
— 9,21. vsypal jsem prach jeho do p-a 

Joz. 17, 9. odkudž sstupuje ku p-u Kana
na poledne tomu p-u 

Soud. 5,21. p. Kedumim
p. Císon; 1 Kr. 18, 40.

1 Sam.30, 9. p. Bezor; 10. 21.
2 Sam. 15,23. p. Cedron; 1 Kr. 2, 37. 15, 13. 2 Kr.

23, 6. 12. 2 Par. 15, 16. 29, 16. 30,
14. Jan 18, 1.

— 17,13. a vtrhneme je až do p-a
— 20. přešliť jsou ten p.
— 24, 5. p. Gád

1 Kr. 17, 3. p. Karit; 5.
2 Kr. 3,16. nadělej v tomto p-u dolů
— 17. p. tento naplněn bude vodou
— 19,24. vysušil jsem p-y podmaněných 

Job 6,15. bratři zmýlili mne jako p.
pominuli jako prudci p-ové

— 22,16. p. vylit j. na základ jejich
— 30, 6. bydliti v výmolích p-ů

2. 36, 9. p-em rozkoši svých napájíš je
— 46, 5. p. a pramenové jeho obveseluji
— 65,10. p. Boži naplňován bývá
— 74,15. ty jsi otevřel vrchoviště a p-y

Ž. 78,16. vyvedl p-y ze skály
— 104,10. vypouštíš p-y přes údolí
— 110, 7. z p-a na cestě piti bude
— 126, 4. jako p-y na vyprahlou krajinu 

Př. 18, 4. p. rozvodnilý pramen moudrosti 
Iz. 15, 7. statky odnesou ku p-u Arabim
— 19, 6. vyschnou p-ové Egyptští
— 7. tráva okolo p-a při pramenu p-a
— 23, 3. užitek p-a
— 30,25. pramenové a p-ové vod
— 28. duch jeho jako p. rozvodnilý
— 32, 2. jako p-ové vod na místě suchém
— 34, 9. obráceni budou p-ové její v smolu
— 35, 6. vyprýšti se p-ové na pustinách
— 44, 3. vyleji p-y na Vyprahlost
— 27. p-y tvé vysuším
— 48,18. bylť by jako p. pokoj tvůj
— 66,12. na něj jako p. rozvodnilý slávu 

Jer. 17, 8. stromu při p-u pouštějícímu koř.
— 46, 8. Egypt jako p. se valí

Pláč 2,18. vylévej jako p. slzy dnem i nocí
— 3,48. p-ové vod tekou z očí mých

Ez. 31, 4. p-y opuštěn byl vůkol kmen jeho
— 32,14. p-ové jejich jako olej půjdou
— 34,13. pásti je budu při p-ích
— 35, 8. při p-ích tvých zbití mečem
— 47, 5. p., kt. jsem nemohl přebřisti 

Dan. 7,10. p. ohnivý tekl od něho
— 8, 3. u toho p-a stál skopec jeden 

Joel 1,20. proto že vyschli p-ové vod 
Am. 5,24. spravedlnost jako p. silný
— 8, 8. zatopena jako p-em Egypt.; 9, 5. 

Zj. 22, 1. p. čistý vody živé
— 2. s obou stran p-a bylo dřevo života

Potom (na potom).
1 M. 18, 5. posilníte srdce, p. půjdete
— 49,19. však on zvítězí p.

2M. 3,20. p. propustí vás
— 13,14. by se tebe vzeptal syn tvůj p.

2 Sam.13,15. p. vzal ji Amon v nenávist 
Job 18, 2. pomyslte na to, a p. mluviti 
ž. 73,24. p. v slávu přijmeš mné
Př. 3,28. neříkej: Odejdi, p. navrať se
— 29,11. moudrý na p. zdržuje jej

Iz. 42,23. aby se bedlivěji chtěl míti nap.?
Jer. 31,17. jest čáka, žeť se p. navrátí
Mat. 5,24. p. přijda obětuj dar svůj
— 24,21. aniž kdy p. bude (souženi vel.) 

Luk. 22,59. p. asi po jedné hodině jiný
Potomek.

2 M. 27,21. řád věčný, kt. zachováv. budou p-i
1 Kr. 21,21. odejmu p-y tvé, a vyplénim
Job 5,25. p-ci tvoji jako bylina zemská
— 18,20. nade dnem jeho zděsí se p-ci 

ž. 49,14. p-ci jejich ústy to schvaluji
— 71,18. v známost uvedu p-ům silu tvou
— 78, 4. p-ům svým vypravovati budou
— 102,19. budeť to zapsáno pro budoucí p-y
— 109,13. p-ci jeho z kořene vyťati buďte 

Kaz. 4,16. ani p-ci nebudou se těŠiti z nčho 
Iz. 44, 3. vyleji požehnáni své na p-y tvé
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Iz. 65,23. símě požehnaných, i p-ové jejich 
Jer. 11,23. nebudou miti p-ů 
Mich. 4, 7. dám té kulhavé p-y 
Žid. 11,12. z jednoho rozplodilo se p-ů 

Potomní.
1 M. 49, 1. co se s vámi díti b. p-ích dnů 
ž. 48,14. uměli vypravovati věku p-ímu
— 78, 6. aby to poznal věk p.

Př. 31,25. nestará se o časy p.
Potopa.

1 M. 6,17. já uvedu p-u vod na zemi
— 7, 6. když ta p. přišla na zemi
— 9,11. nebude vyhlazeno vodami p-y

aniž bude více p. k shlazeni země
— 10, 1. jimž se tito synové zrodili po p-ě 

ž. 29,10. H. nad p-ou seděl
Iz. 54, 9. jest to u mne, co při p-ě Noé 
Mat. 24,38. jakož za dnů před p-ou žrali
— 39. nezvěděli, až přišla p.

Luk. 17,27. přišla p. a zahladila všecky
2 Petr 2, 5. když p-u na svět bezbožníků uvedl

Potopen.
Jer. 51,64. tak p. bude Babylon 

Potracovati.
Job 21,10. kráva jejich nep-uje plodu 

PotrápitL
5 M. 8,16. aby tě p-il a zkusil
1 Kr. 11,39. p-imť semena Davidova pro tu věc

Potratiti.
2 M. 23,26. nebudeť, kt. by p-ila, v zemi 
Joel 2,10. hvězdy p-i blesk svůj; 3, 15.
1 Tim. 1,19. kt. někteří p-ivše, zhynuli u víře

Potrava.
1 M. 6,21. nabeř s sebou všeliké p-y
— 41,35. ať shromáždí všeliké p-y
— 42, 1. vida Jákob, že p. byla v Egyptě
— 25. dána jim byla p. na cestu
— 43, 2. nakupte nám něco p-y
— 4. nakoupíme tobě p-y 

Joz. 1,11. nachystejte sobě p-y 
Soud. 7, 8. nabral lid v ruce své p-y
1 Sam.22,10. dal jemu p-y
1 Kr. 4,22. ku p-ě Šalomounovi na den
2 Par. 11,23. dal jim p-y hojně 
Neh. 10,31. jakékoli p-y na prodaj
— 13,15. když prodávali p-u (v sobotu) 

ž. 59,16. nechať těkají a p-y hledají
— 132,15. p-u jeho požehnáním rozmnožím
— 144,13. Špižírny ať vydává ji p-y
— 147, 9. kt. dává hovadúm p-u jejich 

Přt 6, 8. shromažďuje ve žni p-u svou 
Dan. 4, 9. z něho p-u měl všeliký živočich 
Oz. 11, 4. podávaje p-y jemu
Sk. 12,20. p-u měly z království

Potrestaný.
2 Kor. 6, 9. jako p-i, a nezmordováni
2 Petr 2, 9. ke dni soudu p-ých dochovati

Potrestati.
3 M. 19,17. svobodně p-ceš bližního

Ž. 119, 75. že jsi mne hodně p-al
Př. 19,25. p-ci rozumného
Oz. 7,15. p-av posiloval jsem ramen jejich
Zach. 3, 2. p-ciž tě H., satane; (Juda 9.)
Mat. 18,15. p-ci ho mezi sebou a jím samým 
Luk. 9,55. p-al jich, řka: Nevíte, čího jste
— 17, 3. zhřeŠil-li by proti tobě, p-ci ho
— 19, 39. mistře, p-ci učedlníků svých
— 23,16. protož p-a je propustím ho; 22.

Potrhati.
Jer. 2,20. p-al jsem to, čím jsi svázána 

Potrhnouti se.
Luk. 24,28. p-h se, jako by chtěl dále jiti 

Potroskotán.
Ez. 6, 6. p-i budou ukydaní bohové

Potrpěti.
1 Petr 5,10. když maličko p-íte

Potrvati.
Job 6,11. jaká je síla má, abych p. mohl? 
ž. 30, 6. z večera p-á pláč 

Potřásati.
2Kr. 19,21. p-á za tebou hlavou dcera Jeruz. 

Iz. 37,22.
Job 16, 4. zdaliž bych p-al na vás hlavou?
Ž. 22, 8. a hlavami p-aji
— 109,25. když mne uhlédaji, p-aji hlavami 

Mk. 15,29. rouhali se jemu, p-ajíce hlavami
Potřásati se.

Neh. 9, 37. i nad těly našimi se p-ají 
Luk. 3,14. nad žádným se nep-ejte 

Potřeba.
2 M. 1,14. robotami mimo všelikou p-u svou 
Soud. 3,24. jest na p-ě v pokoji letním
1 Sam .24, 4. všel Saul na p-u
2 Kr. 4,13. máŠ-li jakou p-u před králem 
1 Par. 22, 5. připravím mu p-b
Ž. 104,14. aby rostla bylina ku p-ě člověku 
Př. 30, 8. živ mne pokrmem vedlé p-y mé 
Jer. 49, 9. by Škodili nad p-u svou? Abd. 5. 
Řím. 12,13. v p-ách svátými se zdělujíce
1 Kor. 7,26. j. to dobré pro nastávající p-u 
Fil. 4,19. B. můj naplniť všelikou p-u vaši 
Jak. 2,16. nedali byste jim p-y tělesné

Potřeben.
2 Kor. 11, 8. byv u vás, i jsa p., nezahálel

Potřebí.
2 M. 36, 5. více přináší nežli p. j. k děláni díla
2 Par. 14,11. neníť p. tobě velikého množství 
Ezd. 7,20. což by bylo p. dáti 
Jer. 2,24. nep. se jim kvaltovati 
Mat. 6, 8. ví Otec váš, čeho j. vám p.
— 14,16. není jim p-i odcházeti 

Luk. 10,42. ale jednohoť j. p.
Jan 13,29. nakup těch věci, kt. j. mám p.
Sk. 2,45. dělili mezi všecky, jakž komu p. 

bylo; 4, 35.
— 20,34. čehož mi p. bylo, dobývaly ruce

tyto
1 Kor. 12,21. oko ruce: nep. mi tebe
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Žid. 10,36. než p-ť j. vám trpělivosti 
1 Petr 1, 6. jéstliže kdy p. j.

Potřebněji.
Fil. 1,24. pozůstati v těle p. j. pro vás

Potřebný.
Ž. 72,13. smiluje se nad bídným a p-ým 
Sk. 15,28. kromě těchto věcí p-ých
1 Koř. 12,22. Více údové, nejmdlejší, p-í jsou
2 Tim. 4,11. Marek j. mi velmi p. k službě

Potřebovati.
Mat. 6,32. že toho všeho p-ujete; Luk. 12, 30.
— 9,12. nep-ujíť zdraví lékaře; Mk. 2, 17.

Luk. 5, 31.
— 21, 3. že Pán jich p-uje; Mk. 11, 3.
— 26, 65. což ještě p-ujeme svědků?

Mk. 14, 63, Luk. 22, 71.
Luk. 15, 7. kt. nep-ují pokání
— 19, 31. Pán ho p-uje; 34.

Jan 2,25. aniž p-al, aby kdo svědectví
— 13,10. nep-uje, než aby nohy umyl
— 16,30. nep-uješ, aby se kdo tebe tázal 

Sk. 17,25. jako by něčeho p-al
ftím. 16, 2. jestliže by vás v čem p-ala
1 Kor. 12,21. hlava nohám: nep-ují vás 
Žid. 5,12. opět p-ujete učeni býti počátkům
— 7,27. kt. by nep-al na každý den

1 Jan 2,27. aniž p-ujete, aby kdo učil vás 
Zj. 3,17. pravíš: žádného nep-ují
— 21,23. to město nep-uje slunce ani
— 22, 5. aniž budou p. svíce

Potřebující.
Př. 3,27. nezadržuj dobrodiní p-ím 
Žid. 5,12. učiněni jste mléka p.

Potření.
Př. 17,19. kdo vyvyšuje ústa svá, hledá p. 
Jer. 4, 6. já uvedu od půlnoci p. veliké; 6, 1. 

48, 3. 50, 22. 51, 54.
— 20. p. za p-ím provolává se
— 6,14. hojí p. dcery povrchu; 8, 11.
— 8,21. pro p. dcery lidu mého; Pláč 3, 48.
— 30,12. přetěžké bude p. tvé
— 15. proč křičíš nad svým p-ím?

Pláč 2,13. veliké j. jako moře p. tvé
4,10. aby jim byli za pokrm v p. dcery 

Am. 6, 6. čitelní bolesti pro p. Jozefovo 
Nah. 3,19. k p. tvému není žádného léku 

Potřený.
5 M. 28,33. nebudeš než p. po všecky dny 
Ž. 34,19. p-ým v duchu spomáhá
— 51,19. srdcem p-ým, Bože, nezhrzíš 

Iz. 58, 6. p-é propustiti svobodné
Jer. 46, 5. proč vidím nejsilnější jejich p-é 

Potřín.
Ž. 38, 9. zemdlen jsem a p. převelice
— 77, 5. p. jsem byl, aniž jsem mluviti 

Př. 29, 1. rychle p. bude
Iz. 7, 8. po 65 letech p, bude Efraim
— 8, 9. puntujte se lidé, však p-i budete

přepašte se, však p-i budete
— 27,11. počne zráti žeň jeho, p*a bude

Iz. 30,31. hlasem H. p. bude Assur
— 53, 5. p. pro nepravosti naše

Jer. 8,21. pro potření dcery lidu mého p. 
jsem

— 14,17. p-a bude velmi velice panna
— 23, 9. p-o j. srdce mé ve mně
— 51, 8. v náhle Babylon p. bude 

Mal. 2, 5. nebo pro jméno mé p. byl
Potříekati.

2 Kr. 23,14. (Joziáš) p-al obrazy 
Iz. 14, 5. p-al H. hůl bezbožných

Potříti.
1 M. 3,15. ono p-e tobě hlavu, a ty p-eš
2 M. 15, 6. pravice tvá p-ela nepřítele
3 M. 26,19. potru Vyvýšenost sily vaši
4 M. 24, 8. (Izrael) kosti jejich p-e
2 Sam.22, 43. p-el jsem je jako prach země
Job 13,25. list se zmítající p. chceš?
— 16,12. pokoje jsem užíval, však p-el mne 

ž. 10,15. p-i rámě bezbožného
— 44, 3. p-el jsi lidi
— 51,10. ať zpléší kosti mé, kt. jsi p-el
— 58, 7. p-i jím zuby v ústech
— 69,21. pohanění p-elo srdce mé
— 72, 4. násilníka p-e
— 74,14. ty jsi p-el hlavu Leviatanovi
— 89,24. potru před tváří jeho protivníky 

Iz. 2,19. povstane, aby p-el zemi; 21.
— 28,28. aniž p-e kolem vozu svého
— 38,13. jako lev p-e všecky kosti mé 

Jer. 1,17. abych tě nep-el před obličejem 
Dan. 2,44. ono p-e a konec učiní královstvím
— 7, 25. svaté výsosti p-e

Luk. 20,18. na kohož by upadl, p-eť jej
ftím. 16,20. Bůh p-e satana pod nohy vaše 

Potůček.
Job 28,10. z skálí vyvodí p-y 
ž. 119,136. p-ové vod vyplývají z očí mých 
Př. 5,16. se rozlévají p-ové vod na ulice
— 21, 1. jako p-ové vod j. srdce královo 

Iz. 11,15. rozrazí ji na sedm p-ů

Potud.
1 Sam. 7,12. až p. pomáhal nám II.
Job 38,11. až p. vycházeti budeš a dále nic 
Luk. 22,51. řekl: Nechtež až p.!

Potupa.
2M. 32,25. že obnažil jej Aron ku p-ě
Job 12,21. vylévá p-u na urozené
— 19, 5. za pomoc sobě bráti p-u mou 

Ž. 4, 3. dokudž sláva má v p-ě bude?
— 15, 3. kdož p-y neuvodí na bližního
— 31,19. proti spravedlivému s p-ou
— 40,15. v p-u dáni buďte, kt. libost; 70, 3.
— 44,14. ku p-ě těm, kt. jsou vůkol nás
— 57, 4. zachová mne od p-y
— 69,20. ty znáš pohaněni mé, i p-u mou
— 70, 3. zpět obráceni a v p-u dáni buďte
— 83,18. ať p-u nesou a zahynou
— 89, 51. p-u ode všech nejmocn. národů
— 119,22. odejmi ode mne útržku a p-u
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Ž. 123, 3. jsme již příliš p-ou nasyceni; 4. 
Př. 6, 30. neuvozují p-y na zloděje 
Iz. 54, 4. nebudeš v p-u uvedena

na p-u mladosti své zapomeneš 
Jer. 20, 8. slovo Hospodinovo j. mi ku p-ě
— 11. aniž p. věčná v zapomenutí dána
— 23, 40. uvedu na vás p-u věčnou

Pláč 2, 2. v p-u uvedl království i knížata
— 3,30. sytě se p-ou

Ez. 16,52. nesiž i ty také p-u svou; 54.
— 36,15. aby slýcháno bylo v tobě p-y národů
— 39,26. ponesou p-u svou

Dan. 12, 2. druzí ku pohanění a ku p-ě věčné 
Ab. 2,16. sytíš se p-ou, proto že jsi slavný 
Mal. 2, 9. vydal jsem vás v p-u 
Řím. 9,21. nádobu ku p-ě; 2 Tim. 2, 20.
2 Koř. 7, 3. nepravím toho ku p-ě 
Žid. 10, 29. Duchu milosti p-u by učinil 

Potupen.
Mk. 8, 31. Syn člověka musí p. býti; Luk. 9, 22. 
Luk. 6, 37. nepotupujte a nebudete p-i 
Řím. 14,23. kdyby jedl, p. j.
1 Kor. 11, 32. abychom se světem nebyli p-i 

Potupení.
Luk. 23,40. ježto jsi v témž p.?
Řím. 5,16. vina z jednoho pádu ku p.
— 18. na všecky přišla vina ku p.
— 8, 1. neniť již žádného p. těm

1 Tim. 3, 6. aby neupadl v p. ďáblovo
— 5,12. jsouce již hodné p., že první 

Juda 4. lidé dávno poznamenaní k p.
Potupiti.

4 M. 15, 30. takový p-il velice Hospodina 
Job 9,20. ústa má p-í mne 
Ž. 37, 33. aniž ho dopustí p.
Př. 12, 2. nešlechetného p-í Bůh 
Iz. 50, 9. kdo j., ježto by mne p-il?
— 54,17. povstávající proti tobě p-íš 

Mat. 12, 41. Ninivetští p-í jě
— 42. královna od poledne p-í je 

Mk. 14, 64. oni p-ili jej) že j. hoden smrti 
Řím. 2, 27. neobřízka, zdaliž nep-í tebe?
— 8, 3. p-il hřích na těle
— 34. kdo j., ježto by p-il? 

žid. 11, 7. skrze nějž p-il svět 
Zj. 18, 8. silný j. Pán, kt. jej p-í

Potupně.
Job 16,10. p. mne políčkujíce

Potupník.
Sk. 13, 41. vizte p-ci a podivte se

Potupný.
2 Petr 2,11. andělé nevynášejí p-ého soudu

Potupovati.
Job 15, 6. p-ují tě ústa tvá
ž. 14, 6. radu chudého p-ujete
Mat. 12, 7. nep-ali byste nevinných
— 18,10. nep-ali žádného z maličkých 

Luk. 6,37. nep-ujte a nebudete p-eni 
Řím. 2, 1. že jiného p-uješ, sebe odsuzuješ

Řím. 14, 3. kdo nejí, toho nep-uj, kdož jí
— 10. ty proč p-uješ bratra svého?

Jak. 4,11. kdož p-uje bratra, p-uje zákon
1 Jan 3, 20. p-alo-liť by nás srdce naše
— 21. by nás srdce nep-alo

Potupující.
Řím. 2, 1. nemůžeš se vymluviti, ó člověče p.

Potvora.
Iz. 13, 22. hrozné p-y na palácích 
Jer. 50,39. bydliti šelmy s hroznými p-ami 
Jak. 3, 7. přirození mořských p-r 

Potvrdit!.
4 M. 30,14. všelikého slibu muž její p-í
— 15. p-í všech slibů jejích

5 M. 3,28. posilň ho i p-ď ho
ž. 68, 29. p-iž, Bože, což jsi mezi námi
— 90,17. díla rukou našich p-ď
— 119,38. p-ď služebníku řeči své 

Jer. 28, 6. p-iž H. slov tvých
— 29,10. p-ím vám slova svého výborného 

Ez. 16, 60. p-ím tobě smlouvy věčné
Jan 6, 27. tohoť p-il Bůh Otec 
Řím. 15, 8. aby p-il slibů otcům
1 Tes. 3, 2. aby p-il vás a napomenul

Potvrzen.
Žid. 6,16. když bývá p-a přísahou 

Potvrzení.
Rut 4, 7. ku p. všelijakého jednání 
Řím. 1,11. milosti duchovní ku p. vašemu 

Potvrzovati.
Neh. 10, 1. kt. p-ali, byli tito: Nehemiáš 
Iz. 44, 26. p-uji slova služebníka svého 
Mk. 16, 20. P. slov jejich p-al činěním divů 
Luk. 11, 48. p-ujete skutků otců svých
— 22, 32. p-uj bratří svých
— 59. po jedné hodině jiný p-al

Sk. 9,22. Saul p-uje toho, že ten j. Kristus
— 14, 22. p-ujíce duší učedlníků
— 15, 32. napomínali bratří a p-ali
— 41. p-uje církví (Pavel)
— 18, 23. p-uje všech učedlníků

2 Kor. 1,21. ten, kt. p-uje nás v Kr., Bůh j. 
Tit. 3, 8. chciť, abys těch věcí p-al
Jak. 5, 8. p-ujte srdcí svých 

Potýkání.
Zach. 14, 3. jakž bojuje v den p.

Potýkati se.
5 M. 20, 2. když byste se již p. měli 
Jer. 50, 24. že jsi směl p. se s H.
Oz. 12, 3. knížetsky se p-al s Bohem
— 4. knížetsky p-al se s andělem

Poučiti.
1 M. 20,16. těmito věcmi Sára p-ena byla 
Job 6, 24. p-te mne, a budu mlčeti
— 12, 8. rozmluv se zemí, a p-í tě
— 26, 3. hned jsi základu dostatečně p-il
— 33, 33. mlč, a p-ím tě moudrosti 

Př. 8, 5. p-tež se hloupí opatrností
1 Kor. 14,19. abych také jiných p-il
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Poučník.
Iz. 3,18. odejme Pán p-y a halže 

Poučovati. 
ž. 25, 5. p-uj mne; nebo ty jsi Bůh můj
1 Kor. 11, 32. ode Pána býváme p-áni 

Pouhý.
Ž. 39, 6. není než p-á marnost člověk 
Kaz. 10,13* mluveni jeho p-é bláznovství 
Jer. 10, 3. ustanovení těch národů jsou p-á 

marnost
— 8. z dřeva učiti se j. p-á marnost

Poukázati.
Job 37,18. p-ž nám, co bychom řekli jemu 
Iz. 1,18. pojďtež nu, a p-žme sobě

Poukrotiti.
Iz. 48, 9. pro chválu svou p-ím hněvu 

Poustka.
Ž. 79, 7. obydlí jeho v p-u obrátili
— 109,10. žebřete vyhnáni z p-ek svých 

Jer. 10,25. obydlí jeho v p-u obrátili
— 25, 9. aby byli p-ou věčnou

Poušť.
1 M. 16, 7. našel ji anděl u studnice na p-i
— 21,14. Agar chodila po p-i Bersabé
— 20. kt. bydlilo na p-i

2 M. 3,18. nechť jdeme na p., abychom obět.
— 5, 1. ať mi slaví svátky na p-i
— 3. nechť jdeme cestou tří dní na p.
— 8,27. cestou tří dnů půjdeme na p.
— 14, 3. sevřela je p.
— 16,14. po vrchu p-ě drobného cosi
— 23,29. aby se země neobrátila v p.

3 M. 16,10. pustí ho na p. k Azazel
4 M. 14,29, na p-i padnou mrtvá těla vaše
— 20, 4. shromážděni Hospodinovo na p.

5 M. 1,19. přešli jsme všecku p. tuto
— 8,15. vedl tě přes p. žíznivou
— 9, 7. že jsi k hněvu popouzel H. na p-i
— 29, 5. vedl jsem vás čtyřicet let po p-i;

Joz. 5, 6. Am. 2, 10.
— 32,10. nalezl jej na p-i veliké 

Joz. 5, 5. z lidu, kt. se zrodil na p-i
1 Sam.17,28. komus nechal těch ovec na p-i?
— 23,14. byl David na p-i

2 Sam.17,29. ustalý, i žíznivý na té p-i
1 Kr. 2, 34. pochován j. v domě svém na p-i
— 19, 4. (Eliáš) šel předce po p-i 

2Kr. 25, 4. ušel král cestou p-ě 
Neh. 9,19. neopustil jsi jich na p-i
— 21. za 40 let krmil jsi je na p-i 

Job 12,24. v blud je uvodí na p-i bezcestné
— 24, 5. jako divocí oslové na p-i

p. j. chléb jejich i dětí jejich
— 38,26. aby pršel déšť i na p.

Ž. 29, 8. hlas H. k bolesti přivodí p.
— 55, 8. přebýval bych na p-i
— 68, 8. když jsi kráčel po p-i
— 74,14. za pokrm lidu na p-i
— 78,15. protrhl skály na p-i
— 40. kolikrát ho dráždili na p-i

ž. 78, 52. vodil se jako se stádem po p-i
— 95, 8. jako v den pokušení na p-i
— 106,14. jati jsouce žádosti na p-i
— 107, 4. bloudili po p-i, po cestách pustých
— 136,16. kt. vedl lid svůj přes p.

Pis. 3, 6. jenž vstupuje z p-ě; 8, 5.
Iz. 1, 7. zemi vaši cizozemci v p. obracejí
— 13, 9. aby obrátil tu zemi v p.
— 24,12. zůstane v městě p.
— 32,15. obrácena p. v pole úrodné
— 16. i bude na p-i soud bydliti
— 33, 9. Sáron učiněn jako p.
— 35, 1. plésati bude p.
— 6. se vyprýští vody na p-i; 43, 20.
— 40, 3. připravtež na p-i cestu; Mat. 3, 3.
— 41,18. obrátím p. v jezero vod
— 43,19. způsobím na p-i cestu
— 49,19. p-ě tvé těsné budou
— 61, 4. p-ě staré spraví
— 64,10. města svatosti tvé obrácena v p.

Sión v p. obrácen
Jer. 2, 2. když jsi za mnou chodila po p-i
— 6. který nás vodil po p-i
— 31. zdali jsem byl p-í Izraelovi?
— 9, 2. na p-i v hospodě pocestných!
— 12,10. obrátí v p. nejhroznější
— 22, 5. p. bude dům tento
— 25,11. bude všecka země tato p-í
— 34,22. města Judská obrátím v p.

Pláč 4, 3. podobná j. sovám na p-i
Ez. 32,15. obrátím zemi Egyptskou v p.
— 33,28. obrátím zemi tu v p.; 29.

Oz. 2,14. namluvím ji, když ji uvedu na p.
— 13, 5. jáť jsem tě poznal na p-i 

Joel 2, 3. země tato bude p. přehrozná
— 22. se zotaví pastviska na p-i 

Am. 5,25. jste mně oběti obětovali na p-i? 
Mat. 3, 1. Jan Křtitel káže na p-i; Mk. 1, 4.
— 3. hlas volajícího na p-i; Mk. 1, 3.

Luk. 3, 4. Jan 1, 23. (Iz. 40, 3.)
— 4, 1. Ježíš veden j. na p. od Ducha;

Mk. 1, 12. Luk. 4, 1.
— 11, 7. co jste vyšli na p. viděti? Luk. 7,24.
— 15,33. tolik chleba na této p-i? Mk. 8, 4.
— 24,26. řéknou-li: Aj, na p-i jest 

Mk. 1, 4. křtil Jan na p-i; Mat. 3, 1.
— 12. ihned ho Duch vypudil na p.
— 13. byl tam na p-i čtyřicet dnů 

Luk. 1,80. dítě bylo na p-i
— 5,16. odcházel na p. a modlil se
— 15, 4. zdaliž by nenechal 99ti na p-i 

Jan 1,23. já jsem hlas volajícího na p-i
— 3,14. jakož Mojžíš povýšil hada na p-i
— 11,54. Ježíš odšel do krajiny blízko p-ě 

Sk. 7,38. onť j., kt. byl mezi lidem na p-i
— 42. jste mi dary obětovali na p-i?

2 Kor. 11,26. v nebezpečenství na p-i
žid. 3, 8. v den pokušeni toho na p-i
— 17. jejichž těla padla na p-i 

Zj. 12, 6. žena utekla na p.
— 17, 3. odnes] mne na p, v duchu
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Poustěti.
5 M. 2,25. dnes počnu p. strach a lekáni se
1 Sam.21,13. p-ěl sliny po bradě své 
Job 22, 9. vdovy p-ěl jsi prázdné 
Ž. 50,19. ústa svá p-íš ke zlému 
Kaz. 11, 1. p-ěj chléb svůj po vodě 
Ez. 27, 3. kdež se na moře p-ějí
Mat. 4,18. ani p-ějí síť do moře; Mk. 1, 16. 

Pouta.
2 Sam. 3, 34. měděnými p-ami nebyly sevříny 
Job 33,11. svírá p-ami nohy mé
— 36, 8. pakli by p-ami sevři ni byli 

ž. 105,18. jehož nohy sevřeli p-y
— 149, 8. šlechticů p-y železnými 

Př. 7,22. v p-a, jimiž by trestán byl
Iz. 45,14. v p-ech půjdou, tobě se klaněti 
Dan. 4,12. v p-ech železných na trávě polní 
Nah. 3,10. znamenití jeho sevříni byli p-y 
Mk. 5, 4. často byv p-y okován

polámal řetězy a p. roztrhal 
Luk. 8, 29. býval v p-ech ostříhán 

Poutidbuijouti.
Ez. 23, 42. když hlas toho množství p-chl 

Poutník.
Mat. 27, 7. pole hrnčířovo ku pohřbu p-ů

Povaha.
2 Sam. 7,19. ježto j. to p. lidská 

Povaleč.
Soud. 9, 4. najal Abimelech služebníky, p-e
— 11, 3. sběhli se k Jefte lidé p-i

Povaliti.
1 Sam. 5, 3. aj, Dágon p-ený ležel

Povanouti.
2 M. 15,10. p-ul jsi větrem svým 
Ž. 103,16. jakž vítr na něj p-e
— 147,18. jakž p-e větrem svým 

Iz. 40, 7. jakž vítr H-ův p-e
Povážiti.

Soud. 20, 7. p-te toho mezi sebou
Mat. 6,28. p-te kvítí polního, kterak roste
Sk. 12,12. p-iv toho, šel k domu Marie
— 15, 6. sešli se apoštolé, aby toho p-ili 

žid. 12, 3. p-te, jaký j. ten, kt. snášel
Poveceřeti.

Luk. 17, 8. připrav, ať p-ím
1 Kor. 11,25. takž i kalich, když p-el, řka 

Pověsti.
Jan 21,18. opáše a p-de, kamž bys ty nechtěl 

Viz: Vésti. Věsti se.
Povědění.

Mat. 2,15. aby se naplnilo p. Páně 
Mk. 9,32. nesrozuměli tomu p.

Poveděti.
1 M. 29,15. pověz mi, jaká má býti mzda tvá?
— 37,14. zase mi povíš o tom
— 45,13. p-ite otci mému o slávě mé

2 M. 8, 9. p-ěz, kdy bych se měl modliti
1 Sam. 14,12. vstupte k nám, a p-ime vám něco

1 Sam.14, 43. p-ěz mi, co jsi učinil? I p-ěl mu J.
Jer. 20,10. p-ězte něco na něj
Dan. 4, 4. p-ěl jsem jim sen
Joel 2, 32. vysvobození, jakož p-ěl H.
Mat. 18, 31. šedše, p-ěli pánu všecko
— 21, 5. p-zte dceři Siónské: Aj, král tvůj
— 24. kt. p-íte-li mi, i já vám p-ím

24, 3. p-ěz nám, kdy to bude
— 28, 7. p-zte Učedlníkům jeho, že vstal

aj, p-ěl jsem vám 
Mk. 11,33. aniž já vám p-ím, jakou moci 
Luk. 7, 22. povězte Janovi, co jste viděli
— 40. Šimone, mámť něco p.

a on řekl: Mistře; p-ěz
— 42. pověziž, kt. více bude jej milovati
— 20, 2. p-z nám, jakou mocí činíš
— 22, 67. jsî -li ty Kristus, p-z nám

povím-li vám, nikoli neuvěříte
— 23, 46. a to p-ěv, umřel

Jan 4, 29. p-ěl mi všecko, což jsem činila; 39.
— 10, 24. jestliže jsi Kr., p-ěz nám zjevně
— 11,46. p-ěli jim, co učinil Ježíš
— 57. by zvěděl, kde by byl, aby p-ěl
— 20,15. p-ěz mi, kdes ho položil? 

ňím. 9,29. jakož prvé p-ěl Izaiáš
Povědín.

Mat. 1,22. aby se naplnilo, což p-o ode Pána 
Luk. 2,17. rozhlašovali, což jim p-o bylo 
Sk. 21, 31. p-o hejtmanu vojska, že se bouři 

Povědom.
1 Kr. 2,44. zlé, kteréhož p-o j. srdce tvé 
Ezd. 7,25. kt. p-i jsou zákona Boha tvého 
Job 8, 9. včerejší jsme, aniž jsme čeho p-i
— 29,16. při, jíž jsem nebyl p.

Jer. 5, 4. nejsou p-i cesty H-ovy 
Mich. 3, 1. vy nemáte p-i býti soudu?
Sk. 26, 3. poněvadž jsi ty p. u židů obyčejů
1 Kor. 13, 2. bychť p. byl všelikého tajemství

Povědomost.
Dan. 1,17. mládence ty obdařil Bůh p-í 
Luk. 1, 3. kt. jsem toho pravé p-i došel 

Pověmý.
Iz. 2, 6. jsou p-í jako Filistinští 

Pověsiti.
2 Sam. 4,12. p-ili u rybníka při Hebronu
Sk. 10, 39. kt. zamordovali, p-ivše na dřevě 

Pověst.
1 M. 29,13. když Lában uslyšel p. o Jákobovi
— 37, 2. oznamoval Jozef zlou p. o nich

45,16. slyšána j. v domě Far. p. tato
2 M. 23, 1. nebudeš vynášeti p-i lživé
5 M. 22,19. vynesl zlou p. proti panně Izr.
Joz. 6,27. p. o něm rozhlásila se
— 9, 9. jsme slyšeli p. jeho a vŠ., kt. činil 

Rut 1,19. roznesla se p. o nich po všem
1 Sam. 2,24. není dobrá p., kt..já slyším
— 4,19. uslyševši p., že truhla B. vzata

2 Sam.13,30. přišla p. k Dav.: Pobil Absolon
1 Kr. 2,28. donesla se p. ta Jóába
2 Kr. 19, 7. aby uslyše p., navrátil se do země
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2 Par. 9, 1. královna uslyševši p. o Šalom.
Neh. 6,13. aby mi to bylo k zlé p-i
Est. 9, 4. rozcházela se p. (o Mardocheovi)
Job 28, 22. slyšeli jsme p. o ní
Př. 15, 30. p. dobrá tukem naplňuje kosti
— 25,10. až by zlá p. tvá nemohla jiti nazpět 

Iz. 24,18. kdož uteče před p-í strachu
— 66,19. kt. neslýchali p-i o mně 

Jer. 10, 22. aj, p. jistá přichází
— 49,14. p. slyšel jsem od H., že posel
— 51,46. když přijde tohoto roku p.

Ez. 21, 7. řekneš: Nad p-í, kt. přichází
— 36, 3. vydáni jste v zlou p. lidem 

Mat. 4,24. rozešla se o něm p. po vší Sýrii
— 9,26. roznesla se p. ta po vší zemi
— 14, 1. uslyšel Herodes p. o Ježíšovi
— 24, 6. budete slýchá ti p-i bojů 

Mk. 13, 7. když uslyšíte p. o válkách 
Sk. 11,22. i přišla p. o tom k církvi
2 Kor. 6, 8. skrze zlou i dobrou p.

Pověšený*
5 M. 21, 23. zlořečený j. před Bohem p.

Povětrný.
Job 15, 2. moudrý vynášeti má umění p-é
— 16, 3. bude-liž kdy konec slovům p-ým?

Povětří.
Sk. 22,23. prachem házeli v p.
Ef. 2, 2. podlé knížete mocného v p.
1 Tes. 4,17. vstříc Pánu v p.
Zj. 9, 2. zatmělo se slunce i p. od dýmu
— 16,17. vylil koflík svůj na p.

Povinen.
Mat. 5,21. by kdo zabil, p. trpěti soud
— 22. p. bude před radou stati
— 23,16. by přisáhl skrze zlato, p. j.; 18. 

Luk. 17,10. což jsme p-i byli učiniti, učinili 
ňím. 13, 7. každému, což jste p-i, dávejte
— 15, 1. p-iť jsme my silní snášeti
— 27. také p-i jsou jim to

1 Kor. 9,16. poněvadž jsem to p.
Gal. 5, 3. j. p. všecken zákon naplniti

Povinnost.
2 Kr. 11, 7. po vykonání p-i při domě H.
1 Par. 9, 33. ve dne i v noči k své p-i státi
— 16, 37. před truhlou podle p-i

2 Par. 30,16. vedlé p-i své podle zákona Mojž.
— 35,15. neměli odcházeti od své p-i 

Dan. 8, 27. povstav konal jsem p. od krále

Povinný.
1 Kor. 7, 3. muž k ženě p-ou přívětivost

Povodeň.
Job 14,19. jako p-í zachvacuje
— 38, 25. kdo rozdělil p-i tok?

Ž. 90, 5. p-í zachvacuješ je
Iz. 25, 4. útočištěm před p-í
— 28, 2. jako p. vod prudkých 

Dan. 11,40. přitáhna, jako p. projde 
Nah. 1, 8. p-i prudkou konec učini 
Luk. 6, 48. když se p. strhla na dům ten

Povolán.
Sk. 10,29. bez odporu přišel jsem, p. jsa 
ftim. 8, 28. kt. podlé uložení jeho p-i jsou 
1 Kor. 1, 9. p-i jste k účastenství Syna jeho
— 7,18. obřezaný někdo p. j.?

v neobřízce někdo p. j.? 20. 21. 22. 
Gal. 5,13. vy v svobodu p-i jste, bratří 
Ef. 4, 4. p-i jste v jedné naději; 1.
Kol. 3,15. p-i jste v jedno tělo 
1 Tim. 6,12. věčného života, k němuž i p. jsi 
Žid* 9,15. dědictví přijali, kdož jsou p-áni 
1 Petr 2,21. k tomu p-i jste, jako i Kr. trpěl 
Zj. 19, 9. kt. jsou k večeři svadby p-i

Povolání.
Řím. 11,29. darů svých a p. Bůh nelituje
1 Kor. 1, 26. vidíte p. své, bratří
— 7, 20. jedenkaždý v tom p. zůstávej 

Ef. 1,18. která by byla naděje p. jeho
— 4, 1. chodili, jakž hodné j. na to p.
— 4. povoláni jste v jedné naději p.

Fil. 3,14. k cíli běžím, k odplatě p. B.
2 Tes. 1,11. hodné učiniti ráčil p. toho Bůh
2 Tim. 1, 9. spasil nás, a povolal p-ím svátým
2 Petr 1,10. snažujte se p. své upevňovati 
žid. 3, 1. p. nebeského účastnici

Povolaný.
Iz. 48,12. slyš mne Jákobe a Izraeli, p. můj 
Mat. 20,16. mnoho j. p-ých, ale; 22, 14.
Řím. 1, 1. Pavel, p. apoštol; 1 Kor. 1, 1.
— 6. i vy jste p-í Ježíše Krista .
— 7. p-ým sv., milost vám; 1 Kor. 1, 2.

1 Kor. 1, 24. ale p-ým, Boží moc a moudrost 
Juda 1. Kristu J. zachovaným i p-ým
Zj. 17,14. ti, kt. jsou s ním, p-í a vyvolení

Povolati.
1 M. 3, 9. p-al Hospodin Bůh Adama
— 49, 1. p-al Jákob synů svých, a řekl

2 M. 2,19. p-ejte ho, ať pojí chleba
— 8, 8. Farao p-av M.; 25. 10, 16. 24. 12, 31. 

31, 2. p-al jsem Bezeleele, syna Uri
4 M. 23,11. abys zlořečil, p-al jsem tě
5 M. 25, 8. p-a ji ho starší města toho
1 Sam. 3,16. p-al Eli Samuele, a řekl
2 Sam.14,13. nechce zase p. vyhnaného svého 
Job 13,22. p-ej mne, a buduť odpovídá ti 
Iz. 13, 3. p-al jsem také i udatných reků
— 41, 9. p-al jsem tě, řka: Služebník můj
— 42, 6. p-al jsem tě v spravedlnosti
— 43, 1. p-al jsem tě jménem tvým
— 54, 6. jako ženy propuštěné p-á tě H.
— 55, 5. národu, k němužs se neznal, p-áš 

Jer. 15,16. poněvadž jsi ty mne p-al sám
Oz. 11, 1. z Eg. p-al jsem syna; Mať. 2, 15. 
Zach. 3,10. v ten den p-áte každý bližního 
Mat. 2, 7. Heródes tajně p-av mudrců
— 4,21. p-al (synů Zebedeových)
— 18, 32. p-av ho pán jeho, dí mu
— 22, 3. aby p-ali pozvaných na svadbu 

Luk. 14,13. když činíš hody, p-ej chudých
— 16, 2. p-av ho, řekl jemu: Což to slyším?
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Jan 2, 9. p-al ženieha ten vrchní šprávce
— 12,17. že Lazara p-al z hrobu

Sk. 2,39. kt. koli p-al by Pán Bůh náš
— 10, 5. p-ej Šimona; 10, 32. 11, 13.
— 13, 2. k dílu, k kt. jsem jich p-al
— 24,25. v čas příhodný p-ám tě

Řím. 8, 30. kt. předzřídil, těch i p-al; 9, 24.
1 Kor. 7,15. ku pokoji p-al nás Bůh
— 17. jakž každého p-al Pán, tak choď

1 Tes. 2,12. p-al vás do království svého
— 4, 7. nep-al nás Bůh k nečistotě
— 5, 24. věrnýť j. ten, kt. p-al vás

2 Tes. 2,14. p-al vás skrze evangelium naše
2 Tim. 1, 9. spasil nás a p-al povoláním svátým
1 Petr 1,15. jakž ten, kt. vás p-al, svátý j.
— 2, 9. kt. vás p-al ze tmy v předivné
— 5,10. Bůh p-al nás k věčné slávě

2 Petr 1, 3. kt. p-al nás k slávě a k ctnosti

Povolávati.
Job 30, 5. p-ali za nimi jako za zlodějem 
Ž. 70, 4. na mne p-ají: Hahá, hahá
— 147, 4. každé z nich ze jména p-á 

Iz. 40,26. všeho toho zejména p-á
— 41, 4. kdo to spravil, p-aje rodin?

Jer. 12, 6. p-ají za tebou plnými ústy 
Jan 10, 3. on svých ovec ze jména p-á
Sk. 24, 26. tím častěji p-aje ho, mluvíval s nim 
Řím. 4,17. p-á těch věcí, jichž není
— 9,11. ne ze skutků, ale z toho, kt. p-á

Povolen.
Gal. 3, 1. abyste nebyli p-i pravdě?
Žid. 13,17. p-i buďte správcům svým 
1 Petr 4,17. kt. nejsou p-i evangelium Božímu

Povolení.
Ezd. 3, 7. podlé p. Cýra krále Perského

Povoliti.
1 M. 16, % p-il Abraham řeči Sarai

21,12. což koli řekla Sára, p-il řeči její
2 Par. 10, 7. p-íš jim, budou služebníci tvoji 
Est. 5, 8. p. žádosti mé
Job 21,29. zkušení-liž jejich nep-íte?
Mk. 5,13. p-il jim hned Ježíš 
Luk. 23, 51. kt. byl nep-il radě jejich 
Sk. 5, 40. p-ili jemu (Gamalielovi)
— 18, 20. když ho prosili, nep-il (Pavel)
— 21,14. když nechtěl p. (Pavel)

Povolný.
1 Kr. 12, 7. jestliže dnes p. budeš lidu 
Iz. 1,20. pakli nebudete p-í, ale zpurní 
Jak. 3,17. moudrost, kt. j. s hůry, j. p-á

Povolovati.
ž. 49,19. když sobě čistě p-uje
Kaz. 2, 3. abych p-al u víně tělu svému
Ez. 16, 32. kt. místo muže svého p-uje cizím
Sk. 23,21. ale ty nep-uj jim
Řím. 2, 8. pravdě nep-ují, ale p-ují neprav.
— 6,12. abyste p-ali jemu v žádostech
— 7,16. p-uji zákonu, že j. dobrý

1 Kor. 7,12. a ta p-uje býti s ním

Gal. 5,13. toliko abyste nep-ali tělu 
1 Tim. 6, 3. nep-uje zdravým řečem Pána 

Povonění.
1 Kor. 12,17. pakli všecko sluch, kde p.? 

Povrhel.
Ž. 22, 7. jsem útržka lidská a p. vůbec 
Pláč 3, 45. za smeti a p. položil jsi nás 
1 Kor. 4,13. učiněni jsme p. u všech 

Povrhnouti. Povrci.
1 M. 21,15. p-la dítě pod stromem
2M. 7, 9. vezmi hůl svou a p-z před Far.
— 32,19. p-hl z rukou dsky; 5 M. 9, 17.

2 Kr. 2,16. snad p-hl jej na některé hoře 
Ez. 6, 5. p-hu mrtvá těla synů Izraelských 
Mat. 27, 5. povrh ty stříbrné v chrámě
Mk. 10, 50. p-h plášť svůj, šel k Ježíšovi 
Luk. 4, 35. p-ha jej ďábel mezi ně

Povrchně.
Job 13,10. budete-li p. osoby jeho šetřiti 

Povrchu.
Jer. 6,14. hojí potření dcery lidu mého p. 
Mat. 23,25. běda vám, že čistíte p. konvice 
Luk. 11, 39. p. konvice a mísy čistíte 

Povržen.
2 Sam. 1, 21. tam j. p. štít udatných 
Iz. 34, 3. budou p-i zbití jejich 
Ez. 16, 5. bylas p-a na svrchku pole

Povstání.
Ž. 139, 2. H. ty znáš sednutí mé i p. mé 
Luk. 2, 34. položen j. tento ku pádu a ku p.

Povstati.
1 M. 4, 8. p-av Kain proti Ábelovi
— 31,35. že nemohu p. proti tobě
— 37, 7. a aj, povstal snop můj

2 M. 1, 8. v tom p-al král nový v Egyptě
3 M. 19, 32. před člověkem šedivým povstaň
4 M. 10, 35. říkával Mojžíš: P-niž H.
— 16, 2. p-ali proti Mojžíšovi
— 24,17. p-ne berla z Izraele

5 M. 13, 1. p-al-li by uprostřed tebe prorok
— 19,15. nep-ne svědek jeden proti někomu
— 28, 7. nepřátelé, kt. by p-li proti tobě
— 33,11. zlomuj ledví nepřátel, aby nep-li
— 34,10. nep-al více prorok v Izr. podobný

Mojžíšovi 
Joz. 6,12. opět p-al Jozue ráno
— 26. kt. by povstal, aby stavěl Jericho 

Soud. 2, 10. p-al jiný věk po nich
— 5, 7. až jsem p-la já Debora

p-la jsem matka v Izraeli
— 12. povstaň, povstaň, Deboro

p-niž, p-niž a vypravuj píseň 
p-ň, Baráku! a zajmi jaté své

— 9,18. p-li jste proti domu otce mého
1 Sam.22,13. aby p-al proti mně k strojení
— 24, 8. David nedal jim p. proti Saulovi
— 25, 29. byť p-al člověk, aby tě stíhal

1 Kr. 3,12. aby nep-al rovný tobě
— 8, 20. jsem p-al na místo D.; 2 Par. 6, 10.
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2Kr. 1, 2. p-nu-li z nemoci této; 8, 8. 9.
— 12,20. p-avše služebníci jeho, spikli se

1 Par. 21, 1. satan p-al proti Izraelovi
2 Par. 6,41. povstaň, ó H. B., k odpočinuti
— 13, 6. ale p-al Jeroboám a zprotivil se 

Est. 5, 9. viděl Mardochea, že ani nep-al 
Job 19,18. když p-nu, utrhají mi
ž. 3, 8. p-niž, H-e, zachovej mne
— 7, 7. p-ň, H., v hněvě svém
— 9,20. p-niž, H., ať se nesíh člověk
— 10,12. p-niž H. Bože silný
— 12, 6. pro úpěni nuzných jižť p-nu
— 17,13. p-niž H., předejdi tvář jeho
— 18, 39. tak jsem je zranil, že nemohli p.
— 20, 9. ale my p-li jsme a zmužile stoj.
— 35, 2. p-aň mi ku pomoci
— 36,13. nemohou p.
— 41, 9. kdyžtě se složil, nep-neť zase
— 44,27. p-niž k našemu spomožení
— 54, 5. cizí p-ali proti mně
— 59, 5. p-niž mně vstříc, a popatř
— 68, 2. p-ne B., a rozprchnou se nepřátelé
— 74,22. p-niž, ó Bože! a veď při svou
— 82, 8. p-niž, ó Bože! suď zemi
— 102,14. ty p-na, smiluješ se nad Siónem
— 109,28. kt. p-ali, nechť se zastydí
— 124, 2. když lidé p-ali proti nám
— 132, 8. p-niž H., a vejdi do odpočinutí
— 140,11. do jam hlubokých, aby nemohli p. 

Kaz. 10, 4. by p-al proti tobě
— 12, 4. p-nou k hlasu ptačímu

Iz. 2,19. když p-ne H., aby potřel zemi; 21.
— 14, 8. nep-al, kdo by nás podtínal
— 22. p-nu proti nim, praví H.
— 24,20. padne tak, že nep-ne více
— 43,17. padají, až i p. nemohou
— 49, 7. králové, vidouce tě p-nou
— 52, 2. p-aň, posaď se, Jeruzaléme
— 60, 1. p-niž, zastkvěj se! přišlo světlo 

Jer. 8, 4. tak-liž padli, aby nemohli p.
— 51,64. Babylon nep-ne z toho zlého 

Pláč 1,14. vydal mne Pán, nemohuť p.
Ez. 38,18. p-ne prchlivost má
Dan. 2, 39. po tobě p-ne království jiné
— 7, 24. z království toho 10 králů p-ne

poslední p-ne po nich
— 8,22. p-ali čtyři místo něho
— 23. p-ne král nestydatý a chytrý
— 11, 3. p-ne král mocný
— 7. p-ne z výstřelku kořenů jejích
— 20. p-ne na místo jeho v slávě 

Oz. 10,14. p-ne rozbroj mezi lidem 
Am. 8,14. padnou a nep-nou více 
Mich. 7, 8. upadla-liť jsem, p-nu
Ab. 2, 7. zdaliž nep-nou rychle, kt. by tě
Sof. 3, 8. do dne toho, v kt. p-nu k loupeži
Mat. 10,21. p-nouť dítky proti rod.; Mk. 13, 12.
— 11,11. nep-al větší nad Jana Křtitele
— 12,42. královna od poledne p-ne k soudu;

Luk. 11, 31.
— 24, 7. p-ne národ proti národu; Mk. 13, 8.

Mat. 24,11. falešní proroci p-nou
— 24. p-nou falešní Kristové; Mk. 13, 22.
— 26, 62. p-av nejv. kněz, řekl jemu;

Mk. 14, 60.
Mk. 3, 3. řekl tomu člověku: P-ň uprostřed
— 26. p-al satan sám proti sobě 

Luk. 1, 39. p-a vši Maria, odešla na hory
— 7,16. prorok veliký p-al mezi námi
— 11,32. Ninivetští p-nou na soudu
— 21,10. p-neť národ proti národu 

Jan 7,52. žeť prorok z Galilee nep-al
Sk. 5,36. před těmito časy byl p-al Teudas
— 37. po něm p-al Judas Galilejský
— 7,18. v tom p-al jiný král
— 16,22. p-ala obec proti nim
— 18,12. p-ali Židé jednom, proti Pavlovi 

Řím. 15,12. kt. p-ne, aby panoval nad pohany 
Kol. 3, 1. p-ali-li jste s Kristem
Žid. 7,11. jiný kněz podlé řádu M. p-al; 15.

Povstávající.
2M. 15, 7. podvrátil jsi p. proti tobě 
2Sam.l8, 31. z ruky p-ích proti tobě 
Job 27, 7. bude p. proti mně jako liešlechetník 
Ž. 44, 6. pošlapávali jsme p. proti nám 

Povstávati.
2 Sam.22, 40. kt. p-ají proti mně; Ž. 3, 2. 59, 2. 
Job 24,14. na úsvitě p-aje morduje
— 29, 8. starci p-ali a stáli
— 30,28. p-aje i mezi mnohými křičím 

ž. 35,11. p-ají svědkové lživí
— 57, 9. když v svítání p-ám
— 76,10. když p-á k soudu Bůh
— 108, 3. loutno, když v svítání p-ám
— 139,21. ti, kteříž proti tobě p-ají

Př. 24,16. spravedlivý ač padá, zase p-á
— 28,12. když p-ají bezbožní; 28.
— 30, 31. král, proti němuž žádný nep-á 

Mich. 2, 8. lid můj již jako nepřítel p-á
2 Kor. 11,28. vojsko na každý den p-á proti mně 

Povydchnutí.
Ezd. 9, 8. dal nám maličké p. od služby 

Povýšen.
Job 22, 29. tedy diš: Já jsem p.
Př. 18,10. k němu uteče spravedlivý, a bude p.
— 29,25. kdo doufá v H., bývá p.

Mat. 23,12. kdož by se ponížil, bude p.; Luk.
14, 11. 18, 14.

Jan 3,14. tak musí p. býti Syn člověka; 12, 34.
— 12, 32. budu-liť p. od země

2 Kor. 11, 7. abyste vy p-i byli?
Povýšení.

Př. 18,12. před p-ím bývá ponížení 
Jak. 1, 9. chlubiž se ponížený v p. svém 

Povýšený.
Job 35, 9. aby křičeli pro ukrutnost p-ých 
Ž. 49, 3. tak z lidu obecného, jako z p-ých 

Povýšiti.
1 M. 40,13. p-í Farao hlavy tvé; 20.
2Kr. 25,27. p-il Evilmerodach Joachima 
Job 17, 4. protož jich nep-íš
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Ž. 37,34. ostříhej cesty jeho a on tě p-í
— 110, 7. a protož p-í hlavy

Iz. 37,23. proti komus p-il hlasu?
— 40, 9. povyš mocně hlasu svého, Jeruz.

povyš, aniž se boj
— 58, 1. jako trouba povyš hlasu svého 

Jer. 52, 31. p-il Evilmerodach Joachima 
Pláč 2,17. p-il rohu protivníků tvých 
E i. 17,24. p-il jsem dřeva nízkého
— 21,26. toho, kt. na snížení přišel, povyš 

Luk. 1, 52. p-il ponížených
Jan 3,14. jakož Mojžíš p-il hada na poušti
— 8,28. když p-ite Syna člověka 

Sk. 5,31. toho Bůh p-il pravicí svou
— 13,17. Bůh vyvolil otce naše a lidu p-il 

Fil. 2, 9. Bůh p-il ho nade vše
Jak. 4,10. ponižte se, a p-íť vás 
1 Petr 5, 6. aby vás p-il časem svým 

Povýšiti se. 
ž. 131, 1. ani se p-ily oči mé, aniž
— 140, 9. aby se nep-il (bezbožný)

Dan. 11,12. p-í se srdce jeho
Povyšovali

1 Sam. 2, 7. H. ponižuje i p-uje
2 Par. 5,13. když p-ali hlasu, chválíce H. 
ž. 3, 4. Hosp., kt. p-uješ hlavy mé
— 75, 8. jednoho ponižuje, druhého p-uje 

Dan. 5,19. kteréž chtěl, p-al
Povyšovati se.

Jer. 13,15. ušima pozorujte, nep-ujte se 
Mat. 23,12. kdož by se sám p-al, bude ponížen 
Luk. 14,11. kdož se p-uje, bude ponížen; 18, 14. 
2 Kor. 12, 7. abych se nad míru nep-al 

Povyšující se.
2 Kor. 10, 5. p. se proti umění Božímu
2 Tes. 2, 4. p. se nade všecko, což slově Bůh

Pozadržeti se.
1 Sam.21, 7. kt. se tam p-el před Hospodinem 

Pozastaviti se.
1 Sam.12,16. ještě se teď p-te a vizte 

Pozbývati.
Job 39, 3. plod utískají a s bolesti p-aji 
Ž. 29, 9. hlas H. činí, že laně plodu p-ají 

Pozéemalý.
3 M. 13, 6. jestliže ta rána p-á bude

Pozdní.
1 M. 30, 42. když p. dobytek připouštín býval
— p. (dobytek) Lábanův

2 M. 9,32. nebyla ztlučena; nebo p. byla 
5 M. 11,14. dámť déšť ranní i p.

Pozdravení.
Luk. 1,29. myslila, jaké by to bylo p.
— 41. jakž uslyšela Alžběta p. Marie
— 44. jakž se stal hlas p. tvého 

Sk. 15,23. bratřím p. vzkazují
1 Kor. 16,21. p. vlastní rukou Pavlovou 
Kol. 4,18. p. mou rukou; 2 Tes. 3, 17.

Pozdraviti.
1 M. 47, 7. a p-il Jákob Faraóna

Soud. 18,15. p-ili ho pokojně
1 Sam.10, 4. když tě p-í, dadiť dva chleby
— 17,18. navštívě bratří, p-íš jich
— 25, 5. p-te ho slovem mým přátelsky
— 30,21. David p-il jich přátelsky

2 Sam. 8,10. aby ho p-il přátelsky; 1 Par. 18, 10.
2 Kr. 4,29. jestliže tě kdo p-i, neodpovídej
— 10,13. jdeme, abychom p-ili synů králov.
— 15. (Jehu) p-il Jonadaba

Mat. 10,12. vcházejíce do domu, p-te ho
Luk. 1, 40. p-ila Alžběty
Sk. 18,22. p-iv církve, šel do Antiochie
— 21, 7. p-ivše bratří, pobyli jsme u nich
— 19. jichž p-iv, vypravoval všecko 

Řím. 16, 3. p-te Priscilly a A.; 2 Tim. 4, 19.
— 16. p-te sebe vespolek v políbení sv.

1 K. 16,20. 2 K. 13, 12. 1 Tes. 5,26. 
Fil. 4,21. p-tež všech svátých v Kristu 
Kol. 4,15. p-tež bratři Laodicenských 
Tit. 3,15. p-iž těch, kt. nás milují u víře 
Žid. 13,24. p-tež všech správců svých 
1 Petr 5,14. p-tež jedni druhých v políbení
3 Jan 15. p-iž i ty přátel ze jména

Pozdravování.
Mat. 23, 7. p. na trhu; Luk. 11, 43. 20, 46.

Pozdravovati.
2Kr. 4 ,29. jestliže potkáš koho, nep-uj ho 
Mat. 5, 47. budete-li p. toliko bratří 
Mk. 12,38. chtějí p-áni býti na trzích
— 15,18. počali ho p.: Zdráv buď 

Luk. 10, 4. žádného na cestě nep-ujte
1 Kor. 16,19. p-ujíť vás sborové v Azii

p-ujíť vás Akvila a Priscilla
2 Kor. 13,12. p-ují vás svati; Fil. 4, 22.
Fil. 4,21. p-ujíť vás bratří, kt. jsou se mnou 
Kol. 4,10. p-uje vás Aristarchus a Marek
— 12. p-uje vás Epafras
— 14. p-uje vás Lukáš lékař, a Démas

2 Tim. 4,21. p-uje tebe Eubulus a Pudens atd. 
Tit. 3,15. p-ují tě, kt. jsou se mnou 
Žid. 13,24. p-ují vás bratří z Vlach
1 Petr 5,13. p-uje vás církev, kt. j. v Babyl.
2 Jan 10. aniž ho p-ujte
— 11. kdož takového p-uje
— 13. p-ují tě synové sestry tvé

3 Jan 15. p-ují tě přátelé
Pozdržeti.

Soud. 13,15. nechť tě p-me, a připravímeť
— 16. bys mne i p-el, nebuduť jisti

2 Sam. 6, 6. k truhle Boži a p-el jí 
2Kr. 4, 8. kt. ho p-ela, aby jedl u ní

Pozdvihati.
5 M. 32, 40. p-ám k nebi --uky své

Pozdvihnouti.
5M. 22, 4. hned ho s ním p-eš 
Soud. 8,28. aniž potom p-hli hlavy své 
Rut 3, 4. p-eš pláště u noh jeho
— 7. p-ši pláště u noh jeho

1 Sam.20, 41. plakali, až Jonata Davida p-hl
— 22, 8. p-hl syn můj služebn. proti mně
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2Kr. 19, 4. p-i modlitby za tento ostatek
Ezd. 9, 6. stydím se p. tváři své k tobě
Job 10,15. ani tak nep-u hlavy
— 11,15. jistě p-eš tváři své z poskvrny
— 22,26. p-na k Bohu tváři své
— 38, 34. můžeš-li p. k oblaku hlasu svého 

Ž. 4, 7. p-ni nad námi obličeje svého
— 24, 7. p-ětež, ó brány, svrchků svých; 9.
— 41,10. p-hl paty proti mně; Jan 13, 18.
— 11. H. p-i mne a odplatím jim 

Kaz. 4,10. druhý p-e tovaryše svého
nemá druhého, aby ho p-hl

Iz. 1,17. p-ěte potlačeného
— 2, 4. nep-e národ proti národu meče;

Midi. 4, 3.
— 37, 4. p-i modlitby za tento otatek 

Ez. 10,19. jakž p-hli cherubínové křídel 
Ani. 5, 2. nebude žádného, kdo by ji p-hl 
Zach. 1,21. kt. p-hli rohu proti zemi Judské 
Mk. 1,31. a přistoupiv p-hl ji
— 9,27. J. ujav jej za ruku, p-hl ho 

Luk. 11,27. p-ši hlasu jedna žena ze zástupu
— 17,13. p-še hlasu, řekli

Jan 13,18. p-hl proti mně paty své
Sk. 2,14. Petr p-hl hlasu svého
— 3, 7. Petr p-hl ho, a hned utvrzeny
— 4,24. apoštolé p-li hlasu k Bohu
— 9, 41. Petr p-hl (Tabity)
— 10,26. Petr p-hl (Kornelia)

Jak. 5,15. uzdraví neduživého a p-eť ho Pán

Pozdvihnouti očí.
1 M. 13,10. pozdvih Lot očí svých
— 14. řekl H. Abramovi: P-i očí svých 
— . 18, 2. když p-hl očí, viděl, aj tři muži
— 22, 4. p-hl Abraham očí svých; 13.

4 M. 24, 2. pozdvih očí svých viděl Izraele
5M. 3,27. p-na očí k západu, hleď; Ez. 8, 5.
1 Sam. 6,13. Betsemští p-še očí uzřeli truhlu
Iz. 37,23. proti komus p-hl zhůru oči svých?
— 40,26. p-ěte zhůru očí a vizte
— 49,18. p-i vůkol oči svých
— 51, 6. p-ěte k nebi očí svých
— 60, 4. p-i vůkol očí; Jer. 3, 2. Zach. 5,5. 

Ez. 8, 5. tedy p-hl jsem očí svých k cestě 
Dan. 4,31. já Nabuch. p-hl jsem očí svých 
Luk. 6,20. p-h očí svých na učedlníky; Jan

11, 41. 17, 1.
— 16, 23. v pekle pozdvih oči svých
— 18,13. nechtěl ani očí k nebi p.

Jan 4,35. p-ěte oči a patřte na krajiny
— 6, 5. p-h očí Ježíš, di Filipovi
— 11,41. Ježíš p-hl zhůru očí

Pozdvihnouti niky, rukou.
1 M. 14, 22. p-hl jsem ruky své k H.
3M. 9,22. Aron p-a rukou k lidu, dal jim
4 M. 20,11. p-hl Mojžíš ruky své
Joz. 8,19. běželi, když p-hl ruky své
2 Sain.20. 21. Séba p-hl ruky své proti ..J>a vid.
1 Kr. 8,22. p-hl rukou k nebi; 2 Par. 6, 12. 13.
— 38. kdož by p-hl rukou v domě tomto;

2 Par. 6, 29. Ž. 28, 2.

1 Kr. 11,26. Jeroboám p-hl ruky proti králi
— 27. příčina, pro kt. p-hl ruky

ž. 44,21. p-hli rukou svých k bohu cizímu 
106,26. H. p-hl ruky proti nim, aby je rozm.

Iz. 49,22. já p-u k národům ruky
Luk. 24,50. pozdvih rukou svých, dal jim
Zj. 10, 5. anděl p-hl ruky své a přisáhl

Pozdvihnouti se.
4 M. 14, 1. p-Še se všecko množství křičeli
5 M. 8,14. aby nep-lo se srdce tvé
— 17,20. aby nep-lo se srdce jeho nad

2 Par. 25,19. p-lo tě srdce tvé, tak že se honosíš 
—: 26,16. p-lo se srdce jeho; 32, 25.

Ž. 27, 3. byť se p-la proti mně i válka
— 131, 1. nep-lotě se srdce mé 

Ez. 10,16. aby se p-li od země
—- 28, 5. p-lo se srdce tvé zbožím tvým
— 17. p-lo se srdce tvé slávou; 31, 10. 

Dan. 5,20. když se p-lo srdce jeho; 23.
— 11,36. král ten p-e se nad každého boha 

Oz. 13, 6. p-lo se srdce jejich
Jan 8,10. p-h se J. a žádného neviděy než 
2 Kor. 12, 7. abych se vysokostí zjevení nep-hl

Pozdvihovati.
1 Kr, 8,54. šal. přestal p. rukou svých k nebi 
Neh. 8, 6. amen! amen! p-iijíce rukou svých 
Job 4, 4. padajícího p-als řečmi svými 
Ž. 25, 1. k toběť H., duše své p-u ji
— 63, 5. ve jménu tvém p-at rukou svých
— 83, 3. kt. tě v nenávisti mají, p-u jí hlavy
— 86, 4. k tobě* & Pane! duše své p-uji 
—. 93, 3. p-ují řeky vlnobití svých
— 121, 1. p-uji očí svých k horám; 123, 1.
— 134, 2. p-ujte rukou svých k svatyni
— 143, 8. k tobě p-uji duše své
—í 145,14. H. p-uje vŠechněch sklíčených
— 146, 8. H. p-uje snížených
— 147, 6. p-uje pokorných H.

Jer. 7,16. aniž p-uj za ně hlasu
Pláč 3, 41. p-u jme srdcí i rukou k Bohu 
Ez. 18, 6. očí nep-al k ukydaným bohům; 15.
— 12. k ukydaným bohům oči by p-al

15. očí nep-al k ukydaným bohům
— 33,25. očí p-ujete k ukydaným modlám 

Oz. 4, 8. k nepravosti jejich duše p-uji
1 Tim. 2, 8. se modlili, p-ujíce čistých rukou 
Zj. 10, 5. anděl p-hl ruky své k nebi

Pozdvihovati se.
2 M. 9,17. ještě p-uješ še proti lidu mému?
4 M. 14, 9. nep-ujte se proti H.
1 Kr. 1, 5. Adoniáš p-al se: Jáť b. kralovati 
2. 93, 3. p-uji se řeky, ó H.! p-ují
Iz. 3,16. proto že se p-ují dcery Siónské 
Ez. 17,14. aby se království nep-alo
2 Kor. 11, 20. snášíte i to, by se kdo p-al

Pozdvižení.
2 M. 29, 28. (obět) p. jejich náleží H-u
2 Par. 32,26. pokořil se pro p. srdce svého 
ž. 141, 2. budiž p. rukou mých, jako oběť
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Př. 16,18. před pádem p. ducha
Iz. 49, 6. služebníkem ku p. pokolení Ják.

Pozdvižený.
Iz. 38,14. oči mé zhůru p-é byly 

Pozdychati.
Job 36,12. p-ají bez umění 

Pozlehčiti.
1 Sam. 6, 5. snad p-í ruky své nad vámi

Poznamenaný.
Juda 4. již dávno p-í k tomu potupení 

Poznán.
2 M. 6, 3. ve jménu svém, Hosp., nejsem p. 
Př. 20,11. po skutcích p-o bývá i pachole 
Pláč 4, 8. nemohou p-i býti na ulicích
Mat. 12,33. po ovoci strom bývá p.; Luk. 6, 44. 
Luk. 8,17. ukrytého, což by nemělo p-o býti 
Sk. 7,13. p. j. Jozef od bratří svých 
Řím. 1,19. což p-o býti může o Bohu 
Gal. 4, 9. nýbrž p-i jsouce od Boha 

Poznání.
Př. 1, 2. ku p. moudrosti a cvičení 
Řím. 3,20. skrze zákon p. hřícha 
Ef. 1,17. ducha zjevení ku p. jeho 
Kol. 2, 2. ku p. tajemství Boha i Krista
2 Tim. 2,25. pokání ku p. pravdy
— 3, 7. ku p. pravdy při jiti nemohou 

Filem. 6. společnost víry mocná ku p. všeho
Poznati.

1 M. 3, 7. p^ali, že jsou nazí
— 4, 1. Adam p-al Evu ženu svou; 25.
— 17. p-al Kain ženu svou
— 15, 8. H., po čem p-ám, že ji obdržím?
— 19, 5. vyveď je, ať je p-áme
— 8. dvě dcery, kt. nep-aly muže
— 24,14. po tomť p-ám, že jsi učinil
— 16. panna, a muž nep-al jí
— 30, 27. jsem p-al, že požehnal mi H.
— 42, 7. uzřev bratří své, p-al je
— 8. p-al Jozef bratří své, ale oni nep-li
— 33. po tomto p-ám, že upřímí jste
— 44,15. že muž, jako jsem já, umí p.

2 M. 2, 24. p-al Bůh (při jejich)
— 7,17. po tomto p-áš, že já jsem H.
— 9,29. abys p-al, že H-ova j. země
— 16, 6. u večer p-áte, že H. vyvedl vás
— 12. abyste p-ali, že já jsem H.
— 18,11. nyní jsem p-al, že větší j. H.

4 M. 16,28. po tomto p-áte, že H. poslal mne
— 31,17. ženy, kt. p-aly muže
— 18. panny, kt. nep-aly muže; 35.

5 M. 9, 24. odporní H., jakž jsem vás p-al 
Joz. 4,24. aby p-ali národové ruku H.
— 22,31. jsme p-ali, že u prostřed nás H. 

Soud. 3, 2. aby p-ali, co jest to válka
— 19,22. vyveď muže toho, abychom ho p-li
— 21,11. ženu, kt. muže p-la, zamordujete

1 Sam. 1,19. p-al Elkána Annu manželku svou
— 3,20. p-al Izrael, že Samuel j. prorok
— 24,12. p-ejž, žeť není v úmysle mém
— 26,17. p-al Saul hlas Davidův

1 Kr. 1, 4. král (David) jí nep-al
— 8, 43. ať by p-ali vŠickni národové jméno

tvé; 2 Par. 6, 33.
— 60. ať by p-ali národové, že H. j. Bůh
— 17,24. jižť jsem p-ala, že jsi muž Boží
— 18,36. nechť dnes p-ají, že jsi ty Bůh

2 Kr. 19,19. ať by p-ala všecka království, že
2 Par. 33,13. p-al Man., že sám H. j. Bohem 
Job 2,12. (přátelé Jobovi) nep-ali ho
— 7,10. aniž ho již více p-á místo jeho;

ž. 103, 16.
— 24,17. když jeden druhého p. může
— 36, 26. tak j. veliký, že ho nemůžeme p.
— 42, 3. anižť jich mohu p.

ž. 20, 7. jsme p-ali, že H. zachoval
— 31, 8. p-al jsi v ssoužení duši mou
— 41,12. abych p-al, že mne sobě libuješ
— 59,14. ať p-ají, že Bůh panuje v Jákobovi
— 67, 3. aby p-ali na zemi cestu tvou
— 83,19. arť p-ají, že ty sám jméno máš H.
— 91,14. nebo p-al jméno mé
— 95,10. bloudí srdcem a nep-ali cest mých
— 139,23. p-ej srdce mé, p-ej myšlení má 

Př. 4, 1. abyste p-ali rozumnost
Kaz. 1,17. abych p-al moudrost
Iz. 37,20. ať by p-ala všecka království země
— 45, 3. abys p-al, že tě ze jména volám
— 6. aby p-ali, že není žádného kromě
— 49,23. p-áš, že jsem já H.
— 26. p-áť všeliké tělo, že já H.
— 52, 6. p-áť lid můj jméno mé
— 60,16. p-áš, že jsem já H. vysvoboditel 

Jer. 2,19. p-ejž a viz, že zlá a hořká věc j.
— 3,13. toliko p-ej nepravost svou
—  9, 6. pro lest nechtějí mne p.
— 16,21. aby p-ali ruku mou i moc mou 

31, 34. nebudou učiti říkajíce: P-ejte H.
Ez. 25,14. p-ají pomstu mou, praví Panovník
— 36,23. aby p-ali národové, že já jsem H. 

Dan. 4,14. aby p-ali lidé, že Nejvyšší panuje;
22. 29. 5, 21.

— 23. jakž jen p-áš, že nebesa panuji
—  5,21. dokudž nep-al, že panuje Bůh 
Oz. 2,20. zasnoubím tě sobě, abys p-ala H.
— 13, 4. Boha kromě mne nep-al jsi

Joel 2,27. p-áte, že já jsem u prostřed Izr.
Am. 3, 2. vás samy p-al jsem ze všel. rodiny
Mat. 1,25. (Jozef) nep-al (Marie)

7,16. po ovocích jejich p-áte je; 20.
— 13,14. hleděti budete a nep-áte
— 17,12. Eliáš přišel, avšak nep-ali ho 

Mk. 2, 8. p-av Ježíš hned duchem svým
— 4,13. kterak všecka podobenství p-áte?
— 5, 30. Ježíš p-av sám v sobě, že z něho
— 12,12. p-ali, že podobenství to proti nim 

Luk. 1,18. po čemž to p-ám? Nebo já starý js.
— 5,22. p-av Ježíš myšlení jejich
— 8, 46. p-al jsem já, že moc ode mne
— 19,42. ó kdybys p-alo v tento den tvůj
— 44. že jsi nep-alo času navštívení
— 24,16. oči jejich držány, aby ho nep-ali
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Luk. 24,31. otevříny jsou oči jejich a p-ali ho
— 35. kterak ho fc>-ali v lámání chleba 

Jan 1,10. ale svět ho nep-al
— 5,42. p-al jsem vás, že milováni
— 6,69. my jsme p-ali, že jsi ty Kristus
— 7,26. p-ali knížata, že tento j. Kr.?
— 8,28. tehdy p-áte, že já jsem
— 32. p-áte pravdu a pravda vás vysvob.
— 52. nyní jsme p-ali, že ďábelství máš
— 55. ale nep-ali jste ho, já pak jej znám
— 10, 38. abyste p-ali, že Otec ve mně j.
— 13,35. po tomť p-ají všickni, že jste moji
— 14, 9. tak dlouhý čas a nep-al jsi mne?
— 20. v ten den p-áte, že jsem v Otci
— 31. aby p-al svět, že miluji Otce
— 16, 3. že nep-ali Otce ani mne
— 17, 3. totoť j. věčný život, aby p-ali tebe
— 23. aby p-al svět, že jsi ty mne
— 25. Otče spravedlivý! tebe svět nep-al,

ale já jsem tebe p-al 
tito p-ali, že jsi ty mne poslal

19, 4. abyste p-ali, že na něm viny
Sk. 4,13. p-ali je, že s Ježíšem bývali
— 12,14. p-avši hlas Petrův
— 22,14. vyvolil tě, abys p-al vůli jeho 

ftím. 1,21. že p-avše Boha, nectili jako Boha
— 7, 7. hříchu jsem nep-al než skrze
— 10,19. zdaliž nep-al Izrael?
— 11,34. kdo p-al mysl P.? 1 Kor. 2, 16.

1 Kor. 1,21. svět nep-al skrze moudrost Boha
— 2, 8. již žádný z knížat světa nep-al
— 14. aniž jich může p. (tělesný člověk)
— 4,19. p-ám, ne řeč nadutých, ale moc
— 8, 2. ježtě nic nep-al, jakž by měl znáti
— 13,12. tehdy p-ám, jakž i p-án jsem
— 14,37. nechažť p-á, co vám píši

2 Kor. 1,14. jakož jste i p-ali nás z částky
— 5,21. toho, kt. hříchu nep-al

Ef. 3,19. p. přenesmírnou lásku Kristovu
FU. 3,10. abych p-al jej a moc vzkříšení jeho
Kol. 1, 6. od dne, v kt. jste p-ali milost Boži 
ITim . 4, 3. věřícím a těm, kt. p-ali pravdu
Žid. 8,11. říkajíce: P-ej Pána
1 Jan 2, 3. po tomť známe, že jsme jej p-ali
— 13. že jste p-ali toho, kt. j. od; 14.
— 14. že jste p-ali Otce
— 3, 6. neviděl ho, aniž ho p-al
— 16. po tomto jsme p-ali lásku
— 4,16. myť jsme p-ali a uvěřili o lásce
— 5,20. abychom p-ali toho pravého 

Zj. 2,24. kt. nep-ali hlubokosti satanovy
— 3, 9. p-ajíť, že jsem já tě miloval

Poznávati.
Př. 3, 6. na cestách svých snažuj se jej p.
Iz. 6, 9. hleďte hledíce a nep-ejte
Jer. 14,20. p-ámeť, H. bezbožnost svou
Oz. 6, 3. abychom H. p. se snažovali
Luk. 1,34. poněvadž já muže nep-ám
1 Kor. 13, 9. z částky p-áme
— 12. nyní p-ám z částky

2 Petr 2,21. lépe nep. cesty spravedlnosti

1 Jan 3,19. po tomť p-áme, že z pravdy jsme
— 24. po tomť p-áme, že zůstává v nás

— 4, 6. po tomť p-áme ducha pravdy
— 5, 2. po tomť p-áme, že milujeme syny B.

Poznenáhlu.
Iz. 40,11. březí pak p. povede

Pozor.
1 M. 37,11. otec jeho měl p. na tu věc
1 Sam. 1,12. Eli p. měl na ústa její 
Ž. 37,37. p. měj na pobožného
— 59,10. na tebe p. míti budu

Jer. 18,18. nemějme p-u na žádná slova jeho
— 29,26. abyste p. měli v domě H.

Oz. 4,10. nechtějí p-u míti na H.
Sk. 8,10. Šimon, na něhož p. měli všickni

Pozorovali.
5 M. 32, 1. p-ujte nebesa a mluviti budu 
Soud. 5, 3. slyŠtež králové, a ušima p-ujte
2 Par. 20,15. p-ujte všecken Judo
— 33,10. oni však nep-ali

Job 33, 31. p-uj Jobe, poslouchej mne
— 37,13. p-ujž toho Jobe, zastav se 

ž. 5, 3. p-uj hlasu voláni mého
— 17, 1. H. p-uj volání mého; 142, 7.
— 49, 2. p-ujte všickni obyvatelé zemští
— 54, 4. p-uj řečí úst mých
— 55, 3. ó Bože! p-uj a vyslyš mne
— 61, 2. ó Bože! p-uj modlitby mé
— 66,19. B. p-al hlasu modlitby mé
— 78, 1. p-uj, lide můj, zákona mého
— 84, 9. p-uj, ó Bože Jákobův!
— 86, 6. H. p-uj hlasu žádostí mých
— 140, 7. p-uj hlasu pokorných modliteb
— 141, 1. p-uj hlasu mého, když tebe vzývám
— 143, 1. p-uj pokorné prosby mé

Př. 4, 1. p-ujte, abyste poznali rozumnost
— 4,20. synu můj! slov mých p-uj
— 5, 1. synu můj! p-uj moudrosti mé
— 7, 24. p-ujte řečí úst mých
— 16,20. kdož p-uje slova, nalézá dobré 

Pis. 8,13. přáteléť p-ují hlasu tvého
Iz. 34, 1. lidé, p-ujte! Nechať slyší země
— 42,23. kdo z vás ušima p-uje toho
— 49, 1. p-ujte mne, národové dalecí
— 51, 4. p-ujte mne, lide můj, a rodino má 

Jer. 6,17. říkávali: Nebudeme p.
— 13,15. poslouchejte a ušima p-ujte
— 18,19. p-uj mne, Hospodine 

Dan. 8,17. p-uj, synu člověčí
— 9,19. Pane, p-uj a učiň, neprodlévejž
— 23. p-uj slova toho a rozuměj 

Oz. 5, 1. p-ujte dome Izraelský
Joel 1, 2. p-ujte všickni obyvatelé této země 
Mich. 1, 2. p-uj země, i což na ní j.
Zach. 1, 4. neuposlechli ani p-ali mne
— 7,11. ale nechtěli p.

Mal. 3,16. p-al Hospodin a slyšel
Sk. 2,14. ušima p-ujte slov mých
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Pozoun.
Ž. 98, 6. zvučnými p-y hlas vydejte 
Oz. 5, 8. trubte na p. v Ráma 

Pozůstalý.
3 M. 19, 9. p-ých klasů; 23, 22.
2 Sam. 9, 1. jestli ještě kdo p. z domu S.
2 Par. 34, 21. poraďte se s H. o p. lid Izr.
Job 20,26. zle se povede i p-ému
— 27,15. p-í po něm v smrti pohřbeni

Iz. 10,20. nebudou p-í z domu Ják. spoléhati 
Sof. 2, 9. p-í z lidu mého je obdrží 
Ag. 2, 4. kdo j. mezi vámi p., ježto viděl 

Pozůstati.
1 M. 22, 5. p-ňte vy tuto s oslem
— 24, 55. nechať p-ne děvečka s námi

2 M. 12,10. pakli by co p-alo do jitra
4 M. 26,65. žádný z nich nep-al, jediné K. a J.
5 M. 3,11. sám Og z jiných obrů p-al
— 7,20. dokudž by nezhynuli, kt. by p-ali

1 Kr. 18,22. já sám toliko p-al jsem prorok
2 Par. 31,10. H. požehnal, že tak mnoho p-alo
— 36,20. což jich p-alo po meči, převedl 

Ezd. 9,15. nebo jsme p-ali ostatkové
Iz. 24, 6. p-ne lidí maličko
Jer. 15,11. tobě, kt. p-neš, nebude dobře?
Pláč 2,22. nebylo, kdo by ušel neb p-al 
Ez. 9, 8. když je bili, a já p-al
— 14,22. p-ali-li by v něm synové neb dcery 

Dan. 10,17. síly ani dchnutí nep-alo ve mně 
Am. 6, 9. p-ne-li 10 osob v domě, zemrou 
Abd. 14. kt. z nich p-ali v den úzkosti 
Zach. 14,16. kdožk. p-ne ze všech národů
Mk. 8, 8. sebrali, což p-alo drobtů 
Jan 6,13. dvanáct košů drobtů, kt. p-ali
— 11, 6. p-al za dva dni na tom místě 

Sk. 9,43. p-al Petr v Joppen
— 17,14. Sílas a Timoteus p-ali tu
— 19,22. sám (Pavel) p-al v Azii do času 

Fil. 1, 24. p. v těle, potřebněji j. pro vás
— 25. p-nu k vašemu prospěchu

1 Tes. 4,15. kt. živi p-aneme do příchodu P.
Pozůstávati.

Kaz. 8,15. to p-vá jemu z práce jeho ve dnech 
Pozůstavený.

1 Tes. 4,17. my živí p-í spolu s nimi 
Pozůstaví ti.

1 M. 33,15. řekl Ezau: Nechť p-ím něco lidu
5 M. 2, 34. žádného nep-ivše 
Joz. 10, 40. nep-il žádného živého 
Jer. 44, 7. abyste nep-ili sobě ostatku
— 49, 9. zdaž by nep-ili paběrků
— 50, 20. odpustím těm, kt. p-ím 

Ez. 6, 8. p-ím některé z vás; 12, 16.
Abd. 5. zdaž by nep-ili aspoň paběrků? 
Sof. 3,12. p-ím u prostřed tebe lid chudý 
Řím. 9, 29. byť byl Pán nep-il nám semene
— 11, 4. p-il jsem sobě 7000 mužů

1 Petr 2, 21. trpěl za nás, nám p-iv příklad
Pozůstavovati.

2 M. 16,19. ať nic z toho nep-uje k jitru

Pozván.
Mat. 22, 8. kt. p-i byli, nebyli hodni 
Luk. 14, 8. bys byl od někoho p. na svadbu
— 24. žádný z těch, kt. p-i byli, neokusí 

Jan 2, 2. p. j. také Ježíš na tu svadbu
Pozvaný.

1 Kr. 1, 49. p-aní, kt. byli při Adoniáši 
Sof. 1, 7. H. povolal p-ých svých 
Mat. 22, 3. aby povolali p-ých na svadbu
— 4. povězte p-ým: Aj, oběd svůj 

Luk. 14, 7. pověděl p-ým podobenství
— 17. aby řekl p-ým: Pojďte

Pozvati.
1 M. 31, 54. Jákob p-al bratří, aby hodovali 
Soud. 14,15. abyste dostali, p-ali jste nás?
2 Sam. 13, 23. p-al Absolon všech synů králov.
1 Kr. 1,10. ani šal., bratra svého, nep-al 
Př. 9,18. v hlubokém hrobě ti, kt. p-ala 
Luk. 7,39. uzřev to farizeus, kt. ho byl p-al
— 14,16. učinil večeři, a p-al mnohých

1 Kor. 10,27. p-al-liť by vás kdo z nevěřících
Požádán.

Luk. 11,50. aby p-o bylo krve všech proroků
— 12, 48. mnoho bude od něho p-o

Požádání.
Mat. 5, 28. kdož by pohleděl na ženu ku p. jí 

Požádati.
2 M. 20,17. nep-áš; 5 M. 5, 21. ÍUm. 7, 7. 13, 9.
5 M. 5, 21. aniž p-áš domu bližního svého
— 7,25. nep-áš stříbra a zlata, kt. na nich 

Joz. 7,21. čehož p-av vzal jsem to
2 Sam.19, 38. čehož koli p-áš ode mne, učiním 
Ž. 2, 8. p-ej mne, a dámť národy
— 21, 5. života p-al od tebe

Iz. 7,11. p-ej sobě znamení od H.
Mat. 14, 7. zaslíbil jí dáti, zač by ho p-ala 
Luk. 1,63. on p-av destičky, nápsal: Jan
— 12, 20. této noci p-ají duše tvé
— 48. víceť p-ají od něho

Jan 11,22. vím, že cožkoli p-al bys od Boha 
Řím. 7, 7. kdyby byl zákon neřekl: Nep-áš 
1 Petr 3,15. kdož by od vás p-al zprávy 

Požat.
Zj. 14,16. spustil srp svůj a p-a j. země

Požehnán.
1M. 12, 3. p-y budou v tobě všecky čeledi 

země; 18, 18. 22, 18. 26, 4. 28, 14. 
Sk. 3,25. Gal. 3,8. ž. 72,17. Jer. 4,2. 

lob 1,21. buď p-o jméno Hosp.; Ž. 113, 2. 
Př. 22, 9. oko dobrotivé p-o bude 
Dan. 2,20. buď jméno Boží p-o 
Gal. 3, 8. v tobě budou p-i všickni národové

Požehnání.
1 M. 12, 2. zvelebím jméno tvé, a budeš p.
— 27,12. uvedu na sebe zlořeč, a ne p.
— 35. bratr tvůj uchvátil p. tvé
— 36. teď nyní uchvátil p. mé

zdali jsi nezachoval i mně p.?
— 38. zdaliž to jedno toliko máš p.?
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1 M. 28, 4. dejž tobě p. Abrahamovo
— 32,29. i dal mu tu p.
— 39, 5. bylo p. Hosp. na všech věcech
— 49, 25. požehná tobě p-ími nebesk. shůry

p-ími propasti ležící hluboko
— 26. p. otce tvého silnější budou

nad p. předků mých
— 28. každému vedlé p. jeho požehnal

2 M. 12, 32. jděte; a dejte mi také p.
3 M. 25,21. dám p. své vám léta šestého
4 M. 6,23. takto budete p. dávati synům Izr.
— 24, 9. kdo by p. dával tobě, požehnaný 

5M. 11,26. vám dnes p. i zlořečení; 30, 19.
— 27. p., budete-li poslouchati přikáz.
— 29. dáš p. toto na hoře Garizim
— 21, 5. aby p. dávali ve jménu H.
— 28, 3. přijdou na tě všecka p.
— 8. přikáže H. p. svému; (3 M. 25, 21.) 

Joz. 8,34. četl p. i zlořečení, jakž psáno
2 Sam. 6,18. David dal p. lidu ve jménu H.
— 7,29. p-ím tvým požehnán bude dům

1 Kr. 8,14. p. dával všemu shromáždění Izr.; 
(55.) 2 Par. 6, 3.

1 Par. 16, 2. David dal p. lidu ve jménu H.
2 Par. 30,27. kněži i Levitové dali p. lidu 
Neh. 13, 2. obrátil Bůh to zlořečení v p.
Job 29,13. p. hynoucího přicházelo na mne 
Ž. 3, 9. nad lidem tvým p. tvé
— 21, 4. předšel jsi jej hojným p-ím
— 7. za příklad hojného p.; 1 M. 12, 2.
— 24, 5. ten přijme p. od Hospodina
— 37,26. však símě jeho j. v p.
— 65,11. zrostlinám jejím p. dáváš
— 67, 7. p. svého uděliž nám Bůh; 8.

72,17. p. sobě dávajíce v něm; Jer. 4, 2.
— 84, 7. na něž i déšť p. přichází
— 109,17. neměl libosti v p.
— 112, 2. rodina upřímých p. dojde
— 128, 4. bude míti p. muž bojící se H.
— 5. p. tobě uděliž H. ze Siona
— 129, 8. p. Hospodinovo budiž s vámi
— 132,15. potravu jeho hojným p-ím rozmn.
— 133, 3. tu udílí H. p. i života
— 147,13. p. udílí synům tvým u prostřed 

Př. 10, 6. p. j. nad hlavou spravedlivého
— 22. p. Hospodinovo zbohacuje
— 11,11. p-ím spravedlivých zvýšeno město 
r— 26. p. na hlavě toho, kdož je prodává
— 24,25. přijde na ně p. dobrého
— 28, 20. muž věrný přispoří p.

Iz. 44, 3. vyleji p. své na potomky tvé
— 65, 8. nekaz ho, protože p. j. v něm
— 16. bude sobě p. dávati na zemi

p. dávati bude sobě v Bohu pravém 
Jer. 4, 2. p. dávati sobě v něm budou 
Ez. 34,26. dešťové p. budou bývati 
Zach. 8,13. vás chrániti budu, a budete p-ím 
Mal. 2, 2. zlořečiti budu p-im vašim
— 3,10. nevyleji-li na vás p., takže neodol. 

Mk. 10,16. na ně ruce, p. jim dával
Luk. 24,50. pozdvih rukou, dal jim p.

Řím. 15,29. v hojnosti p. evangelium Krist.
Gal. 3, 9. docházejí p. s věrným Abraham.
— 14. aby na pohany to p. Abr. přišlo 

Ef. 1, 3. nám všelikým p-ím duchovním 
žid. 6, 7. (země) dochází p. od Boha
— 7, 6. tomu, kt. měl zaslíbení, p. dal
— 7. menší od většího p. béře
— 11,20. p. dal Izák Jákobovi a Ezau
— 21. každému ze synů Joz. p. dával
— 12,17. chtěje dědičně dosáhnouti p.

1 Petr 3, 9. abyste p. dědičně obdrželi
Zj. 5,12. hodenť j. ten Beránek vzíti p.
— 13. Beránkovi p., čest na věky; 7, 12.

Požehnaný.
1 M. 9, 26. p. Hospodin, Bůh Semův
— 14,19. p. Abram Bohu silnému; žid. 7, 6.
— 20. p. Bůh silný nejvyšší
— 24, 31. vejdi, p. Hospodinův
— 26,29. povol tomu, p. Hospodinův
— 27,29. kdo by dobrořečili tobě, p-í
— 33. požehnal jsem mu, a budeť p-ým

4 M. 22, 6. komuž ty žehnáš, p. bude
— 12. aniž zlořeč lidu, nebo p. j.
— 24, 9. kdoby požehnání dával tobě, p. bude

5 M. 7,14. p. budeš nad všecky národy
— 28, 3—6. p. budeš v městě atd.

Soud. 17, 2. p. jsi, synu můj, od H.
Rut 2,19. budiž p. ten, kt. tě přijal!
— 3,10. p-á jsi ty od H., dcero má

1 Sam.15,13. p. ty od H.; vyplnil jsem slovo H.
— 23,21. p-í vy od H.; ž. 115, 15.
— 26,25. p. jsi syn můj Davide

2 Sam. 2, 5. p-í jste vy před H-em
— 22, 47. p-á skála má, protož ať j. vyvyšován

1 Kr. 8,56. p. H., kt. dal odpočinutí lidu
1 Par. 17,27. budeť p. na věky
ž. 28, 6. p. Hospodin, nebo vyslyšel hlas
— 31,22. p. buď H.! nebo prokázal ke mně
— 37,22. p-í ode P. zemí vládnouti budou
— 41,14. p. Hosp., Bůh Izraelský od věků
— 66,20. p. B., kt. neodstrčil modlitby mé
— 68,20. p. Pán; každého dne nás osýpá

dary
— 72,18. p. H. Bůh, Bůh Izraelský
— 19. p-é jméno slávy jeho na věky
— 118,26. p., jenž se béře ve jménu H.; Mat.

21, 9. Mk. 11, 9.
— 124, 6. p. H., kt. nás nevydal v loupež
— 135,21. p. Hospodin ze Siona
— 144, 1. p. Hospodin, skála má

Př. 10, 7. pámátka spravedlivého p-á 
Iz. 65,23. budou símě p-ých od H.
Jer. 17, 7. p. ten muž, kt. douíá v Hosp.
— 20,14. den (ten) ať není p.

Ez. 3,12. p-á sláva H. z místa svého 
Zach. 11, 5. říkají: P. H., že jsme zbohatli 
Mat. 21, 9. p., kt. se béře ve jménu P.; 23. 39.

Mk. 11, 9. Luk. 13, 35. Ž. 118, 26.
— 25,34. pojďtež p-í Otce mého, vládněte 

Mk. 11,10. p-é království otce našeho Davida
— 14,61. jsi-li Kristus, Syn toho P-ého?
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Luk. 1,28. p-á ty mezi ženami; 42.
— 42. p. plod života tvého

Řím. 1,25. stvořitele, kt. j. p. na věky
— 9, 5. kt. j. nade všecky Bůh p. na věky

2 Kor. 1, 3. p. Bůh a Otec Pána našeho J. Kr.;
Ef. 1, 3. 1 Petr 1, 3. (2 Kor. 11, 31.)

Požehnati.
1 M. 1,22. p-al jim Bůh řka: Ploďtež se; 28.
— 2, 3. p-al Bůh dni sedmému
— 5, 2. muže a ženu stvořil je a p-al jim
— 9, 1. p-al Bůh Noé i synům jeho
— 12, 2. p-ám tobě, a zvelebím jméno
— 3. p-ám také dobrořečením tobě
— 14,19. (Melchisedech) p-al mu a řekl
— 17,16. p-ám jí a dámť z ní syna
— 20. p-ám jemu, aby se rozplodil
— 22,17. p-ám velmi tobě a velice rozmn.
— 24, 1. H. p-al mu ve všech věcech
— 35. H. p-al pánu mému velice
— 25,11. p-al Bůh Izákovi; 26, 3. 12. 24.
— 27,27. Izák p-al mu řka

jako vůně pole, jemuž p-al H.
33. p-al jsem mu, a budeť požehna

ným; 28, 1. 3.
— 34. p-ejž i mně také, můj otče; 38.
— 30,27. jsem poznal, že p-al mi H. pro tebe
— 30. p-alť H., jakž jsem k tobě vkročil
— 31, 55. Lában synů a dcer svých p-al
— 32,26. nepustím tě, leč mi p-áš
— 35, 9. Bůh Jákobovi, a p-al mu; 48, 3.
— 39, 5. p-al H. domu Egyptského toho
— 47,10. p-al Jákob Faraóna
— 48, 9. přiveď je ke mně a p-ám jim
— 15. p-al Jozeíovi řka: (žid. 11, 21.)
— 49,25. p-á tobě požehnáními nebeskými
— 28. p-al jim jednomukaždému 

2M. 20,11. p-al H. dne sobotního
— 24. přijdu k tobě a p-ám tobě
— 23,25. p-áť chlebu tvému i vodám tvým
— 39,43. tak udělali, i p-al jim Mojžíš

4 M. 6,24. p-ejž tobě H. a ostříhej tebe
5 M. 2, 7. H. Bůh tvůj p-al tobě; 14, 24.
— 7,13. bude tě milovati, i p-á tobě

p-á plodu života tvého; 28, 4. 5.
— 16,15. p-á tobě H. Bůh tvůj v úrodách 

Rút 2, 4. odpověděli jemu: P-ejž tobě H.
1 Sam. 2,20. p-al Eli Elkánovi a manželce
2 Sam. 6,11. p-al H. Obededomovi
— 12. p-al H. domu Obed.; 1 Par. 13, 14.
— 7,29. rač p. domu služebníka svého
— 13,25. nechtěl jiti; ale p-al mu

1 Par. 4,10. jestliže štědře p-áš mi
— 17,27. ráčil jsi p. domu služebníka svého

nebo jsi ty, H., (jemu) p-al
2 Par. 31,10. H. p-al lidu svému, že pozůstalo 
Job 1,10. dílu rukou jeho p-al jsi
— 42,12. p-al H. Jobovi k posledku více 

ž. 5,13. ty, H., p-áš spravedlivému
— 28, 9. p-ej dědictví svému, a pas je
— 29,11. H. p-á lidu svému v pokoji
— 45, 3. že j. tobě p-al Bůh až na věky

Ž. 67, 2. smiluj se nad námi, a p-ej nám
— 8. p-ej nás Bůh a bojtež se jeho
— 115,13. p-á bojícím se Hospodina
— 134, 3. p-ejž tobě H. ze Siona

Iz. 51, 2. p-al jsem jemu i rozmnožil
— 61, 9. že jsou simě, jemuž p-al H.

Jer. 31,23. p-ejž tobě H., ó příbytku sprav.
Ag. 2,20. od tohoto dne p-ám
Mat. 14,19. vzhléd v nebe, p-al, a lámaje 
Mk. 8, 7. rybiček maličko, jichž p-v 
Luk. 2,34. p-al jim Simeon, a řekl Marii 
Sk. 18,21. p-av jich, řekl: Musím
2 Kor. 2,13. p-av jich, odšel jsem do Macedonie 
žid. 6,14. jistě p-ám velmi tobě

Požírati.
Abd. 16. piti a p. budou 
Mat. 23,24. velblouda pak p-áte 

Požitek.
Mat. 25,27. byl bych vzal, což j. mého s p-em 

Požívající.
Pis. 8, 1. bratr můj p. prsí matky mé 

Požívání.
1 Tim. 6,17. dává nám hojnost všeho ku p.

Požívati.
Job 3,12. proč jsem prší p-al?
Luk. 11,27. prsy, kt. jsi p-al

Požludý.
3 M. 13,30. na ní vlas p. a tenký

Požrati.
4 M. 22, 4. toto množství požere všecko
2 Sam.18, 8. více les, nežli jich p-al meč 
Jer. 5,17. požerou syny tvé a dcery tvé

Požříti.
2 M. 7,12. p-ela hůl Aronova hole jejich
— 15,12. p-ela je země

4 M. 16, 32. p-elá je i domy jejich; Ž. 106, 17.
Job 40,18. že požře Jordán v ústa svá 
Jon. 2, 1. rybu, aby p-ela Jonáše
Zj. 10, 9. vezmi a p-i ji
— 10. p-el jsem ji
— když jsem ji p-el, hořko mi bylo
— 12,16. země p-ela řeku

Práce.
1 M. 5,29. odpočinutí způsobí od p. rukou
— 31,42. p-i rukou mých viděl Bůh
— 39,11. když přišel k p-i své
— 41,51. abych zapomenul na všecky p. své

2 M. 1,14. p. jejich užívali nenáležitě
— 5, 4. proč odtrhujete lid od p-i?

4 M. 4, 4. tato bude p. synů Kahat.; 15.
— 24. tato bude p. čeledi Gersonových
— 33. ta bude p. čeledí synů Merari
— 8,25. v 50 letech přestane od p. služby

5 M. 1,12. kterak bych nesl sám p-i vaši?
— 33,11. v p-i rukou jeho zalib se tobě

1 Kr. 18,27. rozmlouváni má, neb jinou p-i
1 Par. 9,13. v p-i přisluhování domu Božího; 19.
2 Par. 15, 7. nebo má mzdu p. vaše
Ezd. 10,13. není ta p. jednoho dne ani dvou
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Job 3,17. tamť odpočív. ti, jenž v p-i ustali
— 24, 5. vycházejí jako ku p-i své

Ž. 28, 4. podlé p. rukou jejich dej jim
— 73, 5. v p-i lidské nejsou
— 90,10. což nejzdárnějšiho v nich, j. p.
— 104,23. člověk vychází ku p-i své
— 128, 2. z p. rukou svých živnost míti

Př. 5,10. aby p. tvá nezůstala v domě cizím
— 10,16. p. spravedlivého j. k životu
— 14,23. všeliké p. bývá zisk
— 18, 9. kdož j. nedbalý v p-i své 

Kaz. 1, 3. jaký užitek má ze všelijaké p.
— 2,10. srdce mé veselilo se ze vši p. mé

to byl podíl můj ze vší p. mé
— 18. mrzí mne i všecka p. má
— 19. panovati bude nade vši p-í mou
— 20. abych pochybil v srdci o vší p-i
— 22. co má člověk ze vší p. své?
— 3, 9. co má ten, kdo p-i vede?
— 4, 4. spatřil jsem všelikou p-i
— 6. nežli přehršlí plné s p-í a trápením
— 8. není konce všeliké p-i jeho
— 9. mají dobrý užitek z p. své
— 5,15. aniž čeho odnáší z p. své
— 6, 7. všecka p. člověka j. pro ústa jeho
— 9,10. není p. ani moudrosti v hrobě
— 10,15. p. bláznů k ustání je přivodí 

Iz. 49, 4. p. má u Boha mého
— 53,11. z p. duše své uzří užitek, jímž
— 55, 2. proč vynakládáte p-i za to, což 

Jer. 3,24. ohavnost ta sžírala p-i otců
— 31,16. budeš míti mzdu za p-i svou 

Oz. 12, 8. ve všech mých p-ech nenajdou
nepravosti

Ag. 1,11. zavolal jsem sucha na p-i rukou 
Zach. 8,10. p. lidská ani p. hovádek
Mal. 1,13. říkáte: Ach, větší p.! ježto byste to
Mk. 13, 34. odšel, poručiv každému p-i
Luk. 7, 6. Pane, nepřidávej sobě p.
Jan 4,38. vy jste v jejich p. vešli
Sk. 6, 3. jimž bychom poručili tu p-i
ftím. 12,11. v p-ech neleniví, duchem vroucí
— 13, 6. pilnou p-i o to samo vedouce
— 16, 6. Marie, kt. mnoho p. měla s námi
— 12. a Tryfózy, kt. práci vedou v Pánu

1 Kor. 3, 8. každý odplatu vezme podlé své p.
— 9, 1. zdaliž vy nejste p. má v Pánu?
— 15,58. že p. vaše není daremná v Pánu

2 Kor. 5,10. podlé toho, jakž p. čí byla
— 6, 4. 5. jako Boží služebnici, v p-ech
— 10,15. nechlubíme se cizími p-emi
— 11,23. v p-ech hojněji, v ranách příliš.
— 27. v p-i a v ustáni, v bděni často 

Fil. 1,22. živu býti v těle pro p-i
1 Tes. 1, 3. pamatujíce na p-i lásky
— 2, 9. pamatujete, bratři, na p-i naši
— 3, 5. byla by daremná p. naše
— 5,13. velice je milujte pro p-i jejich

2 Tes. 3, 8. s p-í a s těžkosti ve dne i v noci
1 Tim. 3, 1. žeť výborné p. žádá
Žid. 6,10. aby se zapomenul na p-i vaši

Zj. 2, 2. známť skutky tvé a p-i tvou
— 14,13. aby odpočinuli od p-i svých

Pracen.
Ž. 73,16. ale vidělo mi se p-o

Pracování.
Kaz. 5, 3. jakož přichází sen z velikého p.

Pracovati.
2 M. 5, 9. nechť p-ují, aby se neohlédali
— 20, 9. šest dní p. budeš; 5 M. 5, 13.

Joz. 24,13. vám zemi, v niž jste nep-ali 
Job 9,29. pročež bych nadarmo p-al?
Ž. 107,23. p-ujíce na velikých vodách 
Kaz. 2,21. jinému, kt. nep-al o tom
— 3, 9. co má z toho, o čemž p-uje?
— 4, 8. nepomyslí: Komu já p-u ji?
— 8,17. o čež p-uje člověk

Iz. 49, 4. nadarmo jsem p-al, daremně
— 65,23. nebudouť p. nadarmo, aniž ploditi 

Jer. 51, 58. nadarmo p. budou lidé při ohni 
Pláč 5, 5. p-ujeme, nedopouští se nám odpoř. 
Ez. 29,20. proto že mně p-ali, praví P. H. 
Jon. 4,10. břečtanu, o němž jsi nep-al
Ab. 2,13. o čemž p-ují lidé až do ustáni 
Mat. 6,28. kvítí polní nep-uje ani přede
— 11,28. pojďtež ke mně, kt. p-ujete 

Luk. 5, 5. přes celou noc p-avše, nic 
Jan 4,38. žiti, o čemž jste vy nep-ali

jiniť p-ali, a vy v jejich práce
— 6,27. p-ujte ne o pokrm, kt. hyne

Sk. 20, 35. tak p-ujíce, musíme snášeti mdlé
— 24,16. sám o to p-uji, abych měl svědomi 

Řím. 16,12. Persidy, kt. mnoho p-ala v Pánu 
1 Kor. 4,12. p-ujeme, dělajíce rukama vlastníma
— 15,10. hojněji, než oni všickni, p-al jsem 

Gal. 4,11. abych snad nadarmo nep-al
Ef. 4,28. raději p-uj, dělaje rukama
Fil. 1,27. jednomyslně p-ujíce u viře evang.
— 2,16. že jsem ne nadarmo p-al
— 4, 3. v evangelium se mnou p-aly 

Kol. 1,29. o čež i.p-uji, bojuje
— 4,12. kt. úsilně p-uje na modlitbách

1 Tes. 2, 9. ve dne i v noci p-avše, kázali
— 4,11. p. rukama svýma vlastníma
— 5,12. znejtež ty, kt. p-ují mezi vámi

2 Tes. 3,12. aby pokojně p-ujíce svůj chléb
1 Tim. 4,10. proto i p-ujeme i pohanění
— 5,17. ti, kt. p-ují v slovu a v učení

2 Tim. 2, 6. p. musí i oráč, nežli užitku
2 Jan 8. neztratili, o čemž jsme p-ali 
Zj. 2, 3. pro jméno mé p-als a neustal

Pracovitý.
1 Kr. 11,28. vida šal. mládence, že by p. byl
Př. 10, 4. ruka p-ých zbohacuje
— 12,24. ruka p-ých panovati bude
— 13, 4. duše p-ých zbohatne
— 16,26. člověk p. pracuje sobě 

Kaz. 5,12. sladký j. sen p-ému

Pracující.
1 Kor. 16,16. poddáni byli všelikému p-ímu
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2. 30,10. zdaliž tě p. oslavovati bude?
— 44,26. sklonila se k p-u duše naše
— 72, 9. nepřátelé jeho p. lízati budou
— 78,27. dštil na ně masem jako p-em
— 102,15. nad p-em jeho slituji se
— 103,14. v paměti má, že p. jsme
— 104,29. v p. svůj se navracuji
— 113, 7. vyzdvihuje z p-u nuzného
— 119,25. přilnula k p-u duše má

Př. 8,26. ještě neučinil ani začátku p-u 
Kaz. 3,20. obé je z p-u

obé navracuje se do p-u
— 12, 7. navrátí se p. do země

Pis. 3, 6. nad všelijaký p. apatekářský 
Iz. 2,10. skryj se v p-u před hrůzou H.

26,19. prozpěvujte obyvatelé p-u
— 29, 4. z p-u šeptati bude řeč tvá
— z p-u řeč tvá siptěti
— 40,12. kdo změřil měrou p. země
— 47, 1. sestup a seď v p-u, dcero Babyl.
— 49,23. p. noh tvých lízati budou
— 52, 2. otřes se z p-u, povstaň
— 65,25. hadu za pokrm bude p.

Pláč 3,29. dávaje do p-u ústa svá, až by 
Dan. 12, 2. kt. spí v p-u země, procítí 
Mich. 1,10. v domě Ofra v p-u se válej 
Nah. 1, 3. oblak j. p. noh jeho
Zach. 9, 3. nashromáždil stříbra jako p-u 
Mat. 10,14. vyrazte p. z noh; Mk. 6, 11,

Luk. 9, 5.
Luk. 10,11. i ten p. vyrážíme na vás 
Sk. 13,51. vyrazivŠe p. z noh na ně
— 22,23. když p-em házeli v povětří

Práchnivěti.
Iz. 40, 20. dřevo, kt. by nep-ělo, vybírá 
Ab. 3,16. kosti mé p-ěly

Prak.
Soud. 20,16. z p-u kamením házeli k vlasu
1 Sam.17,39. 40. David p. svůj v ruce nesl
— 49. David hodil z p-u, a udeřil Filist.
— 50. přemohl David Filistinského p-em
— 25,29. duši jako z p-u zahodí 

Př. 26, 8. jako vložiti kámen do p-u 
Jer. 10,18. vyhodím z p-u obyvatele země 
Zach. 9,15. zmocnice se kamením z p-u, jedli

Prakovník.
2Kr. 3,25. shlukše se p-ci, dobývali ho

Prakový.
2 Par. 26,14. připravil Uziáš i kamení p-é

Pramen.
Soud. 16,13. kdybys přivila 7 p-ů z vlasů 
Job 20,17. neuzří p-ů potoků a řek medu
— 28, 1. máť stříbro p-y své

2. 46, 5. potok a p-ové jeho obveselují 
—- 107,33. obraci p-y vod v suchost
— 35. obrací zemi vyprahlou v p-y vod;

Iz. 41, 18.
Př. 5,15. pí p-y z prostředku vrchoviště
— 18. budiž požehnaný p. tvůj

1 Sani. 6, 5. protož nešlapají na p. Dágonův 
2Kr. 23, 4. přikázal král —  i strážným p-u
1 Par. 9,19. Chor. ostřihali p-ů při stánku
Ž. 84,11. raději u p-hu seděti v domě Boha 
Jer. 35, 4. Maaseiáše, ostřihá jícího p-u 
Ez. 9, 3. sláva B. Iz. sestoupila k p-u domu; 

10, 4. 18.
— 40, 6. změřil p. brány
— 43, 8. kladli p. svůj podlé p-u mého
— 47, 1. vycházely od spodku p-u domu 

Sof. 1, 9. každého, kt. vskakuje na p.
Prahnouti. 

ž. 32, 3. p-ly kosti mé v úpění mém 
Iz. 41,17. jejichž jazyk lízni p-e 
Pláč 4, 8. kůže jejich p-e, jest jako dřevo 

Prach.
J M. 2, 7. učinil H. Bůh člověka z p-u země
— 3,14. po břiše plaziti se a p. žráti budeš
— 19. p. jsi a v p. se navrátíš
— 13,16. símě tvé jako p. země; 28, 14.
— 18,27. ačkoli jsem p. a popel

2 M. 8,16. vztáhni hůl svou a udeř v p. země
— 9, 9. obrátí se v p. po vší zemi Egypt.
— 32,20. vzal tele a setřel je až na p.

3 M. 14,41. vysypou p. ten, kt. sestřouhali
4 M. 5,17. vezma p-u, kt. j. na zemi
—  23,10. kdo sečte p. Jákobův?

5 M. 9,21. dokudž nebylo setříno na p.
— vsypal jsem p. jeho do potoka
— 28,24. dá H. místo deště p. a popel

Joz. 7, 6. sypali p. na hlavy své; Pláč 2, 10. 
Ef. 27, 30. Zj. 18, 19.

1 Sam. 2, 8. nuzného vyzdvihuje z p-u
2 Sam. 1, 2. maje p. na hlavě své
— 16,13. Semei zmítal p-em

22,43. potřel jsem je jako p. země; ž. 
18, 43.

1 Kr. 20,10. dostane-li se p-u Sam. do hrsti 
2Kr. 13, 7. setřel je jako p. při mláčeni
— 23, 4. vnesl p. jejich do Bethel
— 6. ten pak p. vysypal na hroby synů
— 12. dal vysypati p. jejich do potoka
— 15. spáliv výsost, setřel ji na p.

2 Par. 1, 9. nad lidem mnohým, jako j. p-u 
Job 2,12. házeli p-em nad hlavy své
— 4,19. jejichž základ j. na p-u
— 5, 6. nepochází z p-u trápeni
— 7, 5. tělo mé odíno j. p-em
— 10, 9. že v p. zase obrátíš mne
— 16,15. zohavil jsem v p-u sílu svou
— 17,16. j. všechněm v p-u země odpočívá ti
— 19,25. v den nejposl. nad p-em se postaví
— 28, 6. kameni zafirové a p. zlatý
— 34,15. tak by člověk do p-u se navrátil
—  39,14. ačkoli je v p-u osedí
— 40, 8. skrej je v p-u spolu
— 42, 6. želím toho v p-u a v popele 

2. 7, 6. slávu mou v p. uvede
— 22,16. v p-u smrti poloiils mne
— 30. se klaněti sestupující do p-u

Práh.
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Př. 10,11. p. života jsou ústa spravedlivého;
16, 22.

— 13,14. naučení moudrého j. p. života
— 14,27. bázeň Hosp. j. p. života
— 18, 4. potok rozvodnilý p. moudrosti

Iz. 30,25. budou také p-ové a potokové vod
— 35, 7. místo žíznivé v p-y vod
— 49,10. podlé p-u vod povede je
— 58,11. budeš jako p., jehož vody nevy

sychají
Jer. 2,13. mne opustili p. vod živých
— 9, 1. aby oči mé (byly) p-em slzí
— 17,13. opustili p. vod živých, Hospodina 

Jak. 3,11. zdaliž jedním p-em vydává
Pramének.

Ez. 31, 4. ježto jen p-y vypouštěla 
Praporec.

4M. 1,52. jedenkaždý pod p-em svým 
Pis. 6, 3. hrozná, jako vojsko s p-i; 9. 

Praskání.
Nah. 3, 2. p. bičů, hřmot kol, dusání koní 

Prášek.
Iz. 29, 5. jako p-u drobného nepřátel tvých
— 40,15. národové jako p. na vážkách

Prašivina.
3 M. 13, 2. by na kůži těla jeho byla p.
— 6. vyhlásí za čistého; nebo p. j.
— 14, 56. tenť j. zákon p-y atd.

5M. 28,27. raní tě H. p-ami
Iz. 3,17. okydne Pán p-ou vrch hlavy dcer 

Prašivost.
3M. 21,20. muž, kt. by mčl p. ustavičnou 

Prašivý.
3M. 22,22. p-ého neobětujte Hospodinu 

Praštění.
Kaz. 7, 6. jako p. trní tak smích blázna 

Práti.
1 M. 49,11. p. bude u víně roucho své
2 Sam. 19,24. ani šatů svých nepral

Práv.
Job 11, 2. zdali mnohomluvný p. zůstane?
Iz. 41,26. kdo oznámí, abychom řekli: P. j.? 

Pravda.
1 M. 24,27. kt. neodjal p-y své od pána
— 49. činíte-li p-u s pánem mým
— 32,10. menši všech milosrd. a vši p-y
— 42,16. p-u-li jste mluvili
— 47,29. učiň se mnou milosrd. a p-u 

2M. 34, 6. hojný v milosrdenství a p-ě 
Joz. 2, 4. odpověděla: P-ť j., přišli
— 14. učiníme s tebou milosrd. a p-u
— 7,20. p-ť j., já jsem zhřešil proti H.

2 Sam. 2, 6. učiniž s vámi H. milosrd. a p-u
— 7,28. H., slova tvá jsou p.
— 15,20. budiž s tebou milosrd. a p.

1 Kr. 22,16. abys mi nemluvil než p-u
ve jménu H.

2Kr. 20,19. pokoj a p. za dnů mých; Iz. 39, 8. 
2. 15, 2. kdož mluví p-u ze srdce

Ž. 25,10. všecky stezky H. jsou p.
— 30,10. zvěstovati bude prach p-u tvou?
— 36, 6. p. tvá až do nejvvšších oblaků;

57, 11. 108, 5.
— 40,11. p-u tvou vypravoval jsem

nezatajil jsem milosrd. a p-y tvé
— 12. milosrd. a p. tvá ať mne ostříhají
— 43, 3. sešliž světlo své a p-u svou
— 45, 5. šťastně vyjížděj se slovem p-y
— 51, 8. ty libuješ p-u u vnitřnostech
— 57, 4. pošle Bůh milosrd. a p-u svou
— 61, 8. milosrdenství a p-u nastroj
— 69,14. pro p-u svou spasitelnou
— 88,12. ohlašována p. tvá v zahynutí?

89, 3. na nebi utvrdíš p-u svou
— 9. p. tvá tobě přístojí vůkol
— 15. mil. a p. předcházejí tvář tvou
— 34. aniž klamati budu proti p-ě své
— 91, 4. misto pavézy budeš míti p-u jeho
— 92, 3. zvěstovati p-u tvou každé noci
— 100, 5. od národu až do pronárodu p. jeho
— 111, 7. skutkové rukou jeho p. a soud
— 115, 1. pro milosrdenství své a pro p-u
— 117, 2. p. Hospodinova na věky
— 119,86. všecka přikázáni tvá j. p.; 151.
— 90. od národu do pronárodu p. tvá
— 160. nejpřednější věc slova tvého j. p.
— 138, 2. oslavovati jméno tvé pro p-u tvou
— 143, 1. pro p-u svou vyslyš mne
— 146, 6. kt. ostříhá p-y až na věky

Př. 3, 3. milosrd. a p. nechť neopouštějí tě
— 8, 6. otevření rtů mých pouhou p-u
— 7. p-u zvěstují ústa má
— 12,17. kdož mluví p-u, ohlašuje spra

vedlnost
— 22. jenž činí p-u, líbí se jemu
— 14,22. milosrdenství a p. těm,

kt. smýšlejí dobré
— 16, 6. milosrd. a p-ou očištěna nepravost
— 20,28. milosrdenství a p. ostřihají krále
— 23,23. p-y nabuď a neprodávej ji 

Iz. 11, 5. p. přepásáním ledví jeho
— 26, 2. národ, ostříhající všeliké p-y
— 38,18. aniž očekávají p-y tvé
— 42, 3. soud podlé p-y vynášeti bude
— 59, 4. aniž jest, kdo by zastával p-y
— 14. klesla na ulici p.
— 15. zhynula p.; Jer. 7, 28.

Jer. 5, 3. ó H., oči tvé nepatři na p-u?
— 9, 3. zmocnili se na zemi, ale ne k p-ě
— 5. p-y nemluví 

Pláč 3,23. převeliká j. p. tvá
Dan. 4,34. jehož všickni skutkové jsou p.
— 9,13. abychom šetřili p-y jeho 

Oz. 5, 9. uvedu v známost p-u 
Zach. 8,16. mluvte p-u s bližním svým
— 19. p-u a pokoj milujte

Mal. 2, 6. zákon p-y byl v ústech jeho
Mk. 5,33. a pověděla mu všecku p-u
Jan 1,14. Slovo, plné milosti a p-y
— 17. milost a p. skrze J. Kr. stala se
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Jan 4 , 18. to jsi p-u pověděla
— 5, 33. on svědectví vydal p-ě
— 8, 32. poznáte p-u a p. vás vysvobodí
— 44. v p-ě nestál, nebo p-y v něm není
— 45. já pak že p-u pravím, nevěříte
— 14, 6. já jsem ta cesta, i p., i život
— 16, 7. já p-u pravím vám, že j. vám užit.
— 13. když přijde ten Duch p-y

uvedeť vás ve všelikou p-u
— 17,17. slovo tvé p. j.
— 18, 37. js. přišel, abych svědectví vydal p-ě

kdo j. z.p-y, slyší hlas můj
— 38. dí jemu Pilát: Co j. p.?

Sk. 26,25. slova p-y a středmosti mluvím
Řím. 1,18. p-u Boží v nepravosti zadržujících
— 25. kt. směnili p-u Boží za lež
— 2, 2. vímeť, že soud Boží j. podlé p-y
— 3, 7. p. Boží mou lží rozmohla se
— 9, 1. p-uť pravím v Kr.; 1 Tim. 2, 7.

1 Kor. 5, 8. v přesnicích upřímnosti a p-y
— 13, 6. láska spolu raduje se p-ě

2 Kor. 6, 7. v slovu p-y, v moci Boží
— 13, 8. nic nemůžeme proti p-ě, ale k p-ě 

Gal. 3, 1. abyste nebyli povolní p-ě?
— 4,16. vaším nepřítelem p-u vám pravě?
— 5, 7. abyste p-y neposlouchali?

Ef. 1,13. slyšavše slovo p-y, t. evangelium
— 4,21. jakž j. p. v Ježíšovi
— 24. v spravedlnosti a v svatosti p-y
— 25. mluvtež p-u každý s bližním svým
— 6,14. majíce podpásaná bedra p-ou 

Kol. l n 5. v slovu p-y, to j. evangelium
— 2, 4. aby neoklamal podobnou k p-ě řečí

2 Tes. 2,10. že lásky p-y nepřijali, aby
— 12. kt. nevěřili p-ě, ale oblíbili
— 13. vyvolil vás Bůh u víře p-y

1 Tim. 2, 4. aby k známosti p-y přišli
— 3,15. církev, sloup a utvrzení p-y
— 6, 5. lidí p-y zbavených

2 Tim. 2,15. kt. by právě slovo p-y rozděloval
— 18. kt. při p-ě pobloudili od cíle
— 25. pokání ku poznání p-y
— 3, 7. ku poznání p-y přijíti nemohou
— 8. tak i tito protiví se p-ě
— 4, 4. odvrátíť uši od p-y 

Žid. 10,26. po přijetí známosti p-y 
Jak. 1,18. zplodil nás slovem p-y
— 5,19. by kdo pobloudil od p-y

1 Petr 1,22. poslušenstvím p-y skrze Ducha
2 Petr 2, 2. cesta p-y bude v porouhání
1 Jan 1, 6. lžeme a nečiníme p-y
— 8. sami se svodíme a p-y v nás není
— 2, 4. lhářť j. a p-y v něm není
— 3,18. nemilujmež slovem, ale p-ou
— 19. po tomť poznáváme, že z p-y jsme
— 4, 6. po tomť poznáváme ducha p-y
— 5, 6. že Duch j. p.

2 Jan 1. i všickni, kt. poznali p-u
— 2. pro p-u, kt. zůstává v nás

3 Jan 12. svědectví vydáno od samé p-y

V pravdě.
1 M. 20,12. a také v p-ě j.-sestra má
— 28,16. v p-ě H. j. na místě tomto

Joz. 24,14. bojte se H., a služte jemu v p-ě
1 Sam.12, 24. služte jemu v p-ě celým srdcem
1 Kr. 2, 4. chodíce přede mnou v p-ě 
Job 12, 2. v p-ě, že jste vy lidé
— 36, 4. v p-ě, žeť nebudou lživé řeči mé 

Ž. 54, 7. v p-ě své vypleň je
— 58,12. v p-ě, žeť má užitek spravedlivý
— 86,11. abych chodil v p-ě tvé
— 96,13. souditi národy v p-ě své
— 111, 8. učiněni jsou v p-ě a v pravosti
— 145,18. všechněm, kt. ho vzývají v p-ě 

Př. 20, 6. v p-ě takového kdo nalezne?
Iz. 10, 20. spoléhati budou na H. v p-ě
— 38, 3. že jsem chodil před tebou v p-ě
— 48, 1. Boha připomínáte, však ne v p-ě
— 61, 8. aby skutkové jejich dáli se v p-ě 

Dan. 2,47. v p-ě, že Bůh váš j. Bůh bohů 
Zach. 8, 8. budu jejich Bohem v p-ě
Mat. 22,16. cestě Boží v p-e učíš; Mk. 12, 14. 
Mk. 12, 32. dobře jsi v p-ě pověděl 
Jan 4,24. v duchu a v p-ě se moAiti
— 8, 44. v p-ě nestál
— 17,17. posvětiž jich v p-ě své
— 19. aby i oni posvěceni byli v p-ě 

Sk. 10,34. v p-ě jsem shledal
2 Kor. 7,14. všecko mluvili jsme vám v p-ě 
Ef. 5, 9. ovoce ducha záleží v p-ě
1 Tim. 3,16. v p-ě velikéť j. tajemství
1 Jan 2, 5. v p-ěť láska Boží v tom j.
2 Jan 4. an chodí v p-ě

Pravdomluvný.
1 M. 42, 20. p-á prokázána budou vaše slova
2 M. 18, 21. vyhledej z lidu muže p-é
5 M. 7, 9. Bůh silný, a p., ostříhá jící smlouvy
— 32, 4. Bůh silný p. a není nepravosti 

ž. 86,15. hojný v milosrdenství i p.
— 101, 6. oči mé na p-é v zemi
— 132,11. učinilť j. H. p-ou přísahu 

Př. 12,19. rtové p-í utvrzeni budou
— 14,25. vysvobozuje duše svědek p.

Dan. 10, 21. což j. zapsáno v psáni p-ém 
Mich. 7,20. p-ým se ukážeš Jákobovi 
Mat. 22,16. mistře, vime, že p. jsi
Mk. 12,14. že jsi p., a nedbáš na žádného 
Jan 3, 33. že Bůh p. j.; Řím. 3, 4.
— 7, 18. tenť p. j.
— 28. jestiť p. ten, kt. mne poslal; 8, 26.

2 Kor. 6, 8. jako bludní a jsouce p-i

Pravé.
5 M. 12, 28. což dobrého a p-ého j. před očima 
Rut 3,12. také j. to p-é, že jsem příbuzný 
Job 42, 7. jste nemluvili o mně, což p-ého j. 
Iz. 30,10. neprorokujte toho, což p-ého j. 
Jer. 5, 1. by vyhledával toho, což p-é j.
Ez. 18, 9. čině, což p-ého j.
Mich. 3, 9. což koli j. p-ého, převracejí 
Jan 10, 41. což mluvil Jan o tomto p-é bylo
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Právě.
1 M. 27, 36. p. nazváno jméno jeho Jákob
— 33, 3. až p. přišel k bratru svému

2 M. 12,41. p. toho dne vyšla vojska H.
1 Kr. 1, 43. p. král ustanovil Šalomouna
Ž. 58, 2. p.-liž spravedlnost vypovídáte?
Př. 29,14. krále, kt. soudí p. nuzné
Jer. 4, 2. budeš-li přísahati p., náležité a
— 23, 28. nechť mluví slovo mé p.

Pláč 4,15. p-ť jsou ustoupili
Mk. 11,32. že p. byl prorok; Jan 7, 40.
Luk. 7, 43. p. jsi rozsoudil
— 10,28. p. jsi odpověděl; to čiň
— 20,21. mistře, víme, že p. mluvíš
— 24, 34. že vstal Pán p. a ukázal se

Jan 1, 48. aj, p. Izraelitský, v němž lsti není
— 4, 53. poznal, že p. ta hodina byla
— 6, 55. tělo mé p. j. pokrm

krev má p. j. nápoj
— 7, 26. již p. poznali, že tento j. p. Kr.
— 8, 31. p. učedlníci moji budete
— 36. p. svobodni budete

Sk. 12,11. nyní p. vím, že poslal Pán
1 Tim. 5, #. kteráž p. vdova j. a osamělá; 16.
2 Tim. 2,15. kt. by p. slovo pravdy rozděloval

Pravice.
1 M. 48,14. vztáhl Izrael p-i, vložil jí
— 18. vložiž p-i svou na hlavu jeho

2 M. 15, 6. p. tvá, zvelebena v síle; Ž. 45, 5.
p. tvá, potřela nepřítele; 12.

1 Par. 6, 39. Azaf, kt. stával po p-i jeho
— 12, 2. bojujíce p-í i levicí

Ž. 16, 8. H. j. mi po p-ci; Sk. 2, 25.
— 11. dokonalé utěšení po p-i tvé
— 17, 7. kt. povstávají proti p-i tvé
— 20, 7. v jeho přesilné p-i j. spasení
— 21, 9. dosáhne p. tvá těch, kt. tě nenávidí
— 44, 4. aniž jim rámě jejich spomohlo,

ale p. tvá
— 48,11. p. tvá plná j. spravedlnosti
— 60, 7. zachovávejž p-í svou; 44, 1. 45, 5.
— 63, 9. p. tvá zdržuje mne
— 73, 23. nebo jsi mne ujal za mou p-i
— 74,11. proč p. své z lůna svého nevzneseš?
— 77,11. učiníť proměnu p. Nejvyššího
— 80,18. budiž ruka tvá nad mužem p. tvé
— 89,14. vyvýšená p. tvá
— 91, 7. padne jich 10.000 po p-i tvé
— 109, 6. protivník ať mu stojí po p-ci
— 31. proto, že stojí po p-i nuznému
— 110, 1. řekl H. Pánu mému: Seď na p-i

mé; Mat. 22, 44. Mk. 12, 36. Luk.
20, 42. Sk. 2, 34. Žid. 1, 13. 10, 12.

— 5. Pán po p-ci tvé potře krále
— 118,15. p. Hosp. dokázala síly; 16.
— 16. p. Hospodinova vyvýšila se
— 121, 5. H. zastínění tvé, tobě po p-i
— 137, 5. zapomeniž i p. má
— 138, 7. tak vysvobodí mne p. tvá
— 139,10. i tamť p. tvá by mne popadla
— 144, 8. p. jejich j. p. lživá; 11.

Př. 27, 16. jako masť v p-i voněti bude 
Kaz. 10, 2. srdce moudrého j. po p-i jeho 
Pis. 2, 6. p-í svou objímá mne; 8, 3.
Iz. 41,10. podpírati tě b. p-í spravedlnosti
— 13. ujal jsem tě za tvou p-i
— 48, 13. p. má dlaní rozměřila nebesa
— 62, 8. přisáhltě Hosp. skrze p-i svou
— 63,12. kt. je vedl po p-ci Mojžíšově 

Jon. 4,11. neznají rozdílu mezi p-í a levicí 
Ab. 2,16. obejdeť k tobě kalich p-e H-ovy 
Zach. 3, 1. satana stojícího po p-i jeho 
Mat. 6, 3. nechť neví levice tvá, co činí p.
— 20, 21. ať sedají, jeden po p-ci; Mk. 10, 37.
— 23. seděti po p-ci mé, neníť mé dáti;

Mk. 10, 40.
— 25, 33. postaví ovce na p-i své
— 34. dí Král těm, kt. na p-i jeho
— 26,64. uzříte Syna člověka na p-i moci

Boží; Mk. 14, 62. Luk. 22, 69.
— 27, 38. dva lotři jeden na p-i a druhý na

levici; Mk. 15, 27. Luk. 23, 33.
Mk. 16, 5. uzřely mládence, an sedí na p-i
— 19. Pán sedí na p-i Boží

Sk. 2, 25. Pán j. mi po p-i; Ž. 16, 8.
— 33. p-í Boží jsa zvýšen, vylil to
— 5, 31. toho Bůh povýšil p-í svou
— 7, 55. uzřel Ježíše stojícího na p-i tí.
— 56. Syna člověka stojícího na p-i B. 

Řím. 8, 34. Kristus, kt. i na p-i Boží j.
Žid. 8, 1. kt. se posadil na p-i trůnu
— 12, 2. posadil se na p-i trůnu Božího

1 Petr 3, 22. všed v nebe, j. na p-i Boží 
Zj. 1,20. 7 hvězd, kt. jsi viděl v p-i mé
— 2, 1. ten, kt. drží 7 hvězd v p-i své
— 5, 1. po p-i sedícího na trůnu

7. vzal tu knihu z p. toho, kt. seděl 
Pravidlo.

Job 38, 5. kdo vztáhl p*. na ni?
Iz. 28,17. vykonám soud podlé p-a
Ani. 7, 7. P. stál na zdi podlé p-a vzdělané
— 8. položím p. u prostřed lidu svého 

Zach. 1,16. p. vztaženo bude na Jeruzalém 
Řím. 12, 6. ať se koná podlé p-a víry
2 Kor. 10,13. podlé míry p-a, kt. odměřil nám B. 
Gal. 6,16. kt. koli tohoto p-a následují
Fil. 3,16. při jednostejném zůstávejme p-e

Praviti.
1 M. 12,13. p-v medle, že jsi sestra má
— 40, 8. p-te mi medle
— 44,28. o němž jsem p-il: Jistě roztrhán j.

2 M. 5, 1. takto p-í H.: Propusť; 9, 1.13.11, 4. 
Soud. 16,15. kterak ty p-íš: Miluji tě?
1 Sam.17,10. p-il také ten Filistinský 
Job 28,14. propast p-i: Není ve mně
— 22. zahynutí i smrt p-i 

Ž. 50,16. bezbožníku p-í Bůh
— 90,17. díla, p-ím, rukou našich potvrď 

Iz. 23, 4. p-í moře, pevnost mořská
Jer. 3,19. ač já p-ím: Kterakž bych tě 
Ez. 2, 8. synu člověčí, slyš, co já p-im 
Mat. 5, 22. ale jáť p-ím vám: Kdož se hněvá
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Mat. 5,26. amen p-ím tobě: Nevyjdeš odtud
— 28. p-ím vám: Že, kdož by pohleděl
— 8, 4. viziž, abys žádnému nep-il; ale jdi
— 10,27. což p-ím ve tmách, p-te na světle
— 16,13. kým p-í lidé býti mne; Mk. 8, 27.
— 16,15. vy kým mne býti p-íte? Mk. 8, 29.
— 20. učedlníkům, aby žádnému nep-ili
— 17, 9. žádnému nep-te tohoto vidění
— 18,22. nep-ím tobě až do sedmikrát
— 21,16. slyšíš-liž, co tito p-í?
— 21. amen p-ím vám: Budete-li mí ti víru
— 22,23. kt. p-í, že není z mrtvých vstání;

Mk. 12, 18. (Luk. 20, 27.)
— 23, 3. neboť p-í, ale nečiní
— 26,70. on pak zapřel, řka: nevím co p-íš
— 27,11. Ježíš řekl: Ty p-íš! Mk. 15, 2.

Mk. 1, 44. abys žádnému nic nep-il
— 2,11. toběť p-ím: Vstaň; 5, 41. Luk. 7, 14.
— 8, 29. vy pak kým mne býti p-íte?
— 13,37. cožť vám p-ím, všechněmť p-ím
— 14,14. mistrť p-í: Kde j. večeřadlo
— 19. počali p. jemu: Zdali já jsem?

Luk. 18, 34. aniž věděli, co se p-ilo
— 22, 70. vy p-íte, nebo já jsem
— 24,24. nalezli tak, jakž p-ily ženy 

Jan 1, 22. co p-íš sám o sobě?
— 30. tentoť j., o kt. jsem já p-il
— 3,12. budu-li vám p. nebeské (věci)
— 8, 25. to, což z počátku p-ím vám
— 16, 7. já pak pravdu p-ím vám
— 18. že praví: Maličko? nevíme, co p-í
— 18, 37. ty p-íš, že já král jsem 

Sk. 5, 36. p-ě se býti něčím; 8, 9.
— 10,28. abych žádného nep-il obecným býti 

Řím. 9, 1. pravduť p-ím v Kr.; 1 Tim. 2, 7.
— 10,18. ale p-ímť: Zdaliž neslyšeli?

1 Kor. 6, 5. k zahanbeníť vaš. to p-ím; (15, 34.)
— 7,12. jiným p-ím já, a ne Pán
— 35. totoť k vašemu dobrému p-im
— 10,15. vy suďte, co p-ím
— 15, 51. aj, tajemství vám p-ím 

Gal. 3,15. po lidsku p-ím; Řím. 3, 5.
— 4,16. jsem nepřítelem, pravdu vám p-ě? 

Fil. 3,18. o nichž jsem Častokrát p-il
s pláčem p-ím, že jsou nepřátelé

1 Jan 2, 6. kdo p-í, že v něm zůstává
— 9. kdo p-í, že j. v světle

Zj. 2,12. totoť p-í ten, kt. má ten meč
— 7. kdo má uši, slyš, co Duch praví;

11. 17. 29. 3, 6. 13. 22.
— 18. totoť p-í Syn B., kt. má oči jako

Právo. Na právo.
1 M. 13, 9. půjdeš-li na levo, já na p.

pak-li půjdeš na p., na levo
— 24,29. obrátím se na p. neb na levo

4 M. 20,17. neuchýlíme se na p. ani na levo;
22, 26. 5 M. 2, 27. 5, 32. 17, 11. 20. 
28, 14. Joz. 1, 7. 23, 6. Iz. 30, 21.

2 Sam. 2,19. 21. neuhnul se ani na p. ani 
2Kr. 22, 2. neuchyluje se na p. ani na levo 
Ž. 142, 5. ohlédám-li se na p., a patřím

Př. 4, 27. neuchyluje se iui p. ani na levo 
Iz. 54, 3. na p. i na levo se rozmůžeš 
Ez. 21,16. pusť se na p. i na levo
2 Kor. 6, 7. skrze odění spravedlnosti na p. i 

Právo.
2 M. 12,14. p-em věčným slaviti jej budete
— 49. jednostejné p. bude tu
— 15, 25. tu vydal jemu p-a a soudy

3 M. 3,17. p-em věčným po rodech vašich
— 6,18. jisti bude to p-em věčným; 7, 34. 3(5.
— 22. ať ji obětuje p-em věčným
— 7, 34. dal jsein je Aronovi p-em věčným
— 11,46. toť j. p. strany hovada, ptactva i\
— 25, 46. vládnouti budete p-em dědičným
— 27,26. p-em prvorozenství dává se II.

5 M. 12,10. abys jí vládl p-em dědičným
— 19, 4. totoť bude p. vražedlníka
— 32, 49. kt. dávám synům Izr. p-em dědič. 

Rut 3,13. já p-em příbuznosti pojmu tebe
— 4, 4. kt. by měl p. koupiti je

1 Sam.30, 25. za p. a obyčej uložil v Izraeli
2 Sam. 19, 28. k čemuž bych více p. měl?
Est. 1,15. co se má podlé p-a státi s Vasti
— 2,12. podlé p-a žen za 12 měsíců
— 3, 8. jejichž p-a rozdílná j. ode všech
— 4,11. jedno p. o něm j., aby hrdlo 

Jol) 28, 26. on vyměřuje dešti p.
Ž. 99, 4. ty jsi ustanovil p-a, soud
— 119, 7. se vyučovati budu p-ům spravedln
— 108. p-ům svým vyuč mne
— 132. podlé p-a těch, kt. milují jméno
— 149, 9. k nakládání s nimi podlé p-a 

Iz. 10, 1. kt. ustanovují p-a nepravá
Jer. 32, 8. tvůj j. p-em dědičným a příbuzr.osti
— 49,12. kt. nemají žádného p-a piti 

Ez. 23, 24. předložím jim p., aby tě soudili 
Dan. 3, 2. aby shromáždili v p-ích zběhlé
— 6,15. jest takové p. u Médských a Pers
— 7, 25. aby proměnil časy i p-a 

Řím. 1, 32. vědouce o tom p-u Božím
1 Kor. 9,12. však neužívali jsme p-a toho
— 18. abych zle neužíval p-a svého 

Gal. 4, 5. abychom p. synů přijali
2 Tes. 3, 9. ne jako bychom neměli k tomu p-:\ 
Žid. 13,10. oltář, z něhož nemaji p-a jisti
Zj. 22, 14. aby měli p. k dřevu života 

Pravost.
5M. 9, 5. ne pro p. srdce svého ty jdeš 
Ž. 9, 9. výpověď činí národům v p-i
— 67, 5. ty souditi budeš lidi v p-i
— 72, 2. aby soudil chudé tvé v p-i
— 111, 8. učiněni jsou v pravdě a p-i

Iz. 11, 4. bude v p-i trestati tiché v zemi
— 26,10. v zemi p-i neprávě činí
— 59,14. p. nemá průchodu

Řím. 15, 8. služebník obřízky pro Boží p.
Žid. 1, 8. berla p-i j. berla království

Pravý.
1 Kr. 10, 6. p-áť j. řeč; 2 Par. 9, 5.
2 Kr. 15,34. činil to, což p-ého j.; 22, 2. 
ž. 19, 8. Hospodinovo svědectví p-é
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Ž. 19,10. soudové II. p-í
— 33, 4. p-é j. slovo H. a vsel. dílo jeho stálé
— 119,30. cestu p-ou jsem vyvolil
— 66. p-ému soudu vyuč mne
— 128. rozkazy tvé p-é býti poznávám 

Př. 4,18. svítí až do p-ého dne
— 8, 9. všecky p-é jsou rozumějícímu
— 11, 1. závaží p-é líbí se jemu
— 12, 5. myšlení spravedlivých jsou p-á
— 24,26. rty toho, kdož mluví slova p-á 

Jer. 10,10. H. j. Bůh p., j. Bůh živý
Jer. 42, 5. H. mezi námi svědkem p-ým 
Ez. 18, 8; soud p. mezi jedním i druhým
— 25. Není p-á cesta Páně; 29. 33, 17. 20.

zdali má cesta není p-á?
Dan. 2,45. p. j. sen ten i věrný výklad 
Am. 5,10. kdož mluví věci p-é 
Zach. 7, 9. soud p. vynášejte; 8, 16.
Jan 1, 9. tentoť byl to p-é světlo
— 4, 23. p-i modlitebníci
— 37. v tom p-é j. slovo, žeť jiný jest
— 5,31. svědectví mé není p-é
— 32. vím, že p-é j. svědectví
— 6,32. Otec vám dává chléb s nebe p.
— 8,13. svědectví tvé není p-é

14. p-é j. svědectví mé
— 16. soud můj j. p.; 5, 30.
— 17. dvou člověku svědectví p-é j.
— 15, 1, já jsem ten vinný kmen p.
— 17, 3. aby poznali tebe samého p-ého B.
— 19, 35. p-é j. svědectví jeho; 21, 24.

Sk. 12, 9. nevěděl, by to p-é bylo, co se dálo 
Fil. 4, 8. které koli věci jsou p-é
1 Tes. 1, 9. abyste sloužili Bohu p-ému
1 Tim. 4, 6. vykrmený slovy p-ého učení
— 5, 3. v poctivosti, kt. p-é vdovy jsou 

Tit. 1,13. svědectví to p-é j.
—  2,10. ve všem věrnosti p-é dokazujíce 

žid. 8, 2. služebník jsa p-ého toho Stánku
— 9,24. svatyně, kt. by nesla figuru p-é
— 10,22. přistupmež s p-ým srdcem

2 Petr 2, 22. což se v přísloví p-ém říkává
1 Jan 2, 8. světlo to p-é již svítí
— 5,20. abychom poznali toho p-ého

jsmeť v tom p-ém i v Synu 
onť j. ten p. Bůh a život věčný

3 Jan 12. víte, že svědectví naše p-é j.
Zj. 3, 7. totoť praví ten svátý a p.
— 14. svědek ten věrný a p.
— 6,10. až dokud Pane svátý a p., nesoudíš
-  16, 7. p-i jsou soudové tvoji; 19, 2.

— 19, 9. tato slova Boží jsou p-á
— 11. kt. seděl, sloul věrný a p.
— 21, 5. jsou tato slova věrná a p-á; 22, 6.

Pravý (=  co jest v právo).
1 M. 48,17. vložil ruku p-ou na hlavu Efr.
2 M. 14,22. vody po p-é i po levé straně; 29.
— 29,20. pomažeš konce p-ého ucha

i palce na p-é ruce jejich 
palce na p-é noze jejich; 3 M. 8,
23. 24. 14, 14. 17. 25. 28.

2 M. 29,22. plece p-é; 3 M. 7, 32. 33.
Soud. 3,15. Ahoda, rukou p-ou nevládnoucího
— 21. vzal meč u p-ého boku
— 20,16. neužívajících p-é ruky své

1 Sam.ll, 2. každému z vás vyloupím oko p-é 
Iz. 9,20. ale krájeje po p-é straně
Ez. 4, 6. ležeti na p-ém boku podruhé 
Mat. 5,29. jestliže oko tvé p-é horší tě
— 30. pak-li ruka tvá p-á horší tě
— 39. udeří-li tě kdo v p-é líce tvé
— 27,29. dali třtinu v p-ou ruku jeho 

Luk. 1,11. anděl na p-é straně oltáře
6, 6. jehož p-á ruka byla uschlá

— 22, 50. uťal ucho jeho p-é; Jan 18, 10.
Jan 21, 6. zavrztež síť na p-ou stranu lodí 
Zj. 1,16. měl v p-é ruce sedm hvězd

17. položil ruku svou p-ou na mne
— 10, 2. postavil nohu svou p-ou na moři
— 13,16. měli znamení na p-é ruce své

Prázden. Prázen.
2 Sam. 3,29. nechť není p-en dům Joábův 
Jer. 49,12. ty sám toho p. byl? nebudeš p.

Prázdno.
Job 26, 7. roztáhl půlnoční stranu nad p-em 
Iz. 45,18. ne na p. stvořil ji (zemi)
Jer. 50, 9. žádnáť se nenavrátí na p.

Prázdný.
TM. 31,42. jistě bys ty byl pustil mne p-ého
— 37*24. čisterna ta byla p-á

2M. 3,21. když půjdete, neodejdete p-i
— 23,15. se ukážete přede mnou p-í; 34, 20. 
— ' 38, 7. p. z prken udělal jej (oltář)

5 M. 15,13. nepustíš ho p-ého (služebníka)
— 16,16. neukážeť se před H. p.

Soud. 7,16. báně p-é
Rut 1,21. teď pak p-ou mne H. přivedl
— 3,17. nenavrátíš se p-á k svegruši

1 Sam. 6, 3. neodsílejte jí p-é
— 20,18. když p-é bude místo tvé
— 25. místo Davidovo zůstalo p-é; 27.

2 Sam. 1,22. meč Siaulův nenavracoval se p.
2 Kr. 4, 3. vyžádej nádob p-ých tím více 
Neh. 5,13. tak buď vytřesený a p.
Job 22, 9. vdovy pouštěl jsi p-é
Iz. 29, 8. když procítí, p. j. život jeho
— 55,11. nenavrátí se ke mně p-é

Jer. 4,23. na zemi, a aj, nesličná j. a p-á
— 14, 3. navrátí se s nádobami p-ými
— 23,16. p-ých vás zanechávajíce
— 51, 34. vystavuje mne nádobu p-ou 

Ez. 24,11. postavím ten hrnec na uhlí p.
Oz. 10, 1. Izrael j. vinný kmen p.
Nah. 2,10. p-é a vyprázdněné bude (Ninive) 
Mat. 12,36. z každého slova p-ého
— 44. přijda nalezne p., vyčištěný 

Mk. 12, 3. odeslali p-ého; Luk. 20, 10. 11. 
Luk. 1,53. bohaté pustil p-é
2 Petr 1, 8. ne p-é postaví vás v známosti

Pražana.
3 M. 23,14. ani p-y nebudete jisti
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Joz. 5,11. jedli chleby nekvašené a p-u 
Rut 2,14. Bóz podal jí p-y
2 Sam. 17,28. mouky, p-y přinesli Davidovi

Prec.
Iz. 65, 5. táhni p., nepřistupuj 

P ro m o vá n í.
4 M. 15,39. to budete míti za p., na něž hledíce 

Pres.
4 M. 18,27. jako víno od p-u
2 Kr. 6,27. odkud mám pomoci tobě? z p-u? 
Neh. 13,15. ani tlačí p-em v sobotu 
Job 24,11. jenž p-y tlačí, žíznějí 
Př. 3,10. p-ové tvoji mstem oplývá ti budou 
Iz. 63, 2. jako toho, kt. tlačí v p-u 
• '— . - 3. p. jsem tlačil sám 
Pláč 1,15. tlačil p-ém pannu dceru Judskou 
Joel 3,13. plný j. p., oplývají kádě 
Ag. 2,17. aby nabral 50 z p-u, bylo jen 20 
Zach. 14,10. až k p-u královskému 
Mat. 21,33. vkopal v ní p.; Mk. 12, 1.
Zj. 19,15. p. vína hněvu Boha tlaČiti bude 

Presovník.
Jer. 25,30. křik ponóukajicich se jako p-ů 

Prchlivě.
Ez. 23,25. naloží s tebou p.

Prchlivost.
1 M. 27, 44. až by se odvrátila p. bratra
— 49, 6. v p-i své zbili iftUže - 
—' 7 .zlořečená p. jejich

2 M. 32,10. abych v hněvě p-i své vyhladil
4 M. 16, 46. vyšla p. od tváři H., rána sé začala
— 18, 5. ať nepřichází více zůřivá p.

5M. 29,20. tehdáž rozpálí se p. H-ova
— 24. hněv p-i jeho náramné?
— 32,22. oheň zapálen j. v p-i mé 

Soud. 6,39. néřozpáluj se p. tvá proti mně 
2Sam.ll, 20. jestliže se popudí p. královská
— 24, 1. p. H. popudila sé proti Izr.

2 Par. 12, 7. aniž se vyleje p. má na Jeruz.
Job 4, 9. duchem p-i jeho v nic obracíni
— 5, 2. nesmyslného zabije p.
— 19,11. zažžel proti mně p. svou
— 21,20. p. Všemohoucího že by pil? 

ž. 2, 5. v p-i své předěsí je
— 6, 2. ani v p-i své kárej mne
— 21,10. H. v p-i své sehlti je
— 37, 8. pust mimo sebe hněv, zanech p-i .
— 38, 2. v p-i své netresci mne
— 56, 8. v p-i, ó Bože! smeceš lidi ty
— 59,14. zahlaď v p-i, zahlaď je
— 69,25. p. hněvu H-ova; 78, 49. Jer. 30, 24.

51, 45. Pláč 1,12. Oz. 11, 9. Jon. 3,9. 
Sof. 2, 2. Zj. 16, 19. 19, 15.

— 74, 1. proč roznícena j. p. tvá proti
— 78,21. a p. vstoupila na Izraele
— 31. v tom p. Boži připadla na ně
— 49. poslal na ně p. hněvu

50. uprostránil stezku p-i své
— 85, 4. odvrátila od zúřivošti p. svou
— 88, 8. dolehla na mne p* tvá >

ž. 89, 47. hořeti bude jako oheň p. tvá?
— 90, 7. p-i tvou jsme zděšeni 

Př. 15, 1. řeč zpurná vzbuzuje p.
— 19,12. p. královská jako řvaní lva
— 21,14. dar skrytý ukrocuje p.
— 22, 8. prut p-i jeho přestane
— 27, 4. ukrutná věc hněv a prudká p.

Iz. 5,25. rozpáliv se p-i H. na lid svůj
— však neodvrátila se p. jeho; 9, 12. 

17. 21. 10, 4.
— 10,25. dokoná se p. má k vyhlazeni jich
— 27, 4. p-i při mně žádné není
— 30, 30. vztaženou ruku s hněvem p-i
— 34, 2. p. proti všemu vojsku jejich
—  48, 9. pro jméno své poshovím s p-í svou
— 51,17. kt. jsi pil z ruky H. kalich p-i 
—’ 22. z ruky tvé kvasnice kalicha p-i 
•— 59,18. aby odplácel p-í protivníkům
— 60,10. v p-i své ubiji tě

Jer. 2,35. odvrácena j. p. jeho ode mne
— 4, 4. aby nevyšla jako oheň p. má
— 8. není odvrácen hněv p-i H.
— 6,11. plný jsem p-i H.
— 10,10. před jehož p-i země se třese
— 15,17. p-í naplnils mne
—  17, 4. nebo jste oheň zanítili v p-i mé
— 21, 5. bojová ti budu v p-i veliké
— 23,19. vichřice H. s p-í vyjde; 30, 23.
— 32,37. rozehnal je v p-i veliké 

Pláč 3,66. stíhej v p-i a vyhlaď je
— 4,11. vypustil H. p. svou

Ez. 7,19. nebude moci vysvoboditi v den p-i
— 14,19. vylil p. svou; 20, 8. 13. 21. 22, 22.

30, 15. 36, 18.
— 22,21. rozdmýchám oheň p-i své
— 24,13. až i doložím p. svou na tebe
— 38,19. v ohni p-i své mluviti budu 

Dan. 9,16. nechť se odvrátí p. tvá od města 
Oz. 5,10. vyleji na ně jako vodu p. svou 
Nah. 1, 6. kdo proti p-i hněvu jeho?

p. jeho vylévá se jako oheň 
Řím. 2, 8. těm, kt. jsou svárliví, p-i a hněvem 
Kol. 3, 8. složtež i vy hněv, p.

P rc h liv ý .
Př. 22,24. s mužem p-ým neobcuj
— 29, 22. p. mnoho hřeši

P r is c illa , P risk a .
Sk. 18, 2. 18. 26. Řím. 16, 3. 1 Kor. 16, 19.

2 Tim. 4, 19.
P rk n o .

2 M. 38, 7. prázdný z p-en udělal jej 
P ro b éh n o u tL

2 Sam.22,30. v tobě p-hl jsem vojska; Ž. 18, 30. 
P ro b it i  se.

1 Par. 11,18. p-ivše se ti tři skrze vojsko
P ro b od en .

Iz. 13,15. kdož koli nalezen bude, bude p. 
Pláč 4, 9. zhynuli, p-i byvše 

P ro b od n o u t!.
2 M. 21, 6. p-e pán ucho jielio; 5 M. 15> 17.
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4 M. 25, 8. p-dl je obadva 
Soud. 5,26. p-la židoviny jeho
— 9,54. p-dl jej služebník jeho

1 Sam.26, 8. nechť jej p-u kopím pojednou
— 31, 4. vytrhni meč a p-i mne! 1 Par. 10, 4.

2 Sam. 4, 7. když spal, p-li jej
2Kr. 18,21. pronikne ruku a p-e ji; Iz. 36, 6. 
Job 40,21. zdali hákem p-eš čelist jeho?
Ez. 16,40. p-ou tě meči svými 
Ab. 3,14. holemi p-dl jsi hlavu vsí jeho 
Zach. 13, 3. p-ou jej, že prorokoval 

Probodnutý.
Jer. 51, 4. ať padnou zbití a p-í 

Probodující.
Př. 12,18. řeči podobné meči p-ímu 

Probořili.
Mk. 2, 4. p-ivše (střechu), spustili ložce 

Probuditi.
Ž. 73,20. když je p-íŠ, obraz ten za nic 
Př. 6, 3. pokoř se, p-ď přítele svého 
Joel 3, 9. vyhlaste boj, p-ďte reků 
Jan 11,11. jďuť, abych jej ze sna p-il 

Probuditi se.
2 Kr. 4, 31. nep-ilo se dítě
Job 8, 6. jistě žeť by se hned p-il k tobě
Ž. 35,23. p-iž se a prociť k soudu
— 44,24. p-iž se a nezahánějž nás
— 57, 9. p-ď se slávo má

p-ď se loutno a harfo; 108, 3.
Iz. 51, 9. p-ď se, p-ď se, ó rámě H-ovo
— 17. p-ď se, p-ď, Jeruzaléme
— 52, 1. p-ď se, p-ď se, Sióne
— 64, 7. a p-1 se k tomu, aby se chopil 

Joel 3,12. p-íť se a přitáhnou národové 
Mk. 4,39. p-iv se přimluvil větru a moři 
Řím. 13,11. žeť j. se nám již čas ze sna p.
Ef. 5,14. p-ď se ty, kdož spíš

Probuzovati (se).
Job 14,12. aniž se p-ují ze sna svého 
Iz. 50, 4. p-uje každého jitra

p-uje mi uši, abych slyšel
2 Petr 1,13. abych vás p-al napomínáním

Proceniti.
3 M. 27,14. jakž jej p-i kněz, tak zůstane

Procítiti.
1 M. 9,24. p-iv Noé po svém víně, zvěděl
— 28,16. p-iv Jákob ze sna svého, řekl
— 4J, 4. p-il Farao; 7.
— 21. i p-il jsem a viděl; 22.

Soud. 16,14. 20. i p-iv ze sna svého vytrhl hřeb
1 Sam.26,12. žádný nezvěděl, ani nep-il
1 Kr. 3,15. když p-il Šal., a aj, byl sen
— 18,27. křičte vysokým hlasem, ať p-í 

ž. 3, 6. i zas p-il, nebo mne zdržoval H.
— 7, 7. p-iť ke mně, nebo jsi soud nařídil
— 17,15. nasycen obrazem tvým, když p-ím
— 35,23. p-iť k soudu mému, Bože můj
— 44,24. p-iž, proč spíš, ó Pane?
— 59, 6. Bože Izraelský, p-ť, abys navštívil

Ž. 73, 20. j^ko snové tomu, kdož p-í
— 78,65. potom p-il Pán jako ze sna
— 139,18. p-ím-li, a já jsem vždy s tebou 

Př. 6,22. když p-íš, bude s tebou
— 23,35. když p-im, dám se zase v to 

Iz. 29, 8. když p-í, prázdný j. život jeho
když p-i, žíznivým zůstává 

Jer. 31,26. v tom jsem p-il a obhlédl se
— 51,39. tak aby nep-ili, dí H.
— 57. aby zesnuli snem věčným a nep-ili 

Ez. 7, 6. p-il na tě, aj, přicházíť
Dan. 12, 2. mnozí, kt. spí v prachu země, p-í
Joel 1, 5. p-te opilci, a plačte
Ab. 2, 7. zdaliž nepovstanou rychle a nep-í
— 19. běda tomu, kt. říká dřevu: Prociť 

Zach. 2,13. p-í z příbytku svatosti své
— 13, 7. ó meči! p-iť na pastýře mého 

Mat. 1,24. p-iv Jozef ze sna, učinil 
Luk. 9,32. p-ivše, viděli slávu a ty dva 
Sk. 16,27. p-iv strážný žaláře
1 Kor. 15, 34. p-te ku konáni spravedlnosti 

Proc.
1 M. 24, 31. p. bys stál vně, když jsem připravil
2 M. 5,22. Pane, p. jsi mne sem poslal?
4 M. 21, 5. p. jste vyvedli nás z Egypta
5 M. 29,24. p. j. tak učinil H. zemi této?
Joz. 7, 7. p. jsi převedl lid tento přes J.
1 Sam. 2,23. p. činíte takové věci?
2 Sam.15,19. p. ty také jdeš s námi?
1 Kr. 9, 8. p. tak učinil H. zemi této a domu 

tomuto; 2 Par. 7, 21.
Job 21, 4. poněvadž j. p., jakž nemá b. soužen? 
ž. 10,13. p. má bezbožník1 B. popouzeli?
— 42, 6. p. jsi smutná duše má; 12. 43, 5.
— 80,13. p-ež jsi rozbořil hradbu vinice
— 88,15. p-ež, ó H-e, zamítáš mne?
— 115, 2. p. mají říkati pohané: Kdež j. B.? 

Jer. 5,19. p. nám činí H. všecko toto?
— 22, 8. p. tak učinil H. městu tomuto 

Jan 7,45. p. jste ho nepřivedli?
Prodaj.

3 M. 25,27. počte léta p-e svého a navrátí 
Neh. 10, 31. potravy v den sobotní na p.

Prodajný.
Neh. 13,20. všelijakých věcí p-ých 

Prodán.
2M. 22, 3. p. bude pro zlodějství své
5 M. 15,12. by p. byl tobě bratr tvůj 
Est. 7, 4. p-i jsme, já i národ můj 
Ž. 105,17. jenž za služebníka p. byl 
Mat. 26, 9. mohla tato mast p-a býti 
Mk. 14, 5. mohlo p-o býti za 300 peněz 
Jan 12, 5. proč tato mast není p-a 

Prodaný.
Ez. 7,13. kdož prodal, k věci p-é nepůjde 
Řím. 7,14. já jsem tělesný, p. hříchu 

Prodati.
1 M. 25,31. p-ej mi dnes prvorozenství své
— 31,15. nebo p-al nás, i peníze naše útrat.
— 37,27. p-ejme ho Izmaelitským
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1 M. 37,28. p-ali jej Izmaelitským za 20 střibr.
— 45, 4. já jsem Jozef, kt. jste p-ali
— 5. nermuťte se, že jste mne sem p-ali
— 47,20. p-ali Egyptští pole své

2 M. 21, 7. když by p-al někdo dceru
— 16, kdož by ukradna někoho p-al jej;

5 M. 24, 7.
3 M. 25,14. když nějakou věc p-áŠ
— 15. vedlé počtu let p-á tobě

5 M. 2,28. pokrmů za penize p-áš mi
— 18, 8. což by každý z nich p-al
— 32,30. že Bůh skála jejich p-al je

Rut 4, 3. dil pole Elimelecha p-ala Noémi
2 Kr. 4, 7. p-ej ten olej a spokoj věřitele 
ž. 44,13. p-al jsi lid svůj bez peněz
Iz. 50, 1. jemuž jsem vás p-al?

nepravostmi p-ali jste sebe
— 52, 3. darmo jste sebe p-ali

Ez. 7,12. kdo p-á, nic toho nebude litovati
— 13. kdož p-al, k věcí prodané nepůjde
— 30,12. p-ám tu zemi v ruku nešlechetných 

Mat. 13, 46. p-al všecko, což měl, a koupil ji
— 18,25. kázal jej pán jeho p., i ženu
— 19,21. p-ej statek svůj a rozdej 

Luk. 18,22. všecko, což máš, p-ej a rozdej 
Sk. 4,37. Jozes měv pole, p-al je
— 5, 1. Ananiáš p-al statek
— 8. za tolik-li jste pole p-ali?

Žid. 12,16. za jednu krmi p-al prvorozenství 
Prodati se.

3 M. 25, 48. by se p-al, může zase vyplacen býti
Prodavač.

1 Kr. 10,15. přicházelo od p-ů vonných věcí
Neh. 13,20. zůstali p-i před Jeruzalémem
Mat. 25, 9. jděte raději k p-ům
Luk. 19,45. počal vymítati p-e a kupce 
Jan 2,14. nalezl v chrámě p^e volů

Prodávající.
Iz. 24, 2. budeť jakož kupující tak p.
Mat. 21,12. vymítal p. a kupující

stolice p-ích holubice převracel; 
Mk. 11, 15.

Prodáván.
Mat. 10,29. p-i dva vrabečkové za penízek 
Luk. 12, 6. nebývá 5 vrabečků p-o za dva

Prodávati.
1 M. 41,56. Jozef p-al Egyptským obilí; 42, 6.
5M. 28,68. p. se budete nepřátelům
Neh. 5, 8. což vy zase p.^máte bratří vaše
Př. 11,26. kdož obilí p-á
— 23,23. pravdy nabuď a nep-ej ji 

Joel 3, 3. mladice p-ali za vino
— 6. syny Judské p-áte

Am. 2, 6. p-ají nuzného za pár střevíců
— 8, 5. abychom p-ali obilé?
— 6. abychom plevy obilné p-ali

Nah. 3, 4. mistryně kouzlů, kt. p-ala národy
Zach. 11, 5. kdož je p-a ji, říkají
Mat. 13, 44. p-á všecko, což má
Mk. 11,15. počal vymítati ty, kt. p-ali

Luk. 12, 33. p-ejte statky své a dávejte
— 17,28. jedli, pili, kupovali, p-ali 

Sk. 2,45. p-ali vladařství a statky
— 4, 34. p-ajíce přinášeli peníze,

za kt. p-ali
1 Kor. 10, 25. což se v masných krámích p-á

Prodej. Viz: Prodaj. 
Prodlení.

Job 7, 6. dnové moji stráveni jsou bez p.
Ž. 21, 5. dal jsi mu p. dnů na věky věků

Prodlévání.
2 M. 22, 3. bez p. ať navrátí; pakli nemá co

Prodlévati.
1 M. 19,16. když p-al, chopili ruku jeho
— 43,10. kdybychom byli nep-ali
— 45, 9. přijdiž ke mně, nep-ej

2 M. 12,39. vypuzeni byli z Eg. a nemohli p.
— 32, 1. že by p-al Mojžíš sestoupiti

5 M. 7,10. aby zahladil jej, nebudeť p.
Soud. 5,28. proč p-ají vraceti se domů
Ž. 40,18. Bože můj, nep-ejž
— 70, 6. vysvoboditel můj ty jsi, nep-ejž 

Kaz. 5, 4. nep-ejž ho splniti
Iz. 13,22. dnové jeho p. nebudou
— 46,13. nebudeť p., aniž spaseni mé 

Dan. 9,19. nep-ejž pro sebe samého, Bože 
Mat. 24, 48. p-á pán můj přijíti
— 25, 5. když p-al ženich 

Luk. 1,21. že tak p-al v chrámě
— 12, 45. p-á přijíti pán můj
— 18, 7. ačkoli i p-á jim?

Sk. 22,16. a protož nyní co p-áš?
Prodlíti.

5 M. 4,40. abys p-il dnů v zemi; 22, 7.
— 32, 47. v slovu tom p-íte dnů svých 

Soud. 19, 8. p-ili, až se den nachýlil
2 Sam.20, 5. p-il mimo určitý čas
1 Kr. 3,14. prodlím i dnů tvých
Job 6,11. jaký konec můj, abych p-el života 
Př. 28,16. v nenávisti má mrzký zisk, p-í dnů 
Iz. 38,14. násilé trpím, ó p-iž mi života 

Prodlíti se.
2 M. 20,12. ať se p-ejí dnové tvoji na zemi

5 M. 5, 16. 33. 11, 9.
Ez. 12,22. p-í se dnové?
— 25. nep-íť se dlouho slovo mé; 28.

Mk. 6,35. když se již p-ilo
Proháněli.

Ž. 129, 3. dlouhé p-li brázdy své

Prohlédati.
5M. 32,29. p-ali by na poslední věci své 
Gal. 6, 1. p-aje sám k sobě, abys i ty nebyl 
Žid. 11,26. nebo p-al k odplatě
— 12,15. p-ajice, aby někdo neodpadl

Prohlédnouti.
4 M. 13,18. aby p-li zemi Kananejskou
— 22. p-li tu zemi od pouště Tsin až 

Soud. 18, 2. aby pilně p-li (zemi)
ž. 40,13. tak že p. nemohu



560 Prohlédnouti —  Prokletí.

Iz. 42,18. vy slepí, p-ěte
Mat. 7, 5. tehdy p-el, abys vyňal; Luk. 6, 42.
— 20,34. a hned p-ly oči jejich 

Luk. 18,42. Ježíš řekl jemu: P-i!
Jan 9,11. umyv se p-dl jsem
Sk. 9,12. an vzkládá naň ruku, aby p-dl
— 17. abys p-dl a naplněn byl Duchem sv.
— 22,13. Sauli, bratře, p-i!

Zj. 21,21. jako sklo, kt. se p. může 
Prohlubně, 

ž. 69,16. ani se nade mnou zavřela p.
Prohnati.

Ez. 20,37. proženu váš pod hůl 
Prohoditi.

1 Sam.18,11. p-ím Davida až do stěny; 19, 10.
Prohřešiti.

Oz. 13, 1. p-iv při Bálovi, tožť umřel 
Jak. 5,15. co p-il, budeť jemu odpuštěno 

Procházející.
Dan. 3,25. aj, vidím 4 muže rozvázané, p. se 
Zach. 4,10. sedm očí Hosp., p-ích zemi 

Procházeti.
4 M. 14,34, v nichž jste p-eli zemi 
Job 1, 7. p-el jsem zemi; 2, 2.
— 37,20. když je vítr p-í

Ez. 39,14. muže, kt. by p-eli tu zemi 
Dan. 11,10. jako povodeň p. bude 
Mat. 4,23. p-el Ježíš všecku Galilei 
Sk. 9,32. Petr, když p-el všecky
— 17,23. p-eje a spatřuje náboženství
— 18,23. p-el Galatskou krajinu

Procházeti se.
2 M. 2, 5. děvečky její p-ly se po břehu
3 M. 26,12. p. se budu mezi vámi 
2Sam.ll, 2. p-eje se po paláci domu král.
2Kr. 4,35. p-el se po domě sem tam
1 Par. 17, 5. p-el jsem se z stánku do stánku 
Ez. 32, 2. p-eje se v potocích svých, kalíš 
Mk. 11,27. když on p-el se v chrámě
Jan 10,23. p-el se Ježíš v chrámě
2 Kor. 6,16. přebývati budu v nich a p. se 
Zj. 2, 1. kt. se p-í u prostřed 7 svícnů
— 3, 4. budouť se se mnou p. v bílém
— 21,24. národové v světle jeho p. se

Procházívati.
Jer. 33,13. ještě p. budou stáda skrze ruce 

Prochorus.
Sk. 6, 5. vyvolili P-a a Nikánora 

Projeti.
1 M. 41, 46. Jozef p-el všecku zemi Egypt.
2 Par. 19, 4. Jozafat zase p-el lid od Bersabé až

Projiti.
1 M. 12, 6. prošel Abram zemi až k Sichem 
4M. 13,26. navrátili se prošedše zemi
— 14, 7. země, kt. jsme prošli
— 20,17. nechť, prosím projdeme skrze zemi
— 19. toliko pěší abychom prošli
— 20,20. odpověděl: Neprojdeš 

5M. 2,28. toliko pěšky projdu

5M. 2,30. nechtěl, abychom prošli zemi jeho
Joz. 18, 8. jděte a projděte zemi
— 9. prošedše zemi, popsali ji

2 Sam.24, 2. projdi všecka pokolení Izraelská
Job 19, 8. abych nikoli p. nemohl
Iz. 41, 3. prošel pokojně cestou
Jer. 2,10. projděte ostrovy Gitim
— 25,31. průjde hřmot až do konce země
— 34,18. prošli mezi díly jeho

Ez. 9, 5. projděte skrze město za ním
— 14,17. meči: Projdi skrz zemi tu 

Am. '5,17. když projdu prostředkem tebe 
Mich. 2,13. prolomí, a projdou bránu 
Mat. 19,24. velbloudu skrze uši jehly p.
Sk. 12,10. prošedše skrze první i 2. stráž
— 19, 1. Pavel prošed vrchní krajiny
— 20, 2. když prošel ty krajiny

Prokázati.
1 Sam. 6, 6. divné věci p-al při nich 
Ezd. 2,62. chtíce p. rod svůj, nenašlo se 
Neh. 7,61. ale nemohli p. rodu otců 
ž. 17, 7. prokaž milosrdenství svá
— 31,22. p-al ke mně divné milosrdenství 

Luk. 10,37. kt. p-al milosrdenství nad ním 
Sk. 24,13. aniž p. mohou, což na mne žalují 
Řím. 1, 4. p-án j. býti Synem B. mocně

Prokazovati.
ž. 10, 4. pro pýchu, kt. na sobě p-uje
1 Kor. 7, 3. muž k ženě přívětivost p-uj 
žid. 6,11. aby až do konce p-al pilnost
— 11,14. zjevně to p-ují, že vlasti hledají

Proklaté.
Joz. 6,18. vystříhejte se od p-ého
— 7, 1. přestoupením při věcech p-ých

Achán vzal něco z věci p-ých;
22, 20. 1 Par. 2, 7.

— 10,39. všelikou duši jako p-é vyhladili
1 Sam. 15, 3. zahlaďte jako p-é všecko, což má 
Jer. 51, 3. zahlaďte jako p-é vojsko jeho

Proklatý.
2 M. 22,20. jako p. vyhlazen bude 
5M. 7, 2. jako p-é vypléníš je
— 13,17. nevezmeš ničehož z věcí p-ých 

Joz. 6,17. budiž to město p-é H-u
— 7,12. poškvrnili se věcí p-ou
— 13. věc p-á j. u prostřed tebe
— 15. postižen bude vinný věcí p-ou

1 Sam.15,18. zahub jako p-é ty Amalechitské
1 Kor. 16,22. kdo nemiluje P. Jezukr., budiž p.

Prokletí.
4M. 5,21. dejž tebe H. v zlořečení a v p. 
Joz. 7,12. leč vyhladíte p. z prostředku; 13. 
Ž. 59,13. pro p. a chřadnutí 
Iz. 24, 6. protož p. sžíře zemi
— 43,28. vydám v p. Jákoba

Jer. 49,13. poušti a p-ím bude Bozra 
Pláč 3,65. dej p. své na ně 
Zach. 5, 3. toto p. vyjde
— 14,11. nebude více v p.
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Mal. 4, 6. abych při jda neranil země p-ím 
Sk. 23, 14. p-ím prokleli jsme se 

Prokletý.
Gal. 1, 8. 9. p. buď!

Proklínání.
Iz. 65,15. zanecháte jména svého k p.
Jer. 24, 9. vydám je v rozprávku a v p.;

25, 18. 26, 6. 29, 18. 42, 18. 44, 12.
— 44,12. nadto budou k p. a k užasnuti 

Oz. 4, 2. p. na vrch vzrostlo
ProkKnati.

4 M. 23, 8. proč bych klel, kohož H. nep-á? 
Job 3, 8. ti, kt. p-ají den 
Ž. 62, 5. u vnitřnosti své p-ají
— 102, 9. a posměvači moji p-ají mnou 

Mat. 5,14. dobrořečte těm, kt. vás p-ají
26, 74. počal se p. a přisahati; Mk. 14, 71. 

Luk. 6,28. dobrořečte těm, kt. vás p-ají
Proklíti.

4 M. 22,11. pojď, p-n mi jej; 17. 23, 13.
— 23, 27. na jiné místo, abys mi je p-el 

Sk. 23,14. prokletím p-eli jsme se
Prokopati.

Ez. 12, 5. p-ej sobě zeď; 7. 12.

Prokřiknouti.
Iz. 12, 6. p-i a zpívej, obyvatelkyně Siónská
— 54, 1. p-i, kt. ku porodu nepracuješ

Prokřikování.
Job 39, 25. zdaleka cítí hluk knížat a p. 
ž. 118,15. hlas p. v stáních spravedlivých 
Jer. 48, 33. p. nebudeť p-ím 
Zach. 4, 7. doloží kámen s hlučným p-ím

Prokřikovati.
Ezd. 3,11. všecken lid p-al hlasem; 13.
Ž. 65,11. že radostí p-ují a prozpěvují
— 81, 2. p-ujte Bohu Jákobovu
— 95, 1. p-u jme skále spasení našeho
— 98, 4. p-uj H. všecka země; 100, 1.

Iz. 42,11. p-ujte obyvatelé skal
— 13. troubiti i p. bude
— 49,13. zvučně p-ujte hory

Jer. 31, 7. p-ujte zjevně před těmi národy
— 51,14. kt. by p-ali nad tebou radostně 

Zach. 9, 9. p-uj, dcerko Jeruzalémská!
— 15. aby jedli p-ujíce jako od vína

Prokvítati.
Oz. 7, 9. šedinami p-aje, toho nezná

Prolamovati.
Jer. 22,14. kt. p-uje sobě okna a tafluje 
Mich. 2,13. vstoupí ten, kt. p. bude před nimi

Prolomiti.
Jer. 39, 2. p-eno j. město; 52, 7. (2 Kr. 25, 4.) 
Mich. 2,13. p-i a projdou bránu

Proměna.
Job 10,22. do krajiny, kdež není žádných p-n
— 14,14. očekávati, až přijde p. při mně
— 38,14. aby p-u přijímala jako vosk

2. 77,11. učiníť p-u pravice Nejvyššiho 
Pis. 1, 11. ozdob zlatých s p-ami stříbrnými 

Proměněn.
1 Sam.10, 6. p. budeš v muže jiného
1 Kor. 15, 51. všickni p-i budeme; 52.
2 Kor. 3,18. v týž obraz p-i býváme

Proměnění.
Jak. 1,17. od Otce světel, u něhož není p.

Proměněný.
Luk. 9, 29. učiněna j. tvář jeho p-á 

Proměniti.
1 Sam.10, 9. Bůh p-il srdce jeho v jiné
2 Kr. 8,11. v tom p-iv muž Boží tvář svou
— 23,34. p-il jméno jeho; 2 Par. 36, 4. 

ž. 34, 1. Davidův, když p-il obličej svůj
— 41, 4. všecko ležení jeho v nemoci p-í 

Iz. 24, 1. p-í způsob její (země)
Dan. 7, 25. aby p-il časy i práva 
Am. 6,12. p-ili jste soud v jed
— 8,10. p-ím svátky vaše v kvílení 

Mich. 2, 4. podíl lidu mého p-il
Sk. 6,14. p-í ustanovení, kt. vydal Mojžíš 
Gal. 4, 20. chtěl bych p. hlas svůj 
Fil. 3,21. kt. p-í tělo naše ponížené 

Proměniti se.
Job 20,14. pokrm v střevách jeho p-í se 

I Jer. 2, 21. kterakž jsi mi p-ila se v plané réví? 
Dan. 3,19. obličej jeho se p-il proti Sidr.
— 7,28. krása má p-ila se při mně 

Ab. 1,11. tehdy p-i se duch jeho 
Mat. 17, 2. p-il se před nimi; Mk. 9, 2.
Řim. 12, 2. p-tež se obnovením mysli své

Proměnný.
1 M. 37, 3. sukně p-ých barev; 23. 32. 2 Sam.

13, 18. 19.
Iz. 3, 22. odejme Pán p-á roucha 

Proměňování.
Job 32,21. bez p. jména mluviti budu 

Proměňovati.
Job 14,20. p-uješ tvář jeho
— 32, 22. neumím jmen p.

Jer. 2, 36. proč běháš p-ujíc cestu svou?
Dan. 2,21. p-uje časy i chvíle 
Am. 5, 7. p-uji v pelynek soud

Proměňovati se.
2 Kor. 11,13. p-ujíce se v apoštoly Kristovy
— 14. satan p-uje se v anděla světlosti 

15. i služebníci jeho p-ují se

Promíjeti.
Am. 7, 8. nebudu již více p. jemu; 8, 2. 
Mich. 7,18. kt. by p-el přestoupení ostatkům

Prominouti.
2 Kr. 24, 4. čehož nechtěl H. p.
Př. 19,11. čest j. p. provinění 

Promluviti.
1 M. 37, 4. aniž mohli pokojně k němu p.
2 M. 20,16. nep-íš proti bližnímu svému
4 M. 23,19. což by p-il, zdali neutvrdí toho?
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2 Par. 32,24. H. p-il k němu a ukázal zázrak 
Job 2,13. žádný k němu nep-il slova
Ez. 10, 2. p-iv k muži oděnému
Sk. 25,12. Festus p-iv s radou, odpověděl
— 26,24. to když od sebe p-il Pavel
— 28,20. povolal jsem, abych s vámi p-il

Pronajmouti.
Pis. 8,11. vinici Šalomoun p-al strážným 
Mat. 21, 33. vinici, a p-al ji vinařům; Mk. 12,1. 

Luk. 20, 9.
— 41. vinici svou pronajme jiným

Pronárod.
3 M. 23,14. ustanovení věčné v p-ech vašich;

21, 4 M. 10, 8. 15, 15. 35, 29.
— 25,30. dům ten dědičně v p-ech jeho 

ž. 85, 6. zuřivost svou od národu do p-u 
Př. 27, 24. ani koruna (trvá) do p-u

Pronášeti.
Př. 11,13. utrhač toulaje se p-í tajnost
— 14,29. náhlý p-í bláznovství

Pronésti.
4 M. 30, 7. p-la by ústy svými něco; 9.
Joz. 2,14. jestliže však nep-ete řeči naší 
ž. 106, 33. p-sl hořkost rty svými

Pronikavý.
Job 6,25. ó jak jsou p-é řeči upřímné 

Pronikavější.
Žid. 4,12. řeč Boži p. nad všeliký meč 

Proniknouti.
2Kr. 9,24. tak že střela p-la srdce jeho 
Př. 7,23. dokudž nep-la střela jater jeho 
Iz. 36, 6. p-ne ruku jeho a probodne 
Jer. 4,10. však p-kl meč až k duši 
Pláč 3, 44. aby nemohla p. k tobě modlitba 
Luk. 2,35. tvou vlastní duši p-ne meč 
Žid. 4,14. majíce nejv. kněze, kt. p-kl nebesa 

Propadnouti.
Ezd. 10, 8. aby všecken statek svůj p-dl 

Propáliti se.
Př. 6,27. aby roucho jeho se nep-ilo?

Propast’.
1 M. 1, 2. tma byla nad p-í
— 7,11. protrženy jsou studnice p-i
— 8, 2. zavříny jsou studnice p-i
— 49,25. požehná tobě požehnáními p-i

2 M. 15, 5. p-i přikryly je
— 8. ssedly se p-i u prostřed moře

5 M. 8, 7. v níž jsou p-i prýštící se 
Job 26, 6. odkryta j. p. před ním
— 28,14. p. praví: Není ve mně
— 38,16. u vnitřnosti p-i chodil-lis?
— 41,23. až se zdá, že p. má šediny 

Ž. 33, 7. složil na poklad p-i
— 42, 8. p. p-i se ozývá k hlučení trub
— 71,20. z p-í země mne vyzdvihneš
— 78,15. napájel je jako z p-í velikých
— 104, 6. p-í jako rouchem jsi ji přioděl
— 107,26. kt. se plaví, sestupují do p-i
— 135, 6. to činí v moři i ve p-ech

Ž. 148, 7. chvalte H. všecky p-i
Př. 3,20. uměním jeho p-i protrhují se
— 8,24. když ještě nebylo p-i, zplozena
— 27. vyměřoval okrouhlost nad p-í
— 28. když utvrzoval studnice p-i
— 27,20. p. a zahynutí nebývají nasyceni 

Iz. 51,10. kteréžs vysušilo vody p-i veliké? 
Ez. 31, 4. p. jej vyvýšila; (31, 15.)
Am. 7, 4. H. spáliv p. velikou, spálil i díl
Jon. 2, 6. p. obklíčila mne
Ab. 3,10. vydala p. hlas svůj
Luk. 8,31. nepřikazoval odjíti do p-i
— 16,26. mezi námi a vámi p. veliká 

ftím. 10, 7. kdo sestoupí do p-i?
Zj. 9, 1. dán jest jí klíč od studnice p-i; 2.
— 11. měli krále anděla p-i, Abaddon
— 11, 7. šelma ta vystupující z p-i; 17, 8.
— 20, 1. anděla majícího klíč od p-i
— 3. uvrhl ho do p-i i zavřel

Propouštění.
Mal. 2,16. v nenávisti má p. (manželky) 

Propouštěti.
Job 14,20. a p-íš jej
Mat. 2, 8. když je p-ěl do Betléma
— 19, 8. Mojžíš dopustil vám p. manželky
— 27,15. v svátek p. lidu vězně; Mk. 15, 6. 

Luk. 2,29. nyní p-íš služebníka v pokoji
Propověděný.

Př. 25,11. j. slovo p-é případně

Propůjciti.
1 Sam.ll, 3. p-č nám sedm dní, ať rozešleme

Propustiti.
1 M. 24,54. p-te mne ku pánu mému
— 56. p-tež mne, ať jdu ku pánu svému
— 30,25. Jákob Lábanovi: P-ť mne

2 M. 4,23. p-ť syna mého, ať slouží mi
— 5, 1. p-ť lid můj, ať mi slaví svátky
— 2. kdo j. H., abych p-il Izraele?

H. neznám, Izraele nep-ím
— 6, 1. v ruce silné p-í je
— 7,16. p-ť lid můj, aby sloužili mi
— 10, 7. p-ť ty muže, ať slouží H.
— 21,26. svobodného jej p-í za oko jeho
— 27. svobodného jej p-í za zub jeho

5 M. 15, 3. což bys měl u bratra, p-i ruka tvá
— 12. p-íš jej svobodného; 13. 18.

1 Sam. 6, 8. p-te ji, ať odejde (truhla H.)
1 Kr. 11,21. p-ť mne, ať jdu do země své
— 22. avšak vždy mne p-ť

Job 39, 5. kdo p-il zvěř, aby byla svobodná? 
Ž. 105,20. poslav král, p. ho rozkázal 
Iz. 45,13. zajaté mé p-i, ne ze mzdy
— 58, 6. potřené p. svobodné 

Jer. 3, 1. p-il-li by muž ženu svou 
Ez. 13,20. p-ím duše, kt. vy lovíte 
Mat. 1,19. Jozef chtěl ji tajně p.
— 5,31. kdož by koli p-il manželku; 32.

19, 9. Mk. 10, 11. Luk. 16, 18.
— 15,32. p. jich lačných nechci
— 21* 3. Pán jich potřebuje, a hnedť p-i je
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Mat. 27, 21. kterého chcete, ať vám p-ím
— 26. p-il jim BarabbáŠe; Mk. 15, 11. 15.

Luk. 23, 18.
Mk. 6,36. p-ť je, ať nakoupí sobě chleba
— 10, 4. lístek rozloučení napsati a p.

(5 M. 24, 1. 3. Mat. 19, 8.)
— 12. by žena p-ila muže svého
— 15, 9. p-ím vám krále židovského?

Luk. 4,18. p. ssoužené v svobodu
— 23,16. protož potrestaje, p-ím ho
— 20. mluvil, chtěje p. Ježíše; Jan 19, 12. 

Jan 18, 39. abych vám p-il jednoho
ať vám p-ím toho krále židov.

— 19,10. že moc mám p. tebe?
— 12. p-íš-li tohoto, nejsi přítel císařův 

Sk. 4,21. pohrozivše jim, p-ili je; 5, 40.
— 22,30. nazejtří p-il jej z pout
— 24,26. že Pavel dá peníze, aby jej p-il
— 28,18. kt. vyslyševše mne, chtěli p.

Propuštěn.
3 M. 19,20. nebyla by vykoupena, ani p-a 
Sk. 4,23. jsouce p-i, přišli k svým
— 15,30. (Judas a Sílas) p-i byvše; 33.
— 26, 32. mohl p. býti člověk tento

Zj. 20, 3. 7. p. bude satan z žaláře svého 
Propuštění.

Luk. 4,18. zvěstovati jatým p.
Sk. 3,13. kt. ho soudil býti hodného p.

Propuštěný.
Mat. 5, 32. kdož p-ou pojme; 19, 9. Luk. 16, 18.

Proraziti.
Soud. 5,26. p-ila židoviny jeho 
2. 141, 5. kt. nep-í hlavy mé 

Prorocký.
1 Kr. 20, 35. nějaký ze synů p-ých
2 Kr. 2, 3. synové p-čtí, kt. byli v Béthel
— 5. synové p-čtí, kt. byli v Jerichu
— 15. což vidouce synové p-čtí z Jericha
— 4, 1. jedna z manželek synů p-ých
— 38. navař kaše synům p-ým
— 9, 1. povolal jednoho ze synů p-ých 

Luk. 11,47. že vzděláváte hroby p-é
Sk. 13,27. a tak hlasy p-é naplnili
Ef. 2,20. vzdělaní na základ apoštol, a p.
2 Petr 1,19. mámeť přepevnou řeč p-ou

Proroctví.
2 Par. 9,29. v p. Achiáše Silonského 
Iz. 14,28. 29. stalo se p. toto: Neraduj se 
ňím. 12, 6. p. ať se koná podle pravidla víry
1 Kor. 12,10. někomu dáno bývá p.
— 13, 2. a bychť měl p. a povědom byl
— 8. buď že p. jsou, ta přestanou
— 14,22. p. pak ne nevěřícím, ale věřícím

1 Tes. 5,20. p-ím nepohrdejte
1 Tim. 1,18. podlé předešlých o tobě p.
— 4,14. jenž j. dán skrze p.

2 Petr 1,21. nikdy z lidské •vůle nepošlo p.
Zj. 1, 3. kt. slyší slova p. tohoto; 22, 18.
— 19,10. svědectví Ježíšovo j. duch p.
— 22. 7. kdož ostřihá slov p. knihy této

Zj. 22,10. nezapečeťuj slov p. knihy této
— 19. by kdo ujal od slov p. tohoto

Prorok.
1 M. 20, 7. nebo p. j., a modliti se bude
2 M. 7, 1. Aron bratr tvůj bude p-em tvým
4 M. 11, 29. ó kdyby všecken lid H. p-ci byli!
— 12, 6. p. když j. mezi vámi, já ukáži se

5 M. 13, 1. povstal-li by u prostřed tebe p.
— 5. p. ten zamordován bude; 18, 20.
— 18,15. p-a, jako já jsem, vzbudí tobě H.
— 18. p-a vzbudím jim, jako jsi ty; Sk. 3,

22. 23. 7, 37.
— 34,10. nepovstal více p. podobný Mojž. 

Soud. 6, 8. poslal H. p-a k synům Izraelským
1 Sam. 3,20. že Samuel j. věrný p. Hospod.
— 9, 9. ten, kt. nyní slově p., sloul vidoucí
— 10, 5. potká se s tebou zástup p-ů; 10.
— 11. viděli, an prorokuje s p-y

také Saul mezi p-y? 12. 19, 24.
— 28, 6. ani skrze urim, ani skrze p-y

2 Sam.24,11. slovo H. k Gádovi p-u
1 Kr. 13,11. p. jeden starý bydlil v Béthel
— 18. takéť já p. jsem jako i ty
— 20. stalo se slovo H. k p-u tomu
— 23. osedlal osla tomu p-u
— 25. v městě, v kt. ten starý p. bydlil
— 18, 4. když Jezábel mordovala p-y

vzal Abdiáš 100 p-ů a skryl je
— 13. že jsem skryl z p-ů H. 100 mužů
— 40. zjímejte ty p-y Bálový
— 19,10. p-y tvé zmordovali met em
— 16. Elizea pomažeš za p-a
— 20,13. hle, p. nějaký přišel k Achabovi
— 38. p. ten postavil se králi v cestě
— 22, 6. shromáždil p-ů okolo 400 mužů
— 7. což není zde již žádného p-a H.
— 22. duchem lživým v ústech všech p-ů 

2Kr. 3,11. není-liž zde p-a Hospodinova?
— 13. jdi k p-ům otce svého a k p-ům
— 5, 3. ó by pán můj k p-u, kt. j. v Samaří
— 8. zvíť, že jest p. v Izraeli

1 Par. 16,22. p-ům mým nečiňte nic; ž. 105, 15.
— 25, 5. synové Hémanovi, p-a králova

2 Par. 16,10. rozhněvav se Aza na p-a
— 20, 20. věřte p-ům jeho, a šťastně se
— 24,19. posílal k nim p-y, aby je obrátil
— 25,16. a tak přestal p., však řekl:
— 36,12. aniž se pokořil před Jer. p-em
— 16. za svůdce měli p-y jeho 

Ezd. 5, 2. byli s nimi p-ci Boží
Neh. 6, 7. žes i p-y postavil, aby hlásali
— 14. na p-y, k t strašili mne
— 9,26. p-y tvé zmordovali

Ž. 74, 9. není p-a, aniž j. mezi námi
Iz. 3, 2. odejme Pán od Judy soudce i p-a
— 9,15. p., kt. učí lži, onť j. ocas
— 28, 7. kníže i p. bloudí
— 29,10. p-ů vašich oči zastřel

Jer. 1, 5. za p-a národům dal jsem tebe
— 2, 8. p-ci prorokovali skrze Bále
— 30. sežral meč váš p-y jako lev
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Jer. 4, 9. p-ci diviti se budou
— 5,13. ti p-ci pominou s větrem
— 6,13. od p-a všickni provodí faleš; 8, 10.
— 7,25. posílal jsem k vám všecky p-y
— 13,13. já naplním i p-y opilstvím
— 14,14. lež prorokují ti p-ci ve jménu mém
— 15. takto praví Hospodin o p-cích

hladem i ti sami p-ci zhynou
— 18. jakž p. tak kněz kupčí zemí
— 18,18. nezhyne ani slovo od p-a
— 23,11. jakož p., tak kněz pokrytství
— 15. od p-ů vyšla poškvrna
— 16. neposlouchejtež slov těch p-ů

27, 9. 14. 16.
— 21. žeť jsem neposílal těch p-ů
— 26. jsou p-ci lsti srdce svého
— 28. p., kt. má sen, nechť vypravuje sen
— 30. aj, já proti těm p-ům; 31.
— 37. takto říkati budeš p-u: co mluvil H.
— 25, 4. posílal H. k vám slouhy své p-y;

26, 5. 35, 15.
— 26, 5. poslouchajíce slov mých p-ů
— 28, 9. p. ten, kt. prorokuje o pokoji
— 29, 8. nechť vás nesvodí p-ci vaši
— 35,15. posílám k vám služebníky p-y 

Pláč 2, 9. p-ci její nemívají vidění od H.
— 14. p-ci tvoji předpovídali lživé věci
— 20. zdaliž mordován býti má p.?
— 4,13. pro hříchy p-ů jeho

Ez. 2, 5. že p. byl u prostřed nich; 33, 33.
— 13, 3. běda p-ům bláznivým
— 4. podobni jsou liškám p-ci tvoji
— 9. bude ruka má proti p-ům
— 14, 9. p., dal-li by se přivábiti

Dan. 9, 2. o nichž slovo H. k Jerem, p-u
— 6. aniž jsme poslouchali p-ů 

Oz. 4, 5. padne i p. s tebou v noci
— 6, 5. otesával jsem skrze p-y
— 9, 7. že ten p. j. blázen šílený
— 8. p., kt. stráž drží nad Efraimem 

£m. 2,12. p-ům jste zapovídali: Neprokujte
— 3, 7. leč by zjevil tajemství p-ům
— 7,14. nebylť jsem já p-em, ale skotákem 

Mich. 2,11. jestliže za p-a se vydávaje, říká
takový bývá p-em lidu tohoto

— 3, 6. zajde slunce těm p-ům
— 11. p-ci jeho z peněz hádají

Sof. 3, 4. p-ci jeho kvapní, velmi nešlechetní
Zach. 1, 4. na něž volávali p-ci předešlí
— 5. p-ci ti zdali na věky živi jsou?
— 13, 5. nejsem já p.; muž, kt. zemi dělá 

Mat. 1,22. ode Pána skrze p-a; 2, 15.
— 2, 5. tak j. psáno skrze p-a
— 17. naplněno j. povědění p-a; 4, 14. 8,

17. 12, 17. 13, 35. 21, 4. 27, 9. 35.
— 2,23. což povědíno bylo skrze p-y
— 3, 3. totoť ten předpověděný od Iz. p-a
— 5,12. takť protivili se p-ům
— 17. rušiti zákona aneb p-ů
— 7,12. toť j. zákon i p-ci; 22, 40.
— 15. pilně se varujte falešných p-ů

Mat. 10,41. kdo přijímá p-a ve jménu p-a
— 11, 9. proroka-li? Luk. 7, 26.
— i více nežli p-a; Luk. 7, 26.
— 13. všickni p-ci až do Jana
— 12,39. jediné to znamení Jonáše p-a; 16,

4. Luk. 11, 29.
— 13,17. mnozí p-ci žádali viděti to
— 57. neníť p. beze cti, než v své vlasti;

Mk. 6, 4. Luk. 4, 24. Jan 4, 44.
— 14, 5. nebo za p-a jej měli; 21, 26. 46.
— 16,14. Jeremiášem, aneb jedním z p-ů
— 23,29. vzděláváte hroby p-ů; Luk. 11, 47.
— 31. jste synové těch, kt. p-y zmordovali
— 34. aj, já posílám k vám p-y
— 37. Jeruz., mordéři p-ů; Luk. 13, 34.
— 24,11. falešní p-ci povstanou; 24. Mk. 13, 22. 

Mk. 6,15. jiní pravili, že j. p. aneb jeden
z p-ů

Luk. 1, 70. jakož mluvil skrze ústa p-ů
— 76. p-em Nejvyššího slouti budeš
— 4, 24. žádný p. není vzácen ve vlasti
— 6, 23. takť činívali p-ům otcové jejich
— 7,16. p. veliký povstal mezi námi
— 28. většího p-a nad Jana Křtitele není
— 39. byť tento byl p., vědělť i)y
— 9, 8. že by jeden z p-ů vstal; 19.
— 10, 24. mnozí p-ci i králové chtěli viděti
— 11,49. pošliť k nim p-y a ap., a z těch
— 50. aby požádáno bylo krve všech p-ů
— 13, 33. nelze p-u záhynouti kromě Jer.
— 16, 29. majíť Mojžíše a p-y
— 31. poněvadž Mojž. a p-ů neposlouchají
— 24,19. kt. byl muž p., mocný v slovu i
— 25. k věření tomu, což mluvili p-ci
— 27. počav od Mojžíše a všech p-ů 

Jan 1,21. jsi ten p.? Odpověděl: Nejsem
— 4,19. Pane, vidím, že jsi ty p.
— 6,14. tento j. jistě p., kt. měl přijíti
— 7, 40. tentoť j. právě p. ten
— 52. viz, žeť p. z Galilee nepovstal
— 8, 52. Abraham umřel i p-ci; 53.
— 9,17. co ty o něm pravíš? že p. jest 

Sk. 2, 30. p. byv a věděv (David)
— 3,18. skrze ústa všech p-ů; 21.
— 23. duše, kt. by neposlouchala toho p-a
— 24. všickni p-ci od Samuele
— 25. vy jste synové p-ů a úmluvy
— 7, 52. kt. z p-ů se neprotivili?
— 8, 34. o kom to mluví p.?
— 10, 43. jemuť všickni p-ci svědectví
— 11, 27. přišli z Jeruz. p-ci do Antiochie
— 15, 32. Judas a Silas, byvše p-ci
— 26, 27. věříš-li, králi Agrippo, p-ům?

Řím. 11, 3. Pane, p-y tvé zmordovali
1 Kor. 12,28. postavil druhé p-y; 29. Ef. 4, 11.
— 29. zdali jsou všickni p-ci?
— 14,29. p-ci dva neb tři ať mluví
— 32. duchovéť p-ů p-ům poddáni jsou
— 37. zdá-li se sobě kdo býti p-em

Ef. 3, 5. jako zjeveno j. svátým ap. a p-ům
Tit. 1,12. řekl jeden z nich, vlastní jejich p.
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Žid. 1, 1. mluvíval Bůh otcům skrze p-y
Jak. 5,10. ku přikladu snášeni vezměte p-y
2 Petr 2, 1. bývali i falešní p-ci v lidu
— 3, 2. na slova předpověděná od sv. p-ů 

1 Jan 4, 1. mnozí falešní p-ci vyšli na svět 
Zj. 11,10. ti dva p-i trápili ty, kt. na zemi
— 16, 6. krev svátých a p-ů vylévali
— 18,20. raduj se nad ním nebe i p-ci
— 24. v něm nalezena j. krev p-ů
— 20,10. kdež j. i šelma, i falešný p.
— 22, 6. P. B. svátých p-ů poslal anděla
— 9. jsem spoluslužebník tvůj a p-ů

Prorokovati.
4 M. 11,25. když na nich ten duch, p-ali; 26.
— 26. (ti dva) také p-ali v stáních

1 Sam.10, 5. potká se s tebou zástup a oni p. 
budou

— 10. (Saul) p-al; 19, 23. 24.
— 13. přestav p., přišel na horu
— 18,10. p-al u prostřed domu svého
— 19,20. a p-ali i oni

1 Kr. 18,29. p-ali až dotud, když se obětuje
— 22, 8. že mi dobrého nep-uje než zlé; 18. 

1 Par. 25, 1. kt. by p-ali při harfách
— 2. p-al k rozkazu královu
— 3. Jedutiin, kt. p-al při harfě

Iz. 30,10. nep-ujte nám toho, což pravého j.
p-ujte oklamáni 

Jer. 5,31. proroci p-ují lživě
— 11,21. nep-uj ve jménu H., abys neumřel
— 14,14. lež p-ují; 23, 25. 26. 27, 10. 29, 21.

vidění lživé oni p-ují vám
— 15. kt. p-ují ve jménu mém, ježto
— 20, 6. jimž jsi p-al lživě
— 23,21. nemluvil jsem, avšak oni p-ali
— 32. p-ují sny lživé
— 26,11. p-al proti městu tomuto 

Ez. 12,27. na dlouhé časy tento p-uje
— 13,17. kt. p-ují ze srdce svého
— 21, 9. synu člověčí, p-uj; 14. 38, 14.

Joel 2,28. budou p. synové vaši i; Sk. 2, 17. 
Am. 2,12. prorokům jste zapovídali: Nep-ujte
— 3, 8. Panovník H. velí, kdož by nep-al? 

Mich. 2, 6. nep-ujte! Budou p.
ale nebudou těmto p.

Zach. 10, 2. věštci p-ují faleš, a sny marné
— 13, 3. p-al-li by někdo více

Mat. 7,22. jsme ve jménu tvém nep-ali?
Mk. 14,65. počali říkati jemu: P-uj 
Luk. 22,64. p-uj, kdo j., kt. tebe udeřil?
Jan 11,51. nejv. knězem byv, p-al 
Sk. 2,18. budou p. (služebníci moji)
1 Kor. 13, 9. z částky p-ujeme
— 14, 1. nejvíce (žádejte), abyste p-ali
— 3. kdož p-uje, lidem mluví vzdělání
— 5. chtělť bych raději, abyste p-ali

větší j. ten, kt. p-uje, nežli
— 31. můžete všickni jeden po druhém p.
— 39. snažte se o to, abyste p-ali

1 Petr 1,10. o milosti, kt. se státi měla, p-ali

Zj. 10,11. musíš opět p. lidem a národům
— 11, 3. kt. budou p. 1260 dnů

Prorokující.
1 Sam.19,20. viděli zástup proroků p-ích 
Ez. '13, 2. rci p-ím ze srdce svého

Prorokyně.
2 M. 15,20. Maria, p., sestra Aronova 
Soud. 4, 4. Debora, p., soudila lid Izraelský 
2Kr. 22,14. šli k Chuldě p-i; 2 Par. 34, 22. 
Neh. 6,14. budiž pamětliv na Noadii p-i
Iz. 8, 3. v tom přistoupil jsem k p-i 
Luk. 2, 36. byla také Anna p.
Sk. 21, 9. Filip měl 4 dcery panny, p.
Zj. 2,20. Jezábel, kt. se býti praví p-í 

Prosba.
1 Sam. 1,17. Bůh Izr. dejž tobě k p-ě tvé
— 27. dal mi H. k p-ě mé

1 Kr. 9, 3. vyslyšelť jsem p-u tvou 
Est. 5, 7. odpověděla: žádost má a p. má j.

8. naplniti p-u mou
— 7, 3. nechť j. darován život k p-ě mé 

Job 40,22. zdaž se obrátí k tobě s p-ami? 
ž. 20, 6. naplniž H. všecky p-y tvé
— 21, 3. p-ě rtů jeho neodepřel jsi
— 55, 2. neskrývej se před p-ou mou
— 109, 7. p. jeho budiž jemu k hříchu
— 119,170. vejdiž pokorná p. má před tvář
— 130, 2. k hlasu pokorných p-eb mých
— 143, 1. H., pozoruj pokorné p-y mé

Iz. 26,16. vylévali p-y, když jsi je trestal 
Jer. 37,20. před tebou pokorná p. má 
Dan. 9, 3. hledaje ho pokornými p-mi v postu
— 17. vyslyš pokorné p-y
— 23. při počátku pokorných proseb 

Zach. 12,10. vyleji Ducha pokorných proseb 
Sk. 1,14. na modlitbě a pokorné p-ě
Ef. 6,18. modlitbou a p-ou modléce se 
Fil. 1, 4. za všecky vás p-u čině
— 4, 6. p-y vaše známy buďte Bohu

1 Tim. 2, 1. aby činěny bývaly pokorné p-y 
Žid. 5, 7. ponížené p-y obětoval 
1 Petr 3,12. uši jeho k p-ám jejich 
1 Jan 5,15. víme, že máme p-y naplněné

Prosící.
Mat. 5, 42. p-ímu tebe dej; Luk. 6, 30. 

Prošiti.
1 M. 13, 8. nechžť, p-ím, není nesnáze mezi
— 9. odděl se, p-ím, ode mne
— 42, 21. když nás pokorně p-il
— 50,17. p-ím, odpusť již bratřím svým 

Joz. 7,19. dej, p-ím, chválu H. Bohu Izr. 
Soud. 19,23. bratří moji, nečiňte, p-ím, zlého
1 Sam. 1,17. dejž tobě, zač jsi ho p-ila
1 Kr. 3,11. nep-ils sobě za dlouhý věk
— 13, 6. král řekl muži Bož.: pros za mne

2 Kr. 1,13. p-e ho pokorně, řekl
— 8, 3. šla, aby p-ila krále za dům svůj
— 5. aj žena, p-ila krále za dům svůj 

Est. 8, 3. s pláčem pokorně ho p-ila
Job 4, 7. rozpomeň se, p-ím, kdo j. kdv



566 Prošiti —  Prospěti.

Job 19,16. i když ho ústy pěkně p-ím; 17.
2. 118,25. p-im, H., zachovávej! již, p-im
Iz. 7,12. nebudu p., aniž pokoušeti H.
Pláč 4, 4. děti p-í za chléb, ale není, kdo by
Dan. 6,11. pokorně p-i Boha svého
— 9,18. padajíce pokorně p-íme tebe 

Oz. 12, 4. plakal a pokorně ho p-il 
Mat. 6, 8. prvé než byste vy ho p-ili
— 7, 7. proste, a dánoť bude vám; L. 11, 9.
— 8. kdož prosí, béře
— 9. by p-il syn za chléb; Luk. 11, 11.
— 10. p-il-li by za rybu; Luk. 11, 11.
— 11. dá dobré věci těm, kt. ho p-í
— 8,31. ďáblové p-ili ho; Luk. 8, 31. 32.
— 34. p-ili, aby Šel z končin jejich
— 9,38. p-te Pána žně; Luk. 10, 2.
— 14,36. p-ili ho, aby se dotkli; Mk. 6, 56.
— 16, 1. p-ili ho, aby jim znameni s nebe
— 18,19. věc, za kt. by koli p-ili, stane se
— 32. odpustil jsem tobě, nebs mne p-il
— 20,20. klanějici a proséci něco od něho
— 22. nevíte, zač p-íte; Mk. 10, 38.
— 21,22. zač byste koli p-ili; Mk. 11, 24.
— 27,20. aby p-ili za Barabáše
— 58. Jozef z Arimatie p-il za tělo Ježí

šovo; Mk. 15, 43. Jan 19, 38.
Mk. 1,40. malomocný, p-e Ježíše
— 5,10. p-il ho velmi, aby jich nevyháněl
— 12. p-ili ho všickni ti ďáblové
— 23. (kniže školy) velmi ho p-il
— 6,22. pros mne, zač chceš, a dámť
— 23. začkoli p. budeš, dám tobě
— 24. řekla mateři: zač budu p.?
— 25. p-ila řkuci: Chci hlavu Jana Kř.
— 10,35. zač bychom koli p-ili tebe 

Luk. 4,38. p-ili ho za ni
— 11,12. p-il-li by za vejce
— 13. dá Ducha sv. těm, kt. ho p-í
— 14,18. p-ím tebe, vymluv mne; 19.
— 22,32. Šimone, jáť jsem p-il za tebe 

#an 4,10. ty bys p-ila jeho, a dal by tobě
— 40. Samaritáni p-ili ho, aby zůstal
— 14,13. byste co p-ili ve jménu mém; 14.

15, 16. 16, 24. 26.
— 14. budete-li zač p. ve jménu mém
— 16. jáť p. budu Otce
— 15, 7. proste, a staneť se vám
— 16. zač byste koli p-ili Otce; 16, 23.
— 16,24. dosavód za nic jste nep-ili

p-tež a vezmete
— 26. ve jménu mém p. budete

nepravimť vám, že já budu p. Otce
— 17, 9. za ně p-im, ne za svět p-ím
— 15. nep-imť, abys je vzal ze světa
— 20. ne za tytoť toliko p-ím

Sk. 3, 2. chromý, aby p-il za almužnu; 3.
— 14. p-ili jste za muže vražedlníka
— 8,22. pros Boha, zda by odpuštěno bylo
— 31. p-il Filipa, aby seděl s nim
— 34. p-im tebe, o kom toto mluví
— 25,24. za nějž p-ili mne, křičíce

ftim. 8,26. ten Duch p-i za nás lkánimi
— 27. podlé Boha p-í za svaté
— 12, 1. p-ím vás, bratři; 15, 30. 16, 17.

1 Kor. 1, 10. 16, 15. 1 Tes. 5, 14. 
2id. 13, 22. 1 Petr 2, 11.

1 Kor. 4,16. p-im vás, buďte následovnici moji
2 Kor. 5,20. p-íme na mistě Kristově
— 8, 4. mnohými žádostmi p-ice nás
— 10, 1. p-im vás skrze tichost Kristovu
— 12, 8. za to třikrát jsem Pána p-il 

Ef, 3,20. učiniti hojněji, než my p-ime
— 4, 1. p-ím vás já vězen v Pánu 

Filem. 9. pro lásku raději p-ím
2id. 12,19. p-ili, aby k nim nebylo vice 
Jak. 4, 2. neobdržíváte, proto že nep-íte
—  3. p-íte, a nebéřete

1 Jan 3,22. zač bychom ho koli p-ili, béřeme
— 5,14. zač bychom p-ili podlé vůle jeho
— 15. nás slyši, p-ili-li bychom zač

Proskakování.
Kaz. 3, 4. čas smutku a čas p.

Proso.
Ez. 4, 9. vezmi sobě pšenice i p-a atd. 

Prospěch.
1 M. 39, 3. což činil, H. k p-u přivedl
— 23. což činil, H. tomu p. dával 

5M. 28,29. nebudeš miti p-u na cestách
— 30, 9. dáť H. Bůh tvůj p. při všem dile
— 33, 3. vezmouť p. z výmluvností tvých

2 Par. 26, 5. šťastný p. dal jemu Bůh 
Neh. 1,11. dej šťastný p. služebníku
— 2,20. Bůh nebeský nám dá p.

2. 118,25. H., dávej již Šťastný p.
Př. 3, 4. nalezneš milost a p. výborný
— 8,14. má j. rada i šťastný p.
— 21, 5. myšlení bedlivého ku p-u 

Iz. 48,17. já H. učím tě, abys p. bral
Fil. 1,12. k většímu p-u evangelium přišlo
— 25. pozůstanu k vašemu p-u

1 Tim. 4,15. aby p. tvůj zjevný byl vŠechném 
Prospěšně.

Iz. 55,11. p. to vykoná, k čemuž je posilám 
Fil. 1,22. p-ji živu býti v těle pro práci 

Prospěšný.
1 Sam.25,15. muži ti p-í nám byli velice 
Job 22, 2. Bohu co p. býti může člověk?
— 33,27. ale nebylo mi to p-é

Prospěti.
Job 35, 3. co mi p-ěje, bych i nehřešil?
2. 16, 2. dobrota má nic tobě nep-ěje
— 120, 3. coť p-ěje jazyk lstivý?

Iz. 47,12, budeš-li moci co p.
Mat. 27,24. vida Pilát, že by nic nesp-ěl 
Mk. 5,26. vynaložila statek, a nic ji nep-lo
— 8,36. co p-ěje člověku, by všecken svět 

Sk. 18,27. mnoho p-ěl těm, kt. uvěřili 
ftím. 2,25. obřezánit p-ěje, budeš-li zákon
1 Kor. 14, 6. jazyky mluvě, což vám p^ěji?
— 15,32. co mi to p-ěje, nevstanou-liČ 

Gal. 5, 2. Kristus vám nic nep-ěje
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žid. 13, 9. ne pokrmy, kt. nep-čli těm 
Jak. 2,14. co p-ě je, pravi-li se kdo víru 

Proepívati.
1 M. 26,13. p-al vždy více v zrostu
1 Sam. 2,26. mládenček Samuel p-al a rostl
— 12,21. cizích bohů, kt. nic nep-ají

2 Sam. 5,10. čím dále tím více p-al; 1 Par. 11,9. 
Est. 5,13. všecko to nic mi nep-á
Job 34, 9. nep-á člověku libiti se Bohu 
Př. 10, 2. nep-ají pokladové bezbožně
— 11, 4. nep-áť bohatství v  den hněvu 

Iz. 44, 9. ty milostné jejich nic nep-ají 
Luk. 2,52. Ježíš p-al moudrostí a věkem 
Jan 6,63. těloť nic nep-á
— 12,19. vidíte-li, že nic nep-áte

1 Kor. 6,12. mi sluší, ale ne všecko p-á
— 13, 3. lásky bych neměl, nic mi to nep-á 

Gal. 1,14. že jsem p-al v Židovstvu nad mnohé
— 5, 6. ani obřízka nic nep-á, ani; 6, 15.

Prost.
3 M. 26,13. abyste chodili p-i
Joz. 2,17. p-i budeme této přísďhy tvé 
Job 3,19. tam služebník j. p. pána svého
1 Kor. 7,27. jsi p. od ženy, nehledej ženy 

Prostě.
1 Sam.20,21. jestliže p. řeknu služebníku

Prostěradlo.
Př. 7,16. s řezbami a p-y Egyptskými 
Luk. 24,12. uzřel p-a, ana sama leží 
Jan 19,40. obvinuli je p-y 
—. 20, 5. uzřel p-a položená; 6. 7.

Sk. 10,11. nádobu, jako p. veliké; 11, 5.
Prostopášně.

Luk. 15,13. rozmrhal statek, byv p. živ 
Prostopášnost.

Ef. 5,18. neopíjejte se vínem, v němž j. p. 
Prostopášný.

2 Petr 2, 7. Lota p-ým obcováním ztrápeného
Prostranek.

Ž. 129, 4. zpřetínal p-y bezbožných 
Prostranně.

Iz. 32, 4. jazyk zajíkavých p. mluviti bude

Prostrannější.
Iz. 57, 8. činíc je p. než pohané

Prostranno.
ž. 18,20. kterýž vyvedl mne na p.
Oz. 4,16. pásti jako beránka na p-ě

Prostranný.
2 M. 3, 8. abych vyvedl jej do země p-é
1 Par. 4,40. nalezli zemi p-ou, bezpečnou 
Mat. 7,13. p-á brána, kt. vede k zahynuti

Prostranství*
Ž. 4, 2. ty jsi mi v úzkosti p. způsoboval

Prostřed.
2M. 24,18. všel Mojžíš do p. oblaku 
2. 46, 3. zpřevracely se hory do p. moře 
Jon. 2, 4. jsi mne uvrhl do p. moře

V prostřed.
1 M. 2, 9. strom života u p. ráje
2 M. 34, 9. nechť jde Pán u p. nás
3 M. 16,16. stánku, kt. j. u p. nečistot jejich 
Joz. 3,17. stáli kněži u p. Jordánu
— 4, 9. vyzdvihl 12 kamenů u p. Jordánu
— 10,13. stálo slunce u p. nebe
— 22, 31. jsme poznali, že u p. nás j. H.

2 Kr. 4,13. u p. lidu svého bydlím
Ž. 102,25. nebeř mne u p. dnů mých
— 138, 7. bych chodil u p. ssoužení

Př. 5,14. ve všecko zlé u p. shromáždění
— 23,34. jako ten, kt. spi u p. moře
— 30,19. cesty lodí u p. moře

Ez. 5, 5. kt. jsem postavil u p. pohanů
— 29, 3. draku, kt. ležíš u p. řek svých 

Dan. 9,27. u p. toho téhodne učiní konec 
Joel 2,27. poznáte, že já jsem u p. Izraele 
Mich. 3,11. zdaliž H-a není u p. nás?
Ab. 3, 2. dílo své u p. let při životu
Sof. 3,15. král Izr., H., j. u p. tebe
Mat. 18, 2. postavil je u p. nich
— 20. tuť jsem já u p. nich

Mk. 9,36. pacholátko postavil u p. nich
Luk. 21,21. kdo u p. něho, vyjděte
— 24, 36. postavil se Ježíš u p. nich

Jan 1,26. u p. vás stojí, jehož vy neznáte
— 8, 9. Ježíš sám, a ta žena u p. stojeci
— 20,19. přišel Ježíš, a stál u p.; 26.

Sk. 27,21. stoje Pavel u p. nich, řekl
Žid. 2,12. u p. shromážděni prozpěvovat!
Zj. 1,13. u p. těch 7 svícnů podobného
— 2, 1. se prochází u p. těch 7 svícnů
— 4, 6. 7, 17. u p. trůnu
— 22, 2. u p. rynku jeho bylo dřevo života

Prostředek.
2 M. 14,16. nechť jdou p-em moře po suše
— 22. šli p-em moře po suše

4 M. 35, 5. tak aby bylo město v p-u
5 M. 4,12. mluvil k vám H. z p-u ohně
1 Kr. 8,64. posvětil p-u síně; 2 Par. 7, 7.
Jer. 12,14. dům Jud. vypléním z p-u jejich
Luk. 4,30. Ježíš bera se p-em jich, ušel
Jan 8, 3. postavivše ji v p-u
— 19,18. ukřižovali v p-u Ježíše 

Kol. 2,14. vyzdvihl jej z p-u, přibiv 
Zj. 8,13. anděla, an letí po p-u nebe

Prostřední.
Soud. 16,29. objav Samson oba sloupy p.
1 Kr. 6, 6. p. širokost šesti loket
— 8. dvéře k p-ím pokojům

Ez. 41, 7. porozšiřovala se k vrchu pro p.
— 42, 5. p. stavení

Prostředník.
Job 9,33. aniž máme p-a mezi sebou
Iz. 59,16. užasl se, že není žádného p-a
Gal. 3,19. skrze anděly v ruce p-a
— 20. ale p. není jednoho

1 Tim. 2, 5. jeden také i p. Boži a lidský
Žid. 7,22. lepši smlouvy p-em učiněn j. J.
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Žid. 8, 6. čímž i lepší smlouvy p-em j.
— 9,15. nové smlouvy p. j.; 12, 24.

Prostříleti.
4 M. 24, 8. národy protivné střeUmi p-li 

Prostříti.
4 M. 4, 7. 11. z postavce modrého p-ou roucho 
2 Sam.21,10. vzavši žíni, p-ela ji sobě 

Prostý.
1 M. 25,27. Jákob byl muž p.
Jer. 5, 4. snad tito p-í jsou
Sk. 4,13. shledavše, že jsou lidé p-í
Řím. 16,18. pochlebenstvím svodí srdce p-ých
— 19. abyste byli p-í k zlému

1 Kor. 14,16. kterakž p. člověk řekne amen?
Prostější.

Ezd. 1,10. koflíků stříbrných p-ích 410

Prošení.
Ef. 6,18. bedlivi, p-ím za všecky svaté

Protáhnouti.
Job 40,19. kdo provazy p-e chřípě jeho?

Protáhnouti se.
Jer. 29,28. p-eť se to dlouho

Proti.
Joz. 6, 5. vejde každý p. místu, kdež stál
Soud. 20, 31. vyšedše synové Beniamin p. lidu 
Rut 1,13. proto, že ruka H. j. p. mně
Job 10,17. jedna po druhých jsou p. mně
Iz. 54,15. kdož by byl p. tobě, padne
Jer. 23,30. aj, já p. těm prorokům
— 50,31. aj, já jsem p. tobě; 51,25. Nah. 2,13. 

Mat. 12,30. kdož není se mnou, p. mně j.
— 21, 2. jdětež do městečka, kt. p. vám j.
— 25, 1. vyšly p. ženichovi; 6.

Mk. 9,40. kdož není p. nám, s námiť j.
Luk. 11,23. kdož není se mnou, p. mně j.
Řím. 8,31. kdyžť Bůh s námi, i kdo p. nám?

Protivenství.
ž. 10, 2. bezbožník p. činí chudému
— 38,21. činí mi p., proto že dobrého
— 109,16. p. činil člověku chudému
— 119,84. soud nad těmi, kt. mi p. činí 

PláČ 5, 5. na hrdle svém p. snášíme 
Mat. 5,10. kt. p. trpí pro spravedlnost
— 11. vám p. činiti budou pro mne
— 13, 21. když přichází p. Mk. 4, 17.

Mk. 10, 30. aby nevzal stokrát tolik s p-ím 
Sk. 5, 41. trpěti p. pro jméno Pána Ježíše
— 8, 1. přišlo veliké p. na církev
— 13,50. vzbudili p. proti Pavlovi 

Řím. 8,35. kdo odloučí od lásky Kr.? p.?
1 Kor. 4,12. p. trpíce, snášíme
2 Kor. 4, 9. p. trpíme, ale nebýv. opuštěni
— 12,10. libost mám v p-ích pro Krista 

Gal. 5,11. pročež ještě p. trpím?
— 6,12. aby p. pro kříž Kristův netrpěli 

2 Tes. 1, 4. vaši věrou ve všech p-ích
2 Tim. 2, 3. snášej p. jako ctný rytíř J. Kr.
— 9. p. trpím, až i vězení

2 Tim. 3,11. p., kt. na mne přišla v Antioch. atd. 
kt. p. snášel jsem

— 12. p. míti budou
— 4, 5. p. snášej, dílo kazatele konej 

Žid. 11,25. vyvoliv sobě p. trpěti s lidem B. 
Jak. 5,10. ku př. snášeni p. vezměte proroky

Protivící se*
Ž. 7, 5. spomáhal jsem p-ímu se mi
2 Tes. 2, 4. p. a povyšující se nade všecko 

Protiviti se.
4 M. 22,32. vyšel jsem, abych se p-il tobě 
5M. 30, 7. na ty, jenž p-ili se tobě 
Joz. 22,16. abyste se p-ili dnes H.?
1 Sam. 2,10. kt. se p-í H., setříni budou
2 Kr. 3, 5. p-il se král Moábský králi Izr.
— 18,20. v koho doufáš, že mi se p-íš?

Neh. 2,19. co se králi p-íte?
Z. 69,27. tomu, jehož jsi zbil, se p-i
— 109, 4. p-ili mi se za mé milování
— 119,86. bez příčiny mi se p-í
— 161. knížata mi se p-í bez příčiny 

Iz. 36, 5.*v koho doufáš, že mi se p-íš?
Dan. 9, 5. p-ili jsme se; 9.
Oz. 13,16. zpuštěna b. Samaří, že se p-ila Bohu 
Zach. 3, 1. satana, aby se mu p-il 
Mat. 5,12. takť p-ili se prorokům
— 44. modlete se za ty, kt. vám se p-i
— 10,23. když se vám budou p. v tom městě 

Jan 5,16. protož p-ili se židé Ježíšovi
— 15,20. poněvadž se mně p-ili

i vámť se p. budou 
Sk. 7, 51. vy jste se vždycky Duchu sv p-ili
— 52. kt. z proroků otcové se nep-ili?
— 9, 4. proč mi se p-íŠ? 22, 7. 26, 14.
— 5. já jsem Ježíš, jemuž ty se p-iš;

22, 8. 26, 15.
— 22, 4. se této cestě p-il až k smrti 

iUm. 13, 2. kdož se vrchnosti p-í
Božímu zřízení se p-í
kt. se pak p-í, odsouzení sobě

1 Kor. 15, 9. jsem se p-il církvi B.; Gal. 1, 13. 
Gal. 1,23. kt. se nam p-il, již nyní káže
— 4,29. p-il se tomu, kt. byl podlé Ducha

2 Tim. 2,25. v tichosti vyučoval ty, kt. se p-í
— 3, 8. tak i tito p-í se pravdě
— 4,15. velmi se p-il řečem našim

Tit. 2, 8. ten, kt. by se p-il, za sty děti se
1 Petr 5, 5. Bůh pyšným se p-í; Jak. 4, 6.

Protivnice.
1 Sam. 1, 6. kormoutila ji p. její

Protivník.
1 Sam. 2, 32. viděti budeš p-a v příbytku P.
1 Kr. 11,14. tak vzbudil H. p-a Šalomounovi
— 25. byl p-em Izraelovým

Est. 7, 6. muž p. a nepřítel nejhorší j. A. 
ž. 7, 2. vysvoboď mne ode všech p-á mých
— 27, 2. p-ci moji sami se potkli
— 12. nevydávejž mne libosti p-ů mých
— 71,13. nechť zhynou p-ci duše mé
— 81,15. na p-y jejich ohrátil bych ruku
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Ž. 89,24. potru před tváří jeho p-y jeho
— 109, 6. p. ať mu stojí po pravici
— 20. taková mzda přijdiž mým p-ům
— 29. oblečeni p-ci moji v zahanbení
— 119,157. jakž koli jsou mnozí p-ci moji 

Iz. 1, 24. jáť se potěším nad p-y svými
— 9,11. zvýší H. p-y Rezinovy nad něj 

Nah. 1, 2. H. uvodí pomstu na p-y své 
Mat. 5,25. vejdi v dobrou vůli s p-em svým

ať by nedal tebe p. tvůj soudci 
Luk. 12, 58. když jdeš s p-em k vrchnosti
— 13,17. zastyděli se všickni p-ci jeho
— 18, 3. pomsti mne nad p-em mým 

Řím. 12,14. dobrořečte p-ům svým
— 15, 31. abych vysvobozen byl od p-ů 

1 Kor. 16, 9. mocné dvéře a p-ů mnoho 
Fil. 1,28. v ničemž se nestrachujíce p-ů
— 3, 6. p. církve; 1 Tim. 1, 13.

1 Tim. 5,14. aby žádné příčiny p-u nedávaly 
Žid. 10, 27. kt. žráti má p-y
1 Petr 5, 8. p. váš, ďábel, obchází

Protivný.
4 M. 24, 8. sžereť národy p-é sobě
5 M. 21,18. měl-li by kdo syna p-ého 
Ž. 78, 8. pokolení zpurné a p-é 
Př. 26,23. rtové p-í a srdce zlé
JUm. 10,21. k lidu nepovolnému a p-ému 

Proto.
2 M. 9,16. však p. jsem tě zachoval 
Soud. 6,22. p.-liž jsem viděl anděla 
Luk. 19, 9. p-že i on j. syn Abrahamův 
Tit. 1,13. p-ž tresciž je přísně

Protrhnouti.
1 M. 38,29. i řekla: Jak jsi p-hl?
2 Sam. 5,20. p-hlť j. H. nepřátely mé
1 Par. 14,11. p-hlť j. Bůh nepřátely mé 
Ž. 78,15. p-hl skály na poušti
Iz. 64, 1. ó by p-hl nebesa a sestoupil 

Protrhnouti se.
Dan. 2, 1. až se i ze sna p-hl 

Protrhovati.
2 Sam. 5,20. jako vody p-ují; 1 Par. 14, 11.
Př. 3,20. uměním jeho propasti p-ují se
— 17,14. jako když kdo p-uje vodu

Protržen.
1 M. 7,11. v ten den p-y jsou všecky studnice
2 Kr. 25, 4. p-o j. město; Jer. 39, 2. 52, 7.

Protržení.
1 M. 38, 29. jak jsi protrhl? Tvéť j. p. 

Protříti.
Job 30, 12. p-eli ke mně stezky nešlechetnosti

Protulovati se.
Ž. 12, 9. vůkol bezbožní se p-ují
Iz. 3, 16. p-ujíce se a zdrobna kráčejíce

Proud.
Ž. 18, 5. p-ové nešlechetných; 2 Sam. 22, 5.
— 69, 3. jejichž p. zachvátil mne
— 16. aby mne nezachvátili p-ové vod
— 124, 4. p. zachvátil by byl duši naši

Proutek.
ž. 74, 2. rozpomeň se na p. dědictví svého 
Iz. 11, 1. vyjdeť p. z pařezu Izai
— 53, 2. nebo před ním vyrostl jako p.

Provaz.
.loz. 2,15. spustila je oknem po p-u 
Soud. 15,13. svázali ho 2 p-y novými; 16, 11.
2 Sam.17,13. snesou k tomu městu p-y
1 Kr. 20, 31. vezmeme p-y na hlavy své; 32.
Job 36, 8. zapleteni jsoiice p-y ssoužení
— 40,19. zdaž kdo p-y protáhne chřípě? 

ž. 2, 3. zavrzme od sebe p-y jejich
— 140, 6. polékli pyšní na mne p-y

Př. 5,22. v p-ích hříchu svého uváznou 
Kaz. 12, 6. než se přetrhne p. stříbrný 
Iz. 5,18. táhnou nepravost za p-y marnosti 

jako p-em u vozu hřích
— 33,20. žádný p. jeho se neztrhá
— 54, 2. natáhni i p-ů svých

Jer. 10,20. všickni p-ové moji potrháni jsou
— 38, 6. spustili Jeremiáše po p-ích
— 13. vytáhli Jeremiáše po p-ích 

Ez. 3, 25. dadí na tě p-y a sváží tě
Oz. 11, 4. potahoval jsem jich p-y milování 
Mk. 2, 4. spustili po p-ích dolů ložce 
Sk. 27, 40. rozpustivše také p-y pravidl

Provazec.
5 M. 32, 9. Jákob p. dědictví jeho 
Joz. 17, 5. dostalo se p-ů Manassesovi 10
2 Sam. 8, 2. odměřil jich 2 p-e k zbití a celý

p. k živení
1 Par. 16,18. dám zemi Kanan. za p. vládařství 
ž. 16, 6. p-ové padli mi na místech veselých
— 78, 55. aby jim na p. dědictví přišli 

Iz. 34,17. ruka jeho jim rozdělí ji p-em 
Am. 7,17. země tvá p-em dělena bude

Provázek.
Joz. 2,18. jestliže neuvážeš p-u v okně
— 21. uvázala p. z hedvábí červeného 

Est. 1, 6. čalouny na p-ích kmentových 
Kaz. 4,12. trojnásobní p. nesnadně se
Pis. 4, 3. jako p. z hedvábí červeného rtové
Oz. 11, 4. potahoval jsem jich p-v lidskými 
Jan 2,15. udělav bič z p-ů

Provázeti.
2 Sam. 6, 15. p-eli truhlu H. s plesáním
— 19, 40. všecken lid Judský p-eli krále

1 Par. 15, 28. takž všecken lid p-eli truhlu
2 Par. 32, 22. H. p-el je všudy vůkol

Provésti.
Joz. 24, 3. p-dl jsem jej skrze zemi Kari.
Neh. 2, 7. listy k vývodám, aby mne p-dli 
Ž. 5, 9. p-ď mne v spravedlnosti své
— 139,10. i tam by mne ruka tvá p-dla

Províjení.
1 Petr 3, 3. kt. ozdoba budiž ne v p. zlatém

Províjeti.
2 M. 39, 3. aby jimi p-eli dílem řemeslným
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Provinění.
1 M. 41, 9. na p. své rozpomínám se dnes
3 M. 5,19. obět za p. j., nebo zavinil H.
1 Sam. 6, 3. dejte ji obět za p.
— 25,28. odpusť p. děvce své

Ezd. 9, 6. p. naše vzrostlo až k nebi
— 15. aj, jsme před tebou s p-im svým 

Job 34, 6. přeplněna bolesti rána má bez p. 
ž. 59, 4. sbírají se proti mně bez mého p.
— 69, 5. jsou nepřátelé moji bez mého p. 

Př. 19,11. čest jeho j. prominouti p.
Jer. 51, 5. země jejich plná j. p. proti Svatému 
Mat. 18, 35. jestliže neodpustíte p. jejich 

Proviniti.
1 M. 42,21. p-ili jsme proti bratru svému 
Soud. 11,27. ne já p-il jsem proti tobě
1 Sam. 19, 4. nebť j. nic tobě nep-il

Proviti.
Pis. 4,16. p-ěj zahradu mou 

Provlač ováti.
2 M. 25, 27. skrze něž p-áni budou sochorové

Provléci.
2 M. 26,28. svlak u prostřed desk p-če se
4 M. 4, 6. provlekou sochory její; 8.

Provoditi.
Soud. 19,23. nep-ďte nešlechetnosti té
2 Par. 33, 6. dal p. syny své skrze oheň 
ž. 31, 24. odplácí tomu, kdož pýchu p-i
— 37, 7. kt. p-í, což koli umyslil
— 52, 4. jako břitva nabroušená lest p-í
— 71,19. p-íš věci veliké

Iz. 32, 6. jak by p-il ošemetnost
— 58, 3. v den postu libost p-íte

Jer. 6,13. do kněze všickni p-í faleš; 8, 10. 
Ez. 18,12. ohavnost by p-il
— 20,26. p-ili (ohněm) všecko, což otvírá

život; (srovn. 31. 16, 20. 21.)
Ab. 2, 5. opilec nešlechetnost a pýchu p-ě 
Sk. 8, 9. Šimon před tím čáry p-il
— 20, 38. p-ili jej až k lodí

Řím. 7, 5. žádosti skrze zákon moc p-ily 
Jak. 3, 5. tak jazyk veliké věci p-i 

Provolati.
2 Par. 36,22. dal p. po království; Ezd. 1, 1. 
Ezd. 10, 7. dali p. v Judstvu a v Jeruzalémě 
Neh. 8,15. knížata, aby dali p. po všech 
Iz. 62,11. H. rozkáže p. až do končin země 
Joel 3, 9. p-ejte to mezi národy 
Jon. 3, 7. (král Ninivitský) dal p. v Ninive

Provyskování.
Iz. 16, 9. p. nad ovocem tvým kleslo
— 10. takž i já p. přestávám 

Jer. 20,16. slyšel p. v čas polední
Provyskovati.

1 Sam.30.16. p-ujíce nade všemi kořistmi 
Jer. 50.11. p-ujte jako rekové 

Prozpěvování, 
ž. 30, 6. z jitra navrátí se p.
— 47, 2. trubte Bohu s hlasitým p-im

Ž. 63, 6. s radostným rtů p-im chválila
— 69,31. budeš chváliti jméno B. s p-im
— 100, 2. před obličej jeho s p-ím
— 105,43. vyvedl s p-ím vyvolené své
— 107,22. ať vypravuji skutky jeho s p-ím
— 126, 5. s p-ím žiti budou

Př. 11,10. když hynou bezbožní, bývá p.
Pis. 2,12. čas p. přišel
Iz. 35, 2. plésati bude s p-ím
— 10. přijdou na Sión s p-ím; 51, 11.

Sof. 3,17. plésati bude nad tebou s p-ím
Prozpěvovati.

1 Sam.21,11. zdaliž nep-ali tomuto po houfích
1 Par. 16, 33. p. bude dříví lesní před H.
Job 38, 7. když p-aly spolu hvězdy jitřní 
ž. 20, 6. budeme p. o spaseni tvém
— 27, 6. p. a chvály vzdávati budu H.
— 32,11. p-ujte všickni srdce upřímného
— 51,16. budeť p* jazyk můj o spravedlnosti
— 57,10. žalmy p. tobě budu mezi národy
— 63, 8. v stínu křídel tvých p. budu
— 66, 4. všecka země p. bude jménu tvému
— 67, 5. veseliti se a p. budou národové
— 68, 5. p-ujte Bohu
— 90,14. abychom p. a veseliti se mohli
— 95, 2. žalmy p-ujme jemu
— 98, 4. p-ujte, a žalmy zpívejte
— 8. spolu i hory p-ujte
— 105, 2. zpívejte, žalmy p-ujte jemu
— 108, 4. tobě žalmy p. mezi národy
— 132, 9. svati tvoji ať vesele p-ují
— 149, 3. na citaru p-ujte jemu

Př. 29, 6. spravedlivý p-uje a veselí se 
Iz. 14, 7. odpočívá všecka země, zvučně p-ují
— 26,19. a p-ujte obyvatelé prachu
— 35, 6. jazyk němého p. bude
— 44,23. zvučně p-ujte hory
— 49,13. p-ujte nebesa; 44, 23.
— 52, 9. zvučte, p-ujte spolu pustiny Jer.
— 54, 1. p-uj neplodná, kt. nerodíš
— 55,12. hory zvučně naproti vám p. budou
— 65,14. služebnici p. budou pro radost 

Sof. 3,14. p-uj, dcero Siónská!
Zach. 2,10. p-uj a vesel se, dcero Siónská 
žid. 2,12. u prostřed shromáždění p. budu 
Jak. 5,13. pakli j. kdo mysli dobré, p-uj 

Prozřetelnost.
Př. 2,11. p. ostříhá ti bude tebe
— 3,21. ostříhej zdravého naučení a p-i
— 8,12. umění pravé p-i přítomné mám

Prozřetelný.
2M. 23, 8. dar oslepuje i p-é
1 Par. 28,21. p-í v moudrosti při práci 
Z. 41, 2. kdož p. soud činí o chudém 

Prozříti.
Jan 9,18. nevěřili, by slepý býval a p-el 

ProžratL
Luk. 15,30. p-al statek svůj s nevěstkami

Prs.
1 M. 49,25. požehnáním p-ů a života
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5 M. 32,25. b. strach na dítěti p-í požívajícím
1 Sam.15, 3. až do toho, kt. p-í požívá; 22, 19. 
Job 3,12. proč jsem p-í požíval?
— 21,24. p-y jeho plné jsou mléka

Ž. 8, 3. z úst těch, jenž p-í požívají; Mat.
21, 16.

— 22,10. při p-ích matky mé
Př. 5,19. p-y její ať tě opojují vsel. času 
Pis. 4, 5. oba tvé p-y jako; 7, 3. 7. 8, 10.
— 8, 1. požívající p-í matky mé
— 8. sestru máme, kt. ještě nemá p-í 

Iz. 11, 8. pohrávati s dítětem p-í poživ.
— 28, 9. zdali odtrženým od p-í?
— 60,16. p-y králů ssáti budeš
— 66,11. budete sytiti se z p. potěšení 

Jer. 44, 7. vyplénili i p-í požívajícího
Pláč 2,11. p-í požívající na ulicích se svírají
— 4, 3. draci vynímajíce p-y krmí mladé
— 4. jazyk p-í požívajícího přilnul 

Ez. 16, 7. p-y tvé odulý se
— 23, 3. p-y panenství; 21.

tam jsou mačkány p-y jejich; 8, 21. 
Oz. 9,14. dej jim p-y vyschlé 
Joel 2,16. shroma/ďte i ty, jenž p-í požívají 
Nah. 2, 7. lkajíce a tepouce p-y své 
Luk. 11,27. blahoslavené p-y, kt. jsi požíval
— 18,13. ale bil se v p-y své
— 23,29. blahoslavené p-y, kt. nekrmily
— 48. tepouce p-y své, navracovali se 

Jan 13,25. odpočívaje na p-ech Jež.; 21, 20. 
Zj. 1,13. přepásaného na p-ech pasem; 15, 6.

Prst.
2 M. 8,19. p. Boži j. toto
— 29,12. pomažeš na rozích oltáře p-em

3 M. 4, 6. 17. 25. 9, 9. 4 M. 19, 4.
— 31,18. dsky psané p-em Božím

3 M. 14,16. omoče p. svůj pravý v oleji
pokropí z něho p-em sedmkrát

2 Sam.21,20. kt. měl po 6 p-ech; 1 Par. 20, 6. 
lK r. 12,10. nejmenši p. můj tlustší j.; 2 Par. 

10, 10.
Job 21, 5. položte p. na ústa 
2. 8, 4. nebesa tvá, dílo p-ů tvých 
Př. 6,13. ukazuje p-y svými
— 7, 3. přivaž je na p-y své
—r 31,19. p-y svými drží vřeteno 

Iz. 17, 8. k tomu, což učinili p-ové jeho
58, 9. jestliže vyvržeš vztahování p-ů

— 59, 3. p-ové vaši nepravostí 
Dan. 5, 5. vyšli p-ové ruky lidské
Mat. 23, 4. p-em svým nechtí jimi; Luk. 11, 46.
Mk. 7,33. vložil p-y své v uši jeho
Luk. 11,20. pakli p-em Božím vymítám ďábly
— 16,24. ať omočí konec p-u svého 

Jan 8, 6. Ježíš p-em psal na zemi
— 20,25. leč vpustím p. v místo hřebů
— 27. vložiž p. svůj sem

Prsten.
1 M. 38,18. pečetní p. svůj, a halži svou
— 25. čí jsou tyto věci, pečetní p., halže
— 41,42. sňav Farao p. svůj s ruky své

2 M. 35,22. přinášeli náušnice a p-y
4 M. 31,50. protož obětujeme z toho p-y atd.
Est. 3,10. král sňav p. svůj, dal jej Amanovi
— 8, 2. král sňav p. svůj, dal jej Mard.
— 8. což se zapečetí p-em královským 

Pis. 5,14. ruce jeho p-ové zlatí
— 8, 6. jako pečetní p. na ruku svou 

Iz. 3,21. (odejme Pán) p-y a náčelníky 
Jer. 22,24. byť byl Koniáš p-em pečetním 
Dan. 6,17. zapečetil ji král p-em svým 
Ag. 2, 24. učiním tě jako pečetní p.
Luk. 15,22. dejte p. na ruku jeho
Jak. 2, 2. kdyby přišel muž, maje zlatý p.

Prsť.
1 M. 26,15. zasypavše je p-í
3 M. 17,13. vycedí krev a zasype ji p-í
1 Sam. 4,12. hlavu p-í posypanou; 2 Sam. 15, 32. 
Neh. 9, 1. postíce se, posypali se p-í

Ptšeti.
Iz. 1, 30. jako dub, z něhož listí p-í
— 34, 4. jako p-í list s vinného kmene
— 40, 7. usýchá tráva, květ p-í
— 64, 6. p-íme jako list všickni

Am. 4, 7. ten díl, na kt. nep-elo, uschl 
Nah. 3,12. jakž se zatřese, p-í do úst 
Zach. 14,17. nebude na ně p. déšť 
Jak. 5,17. modlil se, aby nep-elo 

Prška.
Ezd. 10,13. lidu mnoho j., a p.
Job 37, 5. říká tolikéž p-ce dešťové 
Pis. 2,11. p. přestala a odešla 
Zach. 10, 1. žádejte, i způsobí H. p-u

Průba.
Job 13, 9. když na p-u vezme vás

Pruhován.
Dan. 11,35. aby p-i a čištěni byli
— 12,10. p-i budou mnozí 

Zach. 13, 9. jako p-o bývá zlato

Prub ováti.
Jer. 9, 7. aj, já přeháněje, p-al jsem je

Prudce.
1 M. 49, 4. p. sběhneš jako voda
2 M. 14,21. větrem východním p. vějícím 
Jer. 8, 6. jako kůň, kt. p. běží k boji
Mat. 8, 32. hnalo se p. všecko stádo do moře;

(Mk. 5, 13.) Luk. 8, 33.
Zj. 18,21. tak p. uvržen bude Babylon

Prudkost.
Iz. 11,15. vztáhne ruku na řeku v p-i větru
2 Petr 3,10. nebesa jako v p-i vichru pominou

Prudký.
Job 6,15. pominuli jako p-ci potokové
ž. 55, 9. pospíšil fcych ujiti větru p-ému
Př. 21,14. pocta v klíně ukrocuje hněv p.
— 27, 4. p-á prchlivost (j. ukrutná)

Iz. 28, 2. jako povodeň vod p-ých
— 43,16. způsobuje na p-ých vodách stezku 

Sk. 2, 2. jako valícího se větru p-ého
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Průduch.
1 M. 7,11. p-ové nebeští otevři ni j.
— 8, 2. zavříny studnice i p-ové nebeští 

2Kr. 7, 2. otevřel H. p-y nebeské; 19.
Job 32,19. jako mest nemající p-u
Ž. 78,23. p-y nebeské otevřel
Iz. 24,18. p-ové s výsosti otevřini budou
Mal. 3,10. nezotvírám-liť vám p-ů nebeských

Průchod.
1 Sam.14, 4. p-y, jimiž pokoušel se přejiti 
Iz. 10,29. projdou p.
— 59,14. pravost nemá p-u

Jer. 38,14. do 3. p-u, kt. byl při domu H.
Ez. 26,10. jako do p^u města probořeného
— 46,19. vedl mne p-em ku kněžím 

Zach. 2, 6. se čtyř stran světa volný p.
2 Tim. 3, 9. nebudouť více p-u míti

Prustvorec.
2 M. 30,23. p-e vonného 250 lotů
Pis. 4,14. nardu s šafránem, p-e se skořicí

Prut.
1 M. 30, 37. nabral Jákob p-ů topolových
2 M. 25,33. misky na 6 p-ech, ze svícnu
4 M. 17, 2. vezmi od nich 12 p-ů

každého jméno na p-u jeho
— 3. jméno Aronovo na p-u Léví

každý p. místo jednoho předního
— 5. kohož vyvolím, toho p. zkvetne
— 6. dali jemu knížata p-y své

jednokaždé kníže p. z domu otce 
p. Aronuv byl též mezi p-y

— 7. zanechal Mojžíš p-ů před H.
— 8. vyrostl p. Aronův
— 9. vynesl Mojžíš všecky ty p-y

vzali jedenkaždý p. svůj
— 10. dones zase p. Ar. před svědectví 

Joz. 7,21. .p. zlatý jeden, 50 lotů ztíží
Job 9, 34. kdy by odjal ode mne p. svůj 
Ž. 2, 9. roztlučeš je p-em železným
— 23, 4. p. tvůj a hůl tvá mne potěšuje 

Př. 22, 8. p. prchlivosti jeho přestane
Iz. 9, 4. když p. ramene jeho polámeš
— 10,24. p-em umrská tě
— 14, 5. potřískal H. p. panujících
— 29. zlámán j. p. toho, kt. tě mrskal
— 28,27. kmín (vytlouká se) p-em 

Jer. 1,11. p. mandlový vidím
— 48,17. jak polámán j. p. nejozdobnější! 

Ez. 7,10. zkvetl p., vypučila se pýcha
— 11. ukrutnost vzrostla v p. bezbožnosti
— 19,11. měl p-y mocné k berlám panovníků
— 21,10. když p. syna mého pohrdá
— 40, 3. v ruce své p. k rozměřování
— 5. v ruce muže toho p. míry

šířku toho stavení jednoho p-u 
výšku jednoho p-u

— 42, 16.—20. na 4 strany změřil tím p-em 
Zj. 2, 27. spravovati p-em železným; 12, 5.

19, 15.
— 11, 1. dána mi třtina, podobná p-u

Prvé.
1 M. 24,15. stalo se p., než on přestal
— 31, 2. nebyla k němu jako p.; 5.

2 M. 4,10. nejsem výmluvný aniž p., ani
3 M. 27,26. Hospodinovo j. p. (prvorozené)
5 M. 19, 6. poněvadž ho p. neměl v nenávisti 
1 Sam. 2,16. nechť j. p. zapálen tuk 
1 Kr. 13, 6. ruku k sobě, a byla jako p.
2Kr. 13, 5. v příbytcích svých jako kdy p.
Job 10, 21. p. než odejdu tam, odkudž 
Ž. 119, 67. p. než jsem snížen byl, bloudil 
Př. 8,25. p. než hory založeny byly 
Kaz. 12, 2. p. než se zatmí slunce
— 6. p. než přetrhne provaz stříbrný 

Iz. 7,16. p. než bude uměti dítě to
— 41, 22. věci p. stalé oznamte
— 43,13. ještě p. nežli den byl, já jsem
— 66, 7. p. než pracovala ku porodu 

Mat. 5,24. p. smiř se s bratrem svým
— 6, 8. ví p. než byste vy ho prosili
— 17,10. že má Eliáš p. přijíti? Mk. 9, 11.
— 23, 26. vyčisť p. to, což vnitř j.

Jan 6, 62. co pak an vstupuje, kdež p. byl?
— 14,29. pověděl jsem, p. než by se stalo
— 15,18. mne p. než vás v nenávisti měl
— 20,10. odešli zase tam, kdež p. byli 

Sk. 10, 41. svědkům p. k tomu zřízeným 
Řím. 11,35. kdo p. dal jemu?
Gal. 5, 21. jakož jsem i p. pravil
1 Tim. 5, 24. některých hříchové p. zjevní jsou
2 Petr 3,17. vy to p. vědouce, střeztež se
1 Jan 4,19. nebo on p. miloval nás

Prvnější.
Iz. 42, 9. aj, p. věci přišly 

První.
1 M. 40,13. podávati podle obyčeje p-ího
2 M. 12, 2. p. vám bude mezi měsíci
— 16. v den p. budeť shromáždění svaté

3 M. 18,18. nevezmeš sobě ženy k ženě p.
4 M. 6,12. dnové p. přijdou v nic
2 Kr. 19,29. jíte roku p-ího, což se samo rodí
Ezd. 9, 2. vrchnost p. byla v tom přestoupení
Job 8, 7. byly by p. věci tvé špatné
Ž. 89,50. kdež jsou milosrdenství tvá p.?
Př. 18,17. p. v své při, ale přichází bližní
Kaz. 7,10. čím j. to, že dnové p. lepši byli
Iz. 41, 4. já H., p. i poslední
— 27. já jsem p., kt. Siónu předpovídám
— 43,18. nezpomínejte na p. věci
— 44, 6. já jsem p. a já poslední; 48, 12.

Zj. 1, 11. 17. 22. 13.
— 46, 9. rozpomeňte se na p. věci od věků
— 65,17. nebudou připomínány p. věci 

Dan. 7, 8. tři z těch rohů p-ích vyvráceni 
Am. 6, 7. půjdou v zajetí v p-ím houfu 
Mich. 4, 8. až k tobě přijde panování p.
Ag. 2,10. sláva domu, než onoho p-ího
Mat. 19, 30. p. budou poslední, a poslední p.

20. 16. Mk. 10, 31. Luk. 13, 30.
—  20, 8. počna od posledních až do p-ích
— 10. přišedše p., domnívali se
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Miit. 21,31. řekli jemu: Ten p.
Mk. 9, 35. chce-li kdo p. býti; 10, 43.
— 12,28. kt. j. přikázaní p. ze všech?
— 29. p. ze všech přikázaní j.; 30.

Luk. 11,43. milujete p. místa v školách
15,22. přineste to roucho p.

— 20, 46. milují p. místo na večeřích 
Sk. 16,12. do Filippis, kt. j. p. město
— 26, 23. měl Kr. z mrtvých vstana p.

1 Kor. 15, 45. učiněn j. p. člověk Adam v duši
— 47. p. člověk ze země zemský 

Ef. 4, 22. složití ono p. obcování
1 Tim. 1,15. z nichž já p. jsem
— 16. aby na mně p-ím dokázal
— 5,12. hodné potupení, že p. víru zrušily 

Žid. 8, 7. kdyby ona p. byla bez úhony
— 13. pokládá p. za vetchou
— 9 ,1 . mělať i p. smlouva nařízené
— 2. stánek p., v kt. byl svícen
— 6. do p-ho stánku vcházejí knězi
— 8. dokudž p. stánek trval
— 15. kt. byla za p. smlouvy
— 18. ani p. bez krve nebyl posvěcován
— 10, 9. ruší p., aby druhé ustanovil

2 Petr 2, 5. i p-niu světu neodpustil
— 20. poslední způsob horší nežli p.

Zj. 2, 4. že jsi tu p. lásku opustil
— 5. čiň pokání a p. skutky
— 8. toto praví ten p. i poslední
— 19. i ty poslední větší nežli p.
— 20, 5. toť j. p. vzkříšení
— 6. kdož má díl v p-m vzkříšení
— 21, 1. p. nebe a p. země pominula
— 4. p. věci pominuly

Prvorozenství.
1 M. 25,31. prodej p. své; 32. 33. Žid. 12, 16.
— 34. pohrdl Ezau p-ím
— 27, 36. p. mé odjal a teď uchvátil požehn.
— 43, 33. prvorozený podlé p. svého

5 M. 21,17. jehoť j. právo p.
1 Par. 5, 1. dáno j. p. jeho synům Jozcfovým 

Rubenovi není přičteno p.
— 2. p. Jozefovi náleželo

Prvorozený. Prvorozené.
1 ML 4, 4. Abel obětoval z p-ých věci stáda
— 22, 20. porodila Melcha Husa, p-ého svého
— 25, 13. p. Izmaelův Nabajot
— 27,19. jsem Ezau, p. tvůj
— 35,23. p. Jákobův Ruben; 46, 8. 1 M. 26, 5.
— 43, 33. seděli p. podlé prvorozenství svého
— 48,14. Manasses byl p. (Jozefův); 18.

2 M. 4, 22. syn můj p. j. Izrael
— 11, 5. pomře všecko p-é v zemi Egyptské

i všecko p-é hovad
— 12,12. budu biti všecko p-é v zemi Eg.
— 29. pobil H. všecko p-é v zemi Eg.; 13,

15. Ž. 78, 51. 105, 36. 135, 8.
— 13, 2. posvěť mi všeho p-ého; 5 M. 15, 19.
— 13. každého p-ého člověka vyplatíš

p-é osle vyplatíš hovádkem; 34, 20.

2 M. 13,15. od p-ého z lidi, do p-ého z hovad 
p-é ze synů svých vypláču ji

— 22, 29. p-ého z synů svých mně dáš
— 34, 20. p-ého z synů svých vyplatíš

4 M. 3, 2. p. (Aronův) Nádab
— 12. na místo všelikého p-ého
— 13. mně přináleží všecko p-é

když jsem pobil všecko p-é; 8, 17. 
posvětil jsem sobě všeho p-ého

— 40. sečti všecky p-é mužského pohlaví
— 41. Levity místo všech p-ých; 45. 8, 18.
— 42. sčetl Mojžíš všecky p-é
— 43. bylo všech p-ých 22.273
— 46. k vyplacení, kt. zbývají z p-ých
— 50. od p-ých svnů Izr. vzal 1365 lotů
— 8, 16. za p-é ze všech synů Izr.
— 18,15. p-é z lidí vyplaceno bude

p-é z nečistých hovad vyplatiti
5 M. 21, 15. syn p. nemilé; 16.
— 25, 6. p., kteréhož by porodila
— 28,18. (zlořečené) p-é skotů tvých
— 33,17. p-ého vola toho krása veliká b. 

Joz. 6, 26. v p-ém svém založí je
Soud. 8, 20. řekl k Jeter, p-ému svému
1 Sam. 8, 2. jméno p-ého (Samuelova) Joel
— 17,13. Eliáb p. (Izaiův)

2 Sam. 3, 2. p. (Davidův) Amnon
1 Par. 26, 10. Simri kníže, ačkoli nebyl p.
2 Par. 21, 3. království, proto že on byl p.
Job 1,13. jedli v domě bratra svého p-ého 
Ž. 89,28. za p-ého vystavím jej
— 136,10. kt. ranil Egyptské v-p-ých 

Iz. 14, 30. budou se pásti p-í ehudvc h 
Jer. 31, 9. Efraiin j. p. můj
Mich. 6, 7. dám-liž p-ého svého za přestoupení 
Zach. 12,10. jako horce plac i nad p-ým 
ftíin. 8, 29. aby byl p. mezi mnohými bratřími 
Kol. 1,15. kt. j. p. všeho stvoření

— 18. kt. j. počátek a p. z mrtvých 
Žid. 1, 6. když uvodí p-ého na okršlék
— 11, 28. kt. hubil p-é, nedotekl se jich

12,23. k církvi p-ých, kt. zapsáni jsou
Zjev. 1, 5. svědek věrný, p. z mrtvých

Prvotiny.
2 M. 23,16. když mi obětovati budeš p.
— 19. p. úrod země přinášeti budeš; 34,

26. 3 M. 2, 12. 23, 10. 17. 20. 4 M.
15, 20. 21. 28, 26.

— 34, 22. slavnost téhodnů, svátek p-in
4 M. 18,13. p. přinesou H-u a tvé budou
5 M. 18, 4. p. obilé atd. dáš knězi
— 26, 2. vezmeš p-in všeho ovoce země

2 Kr. 4, 42. přinesl muži B. chleby z p-n 
Neh. 10,35. chceme přinášeti p.
Ž. 78,51. p. sily v stáních Chámových 
Jer. 2, 3. tehdáž byl Izrael p. úrod jeho 
Ez. 44,30. přední věci všech p-in, kněžské h. 
Oz. 9,10. jako ranní fíky v p-ách 
Mich. 7, 1. p. z ovoce žádá duše má 
Řím. 8, 23. my, p. Ducha mající
— 11,16. poněvadž p. svaté
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Řím. 16, 5. (Epénetus) p. Achaie v Kristu 
1 Kor. 15,20. Kristus p. těch, kt. zesnuli
— 23. p. Kristus, potom ti, kt. Kristovi
— 16,15. čeleď Štěpánova j. p. Achaie 

Jak. 1,18. abychom byli p. stvoření jeho 
Zj. 14, 4. p. Bohu a Beránkovi

Prvotnost.
Kol. 1,18. aby on ve všem p. držel
3 Jan 9. Diotrefes, kt. stoji o p.

Pfcyc.
1 M. 31,20. neoznámiv mu, že jde p.
Mk. 6,33. vidouce zástupové, že jdou p.
Luk. 4, 8. jdi p. ode mne, satanáši!
Sk. 12,19. kázal je (strážné) p. vésti

Prým.
5 M. 22,12. p-y zděláš sobě na rozích odčvu 

Prýštící (ee).
2M. 9, 9. budou z něho vředové p. se; 10. 
Pis. 5,13. rtové jeho jako lilium p. mirru 
Jan 4,14. vody, p-íci se k životu věčnému

Přátelsky.
1 M. 31,24. aby nemluvil nic jináč než p.; 29. 
1 Sam.25, 5. pozdravte ho slovem mým p.
Př. 18,24. kdož má přátely, má se míti p. 
Jer. 12, 6. nevěř jim, byť mluvili s tebou p.

Přátelství.
2. 41,10. s nímž jsem byl v p., pozdvihl

Přáti.
Job 22, 8. muži boháči přál jsi země 
2. 35,27. kt. mi přeji mé spravedlnosti

kt. přeje pokoje služebníku svému 
Sk. 19,31. kt. (Pavlovi) přáli, prosili

Pře.
1 M. 30, 6. Ráchel: Soudil Bůh při mou 
5M. 17, 8. něco nesnadného mezi pří a při 
Joz. 20, 4. oznámí starším města při svou
1 Sam.24,16. pohledí a vyvede při mou; Ž. 9, 5.
2 Sam.15, 3. hle tvá p. výborná j. a pravá
1 Kr. 8,49. vyslýchejž a vyveď při jejich 
Job 5, 8. a jemu bych předložil při svou
— 13, 3. s B. silným o svou při jednati
— 18. jižť začínám p. své vésti
— 19,28. základ dobré p. při mně
— 23, 4. pořádně bych před ním vedl při
— 27, 2. B. silný, kt. zavrhl při mou
— 29,16. na při vyptával jsem se
— 34, 5. Bůh silný zavrhl p-i mou
— 6. své-liž bych p. ukrývati měl?

2. 35,23. prociť k obhájeni p. mé
— 43, 1. zasaď se o mou při
— 54, 3. v moci své veď při mou
— 74,22. povstaniž, ó B., a veď při svou
— 119,154. zasaď se o mou při
— 140,13. žeť se H. zasadí o při chudého 

Př. 22,23. nebo H. povede při jejich; 23, 11.
26,17. kdož hněvá se ne v své při

— 29, 7. vyrozumívá při nuzných
— 31, 5. nezměnil p. všech lidi
— 9. veď při chudého a nuzného

Iz. 1,23. p. vdovy před ně nepřichází
— 40,27. p. má před B. mého nepřichází
— 41,21. veďte při svou, praví H.
— 51,22. Bůh tvůj vedoucí při lidu svého 

Jer. 5,28. p. nesoudí, ani p. sirotka
— 11,20. jsem tobě zjevil při svou
— 22,16. když soudíval při chudého
— 50,34. jistotně povede při jejich
— 51,10. vyvedl H. při naši
— 36. aj, já vyvedu při tvou 

Pláč 3,58. zasazuje se o při duše mé 
Am. 7, 4. že při svou povede ohněm 
Mich. 7, 9. až se vždy zasadí o mou při 
Mat. 19,10. poněvadž j. taková p. s manželkou 
Sk. 19, 38. a řemeslníci mají s kým jakou při
— 25,14. oznámil králi o Pavlově při 

1 Kor. 6, 1. maje při s druhým
Přeběhlý.

1 Petr 4, 3. dostiť j. na tom p-ém času života
Přeběhnout!.

Kaz. 11, 8. cožkoli p-lo, počte za marnost 
Ab. 2, 2. aby je p-hl čtenář

Přebídný.
Kaz. 5,13. j. p-á věc, kterouž jsem viděl; 16.

Přebíhati.
Ž. 90, 9. dnové naši v náhle p-ají 

Přebolestný.
Jer. 30,12. p-á bude rána tvá 

Přebrati.
Iz. 48,10. přeberu tě v peci ssoužení 

Přebředen.
Ez. 47, 5. potok, kt. by nemohl p. býti 

Přebřísti.
Ez. 47, 5. byl potok, kt. jsem nemohl p.

Přebývající.
5 M. 33,16. z milosti ve kři p-ího
Ž. 9,12. zpívejte H., p-ímu na Siónu
Sk. 2, 5. byli v Jeruz. p. židé
Řím. 8,11. obživí těla vaše pro p-ího Ducha
2 Tim. 1,14. skrze Ducha sv. p-ího v nás

Přebývání.
4 M. 15, 2. země p. vašich, kt. já dám vám
1 Kr. 8,30. vyslýchej v místě p. svého; 49.
Ž. 68,19. i nejzpurnější k p. s námi
Iz. 5, 8. byste sami rozsázeni byli k p.
— 38,12. p. mé pomíjí a stěhuje se 

Sk. 17,26. vyměřiv časy a cíle p. jejich
2 Kor. 5, 1. zemského p. stánek zbořen

Přebývati.
1 M. 20,15. kdežť se příhodné býti vidí, p-ej
2 M. 24,16. p-ala sláva H. na hoře Sinai
4 M. 35,34. nepoŠkvrňujte země, kdež já p-ám 
1 Kr. 8,12. že bude p. v mrákotě; 2 Par. 6, 1.
— 9, 3. aby p-alo tam jméno mé
— 14,21. aby tam p-alo jméno jeho

Ž. 2, 4. ten, jenž p-á v nebesích, směje se
— 15, 1. kdo bude p. v Stánku tvém? (61, 5.)
— 16, 9. i tělo mé v bezpečnosti p. bude
— 23, 6. p. budu v domě H.; 27, 4.



Dan. 12,10. p-áni a bíleni budou mnozi 
Mal. 3, 3. přeháněti bude a p. stříbro 

Přečkati.
2 M. 21,21. by den nebo dva p-1

Přečtení.
Sk. 13,15. když bylo po p. zákona

Před.
1 M. 13, 9. zdaliž není p. tebou všecka země
— 20,15. aj, země má p. tebou
— 30,30. to málo, kt. jsi měl p. mnou
— 34,10. všecka země bude p. vámi
— 47, 6. země Egyptská p. tebou j.

2 M. 20, 3. nebudeš míti bohů jiných p-e mnou
— 23,21. šetrně se měj p. ním
— 33,12. nalezl jsi milost p. mnou

5 M. 4, 37. vyvedl tě p. sebou mocí z Eg.
2 Par. 13,14. an válka z p-u i ze zadu 
2. 18,23. vŠickni soudové jeho jsou p. mnou
— 85,14. aby spravedlnost p. ním šla
— 119,98. mám je ustavičně p. sebou 

Př. 4,23. p. vším ostříhej srdce svého
— 8,22. měl mne p. skutky svými

p-e všemi časy 
23. p. věky ustanovena, p. počátkem 

Iz. 40,10. mzda jeho s nim a dílo p. nim 
Ez. 14, 3. nepravost položili p. tváři své; 4. 
Mat. 21, 9. zástupové, kt. s p-u šli, volali 
Sk. 2,25. spatřoval jsem P. p. sebou 
Fil. 3,14. k těm (věcem), kt. jsou p-e mnou 
Zj. 14,20. tlačeno j. jezero p. městem

Předbehnouti.
2 Sam. 18,23. Achimaas p-hl Chůzi 
Luk. 19, 4. a p-h napřed (Zacheus)
Jan 20, 4. ten druhý učedlník p-hl Petra

Předce.
2 M. 14,15. mluv synům Izr., ať jdou p.
4 M. 13,31. jděme p. a opanujme zemi 
Joz. 4,18. vody tekly p. jako i prvé
— 23,12. jestli že p. se odvrátíte

1 Kr. 19, 4. sám šel p. po poušti
2 Kr. 2,11. když p. jdouce, rozmlouvali
— 17, 33. však p. bohům svým sloužili 

Př. 22, 3. hloupí p. jdouce; 27, 12.
Jer. 7,10. p. choditi a postavovati se
Mat. 20,14. vezmiž, což tvého, a jdi p.

Předčiti.
2 Par. 23,13. kt. p-ili v zpívání
Kaz. 2,15. pročež jsem moudrostí p-il?
Tit. 3, 8. v dobrých skutcích p.; 14.

Předejiti.
2. 79, 8. ať p-jdou nás milosrdenství tvá
— 95, 2. p-jděme obličej jeho s dikčiněnfm 

Mat. 26, 32. p-jdu vás do Galilee
Mk. 16, 7. žeť vás p-jde do Galilee

Předek (osoba).
1 M. 49,26. nad požehnáni p-ů mých 
Job 15,18. slýchavše od p-ů svých 
2. 78,57. převráceně činili jako i p-ové

Ž. 25,13. duše jeho v dobrém p. bude
— 37, 3. p-ej na zemi, a živ se spravedlivě
— 68,17. na tétoť hoře zalíbilo se B. p.
— 74, 2. rozpomeň se na horu, na niž p-áš
— 84,11. nežli p. v Stáncích bezbožníků
— 85,10. p. bude sláva v zemi naší
— 91, 1. kdož v skrýši Nejvyššího p-á
— 120, 5. že musím p. v salaších Cedar.
— 123, 1. ó ty, kt. na nebesích p-áš
— 132,14. tuť p. budu (na Siónu)
— 133, 1. bratří v jednomyslnosti p-ají
— 135,21. kt. p-á v Jeruzalémě
— 140,14. upřímí p. budou před obličejem 

Iz. 32,16. spravedlnost na poli úrodném p.
— 33, 5. H. na výsosti p-á
— 57,15. kt. u věčnosti p-á

Jer. 21,13. kt. p-áš v údolí tomto, skálo
Dan. 2,22. světlo s nim p-á
Oz. 4, 3. umdlí všecko, což v ní p-á
Joel 3,21. H. p-á na Siónu
Mat. 12, 45. p-aji tam; Luk. 11, 26.
Luk. 21,37. p-al na hoře, kt. slově Olivetská 
Jan 1,14. Slovo to p-alo mezi námi

— 3,22. a tu p-al s nimi
— 6,56. ve mně p-á a já v něm
— 14,10. Otec ve mně p-aje, činí skutky
— 17. Duch pravdy u vás p-á

Sk. 1,21. v němž p-al mezi námi P. J. 
ftim. 7,17. hřích, kt. ve mně p-á; 20.

— 18. nep-á v těle mém dobré
— 8, 9. Duch B. ve vás p-á; 1 Kor. 3, 16.
— 11. jestližeť Duch toho ve vás p-á 

2 Kor. 6,16. p. budu v nich a procházeti
— 12, 9. aby ve mně p-ala moc Kristova 

Ef. 3,17. aby Kr. p-al v srdcích vašich 
Kol. 1,19. aby v něm všecka plnost p-ala
— 2, 9. v něm p-á všecka plnost Božství
— 3,16. slovo Krist, p-ejž ve vás bohatě

1 Tim. 6,16. p-á v světle nepřistupitelném 
Jak. 4, 5. duch ten, kt. p-á v nás
2 Petr 3,13. v kt. spravedlnost p-á
1 Jan 4,12. Bůh v nás p-á
— 13. poznáváme, že v něm p-áme
— 15. Bůh v něm p-á a on v Bohu
— 16. kdož v lásce p-á, v Bohu p-á 

Zj. 8,13. běda těm, kt. p-ají na zemi
Přečekati.

Job 14, 6. aby p-al jako nájemník den svůj 
Přečisti.

Jer. 51, 63. když do konce přečteš knihu tuto 
Dan. 5, 7. kdo koli přečte psáni toto 
Zj. 7, 9. zástup, kt. by žádný p. nemohl

Přeci stitL
2. 66,10. p-il jsi nás jako stříbro 
Mal. 3, 3. p-í syny Lévi, a vyčistí je

Přečištěný.
2 Sam.22,31. výmluvnosti H. p-é; ž. 18, 31.
Př. 30, 5. výmluvnost Boží p-á j.

Přečisťovati.
Jer. 4,11. ne aby převival, ani p-al

575Přebývati —  Předek.
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Ž. 109, 11. prijdiž na pamět nepravost p-ů 
2Tim. 1, 3. jemuž sloužím, jako i p-ové 

Předek (věc).
1 Kr. 8, 8. k p-u svatyně svátých; 2 Par. 5, 9. 
Ez. 27, 25. lodí p. měly v kupectví tvém

Předešle.
2 Sam. 3,17. p. stáli jste o io, aby David

Předešlý.
Jo!) 29, 2. ó hvch byl jako za časů p-ých 
ž. 77, 6. přicházeli mi na pamět dnové p-i
— 143, 5. rozpomínaje se na dny p-é

Iz. 48, 7. nyní stvořeny, a ne p-ého času
— 51, 9. probuď se, jako za národů p-ých 

Sk. 14,16. za p-ých věků pohanů nechával
1 Tím. 1,18. podlé p-ých o tobě proroctví 
Žid. 10, 32. rozpomeňtež se na p-é dny

Předěsiti.
2 M. 23,27. p-im všeliký lid
3 M. 26, 6. nebude, kdo by vás p-il 
Soud. 8,12. všecko vojsko jejich p-il
2 Sam.17, 2. dokudž j. ustalý, p-im jej
— 22, 5. proudové bezbožných p-ili mne;

Ž. 18, 5.
Job 3, 5. ó by jej p-ila horkost denní
— 4,14. lekání p-ilo všecky kosti mé
— 11,19. aniž tě kdo p-ěsí
— 23,16. Všemohoucí p-il mne 

Ž. 2, 5. v prchlivosti své p-i je
— 6,11. nechať se.p-i nepřátelé moji 

Jer. 30,10. žádného, kdo by jej p-il; 46, 27. 
Dan. 7,15. viděni má p-ila mne

Předěšen.
1 M. 42, 28. p-i jsouce, mluvili jeden k druhému
1 Sam.28,21. že j. p. náramně 
Job 4, 5. jakž tě dotklo, p. jsi 
Ž. 6, 4. duše má p-a j. náramně
— 48, 6. p-i byvše náhle utíkali 

Iz. 9, 5. kdyžto všickni bojovníci p-i
— 13, 8. budou p-i, bolesti je zachvátí
— 37,27. jejich obyvatelé p-i jsouc 

Jer. 8, 9. kdo jsou p-i a jati?
— 36,16. p-i byli všickni
— 51, 32. muži bojovní p-i 

Ez. 7,27. ruce lidu p-y budou 
Dan. 5, 9. král Balsazar velmi p. byl
— 8, 27. byv p nad tím viděním 

Mich. 7,17. k H. p-i jsouce poběhnou 
Mk. 10,32. (učedlníci) byli p-i

Předěšení.
Iz. 17,14. nebo u večer, aj p.
Jer. .‘:0, 5. hlas p. a hrůzy slyšíme 
Ez. 4,16. vodu na míru piti s p-ím
— 12,19. vodu svou s p-ím piti budou

Předěšený.
Iz. 10,18. p. jsa bude utikati 
Dan. 1,16. Daniel p. stál za jednu hodinu

Předěšovati.
Job 13,11. ani důstojnost jeho vás nep-uje

Předhradí.
Ž. 122, 7. budiž pokoj v p. tvém

Předcházeti.
2M. 13,21. II. p-el je ve dne v sloupu
— 14, 19. anděl B., kt. p-el vojsko Izrael.

5 M. 31, 8. H. p-jící tě, ont  bude s tebou
Ž. 68, 8. Bože, když jsi p-el lid svůj
— 88,14. každého jitra p-í tě modlitba má 

Iz. 52,12. p. bude vás H.
Mat. 2, 9. a aj, hvězda p-ela je (mudrce)
— 21,31. publikáni p-ejí vás do král. B. 

Řím. 12,10. poctivostí se vespolek p-ejte

Předchůdce.
žid. 6, 20. p. pro nás všel Ježíš

Předchvacovati.
Kol. 2, 18. nižádný vás nep-uj pokorou

Předivně.
Job 37, 4. Bůh silný hřímá hlasem svým p.

Předivný.
ž. 65, 6. p-é věci nám mluvíš, Bože
— 75, 2. vypravují to p-i skutkové tvoji
— 106, 7. nerozuměli p-ým skutkům tvým
— 111, 4. památku způsobil p-ými skutky
— 119,129. p-áť jsou svědectví tvá
— 145, 5. o věcech tvých p-ých mluvit i 

Iz. 9, 6. nazváno bude jméno jeho: P.
— 25, 1. nebo jsi učinil p-é věci

2 Tes. 1,10. aby p. ukázal se ve všech věřících
1 Petr 2, 9. ze tmy v p-é světlo své 
Zj. 15, 1. zázrak na nebi veliký a p.
— ' 3. p-í jsou skutkové tvoji

Předjiti.
1 M. 32,21. a lak předšel dar před nim 
Job 21, 33. těch, kt. ho p-šli, není počtu
— 41, 2. kdo mne čím předšel?

Ž. 17,13. H., p-jdi tvář jeho
— ,21, 4. předšel jsi jej hojným požehnáním

59,11. Bůh mně milosrdný p-jdeť mne 
Mich. 6, 6. čímž p-jdu H.?

p-jdu-liž ho zápaly?
Mat. 14,22. p^šli jej na druhou stranu
— 17,25. předšel jej Ježíš, řka

Mk. 6,33. předešli je a shromáždili se
— 45. předešli jej přes moře k Betsaidě
— 14, 8. předešlaf, aby těla mého pomazala 

Luk. 1,17. on předejde před obličejem; 76. 
Jan 1,15. po mně přišed, předšel mne
1 Tes. 4,15. nep-jdeme těch, kt. zesnuli

Předkládání.
2 Par. 2, 4. k ustavičnému p. chlebů

Předkládali.
5 M. 11, 26. p-ám vám dnes požehnání i zloř. 
Iz. 38,13. p-al jsem sobě v jitře 
Jer. 44,10. v ustanoveních mých, kt. p-ám vám 
Oz. 12,10. skrze proroky podobenství p-al? 
Gal. 1,10. lidské-liž věci, čili Boži p-ám?
2 Tes. 3, 4. co vám p-áme; 10.
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1 Tim. 4, 6. toto p-aje bratřím, budeš dobrý
— 11. ty věci p-ej, a uč

1 Jan 5,15. prosby, kt. jsme p-ali jemu 
Předložen, 

ftím. 12, 8. kdož p. j., v pilnosti 
1 Kor. 10,27. což koli by vám bylo p-o, jezte 
1 Tes. 5,12. p-i jsou vám v Pánu 

Předložený.
1 Tim. 5,17. p-í, kt. dobře spravují 
Žid. 6,18. k obdrženi p-é naděje
— 12, 2. místo p-é sobě radosti strpěl

Předložili.
2 M. 19, 7. p-il jim všecka slova ta
5 M. 30, 1. i zlořečenství, kt. jsem p-il; 15.19. 
Ž. 5, 4. v jitře p-ím tobě žádost
— 119, 26. cesty své p-ilť jsem

Ez. 17, 2. p-ž podobenství o domu Izr.
— 23,24. p-ím jim právo, aby tě soudili 

Luk. 10, 8. jeile, což před vás p-i; 1 Kor. 10,27.
— 11, 6. nemám, co bych p-il před něj 

žid. 9,19. když M. všecka přikázání lidu p-il

Předměstí.
Joz. 21, 37. Kedemot a p. jeho
1 Par. 6, 57. Hebron a Lebno a p. jeho 
Ez. 48,17. bude i p. při městě

Přednášeti.
Sk. 25, 7. těžké žaloby proti Pavlovi p-ejíce

Předně.
Př. 4, 7. p. moudrosti nabývej
Iz. 43, 9. což se p. státi má, aby oznámil
ÍUm. 1,16. židu p., potom i fteku; 2, 9.

Přední.
2 M. 6,14. p. v čeledech otců svých
4 M. 1, 4. kt. p. byl v domě otců svých
— 18,12. všecko, což p-ho j. z oleje
— 21,18. studnice, kt. vykopali p. z lidu
— 26, 9. p. ze shromáždění, kt. se vadili
— 31,26. p. z čeledi otců v lidu
— 32,28. p. v čeledech pokolení

. Joz. 14, 1. p. z otců v pokolení synů Izr.
— 23, 2. povolav starších i p-ích; 24, 1.

1 Kr. 5,16. kromě p-ích vládařů; 2 Par. 8,10.
2 Kr. 16,14. oltář měděný přenesl z p. strany
1 Par. 9, 26. pod správou čtyř p-ích vrátných
— 15,12. vy jste p. mezi Levity
— 16. řekl David p-ím z Levitů 

Ezd. 1, 5. povstali p. z čeledí otců 
Neh. 11,11. SaraiáŠ p. v domu Božím
— 12, 46. p. zpěváci k zpívání

Job 12,24. on odjímá srdce p-ím z lidu
— 40,14. j. p. z účinků Boha silného 

ž. 78,31. p. Izraelské porazil
Iz. 2, 9. ponižuje se i p. muž 
Pláč 1, 1. p. mezi krajinami pod plat 
Mich. 3,11. jehož p. podlé darů soudí
Mat. 20,27. kdož by chtěl býti p.; Mk. 10, 44.
— 22,38. to j. p. a veliké přikázaní
— 23, 6. miluji p. místa; Mk. 12, 39.

Luk. 14, 8. nesedej na p-ím místě

Luk. 19, 47. p. v lidu hledali ho zahladiti 
Sk. 13, 50. Židé zbouřili p. měšťany
— 27, 41. p. konec lodí uváznutý stál
— 28,17. po 3 dnech, svolal p. z Židů

Přední kněží, viz: Kněží. 
Přednější.

1 M. 39, 9. není p-ího nade mne v domě 
4M. 13, 3. vyšlete ty, kt. by byli p.
1 Kr. 1, 8. Rehi a jiní p. nebyli s Adoniášem 
Ezd. 8,29. před kněžími p-ími; 10, 5.
Neh. 6,17. i listy posílali p. Judští k Tobiáš. 
Pis. 6,11. žádost ponukla mne na vůz p-ích 
Iz. 19,13. svedli Egypt p. v pokolení jeho
— 41, 9. pominuv p-ích jejich

Jer. 5, 5. půjdu aspoň k p-ím a mluviti 
Jan 1,15. nebo p. j. než já; 30.

Přednost.
1 Par. 26, 30. bratří jeho v p-i nad Izraelem 
Job 34,19. aniž u něho má p. urozený 
Jer. 13,18. odjata bude p. vaše

Předohlášený.
Pláč 1,21. že jsi přivedl den p.

Předpověděný.
Mat. 3, 3. totoť j. zajisté ten p. od Izaiáše
2 Petr 3, 2. abyste pamatovali na slova p-á 
Juda 17. pamatujte na slova p-á od apošt.

Předpověděti.
1 M. 21, 2. v čas, kt. p-ěl Bůh 
Iz. 38,15. p-ěl mi i učinil, že živ pobudu 
Mat. 24,25. aj, p-ěl jsem vám; 2 Kor. 13, 2. 
Mk. 13,23. aj, p-ěl jsem vám všecko

Předpovídající.
1 Petr 1,11. p. o utrpeních Kristových

Předpovídání.
Mich. 3, 6. obrátí se p. vaše v tmu 
Sk. 16,16. užitek budoucích věcí p-ím

Předpovídali.
1 Kr. 22,13. p-ají dobré králi; 2 Par. 18, 12.
Iz. 42, 9. nové p-aje, dříve než se začnou
— 43,12. i vysvobozuji, jakž p-ám 

Jer. 17,15. kdež j. to, což p-al H.?
Pláč 2,14. proroci tvoji p-ali tobě lživé

p-ali tobě těžkosti, oklamáni 
Ez. 22,28. proroci jejich p-ají marné věci
2 Kor. 13, 2. předpovědělť jsem, a p-ám podruhé 
Gal. 5,21. toť vám p-ám, že království B.
1 Tes. 3, 4. p-ali jsme vám, že budeme souž.

Předsevzetí.
1 Sam.21, 5. ač toto p. j. proti slušnosti 
2. 140, 9. ani p. zlého vykonati dopouštěj 
Př. 16, 3. budou upevněna p. tvá 
Kaz. 3, 1. každé p. pod nebem svou chvíli
— 17. tam bude čas každému p.; 8, 6.
—. 6,11. p. mnohá rozmnožují marnost

Iz. 19,14. zbloudí Eg. při všelikém p. svém 
Jer. 7, 3. polepšte cest svých i p. svých;

26, 13. 35, 15.
— 26, 3. pro nešlechetnost p. jejich

37



578 Předsevzetí —  Přejistý.

Jer. 32,19. odplatil podlé ovoce p. jeho 
Oz. 10, 6. Izr. styděti se bude za své p.

Představený.
1 Sam.19,20. viděli . . .  a Samuele jim p-ého 
Neh. 11,22. p. Levitům v Jeruzalémě 

Představiti.
1 M. 39, 4. p-il ho (Jozefa) domu svému
— 48,20. p-il Efraima Manassesovi 

5 M. 1,13. muže, abych je vám p-il
Soud. 11,11. p-il jej sobě lid za vůdci a kníže 
lK r .  18, 3. Abdiáš, kt. byl p-en domu 
Ž. 50,21. p-ímť to před oěi tvé
— 101, 3. nep-ímť sobě před oči věci 

Iz. 60,17. p-ímť správce pokojné
Jer. 15, 3. p-ím jim to čtvero: meč atd.

Představovati.
Ž. 16, 8. p-uji H-a před obličej svůj
— 54, 5. nep-ujíce sobě B. před obličej
— 86,14. ti, kt. tě sobě nep-ují

Předstih ati.
2. 17, 3. což myslím, nep-á úst mých
— 11. jižť i kroky naše p-ají
— 119,147. p-ám svítání a volám
— 148. p-ají oči mé bdění proto, abych

Předstihnouti.
2 Sam.22,19. p-hli mne v den trápeni mého 
Job 30,27. p-hli mne dnové trápení
Ž. 18,19. p-hliť jsou mne byli v den trápení 

Předstoupiti.
Ž. 100, 2. p-te před obličej jeho s prozpěv.
— 119,169. p-iž úpění mé před obličej tvůj 

Jer. 30,21. kdo slíbil za sebe, že p-í přede mne 
Dan. 5, 8. p-ili všickni mudrci, ale

Předstup ováti.
Mat. 26,60. mnozí falešní svědkové p-ali 

Předuložení.
Ef. 1,11. podlé p. toho, kt. všecko působí
— 3,11. podlé p. věčného v Kristu J.

PředuložitL 
Sk. 4,28. aby učinili, což rada tvá p-ila
1 Kor. 2, 7. moudrost, kt. Bůh p-il před věky 
Ef. 1, 9. kt. p-il byl sám v sobě

Předůstojný.
2 Kor. 3,10. u přirovnání této p.-é slávy

Předzříditi.
Řím. 8,29. kt. předzvěděl, ty i p-il
— 30. kt. p-il, těch i povolal 

Ef. 1, 5. p-iv nás k zvolení za syny
Předzřízen.

Sk. 13,48. což jich bylo p-o k životu věčn.
Ef. 1,11. p-i byvše podlé předuložení 

Předzvědění.
Sk. 2,23. z uložené rady a p. Božího
1 Petr 1, 2. vyvoleným podlé p. Boha Otce 

Předzvěděný.
1 Petr 1,20. p-ého před ustanovením světa 

Předzvěděti.
Sk. 2,31. to p-v, mluvil o vzkříšení Kr.-

Řím. 8,29. kt. p-ěl, ty i předzřídil
— 11, 2. nezavrhlť lidu svého, kt. p-ěl 

Gal. 3, 8. p-ěvši písmo, že z víry
Předzvěstovati.

Sk. 3,18. což p-al skrze ústa proroků
— 24. proroci o těchto dnech p-ali
— 7,52. kt. p-ali příchod spravedlivého

Přeháněti.
Jer. 9, 7. aj, já p-ěje pruboval jsem je 
Mal. 3, 3. šedna p. bude a přečišťovati 

Přehledati.
1 Kr. 20, 6. aby p-ali dům tvůj 

Přehledávati.
Sof. 1,12. p. budu Jeruzalém s lucernami 

Přehleděti se.
Jer. 14, 6. p-í se oči jejich

Přehlédnouti.
1 Sam.12, 3. úplatek, abych na něm p-dl něco

Přehlídali.
3 M. 20, 4. by lid p-al to na člověku 
Ab. 1,13. pročež p. máš nešlechetníkům 
Sk. 17, 30. Časy neznámosti p-aje Bůh 

Přehnaný.
Ž. 12, 7. jako stříbro v peci p-é 

Přehnati.
Zach. 13, 9. přeženu je jako se přehání stříbro 

Přehojný.
2 Kor. 4,15. aby ta p-á milost rozmohla se

Přehořký.
5 M. 32, 24. nakažením morním p-ým 
Ž. 64, 4. naměřili střelu svou řeč p-ou 
Jer. 6,26. vydej se v kvílení p-é
— 31,15. v Ráma naříkání a pláč p.

Přehražení.
1 Kr. 6,16. udělal p. na 20 loket z prken

Přehrozný.
Ž. 68, 36. p. jsi, ó Bože
— 76,12. přinášejte dary P-ému
— 106, 22. kt. činil věci p-é při moři Rudém
— 145, 6. moc p-ých skutků tvých

Přehršlí.
Kaz. 4, 6. lepší nežli p. plné s prací

Přehustý.
2 M. 10,22. tma p-á po vší zemi Egyptské

Přecházející.
Iz. 49, 21. nebo jsem byla sem i tam p.
— 51, 23. jsi podkládala hřbet jako ulici p-ím

Přecházeti.
2 Sam. 7, 6. p-el jsem s Stánkem sem i tam
Ž. 105,13. p-eli z národu do národu
Iz. 28,15. pomsta rozvodnilá, ač p. bude; 18.

Přechovati.
1 M. 47,17. p-al je chlebem za dobytky

Přejistý.
Kol. 2, 2. ke všemu bohatství p-ého smyslu
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1 M. 32,10. s holí přešel jsem Jordán tento
— 22. přešel přes brod Jábok

2 M. 15,16. dokudž nepřejde lid tvůj, ó H.
— 32,27. přejděte sem i tam od brány
— 33, 22. přikryji tě, dokudž nepřejdu 

5 M. 1,19. přešli jsme všecku poušť tuto
— 3,27. nepřejdeš Jordánu tohoto
— 27, 3. když přejdeš, abys všel do země 

Joz. 1, 2. vstaň, přejdi Jordán tento
— 3,16. lid přešel naproti Jerichu
— 4,11. přešla také truhla Hospodinova
— 22. po suše přešel Izr. Jordán tento
— 23. vysušil vody Jord., až jste přešli
— 22,19. p-děte do země vládařství H. 

2Sam.l5,22. David k Ittai: Pojdiž a p-di 
2Kr. 2, 8. přešli oba po suše
Neh. 9,11. přešli prostředkem moře po suše 
ž. 57, 2. schráním se, až přejde ssoužení
— 66, 6. řeku přešli nohou po suše
— 141,10. padnou bezbožní a já zatím přejdu 

Iz. 26,20. dokudž nepřejde hněv
— 51,23. sehni se, ať přes tě p-deme 

Mat. 17,20. díte hoře: Přejdi odsud tam 
Luk. 16,26. ani od onud k nám p.
Jan 5,24. přešelť j. ze smrti do života 
Sk. 12,10. vyšedše přešli ulici jednu 
žid. 11,29. věrou přešli moře červené 

Překaziti.
1 M. 11, 6. nyní nedadí sobě v tom p.
4 M. 22,22. postavil se anděl, aby mu p-il 
Rut 2,22. ať by na jiném poli něco nep-ily 
Iz. 47, 3. nedám sobě žádnému p.
Gal. 5, 7. kdo vám p-il, abyste neposlouchali
1 Tes. 2,18. chtěli jsme přijíti, ale p-il nám satan 

Překažen.
Job 42, 2. nemůže p-o býti tvému myšlení 
Řím. 15,22. mnohokrát p-o přijíti k vám

Překážka.
Iz. 57,14. odkliďte p-y z cesty lidu mého 
Jer. 2, 24. kdo jí p-u učiní?
— 5, 25. nepravostiť vaše p-u činí těm 

Sk. 28, 31. káže (Pavel 2 létě) bez p-y 
Řím. 1,13. p-y jsem měl až dosavád
1 Kor. 9,12. abychom p-y neučinili evangelium 
Žid. 12,15. aby kořen hořkosti neučinil p-y 
lP e tr  3, 7. aby modlitby vaše neměly p-y

Přejiti. Přelstivý.
Ž. 64, 7. hyneme od rad p-ých 
Jer. 9, 6. tvůj byt u prostřed lidu p-ého 

Přeluda.
Iz. 34,14. tam toliko noční p. se usadí 

Přeluzovati.
Př. 16, 29. muž ukrutný p-uje bližního
2 Petr 2,14. p-ujíce duše neustavičné 

Přemáhán.
1 Kor. 14,24. p. by byl ode všech

Přemáhati.
2 M. 17,11. jakž opouštěl ruku, p-al Amalech 
Job 14,20. p-áš jej ustavičně
Dan. 7,21. válku vedl se svátými, a p-al je
Řím. 12,21. p-ej v dobrém zlé
Tit. 1, 9. aby mohl ty, kt. odpírají, p.
1 Jan 5, 4. vítězství, kt. p-á svět, víra; 5.
Zj. 6, 2. vyjel p-aje, a aby p-al 

Přemetati.
1 M. 31, 34. p-al Lában všecken stan
— 37. již jsi p-al všecky mé věci

Přemluviti.
Jer. 20, 7. dalť jsem se p.

Přemoci.
1 M. 30, 8. avšakť jsem p-hla
— 32,25. vida, že ho nep-ůže
— 28. statečně zacházel s Bohem a p-hls 

Soud. 16, 5. jak bychom p-hli jej
1 Sam.17, 50. tak p-hl David Filistinského
2 Sam.24, 4. a však p-hla řeč králova Joába
1 Kr. 16,22. ale p-hl lid, kt. postoupil po A.
— 20, 23. protož nás p-hli

zvíš, nep-ůžeme-li jich; 25.
1 Par. 21, 4. řeč královská p-hla Joába 
Job 32,12. není, kdo by Joba p-hl
ž. 12, 5. jazykem svým p-ůžeme
— 129, 2. avšak mne nep-hli

Oz. 12, 4. potýkal se s andělem a p-hl 
Mat. 16,18. brány pekelné nep-hou jí 
Luk. 11,22. pakli by silnější p-hl jej 
Jan 16,33. jáť jsem p-hl svět 
Řím. 3, 4. abys p-hl, když bys soudil
— 12, 21. nedej se p. zlému

Přemocný.
ž. 68,34. vydává hlas svůj p.
— 89,14. tvé rámě j. p-é

Přemožen.
Job 14,10. člověk umírá, mdlobou p. jsa
2 Petr 2,19. od kohož kdo j. p.

Přemrštěn.
Nah. 1,12. aneb by toliko p-i byli 

Přemýšleti. 
ž. 1, 2. v zákoně jeho p-í dnem i nocí
— 27, 8. o tobě p-í srdce mé, že velíš
— 31,14. p-ejíce, jak by odjali duši mou
— 63, 7. každého bdění nočního p-im o tobě
— 119,27. ať p-ím o divných skutcích tvých
— 48. p. budu o ustanoveních tvých
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2. 119,148. abych p-el o výmluvnostech tvých 
Př. 16, 9. srdce člověka p-í o cestě své 

Přemyšlování.
1 M. 24, 63. vyšel Izák k p. na pole •
Job 4,13. v p-ích z vidění nočních

— 17,11. mizejí p. srdce mého
2. 19,15. ať jsou příjemná p. srdce mého
— 33,10. H. v nic obrací p. lidská
— 39, 4. roznícen j. oheň v p. mém
— 49, 4. p. srdce mého rozumnost
— 94,19. ve množství p. mých tvá potěšov.
— 104, 34. libé bude p. mé o něm
— 119, 97. každého dne on j. mé p.
— 99. svědectví tvá j. má p.

Pláč 3,62. p. jejich proti mně přes celý den 
Luk. 6, 8. ale on znal p. jejich
— 9, 47. Ježíš viděv p. srdce jejich

1 Kor. 3, 20. znáť Pán p. moudrých
Přemyšlovati.

Joz. 1, 8. p. budeš o zákonu dnem i nocí 
2. 2, 1. proč lidé daremné věci p-u jí?
— 4, 5. p-ujte o tom v srdci svém
— 77, 4. p-al jsem, a úzkostmi svírán
— 13. p. o všelikém díle tvém
— 119,15. o přikázáních tvých p-u ji 

Př. 15,28. srdce spravedlivého p-uje 
Mat. 1,20. když (Jozef) o tom p-al 
Mk. 2, 8. že by tak p-ali sami v sobě

proč o tom p-ujete v srdcích
— 8,16. p-ali, řkouce jeden k druhému
— 17. co p-ujete o tom, že chleba
—  13,11. aniž pečlivě p-ujete.

Luk. 5,22. co p-ujete v srdcích svých?
— 12i 17. p-al sám v sobě: Co učiním?

Jan 11, 50. vy nic nevíte, aniž p-ujete 
Sk. 10,19. když Petr p-al o tom vidění
2 Kor. 1,17. zdali podlé těla p-u ji?
Fil. 4, 8. o těch věcech p-ujte
1 Tim. 4,15. o tom p-uj, v tom buď

Přenáramně.
2. 142, 7. jsem zemdlen p.

Přenášeti.
5 M. 27,17. zlořečený, kdož p-í mezník 
Job 9, 5. on p-í hory
— 24, 2. bezbožníť mezníky p-e jí 

Př. 22,28. nep-ej mezníku; 23, 10.
— 26, 2. jako vrabec p-í se 

Kaz. 10, 9. kdo p-í kamení, urazí se 
Ez. 48,14. nebudou p. prvotin země 
Oz. 5,10. kt. p-ejí mezník
1 Kor. 13, 2. víru, že bych hory p-el 
Juda 4. milost Boha p-ejí v chlípnost

Přenesen.
1 Kr. 2,15. p-o j. království na bratra mého
1 Par. 9, 1. p-i jsou do Babylona 
Iz. .24,20. p-a bude jako chaloupka 
Sk. 7,16. p-i jsou do Sichem, a pochováni 
2id. 7,12. poněvadž j. kněžství p-o 
—■ 11, 5. věrou Enoch p. j.

než j. p., svědectví měl

Přenesení.
Žid. 7,12. musiloť i zákona p. býti
— 12, 27. ukazuje pohnutelných věcí p.

Přenesmírný.
Ef. 3,19. poznati p-ou lásku Kristovu 

Přenesnadný.
Dan. 9, 25. ti časové budou p-í 

Přenésti.
4 M. 27, 7. přenes dědictví otce jejich na ně
5 M. 19,14. nep-eš meze bližního svého
2 Sam, 6, 2. aby p-li odtud truhlu Boží; 12.

1 Par. 15, 14. 25.
— 12,13. H. p-sl hřích tvůj, neumřeš

1 Kr. 8, 4. p-li truhlu; 1 Par. 15, 3. 2 Par. 5, 5.
2 Kr. 16,14. oltář měděný, kt. byl před H., p-sl 
Job 36,16. tak by i tebe p-sl z úzkosti
ž. 80, 9. ty jsi kmen vinný z Eg. p-sl 
Zach. 3, 4. p-sl jsem s tebe nepravost tvou 
Mk. 14,36. přenes kalich tento ode mne;

Luk. 22, 42.
Koi. 1,13. p-sl do království Syna svého 
žid. 11, 5. není nalezen, proto že jej Bůh p-sl 

Přenocovati.
1 M. 19, 2. nikoli, ale p-ujeme na ulici 
Pis. 7,11. p-u jme ve všech

Přeodpomý.
Pláč 3, 5. obklíčil mne p-ou hořkostí 

Přeostrý.
Ž. 120, 4. podobný k střelám p-ým silného 

Přepáliti.
ž. 26, 2. zkus mne, p-1 ledví má i srdce mé 
Iz. 1,25. až p-im dočista trůsky tvé
— 48,10. p-ím tě, ačkoli ne jako stříbro

Přepalovati.
Jer. 6, 29. nadarmo ustavičně p-uje zlatník 

Přepásán.
2Kr.» 1, 8. pasem koženým p. na bedrách 
Ž. 65, 7. upevňuješ hory, silou jsa p.
Jan 13, 5. vytírati rouchou, kt. byl p.
Zj. 15, 6. p-i na prsech pasy zlatými 

Přepásaní.
2 M. 27,10. p. sloupů stříbrné
— 28, 8. p. přes náramenník; 39, 5.
— 28. nad p-m náramenníka; 39, 21.

2 Kr. 16,17. osekal Achas p. podstavků 
Iz. 11, 5. pravda p-ím ledví jeho
Ez. 43,14. 17. 20. 45, 19.

Přepásaný.
1 M. 30, 35. odloučil kozly p-é na nohách 
2M. 12,11. bedra svá p-á míti budete
— 27,17. sloupové síně p-í budou stříbrem 

Př. 30, 31. p. na bedrách kůň neb kozel 
Dan. 10, 5. bedra jeho p-á zlatém ryzím 
Luk. 12, 35. buďtež bedra vaše p-á
Zj. 1,13. p-ého na prsech pasem zlatým

Přepásati.
2 Sam.22, 40. ty, Bože, p-als mne udatností
1 Kr. 18, 46. Eliáš p-av bedra svá ležel
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2Kr. 4,29. p-aš bedra svá a vezmi; 9, 1.
Job 38, 3. p-aš jako muž bedra svá; 40, 2.
2. 18,40. mne p-al udatnosti k boji
— 30,12. p-als mne veselím

Iz. 45, 5. p-al jsem tě, ačkoli mne neznáš 
Jer. 1,17. přepaš bedra svá, a mluv k nim
1 Petr 1,13. p-íce bedra mysli své, doufejte

Přepásati se.
2 Sam. 3,31. p-te se pytli; 1 Kr. 20, 32.
2. 93, 1. oblékl se H. v silu a p-al se 
Iz. 8, 9. p-te se, však potříni budete
— 15, 3. přepáší se žíní

Ez. 7,18. p-Ší se žíněmi a hrůza je přikryje 
Joel 1,13. p-te se a kvělte, ó kněži 
Luk. 12,37. že p-še se, a chodě bude jim slouž. 
Jan 13, 4. vzav rouchu p-al se 

Přepasovati.
2. 18, 33. Bůh silný p-uje mne udatnosti
— 65,13. pahrbkové plésáním p-áni bývají 

Př. 31,17. p-uje silou bedra svá
Iz. 50,11. jiskrami se p-ujete 

Přepevný.
Iz. 55, 3. milosrdenství Davidova p-á 
2id. 6,18. abychom měli p-é potěšeni
2 Petr 1,19. mámeť p-ou řeč prorockou 

Přepiti se.
1 Kor. 11,21. někdo lační a jiný se p-il

Přeplaviti.
2 Sam.19,18. p-li lodí, aby převezli čeleď král.

Přeplaviti se.
5 M. 30,13. kdo se nám p-í za moře?
Joz. 2,23. ti dva muži p-ili se přes Jordán
Mat. 8,18. kázal p. se na druhou stranu
— 9, 1. p-il se a přišel do města svého
— 14,34. p-ivše se, přišli do z. G.; Mk. 6,53. 

Mk. 5,21. když se p-il Ježíš na lodi zase 
Luk. 8,22. p-me se přes jezero
— 26. p-ili se do krajiny Gadarenské 

Sk. 21, 7. my pak p-ivše se od Týru
— 27, 5. p-ivše se přes moře Cilické

Přeplňovati se.
Kaz. 1, 7. avšak se moře nep-uje

Přepraviti se.
1 M. 31,21. p-il se přes řeku
2 Sam.17,16. p-av se bez meškání
— 19,17. p-ili se přes Jordán před krále
— 18. když se p. měl (David) přes Jordán

Přepyšně.
2 Petr 2,18. p. marné věci vypravujíce

Přerostlý.
3M. 22,23. dobytče s p-ými oudy

Přerozkošný.
Pis. 7, 6. ó milosti p-á
Iz. 51, 3. učiní poušť jeho p-ou

Přes.
1 Sam.21, 9. neniť p. ten, dejž mi jej
2 Par. 17, 6. zkazil p. to také i výsosti

Přesaditi se.
Luk. 17, 6. p-ď se do moře 

Přesahující.
2 M. 26,12. půl houně p.

Přesilný.
2. 20, 7. v jeho p-é pravici j. spaseni 

Přeskočiti.
2M. 12,23. kde uzří krev, p-í H. ty dvéře 
2Sam.22,30. v B. svém p-il jsem zeď; 2. 18, 30.

Přeslavný.
2. 87, 3. p-éť jsou to věci, k. se hlásaji 

Přesnice.
2M. 12,17. ostříhati budete p-c
3 M. 10,12. jezte ji s p-emi u oltáře
5 M. 16, 8. Šest dní jisti budeš p.
Mat. 26,17. Mk. 14, 1. Luk. 22, 1. 7. Sk. 12, 3. 
1 Kor. 5, 8. hodujmež v p-ich upřímnosti 

Přesný.
1 M. 19, 3. chleby p-é; 2 M. 29, 2.
2 M. 29, 2. koláče p-é; 4 M. 6, 19.

oplatky p-é; 3 M. 2, 4.
1 Par. 23,29. při koláčích p-ých

Přestání. Bez přestání.
2 Sam. 2,26. bez p. sžírati bude meč tvůj?
2. 77, 3. ruce rozprostíral jsem bez p.
— 119,45. bez p. choditi na širokosti 

Pláč 3,49. oči mé slzí bez p.
Sof. 3, 5. H. soud svůj vynáší bez p.
Řím. 1, 9. bez p. zmínku o vás činím
1 Tes. 2,13. díky činime Bohu bez p.
— 5,17. bez p. se modlte

2 Petr 2,14. bez p. hřešící

Přestati
1 M. 8,22. den také a noc nep-nou
— 11, 8. p-li stavětí města toho
— 18,11. p-al byl Sáře běh ženský
— 29,35. Lía p-la roditi
— 41,49. tak že p-li počítati
— 44,12. a na mladším p-1
— 49,33. když p-al Jákob přikazovati synům

2 M. 9,29. hřímání p-ne i krupobití
— 16,14. když p-alo padáni rosy
— 34,21. dne sedmého p-neš 

3M. 10,20. Mojžíš p-al na tom
4M. 8,25. v 50 letech p-ne od práce služby 
5M. 32,26. rozkáži p. paměti jejich 
Joz. 5,12. p-la manna na zejtří
— 9,23. nep-nou z vás služebnici 

Soud. 15, 7. až se lépe vymstím, teprv p-nu 
Rut 1,18. p-ala k ní mluviti
1 Sam. 7, 8. nep-ávej vola ti za nás k H.
2 Sam.24,16. řekl andělu: Dostiť j., již p-ň
— 21. p-la rána v lidu; 1 Par. 21, 22.
— 25. p-la zhouba v Izraeli

1 Kr. 8,54. když se p-al modliti; 2 Par. 7, 1.
— 15,21. p-al stavětí Ráma; 2 Par. 16, 5.

2 Par. 25,16. p-iž, nechceŠ-li bit býti
Job 32, 1. když p-li ti tři muži odpovídat!
2. 36, 4. p-1 srozumívati, aby dobře činil
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2. 77, 9. do konce p-ne milosrden. jeho?
— 102,28. léta tvá nikdy nep-nou 

Př. 17,14. než by se sesilil svár, p-ň
— 19,27. p-ň, synu můj, poslouchati učení
— 22,10. p-ne svár a lehkost
— 23, 4. od opatrnosti své p-ň

Kaz. 12, 4. p-nou všecky slibnosti zpěvu
Iz. 1,16. p-ňte zle činiti
— 2,22. p-ňtež doufati v člověku
— 11,13. p-ne nenávist Efraimova
— 13,11. káži p. výše pyšných
— 14, 4. aj, jak p-al násilník

p-lo dychtění po zlatě
— 16, 4. p-ne násilník, p-ne zhoubce
— 10. p-lo veselé a plésání nad polem
— 21, 2. úpěni jeho p. rozkáži
— 24, 8. p-ne hluk veselících se
— 29,20. p-ne ukrutník a zahyne posměvač
— 32,14. hluk města p-ne
— 33, 1. p-neš býti zhoubcim

Jer. 31,36. takéť símě Izraelovo p-iie býti
— 44,18. jakž jsme p-ali kaditi tvorům
— 48, 33. p-ne veselé a plésání nad polem 

Pláč 5,14. p-ali mládenci od zpěvů
— 15. p-ala radost srdce našeho 

Ez. 6, 6. p-nou ukydani bohové vaši
— 12,23. učiním, aby p-lo přísloví toto
— 24,17. stonati přestaň
— 34, 25. způsobím, že p-ne zvěř zlá 

Oz. 1, 4. p. káži království domu toho 
Jon. 1,15. p-alo moře bouřiti se
Mat. 8,15. p-ala ji zimnice; Mk. 1, 31. L. 4, 39.
Mk. 4, 39. p-al vítr a stalo se utišení
— 5,29. hned p-al krvotok její 

Luk. 7, 45. tato nep-ala líbati noh mých
Jan 4, 52. v hodinu sedmou p-ala mu zimnice
Sk. 13,10. což nep-eŠ převraceti cest Páně
— 20, 1. když p-la ta bouřka
— 21,32. p-li biti Pavla

1 Kor. 13, 8. proroctví, ta p-nou 
1 Tim. 6, 6. kt. na tom, což má, p. umí
— 8. pokrm a oděv, na tom p-neme 

2id. 1,12. léta tvá nep-nou
— 10, 2. by již nep-ly obětovány býti?

1 Petr 4, 1. kdož trpěl na těle, p-al od *hřichu

Přestávati.
1 Sam. 12,23. abych měl p. modliti se za vás
Job 3,17. tamť bebožni p-ají bouřiti
— 29,21. p-ali na radě mé

2. 65, 2. na tobě p. sluší, ó Bože
Iz. 16,10. i já provyskování p-ám
Jer. 5,10. zkazte je, a nep-ejte
Pláč 3,22. nep-ajiť slitování jeho
Sk. 5, 42. nep-ali učiti a zvěstovati Jež. Kr.
— 6,13. nep-á mluviti slov rouhavých
— 20,31. po tři léta nep-al napominati 

Ef. 1,16. nep-ám diků činiti z vás
Kol. 1, 9. nep-áme modliti se za vás 

Přestěhován.
Ezd. 4, 1. ti, kt. p-i byli; 8, 35. 10, 16.
Am. 7,17. Izrael p. bude ze země své

Přestěhování.
1 Par. 5,22. na místě jejich až do p. svého 
Ezd. 2, 1. kt. se z p. toho brali; Neh. 7, 6.
— 6,19. ti, kt. se vrátili z p.

Nah. 3,10. i to v p. přišlo
Přestěhovaný.

Ezd. 10, 7. dali provolá ti všechněm p-ým 
Přestěhovati.

2 Par. 8,11. dceru Faraonovu p-al Šalomoun 
Neh. 7, 6. jakž je by] p-al; Jer. 24, 1. 29, 1. 
Sk. 7, 4. p-al jej do země této
— 43. protož p-uji vás za Babylon

Přestěhovati se.
1 Sam. 4,21. p-ala se sláva z Izraele; 22.
Ezd. 10, 6. přestoupení těch, jenž se p-ali

Přestoupení.
1 M. 31, 36. jaké j. p: mé?
— 50,17. odpusť již bratřím svým p.

2M. 23,21. nepromine p. vašeho
— 34, 7. odpouštěje p.; 4 M. 14, 18.

3 M. 6, 2. kdyby p-ím přestoupil proti H.
4 M. 23,21. aniž hledí na p. v Izraeli
— 31,16. p. pr. H.; Joz. 22, 31. 1 Par. 10, 13. 

Joz. 7, 1. zhřešili p-ím při proklatých
— 22, 31. se nedopustili proti H. p. toho

1 Kr. 8,50. odpusť lidu svému p. jejich
1 Par. 10,13. umřel Saul pro p. své
Ezd. 9, 4. pro p. lidu přestěhovaného; 10, 6.
Job 7,21. proč neodejmeš p. mého?
— 13,23. p. mé a hřích můj ukaž mi
— 14,17. zapečetěné maje p. mé
— 31,33. přikrýval-li jsem jako jini p. svá
— 33, 9. čist jsem, bez p., nevinný
— 36, 9. že p. jejich se sesílila 

2. 19,14. očištěný od p. velikého
— 25, 7. p. mých nezpomínej
— 32, 1. blahoslavený, jemuž odpuštěno p.
— 5. vyznám na sebe H. p. svá
— 39, 9. ode všech p. mých vysvoboď mne
— 51, 3. shlaď p. má
— 5. já znám p. svá
— 65, 4. p. naše ty očistíš
— 89,33. navštívím metlou p. jejich
— 103,12. tak vzdálil od nás p. naše 

Př. 10,12. láska přikrývá všecka p.
— 12,13. do p. rtů zaplétá se zlostník
— 17, 9. kdo přikrývá p., hledá lásky
— 28, 2. pro p. země mnoho knížat jejich
— 13. kdo přikrývá p. svá, nepovede se 

Iz. 43,25. já sám shlazuji p. tvá; 44, 22.
— 53, 5. on raněn j. pro p. naše
— 8. zraněn pro p. lidu mého
— 59,12. rozmnožena jsou p. naše

p; naše jsou při nás i nepravosti
Jer. 5, 6. mnohá jsou p. jejich
Pláč 1, 5. jej H. zarmoutil pro množství p.
— 14. svázáno j. jho p. mých 

Ez. 14,13. dopouštějíc se p.
— 18,22. p. jeho nebudou připomínána
— 24. pro p. své a pro hřích svůj umře
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Ez. 18,30. odvraťte se ode všech p.
— 31. odvržte od sebe všecka p.
— 20,27. dopouštějíce se proti mně p.
— 33,10. p. naše a hříchové jsou na nás
— 12. nevytrhne ho v den p.

Mich. 1,13. v tobě nalezena p. Izraelova
— 6, 7. dám-liž prvorozeného svého za p.
— 7,18. promíjel p. ostatkům dědictví 

Řím. 4,15. kdež není zákona, tu ani p.
— 5,14. nehřešili ku podobenství p. Ad.

1 Tím. 2,14. žena příčinou p. byla
2id. 2, 2. každé p. vzalo odměnu pomsty
— 9,15. smrt k vyplaceni p.

1 Jan 3, 4. hřích j. p. zákona
Přestoupiti.

4 M. 22,18. nemohl bych p. slova H. Boha
5 M. 26,13. nep-il jsem žádného z přikázaní 
Joz. 7,11. smlouvu mou p-ili; Soud. 2, 20.
— 15. proto že p-il smlouvu H.
— 23,16. jestliže p-íte smlouvu H. Boha

1 Sam.15,23. p. přikázaní jest jako modlářství
— 24. zhřešil js., že jsem p-il rozkaz H. 

Ezd. 10,13. mnoho nás, kt. jsme v tom p-ili 
Neh. 1, 8. vy p-íte, já pak rozptýlím vás 
Iz. 24, 5. p-ili zákony, změnili ustanoveni
— 43,27. učitelé tvoji p-ili proti mně 

Jer. 34,18. p-ili smlouvu mou; Oz. 8, 1.
Dan. 9,11. všickni Izraelští p-ili zákon 
Oz. 6, 7. smlouvu mou jako lidskou p-ili 
Luk. 15,29. nikdy jsem přikázaní tvého nep-il 
Jak. 2,10. p-il by jediné, všechněmi vinen

Přestrašen.
2. 30, 8. jakž jsi skryl tvář, byl jsem p. 
Mk. 9, 6. (učedlníci) byli p-i 
Sk. 22, 9. světlo viděli a p-i jsou 

Přestrašení.
1 Petr 3, 6. nebojíce se žádného p.

Přestrašit!.
Ez. 34,28. aniž jich kdo p-i
— 39,26. aniž byl, kdo by je p-il

Mich. 4, 4. žádného, kdo by p-il; Nah. 2, 11. 
Sof. 3,13. nebude, kdo by je p-il 
Zach. 1,21. přišli, aby je p-ili

Přestřihnouti.
Iz. 38,12. p-hl jsem jako tkadlec život svůj

Přestřižení.
Iz. 38,10. jáť jsem byl řekl v p. dnů svých

Přestupník.
2. 37,38. p-ci vyhlazeni budou
— 51,15. budu vyučovati p-y cestám tvým 

Př. 2,22. p-ci vykořeněni budou z ní
— 11, 3. převrácenost p-ů je zatracuje
— 6. p-ci v zlosti zjimáni bývají 

Iz. 1,28. setřeni p-ů v náhle přijde
— 53,12. s p-y počten j.

p-ů zástupcim byl 
Oz. 14, 9. p-ci na nich padnou 
ftim. 2,27. kterýž p. jsi zákona?
Gal. 2,18. p-em sebe činím

Jak. 2, 9. zákon vás tresce jako p-y
— 11. učiněn jsi p-em zákona

Přestupování.
Řím. 2,23. p-im zákona Bohu neúctu činíš? 
Gal. 3,19. zákon pro p> ustanoven j. 

Přestupovali.
4 M. 14,41. proč p-ujete přikázaní H.?
5 M. 17, 2. p-uje smlouvu jeho; 2 Kr. 18, 12.
2 Par. 24,20. proč p-ujete přikázaní H.
Est. 3, 3. proč p-uješ přikázaní královské? 
2. 104, 9. meze jsi položil, aby jich nep-aly 
Př. 8,29. aby nep-aly rozkázaní jeho 
Dan. 9, 7. přestoupeni, jímž p-ali proti tobě 
Mat. 15, 2. proč p-uji ustanoveni starších?
— 3. proč vy p-ujete přikázaní Boži?

2 Jan 9. kdož p-uje, nemá Boha
Přesukovaný.

2 M. 26,36. zastřeni z bílého hedbáví p-ého
— 36, 8. z hedbáví p-ého; 35. 37. 38, 9. 39, 28.

Přeširoký.
2. 119,96. rozkaz tvůj j. p. náramně 

Přetěžký.
2 M. 6, 9. neslyšeli pro službu p-ou
Jer. 30,12. p-é bude potření tvé
Zach. 12, 3. položím Jeruzalém jako kámen p.

Přetížiti. Přetížen.
2 Kor. 1, 8. že jsme nad míru p-eni byli
— 2, 5. abych nep-il všecky vás

Přetrhnout! (se).
Kaz. 4,12. trojnásobní nesnadně se p-e
— 12, 6. prvé než se p-e provaz stříbrný 

Iz. 25, 5. hlučení cizozemců jsi p-hl
Přetrhovati.

Dan. 4,24. hříchy své spravedlnosti p-uj 
Přetrub ování.

4 M. 10, 5. pakli by s p-ím troubili
— 6. když by troubili s p-ím

s p-im troubiti budou; 9. 
Přetržen.

Ezd. 4,24. tak p-o j. dílo domu Božího
2. 106, 30. p-a j. rána ta
Iz. 25, 5. zhouba ukrutných p-a

Přetříbiti.
Jer. 15, 7. p-ím je věječkou 

Přetvrdý.
5 M. 8,15. vyvedl tobě vodu z p-é skály

Přeužitecný.
2id. 12,10. tento ve věcech p-ých (trestal)

Převelice.
2 Kor. 9,14. ti, kt. vás p. miluji
Gal. 1,13. že jsem se p. protivil církvi B.

Převeliký.
1 Par. 17,19. v známost uvedl p-é věci 
Jer. 44, 7. zlé p-é proti dušem svým 
Pláč 3,23. p-á j. pravda tvá 

Převelmi.
1 Par. 21,17. p. jsem zle učinil
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2. 36, 8. p. drahé j. milosrdenství tvé
— 48, 2. p. chvalitebný v městě B. našeho 

Mat. 7,28. p. se divili učeni jeho
2 Koř. 4,17. p. veliké věčné slávy břimě 

Převésti.
1 M. 47,21. p-dl lid do měst (Jozef)
1 Par. 6,15. když p-dl H. Judu a Jeruzalém
2 Par. 36,20. to p-dl do Babyl.; Ezd. 5, 12.
2. 78,13. rozdělil moře a p-dl je
— 136,14. p-dl Izraele prostředkem (moře)

PřevéztL
2 Sam.19,18. aby p-li čeleď královskou 

Přeyiseti.
2 M. 26,12. půl houně p-ne při zadni straně 

Převiti.
Iz. 41,16. p-ěješ je, v tom je vítr zachvátí 

PřevívatL 
Job 6,26. myslíte p. řeči choulostivého?
Jer. 4,11. vítr jde, ne aby p-al
— 51, 2. kt. p. budou jej (Babylon)

Přeyrácenec.
2. 59, 6. nad kt. z těch p-ů nešlechetných 
Př. 3, 32. ohavnosti j. Hospodinu p.
Iz. 48, 8. že jsi p. hned od života matky 
Ez. 9, 9. město plné j. p-ů 

Převráceně.
2. 18,27. s převráceným p. zacházíš
— 25, 3. zahanbeni budou, kt. se p. mají
— 38,13. kt. mého zlého hledají, mluví p.
— 78,57. p. činili jako i předkové jejich
— 119,158. viděl jsem ty, kt. se p. měli 

Dan. 9, 5. zhřešiliť jsme a p. jsme činili 
Oz. 8, 1. proti zákonu mému p. činili

Převrácenost.
1 Sam.24,12. v úmysle mém nic zlého, ani p-i 
Job 4, 8. *kt. rozsívali p., že ji i žali 
2. 28, 3. ale p. j. v srdcích jejich
— 55,11. v prostředku jeho j. p.
— 94,20. k tobě přitovaryší stolice p-í?

Př. 2,14. plésaji v p-ech nejhorších
— 4,24. odlož od sebe p. úst; 6, 12.
— 11, 3. p. přestupníků je zatracuje
— 15, 4. p. z něho ztroskotáni od větru
— 29,16. rozmnožuje se p.

Iz. 30,12. že doufáte ve lsti a p-i
— 58, 1. oznam lidu mému p. jejich
— 59, 3. jazyk váš vynáší p.

Jer. 5, 6. rozmohly se p-i jejich
Pláč 3,59. vidíš, ó H., p., kt. se mně děje 
Dan. 9,24. 70 téhodnů k zabránění p-i 
Mich. 7, 3. kdož veliký j., ten mluvi p.

Převrácený.
5M. 32, 5. pokolení p-é; Luk. 9, 41.
— 20. národ p.; Mat. 17, 17.

Soud. 2,19. nic neulevili z cesty jejich p-é
1 Sam.20,30. synu p. a urputný!
2 Sam.22,27. s p-ým převráceně zacháziš;

2. 18, 27. (3 M. 26, 23. 24.)
Job 9,20. p-ého mne býti ukáží

2. 71, 4. vytrhni mne z ruky p-ého
— 101, 4. srdce p-é odstoupí ode mne 

Př. 2,12. od lidi mluvících věci p-é
— 8, 8. není v nich nic p-ého
— 13. úst p-ých nenávidím
—  10,31. jazyk p. vyťat bude
— 32. ústa bezbožných znají p-é věci
— 11,20. ohavnosti jsou H. p-i srdcem
— 12, 8. p-ého srdce bude v pohrdáni
— 13, 2. duše p-ých nátisky jisti bude
— 15. cesta p-ých j. tvrdá
— 14,14. cestami svými nasytí se p. srdcem
— 16,28. muž p. rozsívá sváry
— 30. zamhuřuje oči smýšleje věci p-é
— 17, 4. lhář poslouchá jazyka p-ého
— 20. p-é srdce nenalezá dobrého
— 19, 1. lepší nežli p ve rtech; 28, 6.
— 22, 5. osidla na cestě p-ého
— 23,33. srdce tvé mluviti bude p-é věci
— 25,19. zub vylomený j. doufáni v p-ém
— 28, 6. lepší chudý, než p. bohatý
— 18. p. na které koli cestě padne

Iz. 29,16. p-á myšlení vaše podobná hlíně
Abk. 1, 4. pročež vychází soud p.
Sk. 20,30. muži, kt. budou mluviti p-é věci
Řím. 1,28. Bůh vydal je v p. smysl
Fil. 2,15. bez úhony uprostřed národu p-ého
Tit. 3,11. věda, že takový j. p.

Převraceti.
2 M. 23, 8. p-í slova spravedlivých; 5 M. 16, 19.
5 M. 27,19. zlořečený, kdož p-í spravedlnost
1 Sam. 8, 3. berouce dary p-eli soud
Job 8, 3. Všemohoucí by p-el spravedlnost?
— 28, 9. z kořene p-í hory
— 34,12. Všemohoucí nep-i soudu

2. 56, 6. na každý den slova má p-ejí
Př. 10, 9. kdož p-í cesty své, vyjeven bude
— 19, 3. bláznovství čl. p-í cestu jeho
— 22,12. snažnosti ošemetného p-í 

Iz. 59, 8. stezky své p-ejí tajně
Jer. 23,36. byste p-eli slova Boha živého
Pláč 3,36. aby p-el člověka v při jeho
Am. 2, 7. cestu tichých p-ejí
— 5,12. nuzných při v bráně p-íte 

Mich. 3, 9. cožkoli j. pravého, p-ejí
Mat. 21,12. stoly penězoměnců p-el; Mk. 11,15.
Luk. 23, 2. tohoto jsme nalezli, an p-i lid
Sk. 13,10. což nepřestaneš p. cest Páně?
2 Tim. 2,18. p-ejí víru některých
Tit. 1,11. kt. celé domy p-ejí, učíce nesluš.

Převrátiti.
2 M. 23, 6. nep-íŠ soudu; 5 M. 24, 17.
2 Kr. 21, 3. p-iv se vzdělal zase výsosti
Př. 17,23. aby p-il stezky soudu
— 18, 5. abys p-il spravedlivého v soudu 

Iz. 47,10. moudrost a uměni tvé tě p-ilo 
Gal. 1, 7. p. chtějí evangelium Kristovo

Převrhlý.
Tit. 2, 3. též i staré ženy, ať nejsou p-é
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Převýšiti.
2M. 18,11. věcí, kt. se vyvyšovali, on je p-il 
1 Kr. 10, 7. p-il jsi moudrostí pověst tu 

Převyšovati.
1 Sam. 9, 2. od ramene vzhůru p-al lid; 10, 23. 
Job 35, 2. spravedlnost má p-uje Boží?
Př. 31,29. ty pak p-uješ je všecky 
Mich. 7, 4. nejupřimějši z nich p-uje trní 
Mat. 6,26. vy jich mnohem nep-ujete?
Luk. 12, 7. mnohoť vy vrabečků p-ujete 
Fil. 4, 7. pokoj B., kt. p-uje všeliký rozum 

Přezděti.
Joz. 19,47. p-li Lesenu Dan vedle jména otce 

Přezlý.
2 M. 33, 4. uslyšav lid řeč tuto p-ou

Přezvěděti.
Job 31, 6. p-í Bůh upřímnost mou 

Přežádo8tivý.
Pis. 5,16. a všecken jest p.

Přežádoucí.
Fil. 4, 1. bratři moji milí a p.

Přežívati.
3 M. 11, 3. hovado, kt. p-á; 5 M. 14, 6.

Při.
1 Petr 5, 2. paste stádo Boží, kt. při vás j.

Příběh.
1 M. 6, 9. p-ové Noé; 37, 2; 4 M. 3, 1.
1 Par. 29,30. se všemi p-y časů při něm 

Přiběhnouti.
4 M. 11, 27. p-h služebník, oznámil Mojžíšovi 
Neh. 4, 3. liška p-na, prorazí zeď jejich 
Mk. 10,17. p-hl jeden, a poklekna
Luk. 15,20. p-h, padl na šíji jeho 
Sk. 8, 30. p-h Filip, slyšel jej, an čte

Přibiti.
1 Par. 10, 10. hlavu p-ili v chrámě Dágon 
Kol. 2,14. p-iv jej ke kříži

Přiblížiti se.
1 M. 20, 4. Abimelech nep-il se k ní
— 27, 41. p-íť se dnové smutku otce mého
— 47,29. p-ili se dnové Izr., aby umřel

2 M. 14,20. aby nep-ili se jedni k druhým
5 M. 31,14. aj, již se p-ili dnové tvoji 
2Kr. 19, 3. p-ilť se plod k vyjití; Iz. 37, 3.
Job 31, 37. jako kníže p-il bych se k němu
Ž. 69,19. p-ž se k duši mé a vyprosť ji
— 88, 4. život můj až k hrobu se p-il
— 91, 7. ale k tobě se to nep-í
— 10. aniž se p-í rána k stánku tvému
— 119, 41. ať se p-í ke mně milosrdenství tvé 

Kaz. 12, 1. než p-í se léta, o nichž díš
Iz. 45, 20. p-te se, kt. jste pozůstali
— 46,13. aby se p-ila spravedlnost má 

Ez. 12,23. p-ili se dnové ti
— 22, 4. že se p-ili dnové tvoji

Am. 9,10. (hříšníci říkají:) nep-íť se to zlé
Mat. 3, 2* nebo p-ilo se království nebeské;

4, 17. 10, 7.

Mat. 21, 1. když se p-ili k Jer.; Mk. 11, 1.
— 34. když se p-il čas ovoce
— 26, 45. aj, p-ila se hodina
— 46. p-il se ten, kt. mne zrazuje 

Mk. 1,15. p-ilo se království Boží;
Luk. 10, 9. 11.

Luk. 7,12. když se p-il k bráně města
— 19,29. když se p-il k Betfagi a Betany
— 41. když se p-il, uzřev město, plakal 

t — 21,20. vězte, žeť se p-ilo zkažení jeho
— 22, 47. Jidáš p-il se k Ježíšovi
— 24,15. Ježíš, p-iv se, šel s nimi

Řím. 13,12. noc pominula, ale den se p-il 
Fil. 2,30. pro dílo Kr. až k smrti se p-il 
Jak. 4, 8. p-te se k B., a p-íť se k vám 

Přibližovati se.
Joz. 3, 4. nep-ujte se k ní (k truhle smi.)
1 Sam.17, 48. Filistinský Šel p-uje se proti D. 
ž. 37,13. H. vidi, že se p-uje den jeho
— 119,150. p-ují se následovníci

Př. 5, 8. nep-uj se ke dveřím domu jejího 
Iz. 29,13. lid tento p-uje se ústy; Mat. 15, 8. 
Ez. 7, 7. p-uje se ten den hřmotu
— 37, 7. když se p-aly kosti jedna k druhé 

Sof. 3, 2. k Bohu svému nep-uje se
Luk. 7, 2. k smrti se p-al
— 15, 1. p-ali se k němu všickni publikáni
— 25. když se p-al k domu, uslyšel
— 18, 35. když se p-ali k Jerichu, slepý
— 19,37. když se již p-al k místu tomu
— 21,28. že se p-uje vykoupení vaše
— 22, 1. p-al se svátek přesnic 

Sk. 7,17. když se p-al čas zaslíbení
Žid. 7,19. naděje, skrze niž p-ujeme se k B.
— 10,25. vidíte, že se ten den p-uje 

Jak. 5, 8. neboť se p-uje příští Páně
1 Petr 4, 7. všemuť se p-uje konec

Příbuzenství.
Joz. 23,12. jestliže vejdete s nimi v p.

Příbuzná.
5 M. 25, 7. nechtěl-li by pojiti p-é své

Příbuznost.
1 M. 12, 1. vyjdi z p-i své; Sk. 7, 3.
— 24, 4. ale půjdeš do země mé a p-i mé
— 31, 3. navrať se k p-i své; 13. 32, 9.

4 M. 10, 30. k p-i své se navrátím
Rut 4, 6. uživ ty práva p-i mé
Jer. 32, 7. tobě právem p-i náleží koupiti; 8.

Příbuzný.
Rut 2,20. z p-ých našich j. muž ten; 3, 9.12. 

4, 1. 3. 8. 14.
2 Sam.19, 42. proto že král j. p. náš 
Job 19,14. opustili mne p-í moji 
ž. 38,12. p-í moji zdaleka stojí
Mk. 3,21. p-í jeho přišli, aby jej vzali 
Luk. 2, 44. hledali ho mezi p-ými
— 14,12. nezov ani bratří, ani p-ých
— 21,16. zrazování od bratří, od p-ých 

Jan 18,26. p. toho, kt. Petr uťal ucho 
Sk. 10, 24. Kornelius svolav p-é své
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Řím. 9, 3. p-ých svých podlé těla
— 16, 7. pozdravte p-ých mých
— 11. pozdravte Herodiona, p-ho mého
— 21. pozdravuji vás p-í moji

Příbytek.
2 M. 10,23. Izr. měli světlo v p-ích svých
— 26, 1. p. uděláš z desíti čalounů
— 40, 34. sláva H. naplnila p.
— 38. byl oblak H. nad p-em ve dne

3 M. 23, 3. sobota H., ve všech p-ích; 31.
— 26,11. vzdělám p. svůj u prostřed vás

4 M. 1,50. oni nositi budou p.
a vůkol p-u klásti se budou

— 24, 5. jak krásní j. p-ové tvoji, Izraeli
— 21. pevný j. p. tvůj

5M. 26,15. z p-u sv. svého, s nebe; Iz. 63, 15.
1 Kr. 6,16. udělal u vnitřku p.
2 Kr. 14,12. utíkali každý do p-ů svých
— 19,23. vejdu do nejdalších p-ů jeho;

2 Par. 30,27. modlitba jejich k p-u svatosti H.
Job 5, 3. hned jsem zle tušil p-u jeho
— 24. navrátíš se zase k p-u svému
— 8, 6. napravil by p. spravedlnosti tvé
— 12, 6. bezpečné p-y mají loupežníci 

2. 33,14. z p-u trůnu svého dohlédá
— 46, 5. město Boží, nejsvětější z p-ů
— 49,12. p-ové jejich od národu do
— 55,16. j. nešlechetnost v p-ích jejich
— 68, 6. Bůh v p-u svátém svém
— 36. přehrozný jsi, ze svátých p-ů
— 69, 26. budiž p. jejich pustý
— 74, 7. poškvrnili p-u jména tvého
— 83,13. uvažme se dědičně v p-y Boží
— 84, 2. jak jsou milí p-ové tvoji, H.
— 87, 2. brány Siónské, nade p-y Jákob.
— 90, 1. Pane, ty jsi býval p. náš
— 91, 9. Nejvyššího za svůj p. položil
— 132, 5. k p-ům Nejmocnějšímu Jákobovu 

Př. 3,33. ale p-u spravedlivých žehná
— 21,20. olej j. v p-u moudrého
— 24,15. nečiniž úkladů p-u spravedlivého 

Iz. 18, 4. podívám se z p-u svého
— 32,18. bydliti bude v p-ich nejbezpeč.
— 34,13. bude p-em draků a obydlím sov;

Jer. 9, 11. 10, 22. 49, 33. 51, 37.
Jer. 21,13. kdo by vŠel do p-ů našich?
— 31,23. ó p-u spravedlnosti, horo svatosti
— 50, 6. zapomenuvše na p-y své 

Ez. 37,27. bude p. můj mezi nimi 
Zach. 2,13. procítí z p-u svatosti své
Jan 14, 2. v domě Otce mého p-ové mnozí
— 23. p. u něho učiníme

Sk. 1,13. vstoupili do vrchního p-u domu
— 20. budiž p. jeho pustý

2 Kor. 5, 1. p. ne rukou udělaný
— 2. v p. svůj oblečeni býti žádajíce 

Ef. 2,22. na kt. i vy vzděláváte se v p. B. 
Juda 6. ty anděly, kt. opustili p. svůj
Zj. 18, 2. učiněn j. p-em ďáblů

Přibyti.
Př. 1, 5. přibude mu Umění 
Sk. 11,24. p-yl veliký zástup Pánu

Přibývati.
1 Par. 12,22. každého dne p-lo jich Davidovi 
Neh. 4, 7. že by na dýl p-alo zdi Jeruzal.
Job 10,16. kteréhož vždy více p-á 
ž. 62,11. statku p-alo-li by 
Př. 11, 24. a však p-á mu více

Příčina.
4 M. 16, 41. vy jste p-ou smrti lidu H.
— 31,16. daly p-u k přestoupení při Fégor
— 32,15. budete p. zahynuti všeho lidu

5 M. 4,21. rozhněval se H. p-ou vaší 
Soud. 14, 4. nevěděli, že p-y hledá od Fil.
1 Sam.22, 22. jáť jsem p-u dal k zhubení
2 Sam.12,14. jsi dal p-u nepřátelům H.
1 Kr. 12, 30. kt. věc byla p-ou k hřešení; 13, 34.
— 15. neuposlechl, nebo byla p. od H.

2 Kr. 5, 7. že p-y hledá proti mně
1 Par. 12,17. jestliže z p-y pokoje jdete
2 Par. 10,15. p. zajisté byla od Boha 
Job 2, 3. abych jej hubil bez p-y
— 9,17. rozmnožil rány mé bez p-y
— 33,10. p-y ku potření mne shledal Bůh 

ž. 6, 8. sestarala se p-ou nepřátel mých
— 7, 5. protivícímu se mi bez p-y
— 25, 3. kt. se převráceně mají bez p-y
— 35, 7. bez p-y polékli osidlo své
— 19. kt. mne nenávidí bez p-y; 38, 20.

69, 5. 119, 161.
— 64,10. k srozumívání dílu jeho p-u dadi
— 69, 7. nebývají zahanbeni p-ou mou
— 109, 3. válčí proti mně beze vší p-y
— 119,86. bez p-y mi se protiví

Př. 3, 30. nevaď se s člověkem bez p-y
— 26, 2. zlořečení bez p-y nedojde 

Kaz. 8, 5. Čas i p-y zná srdce moudrého
— 6. všeliké předsevzetí má čas a p-y 

Iz. 49,19. těsné budou p-ou obyvatelů 
Jer. 2,24. hltá vítr, když se jí p. dá 
Pláč 3, 52. lovilit mne jako ptáče bez p-y 
Dan. 6, 5. nenajdeme proti Danielovi p-y 
Mal. 2, 8. byli jste p-ou mnohým
— 14. a však říkáte: pro kt. p-u?

Mat. 5,22. kdož se hněvá na bratra bez p-y
— 32. kromě p-y cizoložstva

Luk. 11,53. k mnohým řečem p-y jemu dávati
— 23,22. žádné p-y smrti nenalezl jsem 

Sk. 4,21. nenalezše na nich p-y trestání
— 10,21. jaká j. p., pro niž jste přišli?
— 13,28. žádné p-y smrti nenalezše, prosili
— 19, 40. p-y není, proč jsme se sběhli 

ftím. 7, 8. p-u vzav hřích skrze přikázaní
2 Koř. 2,12. přišel do Troady p-ou evang. Krist.
— 5,12. p-u vám dáváme, abyste se chlubili
— 11,12. abych odňal p-u těm,

kt. chtějí dostat! p-y 
1 Tim. 2,14. žena p-ou přestoupeni byla
— 5,14. aby žádné p-y nedávaly ku poml.
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2 Tím. 1, 6. pro kt. p-u napomínám tebe
— 12. pro tu p-u toto trpím

Přičiniti. Přičiněti.
5 M. 12, 7. v každé věcí, k níž p-íte ruky
1 Sam.14,26. žádný nep-il k ústům ruky své 
2. 78,17. avšak vždy p-ěli hříchů
— 119, 48. p-ímť i ruce k přikázáním tvým 

Iz. 11,11. že p-í Pán po druhé ruky své 
Jer. 45, 3. p-í H. zármutku k bolesti mé 
Ez. 30,21. nebudeť ani p-ěno lékařství 
Oz. 8, 1. p-ě k ústům svým troubu, rci: 
Joel 3,13. p-te srp, nebo uzrálo obilé
Ab. 2,15. p-ěje nádoby své, aby jej opojil 
Mk. 4,29. když sezrá úroda, i hned p-í srp
2 Petr 1, 5. p-ějte k víře své ctnost

Přičiniti se.
1 Par. 22,19. p-íce se vystavějte svatyni H.
Neh. 2,18. p-mež se a stavějme
— 20. my p-ice se stavětí budeme 

2Tim. 4, 9. p-ň se k tomu, abys ke mně brzo
PřičístL

Job 19,11. přičti mne mezi nepřátely své 
Filem. 18. dlužen-liť co, to mně přičti

Přičítali.
5M. 21, 8. nep-ej krve nevinné lidu svému 
2. 41, 8. kt. mne nenávidí, p-ají mi zlé

Přičten.
2. 22, 31. simě jejich p-o bude ku Pánu 
Sk. 1,17. byl p. k nám

Přidán.
Jer. 36,32. ještě p-o j. k těm slovům 
Dan. 4,33. velebnost větší j. mi p-a 
Mat. 6,33. toto vše bude vám p-o 
Mk. 4,24. p-o bude vám poslouchajícím 
Luk. 12,31. tyto všecky věci budou vám p-y

Přidati.
1 M. 30,24. p-ejž mi Hosp. syna jiného
3M. 6, 5. nad to pátý díl toho p-á
5M. 4, 2. nep-áte nic k slovu, kt. přikazuji
— 5,22. ta slova mluvil H. a nep-al nic
— 12, 32. nep-te k tomu* aniž ujmete

1 Sam.12,19. nebo jsme p-ali ke všem hříchům
2 Sam. 12, 8. byl bych p-al mnohem více
— 24, 3. p-ejž Hosp. Bůh tvůj k lidu stokrát

1 Kr. 12,11. já p-ám břemene; 14. 2 Par. 10, 14.
2 Kr. 20, 6. p-ám 15 let; Iz. 38, 5.
2 Par. 1,12. k čemužť p-ám i bohatství 
Job 30,13. k bídě mé p-ali, ač jim to nic 
2. 120, 3. coť p-á jazyk lstivý?
Př. 3, 2. dlouhosti dnů i pokoje p-i tobě 
Kaz. 3,14. nemůže se k tomu nic p. ani od jiti 
Iz. 29, 1. p-ejte rok po roku
— 36, 8. p-ámť ještě dva tisíce koni 

Jer. 7,21. zápaly své p-ejte k obětem
Mat. 6,27. kdo může p. ku postavě své loket 

jeden; Luk. 12, 25.
Luk. 3,20. p-al i toto, že vsadil Jana do žaláře 
Gal. 2, 6. kt. se něco zdadi, nic mi nep-ali 
Fil. 1,16. že mi k vězení mému souženi p-dí

Zj. 22,18. jestliže by p-al k těmto věcem 
žeť jemu p-á Bůh ran 

Přidávati.
Job 34,37. k hříchu p-á i nešlechetnost
— 39,35. ale nebudu více p.

Př. 10; 27. bázeň Hosp. p-á dnů 
Iz. 30, 1. hřích k hříchu p-ali
Sk. 2, 47. Pán p-al církvi na každý den

Přiděditi.
Př. 8,21. abych p-ila zboží věčné 

Přídržející se.
5M. 4, 4. vy p. se H. B. vašeho, živi jste

Přídržeti.
2 Par. 2,18. kteříž lid k dílu p-eli 

Přídržeti se.
4 M. 36, 9. dědictví svého p. se bude 
5M. 10,20. H. Boha svého se p. budeš
— 13, 4. H. Boha svého se p-te; Joz. 23, 8.
— 28,21. aby se p-ely tebe morní bolesti
— 30,20. aby miloval H., p-e se jeho 

Joz. 22, 5. hleďte pilně p. se H.
Rut 1,14. Rut pak p-ela se jí
— 2,21. čeládky mé p-ž se

2 Sam. 2,10. dům Judův p-el se Davida
— 20, 2. ale Judští p-eli se krále svého 

2Kr. 18, 6. nebo se p-el H.
Job 17, 9. p. se bude spravedlivý cesty své 
2. 73,28. mně nejlépe j. p. se Boha
— 119,31. svědectví tvých se p-im

Iz. 56, 2. kt. se p-í toho, ostříhaje soboty 
Dan. 2,43. nebude se p. jeden druhého 
Mat. 6,24. jednoho p. se bude; Luk. 16, 13. 
Mk. 10, 7. p. se bude ženy své; 1 M. 2, 24. 
Luk. 15,15. p-el se jednoho měštěnína 
Sk. 5,36. jehož se p-elo mužů okolo 400 
Řím. 7,21. že se mne p-í zlé
1 Kor. 7, 35. slušně a případně Pána se p-li 

Přídržící se.
Tit. 1, 9. pilně se p. věrné řeči 

Přiházeti se.
3M. 6, 3. kterouž p-í se člověku učiniti 
Kaz. 2,14. stejné příhody všechněm se p-ejí
— 9,11. podlé příhody p-i se všechněm

Příhbí.
1 M. 32,25. obrazil jej v p. vrchni stehna; 32.

Přihlédati.
Ezd. 3, 9. aby p-ali k dílu při domu Božím 

Přihlédnouti.
Sk. 18,15. vy sami k tomu p-ěte 

Přihlídati.
Př. 27,23. pilně p-ej k dobytku svému 

Přihnati.
1 M. 46,32. voly, i cožkoli mají, p-ali
1 Sam.15,15. od Amalechitských p-li je

Příhoda.
Kaz. 9,11. podlé času a p-y přiházi se

Přihoditi se.
1 M. 42, 4. aby se mu tam něco zlého nep-ilo
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1 M. 42,29. vypravovali všecko, co se jim p-ilo
— 38. p-ilo-li by se mu co zlého

2 M. 32, 1. nevíme, co se p-ilo; Sk. 7, 40.
3 M. 10,19. ale p-ila se mně taková věc 
Rut 2, 3. p-ilo se, že přišla na díl pole
1 Sam.20,26. něco se mu p-ilo, buď že čistý j. 
Est. 4, 7. oznámil Mardocheus, co se mu p-ilo
— 6,13. Aman všecko, což se mu p-ilo 

Ž. 91,10. nep-i se tobě nic zlého
Luk. 10,31. p-ilo se, že kněz jeden šel 
Jan 5,14. ať by se něco horšího nep-ilo 
Řím. 11,25. zatvrdilost p-ila se Izraelovi
1 Petr 4,12. jako by se vám něco nového p-ilo
2 Petr 2, 22. p-ilo se jim to, což se v přísloví

Příhodné.
Iz. 50, 4. p. ustalému mluviti 
Mk. 14,11. hledal, kterak by ho p. zradil 

Příhodnost.
Sk. 1, 7. neníť vaše věc znáti p-i časů 
Řím. 13,11. vidouce takovou p., žeť již čas 

Příhodný.
1 M. 20,15. kdežť se koli p-é býti vidí
4 M. 32, 1. místo p-é pro dobytek; 4.
2. 32, 6. v času p-ém k nalezení tebe
— 145,15. pokrm jejich v čas p.

Př. 15,23. slovo v čas p. ó jak je dobré!
Iz. 28,25. nerozsívá špaldy v místě p-ém?
Oz. 4,13. nebo j. p. stín jejich 
Joel 2,23. nebo vám dá déšť p.
Zach. 10, 1. žádejte od H. deště v čas p.
Mat. 26,16. hledal p-ého času; Luk. 22, 6.
Mk. 6,21. když přišel den p., řekl král 
Sk. 27,12. nebylo tu p-ého přístavu
1 Kor. 16,12. když bude míti čas p.
2 Kor. 6, 2. v čas p. uslyšel jsem tě

aj, nyníť jest čas p.
Žid. 4,16. milost ku pomoci v čas p.
— 6, 7. rodí bylinu p-ou

Příhrada.
1 M. 6,14. p-y zděláš v tom korábu

Přihrádek.
Ez. 4 1 ,12. stavení, kt. bylo před p-em 

Přicházející.
Jan 1, 9. osvěcuje každého p-ího na svět 
Sk. 1, 8. moc Ducha sv., p-ího na vás 

Přicházeti.
2 M. 29, 43. tam p. budu k synům Izraelským
2 Kr. 11, 5. kt. p-íte v sobotu; 9. 2 Par. 23, 4. 8.
1 Par. 9,25. časy svými p-eli s nimi
Job 16, 22. léta mně odečtená p-ejí
— 29,13. požehnání hynoucího p-elo na mne 

ž. 29, 4. hlas H. p-í s mocí
— 41, 7. kdo p-í, aby mne navštívil
— 65, 3. k tobě všeliké tělo p. bude
— 69, 7. nechť nep-ejí skrze mne k hanbě
— 28. ať nep-ejí k spravedlnosti tvé
— 73,10. na to p-i lid jeho
— 77, 6. p-eli mi na paměť dnové předešlí
— 84, 7. na něž i déšť požehnání p-í
— 86, 9. národové p-ejíce skláněti se

Př. 10,24. čeho se bojí bezbožný, to p-í na něj 
Kaz. 5, 3. jakož p-í sen z pracování 
Iz. 1,12. p-íte, abyste se ukazovali
— 13, 9. den H. p-í přísný
— 50, 2. proč, když p-ím, není žádného?
— 66,23. p. bude všeliké tělo, aby se klanělo 

Jer. 10,22. aj, pověst jistá p-í
— 17, 6. necítí, když co p-í dobrého
— 8. kt. necítí, když p-í vedro 

Pláč 3,57. p-eje říkávals: Neboj se 
Ez. 7, 7. p-íť to jitro na tebe
— 10. den, p-eje, přišlo jitro; 21, 25.
— 33, 33. když to přijde, aj, p-íť 

Zach. 8, 20. ještěť budou p. národové
— 14,17. kdo nebude p. do Jeruzaléma 

Mal. 4, 1. den ten p-i hořící jako pec 
Mat. 3,11. kt. po mně p-í, j. mocnější
— 13,19. p-í ten zlý a uchvacuje to
— 21. když p-i souženi neb protivenství
— 18, 7. musí býti, aby p-ela pohoršení

běda, skrze něhož p-í; Luk. 17, 1.
— 25, 36. v žaláři, a p-eli jste ke mně 

Mk. 2,13. všecken zástup p-el k němu
— 4,15. hned p-í satan a vynímá slovo
— 6,31. množství, kt. p-eli a odcházeli 

Luk. 6, 47. kdož p-í ke mně a slyší slovo
— 8,12. potom p-í ďábel a vynímá slovo 

Jan 6, 35. kdož p-í ke mně, nebude lačněti
— 9, 4. p-íť noc, když žádný nebude moci
— 14, 6. žádný nep-í k Otci, než skrze mne 

Zj. 16,15. aj, p-íinť jako zloděj
Přicházívati.

Jan 12,20. kt. p-ali, aby se modlili 
Příchod.

Iz. 57, 1. před p-em zlého vychvácen bývá 
Mal. 3, 2. kdo bude moci snésti den p-u jeho 
Mat. 24, 3. kt. bude znamení p-u tvého?
— 27. tak bude i p. Syna člověka; 37.

Sk. 7, 52. předzvěstovali p. spravedlivého
1 Tes. 1, 9. jaký byl p. náš k vám; 2, 1.
2 Tim. 4, 1. v p-u svém slavném a království 
Jak. 5, 7. trpěliví buďte až do p-u Páně
2 Petr 1,16. Pána Jezukr. moc a p.
— 3, 4. kdež zaslibování o p-u jeho?

1 Jan 2,28. nebyli zahanbeni v p-u jeho
Příchozí.

1 M. 23, 4. hostem a p-ím jsem u vás 
2M. 2,21. p. jsem byl v zemi cizí; 18, 3.
— 12,19. tak p. jako zrozený v zemi
— 45. p. nebude jisti z něho
— 20,10. i p. kt. j. v branách tvých
— 22, 21. p-ímu neučiníš křivdy; 23, 9.

3 M. 19, 33. 5 M. 24, 17. 27, 19. 
Jer. 22, 3. Zach. 7, 10.

3 M. 19,10. p-ímu zanecháš toho; 23, 22.
— 24,22. jakož p-ímu, tak domácímu stane

se; 4 M. 15, 15. 16.
— 25,23. vy jste p. u mne; 1 Par. 29, 15.
— 35. p. živiti se bude při tobě

5 M. 1,16. suďte spravedlivě i mezi p-ím
— 10,18. Bůh miluje také p-ího
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5M. 14,21. p-ímu, kt. j. v branách tvých
— 24,17. nepřevrátíš soudu p-ímu; 27, 19.

2 Sam. 1,13. syn mužé p-ího jsem Amalechit.
1 Par. 2, 55. Cinejšti p. z Amata, otce Rechab. 
2. 39,13. nebo jsem p. a podruh u tebe
— 94, 6. (až dokud) vdovy a p. mordo va ti
— 119,19. p. jsem na tom světě
— 146, 9. Hospodin ostříhá p-ich

Jer. 7, 6. p-iho neutisknete; Zach. 7, 10.
— 14, 8. proč býti máš jako p. v zemi?

Ez. 47,22. bude vám v dědictví i p-ím 
Luk. 24, 18. ty sám jsi z p-ích do Jeruzaléma 
Sk. 2,10. p. Římané, 2idé i v nově obrácení 
Ef. 2,19. aj, již tedy nejste hosté á p.
2id. 11,13. vyznávali, že jsou hosté a p.
1 Petr 1, 1. p-ím rozptýleným v Pontu
— 2,11. abyste jakožto p. zdržovali se

Příchylnější.
2 Kor. 7,15. srdce jeho k vám j. p.

Příchylnost,
Řím. 10, 1. p. s zvláštní libosti srdce

Přichytiti se.
5 M. 28,60. všecky neduhy Eg. p-í se tebe 
2Kr. 5,27. malomocenství Nám. p-i se tebe 
2. 41, 9. pomsta p-ila se ho
— 101, 3. nep-íť se mne

Přijat.
Sk. 15, 4. p-a ti jsou od cí rkve a od apošť.
1 Tim. 3,16. B. zjeven j. v těle, p. j. v slávu

Příjemnost.
Př. 1, 9. to přidá p-i hlavě tvé
— 4, 9. přidá hlavě tvé p-i
— 22,11. v čich rtech j. p.
— 31,30. oklamavatelná j. p.

2 Kor. 4, 2. v p. uvodíce sebe u každého

Příjemnější.
2. 69, 32. bude to p. H., nežli vůl

Příjemný.
1 M. 3, 6. že dobrý j. k jídlu i p. očima
— 4, 7. zdaliž nebudeš p., budeš-li dobře
— 8,21. zachutnal H. vůni tu p-ou

2 M. 28,38. aby p-é je činil před H-em
— 29,18. vůně p-á; Ez. 16, 19.

3 M. 7,18. nebudeť p. ten, kt. ji obětoval
2 Sam. 1,26. byl jsi mi p. náramně
Est. 8, 5. já jsem-li p-á před očima jeho
2. 19,15. ať jsou slova úst mých tobě p-á
— 141, 2. budiž p-á modlitba má

Př. 21,10. ani přítel jeho jemu p. nebývá
Kaz. 10,12. slova úst moudrého jsou p-á
— 11, 7. p-éť j. zajisté světlo

Iz. 60, 7. skopcové obětováni, p-i budou
Jer. 6,20. aniž oběti vaše jsou mi p-é
— 24, 5. tak mně p-i budou zajatí Judšti 

Sk. 10,35. kdož čini spravedlnost, p. j.
Řím. 14,18. milý j. Bohu a lidem p.
— 15,31. aby služba má p-á byla svátým 

Kol. 4, 6. řeč vaše vždycky budiž p-á

Přijeti.
2 Kr. 9,18. přijel posel až k nim, ale 
Ab. 1, 8. jezdci jeho z daleka p-dou 
Sk. 25, 1. po 3 dnech p-el z Cezaree 

Přijetí.
Řím. 9, 4. jejichž j. p. za syny
— 11,15. co zase jich p., než život?

2id. 10,26. bychom hřešili po p. známosti
Příjezd.

2 Kr. 9,20. p. j. jako p. Jéhu syna Namsi 
Přijímač.

Sk. 10,34. že Bůh není p. osob 
Přijímání.

Řím. 2,11. není p. osob u Boha; Kol. 3, 25. 
Ef. 6, 9.

1 Tim. 5,21. abys ostříhal bez p. osob 
Jak. 2, 1. nepřipojujtež p. osob k víře
1 Petr 1,17. kt. bez p. osob soudí 

Přijímati.
5M. 1,17. nebudete p. osoby v soudu

10,17. Bůh nep-á osoby 
Job 2,10. zlých (věci) nebudeme p.?
— 13, 8. osobu jeho p. budete?
— 34,19. tomu, kt. nep-á osob knížat 

2. 82, 2. osoby nešlechetných p.?
Př. 10, 8. moudré srdce p-á přikázaní
— 15,32. kdož p-á domlouváni, má rozum
— 24, 23. p. osobu, není dobré; 28, 21. (18, 5.) 

Kaz. 4,13. kt. neumí již ani napomenuti p. 
Mal. 1,13. to-liž mám p. z ruky vaši?
Mat. 10,40. kdo vás p-á, mne p-á, kdo mne p-á,
— 41. kdo p-á proroka; kdož p-á sprav.
— 13,20. hned (slovo) s radosti p-á
— 18, 5. mneť p-á; Mk. 9, 37. Luk. 9, 48.

Jan 13, 20.
— 25,35. hostem jsem byl, a p-ali jste mne 

Mk. 4,16. hned s radosti p-a ji
— 9,37. ne mneť p-á, ale toho, kt. mne

poslal; Luk. 9* 48. Jan 13, 20.
Luk. 8,13. ti (s radosti) p-a ji slovo
— 15, 2. tento hříšníky p-á a jí s nimi
— 20,21. nep-áš osoby, ale v pravdě 

Jan 3,11. ale svědectví našeho ňep-áte
— 32. ale svědectví jeho žádný nep-á
— 33. kdož p-á svědectví jeho, zpečetil
— 5,34. jáť nep-ám svědectví od člověka
— 41. chvály od lidí nep-ám
— 43. nep-áte mne
— 12,48. kdož nep-á slov mých
— 13,20. kdo p-á toho, kohož bych já poslal 

Sk. 2,46. p-ali pokrm s potěšením
— 28,30. Pavel p-al všecky, k t přicházeli 

Řím. 5,17. dar spravedlnosti p-aji
— 14, 1. mdlého u víře p-ejte
— 15, 7. p-ejte se vespolek, jakož i Kr. p-al 

Gal. 2, 6. Bůhť osoby člověka nep-á
1 Tim. 4, 4. což se s diků činěním p-á
— 5,10. jestliže do domu pocestné p-ala
— 11. mladých vdov nep-ej

. — ■ 19. proti staršímu žaloby nep-ej
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Žid. 11,35. ženy p-aly mrtvé své vzkříšené
— 12, 6. Švihá každého, kt. za syna p-á
— 28. království p-ajíce nepohnutelné
— 13, 2. nevěděvše, anděly za hostě p-ali 

Jak. 1,21. s tichostí p-ejte vsáté slovo
— 2, 9. pakliť osoby p-áte, hřešíte

1 Jan 5, 9. poněvadž svědectví lidské p-áme
2 Jan 10. nep-ejte ho do domu
3 Jan 8. mámeť my takové p.
— 9. ale Diotrefes nep-á nás; 10.

Zj. 2,17. kt. žádný neví, než kdož je p-á

Přij íti (přijmu).
1 M. 4,11. od země, kt. přijala krev bratra
— 33,11. přijmi, prosím, dar můj obětovaný

3 M. 19,15. nepřijmeš osoby chudého
4 M. 23,20. abych dobrořečil, přijal jsem to 
Joz. 9,14. přijali to z pokrmů jejich 
Soud. 19,18. není, kdo by mne přijal do domu 
Est. 4, 4. poslala šaty, ale on jich nep-al 
Job 42, 8. jistě obličej jeho přijmu; 9.
Ž. 6,10. H. modlitbu mou přijal
— 24, 5. přijme požehnání od H.
— 39,13. volání mé přijmi v uši své
— 49,16. z moci pekla, když mne přijme
— 51,18. aniž bys zápalu přijal
— 73,24. potom v slávu přijmeš mne
— 141, 5. přijmu to za dobrodiní

Př. 2, 1. synu můj! přijmeš-li slova má
— 4, 8. poctí tě, když ji přijmeš
— 8,10. přijmětež cvičeni mé raději 

Jer. 2,30. (synové vaši) kázně nepřijali 
Ez. 3,10. všecka slova má přijmi v srdce
— 20, 40. tam je laskavě přijmu; 42, 2.

Mal. 1,10. oběti nepřijmu z ruky vaší
Mat. 1,20. neboj se p. Marie manželky; 24.
— 10,14. kdožkoli nepřijal by vás
— 11,14. a chcete-li p., onť j. Eliáš
— 18, 5. kdož by koli přijal pacholátko
— 16. přijmi k sobě ještě 1 aneb dva
— 25, 38. hostě, a přijali jsme?
— 43. hostem, a nepřijali jste mne 

Mk. 6,11. kdož by koli vás nepřijali
—  9, 37. kdož by jedno z takových přijal

kdož by mne koli přijal
— 10,15. kdož by nepřijal království B.
— 15,23. dávali mu víno: ale on nepřijal 

Luk. 1,54. přijal Izraele, služebníka svého
— 8, 40. že přijal jej zástup
— 9, 5. kt. by vás koli nepřijali
— 48. kdož koli přijal by dítě toto

kdož by koli mne přijal
— 53. ale nepřijali ho, protože obličej
— 10, 8. přijali by vás, jezte, což
— 10. a nepřijali by vás, rcetež
— 38. Marta přijala jej do domu
— 11,26. přijme k sobě jiných 7 duchů
— 15,27. zabil tele, že ho zdravého přijal
— 16, 4. aby přijali mne do svých domů
— 9. aby přijali vás do věčných stanů
— 19, 6. Zacheus přijal jej radostně
— 12. aby přijal království; 15.

Jan 1,11. vlastní jeho nepřijali ho
— 12. kt. pak koli přijali jej
— 4, 45. přijali jej Galilejští
— 5, 43. ve jménu svém, toho přijmete
— 7, 39. kteréhož měli p. věřící v něho
— 14,17. jehož svět nemůže p.
— 17, 8. přijali, a poznali, že jsem od tebe
— 20,22. řekl jim: Přijměte Ducha svátého
— 21,25. ten svět nemohl p. těch knih 

Sk. 1, 8. přijmete moc Ducha svátého
— 2,38. přijmete dar Ducha svátého
— 41. kt. ochotně přijali slova jeho
— 3,21. kteréhož, musejí p. nebesa
— 7,38. kt. přijal slova živá
— 59. Pane Ježíši, přijmi ducha mého
— 8,14. že by Samaří přijala slovo Boží
— 15. aby přijali Ducha sv.; 17. 10, 47.

19, 2. 1 Koi. 2, 12. Gal. 3, 2. 14.
— 19. ať přijme Ducha svátého
— 9,19. přijav pokrm, posilnil se
— 17,11. přijali slovo B. se vší chtivostí
— 18,27. psali učedlníkům, aby jej přijali
— 21,17. vděčně nás přijali bratří
— 22,18. nepřijmou svědectví tvého o mně
— 28, 2. lidé ostrova přijali nás všecky
— 7. přijav nás k sobě za tři dni 

Řím. 1, 5. jsme přijali milost a apoštolství
— 8,15. nepřijali jste ducha služby

ale přijali jste Ducha synovství
— 14, 3. nebo Bůh přijal jej
— 15, 7. jakož i Kr. přijal nás v slávu B.
— 16, 2. abyste ji přijali v Pánu

1 Kor. 2,12. nepřijali jsme ducha světa
— 11,23. přijal jsem ode Pána, což i vydal

2 Kor. 5,10. aby přijal každý to, co působil
— 6,17. a já přijmu vás
— 7, 2. přijmětež nás
— 15. kterak jste ho s bázni přijali
— 8, 4. tu milost a sbírku na se přijali
— 11, 4. ducha přijali, kt. jste nepřijali 

Gal. 1, 9. evang., mimo to, kt. jste přijali
— 12. aniž jsem já ho přijal od člověka
— 4, 5. abychom právo synů přijali
— 14. jako anděla B. přijali jste mne 

Fil. 2, 7. způsob služebníka přijav
— 29. přijmětež jej v Pánu se vší 

Kol. 2, 6. jakž jste přijali Kr., tak v něm
— 4,10. přišel-li by k vám, přijmětež jej

1 Tes. 1, 6. přijavše slovo ve mnohé úzkosti
— 2,13. přijavše slovo Boží

přijali jste ne jako slovo lidské
2 Tes. 2,10. proto že lásky pravdy nepřijali 
Žid. 2,16. nikoli nepřijal andělů

ale símě Abrahamovo přijal
— 9,15. zaslibeni věčného dědictví přijali
— 11,11. věrou Sára moc ku početl přijala
— 19. jej jako vzkříšeného přijal
— 31. Haab nezahynula, přijavši Špehéře 

Jak. 2,25. ospravedlněna j., přijavši posly
— 5, 7. až by přijal podzimní déšť

2 Petr 1,17. přijalť od B. Otce čest a slávu
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Zj. 4,11. hoden jsi, Pane, p. slávu
— 14,11. jestliže kdo přijme znameni Šelmy
— 19,20. kt. přijali znamení šelmy
— 20, 4. aniž přijali znameni jejího

Přijíti (přijdu).
A. Přijíti.

5 M. 1,22. města, do nichž bychom p. měli
Iz. 44, 7. kdo to, což p. má, oznámiti mohou
Mal. 4, 1. zažhne je ten den, kt. p. má
Mat. 11, 3. ty-li jsi ten, kt. p. má?
— 14. onť j. Eliáš, kt. p. měl
— 14,28. rozkaž mi k sobě p. po vodě
— 22, 3. (pozvaní) nechtěli p.
— 24, 42. v kterou hodinu Pán váš p. má
— 43. v kt. bděni zloděj p.; Luk. 12, 39.
— 48. prodlívá pán můj p.; Luk. 12, 45. 

Mk. 8,34. chce-li kdo za mnou p.; Luk. 9, 23. 
Luk. 14,20. protož nemohu p.
Jan 5, 40. nechcete p. ke mně
— 6, 44. žádný nemůž p. ke mně
— 7, 34. kdež já budu, vy nemůžete p.; 36.
— 42. že z Betléma p. má Kristus
— 18, 4. věda všecko, což p. mělo na něj 

Řím. 1,10. byla-li by vůle Boží, k vám p.
1 Kor. 4,18. jako bych neměl k vám p.
2 Kor. 5, 8. vyjiti z těla a p. ku Pánu
2 Tim. 3, 7. ku poznáni pravdy p. nemohou
1 Jan 2,18. že antikrist p, má
Zj. 1, 4. kt. jest, kt. byl a kt. p. má
— 8. kt. p. má, ten všemohoucí
— 4, 8. kt. byl a jest i p. má
— 11,17. kt. jsi, kt. byl, a kt. p. máš 

B. Přijdu, -es, -e, atd. Přijď! -te!
1 M. 4,14. p-e na to, že zabije mne
— 42,15. až p-e bratr váš mladší; 44, 23.
— 44, 31. p-e na to, když uzří
— 45, 9. p-iž ke mně, neprodlévej
— 49,10. dokudž nep-e Sílo

2M. 20,24. p-u k tobě a požehnám tobě
— 22, 9. před soudce p-e pře obou

3 M. 25, 27. tak zase p-e k statku svému
4M. 11,23. uzříš, p-e-li na to, což jsem mluvil
— 32,23. pomsta vaše p-e na vás 

5M. 28, 2. p-ou na tě požehnáni tato
— 15. p-ou na tě zlořečenství
— 30, 1. když p-ou na tě všecka slova
— 31,21. když p-ou na něj mnohé zlé věci

29. p-e na vás zlé v posledních dnech
1 Sam.14, 9. počkejte, až p-eme k vám
— 26,22. nechť p-e někdo ze služebníků
— 28,10. nep-e na tě trestáni pro tu věc 

Est. 4,14. vysvobozeni Židům p-e odjinud 
Job 13,13. přijď na mne cokoli
— 16. před obličej jeho pokrytec nep-e
— 14,14. až p-e proměna při mně
— 22,21. skrze to p-e tobě všecko dobré
— 27, 9. když na něj p-e ssouženi

2. 40,16. p-iž na ně spuštěni
— 101, 2. opatrně se miti budu, až p-eš ke mně
— 102, 2. voláni mé p-iž k tobě
— 119,77. p-tež na mne slitováni tvá

Ž. 126, 6. p-a s plésáním snášeti b. snopy
Př. 1,26. když p-e to, čeho se bojite
— 27. když p-e jako hrozné zpuštěni

když p-e na vás trápení
— 6,11. v tom p-e jako pocestný chudoba
— 18, 3. když p-e bezbožný, přicházi
— 28,22. nic nevěda, že nouze na něj p-e 

Iz. 3,14. H. k soudu p-e
— 5,26. rychle a prudce p-e
— 19, 3. na nic p-e duch Egyptských
— 8. na nouzi p-ou
— 21,12. navraťte se, p-te
— 27, 6. na to p-e, že se vkoření Jákob
— 13. p-ou, kt. byli zahynuli
— 28,15. pomsta nep-e na nás
— 35, 4. Bůh váš s pomstou p-e

s odplatou Bůh sám p-e
— 10. p-ou na Sión s prozpěvováním
— 40,10. Panovník H. proti silnému p-e
— 41,12. na nic p-ou, jenž s tebou válčí
— 45,14. muži veliké postavy k tobě p-ou
— 49,18. shromáždíce se p-ou k tobě; 60, 4.
— 51,11. kt. vykoupil H., p-ou na Sión
— 59,20. p-e k Siónu vykupitel
— 60, 5. síla pohanů p-e k tobě
— 6. všickni ti ze Sáby p-ou
— 66,15. H. v ohni p-e

Jer. 23,17. říkají: Nep-eť na vás nic zlého
— 31,12. p-ou a prozpěvovati budou
— 46,18. jako Karmel, tak toto p-e
— 21. když den bídy jejich p-e 

Ez. 21,27. až p-e ten, jenž má právo
— 33, 33. když to p-e, tedy zvědí, že prorok
— 37, 9. ode čtyř větrů přijď duchu
— 38, 9. p-eŠ jako bouře

Dan. 11,13. po dokonání času nenadále p-e
— 12,12. blahoslavený, kdož p-e ke dnům 

Oz. 9, 7. p-ou dnové navštívení, p-ou
— 13,15. p-e vítr východní od pouště 

Sof. 2, 2. prvé než uloženi p-e
Ag. 2, 8. p-ou k Žádoucímu národům
Zach. 9, 9. král tvůj p-e tobě spravedlivý
Mal. 4, 5. nežli p-e den H. veliký; Sk. 2, 20.
Mat. 6,10. přijď království tvé; Luk. 11, 2.
— 8, 7. já p-u a uzdravim ho
— 9. jinému: P-ďl a p-e; Luk. 7, 8.
— 11. p-ou mnozí od východu i od záp.
— 9,15. p-ou dnové; Mk. 2, 20. Luk. 5, 35.

17, 22. 21, 6.
— 23,36. p-ou tyto věci na pokolení toto
— 24, 5. p-ou pod jménem mým; Mk. 13, 6.

14. tehdáž p-e skonáni
— 44. se nenadějete, Syn Člověka p-e
— 27, 49. pohledíme, p-eli Eliáš; Mk. 15, 36. 

Mk. 9,12. Eliáš p-a nejprvé, napraví
— 13,36. aby snad p-a v nenadále

Luk. 9,26. když p-e (Syn člov.) v slávě své
— 13,35. nikoli mne neuzříte, ažť p-e
— 15, 6. p-a domů, svolal by přátely
— 17,20. kdy p-e království Boži?

nep-eť království Boži s šetřením
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Luk. 19,13. kupčtež, dokudž nep-u
— 21, 8. mnozí p-ou ve jménu mém
— 35. jako osidlo p-e na všecky
— 23,42. rozpomeň se na mne, když p-eš 

Jan 4,35. čtyři měsícové a žeň p-e
— 5,25. p-e hodina, když mrtvi uslyší
— 28. p-e hodina, v kt. všickni
— 6, 37. což mi dává Otec, ke mně p-e

kdož ke mně p-e, nevyvrhu ven
— 7,27. Kristus když p-e; 31.
— 41. zdaliž z Galilee p-e Kristus?
— 11, 48. p-ou Římané a odejmou místo naše
— 14, 3. zase p-u a poberu vás k sobě
— 18. neopustímť vás, p-uť k vám
— 23. k němu p-eme a příbytek
— 15,26. když p-e ten Utěšitel
— 16, 2. p-eť čas, že kdož vás mordovati
— 4. když p-e ten čas, rozpomenuli se
— 7. neodejdu-liť, Utěšitel nep-e k vám
— 8. on p-a, obviňovati bude svět
— 13. když p-e ten Duch pravdy
— 25. p-eť hodina, když více nebudu
— 32. p-eť hodina, anobrž již přišla
— 21,22. chci-li ho nechá ti, dokudž nep-u 

Sk. 1,11. tento Ježíš takť p-e
— 2,20. prvé než p-e ten den Páně
— 13,41. potupníci na nic p-te 

Řím. 11,26. p-e ze Siona vysvoboditel
1 Kor. 4,19. p-uť k vám brzo, bude-li Pán
— 11,26. smrt Páně zvěstujete, dokudž nep-e
— 34. jiné pak věci, když p-u, zřídím
— 16, 3. když p-u, kterékoli schválíte

2 Kor. 10,11. takoví budeme i v skutku, p-ouce 
Fil. 1,19. vím, že mi to p-e k spasení
— 2,24. že i sám brzo p-u k vám

1 Tes. 5, 2. jako zloděj v noci p-e; 2 Petr 3, 10.
— 3. rychle p-e na ně zahynutí

2 Tes. 1,10. když p-e, aby oslaven byl
— 2, 3. leč až prve p-e odstoupení

1 Tim. 4,13. dokudž nep-u, buď pilen čítání
2 Tim. 2,26. aby sami k sobě p-ouce, dobyli 
Žid. 10,37. ten, kt. p. má, přijde
— 11, 8. Abraham šel, nevěda, kam p-e

2 Petr 3, 3. p-ou v posledních dnech posměvači 
Zj. 2, 5. p-u na tebe rychle; 22, 7.
— 25. což máte, držte, dokudž nep-u
— 3, 3. p-uť na tě jako zloděj

nezvíš, v kt. hodinu na tě p-u
— 11. aj, p-uť brzy; 22, 12.
— 22,17. kdož slyší, rciž: Přijď

kdož žízní, p-iž
— 20. jistěť p-u brzo, amen.

p-iž tedy, Pane Ježíši!

C. Přišel, -a, -o9 atd. (by ) Přišed, -ši, -še.
1 M. 7,10. vody potopy p-y na zemi
— 19, 1. p-i dva andělé do Sodomy
— 20, 3. p-d Bůh k Abimelechovi
— 26,27. z jaké příčiny p-i jste ke mně?
— 27,35. p-1 bratr tvůj podvodně
— 31,24. p-d Bůh k Lábanovi ve snách
— 39,14. p-1 ke mně, aby ležel se mnou; 17.

1 M. 43,26. tedy p-1 Jozef domů
— 44,29. p-o by na něj něco zlého
— 34. trápení, kt. by p-o na otce mého

2 M. 1,10. když by p-a válka
— 2,17. jakž jste to dnes tak brzo p-y?
— 3, 1. Mojžíš p-1 až k hoře Boží Oréb
— 7, 23. Farao p-1 do domu svého
— 20,20. pro zkušení vás sám Bůh p-1

4 M. 20,14. víš o těžkostech, kt. p-y na nás
— 22, 7. starší Moabšti p-i k Balámovi
— 9. p-1 Bůh k Balámovi; 20.

5M. 12, 9. dosavad nep-i jste k odpočinutí
— 31,17. ne proto p-y na mne zlé věci?

Joz. 9, 9. ze země daleké p-i služebnici
— 15,18. když p-a k němu; Soud. 1, 14.
— 19,47. p-o pomezí synům Dan. příliš malé
— 22,20. p-o rozhněvání na shromážděni 

Soud. 5,23. nep-i na pomoc H-u
— 6,13. pročež na nás p-o všecko toto?
— 9,26. Gál p-1 do Síchem
— 15,12. p-i jsme, abychom tě svázali
— 14. p-1 na něj Duch Hosp.
— 19,13. abychom p-i k některému z míst 

Rut 1,19. když p-y do Betléma
1 Sam. 4, 7. p-1 Bůh do vojska jejich
— 11, 9. p-i poslové a oznámili
— 16,16. když by p-1 na tě duch Boži zlý
— 25, 8. v den veselý p-i jsme 

2Sam.l2, 1. (Nátan) p-d k (Davidovi)
— 4. když p-1 pocestný k bohatému
— 19, 7. zlé věci, kt. na tebe p-y
— 24,21. proč p-1 pán můj král k služ. svému

1 Kr. 21, 4. p-1 Achab do domu svého
— 5. v tom p-ši k němu Jezábel

1 Par. 27,24. p-1 hněv Boží na Izraele
2 Par. 6>22. p-a by ta přísaha před oltář
—  30, 5. aby p-i k slavení velikonoci 
Ezd. 3, 8. kt. p-i z zajeti do Jeruzaléma 
Neh. 9,32. že ty těžkosti na nás p-y
— 13, 7. když jsem p-1 do Jeruzaléma 

Job 1, 6. p-1 také i satan mezi ně; 2, 1.
— 2,11. tři přátelé Jobovi p-i
— 3,25. čehož jsem se obával, p-o na mne
— 26. až p-o pokušení toto
— 4, 5. jakž toto p-o na tebe, těžce to
— 29,25. p-l-li jsem kdy k nim 

Ž. 44,18. všecko to p-ó na nás
— 55, 6. bázeň a strach p-1 na mne
— 102,14. čas uložený p-1
— 105,31. řekl, i p-a směsice žižal
— 34. řekl, i p-y kobylky
— 107, 7. vedl je, aby p-i do města k bydlení
— 116, 3. truchlost p-a na mne
— 121, 1. odkudž by mi p-a pomoc 

Pis. 2,12. čas prozpěvování p-1
Iz. 37,29. tvé zpouzeni p-o v uši mé

odvedu tě zase cestou, kt. jsi p-1
— 60, 1. p-o světlo tvé, a sláva H-ova 

Jer. 27, 7. dokudž by nep-1 čas země i jeho
— 50, 31. p-1 den tvůj, čas, abych tě navštívil 

Ez. 7, Í0. přicházeje p-o to jitro
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Dan. 4,25. všecko to p-o na krále Nabuch.
— 7,22. až p-1 Starý dnů

Jon. 1, 3. p-d do Joppe našel lodi
Ag. 1, 2. nep-1 čas, v němž by dům H.
Mat. 5,17. že bych p-1 rušiti zákona
— 7,25. spadl příval a p-y řeky
— 8,29. p-l jsi sem trápiti nás
— 9,10. mnozí celní a hříšníci p-še
— 13. nep-1 jsem volati spravedlivých
— 10,34. že bych p-1 pokoj dáti

nep-lť jsem, abych pokoj uvedl
— 35. p-1 jsem, abych rozdělil člověka
— 11,18. p-1 Jan, nejeda ani; Luk. 7, 33.
— 19. p-1 Syn člověka, jeda; Luk. 7, 34.
— 12,28. p-loť j. mezi vás království Boží
— 13,25. p-1 nepřítel a nasál koukole
— 15,30. p-li k němu zástupové
— 18,11. p-1 Syn člověka, aby; Luk. 19, 10.
— 20,10. p-še pak první, domnívali se
— 28. nep-1, aby jemu slouženo bylo
— 26, 50. příteli, nač jsi p-1?

Mk. 1,24. p-1 jsi zatratiti nás? Luk. 4, 34.
— 2,17. nep-lť jsem volati spravedlivých
— 38. nebo na to jsem p-1
— 3, 31. p-li bratří a matka jeho
— 5,27. p-la v zástupu po zadu
— 6,21. když p-1 den příhodný
— 11,10. kt. p-lo ve jménu Páně
— 13. když p-1 k němu, nic nenalezl
— 14, 41. p-1 po třetí a řekl jim: Spětež
— 43. p-1 Jidáš, kt. byl jeden ze 12
— 16, 2. p-ly k hrobu (Jan 20, 4. 6.)

Luk. 1, 43. aby p-la matka Pána mého ke mně?
— 2,16. p-li chvátajíce a nalezli Marii
— 38. v touž hodinu p-dši chválila Pána
— 7, 4. p-dše k Ježíšovi, prosili ho
— 9, 56. Syn člověka nep-1 zatracovati
— 15,17. p-d pak sám k sobě, řekl
— 27. bratr tvůj p-1
— 17, 1. není možné, aby nep-la pohoršení 

Jan 1,11. do svého vlastního p-1
— 15. po mně p-d, předšel mne; 27.
— 2, 4. ještě nep-la hodina má
— 3,26. p-li k Janovi a řekli jemu
— 31. kdožť s hůry p-1, nade všeckyť j.

kt. s nebe p-1, nade všecky j.
— 4,27. v tom p-li učedlníci jeho
— 7, 6. čas můj ještě nep-1
— 28. nep-lť jsem sám od sebe
— 8,42. já jsem z Boha pošel a p-1; 16,28.

aniž jsem sám od sebe p-1
— 9,39. na soud p-1 jsem na tento svět
— 10,10. já jsem p-1, aby život měly
— 11,56. co se vám zdá, že nep-1 k svátku
— 12, 9. p-li, ne pro Ježíše toliko
— 23. p-lať hodina, aby oslaven byl
— 27. proto jsem p-1 k hodině této
— 28. tedy p-1 hlas s nebe
— 46. já světlo jsem na svět jsem p-1 

47. nep-1 jsem, abych soudil svět
— 13, 1. věda Ježíš, že p-la hodina jeho

Jan 15,22. kdybych byl nep-1 a nemluvil
— 16,21. nebo p-a hodina její
— 28. vyšelť jsem od Otce a p-1 na svět
— 30. věříme, že jsi od Boha p-1
— 17, 1. Otče, p-ať hodina, oslaviž
— 18, 37. proto jsem na svět p-1
— 20, 6. p-1 Šimon Petr, za ním jda
— 19. p-1 Ježíš a stál uprostřed; 26.

Sk. 2, 1. když p-1 den padesátý
— 43. p-a na všelikou duši bázeň
— 3,19. když by p-li časové rozvlaženi
— 5,22. služebnici p-dše, nenalezli
— 8, 1. p-lo veliké protivenství na církev
— 15. kt. p-dŠe, modlili se za ně
— 24. aby na mne nep-lo něco z věcí
— 10,29. bez odporu p-1 jsem, povolán jsa
— 33. ty jsi dobře učinil, žes p-1

11, 2. když p-1 Petr do Jeruzaléma
— 13, 31. jenž spolu s ním p-li do Jeruz.
— 17,15. aby p-li k němu, což nejspíše
— 18,19. p-d do Efezu, nechal jich tu
— 21,10. p-1 prorok nějaký z Judstva
— 24, 7. p-d hejtman Lyziáš
— 11. jakž jsem p-1 do Jeruzaléma 

Řím. 3, 8. čiňme zlé věci, aby p-y dobré
— 5,12. tak na všecky lidi smrt p-la
— 18. skrze pád jeden p-la vina

skrze ospravedlnění p-la milost 
9,31. k zákonu spravedlnosti nep-1

— 11,11. spasení p-lo pohanům
1 Kor. 4, 5. nesuďte před časem, až by p-1 Pán
— 13,10. jakž by p-lo dokonalé 

Gal. 3,23. prvé než p-la víra
Fil. 1,12. to k prospěchu evangelium p-lo
— 3,11. zda bych p-1 k vzkříšení

1 Tim. 1,15. Kristus Ježíš p-1 na svět
— 2, 4. aby k známosti pravdy p-li

2 Tim. 4, 9. přičiň se, abys ke mně brzo p-1 
1 Petr 3,19. i těm duchům p-d kázal
1 Jan 5, 6. kt. p-1 skrze vodu a krev 
Zj. 14, 7. p-la hodina soudu jeho
— 15. p-la tobě hodina žně

17,10. jiný ještě nep-1
— 19, 7. p-la svatba Beránkova

Příjmí.
Iz. 45, 4. jmenoval jsem tě p-ím tvým 
Mat. 10, 3. Lebbeus, p-ím Taddeus 
Sk. 1,23. Barsabáš, kt. měl p. Justus
— 4, 36. Jozes, kt. p. měl Barnabáš
— 10, 5. Šimon, kt. má p. Petr; 18.
— 12,12. Jan, kt. p. měl Marek; 25.

Přikázaní.
2 M. 6,13. H. p. dal jim k synům Izrael.
— 16,28. zpěčovati se p. mých ostříhati
— 20, 6. kt. ostříhají p. mých; 5 M. 5,10. 7,9* 

3M. 18,30. ostříhejte p. mých; 22, 31.
— 27,34. tať j. p., kt. přikázal H.

4M. 14,41. proč přestupuješ p. H.?
— 15,40. abyste činili všecka p. má

5M. 4, 2. abyste p. H. B. svého zachovali
— 7, 9. smlouvy těm, kt. ostřihají p.
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5M. 11,27. budete-li poslouchat! p. H.
— 28. zlořečeni, byste neposlouchali p. H.
— 30,11. p., kt. přikazuji tobě dnes

1 Sam.13,13. nezachovals p. H. Boha svého
1 Kr. 2, 3. ostříhej p. H. Boha svého
— 3, 3. chodě v p-ích Davida, otce svého 

Job 23,12. aniž od p. rtů jeho uchýlil jsem 
2. 19, 9. p. H. čisté, osvěcující oči
— 103,18. pamatují na p. jeho, aby je činili
— 112, 1. v p-ích jeho má velikou libost
— 119, 6. když budu patřiti na p. tvá
— 10. nedopouštějž blouditi od p. tvých
— 15. o p-ích tvých přemyšluji
— 19. neukrývejž přede mnou p. svých
— 21. vyhlazuješ, kt. bloudi od p. tvých 

35. dej, ať chodím cestou p. tvých
— 47. rozkoš v p-ích tvých; 48. 127. 143.
— 63. těch, kt. ostříhají p. tvých
— 66. nebo jsem p-ím tvým uvěřil
— 69. celým srdcem ostříhám p. tvých
— 73. dej mi rozum, abych se naučil p-ím
— 78. já přemyšluji o p-ích tvých
— 86. všecka p. tvá j. pravda; 151.
— 98. moudřejšího mne činíš p-ími
— 100. p. tvých ostříhám
— 104. z p. tvých rozumnosti jsem nabyl
— 115. abych ostříhal p. Boha svého
— 127. miluji p. tvá více nežli zlato
— 131. p. tvých jsem žádostiv
— 143. p. tvá jsou mé rozkoše
— 166. p. tvá vykonávám
— 172. všecka p. tvá jsou spravedlnost
— 173. neboť jsem sobě zvolil p. tvá
— 176. nebo se na p. tvá nezapomínám 

Př. 3, 1. p. mých nechať ostříhá srdce tvé
— 4, 4. ostříhejž p. mých; 7, 2.
— 6,20. ostříhejž p. otce svého
— 23. nebo p. j. svíce

Kaz. 12,13. Boha se boj a p. jeho ostříhej
Iz. 48,18. ó kdybys byl šetřil p. mých!
Mal. 2, 4. poslal jsem k vám p. to
Mat. 5,19. zrušil-li by kdo jedno z p.
— 15, 3. proč i vy přestupujete p. Boží?
— 6. zlehčili jste p. Boží
— 19,17. vjíti do života, ostříhej p.
— 22,36. kt. j. p. veliké v zákoně?
— 38. to j. přední a veliké p.

40. na těch dvou p-ích všecken zákon
Mk. 7, 8. opustivše p. Boží, držíte
— 10,19. p. umíš: Nezcizoložíš, nezabiješ
— 12,28. p. první ze všech; 29. 30.
— 31. většího p. nad tato není 

Luk. 1, 6. chodíce ve všech p-ích Páně
— 15,29. nikdy jsem p. tvého nepřestoupil 

Jan 12, 49. Otec, on mi p. dal, co bych měl
— 50. p. jeho j. život věčný
— 13,34. p. nové dávám vám, abyste se milov.
— 14,15. p. mých ostříhejte
— 21. kdož by měl p. má a ostříhal
— 15,10. budete-li zachovávati p. má

jakož i já p. Otce svého zachoval

Jan 15,12. totoť j. p. mé, abyste se milovali 
Sk. 1, 2. dav p. apoštolům, vzhůru vzat j. 
Řím. 7, 8. příčinu vzav hřích skrze p.
— 9. když přišlo p., nřích ožil
— 10. to p., j. mi k smrti
— 11. hřích skrze to p. mne zabil
— 7,12. p. svaté i spravedlivé a dobré
— 13. velmi hřešící hřích skrze p.
— 13, 9. jest-li kt. jiné p., v tomto slovu 

1 Kor. 7,19. ale zachováváni p. Božích
— 14,37. co vám píši, žeť jsou p. Páně 

Ef. 2,15. zákon p. v ustanoveních
— 6, 2. toť j. p. první se zaslíbením 

Kol. 2,22. podlé p. a učení lidských
1 Tes. 4, 2. jaká p. vydali jsme vám 
1 Tim. 1, 5. konec p. j. láska
— 18. totoť p. poroučím tobě, synu
— 6,14. abys ostříhal p. tohoto jsa bez

1 Jan 2, 3. jestliže p. jeho ostřiháme
— 4. a p. jeho neostříhá
— 7. ne nové p. píši vám

ale p. staré; (2 Jan 5. 6.) 
to p. staré jestiť slovo to

— 8. a zase p. nové píši vám
— 3,22. nebo p. jeho ostříháme
— 23. totoť j. p. jeho, abychom věřili

jakož nám vydal p.
— 24. kdož ostříhá p. jeho, v němť
— 4,21. totoť p. máme od něho
— 5, 2. když p. jeho ostříháme; 3.
— 3. a p. jeho nejsou těžká

2 Jan 4. jakož jsme p. vzali od Otce
— 5. ne jako nové p. předkládaje
— 6. abychom chodili podlé p. jeho
— p. toto j., jakž jste slýchali od 

Zj. 12,17. kt. ostříhají p. Božích; 14, 12.
— 22,14. blahoslavení, kt. zachovávají p.

Přikázáno.
Luk. 17,10. když učiníte všecko, což vám p.
Sk. 10,33. což j. koli p. tobě od Boha 

Přikazatel.
Luk. 17,13. Ježíši p-i, smiluj se nad námi 

Přikázati.
1 M. 7, 5. učinil Noé, jakž mu p-al H.
— 18,19. protož p-že synům svým

21, 4. jakž (Abrahamovi) p-al Bůh
— 26,11. p-al Abimelech všemu lidu
— 32, 4. p-al jim řka: Takto povězte Ezau
— 42, 25. p-al, aby naplněni byli pytlové

2 M. 5, 6. p-al Farao úředníkům nad lidem
— 7, 2. mluviti budeš, což tobě p-ži
— 6. M. a Aron jakž p-al jim H. tak učin.

3 M. 27,34. přikázáni, kt. p-al H. Mojžíšovi;
4 M. 30, 17. 36, 13.

5 M. 28, 8. p-že H. požehnání svému
2 Sam. 1,18. p-al, aby učeni byli stříleti
— 7, 7. jsem p-al pásti lid svůj Izrael.

1 Kr. 17, 4. krkavcům jsem p-al, aby tě krmili
— 9. aj, p-al jsem ženě vdově, aby tě 

Est. 3,12. psáno j. všecko tak, jakž p-al A. 
ž. 71, 3. p-al jsi ostříhati mne
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2. 91,11. andělům svým p-al o tobě, aby tě
— 105, 8. kt. p-al až do tisíce pokolení
— 111, 9. p-al na věky smlouvu svou
— 119, 4. ty jsi p-al, aby bylo ostříháno 

Jer. 1, 7. vše, cožť p-ži, mluv; (17.)
— 23, 32. neposlal, aniž jsem jim p-al
— 29,23. ve jménu mém, čehož jsem nep-al 

Pláč 3, 37. stalo se něco, a Pán nep-al?
Dan. 2,12. král p-al, aby zhubili mudrce 
Mat. 1,24. Jozef učinil, jakož mu p-al anděl
— 4, 6. že andělům svým p-al o tobě
— 8, 4. obětuj dar ten, kt. p-al Mojžíš
— 15, 4. p-al Bůh, řka: Cti otce svého i
— 28, 20. všecko, což jsem koli p-al vám 

Mk. 1,44. obětuj to, což p-al M.; Luk. 5, 14.
— 5,43. p-al jim pilně; 7, 36. 9, 9.

Luk. 4,10. že andělům svým p-že o tobě 
Jan 8, 5. v zákoně Mojžíš p-al nám
— 14, 31. jakož mi p-al Otec, tak činím 

Sk. 1, 4. p-al jim, aby z Jer. neodcházeli
— 4,17. s pohrůžkou p-žme jim, aby více
— 18. povolavše jich, p-ali jim
— 5,28. zdaliž jsme vám přísně nep-ali
— 40. p-ali, aby nemluvili ve jménu J.
— 10, 42. Ježíš p-al nám kázati lidu
— 13,47. neboť nám tak p-al Pán
— 23,30. p-av také i žalobníkům

1 Tes. 4,11. jsme p-ali vám; 2 Tes. 3, 6. 12.
1 Tim. 5, 7. p-ž, ať jsou bez úhony

Přikazovati.
1 M. 49,33. když přestal Jákob p. synům
5 M. 4, 2. nic k slovu, kt. já p-uji vám
— 6, 6. kt. já p-uji tobě dnes; 8, 1. 30, 11.
— 30, 2. ve všem, jakž já p-uji tobě dnes 

Jer. 1, 7. 17. mluv, což koli já p-uji tobě
— 26, 2. mluv všecka slova, kt. tobě p-uji
— 50,21. učiniž všecko, jakž, p-uji tobě 

Pláč 2,17. splnil H. řeč, kt. p-1
Luk. 4,36. že p-uje nečistým duchům; 8, 29.
— 8,25. že i větrům p-uje i vodám 

Jan 15,14. učiníte-li, což já p-uji vám
— 17. toto p-uji vám, abyste se milovali 

1 Kor. 7,10. manželům p-uji, ne já, ale Pán
1 Tim. 6,13. p-ujiť tobě před Bohem 

Příklad.
Soud. 8,16. dal na nich p. mužům Sochot 
Job 23,14. takových p-ů mnoho j. při něm 
2. 21, 7. vystavil za p. hojného požehnání 
Ez. 5,15. budeš k hroznému p-u národům 
Jan 13,15. p. dal jsem vám, abyste i vy činili
1 Kor. 10, 6. ty věci ku p-u nám se staly 
Fil. 3,17. jakož máte p. na nás
1 Tes. 1, 7. že jste učiněni p. všem věřicim
2 Tes. 3, 9. abychom se vám za p. vydali
1 Tim. 1,16. ku p-u těm, kt. maji uvěřiti
— 4,12. buď p-em věrných v řeči atd.

2 Tim. 1,13. mějž jistý p. zcuavých řečí 
Tit. 2, 7. sebe samého vydávaje za p.
2id. 4,11. aby neupadl v týž p. nedověry
— 9,23. věcí nebeských p-ové

Jak. 5,10. ku p-u snášeni protivenství

1 Petr 2,21. Kristus nám pozůstaviv p.
— 5, 3. ale p-em jsouce stádu

2 Petr 2, 6. p. budoucím bezbožníkům ukázav 
Juda 7. předložena za p.

Přikládati.
Job J .4 ,17. jeŠté p-áš k nepravosti mé
ž. 11, 2. p-ají šípy své na tětivo
— 21,13. na tětiva svá p. budeš proti
— 62,11. přibývalo-li by, nep-ejte srdce 

Kaz. 7,21. ne ke všechněm slovům p-ej mysli 
Ez. 24,10. p-aje dříví, rozněcuje oheň

Příkladně.
2 Sam.14,20. abych tak p vedla řeč tuto

Přikojiti.
1 Kr. 3,21. když jsem vstala, abych p-ila syna 

Přikopá.
Dan. 9,25. zase vzdělána bude ulice a p. 

Příkrý.
1 Sam.14, 4. skála p-á s této strany 

skála p-á s oné strany 
Neh. 4,13. postavil jsem na místech p-ých

Přikryt.
1 M. 7,19. že p-y jsou všecky hory nejvyšší
— 20. rozmohly se vody* když p-y hory

1 Kr. 7, 7. síňci soud., kt. p-a byla cedrovím 
ž. 32, 1. blahoslavený, jehož hřích pf j.
— 71,13. p-i buďte hanbou

Kaz. 6, 4. jméno jeho temnostmi p-o bývá
Iz. 25, 7. přikrytí, jímž p-i jsou národové
Jer. 51, 42. množstvím vlnobití p. bude
Ez. 24, 8. krev na skálu, aby nebyla p-a
ftím. 4, 7. jejichž p-i jsou hříchové

Přikryti.
2M. 8, 6. vystoupily žáby a p-ly zemi

10, 5. kobylky p-jí svrchek země; 15.
— 15, 5. propasti p-ly je
— 10. i p-lo je moře
— 16,13. přiletěly křepelky a p-ly tábor
— 21, 33. kdyby vykopal studnici a nep-1
— 24,15. p-1 oblak horu
— 16. p-1 ji oblak za šest dní
— 40, 34. tedy p-1 oblak stánek úmluvy

3 M. 13,12. jestliže p-lo by malomocenství
všecku kůži; 13.

— 16,13. dým kadění toho p-je slitovnici
4 M. 4, 5. p-jí ní truhlu svědectví
— 9. p-ji svícen světla a lampy
— 9,15. toho dne p-1 oblak příbytek
— 16,33. p-la je země, i zahynuli
— 42. a aj, p-1 jej oblak
— 22, 5. aj, p-1 svrchek země; 11.

1 Sam.19,13. Mikol obraz p-la Šaty
2 Sam.15,30. p-1 jedenkaždý hlavu svou
1 Kr. 6, 9. p-1 jej krokvemi a prkny cedr.
2 Par. 3, 6. p-1 dům kamenem drahým 
Job 38,34. aby hojnost vod p-la tebe?
2. 44,20. ačkoli p-1 jsi nás stínem smrti
— 69, 8. stud p-yl tvář mou
— 78, 53. nepřátely jejich p-lo moře
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2. 85, 3. p-ls všeliký hřích jejich
— 91, 4. brky svými p-je tě
— 106,11. p-ly vody ty, kt. je sužovali
— 17. země p-la zvěř Abironovu
— 139,11. aspoň tmy p-jí mne 

Př. 24, 31. p-ly všecko kopřivy
Iz. 51,16. stínem ruky své p-1 jsem tě*
— 60, 2. nebo aj, tmy p-jí zemi
— 6. stádo velbloudů p-je tě 

Jer. 46, 8. potáhnu, p-ji zemi
Pláč 2, 1. oblakem prchlivosti p-1 dceru S. 
Ez. 7,18. hrůza je p-je
— 12, 6. tvář svou p-ej a nehleď na zemi
— 16, 8. p-1 jsem nahotu tvou
— 24, 7. nevylilo jí, aby ji prach p-1
— 26,10. od množství koní p-je tě prach
— 19. tak že tě p-jí vody mnohé
— 38,16. jako oblak, abys p-1 tu zemi 

Oz. 10, 8. i dějí horám: P-ejte nás 
Ab. 2,17. nátisk a zhouba p-je tě 
Luk. 23,30. a pahrbkům: P-ejte nás 
Jak. 5, 20. ten p-je množství hříchů
1 Petr 4, 8. láska p-je množství hříchů 

Přikrytí.
1 M. 8,13. odjal Noe p. korábu
2 M. 26,12. co zbývá houní po p. stánku
— 14. p. z kozí; 36, 19. 39, 34. 4 M. 4, 10. 

Iz. 25, 7. p., jímž přikryti jsou národové
— 28,20. p. úzké, by se i skrčil
— 30, 1. běda přikrývajícím ji p-ím

Přikrytý.
2 Sam.15, 30. David maje p-ou hlavu, šel bos 

Přikryvadlo.
2M. 25,29. uděláš p-a z čistého zlata
— 37,16. p-a k přikrývání z čistého zlata

4 M. 4, 7. na stůl chlebů dají p-a
Přikrývající.

Iz. 30, 1. p-ím přikrytím, ale ne z ducha 
Ez. 38, 9. budeš jako oblak p. zemi 

Přikrývání.
2 M. 25, 29. koflíky jeho, k p.
— 37,16. přikryvadla k p.; 4 M. 4, 7.

Přikrývati.
4 M. 9,16. oblak p-al jej ve dne
1 Kr. 1, 1. ačkoli jej šaty p-aly
— 8, 7. p-ali cherubín, truhlu; 2 Par. 5, 8. 

Neh. 4, 5. nep-ej nepravosti jejich
Job 16,18. ó země! nep-ej krve mé
— 22,11. anobrž rozvodnění p-á tě
— 31, 33. p-al-li jsem přestoupení svá
— 36, 30. aneb všecko moře p-á
— 40,17. dřívi stínem svým jej p-á 

2. 140, 8. p-áš hlavu mou v čas boje 
Př. 10,12. láska p-á všecka přestoupení
— 14, 9. blázen p-á hřích
— 17, 9. kdo p-á přestoupení; 28, 13.
— 26,26. p-ána bývá nenávist chytře 

Iz. 14,11. červi tě p-ají
Jer. 3,25. p-á nás pohaněni naše 
Ez. 1,11. dvěma (křídly) p-ala těla svá

Ez. 1,23. jimiž p-alo tělo své 
Mal. 2,13. p-áte slzami oltář H.

16. p-á ukrutnost pláštěm 
Mat. 8, 24. tak že vlny p-aly lodí 
Luk. 8,16. žádný rozsvítě svíci, nep-á ji 

Přikvačiti,
Job 3, 5. aby jej byla p-ila mračna
— 20,25. p-či jej hrůzy 

ž. 55, 6. hrůza p-ila mne
— 16. ó by je smrt náhle p-ila!
— 88, 8. vším vlnobitím p-il jsi mne
— 124, 4. tehdáž by nás byly p-ily vody 

Iz. 43, 2. pakli přes řeky, nep-í tě
Luk. 21, 34. v náhle p-il by vás ten den 

Přílet.
Jer. 8, 7. vlaštovice šetři času p-u svého 

Přiletěti.
2 M. 16,13. p-ěly křepelky a přikryly tábor 
Iz. 6, 6. p-ěl ke mně jeden ze serafínů 
Jer. 48, 40. jako orlice p-í; 49, 22.
Dan. 9,21. muž ten Gabriel rychle p-ěv 
Ab. 1, 8. jezdci jeho p-í jako orlice

Příliš.
3 M. 21,18. oud p. malý, aneb p. veliký
4 M. 16, 3. p-tě to již na vás; 7.
Joz. 8, 4. abyste nebyli p. daleko od města
— 19, 9. díl synů Jud. byl jim p. veliký
— 47. pomezí synům Dan p. malé 

Soud. 7, 2. p. mnoho j. lidu s tebou
ž. 123, 4. jižť j. p. nasycena duše naše; 3. 
Kaz. 7,16. nebývej p. spravedlivý 

aniž buď p. moudrý
— 17. nebuď p. starostlivý 

Ez. 16,25. p. jsi smilnila
Sk. 17,22. vidím vás býti p. nábožné lidi 
Řím. 7,13. aby byl p. velmi hřešící hřích

Přílišně.
2 Koř. 11,23. v ranách p.

Přílišný.
2 Kor. 2, 7. aby p-ým zámutkem nebyl sehlcen

PřilnoutL
1 Kr. 11, 2. k těm p-ul Šalomoun milostí
Job 19,20. ke kůži mé p-uly kosti mé
ž. 22,16. jazyk můj p-ul k dásním
— 44, 26. p-ul k zemi život náš
— 63, 9. p-ula duše má k tobě
— 102, 6. p-uly kosti mé ke kůži mé
— 119,25. p-ula k prachu duše má
— 137, 6. p-iž jazyk můj k dásním mým 

Pláč 4, 4. jazyk prsí požívajícího p-ul 
Ez. 3,26. aby jazyk tvůj p-ul k dásním

Přiložen.
Mat. 3,10. i sekera k kořenu p-a; Luk. 3, 9. 
Sk. 13, 36. usnul a p. j. k otcům svým

Přiložiti.
5 M. 32, 46. p-te srdce svá ke všem slovům 
2. 48,14. p-te mysl svou k ohradě
— 69,28. p-ž nepravost k nepravosti

Iz. 38,21. hrudu suchých fíků p-i na vřed
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Ez. 40, 4. p-ž srdce své ke všemu; 44, 5.
Ag. 1, 5. p-te srdce své k cestám svým 

Přimetati.
Pláč 3, 53. p-ali mne kamením 

Přímě.
Př. 4, 25. víčka tvá ať p. hledí před tebou
— 13, 6. spravedlnost ostříhá p. chodícího 

Sk. 14,10. postav se p. na nohách svých
Příměří.

Job 5,23. nebo s kamením polním p. tvé 
Iz. 33, 8. zrušil p.
Dan. 11, 6. aby učinila p.

Přiměsovati.
4M. 23, 9. k jiným národům se nep-uje
2. 102,10. k nápoji svému slz p-uji
Př. 20,19. k lahodícímu rty svými nep-uj se
— 24,21. k neustavičným se nep-uj

Přimísiti se.
Př. 14,10. k veselí, jeho nep-í se cizí
2 Kor. 10,12. my se nesmíme p. k některým 

Přimíšený.
4M. 11, 4. lid k nim p. napadla žádost 
Neh. 13, 3. odmísili všecky p-é od Izraele 

Přimlouvati.
Př. 9, 7. kdo p-á bezbožnému, dochází
— 8. p-ej moudrému a b. tě milovati 

Mat. 11,20. počal p. městům
— 16,22. Petr počal mu p. řka: Odstup to
— 20,31. zástup p-al jim, aby mlčeli 

Mk. 3,12. velmi jim p-al, aby ho nezjev.
— 10,13. p-ali těm, kt. je nesli; Mat. 19, 13. 

Luk. 4, 41. p-aje nedopouštěl jim mluviti
— 18,15. to viděvše učedlníci, p-ali jim

Přimlouvati se.
2 M. 23, 2. nebudeš se p. k rozepři 
Jer. 7,16. aniž se p-ej (za ně) ke mně
— 18,20. abych se p-al k jejich dobrému

Přímluvce.
1 Jan 2, 1. p-i máme u Otce J. Krista

Přimluviti.
2. 106, 9. p-il moři Rudému, a vyschlo 
Mal. 3,11. p-ím pro vás tomu, což sžírá 
Mat. 8,26. tehdy vstav, p-il větrům a moři
— 17,18. i p-il tomu ďábelství Ježíš

Mk. 1,25. p-il mu, řka: Umlkniž; Luk. 4, 35.
— 4,39. probudiv se, p-ií větru; Luk. 8, 24.
— 8,33. kt. obrátiv se, pi-1 Petrovi
— 9,25. p-il duchu nečistému; Luk. 9, 42. 

Luk. 4, 39. p-il zimnici, i přestala jí

Přimluviti se.
Jer. 27,18. nechť se p-í k H. zástupů 
Sk. 24, 9. k tomu se p-ili i Židé, že tak j. 

Přímo.
Př. 23,31. nehleď na víno* že p. vyskakuje 
Ez. 1, 9. každé p. na svou stranu; 10, 22. 

Přímý.
1 M. 24,48. Boha, kt. vedl mne po cestě p-é 
5M. 32, 4. Bůh silný, spravedlivý a p. j.

1 Sam. 12,23. navoditi vás budu na cestu p-ott
2 Kr. 10,15. j-liž srdce tvé p-é, jako mé?
Ezd. 8,21. hledali od něho cesty p-é sobě 
2. 19, 9. rozkazové Hospodinovi p-í
— 25, 8. dobrý a p. j. Hospodin
— 27,11. veď mne po stezce p-é
— 51,12. ducha p-ého obnov u vnitřnostech 
—' 92,16. p. j. Hospodin, skála má
— 101, 2. opatrně se míti budu na cestě p-é
— 107, 7. vedl je po cestě p-é
— 111, 1. slaviti budu H. v radě p-ých 

Př. 2,13. opouštějí stezky p-é; 4, 11.
— 8, 9. p-é těm, kt. nalézají uměni
— 12,15. cesta p-á se zdá; 14, 12. 16, 25.
— 21, 2. cesta člověka p-á se zdá jemu 

Iz. 40, 3. p-ou učiňte stezku Boha našeho
— 4. což j. křivého, ať j. p-é

Jer. 31, 9. povedu je podlé vod cestou p-ou
Ez. 1, 7. jejichž nohy p-é
Oz. 14, 9. p-é jsou cesty Hospodinovy
Mat. 3, 3. p-é čiňte stezky; Mk. 1, 3. Luk. 3,4.
Sk. 9,11. jdi do ulice, kt. slově p-á
žid. 12,13. p-é kroky čiňte nohama
2 Petr 2,15. opustivše cestu p-ou, zbloudili

Přináležející.
4M. 31,43. bylo té polovice k shromážděni p.

Přináležeti.
4 M. 4, 47. kt. p-ejí k vykonávání služby
— 8,24. i toto k Levitům p-í

Řím. 4, 9. k obřízce-li p-í, čili k neobřízce? 
Přináležitý.

3 M. 14, 32. věci k očištění svému p-é
Přinášeti.

2M. 36, 5. více p-í lid, nežli potřebí j.
4 M. 18,24. p. budou H. v obět
5M. 12, 6. tam p. budete zápaly své
1 Kr. 10,11. lodí, kt. p-ela zlato z Ofir
— 17, 6. krkavci p-eli jemu chléb a maso

2 Par. 24,11. když p-eli truhlu k úředníkům 
Job 40,15. hory p-ejí mu pastvu
Ž. 68,30. tobě p. budou králové dary 
Mk. 10,13. p-eli dítky; Luk. 18, 15.
Sk. 4,34. p-eli peníze, za kt. prodávali 
—. 16,16. veliký užitek p-ela pánům svým 

Žid. 12,11. rozkošné ovoce spravedlnosti p-i 
Přinesen.

Mat. 14,11. p-a j. hlava jeho na míse
— 19,13. p-y jsou (k Ježíšovi) dítky

Přinésti.
1 M. 27, 5. aby ulovil zvěřinu a p-sl
—. 7. p-es mi něco z lovu a přistroj
— 10. p-eš otci svému, a jisti bude
— 31. (Ezau) p-sl otci svému
— 30,14. Ruben p-sl (jabléčka) Lie, matce
— 43,22. jiné peníze p-li jsme

2 M. 10,13. vítr východní p-sl kobylky
— 35,21. p-li obět pozdviženi H.

3M. 5,15. p-se obět za vinu svou H.
— 6,21. smaženou p-eš ji
— 7, 29. on sám p-e obět svou Hospodinu
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Rut 3,15. p-s loktuŠku, kt. se odíváš
1 Sam. 9,24. když p-sl kuchař plece
2 Sam. 6, 2. šel Dav. i lid, aby p-li truhlu B.
— 17,29. p-li Davidovi a lidu — aby jedli 

1 Kr. 3,24. řekl král: P-te mi meč
1 Par. 16, 1. když p-li truhlu Boží 
Neh. 8,15. p-te ratolestí olivových 
Job 6,22. zdaliž jsem řekl: P-te mi 
2. 72,10. králové z ostrovů pocty mu p-ou
— 96, 8. p-te dary, a vejděte do síňcí 

Př. 27, 1. nevíš, coť ten den p-e
— 29,17. tresci syna a p-eť odpočinuti 

Iz. 60, 6. ze Sáby zlato a kadidlo p-ou 
Am. 4, 1. říkáte: P-te, ať pijeme 
Zach. 6,13. Výstřelek zase p-e slávu
Mat. 9, 2. p-sli (Ježíšovi) šlakem poraženého
— 14,18. dí jim: P-tež mi je sem 

Mk. 4, 8. p-lo jedno třidcátý
— 6,27. rozkázal p. hlavu Janovu
— 28. p-sl hlavu jeho na míse
— 12,15. p-te mi peníz, ať pohledím 

Luk. 2,22. p-li (Ježíše) do Jeruzaléma
— 7,37. p-la nádobu alabastrovou masti
— 12,16. hojné úrody pole p-lo
— 15,22. p-te to roucho první

Jan 21,10. p-te ryb, kt. jste nalapali 
Sk. 8,18. Šimon p-sl (apoštolům) peníze
1 Tim. 6, 7. nic jsme nep-li na tento svět
2 Tim. 4,13. truhlička p-s, i knihy

P řin u cova ti.
Sk. 26,11. p-al jsem rouhati se

P ř in u tit i.
1 M. 33,11. takž ho p-il a on vzal
Př. 7,21. lahodností rtů svých p-ila jej
Mat. 14,22. ihned p-il Ježíš učedlníky své
— 27,32. p-ili, aby nesl kříž; Mk. 15, 21. 

Mk. 6,45. a hned p-il učedlníky své 
Luk. 14,23. p-ť vjíti, ať se naplní dům můj
— 24,29. p-ili ho řkouce: Zůstaň s námi 

Sk. 16,15. p-ila nás (Lydia)
2 Kor. 12,11. vy jste mne k tomu p-ili

P ř io d ín .
2. 65,14. p-y bývají roviny dobytkem
— 73, 6. ukrutností jako rouchem p-i

2 Kor. 5, 4. (ne) svlečeni, ale p-i

P ř io d ít i.
1 M. 3,21. zdělal H. oděv kožený a p-ěl je
Job 10,11. kůží a masem p-ěl jsi mne
— 15,27. přiodil tvář svou tukem svým 

2. 21, 6. důstojnosti a krásou p-ěl jsi jej
— 89,46. hanbous jej p-íl 

Iz. 22,17. H. tě výborně p-ěl
— 58, 7. viděl-li by nahého, aby jej p-ěl
— 61,10. pláštěm spravedlnosti p-ěl mne 

Ez. 16,10. p-ěl jsem tě rouchem krumpov.
— 18,16. nahého rouchem by p-íl 

Mat. 25,36. nah, a p-ěli jste mne
— 38. neb nahého, a p-ěli jsme?
— 27,28. p-ěli (Ježíše) pláštěm brunátným 

Jan 19, 2. pláštěm šarlatovým p-ěli (Ježíše)

Přiodíti se.
Job 24, 7. nemajíce se čím p.
2. 104, 2. p-ěls se světlem jako rouchem 
Iz. 49,18. se jimi všemi jako okrasou p-ěješ 
Jon. 3, 6. (král) p-ěv se žíní; 8.

Přiodívání.
Oz. 2, 9. odejmu ji vlnu svou k p. nahoty 

Přiodívati (se).
2. 35,13. pytlem jsem se p-al 
Ez. 18, 7. nahého p-al rouchem

PřipadatL
2. 10,10. p-á a stuluje se (bezbožník)
Př. 26, 1. tak nep-á na blázna čest 
Oz. 5, 2. k zabíjení p-ajl k zemi 
Luk. 5, 36. vetchému nep-á záplata z nového 

Případně.
1 Kor. 7,35. abyste p. Pána se přidrželi 

Případnost.
Kaz. 3,19. p. synů lidských a p. hovad j. p.
— 9, 2. táž p. j. spravedlivého jako; 3.

Připadnouti.
1 M. 15,12. dřímota těžká p-la ha Abrama 
5M. 29,20. p-e na něj všeliké zlořečení
— 32,35. věci zlé rychle p-ou na ně 

Joz. 10, 9. p-dl na ně Jozue v náhle
2 Sam.17,12. p-eme na něj, jako padá rosa 
Job 4,14. strach p-dl na mne a lekání
— 15,21. že zhoubce p-e na něj 

2. 35, 8. p-iž na ně setřeni
— 55, 5. strachové smrti p-li na mne
— 78,31. prchlivost Boži p-la na ně 

Jer. 48,32. na vinobraní tvé zhoubce p-é 
Pláč 1,14. houžve p-ly na hrdlo mé
Ez. 8, 1. p-la na mne tu ruka Panovníka H. 
Nah. 3,16. brouci p-ou i záletu ji 
Luk. 1,12. bázeň p-la na něj
Sk. 10,10. p-lo na něj mysli vytržení

Připálenina.
Ez. 24, 6. běda hrnci, v němž zůstává p. jeho 

z něhož p. jeho nevychází
— 11. až by se vyprázdnila p. jeho

Připásati.
1 Sam.17,39. p-al David meč jeho na ty šaty
— 25,13. řekl David: p-až každý meč svůj 

2. 45, 4. p-až meč svůj na bedra

Připiš.
Ezd. 4,11. p. listu; 5, 6. 7, 11.
Est. 4, 8. k tomu i p. psané výpovědi

Připisován.
2 Sam.12,28. bylo by mně p-o vítězství

Připnout! se.
Sk. 28, 3. ještěrka p-jala se k ruce jeho

Připodobněn.
2. 88, 5. p. jsem člověku beze vší sily 
Mat. 7,26. p. bude muži bláznu 
Řím. 8,29. aby byli p-i obrazu Syna jeho 
2id. 2,17. ve všem p. býti měl bratřím
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2id. 7, 3. p. jsa Synu Božímu 
lP e tr  3,21. k čemuž p. jsa křest, i nás 

Připodobnění, 
ftím. 6, 5. s nim vštípeni p-im smrti jeho 

Připodobniti.
Iz. 40,18. k komu p>íte Boha silného? 25.
— 46, 5. k komu mne p-íte?

Pláč 2,13. koho p-ím k tobě, ó dcero Jeruz. 
Mat. 7,24. p-im muži moudrému
— 11,16. k komu p-im pokoleni toto?

Mk. 4,30. k čemu p-ime království Boži?
Připodobniti se.

Pis. 8,14. milý můj, p-ni se k srně 
Sk. 14,11. bohové p-ivše se lidem sestoupili 

Připodobňovati se.
Řím. 12, 2. nep-ujte se světu tomuto 

Připojen.
1 M. 25, 8. Abraham p. j. k lidu svému; 17.
— 35,29. p. j. k lidu svému; 49, 29. 33. 4 M.

20, 24. 26. 5 M. 32, 50.
Job 3,, 6. ó by nebyla p-a ke dnům roku!
2. 122, 3. jako v město k sobě vespolek p. 
Zach. 9, 7. p. bude i on Bohu našemu 
Sk. 1,26. p. j. k jedenácti apoštolům 
Řím. 12, 9. p-i jsouce k dobrému 

Připojený.
Ez. 1,23. křidla, jedno p-é k druhému 
2id. 4, 2. řeč slyšená, nep-á k víře 

Připojiti se.
1 M. 29, 34. již nyni p-i se ke mně muž můj
— 34, 3. p-ila se duše jeho k Dině

2 M. 1,10. aby se nep-il i on k nepřátelům 
4M. 25, 3. p-il se lid k modle Belfegor; 5. 
Jer. 50, 5. p-te se k H. smlouvou věčnou 
Zach. 2,11. i p-i se národové mnozí k H.
Mat. 19, 5. a p-í se k manželce; Ef. 5, 31.
Sk. 2,41. p-ilo se duši okolo 3000
— 17, 4. někteří p-ili se k Pavlovi a Sílovi

Připojovati.
Job 24,21. p-uje mu neplodnou, kt. nerodí 
Iz. 5, 8. běda, kt. p-ujete dům k domu 
Jak. 2, 1. nep-ujtež přijímáni osob 

Připojovati se.
1 Kor. 6,16. kdož se p-uje k nevěstce
— 17. kdož se p-uje Pánu, jeden duch j.

Připomenouti.
1 Kr. 17,18. abys mi p-ul nepravost mou 
Jan 14,26. Duch sv. p-e vám všecko 

Připomínán.
Iz. 65,17. nebudou p-y první věci
Ez. 18,22. přestoupeni nebudou jemu p-a
Zach. 13, 2. že nebudou p-y více

Připomínání.
1 Par. 16, 4. postavil služebníky k p. H.
2. 38, 1. žalm Davidův k p.; 70, 1.
Žid. 10, 3. při obětech p. hříchů děje se

Připomínati.
2 M. 23,13. jména bohů cizích ani p. nebudete

Joz. 23, 7. jména bohů jejich nep-ejte
Job 28,18. perel se nep-á
2. 20, 8. my H. Boha našeho sobě p-áme
— 71,16. p. budu tvou vlastní spravedlnost
— 77,12. p. sobě divné činy tvé
— 87, 4. p. budu Egypt a Babylon

Iz. 12, 4. p-ejte, že vyvýšené j. jméno jeho
— 48, 1. Boha Izr. p-áte, však ne v pravdě
— 62, 6. kt. p-áte H., nemlčtež
— 63, 7. milosrdenství H. p. budu 

Jer. 20, 9. řekl jsem: Nebuduť ho p.
Am. 6,10. proto že nep-ali jména H.
1 Kor. 4,17. tenť vám p. bude cesty mé
— 15, 1. p-ámť vám evangelium

1 Tes. 3, 6. a že nás p-áte dobře
2 Petr 1,12. nezanedbámť vám p. těch věcí

Připouštěti.
2Sam.l3,20. nep-ěj toho k srdci 
Job 34,28. že p-í k sobě křik nuzného 

Připoustín.
1 M. 30,41. když koli silnější p-y bývaly; 42. 
Job 21,10. býk jejich p. bývá

Připověděti se.
5 M. 26,17. dnes i ty p-ěls se k H.
— 18. Hospodin také p-ěl se k tobě

Připovídka.
2. 49, 5. při harfě vykládati budu p-u
— 78, 2. vypravovati budu p-y starobylé

Připozdívá ti se.
Luk. 24,29. zůstaň s námi, nebo se p-á 

Příprava.
2Sam.24, 22. p-y volů na drva 

Připraven.
2 Par. 35,10. když p-o bylo všecko k službě 
Iz. 30,33. p-o j. již dávno peklo
Mat. 20,23. p-o j. od Otce mého; Mk. 10, 40.
— 25,41. do ohně, kt. j. p. ďáblu 

Luk. 14,17. pojďte, již p-o j. všecko 
Zj. 9,15. byli p-i k hodině a ke dni
— 16,12. aby p-a byla cesta králům

Připravený.
3M. 2, 7. obět suchou v kotlíku p-ou
Mat. 25,34. vládněte královstvím vám p-ým
Mk. 14,15. on vám ukáže večeřadlo p-é 
Řím. 9,22. nádoby hněvu, p-é k zahynutí 
Zj. 9, 7. podobný koňům p-ým k boji
— 21, 2. Jeru z. nový, p. jako nevěstu

Připraviti.
1 M. 24, 31. proč vně, kdyžť jsem p-il dům?
2 M. 23,33. aby nep-ili tě k hříchu proti mně 
4M. 23, 1. p-v mi sedm volků
1 Sam.28, 9. abys mne o hrdlo p-il?
1 Kr. 6,19. svatyni svátých v domě p-il
— 8,21. p-il jsem tu místo truhle

2Kr. 6,23. p-il jim (Syrským) hojnost velikou
1 Par. 15, 1. když p-il místo pro truhlu Boži
— 22,14. p-il jsem k domu Hosp. 100.000 

Job 28,27. (Bůh) p-il (moudrost)
2. 9, 8. p-il k soudu trůn svůj
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Ž. 78,19. bude moci Bůh p. stůl?
— 132,17. p-im svíci pomazanému 

Př. 9, 2. stůl také svůj p-ila
Iz. 40, 3. p-tež na poušti cestu H-ovu 
Jer. 46, 3. p-tež štít a pavézu
— 19. p-iž, co bys s sebou; Ez. 12, 3.
— 51,12. postavte strážné, p-te zálohy
— 27. p-te proti němu národy; 28.

Ez. 7,14. troubiti budou a p-í všecko
Mal. 3, 1. kt. p-í cestu před tváří mou; Mat.

11, 10. Mk. 1, 2. Luk. 7, 27.
Mat. 22, 4. oběd svůj p-il jsem
— 26,17. kde chceš, ať p-me tobě; 19. Mk. 14,

12. Luk. 22, 8. 9. 12. 13.
Mk. 6,19. Herodias chtěla jej o hrdlo p.
— 14,15. tu nám p-te (beránka)

Luk. 2,31. kt. jsi p-il před obličejem všech 
;— 9, 52. vešli do městečka, aby jemu p-ili
— 12,20. cožs p-il, čí bude?
— 17, 8. p-av, ať povečeřím
— 23,56. p-ily vonné věci; 24, 1.

Jan 14, 3. odejdu a p-ím vám místo
Sk. 23,23. p-te žoldnéřů 200, aby šli do C. 
Řím. 9,23. kt. p-il k slávě
1 Kor. 2, 9. co p-il B. těm, kt. jej milují
2 Kor. 9, 5. aby p-ili opověděnou sbírku
Ef. 2,10. k skutkům dobrým, kt. Bůh p-il 
Filem. 22. připrav mi hospodu 
Žid. 11,16. Bůh p-il jim město 

Připraviti se.
Job 33, 5. p-av se proti mně, a postav se 
Jer. 46,14. postůj a p-av se 
Ez. 38, 7. budiž hotov a p-av se 
Am. 4,12. p-iž se vstříc Bohu svému 
Sk. 21,15. po těch dnech p-ivše se, brali 
Zj. 8, 6. těch sedm andělů p-ili se
— 19, 7. manželka (Beránkova) p-ila se

Připravování.
Mk. 15,42. den p.; Luk. 23, 54. Jan 19, 31. 42.

Připravovali.
1 Kr. 5,18. p-ali dříví i kamení k stavení
1 Par. 9,32. aby jej (chléb předloženi) p-ali 
Job 38,41. kdo p-uje krkavci pokrm jeho 
Př. 6, 8. p-uje v létě pokrm svůj
— 8,27. když p-al nebesa, byla jsem tu
— 30,25. však p-ují v létě pokrm svůj 

Jer. 12, 3. p-uješ je ke dni zabití
Mat. 3, 3. p-ujte cestu Páně; Mk. 1, 3. Luk.

1, 76. 3, 4.
Žid. 11, 7. p-al koráb k zachování domu 

Připřáhnouti.
Job 39,10. p-eš-liž jednorožce k orání?

Připustiti.
Iz. 42,25. avšak nep-il toho k srdci
— 46, 8. p-te to, ó zpronevěřilí, k srdci

Připuštěn.
Ef. 1,11. v kterémž i k losu p-i jsme 

Přirovnati (se).
Ž. 89, 7. kdo na nebi p-án býti může H.? 
Iz. 40,18. jaké podobenství p-áte jemu?

Iz. 46, 5. ke komu mne p-áte?
Pláč 2,13. koho tobě p-ám, abych tě potěšil? 
Luk. 7,31. komu p-ám lidi pokolení tohoto?
— 13,18. k čemu je p-ám (král. Boží)?

2 Kor. 10,12. my se nesmíme p. k některým 
Přirovnávati (se).

Mat. 6, 8. nep-ejtež se tedy jim
2 Kor. 10,12. nerozumějí, že p-ají sebe sobě 

Přirození.
Řím. 1,26. přirozené v to, kt. j. proti p.
— 2,14. od p. činí to, což přikazuje zákon
— 27. ti, kt. jsou z p. neobřizka
— 11,24. proti p. vštípen jsi v dobrou

ti, kt. podlé p. jsou, vštípeni budou
1 Kor. 11,14. zdaliž vás i samo p. neučí?
Gal. 4, 8. těm, kt. z p. nejsou bohové 
Ef. 2, 3. byli jsme z p. synové hněvu 
Jak. 3, 7. všeliké p. zvěři bývá skroceno
2 Petr 1, 4. abyste Božského p. účastni byli
— 2,12. jako hovada, kt. za p-ím jdou 

Juda 10. což od p. znají, v tom se poškvrň.
Přirozený.

Ž. 32, 4. p-á vlhkost má obrátila se 
Řím. 1,26. změnily p-é sebe užívání; 27.
— 11,21. Bůh ratolestem p-ým neodpustil
— 24. vyťat jsi z p-é plané olivy 

Gal. 2,15. my p-í židé, a ne pohané
Jak. 1,23. spatřujícímu obličej p. v zrcadle

Přiřezán.
Ez. 16, 4. nebyl p. pupek tvůj

Přísaha.
1 M. 24, 3. abych tě zavázal p-ou skrze H.
— 8. svoboden budeš od této p-y mé; 41.
— 37. zavázal mne p-ou pán můj
— 26, 3. utvrdím p-u, kt. jsem přisáhl Abrah.
— 28. učiňme p-u mezi sebou
— 50, 5. otec můj p-ou mne zavázal
— 25. p-ou zavázal Jozef; 2 M. 13, 19.

2 M. 22,11. p. Hospodinova vkročí mezi oba
3 M. 5, 4. o níž s p-ou obyčej má mluviti
4 M. 11,12. do země, kt. jsi s p-ou zaslíbil;

5 M. 1, 8. 6, 23. 9, 5. Joz. 21, 43.
— 14,23. s p-ou zaslíbil otcům; 32, 11. 5 M.

9, 5. 11, 9. 13, 17. 19, 8. 26, 3. 15. 
31, 7. Joz. 21, 43. 44.

— 30, 3. jestliže by p-u učinil H-u
— 11. zavázala se s p-ou
— 14. závazku s p-ou učiněného

5 M. 7, 8. H. splniti chtěl p-u
— 29,12. abyste vešli v pru jeho
— 14. ne s vámi samými činím p-u tuto 

Joz. 2,17. prosti budeme této p-y; 20.
— 9,20. rozhněvání pro p-u

1 Sam.14,24. Saul zavázal lid s p-ou; 27. 28.
— 26. nebo se bál lid té p-y 

2Sam.21, 7. odpustil Mifibozetovi pro p-u H.
1 Kr. 2,43. pročež jsi neostříhal p-y H.
— 8,31. nutil by ho k p-ze, a přišla by ta

p. před oltář tvůj; 2 Par. 6, 22.
— 18,10. p-y požádal od království



Přísaha —  Přísloví. 601

1 Kr. 22,16. kolikrátž tě mám p-ou závazovati?
2 Par. 18, 15.

2Kr. 11, 4. zavázav je p-ou; 2 Par. 36, 13.
Neh. 5, 12. Ez. 17, 13.

1 Par. 16,16. na p-u jeho Izákovi; 2. 105, 9.
2 Par. 15,15. lid Judský radoval se z p-y té 
Ezd. 10, 5. Ezdráš zavázal p-ou kněží 
Neh. 6,18. mnozí v Judstvu měli s ním p-u
— 10,29. p-ou se zavazujíce

Ž. 89,50. p-uť jsi učinil Davidovi
— 132, 2. jak se p-ou zavázal Hospodinu
— 11. pravdomluvnou p-u Davidovi 

Kaz. 8, 2. ostříhej podlé p-y Boží výpovědi kr.
— 9, 2. jako toho, kt. se p-y bojí

Pis. 2, 7. zavazujíť vás p-ou; 3, 5. 5, 8. 8, 4.
— 5, 9. že nás tak p-ou zavazuješ

Jer. 11, 5. abych splnil p-u, kt. jsem učinil
23,10. příčinou křivých p-h kvílí země 

Ez. 16, 59. když jsi pohrdla p-ou
— 17,16. jehož p-ou pohrdl; 18.
— 19. p-u svou obrátím na hlavu jeho 

Zach. 8,17. p-y falešné nemilujte
Mat. 5, 33. splníš Pánu p-y své
— 14, 7. s p-ou zaslíbil jí dáti
— 9. pro p-u a pro ty; Mk. 6, 26.
— 26, 72. zapřel opět s p-ou

Luk. 1,73. p-u, kt. přisáhl Abrahamovi
Sk. 2, 30. p-ou zavázal se jemu Bůh
Žid. 6,16. rozepře, když bývá potvrzena p-ou
— 17. Bůh vložil mezi to p-u 

7,20. ne bez p-y j. uvedena
— 21. bez p-y kněžími učiněni

tento pak s p-ou 
Jak. 5,12. ani kteroukoli jinou p-ou 

Přisahající.
Kaz. 9, 2. p-iho jako toho, kt. se přísahy bojí 
Zach. 5, 3. každý p. podlé něho vyhlazen bude

Přísahati.
3 M. 19,12. nep-ejte křivě ve jméno mé
5 M. 6,13. ve jméno jeho p. budeš; 10, 20.
1 Kr. 8, 31. tak že by p. musil
Ž. 24, 4. kdož nep-á lstivě
— 63,12. skrze něho p-á, chlubiti se bude 

Iz. 45,23. že mně bude p. každý jazyk
— 48, 1. kteříž p-áte ve jménu H.
— 65,16. kdož p. bude na zemi

p. bude skrze Boha pravého 
Jer. 4, 2. budeš-li p. právě, náležitě
— 5, 2. takovým způsobem křivě p-ají
— 7. p-ají skrze ty, kt. nejsou bohové
— 7, 9. křivě p-ajíce a kadíce Báloví
— 22, 5. skrze sebe p-ám, dí Hospodin 

Am. 8,14. p-ají skrze ohavnost Samařskou 
Sof. 1, 5. i ty, kt. p-ají skrze H-a

i ty, kt. p-ají skrze Melecha 
Mat. 5, 33. nebudeš křivě p.
— 34, 36. abyste nep-ali všelijak; Jak. 5,12.
— 23, 20. kdožkoli p-á skrze oltář
— 21. kdož p-á skrze chrám
— 22. kdož p-á skrze nebe

p-á skrze trůn Boží

Mat. 26, 74. počal se proklínati a p.; Mk. 14, 71. 
Žid. 6,16. lidé zajisté skrze většího p-ají 
Jak. 5,12. nep-ejte, ani skrze nebe, ani 

Přisáhnouti.
1 M. 21,24. řekl Abraham: A já p-u!
— 22,16. skrze sebe samého p-hl jsem
— 25, 33. p-i mi dnes hned
— 26, 3. přísahu, kt. jsem p-hl Abraham.
— 31, 53. p-hl Jákob skrze strach otce
— 47, 31. řekl Jákob: P-i mi. Tedy p-hl
— 50,24. do země, kt. přisáhl; 2 M. 13, 5. 

2M. 22, 8. p-e, že nevztáhl ruky své na věc
3 M. 6, 3. že by p-hl falešně; 5.
1 Sam.19, 6. p-hl Saul, řka: živť j. H.
— 20, 42. oba p-hli ve jménu Hosp.

Ž. 15, 4. p-hl-li by i se škodou, však
— 89, 4. p-hl jsem Davidovi služebníku
— 36. p-hl skrze svatost svou; Am. 4, 2.
— 95,11. jimž jsem p-hl v hněvě svém;

Žid. 3, 11. (18.) 4, 3.
— 110, 4. p-hl H., a nebude želeti; Žid. 7,21.
— 119,106. p-hl jsem, což i splním 

Iz. 45,23. skrze sebe p-hl jsem
— 54, 9. tak jsem p-hl, že se nerozhněvám
— 62, 8. p-hltě H. skrze pravici svou 

Jer. 40, 9. p-hl jim Godoliáš
Ez. 20,15. p-hl jsem jim na té poušti, že jich 

neuvedu
— 44,12. p-hl jsem jim, že ponesou 

Dan. 12, 7. p-hl skrze živého na věky
Am. 4, 2. p-hl Pan. H. skrze svatost; ž. 89, 36.
— 8, 7. p-hl H. skrze důstojnost Jákob. 

Mat. 23,16. p-hl-li by kdo skrze chrám; 21.
kdo by p-hl skrze zlato chrámové

— 18. p-hl-li by kdo skrze oltář
kdo by p-hl skrze ten dar 

Mk. 6,23. p-hl jí, že začkoli prošiti 
žid. 6,13. neměl skrze koho většího p. 

p-hl skrze sebe samého
— 7,21. p-hl P., a nebudeť toho litovati 

Zj. 10, 6. p-hl skrze živého na věky věků
Přísedící.

Rut 4, 4. ujmi pole to před p-ími těmito 
Jan 13,28. tomu žádný z p-ích nerozuměl
1 Kor. 14,30. by jinému tu p-ímu zjeveno bylo 

Přisehnouti.
Soud. 7, 5. kdož se p-e na kolena ku pití
1 Par. 29,20. p-uvše hlavy, poklonili se H.

Přísežník.
1 Tim. 1,10. uložen zákon křivým p-ům atd.

Přísežný.
Žid. 7, 28. slovo p-é ustanovilo Syna

Přísloví.
4 M. 23, 7. vzav před sebe p. své
5M. 28,37. budeš k p. všechněm národům
1 Sam.10,12. přišlo to v p.: Zdali Saul mezi
— 24,14. jakož vzní ono p. starých

1 Kr. 4, 32. Šalomoun složil 3000 p.
— 9, 7. budeť Izrael za p.

2 Par. 7,20. vydám jej v p. a v rozprávku
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Job 17, 6. vystavil mne za p. lidem
— 30, 9. jsa jim učiněn za p.

2. 44,15. uvedl jsi nás v p. mezi národy
— 49, 5. nakloním k p. ucha svého
— 69,12. tedy jsem jim byl za p.

Př. 1, 1. p. Šalomouna, syna Davidova
— 25, 1. také i tato jsou p. Šalomounova
— 26, 9. trn j. p. v ústech bláznů 

Kaz. 12, 9. kazatel složil množství p.
Iz. 14, 4. uživeš p. tohoto o králi Babyl.
Jer. 24, 9. vydám je v pohanění a v p.
Ez. 12,22. jaké to máte p. o zemi Izrael.?
— 14, 8. dám jej za znamení a za p.
— 16, 44. kdožkoli užívá p., o tobě užive p.
— 18, 2. že užíváte p. tohoto o zemi Izr.
— 20, 49. mi říkají: v p. nám toliko mluví 

Mich. 2, 4. užívá ti budou o vás p.
Ab. 2, 6. zdaliž proti němu p. nevynesou
Jan 16,25. toto v p-ích mluvil jsem vám
— 29. aj, nyní p. žádného nepravíš

2 Petr 2,22. což se v p. pravém říkává
Přisluhování.

2 M. 35,19. roucha k p. v svatyni
3M. 22, 9. protož ostříhati budou p. mých
4 M. 4,26. všecky nádoby p. jejich
— 47. k vykonávání služby p.
— 49. sečti je Mojžíš vedle p.
— 7, 5. každé čeledi podlé p. jejího
— 7. synům Gersonovým vedlé p. jejich
— 9. synům Kahat p. svatyně náleželo

1 Par. 6,48. Levitové ke všelikému p. příbytku
— 49. při p. svatyně svátých
— 9,13. v práci p. domu Božího; 23, 28.
— 23,24. konající dílo v p. domu H.; 28, 13.

2 Par. 35, 2.
Sk. 1,17. byl došel losu p. tohoto
— 25. aby přijal los p. tohoto
— 6, 1. zanedbávány v p. vezdejším vdovy
— 20,24. abych vykonal p., kt. jsem přijal 

Řím. 11,13. já apoštol pohanský, p. své oslavuji
— 12, 7. buďto úřad (ten ať se koná) v p.

1 Kor. 12, 5. rozdílná jsou p., ale tentýž Pán
2 Kor. 3, 3. že jste list Kr. skrze p. naše

— 7. jestližeť p. smrti bylo slavné
— 8. kterakž by p. Ducha nemělo b. sl.?
— 9. jestližeť p. pomsty slavné bylo

p. spravedlnosti rozhojňuje
— 4, 1. majíce toto p., neoblevujeme
— 6, 3. aby bylo bez úhony p.

Ef. 3, 2. kt. j. mi uděleno k p. vám
— 4,16. po všech kloubích p. zrůst béře 

Zj. 2,19. známť p. tvé
Přisluhovati.

1 Sam. 2,11. pacholátko p-alo H-u; 18.
— 22. s ženami, kt. p-aly u stánku
— 3, 1. Samuel p-al H-u při Eli

1 Kr. 1, 4. Abizag p-ala králi; 15.
— 19,21. šel za Eliášem a p-al jemu 

Mk. 1,13. andělé p-ali jemu
Sk. 6, 2. není slušné, abychom p-ali stolům
2 Kor. 8,20. hojnost, kt. my p-ujeme

Fil. 2,22. se mnou p-al v evangelium 
1 Tim. 3,13. k. by dobře p-ali 
1 Petr 1,12. ne sobě, ale nám tím p-ali
— 4,10. tak vespolek tím sobě p-ujte
— 11. kdo p-u je, čiň to jako z moci

Přisluhující.
1 Kr. 10, 5. sedáni služebníků p-ích; 2 Par. 9, 4. 
Joel 1,13. úpějte, p. oltáři!

Příslušeli.
Ž. 33, 1. na upříméť p-í chválení 

Příslušně.
2 Par. 4,20. aby je rozsvěcovali p.
Ef. 2,21. všecko stavení p. vzdělané 

Příslušný.
Tit. 2, 3. ženy ať chodí v oděvu p-ém 

Přísně.
Ez. 34, 4. p. a tvrdě panujete nad nimi 
Mk. 1, 43. i zapověděv mu p., hned ho 
Sk. 5,28. zdaliž jsme vám p. nepřikázali 
Kol. 3,19. nemějte se p. k nim 
Tit. 1,13. protož tresciž je p.

Přísnost.
2M. 3, 7. křik jejich pro p. úředníků jeho 

Přísný.
Př. 17,11. p. posel na něj poslán bývá 
Iz. 13, 9. den H. přichází p.
— 19, 4. král p. panovati bude nad nimi
— 42, 4. nebude neochotný, ani p.

Jer. 30,14. trestáním p-ým pro nepravost 
Mat. 25,24. že jsi ty člověk p.; Luk. 19, 21. 22. 
2Kor. 13,10. abych přítomen jsa, nemusil býti p.

Přísnější*
žid. 10,29. čím p-ího trestáni hoden j. ten 

Přisoudit!.
Luk. 23,24. Pilát p-il, aby se naplnila žádost

Přispěti.
2. 22,20. p-ěj k spomoženi mému; 38, 23.
— 71,12. p-ějž mi na pomoc
— 74, 3. p-ějž k hrozným pustinám
— 80, 3. p-ěj k spasení našemu

Přispořiti.
Př. 28,20. muž věrný p-í požehnáni 
Luk. 17, 5. p-ř nám víry!
2 Kor. 9,10. p-iž úrody spravedlnosti vaší

Přistati. Přistáti.
Ž. 45,10. přistojíť i manželka tobě
— 89, 9. pravda tvá tobě přistojí vůkol 

Jon. 1,13. chtíce k břehu p., však nemohli 
Sk. 27,39. kdyby jak mohli p. s lodí
1 Kor. 9,13. kt. oltáři přistojí, s oltářem díl 
Žid. 10,11. všeliký kněz pří sto jí, na každý den

Přístav.
1 M. 49,13. Zabulon bydliti bude na p-u lodí 
Ez. 25,16. zkazím ostatek p-u mořského 
Sk. 27,12. když nebylo tu příhodnějšího p-u

Přistaviti.
Ez. 24, 3. p-av tento hrnec, p-av 
Mk. 6,53. tu lodí p-ili



Přistavovati —  Přitáhnouti. 603

Přistavovati.
Am. 6, 3. p-ujete stolici nátisku

Při steh ováti.
Sk. 7,14. poslav Jozef, p-al otce svého

Přísti.
2M. 35,25. ženy vtipné rukama předly
— 26. všecky ženy, předly srsti kozí 

Mat. 6,28. nepracuje ani přede; Luk. 12, 27.

Pří stojící.
1 M. 45, 1. Jozef přede všemi p-ími zvolal 
Iz. 63, 9. anděl p. jemu vysvobozoval je

Přistoupiti.
1 M. 45, 4. p-tež medle ke mně
2 M. 20, 21. Mojžíš p-il k mrákotě
— 29, 8. synům jeho p. kážeš

3 M. 9, 5. p-ivši všecko shromáždění stáli
— 18,19. k ženě, když v své nemoci, nep-íš

4 M. 3,10. p-il-li by kdo cizí, umře; 38.
1 Sam.14,36. kněz řekl: P-me sem k Bohu 
2Sam.ll,20. proč jste p-ili k městu bojujíce
1 Kr. 2, 9. víš, jak bys k němu p. měl
2 Kr. 23, 3. k kt. smlouvě i lid p-il 
Job 41, 4. s udidly kdo k němu p-í?
Ž. 71,16. p-ě k všelij. moci Panovníka H.
Př. 15,12. aniž k moudrým p-í (posměvač)
Iz. 34, 1. p-tež národové, abyste slyšeli
— 48,16. p-te ke mně, slyšte to
— 57, 3. p-te sem, synové kouzelnice 

Mat. 4, 3. p-iv k němu pokušitel
— 11. andělé p-ili a sloužili jemu
— 9,20. žena p-ivši po zadu; Luk. 8, 44.
— 15,12. p-ivše učedlníci jeho; Mk. 6, 35.
— 16, 1. p-ivše farizeové a saduceové
— 19, 3. p-ili k němu farizeové

28, 2. anděl P. p-iv, odvalil kámen 
Luk. 7,14. p-iv, dotekl se már
— 9,12. p-ivše dvanácte, řekli jemu
— 10, 40. Marta p-ivši řekla: Pane

Sk. 5,36. kt. p-ili k němu, rozptýleni; 37.
— 7,31. když blíže p-il, aby to spatřil
— 8,29. řekl Duch Filipovi: P-up k vozu
— 10,28. neslušné j. Židu p. k cizozemci 

Řím. 5, 20. zákon k tomu p-il
Žid. 4,16. p-mež s doufáním k trůnu milosti
— 10,22. p-mež s pravým srdcem
— 12,18. nep-ili jste k hmotné hoře
— 22. p-ili jste k hoře Siónu

Přístrach.
Ž. 34, 5. ze všech p-ů mých vytrhl mne
— 91, 5. nebudeš se báti p-u nočního

Přistrojení,
Iz. 40, 20. řemeslníka hledá k p. rytiny
1 M. 27, 4. p-oj mi krmi chutnou 
Job 40,25. p-í-liž sobě hody z něho

Přistrojiti.
Ž. 7,14. střely své proti škůdcím p-il
Iz. 21, 5. p-oj na stůl
Jon. 4, 6. p-il H. Bůh břečtan

Přístřeší.
Ez. 40,12. (změřil) p. před pokojíky 
Jan 5, 2. rybník bravný, patero p. maje 

Přistříti.
1 M. 24, 65. vzala rouchu a p-ela se
4 M. 4, 6. p-rou svrchu rouchem (truhlu sv.) 
Soud. 4,18. (Jáhel) p-ela jej huní 
Job 3,23. člověka, jehož Bůh p-el?
Ž. 65,14. bývají údolí p-ína obilím 
Iz. 22,17. aj H., kt. tě p-el 

Přístup.
Řím. 5, 2. p. měli jsme k milosti této 
Ef. 2,18. skrze něho máme p. k Otci
— 3,12. v němž máme p. s doufáním

Přistupovati.
2 M. 3, 5. nep-uj sem, szuj obuv svou
— 19,15. nep-uj tek  manželkám svým
— 22. sami kněží, kt. majíce p. k H.
— 28,43. když p. budou k oltáři; 40, 32.

3M. 21,17. nechť nep-uje, aby obětoval
— 18. kt. by měl na sobě vadu, nemá p.
— 23. k oltáři nebude p.

4 M. 8,19. by kdy p-ali synové Izr. k svatyni
— 16, 40. aby nep-al žádný jiný

Joz. 7,16. kázal p. Izraelovi po pokoleních
1 Sam.10,20. Samuel kázal p. všechněm 
Est. 8,17. mnozí z národů p-ali k Židům 
Iz. . 65, 5. táhni preč, nep-uj ke mně 
Ez. 42,13. kněží, kteří p-ují k Hospodinu 
žid. 7,25. kt. p-ují skrze něho k Bohu 

Přistupující.
Mk. 4,19. jiné žádosti p. udušují slovo 
žid. 10, 1. nemůž p-ích dokonalých učiniti
— 11, 6. p. k Bohu věřiti musí, že j. Bůh

Příšera.
Iz. 13, 21. p-y tam skákati budou
— 34,14. p. jedna druhé se ozývati

Přišívati.
Mat. 9,16. žádný nep-á záplaty sukna nového; 

Mk. 2, 21. Luk. 5, 36. 
Přiskvrknouti.

Dan. 3, 27. ani vlas hlavy jejich nep-kl
Přišlý,

1 Petr 4,12. p. na vás oheň pro zkušeni
1 Jan 4, 2. vyznává Jezukrista v těle p-ého
2 Jan 7. nevyznávají Jezukr. p-ého v těle

Příští.
Mat. 24, 39. tak bude i p. Syna člověka
1 Kor. 15,23. potom ti, kt. jsou Kr., v p. jeho
1 Tes. 3,13. ku p. Pána našeho Jezukr.; 5, 23.
2 Tes. 2, 1. skrze p. Pána našeho Jezukrista
2 Tim. 1,10. skrze p. patrné spasitele našeho
— 4, 8. kt. milují to slavné p. jeho

Tit. 2,13. očekávajíce p. slávy velikého B. 
Jak. 5, 8. neboť se přibližuje p. Páně
2 Petr 3,12. chvátajíce ku p. dne Božího 

Přitáhnouti.
1 Sam.23,11. p-hl-li by Saul? P-hl by.
— 26, 3. Saul za ním p-hl na poušť
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1 Kr. 13, 6. p-hl král ruku zase k sobě 
2Kr. 18,25. zdali bez Hospodina p-hl jsem?
2 Par. 20,22. ježto byli p-hli proti Judovi 
Ž. 109,11. p-hni k sobě lichevnik všecko 
Jer. 21,13. kdo by p-hl na nás?
— 49, 22. jako orlice p-e na Bozru

Joel 3,12. p-ou národové do údoli Jozafat 
Zach. 12, 9. národy, kt. p-ou proti Jer.; 14, 16.

Přitažení.
Jer. 46,13. slovo o p. Nabuchodonozora

Přítel.
2 M. 32, 27. zabí každý p-e svého
— 33,11. jako mluví člověk s p-em svým

3 M. 21, 2. při krevním p-i poškvrní se; 25, 49.
5 M. 13, 6. by tě tajně nabádal p. tvůj
Rut 2, 1. měla Noémi p-e po manželu
— 20. blízký p. náš j. muž ten

2 Sam.16,17. pročež jsi nešel s p-em svým?
Job 6,27. jámu kopáte p-i svému
— 12, 4. za posměch p-i svému jsem
— 16,21. jako synu člověka s p-em svým

Ž. 35,14. jako k p-i, jako k bratru chodíval
— 88,19. vzdálil jsi ode mne p-e 

Př. 6, 1. slíbil-lis za p-e svého
— 14,20. i p-i svému v nenávisti bývá chudý
— 17,17. všelikého času miluje, kdož j. p-em
— 18. bláznivý činí slib před p-em
— 18,24. p. bývá vlastnější než bratr
— 19, 4. chudý od p-e sv. odloučen bývá; 7.
— 6. každý j. p. muži štědrému
— 22,24. nebývej p-em hněvivého
— 27, 6. bezpečnější rány od p-e
— 9. sladkost p-e víc než rada vlastní
— 10. p-e svého a p-e otce neopouštěj
— 17. tak muž zostřuje tvář p-e svého
— 29, 5. člověk kt. pochlebuje p-i svému 

Pis. 5,16. takový jest p. můj, ó dcery Jeruz. 
Iz. 41, 8. símě Abrahama, p-e mého
Mich. 7, 5. nedověřujte se p-i
Mat. 11,19. p. publikánů a hříšníků; Luk. 7, 34.
— 20,13. p-i, nečiním tobě křivdy
— 22,12. p-i, kteraks ty sem všel?
— 26,50. p-i, nač jsi přišel?

Luk. 11, 5. kdo z vás bude míti p-e, a dí: 
p-i, půjč mi tří chlebů

— 14,10. p-i, posedni výše
Jan 3, 29. p. ženicha, kt. stojí a slyší ho
— 11,11. Lazar, p. náš, spí
—  19,12. propustíš-li, nejsi p. císařův 

Jak. 2,23. Abr. p-em Božím nazván j.
— 4, 4. by chtěl býti p-em tohoto světa

Přítel zabitého.
4 M. 35,12. města k útočišti před p-em;

19. 21. 24. 25. 27.
5 M. 19, 6. p. zabitého stihaje vražedlníka
— 12. dají v ruce p-e zabitého

Joz. 20, 3. útočiště před p-em zabitého; 5. 9.

Přátelé.
1 Sam.30,26. starším Juda, p-ům svým 
Job 2,11. když uslyšeli 3 p. Jobovi o všem

Job 16,20. ó mudráci moji, p. moji
— 19,21. slitujte se, vy p. moji
— 42, 7. hněv můj proti dvěma p-ům tvým
— 10. když se modlil za p-y své

ž. 122, 8. pro p-y své žádati budu pokoje 
Př. 16,28. klevetník rozlučuje p-y
— 17, 9. kdo obnovuje věc, rozlučuje p-y
— 18,24. kdož má p-y, má se míti přátelsky
— 19, 4. statek přidává p-el množství 

Pis. 8,13. p-ť pozorují hlasu tvého 
Jer. 20,10. kt. by měli býti p. moji
Pláč 1, 2. p. jeho nevěrně se k němu mají 
Luk. 1,58. uslyšeli p. její, že H. veliké učinil
— 12, 4. pravím vám p-ům svým
— 14,12. když činíš oběd, nezov p-el svých
— 15, 29. abych s p-y svými vesel pobyl
— 16, 9. čiňte sobě p-y z mamony
— 23,12. učiněni jsou p. Pilát s Heródesem 

Jan 15,13. aby duši svou položil za p-y své
— 14. vy p. moji jste, učiníte-li to

15. ale vás jsem nazval p-y
Sk. 10, 24. Kornelius svolav p-y blízké
3 Jan 15. pozdravují tě p.

pozdraviž i ty p-el zejména 
Přítelkyně.

3 M. 18, 6. k p-i krevní nepřistupuj; 12. 13. 
Rut 1,15. p. tvá navrátila se k lidu svému 
Př. 7, 4. rozumnost p-í jmenuj
Pis. 1,15. p. má; 2, 2. 10. 13. 4, 1. 7. 5, 2. 6, 3. 
Luk. 1,36. Alžběta, p. tvá, i ona počala
— 15, 9. když nalezne, svolá p.

Přitisknouti se.
4 M. 22, 25. oslice p-la se ke zdi

Přitížiti.
2 M. 5, 9. nechť se p-í robot mužům těm 

Přitom.
Sk. 24,26. p. pak nadál se, že Pavel

Přítomen.
2 Kr. 10,19. kdož by koli nebyl p.
2 Par. 19, 6. H. vám p. j. při vykonávání soudu
Ž. 139, 8. v hrobě, aj, p. jsi
Luk. 5,17. moc P. p-a byla k uzdravování
1 Kor. 5, 3. již jsem usoudil, jako bych p. byl
2 Kor. 10, 2. abych p. jsa nemusil se osvoboditi
— 13,10. abych p. jsa, nemusil býti přísný 

Gal. 4,18. ne jen tehdáž, když jsem p. vám
Přítomně.

2 Kor. 8,13. nyní p. vaše hojnost spomoz

Přítomnost.
ž. 114, 7. pro p. Panovníka třásla jsem se
2 Kor. 10, 1. v p-i u vás jsem pokorný
— 10. p. osobná j. mdlá

Fil. 2,12. netoliko v p-i mé, ale mnohem
2 Tes. 2, 8. zkazí zjevením jasné p-i své

Přítomný.
Job 18,20. p-í strachem podjati budou 
ž. 90,17. budiž nám p-á i ochotnost H. B. 
Př. 8,12. umění prozřetelnosti p-é mám 
Sk. 4,33. milost veliká p-á byla všechněm
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Sk. 25,16. prvé než by p-é měl žalobníky
1 Kor. 3,22. buď p-é věci, buďto budoucí
— 5, 3. vzdálený tělem, ale p. duchem

2 Kor. 13, 2. předpovídám podruhé, jako p.
Gal. 1, 4. aby nás vytrhl z p-ého věku zlého 
Žid. 9,24. aby p. byl tváři Boží za nás
— 12,11. trestání, když p-é j., nezdá se býti

2 Petr 1,12. utvrzeni jste v p-é pravdě
Přitovarysiti se.

Ž. 94,20. zdaliž se k tobě p-i stolice 
Sk. 9,26. pokoušel se p. k učedlníkům 

Přitrhnouti.
1 Kr. 20,12. p-ěte! I p-li k městu 
Oz. 7,12. jako ptactvo nebeské p-u je 
Jan 6, 44. leč Otec můj p-hl by jej 

Přítrž (učiniti).
4 M. 17,10. tak p. učiníš reptání 
Job 24,12. Bůh p-e tomu nečiní 
Ž. 8, 3. abys p. učinil protivníku
— 46,10. p. činí bojům až do končin z.
— 85, 5. učiň p. hněvu svému
— 89, 45. učinils p. okrase jeho 

Kaz. 10, 4. krotkost p. činí hříchům 
Dan. 11,18. vůdce p. učiní pohanění jeho 
Oz. 2,11. učiním p. vší radostí její

Přitříti.
4 M. 22,25. p-ela nohu Balámovu ke zdi

Přiúcastňovati se.
Iz. 44,11. kt. se k němu p-ují, zahanbeni

Přiváb iti.
Job 31, 9. se dalo p. srdce mé k ženě 
Ez. 14, 9. prorok, dal-li by se p.

já H. p-il jsem proroka toho

Příval.
1 M. 7,12. byl p. na zemi 40 dní
— 8, 2. zastaven jest p. s nebe

5 M. 32, 2. jako p. na odrostlou bylinu
2 Kr. 3,17. neuzříte větru, aniž p-u 
Job 29,23. ústa svá otvírali jako k p-u
— 37, 5. říká i p-u násilnému

Př. 27,15. kapáni ustavičné v čas p-u
— 28, 3. podoben j. p-u zachvacujícímu 

Iz. 4, 6. za skrýši před p-em a deštěm
— 28, 2. jako p. s krupobitím porazí
— 30,30. vše rozráží i p-em i krupobitím
— 32, 2. bude muž jako schrána před p-em 

Ez. 13,11. přijde p. rozvodnilý; 13. 38, 22. 
Am. 6,11. biti bude na dům veliký p-y 
Mat. 7,25. spadl p. a přišly řeky; 27.
Luk. 12,54. pravíte: P. jdel a tak bývá

Přivaliti.
1 Sam.14,33. p-tež ke mně kámen veliký 
Mat. 27,60. p-iv kámen ke dveřům; Mk. 15, 46.

Přivaliti se.
Iz. 59,19. když se p-í jako řeka nepřítel 
Jer. 1,14. od půlnoci p-i se to zlé

Přivalovati.
1 M. 29, 3. zas p-ali kámen na vrch studnice

Přivázán.
Př. 22,15. bláznovství p-o k srdci mladého 
Pis. 7, 5. i král p. by byl na pavlačích 
ftím. 7, 2. žena muži p-a j. zákonem
1 Kor. 7,27. p-s k ženě? Nehledej rozvázáni
— 39. žena p-a j. zákonem dotud

Přivázaný.
2 Kr. 7,10. kromě koní p-ých a oslů p-ých 
Mat. 21, 2. naleznete oslici p-ou
Mk. 11, 2. naleznete oslátko p-é; Luk. 19, 30.

Přivázati.
Job 40,24. zdaž p-eš jej dětem svým?
Př. 3, 3. p-až je k hrdlu svému
— 7, 3. p-až (naučení mé) na prsty své 

Jer. 51, 63. p-až k ní kámen a hoď do Euírates
PřivazovatL 

Př. 6, 21. p-uj je k srdci svému ustavičně 
Přívažčivý.

2 Tim. 3, 4. nastanou lidé zrádci, p-í 
Přiveden.

Iz. 60,11. králové jejich aby p-i byli 
Jer. 38,22. ženy p-y budou k knížatům 
Dan. 5, 7. zkřikl král, aby p-i byli hvězdáři 
Mat. 12,22. p. k němu ďábelstvím posedlý
1 Kor. 8,10. nebude p-o k tomu, aby jedl? 

Přivésti.
1 M. 2,19. Bůh p-dl je k Adamovi
— 39* 14. p-dl nám muže Hebrejského; 17.
— 42,20. bratra mladšího p-ete ke mně 

43, 7. že dí: P-ďte bratra svého?
— 44,21. p-ďte ho ke mně
— 45,13. p-ďte otce mého sem
— 48, 9. p-ď je ke mně, a požehnám jim

2 M. 32, 6. p-dli oběti pokojné
3 M. 19,21. p-de obět za vinu svou H.
— 24,11. p-dli ho k Mojžíšovi

5 M. 28,49. p-de H. na tebe národ zdaleka 
Rut 3,18. neobleví, až tu věc k místu p-de
2 Sam.14,21. p-eď mládence Absolona
1 Kr. 16, 2. přivedls k hřešení lid můj 
Neh. 13,18. pročež Bůh p-dl na nás toto zlé? 
Job 18,14. to jej p-de ke králi strachů 
ž. 45,15. v rouše krump. p-dena bude králi 

družičky její, p-deny budou
— 78,26. p-dl mocí svou vítr polední 

Kaz. 11, 9. že tě s tím p-de Bůh na soud
— 12,14. všeliký skutek Bůh p-de na soud 

Iz. 43,26. p-ď mi ku paměti, suďme se
— 48,15. p-du jej a šťastnou bude mí ti
— 60, 9. aby p-dli syny tvé zdaleka 

Jer. 5,15. p-du na vás národ zdaleka
— 50, 9. p-du na Babylon shromáždění
— 51,27. p-ďte koní jako brouků 

Ez. 26, 3. p-du na tě národy mnohé
jako bych p-dl moře s vlnami

28, 7. aj, já p-du na tě cizozemce
— 29, 3. říkáš: Já mám řeku, já jsem ji p-dl

sobě; 9.
Jon. 4,10. aniž jsi ho k zrostu p-dl 
Mich. 1,15. toběť p-du dědice
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Zach. 3, 8. p-du služebníka svého, Výstřelek
Mat. 8,16. p-dli mnohé, kt. ďábelství měli
— 17,17. p-eďte mi jej sem
— 21, 7. p-edli oslici i oslátko
— 22,34. že by k mlčeni p-dl saducejské 

Mk. 7,32. p-dli jemu hluchého a zajíkavého
— 8,22. p-dli k němu slepého
— 9,17. p-dl jsem syna svého k tobě
— 19. p-ďte jej ke mně
— 11, 2. odvížíce p-ďte (oslátko)
— 7. p-dli oslátko k Ježíšovi
— 14, 53. p-dli Ježíše k nejv. knězi 

Luk. 9, 41. p-ď sem syna svého
— 15,23. p-douce to tele tučné, zabité 

Jan 8, 3. p-dli zákonníci ženu v cizoložství
— 10,16. jiné ovce; i tyť musím p.

Sk. 9, 2. aby svázané p-dl do Jeruzaléma
— 14,13. kněz Jupiterův p-dl býky
— 18,12. p-dli (Pavla) před soudnou stolicí
— 19, 37. p-dli jste lidi tyto
— 23,24. i hovada přiveďte
— 31. Pavla p-dli v noci do Antipatridy
— 25,17. rozkázal jsem p. toho muže 

Řím. 10,19. já k závisti vás p-du skrze národ 
1 Tes. 4,14. kt. by zesnuli v J., p-de s nim 
2id. 2,10. aby mnohé syny k slávě p-da
1 Petr 3,18. aby nás p-dl k Bohu 

Přivésti zase.
1 M. 28,15. p-du tě zase do země této
— 42,37. jestliže ho nep-du zase; 44, 32.

já zase p-du ho k tobě
— 46, 4. já tě také i zase p-du
— 48,21. zase vás p-de do země otců 

Rut 1,21. prázdnou mne zase H. přivedl
2. 14, 7. když H. zase p-de zajaté; 53, 7.
— 85, 2. p-dls zase z vězeni Jákoba 

Iz. 43, 6. p-ď zase syny mé zdaleka
— 52, 8. že H. zase p-de Sión

Jer. 16,15. když je zase p-du do země
— 23, 3. p-du je zase do ovčinců jejich
— 49, 6. zase p-du zajaté Ammonitské
— 50,19. přivedu zase Izraele do příbytku 

Ez. 29,14. p-du zase zajaté Egyptské
— 34,16. zaplašenou zase p-du 

Zach. 8, 8. p-du je zase; i budou bydliti

Přivězti.
1 Par. 13, 3. abychom zase p-zli truhlu Boha
— 5. p-li truhlu H. z Kariatjeharim

2 Par. 1, 4. truhlu Boží p-zl byl David 
Luk. 5,11. p-še k břehu lodí, šli za ním

Přívětivě.
1 Kr. 12, 7. jestliže dnes mluviti budeš p.
2 Par. 10, 7. povolíš jim a mluviti budeš p.
— 30,22. mluvil Ezechiáš p. k Levitům
— 36,15. p. se měl k lidu svému

Sk. 27, 3. Julius p. se maje ku Pavlovi

Přívětivost.
2 M. 21,10. p-i manželské této neujme
Job 29, 4. dojkudž p. Boží byla v stanu mém
2. 5,13. p-í svou vůkol zastřeš jej

Př. 16,15. p. jeho jako oblak s deštěm 
Sk. 24, 4. vyslyšiž podlé obyčeje p-i své
— 28, 2. velikou p. k nám ukázali 

Řím. 12,13. p-i k hostem následujíce
1 Kor. 7, 3. muž k ženě povinnou p. prokazuj 
Žid. 13, 2. na p. k hostem nezapomínejte

Přívětivý.
1 Tim. 3, 2. musí biskup k hostem p.; Tit. 1, 8.
— 6,18. snadni ať jsou k udíleni, i p-i

2 Tim. 2,24. aby byl p. ke všechněm 
Tit. 3, 2. napomínej jich, ať jsou p-í

Přivětšiti.
Př. 13,11. kdo shromažďuje, p-i (statku)

Přivětšovati.
Job 36,13. nečistého srdce, p-u jí hněvu 
Am. 8, 5. abychom p-ali váhy

Přivinouti (se).
Job 24, 8. k skále se p. musejí 
ž. 27,10. H. však mne k sobě p-e 
Sk. 8,29. přistup a p-ň se k vozu tomu
— 18, 2. p-ul se k nim

Přivítati.
Mk. 9,15. sběhše se p-ali ho

Přiviti.
Soud. 16,13. kdybys p-ila sedm pramenů z vlasů

Přivlastiliti.
1 Sam.18, 8. co mu ještě přes to p-í, leč 
1 Kr. 21,19. zdaliž jsi sobě i nep-il?
Job 1,22. nep-il Bohu nic nemoudrého
— 7, 3. jsou mi p-ěni měsícové marni
— 36, 3. stvořiteli p-ím spravedlnost

.Ez 47,13. obmezeni, v němž sobě p-íte zemi

Přivla&tňovati.
Ez. 28, 2. sobě p-uješ srdce podobné; 6.
Řím. 4, 6. jemuž Bůh p-uje spravedlnost
1 Kor.< 2,13. to, což duchovního j., p-ujice

Přivoditi.
2 Sam. 5, 2. jsi vyvodil i p-il lid Izr.; 1 Par. 11,2. 
1 Kr. 15,26. k hřešeni p-il lid; 30, 34. 16, 19. 26. 
Ž. 23, 2. k vodám tichým mne p-í
— 29, 8. hlas H. k bolesti p-i poušť
— 65, 5. kohož vyvoluješ a p-íŠ
— 78, 40. k bolesti p-ili na pustinách
— 107,30. p-í je k břehu žádostivému
— 143, 3. mne p-í, abych bydlil v mrákotě 

Př. 10, 4. k nouzi p-i ruka lstivá
Iz. 40,23. onť p-í knížata na nic 
Ez. 34, 4. zaplašené zase nep-ite 
Mal. 1, 8. když p-íte chromé (k obětováni) 
Sk. 19,24. nemalý znk p-il řemeslníkům

Přivolati.
2. 50, 1. p-al zemi od východu slunce

Přivoliti.
Sk. 22,20. p-il jsem k usmrcení jeho; 8, 1.

Přivolovati.
Př. 1,10. by tě namlouvali hříšnici, nep-uj
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Přivozovati.
Iz. 44,14. déšť jej k zrostu p-uje 
Dan. 12, 3. kt. k spravedlnosti p-ují mnohé 

Přivstávati.
Job 24, 5. ráno p-ajíce k loupeži 
Jer. 25, 3. 4. ráno p-aje; 26, 5. 29, 19. 32, 33. 

35, 14.
Přivykati.

Job 22,21. p-ejž s ním choditi 
Přivyknouti.

1 Sam.17, 39. neboť jsem nep-kl
Přivzíti.

2 M. 12, 4. dům malý, přivezme souseda 
Př. 11,21. by sobě i na pomoc p-al; 16, 5. 
Skut. 15,40. Pavel p-av Silu, odšel
— 17, 5. p-avše lehkomyslné a nešlechetné

Přízeň.
5 M. 33, 23. ó Neftalíne, sytý p-í Páně 
Job 20,10. synové jeho budou p-ě hledá ti 
Př. 11,27. kdo hledá dobrého, nalézá p.
— 22, 1. p. lepší než stříbro a zlato

Jak. 4, 4. že p. světa j. nepřítelkyně Boží?
Přiznávati se.

4 M. 1,18. kt. p-ali se k rodům svým 
Job 42, 3. p-ám se, že jsem tomu nerozuměl 

Přízniti se.
Ezd; 9,14. bychom měli p. se s národy?
Dan. 2, 43. že se p. budou vespolek lidé 

Přizpěvovati.
2. 98, 5. k citaře i hlasem p-ujte 
Am. 6, 5. p-ujíce k loutně jako David

Přiženiti se.
5M. 25, 5. právem Švagrovství p-í se k ní

Psán.
Joz. 1, 8. všecko podlé toho, což p-o j.
2 Par. 30, 5. dávno neslavili tak, jakž p-o
— 18. jedli beránka jinak než p-o

2. 40, 8. aj, jduť jakož v knihách p-o j.
Ez. 2,10. bylo v ní p-o naříkáni, kvílení a
Mal. 3,16. p-a j. kniha pamětná před ním
Mat. 4, 4. p-oť j.: Ne samým chlebem
— 6. p-o j., že andělům přikázal
— 7. p-o j.: Nebudeš pokoušeti
— 10. p-o j.: Pánu Bohu svému klaněti
— 21,13. P-of j.: Dům můj dům; Luk. 19, 46.
— 26,31. nebo p-o j.: Biti budu pastýře 

Luk. 4, 4. odpověděl Ježíš: P-oť j.; 8.
— 10. řekl mu (ďábel): p-o j.
— 24, 44. se musí naplniti, což p-o j. o mně
— 46. takť j. p-o, a tak musil Kristus 

Jan 19,20. bylo p-o židovsky, řecký a latině 
Žid. 10, 7. jakož v knihách p-o j. o mně 
Zj. 20,12. souzeni jsou podlé toho, jakž p-o

Psáni.
2 Par. 21,12. přišlo k němu p. od Eliáše 
Ezd. 4,18. p., kt. jste k nám poslali 
Dan. 5, 7. kdo koli přečte p. toto 
Sk. 28,21. myť jsme žádného p. neměli

2 Koř. 10,11. jacíž jsme v slovu skrze p.
2 Tes. 3,14. kdo neuposlechne skrze p. řeči 

Psaný.
2 M. 31,18. p-é prstem Božím; 5 M. 9, 10. 

Psáti.
Joz. 8, 32. kt. psal před syny Izraelskými 
2 Sam.ll, 15. psal v listu těmi slovy
1 Kr. 4, 33. psal í o hovadech i o ptácích atd. 
Dan. 5, 5. prstové p-li na stěně paláce

hleděli na částku ruky, kt. p-la 
Jan 5, 46. neb on (Mojžíš) o mně psal
— 8, 6. skloniv se, prstem psal na zemi; 8.
— 19,21. nepiš: Král židovský
— 22. co jsem psal, psal jsem

2 Kor. 1,13. nepíšeme vám nic jiného
Gal. 1,20. cožť pak píši vám, aj, před Bohem 
Fil. 3, 1. jednostejných vám věcí p.
2 Tes. 3,17. takť obyčejně píši 
1 Tim. 3,14. totoť píši tobě, maje naději 
Filem. 19. já Pavel psal jsem svou rukou 
žid. 13,22. neboť jsem krátce psal vám
1 Jan 2, 1. totoť vám píši, abyste nehřešili
— 7, 8. přikázaní nové píši vám

2 Jan 12. mnoho vám p. měv; 3 Jan 13.
Zj. 1,11. což vidíš, piš do knihy
— 19. napiš ty věci, kt. jsi viděl
— 14,13. piš: Blahoslavení jsou mrtví

P8Í.
2 Sam. 3, 8. zdali já jsem p. hlava 

Pšenice.
2M. 9,32. ale p. a špalda nebyla ztlučena 
5 M. 8, 8. do země hojné na p-i a ječmen 
Rut 2,23. sbírala, dokudž nesžali p.
1 Sam. 6,13. Betsemští žali tehdáž p-i
1 Kr. 5,11. dvaceti tisíc měr p. ku pokrmu
2 Par. 2,10. p. semlené služebníkům tvým 
Job 31,40. místo p. nechť vzejde trní
ž. 81,17. krmil bych je byl jádrem p.
Iz. 28,28. p. mlácena bývá
Jer. 12,13. naseji p., ale trní žiti budou
— 23,28. co j. te plevě do p.? dí H.
— 41, 8. máme sklady skryté, p. a ječmene 

Ez. 4, 9. vezmi sobě p. a ječmene
— 27,17. Judští p-i Mennitskou dávali tobě 

Joel 1,11. kvílí z příčiny p. a ječmene
Mat. 3,12. shromáždi p-i do obilnice; Luk. 3,17.
— 13,25. nasál koukole mezi p-i
— 29. abyste s ním nevytrhali p.
— 30. p-i shromažďte do stodoly mé 

Luk. 16, 7. řekl: Sto korců p.
— 22,31. aby vás tříbil jako p-i 

Sk. 27,38. vysýpajíce p-i do moře
1 Kor. 15, 37. zrno, jaké se trefí, p. neb jiné

Pšeničný.
Ž. 147,14. bělí p-ou nasycuje tě

Pštros.
3 M. 11,16. ohavnost jsou: p.; 5 M. 14, 15.
Job 30,29. u iněn jsem tovaryšem p-ú
— 39,13. ty-lis dal péro p-u?
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Ptactvo.
1M. 1,20. p., kt. by létalo nad zemi
— 21. p. křidla mající
— 22. p. ať se rozmnožuje na zemi
— 6,20. z p-a po dvém vejdou k tobě
— 8,20. ze všeho p-a čistého obětoval

3 M. 1,14. jestliže z p-a obět zápalnou
— 7,26. krve jisti nebudete, buď z p-a
— 11,13. z p-a tyto v ohavnosti míti
— 46. toť j. právo strany p-a

5 M. 14,11. všecko p. čisté jisti budete
2. 50,11. já znám všecko p. po horách
— 78,27. dštil na ně p-em jako piskem 

Př. 1,17. roztažena síť před očima p-a 
Iz. 18, 6. budou zanecháni p-u z hor
— 34,14. se budou potkává ti zvěř s p-em 

Ez. 17,23. bude bydliti pod ním p.
Oz. 11,11. se strachem poběhnou jako p.
Luk. 12,24. čím ve větší vážnosti jste než p.?
Řím. 1,23. slávu Boha v podobenství p-a
Jak. 3, 7. přirození p-a bývá skroceno
Zj. 18, 2. stráží všelikého p-a nečistého 

Ptactvo nebeské.
1 M. 1,26. ať panuji nad p-em n-ým
— 28. panujte nad p-em n-ým
— 2, 20. dal Adam jména i p-u n-ému 
—- 7, 3. z p-a n-ého sedmero vezmeš

5M. 28,26. těla mrtvá za pokrm p-u n-ému
Job 12, 7. zeptej se p-a n-ého
— 28,21. i před n-ým p-em ukryta j.
— 35,11. nad p. n. moudřejší nás činí 

2. 8, 9. podložil pod nohy jeho p. n.
— 104,12. při nich hnízdi se p. n.

Jer. 4*25. všeliké p. n. zaletělo
— 7,33. za pokrm p-u n-ému

Ez. 29, 5. Šelmám i p-u n-ému dám tě; 39, 4.
Mat. 6,26. hleďte na p. n.
— 8,20. p. n. (má) hnízda, ale Syn člověka 

Mk. 4, 4. přiletělo p. n. i sezobalo je
Luk. 13,19. p. n. hnízda sobě dělali
Sk. 10,12. nádobu, na níž zvířata i p. n.
— 11, 6. spatřil jsem zeměplazy i p. n.

Ptáče.
2. 11, 1. uleť s hory své jako p.?
— 124, 7. duše naše jako p. znikla osidla 

Pláč 3,52. loviliť jsou mne jako p.
Am, 3, 5. padne-liž p. do osidla, když by

Ptáček.
Job 40,24. budeš s ním hráti jako s p-em?

Ptačí.
5M. 22, 6. když bys našel hnízdo p.
Kaz. 12, 4. povstanou k hlasu p-mu 
Dan. 4,30. pazoury p.
IKor. 15,39. jiné tělo rybí a jiné p.

Ptáčník.
2. 124, 7. jako ptáče znikla osidla p-ů

Pták.
1 M. 15,11. p-ci sedali na ta mrtvá těla
— 40,17. p-ci jedli z koše nad hlavou 

5 M. 4,17. podobenství jakého koli p-a

5M. 14,20. p-a čistého jisti budete
1 Sam.17,44. dám tělo tvé p-ům nebeským
— 46. těla vojska Filist. dnes p-ům

2 Sam.21,10. nedala p-ům sedati na ně ve dne 
Job 28, 7. k čemuž stezky nezná žádný p.
2. 104,17. na nichž se p-ci hnízdi 
Př. 6, 5. jako p. z ruky čižebnika
— 7,23. pospíchal jako p. k osidlu
— 27, 8. jako p. zaletuje od hnízda svého 

Kaz. 9,12. jako p-ci polapeni bývají osidlem
— 10,20. p. nebeský donesl by hlas ten 

Iz. 16, 2. Moáb jako p. místa nemající
— 31, 5, jako p-ci létajíce, tak hájiti
— 46,11. zavolám od východu p-a

Jer. 5,27. jako klece plná p-ů, tak domov
— 12, 9. což p-em dravým j. dědictví mé? 

Ez. 39,17. rci p-ům křidla majícím
Oz. 9,11. Efraim jako p. zaletí
Mat. 13, 4. přiletěli p-ci i sezobali je; Luk. 8,5.
— 32. p-ci nebeští hnízda sobě dělají na

ratolestech jeho; Mk. 4, 32.
Luk. 9,58. p-ci nebeští (maji) hnízda 
Zj. 19,17. řka vŠechněm p-ům: Pojďte

Ptáti se.
1 M. 43,27. ptal se jich, jak se mají
2 M. 18, 7. ptal se jeden druhého, jak se má 
4M. 27,21. p. se ho bude na soud Urim
5 M. 4,32. ptej se na dni staré 
Soud. 13,18. proč se ptáš na jméno mé?
2 Sam.20,18. žeť se p. budou Abelských 
2Kr. 1, 2. pilně se ptejte Belzebuba 
Jer. 30, 6. ptejte se nyní, rodívá-Ii samec 
—- 50, 5. na cestu k Siónu p. se budou 

Ez. 34, 6. není, kdo by se po nich ptal
— 8. aniž se ptají pastýři po stádu mém
— 11. já p. se budu po ovcích svých 

Jan 5,39. ptejte se na Písma
— 7,52. ptej se a viz, že prorok z Galilee
— 9,21. máť léta, ptejte se ho; 23.

Rim. 10,20. těm, kt. se na mne neptali
1 Koř. 14,35. doma mužů svých nechať se ptají

Ptávati se.
Iz. 65, 1. kt. se na mne nep-ali; Řím. 10, 20.

Ptolemais.
Sk. 21, 7. dostali jsme se až do P-y

Publikán.
Mat. 5, 46. zdaliž i p-i téhož nečiní? 47.
— 11,19. přítel p-ů; Luk. 7, 34.
— 18,17. budiž tobě jako pohan a p.
— 21,31. p-i a nevěstky předcházejí vás
— 32. p-i a nevěstky uvěřili jemu 

Mk. 2,15. p-i mnozí seděli spolu s Ježíšem
— 16. viděvše, že jedl s p-y, řekli: že s p-y

ji a pije? Luk. 5, 30.
Luk. 5,29. zástup p-ů s nim stolili
— 30. proč s p-y jíte a pijete?
— 7,29. p-i velebili Boha
— 15, 1. přibližovali se k němu p-i
— 18,10. jeden farizeus a druhý p.
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Luk. 18,11. že nejsem jako tento p.
— 13. p. zdaleka stoje, bil se v prsy

Publiu8.
Sk. 28, 7. kníže ostrova, jménem P.
— 8. otec toho P-a ležel, maje zimnici

Pučiti se.
Job 5, 6. aniž se ze země p-i bida
— 14, 9. jakž počije vláhy, zase se p-i 

ž. 85,12. víra ze země p. se bude
Pis. 6,10. p-i-li se jabloně zrnaté 
lz. 17,11. což seješ, aby se p-ilo, pečuješ 
Oz. 14, 7. p. se budou jako kmen vinný 
Zach. 6,12. kt. z místa svého p. se bude 
Mat. 24,32. když listi se p-í 
Luk. 21, 30. když se již p-í, znáte, že blízko 

Pučící se.
2M. 10, 5. zhryzou každý strom p. se 

Půda.
Ez. 40,17. komůrky a p. při síni vůkol
— 18. ta p. po straně těch bran

Pudens.
2 Tim. 4,21. pozdravuje tebe P.

Puditi.
Jer. 46,15. nemůže ostáti, proto že H. p-í jej 

Puch.
Joel 2,20. vzejde z něho smrad a p.

Půjčiti.
2 M. 22,25. p-íŠ-li peněz lidu mému chudému 
5M. 15, 8. ochotně p-íš jemu
— 24,10. p-il-li bys bližnímu něčeho
— 11. jemuž jsi p-il, vynese základ
— 28,44. nebudeš míti, co bys p-il jemu 

Luk. 11, 5. příteli, p-č mi tří chlebů
Půjčovati.

2 M. 12, 36. tak že p-ali jim
3 M. 25,37. aniž pro zisk p. budeš obilí 
5M. 15, 6. budeš moci p. národům; 28, 12.
— 28,44. on p. bude tobě

ž. 37,26. každého dne milost činí i p-uje
— 112, 5. dobrý slitovává se i p-uje

Př. 19,17. kdo uděluje chudému, p-uje H-u
— 22, 7. služebníkem toho, jenž p-uje

Jer. 15,10. nep-al jsem jim, aniž mi oni p-ali 
Luk. 6, 34. p. těm, od kt. se nadějete vzíti,

i hříšníci hříšníkům p-ují
— 35. p-ujte, nic se odtud nenadějíce

Půjčující.
Iz. 24, 2. budeť jakož p. tak vypůjčující 

Půjdu, atd. Viz: Jiti. 
Půjmouti.

5 M. 30, 4. odtud p-e té
Pukati se.

Job 7, 5. kůže má p-á se 
Mat. 27,51. skálé se p-alo 

Pukla.
1 Kr. 7,24. p-y tykvím polním podobné 

Pul.
Iz. 66,19. pošli z nich k národům do Tarsu, P.

Půl.
1 M. 15,10. (Abram) zroztínal je na poly
4 M. 28,14. p. míry hin při každém volku 
2Kr. 20, 4. Izaiáš nebyl vyšel do p. síně 
Dan. 12, 7. že po ulož. času, časich i p. času 
Zach. 14, 4. rozdvojí se hora Olivetská na poly 
Zj. 11, 9. těla mrtvá za p. čtvrtá dne; 11.
— 12,14. by ji živili do času a časů i p. času

Pulerovaný.
Ez. 1, 7. blyštěly sre jako ocel p-á 

Půlka.
4M. 15, 9. budeš obětovati p-u hin 

Půlnoc.
1 M. 13,14. pohleď na p-i a na poledne
— 28,14. rozmůžeŠ se na p. i ku poledni

2 M. 11, 4. o p-i já půjdu prostředkem Eg.
— 12,29. o p-i pobil H. všecko prvorozené

5 M. 3,27. očí svých k západu a k p-i 
Joz. 15, 6. (meze) od p-i; 10. 11. 18, 17.
— 7. na p-i chýlí se ku Galgala

2 Kr. 16,14. jej po boku oltáře svého k p-i 
Job 34,20. třebas o p-i postrčeni bývají 
ž. 119,62. 'o p-i vstávám, abych tě oslavoval 
Kaz. 11, 3. když padá dřevo na p-i 
Iz. 41,25. vzbudím od p-i, ten přitáhne
— 49,12. aj, onino od p-i a od moře

Jer. 1,14. od p-i přivalí se to zlé; 4, 6. 6, 1. 
46, 20. 50, 3. 41. 51, 48.

— 47, 2. aj, vody vystupují od p-i 
Mat. 25, 6. o p-i stal se křik: Aj, ženich 
Mk. 13,35. u večer-li, či-li o p-i
Luk. 11, 5. půjde k němu o p-i a dí
— 13,29. přijdouť od p-i i od poledne 

Sk. 16,25. o p-i Pavel a Sílas zpívali
— 20, 7. Pavel prodlil řečí až do p-i 

Zj. 21,13. od p-i brány tři
Půlnoční.

2 M. 26, 35. stůl dáš na stranu p.
3 M. 1,11. zabije ho při straně oltáře p.
Joz. 18,12. při straně p.; 24, 30. Soud. 2, 9.

12, 1. 21, 19.
Job 26, 7. on roztáhl p. stranu nad prázdnem
— 37, 8. od p. strany přichází zima
— 21. od p. strany s jasnem

ž. 48, 3. k straně p. město krále velikého
— 89,13. p. i poledni strana o tvém jménu 

Př. 25,23. vítr p. zplozuje déšť
Pis. 4,16. věj, větříčku p.
Iz. 43, 6. dim p. straně: Navrať
Jer. 1,15. svolám rodiny království p-ích
— 6,22. aj, lid přitáhne ze země p.
— 10,22. pohnuti veliké z země p.
— 15,12. železo poláme p. železo a ocel? 

Joel 2,20. p. vojsko vzdálím od vás 
Zach. 2, 6. nuže, utectež již ze země p.
Sk. 27,12. k větru mezi západním a p-im

Punt.
Iz. 3,20. odejme Pán p-y a náušnice 

Puntování.
Ezd. 4,19. p. bývají v Jeruzalémě
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Puntoyati se.
Ž. 31,14. když se proti mně spolu p-ují 
Iz. 8, 9. p-ujtež se lidé, však potříni 

Puntovávati.
Ezd. 4,15. že se v něm p-ají od starodávna 

Puňktík.
Mat. 5,18. jeden p. nepomine ze zákona 

Pupek.
Job 40,11. sila jako v p-u břicha jeho 
Pis. 7, 2. p. tvůj koflík okrouhlý 
Ez. 16, 4. nebyl přiřezán p. tvůj 

Pupemec.
1 M. 40,10. ten kmen jako by p-e pouštěl 
4M. 17, 8. vypustiv ze sebe p-e, zkvetl 
Iz. 18, 5. před vinobraním, když se vypučí p. 

Par.
Est. 3, 7. (Aman) rozkázal uvrci P.

Půra.
Soud. 7,10. sejdi s P-ou služebníkem; 11.

Purim.
Est 9,26. nazvali ty dny P.

Působení.
Sk. 7, 53. vzali zákon p-ím andělským 
Ef. 1,19. podlé p. mocnosti síly jeho 

Působící.
Pis. 7, 9. víno p., aby rtové mluvili 

Působiti.
1 M. 24, 66. vypravoval vše, což p-il 
Job 34,11. podlé toho, jaká j. čí cesta, p-i 
Ž. 25, 9. p-i to, aby tiši chodili v soudu 
Iz. 45, 7. p-ím pokoj a tvořím zlé 
Jer. 2,17. zdaliž toho sobě nep-íš
— 14,22. ty p-íš všecko to
— 50, 6. pastýři jejich p-í, aby bloudily 

ftim. 4,15. zákon zajisté hněv p-í
5, 3. ž*e ssoužení trpělivost p-í

1 Kor. 12, 6. kt. p-í všecko ve všech
— 11. to vše p-í jeden a týž Duch

2 Kor. 4,17. veliké věčné slávy břímě nám p-í
— 5,10. to, což skrze tělo p-il
— 7,10. zámutek pokání k spaseni p-í
— 9,11. p-í, aby díky činěny byly Bohu 

Ef. 1,11. všecko p-í podlé rady vůle své
— 2,11. obřízka, kt. se p-í rukama 

Fil. 2,13. p-í ve vás i chtění i činění
1 Tes. 2,13. dílo své p-í ve vás věřících
2 Tes. 2, 7. již tajemství nepravosti p-í 
Žid. 13,21. p-ě ve vás to, což j. libé
Jak. 1, 3. zkušeni viry vaši p-i trpělivost

Půst.
1 Kr. 21, 9. vyhlaste p. a posaďte Nábota; 12.
2 Par. 20, 3. Jozafat vyhlásil p. lidu Judskému 
Ezd. 8,21. vyhlásil jsem tu p.
Est. 4, 3. kvílení veliké bylo od Židů, p.
— 9,31. na paměť p-ů a křiků jejich

2. 35,13. ježto jsem duši svou p-em trápil
— 69,11. jsem plakal, p-em trápiv duši
— 109,24. kolena má klesají p-em 

Iz. 58, 3. v den p-u libost provodíte

Iz. 58, 5. to j. takový p., jakýž oblibuji? 
to-liž nazůveš p-em?

— 6. není-liž toto p., kt. oblibuji 
Jer. 36, 6. čti v knize této v den p-u
— 9. vyhlásili p. před H. v Jeruzalémě 

Dan. 9, 3. hledaje ho v p-u, v žíní a popele 
Joel 1,14. uložte p.; 2, 15.
— 2,12. obraťte se ke mně, a to s p-em 

Jon. 3, 5. vyhlásivše p., oblékli se v žíně 
Zach. 8,19. p. 4., 5., 7., 10. měsíce obrátí se 
Mat. 17,21. skrze modlitbu a p.; Mk. 9, 29. 
Luk. 2,37. (Anna) p-y a modlitbami sloužeci 
Sk. 14,23. modlivše se s p-em, poručili je
— 27, 9. již byl i p. pominul

1 Kor. 7, 5. abyste se uprázdnili ku p-u 
2Kor. 6, 5. v bděních, v p-ech
— 11,27. v p-ech častokrát

Pustina.
2 Sam. 4, 7. Šli po p-ách celou noc
2 Par. 34, 6. až i Neftalím i p-y jejich 
Ezd. 9, 9. abychom obnovili p-y jeho 
Job 39, 6. jemuž jsem dal p-u místo domu 
2. 46, 9. jakýchť j. p-in nadělal na zemi
— 65,13. skropují pastviště po p-ách
— 72, 9. skláněti se budou obyvatelé p-in
— 74, 3. přispějž k hrozným p-ám
— 78,40. k bolesti přivodili na p-ách?
— 102, 7. jsem jako výr na p-ách
— 106,14. pokoušeli Boha na p-ách
— 107,35. p-y obraci v jezera

Iz. 35, 1. veseliti se b. z toho poušť a p.
— 6. vyprýští se potokové na p-ách
— 40, 3. přímou učiňte na p-ě stezku
— 42,15. v p-u obrátím hory i pahrbky 

43,19. způsobím na p-ách řeky; 20.
— 49,19. p-y tvé tehdáž těsné budou
— 51, 3. učiní p-u jeho podobnou zahradě
— 58,12. vzdělají p-y starodávní; 61, 4.
— 62, 4. země tvá nebude více slouti p-ou
— 64,10. Jeruzalém v p-u obrácen 

Jer. 4, 7. aby obrátil zemi v p-u
— 6, 8. abych tě neobrátil v p-u
— 51,26. p-ou věčnou budeš 

PláČ 1,13. obrátil mne v p-u
Ez. 12,10. 11. podíl mně velmi milý obr. v p-u
— 23,33. kalichem p-y a zpuštění
— 26,20. posadím tě na p-ách starodávných
— 29, 9. i bude země Egypt, p-ou a pouští
— 36,33. vzdělány budou p-y
— 36. já H. vysadil jsem p-y

Joel 1, 7. přivedl vinné kmeny mé v p-u 
Sof. 2, 9. bude p-ou až na věky
— 13. H. obrátí Ninive v p-u
— 14. p. (se ukáže) na veřeji
— 3, 6. v p-u obrátil jsem ulice jejich 

Žid. 11,38. po p-ách bloudíce

Pustiti.
1 M. 21,14. Abraham p-il (Agar) i s dítětem
— 31,42. jistě by byl p-il mne prázdného
— 32,26. pusť mne, nebť zasvitává

nep-im tě, leč mi požehnáš
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2M. 2,19. pročež jste p-ili muže toho?
— 15, 7. p-ls hněv svůj, kt. sežral je 

3M. 14, 7. p-í vrabce živého na pole
— 16,10. p-i ho na poušť k Azazel
— 26,22. p-im na vás zvěř polní

5 M. 9,14. pusť mne, ať je setru a zahladím
— 22, 7. hned p-íš matku a mladé vezmeš

1 Sam.27, 1. p-í o mně Saul a nebude mne hled.
2 Sam. 3,24. proč jsi ho p-1, aby zase odšel?
1 Kr. 20,42. poněvadž jsi z ruky p-il muže
2 Kr. 11,15. p-te ji prostředkem řadu

— 19, 7. p-ím naň vítr, aby uslyše pověst 
Job 8, 4. p-il je po nepravosti jejich
Ž. 9,21. pusť na ně strach, ó H-e!
— 37, 8. pusť mimo sebe hněv
— 81,13. p-il jsem je v žádost srdce 

Pis. 3, 4. chopila jsem ho, aniž ho p-ím 
Ez. 30,13. p-ím strach na zemi Egyptskou 
Mk. 5,12, prosili ďáblové: Pusť nás do vepřů
— 15, 37. Ježíš zvolav, p-il duši 

Luk. 1,53. bohaté p-il prázdné
— 12,49. oheň přišel jsem p. na zemi 

Sk. 27,15. p-ivše, tak jsme se vezli
— 30. chtěli marináři p. člun do moře 

Zj. 14,15. pusť srp svůj, a žni; 18.
Pustiti se.

1 Sam. 14, 36. pusťme se po Filistinských v noci
Job 27, 6. spravedl. se držím, aniž se jí p-ím
Luk. 4, 9. jsi-li Syn Boží, pusť se dolů
— 8,22. p-il se přes jezero 

Jan 21, 7. Petr p-il se do moře
Sk. 13,13. p-všé se od Páfu Pavel a ti
— 16,11. p-ivše se od Troady, připlavili
— 27, 2. podlé krajin Azie, p-ili jsme se

Pustnouti.
Luk. 11,17. království rozdělené p-e

Pustý.
1 M. 1, 2. země byla nesličná a p-á
3 M. 16,22. ponese nepravosti do země p-é 
5 M. 21, 4. uvedou jalovici do údolí p-ého
— 32,10. nalezl jej v zemi p-é

2Kr. 14,25. se jde do Emat až k moři p-ému
Job 3,14. vzdělávali místa p-á
— 30, 3. znuzeni utíkali na p-á místa
— 38,27. aby zapájel místa planá a p-á 

2. 69,26. budiž příbytek jejich p.
— 107, 4. bloudili po cestách p-ých 

Iz. 7,19. usadí se v údolích p-ých
— 34,10. až do pronárodu p-á zůstane 

Jer. 32, 43. p-á j., tak že není v ní člověka 
Pláč 3,11. na to mne přivedl, abych byl p. 
Ez. 36,34. země p-á bude dělána
— 38. města p-á budou plná lidí 

Sof. 2,15. jakť jest učiněno p-é!
Ag. 1, 4. (aby) dům tento p. stál?
— 9. pro dům můj, že p. j.

Mal. 1, 3. zanechal jsem hor jeho p-ých
— 4. vystavíme místa p-á

Mat. 14,13. plavil se na místo pusté soukromí; 
Mk. 6, 32. Luk. 9, 10.

Mat. 14,15. p-é místo toto; Mk. 6, 35. Luk. 9,12.
— 23,38. vám dům váš p.; Luk. 13, 35.

Mk. 1, 35. odšel na p-é místo; Luk. 4, 42.
— 45. vně na místech p-ých byl
— 6,31. pojďte obzvláštně na p-é místo 

Sk. 1,20. budiž příbytek jeho p.
— 8,26. do Gázy, kt. j. p-é

Pušpan.
Iz. 41,19. 60,13.
Ez. 27, 6. lavičky tvé z p-u z ostrovů

Puštěný.
Mat. 13,47. podobno vrši p-é do moře

Put.
1 M. 10, 6. synové Chámovi: P.; 1 Par. 1, 8.

Puteoli.
Sk. 28,13. přijeli jsme do P-os

Putifar.
1 M. 37,36. P-ovi, dvořenínu Faraonovu; 39, 1. 

Putifer.
1 M. 41, 45. 50. Asenat, dcera P-a, knížete On 

Putna.
Jer. 6, 9. kt. víno sbírá do p-y

Putování.
1 M. 37, 1. bydlil v zemi p. otce svého
— 47, 9. dnů let p. mého 130 let 

2M. 6, 4. že jim dám zemi p. jejich
ž. 119, 54. mé písničky na místě mého p.
2 Kor. 8,19. vyvolen j. za tovaryše p. našeho 
1 Petr 1,17. v bázni čas svého zde p.

Putský.
1 Par. 2,53. čeledi Jeterských, P-ých; Jer. 46, 9.

Ez. 27, 10. 38, 5. Nah. 3, 9.
Původ.

Mich. 1,13. kteráž jsi p. hřícha dceři Siónské 
Žid. 5, 9. poslušným j. p-em spasení věčn.

Puzen.
Luk. 4, 1. Ježíš p. j. v Duchu na poušť
— 8,29. býval od ďábelství p. na poušť

2 Petr 1,21. Duchem svátým p-i byvše
Pych.

4 M. 15, 30. kt. by z p-u svévolně hřešil
5 M. 18,22. z p-uť j. to mluvil prorok ten 
ž. 10, 2. z p-u bezbožník protivenství činí

Pýcha.
5M. 32,27. bych se p-y nepřítele neobával
1 Sam.17,28. známť já p-u tvou a zlost srdce 
Neh. 9,10. p-u provodili nad nimi 
Est. 1,18. (naplodí se) hojně p-y a zpoury 
Job 33,17. aby p-u od muže vzdálil
— 35,12. volají-li pro p-u zlých

ž. 10, 4. bezbožník pro p-u nedbá na nic
— 31, 24. odplácí tomu, kdož p-u provodí
— 59,13. postiženi jsouce v pýše své
— 73, 6. otočeni jsou p-ou jako halŽí
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Př. 8,13. p-y a vysokomyslnosti nenávidím
— 11, 2. za p-ou přichází zahanbení
— 13,10. p-ou působí člověk svár
— 14, 3. v ústech blázna j. hůl p-y
— 16,18. před setřením bývá p.
— 21,24. vše s neochotností a p-ou dělá
— 29,23. p. člověka snižuje jej 

Iz. 2,17. sehnuta bude p. člověka
— 13,11. káži přestátí pýše pyšných
— 14,11. svrženáť j. do pekla p. tvá
— 16, 6. slých. jsme o pýše Moáb.; Jer. 48,29. 
—- 23, 9. zohavil p-u všelikého slavného
— 25,11. poníží p-y jeho rameny rukou
— 28, 1. běda koruně p-y, ožralcům Efr.
__ 3. nohami pošlapána bude koruna p-y

Jer. 13,17. plakati bude duše má pro p-u vaši
— 49,16. zklamá tě, i p. srdce tvého; Abd. 3.
— 50,31. já jsem proti tobě, ó p-o!

Ez. 7,10. vypučila se z něho p.
24. učiním přítrž pýše silných

— 16, 49. nepravost Sodomy : P., sytost chleba 
Dan. 4,34. chodící v pýše může snižovati
— 5,20. duch jeho zmocnil se v pýše 

Oz. 7,10. p. Izraelova svědčí proti němu 
Am. 6, 8. v ohavnosti mám p-u Jákobovu 
Nah. 2, 2. neboť j. odjal H. p-u Jákobovu

jako p-u Izraelovu 
Ab. 2, 5. opilec p-u provodě neostojí 
Sof. 2,10. to jim pro p-u jejich 
Zach. 9, 6. tak vypléním p-u Filistinských
— 11, 3. proto že popléněna p. Jordánu 

Mk. 7,22. ze srdce pocházejí p., bláznovství 
Jak. 4,16. vy chlubíte se v pýše své
1 Jan 2,16. žádost oči a p. života 
Juda 16. jejichž ústa mluví p-u

Pýchati.
Jer. 50,29. proti H. p-al, proti svátému Izr. 

Pykati.
2 M. 13,17. aby nep-al lid a nevrátili se

Pýřiti se.
Jer. 31,19. p-im se, že snáším útržku

Pysk.
Př. 11,22. Zápona zlatá na p-u svině j. ž.
Př. 16, 30. zmítaje p-y svými, vykonává zlé

Pyšně.
2M. 21,14. pakli by kdo tak p. sobě počínal
5M. 18,20. prorok, kt. by p. se vystavoval
Neh. 9,16. otcové naši p. sobě počínali
— 29. ale oni p. sobě počínali

Job 15,13. že smíš odpovídati Bohu tak p.
Ž. 17,10. mluví p. ústy svými
— 31,19. kt. mluví tvrdě, p. a s potupou
— 38,17. ať se p. nepozdvihuji nade mnou
— 73, 8. o nátisku velmi p. mluví 

Dan. 7, 8. a aj, ústa mluvící p.
Pyšný.

1 Sam. 2, 3. nevycházej z úst vašich slovo p-é 
Job 34,24. p-é stírá bez počtu
— 40, 6. pohleď na všelikého p-ého; 7.

ž. 36,12. nechť nedotírá na mne noha p-ých
— 40, 5. kt. neohlédá se na p-é
— 86,14. povstaliť jsou p-í proti mně
— 94, 2. dej odplatu p-ým
— 119, 21. vyhlazuješ p-é
— 51. p-í mi se velmi posmívají
— 69. složiliť jsou lež proti mně p-í
— 78. zahanbeni buďte p-í
— 85. vykopali mi p-í jámy
— 123, 4. j. nasycena duše potupou p-ých
— 140, 6. polékli p-í na mne osidlo 

Př. 15,25. dům p-ých vyvrací Hospodin
— 16, 5. ohavností j. H. p-ého srdce
— 19. lépe než děliti kořist s p-ými
— 21,24. p-ého jméno j. posměvač

Iz. 2,12. den H. se blíží na každého p-ého
— 5,15. oči p-ých sníženy budou
— 10,12. ovoce p-éjio srdce krále Assyr.
— 13,11. káži přestátí pýše p-ých 

Jer. 48,29. že velmi p. j. (Moáb)
— 50,32. poklesne se ten p. a padne 

Mal. 3,15. nyní blahoslavíme p-é
— 4, 1. budou vŠickni p-í jako strniště 

Luk. 1, 51. rozptýlil p-é myšlením srdce 
Řím. 1, 30. Boha nenávidící, p-í, chlubní
2 Tim. 3, 2. nastanou lidé chlubní, p-í
1 Petr 5, 5. Bůh p-ým se protiví; Jak. 4, 6.

Pytel.
1 M. 42,25. aby naplněni byli p-ové jejich
— 44, 1. naplň p-e mužů těch potravou

peníze polož do p-e na vrch
— 2. koflík můj vlož do p-e mladšího 

8. peníze, kt. jsme našli v p-ích
— 11. rychle každý složil p. svůj
— 12. nalezen j. koflík v p-i Beniamin.

3 M. 11,32. roucho neb kůže, aneb p.
Joz. 9, 4. vzali p-e staré na osly své
2 Sam. 3, 31. přepašte se p-i, a plačte
1 Kr. 20, 31. nechť vezmeme p-e na bedra svá
— 32. přepásali p-i bedra svá
— 21,27. Achab postil se a léhal na p-i

2 Kr. 6,30. an p. byl na těle jeho zespod 
ž. 30,12. odvázal jsi p. můj
— 35,13. v nemoci jejich p-em jsem se
— 69,12. jsem bral na se p. místo roucha 

Iz. 3,24. místo podolku přepásáni p-em 
Zj. 6,12. slunce zčernalo jako p. žíněný
— 11, 3. oblečeni jsouce v p-e

Pytlík.
5 M. 25,13. nebudeš míti v p-u svém nejedno

stejného kamene; Př. 16, 11.
1 Sam. 9, 7. neboť jsme chléb vytrávili z p-ů 
Job 14,17. jako v p-u přestoupení mé 
Př. 7,20. p. peněz vzal s sebou
— 16,11. všecka závaží v p-u jeho nařízení 

Ag. 1, 6. shromažďuje ji do p-a děravého 
Luk. 10, 4. nenostež p-a ani mošny
— 12,33. dělejte sobě p-y, kt. nevetšeji
— 22, 35. když jsem vás posílal bez p-a
— 36. kdo má p., vezmi a kup sobě
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Raab.
Joz. 2, 1. do domu nevěstky, jejíž jméno R.
— 3. poslal král Jericha k R.
— 6,25. R. a dům otce živé zůstavil 

Mat. 1, 5. Salmon zplodil Bóza z R.
Žid. 11,31. věrou R. nevěstka nezahynula 
Jak. 2,25. též podobně i R. nevěstka

Rabba, Rabbat.
5 M. 3,11. lůže jeho ještě zůstává v R.
Joz. 13,25. do*Aroer, kt. j. naproti R. 
2Sam.ll, 1. bojoval Joáb proti R. Amonit.;

12, 26. 29.; 1 Par. 20, 1.
— 17,27. Sobi, syn Ňáchas z R. synů Ammon 

Jer. 49, 2. proti R. Ammonitských troubeni
— 3. křičte, ó dcery R.

Ez. 21,20. kudy by jiti měl meč, k R.-li
— 25, 5. dám R-u za obydlé velbloudům 

Am. 1,14. zanitim oheň na zdi R.
Rabbi.

Jan 1,39. R., kde bydlíš?
Rabbóni.

Jan 20,16. Maria řekla jemu: R.!
Rabmag.

Jer. 39, 3. R., a jiná knížata krále Bab.; 13.
Rabsace. Rabsake.

2 Kr. 18,17. poslal král Assyrský R. z Lachis, 
19. 26. 27. 28. 37. 19, 4. 8. Iz. 36, 
2. 4. 11. 12. 13. 22. 37, 4. 8. 

Rabsar.
2Kr. 18,17. poslal král assyrský R-a k Ezech. 

Rabsaris.
Jer. 39, 3. 13.

Ráčiti.
1 Sam. 3,18. H. j.; nechť učiní, což r-í
2 Sam. 7,29. rač požehnati domu služebníka 
1 Par. 17,27. nyní r-il jsi požehnati domu
— 28, 4. mne r-il za krále ustanoviti 

2. 40,14. r-iž ty mne, H., vysvoboditi

Rád.
1 M. 27, 4. krmi, jakž já r. jídám 
Soud. 8,25. i odpověděli: R-i dáme
Př. 29,12. kterýž r. poslouchá slov lživých 
Oz. 12, 7. kramářem j., r. utiskuje 
Mk. 6,20. Heródes r. ho poslouchal
— 12,37. mnohý zástup r. ho poslouchal

2 Kor. 11,19. r-i snášíte nemoudré
Rada.

1 M. 49, 6. do tajné r-y jejich nevcházej 
2M. 18,16. oznamuji r-y Boži

3M. 19,31. k věšťcům, ani od nich r-y beřte
4 M. 16, 2. kt. svoláváni byli do r-y 
2Sam.l5, 31. zruš, ó H., r-u Achitofelovu; 34.
— ' 16,23. taková byla každá r. Achitofelova
— 17, 7. neníť dobrá r., kt. dal Achitofel
— 14. lepšiť j. r. Chusai Architského

1 Kr. 1,12. nyní pojď, prosím, a dámť r-u
— 12, 8. on opustil r-u starců; 2 Par.10,8.13.
— 14. mluvil k nim vedle r-y mládenců 

2Kr. 6, 8. vešel v r-u se služebníky svými
— 18,20. mluvils, že j. r-y i síly k válce dosti 

Ezd. 4, 5. aby rušili r-y jejich
Neh. 4,15. Bůh rozptýlil r-u jejich 
Job 5,13. r. převrácených bláznová bývá
— 12,13. jehoť jest r. a rozumnost
— 18, 7. porazí jej (bezbožného) r. jeho
— 21,16. r. bezbožných vzdálena j.; 22, 18.
— 26, 3. komu jsi r-y udělil?

ž. 1, 1. kt. nechodí po r-ě bezbožných
— 5,11. nechať padnou od rad svých
— 10, 2. ó by jati byli v zlých r-ách
— 14, 6. r-u chudého potupujete
— 20, 5. všelikou r-u tvou vyplň (H.)
— 32, 8. dámť r-u, oči své na tě obrátě
— 33,10. Hospodin ruší r-y národů
— 11. r. Hospodinova na věky trvá
— 55,15. jsme spolu tajné r-y držívali
— 73,24. podlé r-y své veď mne
— 81,13. i chodili po r-ách svých; Jer. 7, 24.
— 83, 4. chytře tajné r-y proti lidu tvému
— 106,13. nečekali na r-u jeho
— 43. popouzeli ho r-ou svou
— 107,11. r-ou Nejvyššího pohrdli
— 111, 1. slaviti budu H. v r-ě přímých 

Př. 1,25. strhli jste se všeliké r-y mé
— 30. aniž povolili r-ě mé
— 31. r-ami svými nasyceni budou
— 8,14. má j. r. i šťastný prospěch
— 11,14. kdež není dostatečné r-y, padá lid
— 12,15. kdo poslouchá r-y, moudrý j.
— 15,22. kdež není r-y, zmařena usilování
— 20, 5. r. v srdci muže voda hluboká
— 18. myšlení r-ou upevňuj
— 21,30. není žádné r-y proti Hospodinu
— 24, 6. skrze r-y opatrné svedeš bitvu
— 27, 9. sladkost přítele víc než r. vlastni 

Iz. 5,19. nechať přijde r. toho Svatého
— 8,10. vejděte v r-u, a zrušena bude
— 11, 2. Duch r-y a síly, Duch uměni
— 14,26. toť j. ta r. o vší té zemi
— 16, 3. svolej r-u, učiň soud
— 19, 3. r-u (Egyptských) sehltim

Q.
Quartus.

Řím. 16,23. pozdravuje vás Q. bratr

R.
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Iz. 19,11. rádců Faraonových r. zhlupěla
— 25, 1. r-y tvé zdávna uložené
— 28,29. který? j. divný v r-ě
— 30, 1. skládajícím r-u, kt. není ze mne
— 45,21. nechať spolu v r-u vejdou
— 46,10. řeknu-li co, r. má se koná
— 47,13. ustáváš s množstvím rad svých 

Jer. 7,24. chodili po r-ách srdce svého
— 11,19. proti mně r-y skládali
— 18,18. neboť nezhyne r. od moudrého

19, 7. v nic obrátím r-u Judovu
— 23,18. kdož j. stál v r-ě Hospodinově?
— 22. byť byli stáli v r-ě mé
— 32,19. veliký v r-ě a znamenitý v správě
— 49, 7. zahynula r. od rozumných?
— 20. slyšte r-u Hospodinovu

Ez. 7,26. zahyne od kněze, a r. od starců
— 11, 2. skládají r-u zlou v městě tomto 

Mich. 4,12. aniž rozumějí r-ě jeho
Zach. 6,13. a r. pokoje bude mezi nimi oběma
Mat. 5,22. povinen bude před r-ou státi
— 12,14. farizeové drželi r-u proti němu
— 26,59. všecka ta r. hledali falešného svě

dectví; Mk. 14, 55.
— 27, 1. vešli v r-u všickni př. kněží a starší 

Mk. 3, 6. farizeové s Herodiány drželi r-u 
Luk. 7, 30. farizeové pohrdli r-ou Boži
— 22,66. vedli Ježíše do r-y své
— 23, 51. Jozef byl nepovolil r-ě jejich

Jan 11, 47. sešli se před. kněží a farizeové v r-u
— 53. r-u drželi, aby jej zabili
— 18,14. Kaifáš byl r-u dal židům 

Sk. 2,23. toho, vydaného z uložené r-y
— 4,28. učinili to, což r. tvá předuložila
— 5,21. svolali r-u a všecky starší
— 27. přivedše je, postavili je v r-ě

34. povstav v r-ě jeden farizeus
— 38. jestližeť j. z lidi r. tato
— 6,12. chytili (Štěpána) a vedli do r-y
— 15. všickni, kt. seděli v r-ě, viděli tvář
— 9,23. r-u mezi sebou na tom zavřeli
— 20,27. zvěstovati vám všeliké r-y Boží
— 23,28. uvedl jsem ho do r-y jejich
— 24,20. nepravost, když jsem stál v r-ě?
— 25,12. Festus promluviv s r-ou, odpověděl

1 Koř. 4, 5. Pán zjeví r-y srdcí
— 7,25. přikázáni nemám, ale r-u dávám

2 Kor. 8,10. k tomuť vám r-u dávám
— 10, 5. podvracejíce r-y i všelikou vysokost 

Gal. 5, 8. neniť ta r. z toho, kt. vás volá 
Ef. 1,11. všecko působí podle r-y vůle své 
Žid. 6,17. ukázati neproměnitelnost r-y své 
Zj. 17,13. tiť jednu r-u mají

Rada (osoba),
1 Kr. 4, 5. Zábud nejvyšší r. královská
1 Par. 27,32. Jonatan strýc Davidův byl r.; 33. 
Job 3,14. měl bych pokoj s r-ami země

Rádce,
2 Par. 22, 4. ty on měl r. k zahynuti svému 
Ezd. 4, 5. najímali proti nim r.
Job 12,17. on uvodí r. v nemoudrost

Job 19,19. v ošklivost mne vzali r-ové moji 
Ž. 119,24. svědectví tvá jsou moji r-ové 
Př. 11,14. spomož. ve množství r-ů; 15,22.24,6. 
Iz. 1,26. obnovím r. tvé, jako s prvu
— 3, 1. 3. Pán odejme od Judy i r-i
— 9, 6. nazváno bude jméno jeho: R.
— 19,11. moudrých r-ů Faraonových rada 

Mich. 4, 9. zdali r. tvůj zahynul?
Nah. 1,11. z tebeť vyšel ten r. nešlechetný

Raději.
Ž. 58, 3. r. nepravosti v srdci ukládáte
— 84,11. zvolil jsem r. u prahu seděti 

Mat. 10, 6. ale r. jděte k ovcem zahynulým
— 28. r. se bojte toho, kt. může duši 

Řím. 1,25. sloužili stvoření r. nežli stvořiteli
— 14,13. ale toto r. rozsuzujte 

lKor. 7,21. býti svobodný, r. toho užívej
1 Tim. 6, 2. nechažť tím r. slouží
Žid. 11,25. vyvoliv r. protivenství trpěti
2 Petr 1,10. r., bratří, snažujte se povoláni

Raditi.
2Sam.l6,20. r-tež, co máme činiti
— 17,15. tak a tak r-il Achitofel

1 Kr. 12, 6. kterak vy r-íte, jakou odpověď 
ž. 16, 7. dobrořeěiti budu H., kt. mi r-í 
Př. 12,20. v těch, kt. r-í ku pokoji, veselí 
Sk. 13, 43. r-ili jim, aby trvali v milosti B.
— 27,12. mnozí r-ili, aby se pustili 

Řím. 11,34. aneb kdo jemu r-il?
Zj. 3,18. r-ímť, abys sobě koupil ode mne 

Raditi se.
2 M. 18,15. přichází ke mně lid r. se s Bohem 
1 Sam.22,10. Achimelech r-ii se o něho s H.; 13.
1 Par. 10,13. Saul, že se r-il s duchem věštčím
— 14,10. r-il se David s Bohem; 14.

2 Par. 10, 6. r-il se král Roboám se starci
— 8. (Roboám) r-il se s mládenci 

ž. 2, 2. knížata se spolu r-i proti H.
— 62, 5. r-í se o to, jak by jej odstrčili
— 71,10. jenž střehou duše mé, r-ili se
— 83, 4. r-í se proti těm, kt. ty skrýváš

Iz. 19, 3. i r. se budou modl a kouzedlniků
— 40,14. s kým se r-il, že by mu přidal 

Ez. 20, 3. abyste se se mnou r-ili, přicházíte?
— 31. vy se nebudete mne více r.

Mat. 22,15. farizeové r-ili se, jak by; 26, 4. 
Jan 12,10. r-ili se před. kněží, aby i Lazara

Radlice.
1 Sam. 13,20. aby ostřil sobě každý r-i svou
— 21. sic jinak byly štěrbiny na r-ích

Rádný dům.
Jan 18,28. vedli JežiŠe do r-ého d-u 

oni nevešli do r-ého d-u
— 33. Pilát všel do r-ého d-u; 19, 9.

Radost.
1 M. 21, 6. r. mi učinil Bůh
1 Par. 12,40. r. byla v lidu Izraelském
— 29,22. jedli před H. s r-i velikou 

Ezd. 3,12. mnozí prokřikovali s r-i hlasem
— 6,16. posvětili domu Božího s r-í
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Neh. 8,10. r. Hospodinova budiž sila vaše
Job 8,19. tožť ta r. života jeho
ž. 4, 8. způsobíš r. v srdci mém větší, než
— 21, 7. rozveselil jsi jej r-i obličeje svého
— 45,16. přivedeny budou s r-í velikou
— 51,10. dej mi slyšeti r. a potěšení
— 14. navrať mi r. spaseni svého
— 97,11. r. těm, kt. jsou upřimého srdce
— 119,111. svědectví tvá jsou r. srdce mého
— 126, 2. tehdážť byla plná r-i ústa naše 

Př. 21,15. r-i j. spravedlivému činiti soud 
Kaz. 9, 7. jez s r-i chléb svůj
Iz. 12, 3. budete vážiti vody s r-í
—. 22,13. a aj, r. a veselí vaše
— 24, 8. odpočine r. bubnů

11. odstěhuje se r. země
— 35,10. r-i a veselé dojdou; 51, 11.
— 65,14. prozpěvovati budou pro r. srdce 

Jer. 7,34. hlas r-i a veselí; 16, 9. 25, 10.
— 15,16. měl jsem slovo tvé za r. srdce
— 31,13. obrátím kvílení v r. a potěším
— 33, 9. toť mi bude k r-i, k chvále
— 49,25. by nemělo ostáti město r-i mé? 

Pláč 5,15. přestala r. srdce našeho
Oz. 2,11. učiním přítrž vší r-i její
Mat. 2,10. zradovali se r-í velmi velikou
— 13,20. a hned je s r-i přijimá
— 44. a r-i naplněn jsa pro něj
— 25,21. vejdiž v r. pána svého; 23.

Mk. 4,16. uslyší slovo, s r-í přijimaji je
Luk. 1,14. z čehož budeš míti r. a veselé
— 2,10. zvěstuji vám r. velikou
— 8,13. s r-í přijímají slovo, ale kořenů
— 10,17. navrátilo se s r-í těch sedmdesáte
— 15, 5. vložil by na ramena svá s r-í
— 7. tak j. r. v nebi nad jedním; 10.
— 24,41. když oni ještě nevěřili pro r.
— 52. navrátili se do Jeruzaléma s r-í 

Jan 3,29. r-í raduje se pro hlas ženicha
ta r. má naplněna j.

— 15,11. aby r. má zůstávala Ve vás,
a r. vaše byla plná; 16, 24. 2 Jan 12.

— 16,20. zámutek váš obrátíť se v r.
— 22. r-i vaši žádný neodejme od vás
— 17,13. aby měli r. mou plnou v sobě 

Sk. 8, 8. i stala se r. veliká v tom městě
— 12,14. pro r. neotevřela dveří
— 13,52. naplněni byli r-í a Duchem sv.
— 20,24. jen abych běh svůj s r-i vykonal 

ftim. 14,17. pokoj a r. v Duchu svátém
— 15,13. Bůh naděje naplňujž vás r-i 
—. 32. abych k vám s r-í přišel

2 Kor. 1,24. pomocnici jsme r-i vaši
— 2, 3. že r. má j. všech vás
—. 7, 4. rozhojňujiť se v r-i v souženi naŠ.

GaL 5,22. ovoce Ducha jestiť: láska, r., pokoj
Fil. 1, 4. s r-i za všecky vás prosbu čině
— 2, 2. naplňte r. mou, abyste
— 4, 1. bratři moji, r. a koruno má 

Kol. 1,11. zmocněni ke vši trpělivosti s r-i
1 Tes. 1, 6. v úzkosti s r-i Ducha svátého

1 Tes. 2,19. kt. j. naše r. aneb koruna
— 20. vy jste sláva naše i r.

Filem. 7. r. máme velikou z lásky tvé 
žid. 12, 2. kt. místo r-i strpěl křiž
— 13,17. aby to s r-í činili a ne s stýsk. 

Jak. 1, 2. za největší r. mějte
— 4, 9. r. (vaše obratiž se) v zámutek

1 Petr 1, 8. veselite se r-i nevýmluvnou
1 Jan 1, 4. aby r. vaše byla plná
3 Jan 4. nemámť větší r-i, než abych 

Radostně.
Luk. 1,44. zplésalo r. nemluvňátko v životě
— 19, 6. (Zacheus) přijal jej r.

Radostný, 
ž. 43, 4. k Bohu r-ého plésání mého 

Radovati se.
1 M. 21, 6. uslyší, r. se bude spolu se mnou
2 M. 4,14. vida tebe, r. se bude v srdci
— 18, 9. r-al se Jetro ze všeho dobrého

2 Sam. 8,10. spolu s nim se r-al z toho
2 Par. 15,15. lid Judský r-al se z přísahy té 
Job 3, 22. kt. by se r-ali, když by nalezli
— 31,29. r-al-li jsem se z neštěstí toho

ž. 5,12. ať se vŠickni v tě doufající r-ují
— 9, 3. r. se budu v tobě; 31, 8.
— 21, 2. v sile tvé r-uje se král
— 25, 2. aby se ner-ovali nepřátelé nade

mnou; 35, 19. 24.
— 32,11. r-ujte se v H., spravedliví
— 35, 9. a ať r-uje se v spasení jeho
— 15. oni z mého zlého r-ali se
— 27. kt. mi přejí spravedln., ať r-ují se
— 40,17. ať r-ují se v tobě; 70, 5.
— 41,12. když by se ner-al nade mnou
— 48,12. r-uj se, horo Sióne
— 70, 5. ať se r-ují v tobě, kt. tě hledají
— 118,24. a protož r-ujme se; Zj. 19, 7.
— 119,14. z cesty svědectví tvých r-uji se
— 162. r-uji se z řeči tvé jako ten

Př. 17, 5. kdo se z bídy r-uje, nebude bez 
■— 21. aniž se bude r. otec nemoudrého
— 24,17. by padl nepřítel tvůj, ner-uj se 

Kaz. 11, 9. r-ujž se, mládenče, v mladosti své 
Iz. 9, 3. jako se r-uji, když dělí kořisti
— 61,10. velice se budu r. v H.
— 62, 5. tak r. se bude z tebe Bůh tvůj
— 66,10. r-ujte se s ním velice
— 14. uzříte, a r. se bude srdce vaše 

Ez. 21,10. r.-liž se budeme, když prut syna 
Jon. 4, 6. r-al se Jonáš z toho břečtanu 
Mich. 7, 8. ner-uj se ze mne, nepřítelkyni má 
Mat. 5,12. r-ujte se a veselte se; Luk. 6, 23.
— 18,13. se r*uje nad ni více, než nad 99 

Luk. 1,14. mnozí se z jeho narozeni budou r.
— 58. i r-ali se spolu (s Alžbětou)
— 10,20. z toho se ner-ujte, že se vám

raději se r-ujte, že jména vaše
— 15, 6. spolu r-ujte se se mnou; 9.
— 32. veseliti a r. se náleželo 

Jan 3,29. r-uje se pro hlas ženicha
— 4,36. aby kdož rozsívá, r-al se spolu
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Jan 8,56. i viděl, a r-al se (Abraham)
— 11,15. r-uji se pro vás, že jsem
— 16,20. ale svět se bude r.
— 22. r. se bude srdce vaše

Sk. 5, 41. Šli z toho shromážděni r-ujice se
— 8,39. komornik jel cestou svou r-uje se
— 13,48. slyševše to pohané r-ali se 

fiim. 12,15. r-ujte se s radujícími
— 16,19. protož r-uji se z vás

1 Koř. 7,30. kt. r-ují se, jako by se ner-ali
— 13, 6. ner-uje se z nepravosti

ale spolu r-uje se pravdě
2 Koř. 2, 3. z těch, z nichž bych se měl r.
— 6,10. a však se vždycky r-ujíce
— 13, 9. r-ujeme se, že ač jsme mdlí

Fil. 1,18. se r-uji a ještě r. budu; 2, 17. 18.
— 3, 1. r-ujte se v Pánu; 4, 4.

Kol. 1,24. r-uji se z utrpení svých pro vás 
1 Tes. 5,16. vždycky se r-ujte 
1 Petr 4,13. účastni utrpení Kr., r-ujte se 

při zjevení slávy jeho r-ali se 
Zj. 11,10. kt. přebývají na zemi, r. se budou 
—•' 18,20. r-uj se nad ním nebe i apoštolé 

Radující se.
2. 35,26. ať se zahanbí, r. se mému zlému 
ftím. 12,15. radujte se s r-ími 

Raf.
4 M. 13,10. z pokol. Beniamin Falty, syn R-ův

Ráfa.
1 Par. 8,37. R. syn jeho (Binův)

Rafidim.
2 M. 17, 1. položili se v R.; 4 M. 33, 14.
— 8. Amalech bojoval s Izraelem v R.
— 19, 2. hnuvše se z R.; 4 M. 33, 15.

Rafije.
Job 19,24. r-í železnou na skále aby vyryty 
Jer. 17, 1. napsán j. r-í kamene přetvrdélio 

Ragau.
Luk. 3,35. kt. byl R.

Ragmejský.
Ez. 27,22. kupci R-ští

Raguel.
2 M. 2,17. když se navrátily k R-ovi, otci 

Rahuel.
1 M. 36, 4. Bazemat porodila R-e
— 10. R., syn Bazematy, ženy Ezau

1 Par. 1,37. synové R-ovi: Náhat
Ráchá.

Mat. 5,22. kdož by řekl bratru svému r. 
Ráchel.

1 M. 29, 9. přišla k tomu R. se stádem
— 11. políbil Jákob R.
— 30, 1. viduci R., že by nerodila
— 2. rozhněval se Jákob na R.
— 22. rozpomenuv se Bůh na R.
— 31,19. ukradla R. modly, kt. měl otec
— 34. R. vzavši modly
— 35,16. porodila R., a těžkosti trpěla
— 19. umřela R., a pochována j.; 48, 7.

1 M. 35,20. toť j. znamení hrobu R.
— 24. synové R.: Jozef a Ben.; 46, 22. 

Rut 4,11. aby byla jako R. a jako Lia
1 Sam.10, 2. nalezneš dva muže u hrobu R.
Jer. 31,15. R. plačeci synů svých; Mat. 2, 18.

Ráj.
1 M. 2, 8. štípil H. Bůh r. v Eden
— 9. strom života u prostřed r-e; 3, 3.
— 10. řeka k svlažováni r-e
— 15. postavil jej v r-i v zemi Eden
— 3, 8. hlas H. Boha chodícího po r-i; 10. 

Luk. 23,43. dnes budeš se mnou v r-i
2 Kor. 12, 4. byl vtržen do r-e, a slyšel
Zj. 2, 7. kteréž j. u prostřed r-e Božího 

Rajský.
1 M. 2,16. z každého stromu r-ého; 3, 1. 2. 8.

Rak.
2 Tím. 2,17. řeč jejich jako r. rozjídá se

Rákosí.
1 M. 2, 3. vyložila do r. u břehu řeky
— 5. uzřevši ošitku mezi r-ím, poslala 

Job 8,11. roste-liž r. bez vody?
Ram.

1 Par. 2, 9. synové Ezronovi: Jerachmeel, R.
— 25. prvorozeného Jerachmeele: R.
— 27. synové R-ovi: Maaz

Ráma. Ramata.
Joz. 18,25. města synů Beniaminových: R.
— 19,29. se navrací ta meze do R.
— 36. města hrazená jsou: R.

Soud. 4, 5. pod palmou mezi R. a Bethel
1 Sam. 1,19. do domu svého do R.; 2, 11. 7, 17.

15, 34. 16, 13.
— 8, 4. přišli k Sam. do R. 19, 18. 22.
— 16,13. Samuel vstav odšel do R.
— 20, 1. utíkaje David z Náiot, kt. j. v R.
— 25, 1. pochovali v domě jeho v R.; 28, 3.

1 Kr. ,15,17. Báza stavěl R.; 2 Par. 16, 1.
— 22. pobrali to kamení z R.; 2 Par. 16,6. 

2Kr. 8,29. ho ranili Syrští v R . ; 2  Par. 22, 6. 
Ezd. 2,26. synů R. a Gabaa 621.
Neh. 11, 33. synové Beniaminovi bydlili v R.
Iz. 10,29. ulekne se R.
Jer. 31,15. hlas v R. slyšán j.; Mat. 2, 18.
Oz. 5, 8. trubte na pozoun v R.

Rámat.
Joz. 19, 8. až do R. poledního 

Raménko.
1 Kr. 7, 30. 34. r-a slitá

Rameno.
1 M. 49,15. sehne r. své k nošení 
Joz. 4, 5. vezméte každý kámen na r. své 
Soud. 9,48. ratolesti vložil na r. své 
2. 81, 7. osvobodil jsem od břemene r. jeho 
Iz. 11,14. vletí na r. Filistinských
— 22,22. vložím klíč domu David, na r. jeho 

Ez. 29, 7. roztínáš jim všecko r.
Ramena.

1 M. 49,24. sesílila se r. rukou jeho
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2M. 12,34. vzal lid těsto na r. svá
— 28,12. nositi bude jména jejich na r-ách 

4M. 7, 9. (synové Kahat) na r-ou nositi měli
5 M. 33,12. mezi r-y jeho přebývati (bude)
— 27. B. věčný, a zespod r. věčnosti 

Soud. 16, 3; vrata brány městské vložil na r. 
2Kr. 9,24. Jéhu postřelil Joráma mezi r.
1 Par. 15,15. nesli truhlu Boží na r-ou svých
2 Par. 35, 3. nebudeť vám břemenem na r-ou 
Job 22, 9. ačkoli r. sirotků potřína byla
Ž. 37,17. r. bezbožných polámána budou
Př. 31,17. (žena statečná) sesiluje r. svá
Iz. 25,11. poníží pýchy jeho r-y rukou svých
— 51, 5. r. má národy souditi budou 

Ez. 13,20. strhnu je s r-ou vašich
— 30,22. polámi r. (Faraonova); 24.
— 24. posilním r-en krále Babylon.; 25. 

Oz. 7,15. posiloval jsem r-en jejich
Mat. 23, 4. břemena vzkládají na r. lidská
Luk. 15, 5. vložil by na r. svá s radostí

Rámě.
1 M. 24,15. věderce bylo na r-eni jejím; 45.
2 M. 15,16. strach, pro velikost r-ene tvého
5 M. 4, 34. v r-eni vztaženém; 5, 15. 7, 19. 9,

29. 11, 2. 26, 8. 1 Kr. 8, 42. 2 Kr. 
17, 36. 2 Par. 6, 32. Ž. 136, 12.

1 Sam. 2, 31. odetnu r. tvé a r. domu otce tv.
— 9, 2. od r-ene svého vzhůru; 10, 23.

2 Sam. 1,10. záponu, kt. byla na r-eni jeho
2 Par. 32, 8. s nímť j. r. člověka
Job 31,36. nenosil-li bych ji na r-eni svém
— 38,15. aby r. vyvyšené zlámáno bylo
— 40, 4. čili máš r. jako Bůh silný?

Ž. 10,15. potři r. bezbožného
— 44, 4. aniž r. jejich spomohlo, ale r. tvé
— 71,18. až v známost uvedu r. tvé věku
— 77,16. vysvobodil jsi r-enem lid svůj
— 89, 11. silným r-enem svým rozptýlil jsi
— 14. tvé r. j. přemocné
— 22. r-enem svým posilovati ho budu
— 98, 1. spomohlo mu r. svatosti jeho 

Iz. 9, 4. prut ramene jeho polámeš
— 6. i bude knížetství na r-eni jeho
— 20. každý maso r-ene svého žráti bude
— 10,27. složeno břímě jeho s r-ene tvého
— 33, 2. H., budiž r-enem svých
— 40,10. r. H. panovati bude nad ním
— 46, 7. nosí jej (boha) na r-eni
— 51, 5. ostrovové po mém r-eni touží
— 9. oblec se v sílu, ó r. H-ovo
— 52,10. ohrnul H. r. svatosti své
— 53, 1. r. H. komu j. zjeveno?
— 59,16. vysvobození mu způsobilo r. jeho
— 62, 8. přisáhltě H. skrze r. síly své
— 63, 5. vysvobození způsobilo r. mé
— 12. kt. je vedl r-enem velebnosti své 

Jer. 17, 5. kterýž klade tělo za r. své
— 21, 5. já proti vám r-enem silným
— 27, 5. já jsem učinil zemi r-enem svým

vztaženým; 32, 17. 21. Ez. 20, 33. 34.
— 48,25. r. (Moábovo) zlámáno bude

Ez. 30,21. r. Faraóna zlámal jsem 
Sof. 3, 9. by sloužili jemu jedním r-enem 
Zach. 7,11. nastavili r-ene urputného 
Luk. 1,51. dokázal moci r-enem svým 
Jan 12,38. r. Páně komu j. zjeveno?
Sk. 13,17. v r-eni vztaženém vyvedl je 

Ramesses.
1 M. 47,11. v kraji výborném, v zemi R.
2 M. 1,11. vystavěl lid Izr. Fiton a R.
— 12,37. táhli synové Izr. z R. k Sochot

Rámot (v) GalácL
5M. 4,43. R. v G. (město útočištné); Joz. 20, 

8. 21, 38.
1 Kr. 4,13. syn Geber (vladař) v R. G.
— 22, 3. víte-Ii, že naše bylo R. G.; 4. 6.

12. 15. 2 Par. 18, 3. 11. 14.
— 15. máme-li jeti na vojnu proti R. G. 

2Kr. 8,28. proti Hazaelovi do R. G.;
2 Par. 22, 5.

— 9, 1. nádobku oleje a jdi do R. G. 14.
Rána.

1 M. 4,23. že jsem zabil muže k r-ě své
— 12,17. trápil Faraóna r-ami velikými

2 M. 11, 1. ještě r-u jednu uvedu na Faraóna
— 21,25. r-u za r-u

3M. 13, 3. pohledí kněz na r-u; 14, 3. atd.
— 4. r. ta nebyla by hlubší
— 29. byla-li by r. na hlavě aneb na
— 52. spálí nádobu, na níž by byla r. ta
— 53. že nerožmohla se r. ta na rouchu

4 M. 11,33. ranil H. lid r-ou velikou
— 16,48. zastavena jest r.; 50. Ž. 106, 30.
— 25, 8. odvrácena j. r. od synů Izrael.
— 9. zhynulo jich od té r-y 24.000

5 M. 17, 8. mezi pří a pří, mezi r-ou a r-ou
— 25, 3. by jej nad to mrskal r-ami
— 28,59. rozmnoží ku podivení H. r-y tvé 

Joz. 22,17. byla r. v shromáždění H.
2 Sam. 7,14. trestati ho r-ami synů lidských
— 20,10. vykydl střeva jeho jediťou r-ou

1 Kr. 8,37. soužila-li by jej jakákoli r.
38. kdož by poznal r-u srdce svého 

Job 9,17. rozmnožili r-y mé bez příčiny
— 16,14. ranil mne r-ou na r-u
— 34, 6. přeplněna j. bolesti r. má
— 36,18. aby tě neuvrhl Bůh u větší r-u 

Ž. 38, 6. kyší r-y mé pro bláznovství mé
— 12. tovaryši moji štítí se ran mých
— 42,11. jako r. v kostech mých jest to
— 91,10. aniž se přiblíží jaká r. k stánku 

Př. 19,29. r-y na hřbet bláznů
— 20,30. modřiny ran j. lékařství při zlém
— 23, 29. komu r-y darmo?
— 27, 6. bezpečnější r-y od přítele 

Iz. 1, 6. jen r. a zsinalost a zbití
— 3, 7. nebuduť vázati těch ran

61, 1. abych uvázal r-y skroušených
Jer. 10,19. přebolestná j. r. má
— 14,17. potřína bude r-ou bolestnou
— 15,18. proč má hýti r. má smrtelná?
— 19, 8. ckáti bude pro všelijáké r-y jeho
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Jer. 30,12. přebolestná bude r, tvá
— 17. na r-y tvé zhojím tě, dí Hosp. 

Pláč 4, 6. aniž trvaly při ní r-y
Ez. 39, 2. navštívě tě šesti r-ami 
Nah. 1, 9. nezdvihne druhé r-y 
Zach. 13, 6. jaké to máš r-y na rukou?
— 14,15. podobná bude r. koní; 12. 18.

Luk. 10,34. přistoupiv uvázal r-y jeho 
Sk. 16, 23. množství ran jim davše
— 33. (strážný žaláře) umyl jim r-y 

2Kor. 6, 5. jako Boží služebníci, v r-ách
— 11,23. v r-ách přílišně
— 24. pětkrát 40 ran trpěl jsem 

Zj. 11, 6. aby bili zemi všelikou r-ou
— 13, 3. r. její smrtelná uzdravena j.
— 15, 1. sedm ran posledních; 6. 8. 21, 9.
— 16,21. rouhali se lidé pro r-u těch krup
— 18, 4. abyste nepřijali z jeho ran
— 8. v jeden den přijdou r-y jeho
— 22,18. žeť jemu přidá Bůh ran

Raněji.
Soud. 19, 9. zítra tím r. vypravíte se 

Raněn.
Iz. 53, 4. že j. r. a ubit od Boha
— 5. r. j. pro přestoupení naše

Raněný.
Ž. 89,11. ty jsi jako r-ého potřel Egypt 
Jer. 37,10. že by pozůstali toliko r-í 
Ez. 30,24. jakž stonává smrtelně r.

Raniti.
1 M. 19,11. ty muže r-ili slepotou velikou 
2M. 7,25. dní sedm, jakž r-il H. řeku 
2M. 8, 2. r-ím krajiny tvé žabami
— 9,15. byl bych tebe také r-il morem tím

4 M. 11,33* r-il H. lid ranou velikou
— 35,16. jestliže by železem r-il někoho

5 M. 32,39. já mohu r. i uzdraviti
1 Sam. 5, 6. ruka H. r-ila je neduhy na zadku
2 Sam. 4, 6. r-ili ho (Izbozeta) v páté žebro
— 1'2,15. v tom Hospodin r-il dítě
— 20,10. (Joáb) r-il ho (Amazu), a umřel 

Job 2, 7. r-il Joba nežitem nejhorším
— 5,18. Všemoh. r-í, ruka jeho také léčí
— 16,14. r-il mne ranou na ránu

Ž. 68,22. r-í Bůh hlavu nepřátel svých
— 78,66. r-il nepřátely své po zadu 

Pis. 5, 7. strážní zbili mne, r-ili mne 
Jer. 30,14. když tě r-ím ranou nepřítele 
Jon. 4, 7. kt. (červ) r-il ten břečtan 
Zach. 12, 4. r-ím všelikého koně strnutím 
Mal. 4, 6. abych ner-il země prokletím 
Mk. 12, 4. i toho r-ili v hlavu
Sk. 12,23. ihned r-il jej anděl Páně

Ranní.
5M. 11,14. dámť déšť r. i pozdní 
Iz. 28, 4. bude jako r. ovoce 
Jer. 24, 2. jacíž bývají fíkové r.; Nah. 3, 12. 
Oz. 6, 4. vaše dobrota j. jako oblak r. 

Ranný.
1 M. 30,42. tak býval r. (dobytek) Jákobův

Ráno.
1 M. 19,27. vstav Abraham r., uzřel dým; 28.
— 20, 8. vstav Abimelech r., vypravoval
— 21,14. vstal Abraham velmi r.; 22, 3.
— 41, 8. když bylo r., zkormoucena byla

mysl jeho
— 49,27. vlk dravý, r. bude jisti loupež

2 M. 7,15. jdi k Faraonovi r., aj půjde
— 14,27. navrátilo se moře r. k moci své
— 16, 7. r. uzříte slávu H.
— 29,39. jednoho beránka obětovati budeš r.

4 M. 16, 5. r. ukáže H., kdo jsou jeho
5 M. 28, 67. r. díš: 6  by již byl večer!
2 Par. 36,15. posílal H. k nim, r. vstávaje 
Job 1, 5. Job vstávaje r., obětoval zápaly 
ž. 55,18. u večer i r. modliti se budu
— 127, 2. daremnéť j. vám r. vstávati

Př. 1,28. r. hledati mne budou a nenaleznou
— 27,14. kdož dobrořečí, r. vstávaje
— 31,15. kt. (žena) velmi r. vstávajíc 

Kaz. 10,16. knížata tvá r. hodují
Pis. 7,12. r. přivstaneme, na vinice pohledíme 
Iz. 26, 9. duchem svým ve mně r. tě hledám 
Jer. 7,13. když mluvím k vám r. vstávaje 

25. posílal jsem proroky, r. vstávaje 
11, 7. r. přivstávaje, říkával jsem

— 25, 3. mluvíval r. přivstávaje; 35, 14. 15.
— 4. proroky r. přivstávaje; 26, 5. 29,19.
— 32,33. když je učím r. přivstávaje; 44, 4. 

Ez. 12, 8. stalo se slovo H. ke mně r.
Dan. 6,19. král hned r. vstav na úsvitě 
Sof. 3, 7. r. vstanouce porušují snažnosti 
Mat. 16, 3. říkáte r.: Dnes bude nečas
— 21,18. r. navracuje se do města, zlačněl
— 27, 1. když bylo r., vešli v radu; Mk. 15,1. 

Mk. 13, 35. kdy přijde, u večer-li, čili r.?
— 16, 2. velmi r. v první den po sobotě;

Luk. 24, 1. 22. Jan 20, 1.
Jan 18,28. do rádného domu a bylo r.
— <21, 4. když bylo již r., stál J. na břehu

Raroh.
5 M. 14,16. jisti nebudete: r-a

Rathouz.
Mat. 27,27. žoldnéři vzavše Ježíše do r-u 
Mk. 15,16. uvedli jej vnitř do síně, do r-u 
Fil. 1,13. vězení mé rozhlášeno po všem r-u

Ratolest.
1 M. 40,10. na tom kmenu tři r-i
— 49,22. r. rostoucí Jozef

r. rostoucí podlé studnice 
r-i vycházely nad zeď

4 M. 13,24. tu uřezali r. s hroznem 
Soud. 9, 48. lid nasekal r-í se stromů
— 49. uťal sobě jedenkaždý z lidu r.

Job 15, 30. r. jeho usuší plamen
— 32. r. jeho nebude se zelenati
— 18,16. svrchu osekány budou r-i jeho
— 29,19. rosa bude na r-ech mých
—. 40,12. žíly lůna jako r-i jsou spletené 

Ž. 80,12. vypustil r-i své až k moři
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Ž. 104,12. z prostřed r-í hlas svůj vydává 
Př. 11,28. spravedliví jako r. zkvetnou 
Iz. 9,14. odetne H. od Izraele r. i sítí
— 10,33. H. oklestí vší silou r-i
— 19,15. dílo, kt. by učinila r. neb sítí 

Jer. 11,16. když polární r-i její
Ez. 8,17. přičinějí r. vinnou k nosům svým
— 17, 4. vrch mladistvých r-í jeho ulomila
— 6. byly by patřily r-i jeho k ní
— 9. zdaž všech r-í neusuŠí?
— 22. z vrchu r-í větvičku ulomím
— 31, 3. cedr na Libánu, pěkných r-í
— 5. pro hojnost vod roztáhly se r-i
— 36, 8. hory Izraelské, r-i své vypouštěti 

Dan. 4, 9. na r-ech jeho bydlili ptáci
— 11. nechať se vzdálí ptáci s r-í jeho 

Mal. 4, 1. neostaví jim ani kořene ani r-i 
Mat. 13, 32. hnízda na r-ech jeho; Luk. 13, 19.
— 21, 8. jiní r-i ze stromů sekali
— 24,32. když r. jeho omladne; Mk. 13, 28. 

Mk. 4,32. činí r-i veliké
— 11, 8. jiní r-i sekali ze stromů 

Jan 15, 2. každou r., kt. ve mně nenese
— 4. jakož r. nemůže nésti ovoce sama
— 5. já jsem vinný kmen, a vy r-i
— 6. vyvržen bude ven jako r.

Řím. 11,16. jest-liť kořen svátý, i r-i
— 17. žeť jsou některé r-i vylomeny
— 18. nechlub se proti r-em
— 19. p^kli díš: Vylomeny jsou r-i
— 21. Bůh r-em přirozeným neodpustil

Ratoléstka.
Oz. 14, 6. rozloží se r-y jeho 

Ratolestný.
5 M. 12, 2. bohům pod každým stromem r-ým 

Rázon.
1 Kr. 11,23. protivníka, R-a, syna Eliadova 

Rčení.
1 Par. 12,32. činili podlé r. jejich 

Rdící se.
Př. 23,31. nehleď na víno r. se

Rdíti se.
Pláč 4, 7. rděla se těla jejich více než 

Rebe.
4 M. 31, 8. pobili krále Madianské: R.
Joz. 13,21. zabil Mojžíš s knížaty Hur a R.

Rebeka.
1 M. 22,23. Bathuel zplodil R-u
— 24,15. R. vycházela; 59. 60. 67.
— 29. měla R. bratra jménem Lábana
— 67. Izák vzal R-u, a měl ji za man

želku; 25, 20.
— 25, 21. tak počala R.; Řím. 9, 10.
— 28. R. laskava byla na Jákoba
— 26, 7. aby nezabili mne pro R-u
— 35. kormoutily Izáka a R-u
— 27, 5. slyšela R., když mluvil Izák s Ezau
— 6. řekla R. Jákobovi
— 29,12. oznámil jí, že j. syn R-y

1 M. 35, 8. umřela Debora, chovačka R-y
— 49, 31. tam pochovali Izáka a R-u

Reelaiáš.
Ezd. 2, 2. kt. přišii s Zorobábelem, R-em 

Refaim.
Joz. 13,12. kt. (Og) pozůstal z ostatků R.
— 15, 8. na konci údolí R. na půlnoci

2 Sam. 5,18. Filistinští položili se v údolí R.;
22. 23, 13. 1 Par. 11, 15. 14, 9.

Iz. 17, 5. jenž sbírá klasy v údolí R.
Refaimský.

1 M. 14, 5. pobili R-é v Astarotu
— 15,20. semeni tvému dám R-é

Regemmelech.
Zach. 7, 2. poslal do domu Božího Sarezer a R. 

Regium.
Sk. 28,13. plavíce se, přišli jsme do R.

Regma.
1 M. 10, 7. Sabata a R. atd.
1 Par. 1, 9. synové Chusovi Sabata, R.

synové R-ovi: Sába a Dedan 
Rehobot.

1 M. 26,22. nazval jméno (studnice) R.
Réhu.

1M. 11,18. 21. 1 Par. 1, 25.
Rechab.

2 Kr. 10,15. nalezl Jonadaba, syna R-ova
— 23. Jonadab, syn R-ův; Jer. 35, 6. atd.

1 Par. 2,55. z Amata, otce čeledi R-ovy 
Neh. 3,14. bránu hnojnou opravil syn R-ův

Rechabitský.
Jer. 35, 2—19.

Rechum.
Ezd. 2, 2. kt. přišli s R-em; Neh. 12, 3.
— 4, 8. R. kancléř; 17. 23.

Neh. 3,17. Levitové: R., syn Báni; 12, 3.
— 10,25. kt. toho potvrzovali: R.

Rejistro.
Luk. 16, 6. vezmi r-a svá a napiš; 7.

Rek.
2 Sam.23,20. Bananiáš porazil dva reky Moabské 
ž. 19, 6. veselí se jako udatný r.
— 33,16. ani udatný r. vysvobozen skrze
— 45, 4. připaŠ meč svůj, ó r-u udatný
— 78,65. procítil Pán jako silný r.
— 89,20. složil jsem pomoc v r-u udatném 

Př. 16,32. zpozdilý k hněvu lepší než silný r. 
Iz. 9, 6. bude jméno jeho: R. udatný
— 10,21. obrátí se k Bohu, r-u udatnému
— 33, 7. r-ové jejich naříkali vně
— 42,13. Hospodin jako silný r. vyjde
— 49,24. zdaliž odjato bude r-u udatnému
— 25. zajatý lid r-u udatnému odjat 

Jer. 20,11. H. je se mnou jakožto r. udatný
— 50,11. provyskujete jako r-ové

Oz. 10,13. doufáš ve množství r-ů svých
Joel 3,11. ať tam sestoupí, ó H., r-ové tvojí
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Zach. 10, 5. budou podobni r-ům
— 7. budou Efraimšti jako silný r.

Rekovský.
Př. 11, 7. očekáváni r-ých činů mizí 

Remfan.
Sk. 7,43. nosili jste hvězdu boha svého R.

Remmon.
Joz. 15,32. dědictví synů Juda: R.
— 19, 7. přišlo jim v dědictví: R.

Soud. 20,45. utíkali k skále R.; 47. 21, 13.
2 Sam. 4, 2. Baana a Rechab, synové R-a; 5,9.
2 Kr. 5,18. když vchází pán můj do chrámu R. 
1 Par. 4,32. synové Simeonovi bydlili v R.
— 6,77. synům Merari dali R.

Zach. 14,10. bude jako rovina od Gaba k R.
Rendlík.

1 Par. 23,29. levitové při pánvicích a r-cích
Repták.

4 M. 20,10. slyštež nyní, ó r-i: Zdali z skály 
Iz. 29,24. aby r-ci naučili se uměni 
Juda 16. tiť jsou r-i, stýskaví

Reptání.
2M. 16, 8. slyšel Hospodin r. vaše

ne proti nám jsou r. vaše 
Sk. 6, 1. stalo se r. Řeků proti Židům
2 Kor. 12,20. aby snad nebylo r., nadýmání 
Pil. 2,14. všecko čiňte bez r.
1 Petr 4, 9. buďte přívětiví k hostem bez r.

Reptati.
2 M. 15,24. r-al lid na Mojžíše; 17, 3.
— 16, 2. r-alo všecko shromáždění;

4 M. 14, 2.
— 7. my co jsme, že repcete proti nám? 

4 M. 14, 2. r-ali proti Mojžíšovi všickni
— 27. množství zlé, kt. řepce proti mně
— 16,11. Aron co j., že jste reptali proti

němu?
Joz. 9,18. r-alo shromáždění proti knížatům 
Ž. 106,25. repcíce v stáních, neposlouchali 
Mat. 20,11. vzavše, r-ali proti hospodáři 
Mk. 7, 2. obecnýma rukama jisti, r-ali o to 
Luk. 5,30. r-ali zákonníci a farizeové; 15, 2.
— 19, 7. r-ali, řkouce: k člověku hříšnému 

Jan 6,41. r-ali Židé na něho, že řekl
—* 43. nerepcete vespolek I
— 61. proto r-ali učedlníci jeho

1 Kor. 10,10. ani repcete, jako někteří z nich
r-ali, a zhynuli; (4 M. 21, 5. 6.)

Res.
Luk. 3,27. kt. byl R-ův 

Resef.
2 Kr. 19,12. kt. zahladili otcové moji, R-a

Ret. Viz: Rtové. 
Retovati.

2 Sam.21,17. r-al ho (Davida) Abizai 
Job 26, 2. toho-lis r-al, kt. j. bez moci?
Iz. 46, 2. aniž budou moci r. břemene

Rév.
1 M. 40,12. ti tři r-ové jsou tři dnové 
2Kr. 4,39. vyšel jeden a nalezl r. polní 
lz. 5, 7. muži Judští r-ové milí jemu 
Ez. 17, 6. bylo by r-em bujným 

Réví.
ž. 78, 47. stloukl kroupami r. jejich
— 80,11. r. jeho jako nejvyšši cedrové
— 16. mladistvé r., kt. jsi zmocnil sobě
— 105,33. potloukl r. jejich

Pis. 2,13. r. rozkvetlé vydalo vůni 
Iz. 16, 8. r. Ezebon usvadlo

potřeli výborné r. jeho 
Nah. 2, 2. zhoubcové r. jejich pokazili 

Révíčko.
Iz. 18, 5. podřeže r. noži 

Révový.
Ez. 15, 2. co j. dřevo r-é proti všel. dřevu? 

Rez.
1 Kr. 8, 37. byl-li by r.; 2 Par. 6, 28.
2 Kr. 19,26. jako rzí zkažené obilí 
Am. 4, 9. bil jsem vás rzí; Ag. 2, 18.
Mat. 6,19. na zemi, kdež mol a r. kazí; 20. 
Jak. 5, 3. r. jejich na svědectví proti vám

Rezin.
2 Kr. 15,37. počal H. posílati R-a, krále Syr.;

16, 5. Iz. 7, 1.
— 16, 5. vytáhl R., král Syrský a Pekach
— 6. R. odtrhl zase město Elat; 9.

Ezd. 2,48. synů R.; Neh. 7, 50.
Iz. 7, 4. neboj se před hněvem R-ovým; 8.
— 8, 6. lid ten raduje se z R-a
— 9,11. zvýší H. protivníky R-ovy

Ribla.
Jer. 39, 6. zmordoval syny Sedechiášovy v R.
— 52,27. zmordoval je v R. v zemi Emat

Rifat.
1 M. 10, 3. R.

Rizpa.
2 Sam. 3, 7. měl Saul ženinu, jejíž jméno R.
— 21, 8. vzal král dva syny R-y a vydal je
— 10. R., dcera Aja, prostřela žíni; 11.

Rmoutiti.
Pláč 3,51. oči mé r-í duši mou pro dcery 
Mk. 14, 6. nechte ji, proč ji r-íte?
Řím. 14,15. bývá-liť r. bratr tvůj pro pokrm 

Rmoutiti se.
1 M. 32, 7. Jákob r-il se náramně
— 45, 5. nyní ner-te se, že jste mne sem 

ž. 104,29. když skrýváš tvář svou, r-í se 
Jer. 31,12. nebudouť se r. více
Mat. 9,15. mohou synové ženichovi r. se?
— 26,37. počal se r. a teskliv býti 

Mk. 14,19. oni se počali r. (učedlníci)
Luk. 10,41. r-íš se při mnohých věcech 
Jan 14, 1. ner-iž se srdce vašel 27.
— 16,20. vy se budete r.

Sk. 20,10. řekl (Pavel): Nermuťtež se
— 38. r-ice se nejvíce nad tím slovem



1 Koř. 5, 2. než byste raději r-ili se 
1 Tes. 4,13. abyste se ner-ili, jako i jiní 

Roboám.
1 Kr. 11,43. kraloval R., syn Šalomounův
— 12, 1. přibral se R. do Sichem
— 6. radil se král R. se starci; 21. 27.

2 Par. 10, 6.
— 17. v městech Judských kraloval R.
— 18. R. přinucen byl, aby utekl
— 14,21. R. syn Šalomounův nad Judou;

2 Par. 9, 31. 10, 17.
— 30. válka mezi R-em a Jeroboámem;

15, 6. 2 Par. 11, 1.
— 31. usnul R. s otci svými

2 Par. 9, 31. kraloval R. syn jeho
— 11, 1. když přijel R. do Jeruzaléma
— 17. sesilili R-a, syna Šal.; 21. 22.
— 12, 1. když utvrdil království R.
— 2. léta 5. království R-ova vytáhl
— 13, 7. sesilili se proti R-ovi

R. pak byv dítě, neodepřel jim 
Mat. 1, 7. Šalomoun zplodil R-a, R. Abiáše 

Robota.
2 M. 1,14. k hořkosti přivodili život r-ami
— 2,22. synové Izraelští úpěly pro r-y
— 5, 4. jděte k r-ám svým; 5.
— 9. nechť se přitiži robot mužům těm
— 6, 6. vyvedu vás z r-ot Egyptských; 7. 

Iz. 58, 3. ke všem r-ám přísně doháníte 
Ez. 45, 9. sejměte těžké r-y vaše s lidu

Robotný.
3M. 23, 7. díla r-ého nebudete děla ti; 8. 21.

25. 35. 36. 4 M. 28, 18. 25. 26. 29,
1. 12. 35.

Roční.
3M. 12, 6. beránka r-iho na obět zápalnou;

23, 12. 4 M. 6, 14. 7, 15. Ez. 46, 13.
— 14,10. ovci r. k oběti suché; 4 M. 6, 14.
— 23,18. sedm beránků r-ích; 4 M. 7, 27.
— 19. beránky r. k pokojné; 4 M. 7, 29. 

4 M. 6,12. beránka r-iho za proviněni
15,27. kozu r. v obět za hřích 

Mich. 6, 6. předejdu-liž H-a volky r-ími?
Rod.

1 M. 2, 4. tiť jsou r-ové nebes a země
— 10, 1. r-ové synů Noé
— 11,10. r-ové Semovi
— 27. r-ové Táre
— 25,12. r-ové Izmaele
— 19. r-ové Izáka
— 36, 1. r-ové Ezau; 9.
— 43, 7. vyptával se muž ten na r. náš 

2M. 1, 6. umřel Jozef, a všecken ten r.
3M. 6,18. právem věčným po r-ech; 7, 36.
4 M. 1,18. kt. přiznávali se k r-ům svým 
Soud. 6,15. hle, r. můj chatrný jest
1 Sam.18,18. kdo jsem já, a jakýž j. r, můj?
— 30,13. r-em jsem z Egypta

1 Par. 1, 1. atd.: r-ové Adamovi
— 3, 1 . atd.: r*Qrě ibávidovi

2 Par. 12,15. kdež se vyčítá pořádek r-ů 
Ezd. 2,62. prokázati r. svůj; Meh. 7, 64.
Neh. 7,61. nemohli prokázati r-a otců 
Job 31,34. pohaněni r-ů děsilo mne 
2. 87, 5. ten i onen j. r-em z něho 
Iz. 53, 8. r. jeho kdo vypraví; Sk. 8, 33.
Ez. 16, 3. r. tvůj j. ze země Kananejské 
Mat. 1, 1. kniha r-u Ježíše Krista
— 17. od Abrahama do Davida r-ů 14

od Davida do zajeti babyL r-ů 14 
od zajetí babyL do Krista r-A 14 

Luk. 1,61. není v r-u tvém, kt. by sloni 
1 Tim. 1, 4. vypravováni r-ů 
Tit 3, 9. vyčítání r-ů zastavuj 
2id. 7, 3. (Melchisedech) bez r-u
— 6. tento pak, jehož r. neni počten 

1 Petr 2, 9. vy jste r. vyvolený
Zj. 22,16. já jsem kořen a r. Davidův 

Rodanim.
1 Par. 1, 7. synové Jávanovi: R.

Rode.
Sk. 12,13. vyšla děvečka, jménem R.

Rodící (žena).
2. 48, 7. bolest jako ženu r.; Jer. 13, 21. 
Jer. 31, 8. shromáždím je, těhotnou i r.

Rodička.
2Kr. 19, 3. není síly při r-ce
Př. 17,25. syn blázen k hořkosti r-ce své
— 23,25. ať pléše r. tvá

Pis. 3, 4. a do pokojíka r-y své
— 6, 8. neposkvrněná při své r-ce 

lz. 13, 8. jako r. stonati budou
— 21, 3. úzkosti postihly mne, jako r-y 

Jer. 4,31. slyším hlas jako r-y
— 6,24. zachvátí nás bolest jako r-u
— 22,23. bolest jako r-y; 30, 6. 49, 24.

Mich. 4, 9.
— 49,24. bolest zachvátí je jako r-u; 50, 43.
— 50,12. zapýři se r. vaše

Oz. 2, 5. hanebnost páše r. jejich
— 13,13. bolesti r-y přijdou na něj

Rodičové.
Př. 19,14. dům a statek j. po r-ich 
Mat 10,21. povstanou dítky proti r-úm;

Mk. 13, 12.
Luk. 2,27. když uvodili r. Ježíše děťátko
— 41. chodívali r. jeho do Jeruzaléma
— 8,56. divili se náramně r. jeji
— 18,29. neni žádného, kt. by opustil r-e
— 21,16. budete pak zrazováni i od r-ů 

Jan 9, 2. kdo zhřešil, tento-li čili r. jeho
— 3. ani r. jeho; 18. 20. 22. 23.

Řím. 1,30. r-ů neposlušní
2 Kor. 12,14. nemají synové r-ům pokladů

shromažďovati, ale r. synům 
Ef. 6, 1. dítky, poslouchejte r-ů svých;

Kol. 3, 20;
1 Tim. 5, 4. zase r-úm se odplacovati
2 Tim. 3, 2. r-ů neposlušní, nevděční
Žid. 11,23. Mojžíš ukryt byl od r*ů svých
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Rodina.
1 M. 24, 38. k domu otce mého a k r-ě mé
Joz. 6,23. vyvedli Raab a všecku r-u její
1 Sam.20, 6. obět výroční má míti všecka jeho r.
Est. 2,20. Ester neoznámila byla r-y své

8, 6. hleděti na zhoubu r-y své
Job 21, 8. r. jejich před očima jejich
— 27,14. r. jeho nenasytí se chlebem 

Ž. 14, 5. Bůh j. v r-ě spravedlivého
— 22,24. boj se ho všecka r-o Izraelova
— 73,15. r. synů tvých dí, že jsem křiv
— 107,41. rozmnožuje r-u jeho jako stádo
— 112, 2. r. upřímných požehnání dojde
— 114, 1. když vycházela r. Jákobova
— 145, 4. r. r-ě vychvalovati bude skutky tvé 

Iz. 41, 4. povolávaje r-in od počátku
— 51, 4. r-o má, nastavte mi uší 

Jer. 7,29. zavrhl H. a opustil r-u
— 10,25. vyli hněv svůj na r-y, kt. nevzývají 

Mk. 6, 4. prorok beze cti, jediné v r-ě své 
Sk. 7,14. Jozef přistěhoval všecku r-u svou
— 17,28. že i r. jeho jsme; 29.
— 29. r. tedy Boží jsouce, nemámeť 

Ef. 3,15. z něhož se všeliká r. na nebi i
Roditi.

1 M. 3,16. s bolestí r. budeš děti
— 6, 4. ony (dcery lidské) r-ily jim
— 18,13. zdaliž ještě r. budu?
— 20,17. uzdravil Bůh . . .  i r-ily
— 31, 8. všecky ovce r-ily peřestý plod
— 35,17. když s těžkostí r-ila

Job 21,10. kráva jejich r-í a nepotracuje
— 39, 1. kterého času r-í kamzíkové?

Ž. 7,15. aj, r-í nepravost
Iz. 54, 1. prozpěvuj, kt. ner-íš; Gal. 4, 27.
— 59, 4. počínají nátisk a r-í nepravost 

Mích. 5, 3. až by ta, kt. r-í, porodila 
Luk. 23,29. blahoslavená břicha, kt. ner-ila 
Jan 16,21. žena, když r-í, zámutek má 
Gal. 4,19. synáčkové moji, kt. opět r-ím
1 Tim. 5,14. aby se mladší vdávaly, děti r-ily

Roditi se.
2 Kr. 19,29. jíte to, což se samo r-í 
Job 5, 7. člověk r-í se k bídě
Mat. 21,19. neroď se z tebe ovoce na věky 

Rodívati.
Jer. 30, 6. vizte, r-á-li samec 

Ródus.
Sk. 21, 1. přijeli jsme druhý den do R. 

Rogel.
Joz. 15, 7. 18, 16. 2 Sam. 17, 17. 1 Kr. 1, 9. 

Roh.
1 M. 22,13. skopec vězel v trní za r-y 
2M. 27, 2. zděláš mu r-y na 4 úhlech
— 29,12. krve pomažeš na r-ích oltáře
— 38, 2. zdělal mu r-y na 4 úhlech jeho;

Ez. 43, 15. 20.
5 M. 22,12. prýmy na 4 rozích oděvu
— 33,17. r-ové jednorožce r-ové jeho 

Joz. 6, 5. troubiti budou na r. berani

1 Sam. 2, 1. vyzdvižen j. r. můj v H.
— 10. vyvýší r. pomazaného svého
— 16, 1. naplň r. svůj olejem a pojď; 13.

2 Sam.22, 3. r. spasení mého; Ž. 18, 3.
1 Kr. 1, 39. vzal r. oleje z stánku a pomazal
— 50. chytil se r-ů oltáře; 51. 2, 28.
— 22,11. udělal sobě byl r-y železné;

Mich. 4, 13. 
ž. 22, 22. od r-ů jednorožcových vyprosť
— 75, 6. proti Nej vyššímu r-ů svých
— 11. všecky r-y bezbožníků srážím
— 89,18. z milosti tvé k zvýšeni přijde r.

náš; 25. 92, 11.
— 112, 9. r. jeho bude vyvýšen v slávě
— 118,27. važte beránky až k r-ům oláře
— 132,17. způsobím, aby zkvetl r. Davidův
— 148,14. vyzdvihl r. lidu svého

Jer. 17, 1. napsán j. na r-ích oltářů vašich
— 48,25. odťat bude r. Moábův

Pláč 2, 3. odťal všecken r. Izraelův; 17.
Am. 3, 14.

Ez. 29,21. rozkáži vypučiti se r-u domu Izr.
— 45,19. čtyř r-ů na oltáři; Zach. 9, 15.

Zj. 9, 13.
Dan. 7, 7. šelma čtvrtá měla r-ů deset; 20. 24. 

Zj. 12, 3. 13, 1. 17, 12.
— 8. r. poslední malý vyrostal; 11.
— 21. r. ten vedl válku s svátými a pře-

mahal
— 8, 3. skopec měl dva r-y; 20.
— 5. ten kozel měl r. znamenitý; 21.
— 8. zlámal se r. ten veliký
— 9. vyšel r. jeden maličký
— 21. r. ten veliký j. král první

Am. 6,13. jsme svou silou nevzali sobě r-ů? 
Ab. 3, 4. r-y po bocích svých měl 
Zach. 1,18. a aj, čtyři r-ové; 19. 21.
Luk. 1,69. vyzdvihl nám r. spasení
Sk. 10,11. nádobu za 4 r-y uvázanou; 11, 5.
Zj. 5, 6. Beránek jako zabitý, maje 7 r-ů
— 12, 3. drak vel. ryš., maje hlav 7 a r-ů 10
— 13, 1. viděl jsem Šelmu z moře, kt. měla

7 hlav a 10 r-ů
— 11. jinou šelmu z země, měla 2 r-y,

podobné Beránkovým
— 17, 3. ženu, sedící na šelmě mající 7 hlav

a 10 r-ů
— 12. deset r-ů jestiť 10 králů; 16.

Rohatý.
Ž. 69,32. volek r. s rozdělenými kopyty 

Rohob.
4 M. 13,22. od pouště Tsin až do R.
Joz. 19,30. k tomu přísluší Afek a R.

Rohobot.
1 M. 10,11. vystavěl Ninive a R.
— 36, 37. Saul z R. od řeky; 1 Par. 1, 48.

Roj.
Soud. 14, 8. aj, v těle jeho byl r. včel

Rok.
2 M. 23,16. slavnost sklizení při vyjití r-u
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2 M. 23,29. nevyženu ho v jednom r-e
— 30,10. očištěni vykoná jednou v r-e 

3M. 25, 5. r. odpočinuti bude miti země
— 11. r. milostivý 50. léta
— 29. za celý r. bude miti právo 

5M. 15, 9. řekl bys: Bliži se r. odpuštěni
— 24, 5. svoboden v domě svém za jeden r.
— 26,12. léta třetího, jenž r. desátků j. 

Soud. 17,10. deset stříbrných na každý r.
— 21,19. slavnost H. v Sílo každého r-u

2 Kr. 19,29. jíte r-u prvního, což se samo rodí 
třetího teprv r-u sejte a žněte

2 Par. 24, 5. na opravu domu Boha na každý r. 
Neh. 10,35. prvotiny r. po r-u do domu H. 
Job 9,19. pakli k soudu, kdo mi r. složí?
2. 65,12. korunuješ r. dobrotivosti svou 
Iz. 37,30. třetího r-u budete síti a žiti 
Jer. 28,16. tento r. ty umřeš
— 49,19. kdo mi složí r.? 50, 44.

Ez. 4, 6. den za r., den za r. dávám tobě 
Zach. 14,16. přicházeti budou z r. do r-a 
2id. 9, 7. jednou v r. sám nejv. kněz 
Jak. 4,13. pobudeme tam přes celý r. 

Rokle.
Iz. 2,19. tehdy půjdou do r-i země

Rolí.
1 M. 47,19. kup nás i i. naši za chléb
— 22. r. kněžských nekoupil

3M. 25, 3. Šest let osívati budeš r. svou 
1 Kr. 2,26. jdi do Anatot k r. své 
2Kr. 19,23. vejdu do výborných r-í jeho
1 Par. 11,13. byl tu díl r-i poseté ječmenem
2 Par. 26,10. (Uziáš) laskav byl na r.
Př. 13,23. hojnost j. pokrmů na r. chudých
Kaz. 5, 9. i král r. slouží
Jer. 39,10. jimž rozdal vinice a r.
Ab. 3,17. r. nepřinesla užitku 
Mk. 10, 29. ježto by opustil r. pro mne 
1 Kor. 3, 9. Boží r., Boži vzděláni jste 

Romantiezer.
1 Par. 25,31. čtyrmecítmý (los) na R-a

Romeliáš.
Iz. 7, 4. neboj se syna R-ova; 5. 9.
— 8, 6. raduje se z Rezina a syna R-ova

Rosa.
1 M. 27,28. dejž tobě Bůh z r-y nebeské
— 39. bydlení tvé v r-e nebeské

2 M. 16,13. ráno spadla r. okolo táboru 
4 M. 11, 9. když sstupovala r. na vojsko 
5M. 32, 2. spadniž jako r. výmluvnost má
— 33,28. jehož nebesa r-u vydávati budou 

Soud. 6,37. jestliže r. bude toliko na rouně
2 Sam. 1,21. ani r., ani déšť nespadej na vás
— 17,12. připadneme na něj, jako padá r.

1 Kr. 17, 1. nebude r-y ani deště
Job 29,19. r. nocovati bude na ratolestech
— 38,28. kdo plodí krůpěje r-y?

2. 110, 3. v svitáni jako r. plod tvůj bude
— 133, 3. jako r. Hermon, kt. sestupuje 

Př. 19,12. ochotnost jeho jako r. na bylinu

Pis. 5, 2. hlava má plná j. r-y 
Iz. 26,19. r. tvá jako r. na bylinách
— 45, 8. r-u dejte, nebesa s hůry 

Ez. 20,46. vypusť jako r-u; 21, 2.
Dan. 4,12. aby r-ou nebeskou smáčin byl;

22. 30. 5, 21.
Oz. 6, 4. jako r. jitřní pomíjející; 13, 3.
— 14, 5. budu jako r. Izraelovi 

Mich. 5, 7. budou jako r. od H.
Ag. 1,10. zavřelo se nebe, aby nedávalo r-y 
Zach. 8,12. nebesa dávají r-u svou

Rostoucí.
1 M. 49,22. ratolest r. Jozef

ratolest r. podle studnice 
2. 144,12. synové jako štípkové zdárně r. 
Mk. 4, 8. užitek zhůru vstupující a r.

Rošt.
2 M. 27, 4. uděláš i r. měděný; 38, 4.
— 35,16. oltář k zápalu a r. jeho
— 38, 5. slil 4 kruhy k r-u měděnému
— 30. udělal z ní r. měděný; 39, 39.

Rota.
4 M. 16, 5. 27, 3.; 2. 106, 18. (r. Chóre)
— 40. jako Chóre a r-ě jeho
— 26,10. Chóre, když zemřela ta r. 

lK r. 11,24. (Rázon) byl knížetem r-y 
2. 22,17. r. zlostníků oblehla mne
— 86,14. r. násilníků hledají bezživotí
— 119, 61. r. bezbožníků zloupila mne 

Mat 27,27. shromáždili k němu všecku r-u 
Sk. 24,12. aniž mne nalezli činícího r-y

Rotiti se.
4 M. 16,11. kt. se r-íte proti H.
2. 35,15. z mého zlého radovali se, a r-ili se 

Roub.
Oz. 6,11. i u tebe, ó Judo! vsadil r-y 

Roubati.
2. 74, 5. r-aje vazbu dříví jeho
— 141, 7. jako když někdo r-á dříví

Rouhán.
1 Tim. 6, 1. aby jméno Boží nebylo r-o
1 Petr 4,14. kt. se strany jich r. (Duch)

Rouhání.
2Kr. 19, 3. den úzkosti i r. j. den tento 
Neh. 9,18. dopustili sé r. velikého 
Mat. 12,31. i r. bude lidem odpuštěno

r. proti Duchu nebude odpuštěno
— 15,19. ze srdce vycházejí r.
— 26,65. jste slyšeli r. jeho; Mk. 14, 64.

Mk. 3,28. i r., jímž by se rouhali
— 7,21. 22. ze srdce lidského pocházejí r. 

Luk. 5,21. kdo j. tento, kt. mluví r.?
Jan 10,33. ale pro r. (kamenujeme tě)
Ef. 4,31. hořkost i r. buď odjato od vás
1 Tim. 6, 4. z kt. pochází závist, svár, r.
Zj. 13, 1. na hlavách jejích jméno r.
— 5. ústa mluvicí veliké věci a r.
— 6. otevřela ústa svá k r. se Bohu
— 17, 3. na šelmě brunátné, plné jmén r.
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Rouhati se.
3 M. 24,11. r-al se jménu Božimu
2 Sam.12,14. příčinu nepřátelům, aby se r-ali 
2Kr. 19, 6. jimiž se mi r-ali služebnici
— 22. komus se r-al? Svatému Izrael.

2 Par. 32,17. Senacherib r-aje se Hospodinu
2. 74,10. ustavičně r. se bude jménu tvému?
— 18. jak se jménu tvému r-al 

Iz. 37,23. a komus se r-al?
Éz. 20,27..i timto r-ali se mi otcové vaši 
Mat. 9, 3. někteří řekli: Tento se r-á
— 26,65. roztrhl roucho, řka: R-al se
— 27,39. ti, kt. chodili tudy, r-ali se jemu 

Mk. 3,28. i rouhání, jímž by se r-ali
— 29. kdo by se r-al proti Duchu sváté

mu; Luk. 12, 10.
Luk. 22,65. r-ajíce se, mluvili proti němu
— 23,39. jeden z zločinců r-al se jemu 

Jan 10,36. vy pravíte: R-áš se
1 Kor. 4,13. když se nám r-ají, modlíme se
1 Tim. 1,20. aby strestáni jsouce učili se ner. 
Tit. 3, 2. žádnému ať se ner-ají
Jak. 2, 7. ner-ají se tomu slavnému jménu?
2 Petr 2,12. tomu, čemuž nerozumějí, r-ajíce se 
Juda 8. důstojnosti se r-ají
— 10. čehož neznají, tomu se r-ají 

Zj. 13, 6. aby se jménu jeho r-ala
— 16, 9. r-ali se jménu Boha toho; 11.
— 11. r-ali se Bohu nebeskému; 21.

Rouhavě.
Mk. 2, 7. co tento tak mluví r.?

Rouhavý,
Dan. 3,29. kdož by co r-ého řekl proti Bohu 
Sk. 6,11. my jej slyšeli mluviti slova r-á
— 13. tento nepřestává mluviti slov r-ých

Roucha.
1 M. 24,65. vzala r-u, a přistřela se 
Pis. ' 5, 7. vzali i r-u mou se mne strážní 
Jan 11,44. maje svázané ruce i nohy r-ami
— 13, 4. (Ježíš) vzav r-u přepásal se
— 5. umývati nohy a vytírati r-ou
— 20, 7. r-u, kt. byla na hlavě, svinutou

Roucho.
1 M. 35, 2. změňte r-a svá
— 39,12. chytila Jozefa za r. jeho

nechav r-a svého v rukou jejích
— 49,11. práti bude u víně r. své 

2M. 19,10. nechť svá r-a zeperou
— 22,26. pakli v základu Vezmeš r. bližního
— 28, 2. uděláš r-a svátá Aronovi; 29, 5. 31,

10. 35, 19. 39, 1. 41. 40, 13. 3 M. 8, 30. 
29,21. budeť posvěcen on i r. jeho

3 M. 13,45. malomocný bude míti r. roztržené
— 47. by na r-u byla rána malomocenství
— 19,19. r-em z rozdílných věcí setkaným ne

budeš se odivati; 5 M. 22, 11.
5M. 8, 4. r. tvé nevetšelo na tobě

— 22, 5. aniž se obláčeti muž v r. ženské
— 24,17. ani vezmeš v základu r-a vdovy 

Soud. 14,12. dám třicatero r. proměnné; 13.

1 Sam.21, 9. ten j. zde obvinutý v r.
2 Sam. 1, 2. z vojska Saul., maje r. roztržené
— 20,12. odvlékl Amazu a uvrhl na něj r.

1 Kr. 11,30. ujav Achiáš r. nové, roztrhal je 
2Kr. 5, 5. desatero r. proměnné; 22. 23.
— 9,13. vzali každý r. své a prostřeli
— 10,22. řekl tomu, kt. vládl nad r-em:

Vynes r-a ctitelům Bálovým
2 Par. 34,22. Chasras, strážný nad r-em 
Est. 6, 8. ať přinesou r. královské
— 8,15. Mard. vycházel v r-Še královském 

Job 9,31. zprzní i to r. mé
— 13,28. jako r., kt. ji mol
— 22, 6. r-a s nahých jsi svláčel
— 24, 7. nahé, aby nocovati musili bez r-a 

2. 22,19. děli mezi sebou r-a má; Mat. 27,
35. Mk. 15, 24. Luk. 23, 34. Jan 19, 
23. 24.

— 45, 9. všecka r-a tvá voní
— 15. v r-še krumpovaném přivedena
— 102,27. všecky věci jako r. zvetšejí; Iz. 50,

9. 51, 6. 2id. 1, 11.
— 104, 2. přioděls se světlem jako r-em
— 6. propastí jako r-em ji přioděl
— 133, 2. tekoucí až na podolek r-a jeho 

Př. 6,27. aby r. jeho se nepropálilo
— 20,16. r. toho, kt. slíbil za cizího; 27, 13.
— 30, 4. kdo shrnul vody v r. své?
— 31,21. obláčí se v r. dvojnásobní 

Kaz. 9, 8. každého času ať j. r. tvé bílé 
Iz. 51, 8. jako r. sžiře je mol
— 61,10. nebo mne oblékl v r. spaseni
— 63, 1. ježto se béře v ubroceném r-še

z Bozra? ozdobený r-em svým
— 2. proč j. červené r. tvé
— 64, 6. r. ohyzdné spravedlnosti naše 

Ez. 16,10. r. krumpované; 18. 26, 16.
přioděl jsem tě r-em hedbávným

— 23,26. vyvlekou tě z r-a tvého 
Dan. 7, 9. jehož r. jako sníh bílé
— 12, 6. muži oblečenému v r. lněné; 7. 

Joel 2,13. roztrhněte srdce vaše a ne r-a 
Zach. 3, 4. oblékl jsem tě v r-a proměnná 
Mat. 3, 4. Jan měl r. ze srsti velbloudových
— 9,16. záplaty k r-u vetchému; Luk. 5,36.

(Mk. 2, 21.)
— 20. dotkla se podolka r-a jeho; Mk. 5,

27. Luk. 8, 44.
— 21. dotknu-li se toliko r-a jeho
— 11, 8. člověka-li měkkým r-em oděného?

kt. se měkkým r-em odívají;
Luk. 7, 25.

— 14,36. aby se aspoň podolka r-a jeho
dotkli; Mk. 6, 56.

— 17, 2. r. jeho učiněno bílé jako světlo
— 21, 7. vložili na ně r-a svá; Mk. 11, 7.
— 8. mnohý zástup stlali r-a svá na

cestě; Mk-. 11, 8. Luk. 19, 36.
— 22,11. neoděného r-em svadebnim; 12.
— 24,18. nevracuj se, aby vzal r-a svá
— 27,31. oblékli jej v r. jeho; Mk. 15, 20.
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Mat. 27, 35. rozdělili r-a jeho; Mk. 15, 24. Luk.
23, 34. Jan 19, 23. 
rozdělili sobě r. mé; Jan 19, 24. 
(ž. 22, 19.)

— 28, 3. r. jeho bílé jako sníh 
Mk. 2,21. záplaty k r-u starému
— 9, 3. učiněno j. r. jeho stkvoucí a bílé

jako sníh; (Luk. 9, 29.)
— 12, 38. v krásném r-še choditi; Luk. 20, 46.
— 14,52. on opustiv r., nahý utekl
—. 63. nejv. kněz roztrh r-a svá, řekl
— 16, 5. mládence, oděného r-em bílým 

Luk. 7,25. kt. v r-še slavném a v rozkoši
— 8,27. měl ďábelství a r-em se neodíval
— 15,22. přineste to r. první
— 20, 46. kt. rádi chodí v krásném r-še
— 23,11. Heródes oblékl jej v r. bílé
— 24, 4. muži dva v r-še stkvoucím 

Jan 13, 4. složil r. a přepásal se
— 20,12. dVa anděly v bílém r-še 

Sk. 1,10. dva muži v r-še bílém
— 7,58. svědkové složili r-a svá u noh mlád.
— 10,30. muž v r-še bělostkvoucím
— 18, 6. vyraziv prach z r-a
— 20,33. zlata neb r-a nežádal jsem

1 Tim. 2, 9. ne perlami aneb drahým r-em 
Žid. 1,11. jako r. zvetšejí; Ž. 102, 27. atd. 
Jak. 2, 2. muž v drahém r-še; 3.
— 5, 2. r. vaše zmolovatělo

Zj. 1,13. oblečeného v dlouhé r.
— 3, 4. kt. nepoškvrnily r-a svého

procházeti v bílém r-še
— 5. tenť bude odín r-em bílým; 4, 4.

7, 9. 13.
— 18. abys sobě koupil r. bilé
— 6,11. dáno jednomukaždému r. bílé
— 7,14. umyli r-a svá v krvi Beránkově
— 16,15. blahoslavený, ostříhá r-a svého
— 19,13. byl odín r-em pokropeným krví
— 16. máť na r-u napsané jméno

Roucho své roztrhli:
1 M. 37,29. Ruben
— 34. Jákob

4 M. 14, 6. Jozue a Kálef 
Joz. 7, 6. Jozue
2 Sam. 1,11. David
1 Kr. 21,27. Achab
2 Kr. 11,14. Atalia
— 19, 1. Ezechiáš 

Est. 4, 1. Mardocheus 
Job 1,20. Job
Mat. 26,65. nejv. kněz
Sk. 14,14. Barnabáš a Pavel

Rouno.
Soud. 6,37. položím r. toto na humně

jestliže rosa bude toliko na r-ě 
Job 31,20. r-em beranů mých se zahřel?

Rouška.
Iz. 3,22. odejme Pán i r-y

Routa.
Luk. 11,42. desátky dáváte z máty a r-y 

Roven.
Job 3,19. malý i veliký tam jsou r-i sobě 
Luk. 20,36. andělům r-i budou 

Rovina.
1 M. 12, 6. prošel Abram až k r-ě More
— 13,10. všecku r-u vůkol Jordánu; 11.
— 18. Abr. bydlil v r-ách Mamre; 14, 13.
— 14, 6. až k r-ě Fárán, kt. leží nad poušti
— 18, 1. ukázal se jemu H. v r-ě Mamre
— 19,17. ani se zastavuj na vší této r-ě
— 25. podvrátil všecku tu r-u; 29.

4 M. 23,14. vyvedl ho na r-u Zofim
— 33,49. při Jordánu na r-ách Moab.; 50.

5 M. 4, 43. Bozor na r-ách v kraji Rubenit.
— 49. r-u před Jordánem; 11, 30.
— 34, 3. poledni stranu a r-y údolí Jericha 

Joz. 4,13. k boji na r-y Jericha
— 10,40. pohubil Jozue r-y a údolí
— 11,17. až k Bagdad na r-ě Libánské
— 13, 9. všecky r-y Medaba; 16.
— 17. Ezebon i města jeho na r-ách 

Soud. 1, 9. proti Kanan., bydlícímu na r-ách
— 6,26. vzděláš oltář na r-ě (skály této)

1 Sam.10, 3. přijdeš až k r-ě Tábor
2 Sam.15,28. na r-ách pouště; 17,16.
1 Kr. 20,23. bojujme proti nim na r-ách; 25.
— 28. Bohem hor j. H. a ne Bohem r-in

2 Kr. 25, 5. na r-ách Jerišských
2 Par. 4,17. na r-ách Jordán, sléval to král
— 28,18. učinili vpád do měst na r-ách 

Neh. 6, 2. rozmluvíme ve vsi na r-ách Ono 
ž. 26,12. noha má stoji na r-ě
— 65,14. přiodíny bývají r-y dobytkem 

Iz. 40, 4. místa nerovná ať jsou r-ou
— 42,16. obrátím co nerovného v r-u 

Jer. 21,13. aj, já na tebe, skálo r-y této
— 33,13. v městech na r-ách procházivati
— 48, 8. zahlazena bude r.
— 21. soud přišel na zemi té r-y

Ez. 47, 8. vody sestupujíce po r-ě, vejdou 
Zach. 4, 7. co jsi, ó horo, před Zorobábelem? R.

Rovně.
1 Sam.30,24. r. se děliti budou

Rovnost.
2 Kor. 8,13. ale r. ať jest

Rovný.
1 Sam.26,15. kdo j. tobě r. v Izraeli?
2 Sam. 7,22. H. Bože, není tobě r-ého
— 23,19. oněm třem nebyl r.

1 Kr. 3,12. že r-ého tobě nebylo před tebou, 
ani po tobě aby nepovstal r. tobě

— 13. aby nebylo r-ého tobě mezi králi;
2 Par. 1, 12.

2Kr. 18, 5. nebylo jemu r-ého mezi králi Jud.
1 Par. 17,20. H., neniť tobě r-ého
Job 1, 8. Joba, že není jemu r-ého na zemi
— 28,19. není jí r. v ceně smaragd 

Ž. 55,14. ale ty, člověče mně r. 
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2. 113, 5. kdo j. r. H-u Bohu našemu?
— 143,10. vediž mne jako po r-é zemi 

Iz. 14,14. budu r. Nejvyššímu
Jer. 49,19. kdo j. mně r.? (praví H.); 50, 44. 
Mat. 20,12. r-é jsi je nám učinil 
Jan 5,18. r-ého se čině Bohu 
Řím. 8, 18. nejsou r-á utrpení nynější oné 
Gal. 1,14. jsem prospíval nad mnohé mně r-é 
Fil. 2, 6. za loupež, r. býti Bohu 

Rozběhnouti se.
2 M. 5,12. I r-hl se lid po vší zemi Egyptské 
2. 104, 7. k žehrání tvému r-hly se (vody) 

Rozbij eti.
Jer. 10,20. není, kdo by více r-el stan můj 

Rozbiti.
Mk. 14, 3. r-ivši alabastrovou nádobu

Rozbiti stan, Stánek.
1 M. 12, 8. r-il stan svůj; 26, 25. 33, 19. 35, 21.
— 26,17. Izák rozbil stany v údolí Gerar
— 31,25. Jákob rozbil stan svůj na té hoře

2 M. 33, 7. vzav stánek rozbil jej sobě vně 
Soud. 4,11. Heber rozbil stany své až k Elon
2 Sam. 6,17. stanu, kt. jí byl David rozbil
2 Par. 1, 4. David rozbil jí stan v Jeruz.
Ž. 19, 5. slunci r-il stánek na nich
— 27, 3. byť i stany své proti mně r-ili 

Iz. 13,20. aniž rozbije tam stanu svého Arab 
Jer. 6, 3. rozbijí proti ní stany vůkol
Dan. 11, 45. rozbije stany paláce svého

Rozbitovati.
Joz. 8, 2. dobytky jeho r-ujete mezi sebe
— 27. loupež města toho r-ovali mezi

2 Par. 20,25. r-ali toho mezi sebou 
Est. 3,13. loupeže jejich aby r-ali

Rozbořený.
Př. 25,28. město r-é beze zdí j. muž, kt. nemá

Rozbořiti.
3 M. 14, 45. r-í ten dům a vynosí za město 
Neh. 1, 3. zeď Jeruzalémská r-ena j.
Ž. 137, 7. r-te, r-te až do základů 
Iz. 5, 5. r-ím hradbu její (vinice)
Ez. 13,14. r-ím stěnu tu, kt. jste obmetali

Rozbroj.
2. 55,10. neboť jsem spatřil r. v městě
Mat. 26, 5. aby nebyl r. v lidu
— 27,24. vida Pilát, že by větší r. byl 

Mk. 14, 2. aby snad nebyl r. v lidu
Sk. 12,18. stal se r. nemalý mezi žoldnéři
— 19,29. naplněno j. všecko město r-em
— 23, 7. stal se r. mezi farizei a saducei
— 10. když veliký r. vznikl

Rozcestí.
1 M. 38,14. (Támar) seděla na r.
Př. 8, 2. (moudrost) na r. stojí
Iz. 51,20. synové tvoji leží na r. ulic
Ez. 21,21. stane král Babylonský na r.
Mat. 22, 9. jděte na r., zovtež na svadbu
Mk. 11, 4. nalezli oslátko přivázané na r.

Rozdati.
Ez. 45, 8. r-dí zemi domu Izraelskému 
Mat. 19,21. prodej statek svůj a r-ej chudým; 

Luk. 18, 22.
Rozdávati.

2. 37,21. spravedlivý milost činí, a r-á 
Př. 11,24. r-á Štědře, a však přibývá mu 
Řím. 12, 8. kdo r-á, v upřímnosti 

Rozdělen.
1 M. 10, 5. od těch r-i jsou ostrovové národů
— 25. za dnů jeho r-a byla země

4 M. 26, 53. těmto r-a bude země v dědictví
— 55. losem ať j. r-a země

1 Par. 1,19. za dnů jeho (Pelega) r-a byla země
— 24, 5. r-i jsou losem jedni od druhých
— 26,12. těm r-y jsou povinnosti 

Dan. 5,28. Pereš, r-o j. království tvé 
Mat. 12,26. satan proti sobě r.; Luk. 11, 18. 
Luk. 12, 52. bude jich 5 v jednom domě r-o; 53.
1 Koř. 1,13. r.-liž j. Kristus?

Rozdělení.
Luk. 12,51. nikoli (pokoj), ale r.
2 Tim. 4, 6. čas r. mého nastává
2id. 4,12. dosahujeť až do r. i duše i ducha

Rozdělený.
3M. 11, 3. kteréž má kopyta r-á; 5 M. 14, 6. 
Mat. 12,25. království r-é samo; Luk. 11, 17.

dům proti sobě r. nestane 
Sk. 2, 3. ukázali se jim r-í jazykové

Rožděliti.
1 M. 32, 7. r-il (Jákob) lid, ovce, voly a
— 49, 7. r-ím je v Jákobovi
— 27. Benj. vlk dravý, večer r-i kořisti

2 M. 14,16. vztáhni ruku na moře a r-ěl je
— 21. H. r-il moře větrem východním 

3M. 5, 8. natrhne hlavy jeho, však ner-í jí
4 M. 33,54. kterouž r-íte sobě losem; Ez. 47, 21.
— 34,17. jména mužů, kt. r-í vám zemi 

5M. 1,38. Jozue r-í (zemi) losem Izraelovi 
Joz. 13, 6. rozděl ji losem lidu Izraelskému
— 18,10. r-il tu Jozue zemi synům Izr.
— 23, 4. losem r-il jsem vám ty národy 

Rut 1,17. toliko smrt r-i mne s tebou
1 Kr. 18, 6. i r-ili sobě zemi, kt. by prošli
Job 26,12. mocí svou r-il moře
— 27,17. stříbro (bezbožného) nevinný r-í
— 38,25. kdo r-il povodni tok?
— 40,25. r-í-liž jej mezi kupce?

2. 74,13. silou svou r-il jsi moře
— 78,13. r-il moře a převedl je
— 136,13. kt. r-il moře rudé na díly

Iz. 34,17. ruka Páně jim r-í (zemi) provazcem
— 63,12. kt. r-il vody před nimi 

Dan. 11, 39. zemi r-í místo mzdy
Joel 3, 2. Izraele rozptýlili a zemi mou r-ili
Mich. 2, 4. vzav (pole) naše r-il
Mat. 10,35. abych r-il (člověka proti otci)
— 25, 32. r-í je na různo, jedny od druhých
— 27,35. r-ili roucha jeho; Mk. 15, 24.

r-ili sobě roucho mé; Jan 19, 24.
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Mk. 6, 41. dvě rybě r-il mezi všecky 
Luk. 11,22. silnější při jda, loupeže jeho r-í
— 12,13. ať r-í se mnou dědictví
— 15,12. i r-il jim statek

23, 34. r-ivše roucho jeho, metali los 
Rozděliti se.

1 M. 25,23. dvůj lid z života tvého se r-í 
Joz. 3,13. vody Jordánu r-í se; 4, 7.
— 22, 8. r-tež se loupeží nepřátel s bratřími

1 Kr. 16,21. tedy r-il se lid Izraelský na dvé 
2Kr. 2, 8. (voda) r-ila se sem i tam
Sk. 14, 4. r-ilo se množství města

Rozdělovati (se).
5M. 32, 8. když dědictví r-al národům 
Job 38, 24. kterými se cestami r-uje světlo?
2. 112, 9. r-uje Štědře, a dává nuzným 
Př. 28, 8. kdož by z milosti chudým r-al 
Iz. 51,15. kt. r-uje moře; Jer. 31, 35.
Dan. 5,25. sčetl jsem, sčetl, zvážil a r-uji 
Mich. 3, 3. maso lidu mého r-ují jako do
1 Kor. 12,11. Duch r-uje každému, jakž ráčí
2 Tim. 2,15. kt. by právě slovo pravdy r-al

Rozdělující.
lSam.23,28. nazvali to místo: Skála r.

Rozdíl.
2M. 8,23. r. učiním mezi lidem svým a tvým
— 9, 4. učiní H. r. mezi dobytky 

3M. 11,47. aby r. činěn byl mezi čistým a
— 20,25. mějte r. mezi hovadem čistým a 

Ez. 22,26. mezi svátým a poškvr. r-u nečiní
— 44,23. budou r-u učiti mezi svátým a nesv. 

Jon. 4,11. 120.000 lidí, kt. neznají r-u
Mal. 3,18. uzříte r. mezi spravedlivým a bezb. 
Sk. 15, 9. neučiniv r-u mezi nimi 
Řím. 3, 23. není r-u; všickniť zhřešili
1 Kor. 14,10. tak mnoho r-ů hlasů j. na světě 
Jak. 2, 4. jste neučinili r-u mezi sebou?

Rozdílně.
Mk. 6, 40. usadili se r., po stu a po 50

Rozdílný.
3 M. 19,19. semeno r-é
Př. 20,10. 23. závaží r-á a míra r-á 
Řím. 12, 6. majíce obdarování r-á
1 Kor. 12, 4. dary a obdarování r-á
— 5. r-á přisluhování
— 6. r-é moci

Soud. 5, 30. loupeže, kořisti, roucho r-ých barev 
Job 28, 5. pod ní j. něco r-ého 
Dan. 2, 41. království r-é znamená
— 4,13. srdce jeho od lidského ať j. r-é
— 7, 3. jedna (šelma) od druhé r-á
— 7. ta byla r-á ode všech šelm

1 Kor. 7,34. r-éť jsou žena a panna
— 14, 7. kdyby r-ého zvuku nevydávaly 

Gal. 4, 1. dědic maličký není r. od služ.

Rozdírati.
ž. 35,21. r-ají proti mně ústa svá 
Př. 13, 3. kdo r-á rty své, setření na něj 
Iz. 57, 4. proti komu r-áte ústa?

Pláč 2,16. nepřátelé r-ají na tebe ústa
— 3, 46. r-ají na nás ústa svá nepřátelé naši

Rozdmýchání.
Ez. 22,20. k r. ohně vůkol něho 

Rozdmýchati.
Ez. 22, 21. r-ám okolo vás oheň prchlivosti 

Rozdmychovati.
Ag. 1, 9. což vnášíte do domu, já to r-uji 

Rozdrážděn.
Dan. 11,11. r. jsa král polední vytáhne 

Rozdráždění.
Jak. 3,16. kdež j. závist a r.

Rozdrobiti.
Iz. 28,28. ani (pšenici) o zuby jeho r-i 

Rozdrob ováti se.
Job 14,18. "}ako hora padnuc, r-uje se 

Rozdvojen.
Mk. 3,26. satan r. j., nemůže státi 

Rozdvojiti (se).
Zach. 14, 4. r-í se hora olivetská na poly 
Mk. 3, 24. jestliže království v sobě se r-í 
Sk. 23, 7. r-ilo se množství 

Rozebrati.
Mk. 3,27. žádný nemůže nádobí silného r.

Rozedniti se.
2 Sam. 2,32. r-ilo se, když přicházeli do Hebr.
2 Petr 1,19. až by se den r-il v srdcích vašich 

Rozedříti.
Job 16,10. r-eli na mne ústa svá 
Iz. 5,14. peklo r-elo nad míru ústa svá 

Rozehnán.
2. 18,13. od blesku před ním oblakové r-i
— 68, 3. jakož r. bývá dým 

Jer. 49, 5. jímž r-i budete všickni
Rozehnaný.

Iz. 56, 8. shromažďuje r-é Izraelovy 
Rozehnati.

4 M. 14,12. raním jej morem a rozženu jej 
ž. 68, 3. jako dým, tak je rozženeš
— 106,27. r-al je do zemí

Ez. 12,15. rozženu je po krajinách
— 20,23. že je rozženu po krajinách
— 22,15. rozženu tě po krajinách
— 29,12. rozženu je do rozličných zemí

Rození.
Kaz. 3, 2. j. čas r. i čas umírání 

Rozepnouti.
Iz. 5, 27. aniž se r-e pás bedr jeho

Rozepře.
2 M. 23, 2. a nebudeš se přimlouvati k r-i
— 24,14. kdož by měl r-i, k nim ať jde

1 Kr. 3,11. abys slýchati uměl r.
2 Par. 19,10. při všeliké r-i, kt. by před vás 
Job 23, 6. zdaliž by r-i vedl se mnou?
— 31,13. v r-i jejich se mnou?

Jer. 25,31. r-i má H. s těmi národy
Oz. 4, 1. má r-i H. s obyvateli země této
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Mich. 6, 2. má r-i H. s lidem svým 
Žid. 6,16. všeliké r. konec j„ když 

Rozepsati.
Est. 9, 20. r-al Mardocheus ty věci 

Rozeslati.
Soud. 19, 29. r-al ji (ženinu) po všech končinách 

Izr.; 20, 6.
— 20, 6. r-al jsem ji do všech krajin

1 Sam.ll, 7. r-al po všech krajinách Izr.
Est. 1,22. (král) r-al listy do všech krajin 
Dan. 11,20. ten, kt. rozešle výběrčí
Mat. 14,35. muži místa toho r-ali po vší té kraj. 

RozestřítL
2 Sam.17,19. r-ela ji na vrch studnice 
Ez. 32, 3. rozestruť na tě síť svou 
Luk. 5, 4. r-ete síti své k lovení
— 5. k slovu tvému r-ru síť

Rozetnouti.
1 Kr. 3,25. r-ěte to dítě živé na dvé 
Iz. 48,21. rozetne skálu, aby tekly vody 
Am. 9, 1. r-i je všecky od vrchu jejich 

Rozevdati.
Soud. 12, 9. Abesam měl 30 dcer, kt. r-al 

Rozeznání.
1 Koř. 12,10. r. duchů 
žid. 5,14. k r. dobrého i zlého 
Juda 22. lítost mějte, r. v tom majíce 

Rozeznati.
1 M. 31,37. nechť r-ají mezi námi dvěma
3 M. 10,10. abyste r. mohli mezi svátým a
2 Sam.19,35. zdaliž mohu r. mezi dobrým a

zdaliž okušením r-á služ. tvůj
1 Kr. 3, 9. aby r-al mezi dobrým a zlým
— 8,32. ty r-ej a rozsuď služebníky své 

Ezd. 3,13. lid nemohl r. hlasu prokřikování 
Jan 7,17. bude uměti r., jest-li to učení 
Fil. 1,10. abyste r. mohli užitečné věci

Rozeznávat!.
Job 12,11. zdaliž ucho slov r. nebude?
Ez. 22,26. mezi nečistým a čistým ner-ají
— 44,23. mezi nečistým a čistým ať učí r. 

Řím. 2,18. r-áš, co sluší, naučen ze zákona 
Žid. 4,12. r-á myšlení i míněni srdce

Rozháněti.
Job 37,10. r-í mračno světlem svým
— 38,24. světlo, kt. r-í východní vítr

Př. 20, 8. král r-i očima svýma všecko zlé 
Jan 10,12. vlk lapá a r-í ovce

Rozházeli.
Ez. 7,19. stříbro své po ulicích r-ejí 

Rozhlásán.
Luk. 1,65. r-a jsou všecka ta slova 

Rozhlásiti.
Mat. 9, 31. r-ili jej po vší té zemi
1 Tes. 1, 8. od vás r-ilo se slovo Páně 

Rozhlášen.
Mat. 28,15. r-o j. slovo to u Židů 
Fil. 1,13. vězeni mé pro Krista r-o jest

Rozhlašovati.
Luk. 2,17. pastýři r-ali, což jim povědíno 

5,15. r-ala se více řeč o něm 
Sk. 4,17. aby se to více ner-alo
— 13,49. r-alo se slovo Páně po vší té kraj. 

Řím. 1, 8. že víra vaše r-uje se po světě
Rozhněvání.

1 M. 27, 45. až by přestalo r. bratra tvého 
2Kr. 3,27. i stalo se r. veliké proti Izraelovi 
Job 5, 2. zahubí ho (blázna) r.
— 10,17. rozmnožuješ r. své na mne
— 21,30. v den r. přistřín bývá 

Ž. 18, 8. třásli se pro r. jeho
— 21,10. uvržeš je do peci v čas r. svého
— 69,25. vyli na ně r. své
— 76, 8. před tebou ostál v r. tvém?
— 90, 9. v náhle přebíhají pro tvé r.
— 102,11. pro r. tvé a hněv tvůj

Př. 16,14. r. královo jistý posel smrti 
Iz. 10, 5. hůl r. mého j. v rukou jeho 
Jer. 10,10. aniž mohou snésti r. jeho 
Pláč 3, 1. trápení od metly r. Božího 
Oz. 7,16. padají od r. jazyka jejich 
Nah. 1, 6. před r-ím jeho kdo ostojí?
Sof. 1,15. den r. bude ten den 

Rozhněvati se.
2 M. 4,14. r-av se velmi H. na Mojžíše
— 22,24. r-á se prchlivost má; 5 M. 31, 17.
— 32,19. r-al se Mojžíš velmi; 4 M. 16, 15.

4 M. 11, 1. H. r-al se náramně
— 22,27. r-al se velmi Balám a bil oslici

5 M. 4,21. na mne (Mojžíše) r-al se H.
— 11,17. H. velice by se na vás r-al;

Joz. 23, 16.
— 29,27. r-ala se prchlivost H. na tu zemi 

Joz. 22,18. na shromáždění Izr. r-á se 
Soud. 9,30. Zebul r-al se náramně
— 14,19. Samson r-av se velmi

1 Sam.ll, 6. r-ala se prchlivost jeho (Saula)
— 20,30. r-al se Saul náramně na Jonatu

2 Sam.12, 5. r-al se David náramně
1 Kr. 8, 46. r-aje se na ně, vydal bys je v ruce

nepříteli; 2 Par. 6, 36.
2 Kr. 5,11. r-av se Náman, bral se odtud
1 Par. 13,10. r-al se H. na Uzu a zabil jej
2 Par. 25,10. r-ali se náramně na Judské 
Ž. 2,12. líbejte syna, aby se nerval
— 78,21. uslyŠav H. r-al se
— 62. na dědictví své se r-al
— 89,39. r-als se na pomazaného svého 

Př. 20, 2. kdož ho r-á, hřeší proti životu 
Iz. 54, 9. že se ner-ám na tě
— 57,17. pro lakomství jeho r-al jsem se

skryl jsem se a r-al
— 64, 5. ty r-als se, že jsme hřešili 

Zach. 1,15. když jsem se málo r-al, oni 
Mat. 2,16. Heródes r-al se náramně
— 18,34. r-av se pán jeho, dal jej katům
— 20,24. r-ali se na ty dva bratry
— 21,15. před. kněží a zákonnici r-ali se
— 22, 7. uslyšav to král, r-al se
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Mat 26, 8. vidouce to učedlníci, r-ali se 
Luk. 14,21. r-av se hospodář, řekl služebníku
— 15,28. r-al se, a nechtěl v jiti

Rozhodnouti.
Job 9,33. kt. by r-dl nás oba 

Rozhodnutí.
Př. 16,10.. r. j. ve rtech královských 

Rozhojnění.
Luk. 12,15. ne v r. statku život záleží 

Rozhojněný.
Řím. 5,17. kt. r-ou milost přijímají 

Rozhojnilý.
2 Kor. 8, 2. v ssoužení r-á radost jejich

Rozhojniti.
Iz. 10,22. pohubeni r-i spravedlnost
2 Kor. 8, 2. r-ěna v bohatství upřímnosti jejich
— 9, 8. všelikou milost r. ve vás

Ef. 1, 8. kt. r-il k nám ve vši moudrosti 
1 Tes. 3,12. vás račiž rozmnožiti a r. v lásce

Rozhojniti se.
Mat. 13,12. dáno bude jemu, a r-íť se; Mk. 4,

25. Luk. 8, 18.
Řím. 5,20. zákon přistoupil, aby se r-il hřích 

kdež se r-il hřích, tu 
ještě více r-ila se milost

— 6, 1. v hříchu, aby se milost r-ila?
— 15,13. abyste se r-ili v naději

1 Kor. 14,12. abyste se k vzdělání církve r-ili 
1 Tes. 4, 1. abyste se r-ili více; 10.
1 Tim. 1,14. r-ila se náramně milost Pána
2 Petr 1, 8. když budou při vás a r-í se

Rozhiojňovati se.
Sk. 9,31. r-ali se potěšením Ducha sv.
1 Kor. 15,58. r-ujíce se v díle Páně vždycky
2 Kor. 1, 5. skrze Krista r-uje se i potěšeni
— 3, 9. přisluhováni r-uje se v slávě
— 7, 4. r-ujiť se v radosti

Fil. 1, 9. aby láska vaše ještě se r-ala 
Kol. 2, 7. r-ujíce se v ní s díků činěním

Rozhorliti se.
Iz. 42,13. jako muž válečný r-í se 
Zj. 3,19. r-iž se te’dy, a čiň pokání

Rozcházeti se.
Job 3,24. r-i se jako voda řváni mé 
Ž. 19, 5. po vši zemi r-í se zpráva jejich 
Luk. 4,37. r-ela se o něm pověst

Rozchvátání.
2Kr. 21,14. a v r. všechněm nepřátelům 
Jer. 15,13. poklady tvé vydám v r.
Ez. 7,21. vydám ji v ruku cizozemců k r. 
Sof. 1,13. přijde statek jejich na r.
Žid. 10,34. r. statků s radostí jste strpěli

Rozchvátat!.
Ž. 44,11. r-ali mezi sebou jmění naše
— 109,11. úsilé jeho r-ejte cizí 

Ez. 26,12. r-a ji kupectví tvá
Am. 3,11. budou r-áni palácové tvoji

Nah. 2, 9. r-ejtež stříbro
r-ejte zlato a zboží 

Sof. 2, 9. ostatkové lidu mého r-ají je
Rozjídající se.

3M. 14,44. malomocenství r. se j. v tom domě
Rozjídati se.

2 Tim. 2,17. řeč jejich jako rak r-á se
Rozjídavý.

3M. 13,51. rána ta r-á j., věc nečistá j.
— 55. r-á věc j. na vrchní straně

Rozjímat!.
Ž. 48,10. r-áme, ó Bože, milosrdenství tvé
— 143, 5. dílo rukou tvých r-aje 

Mat. 16, 7. r-ali mezi sebou učedlníci
— 8. co to r-áte mezi sebou?

Mk. 9,33. co jste mezi sebou r-ali?
— 11,31. r-ali sami mezi sebou 

Luk. 9, 7. Heródes r-al to v mysli své
— 24,17. které jsou to věci, o nichž r-áte 

Sk. 10,17. když Petr sám u sebe r-al, co by
Roz jiti se.

1 Par. 14,17. rozešla se pověst o Davidovi
Jer. 23, 9. jsem jako muž, kt. rozešlo víno
Ez. 16,14. rozešla se pověst o tobě mezi
Mich. 7,11. daleko se rozejde výpověď
Mat. 4,24. rozešla se o něm pověst
Sk. 15,39. tak že se rozešli různo
Řím. 10,18. po vší zemi rozšel se zvuk jejich

Rozkaz.
2M. 17, 1. po stanovištích vedlé r-u H.
4 M. 9,20. k r-u Hospodinovu kladli se

a k r-u Hospodinovu hýbali se
— 27,21. k r-u jeho vyjdou

a k r-u jeho vejdou 
1 Sam.15,24. že jsem přestoupil r. H.
1 Kr. 20, 35. řekl bližnímu svému z r-u Božího 
Job 39,27. k r-u tvému se vznáší orlice?
Ž. 19, 9. r-ové H. přímí, obveselující srdce
— 111, 7. nepohnutelní vŠickni r-ové jeho
— 119, 4. pilně bylo ostříháno r-ů tvých
— 27. cestě r-ů tvých ať vyrozumívám
— 32. cestou r-ů tvých poběhnu
— 45. neboť jsem se dotázal r-ů tvých
— 56. abych ostříhal r-ů tvých; 134.
— 60. neodkládám ostříhati r-ů tvých
— 93. na věky se nezapomenu na r-y tvé
— 96. r. tvůj j. přeširoký náramně
— 110. já od r-ů tvých se neodvracím
— 128. všecky r-y tvé pravé býti poznávám
— 141. však na r-y tvé se nezapomínám
— 159. popatřiž, žeť r-y tvé miluji
— 168. ostřihám r-ů tvých a svědectví
— 147,15. vysílá na zemi r. svůj
— 148, 8. vykonávající r. jeho

Oz. 5,11. sobě libuje choditi za r-em 
IKor. 7,. 6. totoť pravím ne podlé r-u

Rozkázaní.
Ž. 119, 40. aj, toužím po r-ich tvých
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Rozkázáno.
Ez. 12, 7. učinil jsem tak, jakž r.; 24, 18.
— 37, 7. prorokoval jsem tak, jakž mi r. 

Luk. 17, 9. že učinil to, což mu bylo r.?
Rozkázati.

1 M. 6,22. učinil Noé, jakž mu r-al Bůh
— 44, 1. r-al tomu, kt. spravoval dům jeho 

2M. 20,24. na kterémkoli místě r-ži slaviti 
Rut 3, 5. cožkoli mi r-žeš, učiním
2 Sam. 16,10. poněvadž H. jemu r-al: Zlořeč
1 Kr. 5, 6. rozkaž, ať mi nasekají cedrů na 

21,11. jakž r-ala jim Jezábel 
2Kr. 1, 9. r-al, abys sstoupil dolů; 11.
2. 33, 9. on r-al, a postavilo se 
Dan. 2,46. r-al, aby oběti obětovali
— 3,19. r-al rozpáliti pec 7krát více
— 20. r-al, aby je uvrhli do pece ohnivé 

Mat. 14, 9. ale pro přísahu r-al dáti
— 19. r-av zástupu posaditi se
— 28. r-až mi k sobě přijití po vodě
— 23, 3. cožkoli by r-ali vám zachovávati
— 27,58. Pilát r-al dáti tělo
— 64. r-iž ostřihá ti hrobu až do 3. dne 

Luk. 14,22. Pane, stalo se, jakž jsi r-al
Jan 6,10. r-te lidu, ať se usadí 
Sk. 10,48. r-al je pokřtí ti ve jménu Páně 
2Kor. 4, 6. r-al, aby se z temnosti světlo 

Rozkazovati.
Mk. 1,27. že i duchům nečistým r-uje 
2Kor. 8, 8. ne jako r-uje pravím 

Rozkladitý.
Ez. 19,10. jako vinný kmen, plodistvý a r.

Rozkopati.
Soud. 2, 2. oltáře' jejich r-ejte 
ftím. 11, 3. oltáře tvé r-ali

Rozkol.
1 M. 18,12. se sestarala, v r-e se vydám?
— 49,20. onť vydávati bude r-e královské

5 M. 28,56. kt. r-í ledva nohou země se dotkla
— 33,15. pro r-e pahrbků věčných 

2Sam.23, 8. jehož r. byla udeřiti na 800 
Neh. 9,25. v dobrodiní tvém r-í oplývali 
Job 38,31. zavázati můžeš r-e Kuřátek?
2. 36, 9. potokem r-i svých napájíš je
— 37,11. r. mí ti budou v množství pokoje
— 119,24. svědectví tvá jsou mé r-e
— 35. v tom svou r. skládám; 47.
— 143. přikázaní tvá jsou mé r-e 

Př. 8,31. r-e mé se syny lidskými
— 19,10. nesluší na blázna r.
— 29,17. tresci syna a způsobí r. duši tvé 

Kaz. 2, 8. způsobil jsem sobě i jiné r-e 
Pis. 7,13. všecky r-e, nové i staré
Iz. 29, 9. r. provodíte, ježto byste měli
— 58,13. nazůveš sobotu r-í, a svátou
— 14. tehdy r. budeš míti v Hospodinu
— 62, 4. ty nazývána budeš r-i

r. míti bude H. v tobě
— 66,11. budete r. míti v blesku slávy jeho 

Jer. 51,34. naplňuje břich svůj r-emi mými

Mich. 1,16. ohol se pro syny r-í svých 
Luk. 7,25. kt. v r-i jsou, v domích královsk. j.
— 8,14. po r-ech života jdouce

2 Tim. 3, 4. r-i milovnici vice, nežli Boha 
Tit. 3, 3. sloužíce r-im rozličným 
Jak. 5, 5. r. jste provodili na zemi
2 Petr 2,13. kt. sobě za r. položili, aby se 
Zj. 18, 3. ze zboží r-i jeho zbohatli
— 9. kt. s ním smilnili a svou r. měli

Rozkošně.
2 Sam. 1,24. plačte SauJe, kt. vás odíval r.
Př. 29,21. kdo r. chová služebníka svého 
Iz. 66,12. na klíně r. chováni budete 
Am. 6, 4. r. sobě počínají na postelích
— 7. žalost těm, kt. sobě r. počínají

Rozkošný.
1 M. 49,15. vida zemi, že jest r-á 
2. 16, 6. dědictví r-é dostalo se mi
— 135, 3. zpívejte jménu jeho, nebo r-é j.
— 147, 1. nebo r-é j., a ozdobná j. chvála 

Pis. 4,13. s ovocem r-ým; 16.
Iz. 13,22. draci na hradích r-ých
— 17,10. ačkoli štěpy r-é štěpuješ
— 47, 1. nebudou tě více nazývati r-ou
— 8. slyšiž toto, ó r-á

Jer. 6, 2. panně r-é připodobnil jsem 
PláČ 2,20. zdaliž jídají nemluvňátka r-á?
— 4, 5. kteříž jídali r-é krmě 

Ez. 25, 9. otevru r-ou zemi 
Mal. 3,12. vy budete zemí r-ou 
Mat. 11,30. jho mé zajisté jestiť r-é 
Ef. 5, 2. vydal sebe obět u vůni r-ou
1 Tim. 5, 6. r-á, živa jsuci, již umřela
žid. 12,11. r-é ovoce spravedlnosti přináši

Rozkovat!.
4 M. 16,39. r-ali je k obloženi oltáře 

Rozkrok.
1 Par. 19, 4. zustřihoval roucha až do r-ů 

Rozkřesávati.
2. 29, 7. hlas H. r-á plamen ohně 

Rozkvetlý.
Pis. 2,13. réví r-é vydalo vůni 

Rozlámati.
3M. 2, 6. r-eŠ ji (obět suchou) na kusy 

Rozléhat! se.
1 Kr. 1,40. až se všudy r-alo od zvuku 
Jer. 25,30. křik r. se bude proti obyvatelům 

Rozletovat! se.
2. 141, 7. tak se r-uji kosti naše 

Rozlévat! se.
Př. 5,16. nechť se r-ají studnice tvé ven 

Rozlézti se.
PláČ 4,15. sem i tam se r-li 
Sk. 12,23. rozlez se červy, umřel 

Rozličnost.
1 Kor. 12,10. 28. r. jazyků

Rozličný.
5M. 22, 9. r-é semeno
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Mat. 4,24. r-é neduhy; Mk. 1, 34. Luk. 4, 40.
2 Tim. 3, 6. r-é žádosti 
Tit. 3, 3. rozkoše r-é 
Žid. 1, 1. r-é způsoby
— 2, 4. r-é moci
— 9,10. r-á umýváni
— 13, 9. r-é učení

Jak. 1, 2. r-á pokušeni; 1 Petr 1, 6.
1 Petr 4,10. r-á milost Boží
1 Par. 29, 2. kamení r-ých barev
Ez. 16,16. nadělali výsosti r-ých barev
Ef. 3,10. aby oznámena byla r-á moudrost B.

Rozlit.
2Sam.l4,14. jako vody, kt. r-y jsouce po zemi 
Ž. 45, 3. r-a j. milost ve rtech tvých 
ftim. 5, 5. láska B. r-a j. v srdcích našich
— 15. dar z milosti na mnohé r. j.

Rozliti se.
Job 30,16. již ve mně r-ila se duše má 
Iz. 8, 8. půjde i přes Judu, r-e je se

Rozlítiti e*e.
1 M. 4, 5. r-il se Kain náramně
Dan. 8, 7. r-iv se proti němu, udeřil jej 
Sk. 26,11. náramně r-iv se na ně

Rozlitý.
Pis. 1, 3. mast r-á j. jméno tvé

Rozlomiti.
Sk. 27,35. vzav chléb a r-iv, počal jisti

Rozloučení. Viz: Lístek. 
Rozloučiti.

2 Sam. 1,23. také při smrti své nejsou r-eni 
Iz. 59, 2. nepravosti r-ily vás s B. vašim

Rozložití se.
Job 29,19. kořen můj r-í se při vodách 
Ž. 37,35. an se r-il jako zelený strom
— 92,13. spravedlivý jako cedr r-í se 

Iz. 16, 8. rozvodové jeho r-ili se
Oz. 14, 6. r-í se ratoléstky jeho

Rozlucovati.
Př. 16,28. klevetnik r-uje přátely; 17, 9.
Mat 19, 6. což Bůh spojil, člověk ner-uj;

Mk. 10, 9.
Rozmáhati se.

2 M. 1,12. trápili jej, tim se více r-al
3M. 13,22. pakliť by se r-ala po kůži; 23.
Soud. 20,34. bitva se r-ala
Př. 4,18. jako světlo jasné, kt. r-á se
Luk. 23,23. r-ali se hlasové jejich i před. kněži
Sk. 5,14. vždy více se r-alo množství
— 12,24. slovo Páně rostlo a r-alo se
— 16, 5. církve r-aly se v počtu

2 Tes. 1, 3. že r-á se láska všechněch k sobě
— 3, 1. aby slovo Páně r-alo se

2 Petr 3,18. r-ejte se v milosti a v známosti
Rozmazanost.

5M. 28,56. r-i ledva nohou země se dotkla

Rozmazaný.
5 M. 28,54. člověk mezi vámi r.
— 56. r-á mezi vámi žena

Rozmeci. Rozmetati.
Ž. 106,26. aby je r-al pp poušti 
Jer. 8, 2. r-cí je (kosti) proti slunci 
Ez. 32, 5. r-ci maso tvé po horách 

Rozměření.
1 M. 1,14. aby byla na znamení a r. časů 

Rozměřiti.
Job 38, 5. kdo r-il ji, víš-li?
Ž. 60, 8. údolí Suchot r-im; 108, 8.
Iz. 40,12. kdo nebesa pídí r-il?
— 48,13. pravice má dlaní r-ila nebesa

Rozměřování.
3M. 19,35. nečiňte neprávě v r.

Rozměřovati.
Iz. 44,13. tesař kružidlem r-uje ji 

Rozmítati.
Ž. 1, 4. jako plevy, kt. r-á vítr 

Rozmlouvání.
1 Kr. 18,27. snad nějaké r. má (Bál)
1 Kor. 15,33. porušují dobré obyčeje zlá r.

Rozmlouvati.
1 Par. 16, 9. r-ejte o skutcích jeho; Ž. 105, 2. 
Ž. 69,27. o bolesti zraněných tvých r-ají 
Př. 6,22. když procítíš, bude s tebou r. 
Luk. 6,11. r-ali mezi sebou, co by učiniti
— 20,14. r-ali mezi sebou: Tentoť j. dědic
— 24,14. r-ali o těch věcech, kt. se byly staly 

Jan 7,32. zástup, an o něm takové věci r-á 
Sk. 10,27. (Petr) r-a je (s Korneliem), všel

Rozmluviti.
Neh. 6, 2. r-íme spolu na rovinách Ono 
Job 12, 8. aneb r-uv se zemí, a poučí tě

Rozmnožen.
1 M. 7,17. r-y jsou vody, až i vyzdvihly
— 18,20. že r. j. křik Sodomských

2 M. 1,20. a r. j. lid
5 M. 1,10. r-i jste jako hvězdy nebeské 
Dan. 12, 4. r-o bude umění 
Zach. 10, 8. a r-i budou, jakož r-i byli 
Mat. 24,12. r-a bude nepravost
2 Petr 1, 2. milost vám a pokoj r. buď

Rozmnožiti.
1 M. 3,16. velice r-im bolesti tvé
— 16,10. velice r-ím símě tvé; 17, 2. 22, 17.

2 M. 11, 9. abych r-il zázraky své v zemi Eg.
— 32,13. r-ím símě vaše jako hvězdy neb.;

5 M. 1, 10. 10, 22. 1 Par. 27, 23. 
3M. 19,25. aby r-il vám H. úrody
— 26, 9. dám vám zrůst a r-ím vás

5 M. 28,59. r-i ku podiveni Hospodin rány
— 30, 5. a r-í tě více nežli otce tvé 

Neh. 9,23. syny jejich r-il jsi jako hvězdy 
Job 42,10. což měl Job, r-il H. dvénásobně 
Ž. 71,21. r-íš důstojnost mou
— 105,24. r-il Bůh lid svůj náramně
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Ž. 115,14. r-í H. vás i syny vaše
Př. 22,16. kdo utiská nuzného, aby r-il své
Iz. 9, 3. r-il jsi tento národ
— 26,15. r-il jsi národ, ó H.
— 51, 2. požehnal jsem jemu, i r-il jej 

Jer. 33,22. tak r-im símě Davida
Ez. 16, 7. r-il jsem tě jako rostliny polní
— 23,19. r-ila smilstva svá
— 28, 5. moudrosti r-ils si zboží svá
— 36,37. toho hledati, abych je r-il

2 Koř. 9,10. ten r-iž símě vaše a přispořiž
1 Tes. 3,12. vás ten Pán račiž r. v lásce 
Žid. 6,14. velice r-ím tebe

Rozmnožiti se.
2M. 1, 7. synové Izraelští r-ili se 
5M. 6, 3. abyste se velmi r-ili 
Ezd. 9, 6. nepravosti naše r-ily se 
Job 1,10. dobytek jeho r-il se na zemi
— 27,14. r-i-li se synové jeho, r-í se pod meč
— 35, 6. byť se i r-ily nešlechetnosti tvé 

Oz. 4,10. smilniti budou, ale ner-í se
Rozmnožování.

Iz. 9, 7. k r. toho knižetství a pokoje sedne 
Rozmnožovali.

Job 35,16. hloupě r-uje řeči své 
Ž. 16, 4. r-ují bolesti své, kt. k cizímu
— 68, 7. Bůh samotné r-uje v domy

Př. 23,28. (nevěstka) zoufalce na světě r-uje
— 28, 8. kdo r-uje statek svůj lichvou 

Kaz. 1,18. kdož r-uje umění, r-uje bolest 
Oz. 2, 8. že jsem jí r-al stříbro i zlato 
Ab. 2, 6. běda tomu, kt. r-uje věci ne své
2 Tim. 2,16. křiky velmi r-ují bezbožnost

Rozmnožovati se.
1M. 1,22. též ptactvo ať se r-uje na zemi
— 28. ploďtež se a r-ujte se

Ž. 25,17. soužení srdce mého r-ují se
— 38,20. r-ují se ti, kt. mne nenávidí
— 107,38. žehná, že se r-ují velmi 

Př. 29,16. když se r-ují bezbožní
r-uje se převrácenost

Rozmoci se.
1 M. 19,13. že se velmi r-hl křik jejich
— 28,14. rozmůžeŠ se k západu i k východu
— 41,57. nebo r-hl se hlad po vší zemi; 56. 

3M. 13, 7. pakliť by se r-hla ta prašivina;
27. 28. 32. 34. 35. 36.

Iz. 54, 3. na právo i na levo se rozmůžeš 
Jer. 5, 6. r-hly se převrácenosti jejich
— 52, 6. r-hl se hlad v městě

MaL 3,13. r-hlať se proti mně slova vaše
2 Kor. 4,15. aby ta milost r-hla se k slávě

Rozmrhati.
Luk. 15,13. tam r-al statek svůj 

Rozmysliti se.
Jer. 34,11. r-ivše se, zase pobrali 
Sk. 5,35. pilně se r-te při těchto lidech 

Roznášeti.
2. 41, 7. a vyjda ven r-í ji

Roznemoci se.
1 Kr. 14, 1. toho času r-hl se Abiáš

Roznésti (se).
2 Par. 26,15. r-lo se jméno (Uriášovo) daleko 
Iz. 48,20. r-te to až do končin země
Mat. 9,26. r-la se pověst ta; Mk. 1, 28.
1 Tes. 1, 8. víra vaše r-la se

Rozněcování se.
Žid. 10,24. k r. se v lásce a v dobrých skut.

Rozněcovati (se).
2M. 32,11. r-uje se prchlivost tvá 
Sk. 17,16. r-al se v něm duch jeho
— 18, 5. r-al se v duchu Pavel

2 Tim. 1, 6. abys r-al v sobě dar Boží 
Jak. 3, 6. jsa r-án od ohně pekelného

Roznícen.
Ž. 39, 4. r. j. oheň v přemyšlováni mém
— 74, 1. proč r-a j. prchlivost tvá
— 106,18. r. byl oheň na rotu jejich

Iz. 9,18. r-a j. jako oheň bezbožnost, pálí 
Roznícení.

Př. 26,21. uhel mrtvý k r. a drva k ohni 
tak j. člověk svárlivý k r. svády 

Roznícený.
Iz. 64, 2. jako od r-ého ohně voda vře 

Roznítiti se.
4M. 11,10. r-ila se prchlivost H. náramně 
5M. 6,15. aby se ner-ila prchlivost H.

Rozpadnouti se.
Iz. 24,19. velice se r-e země

Rozpakovati (se).
2 Sam.ll, 25. nic tě to ner-uj, že sehlcuje meč 
Př. 8,33. nabuďte rozumu a ner-ujte se 
Sk. 10,20. jdi s nimi, nic se ner-uje; 11, 12. 
Řím. 14,23. kdož r-uje se, kdyby jedl 

Rozpálen.
2 Kr. 22,13. hněv H. r. j. proti nám 
Dan. 3,22. že pec velmi r-á byla 
Oz. 7, 7. všickni napořád r-i jsou jako pec 

Rozpálení.
Ž. 124, 3. v r. hněvu svého proti nám 
Iz. 13, 9. přichází r. hněvu 

Rozpálený.
Dan. 3, 6. uvržen bude do peci ohn. r-é; 11.15.
— 17. vytrhnouti nás z peci ohnivé r-é;

20. 21. 23. 26.
Rozpáliti (se).

1 M. 4, 6. proč jsi se r-il hněvem?
— 31,36. že r-iv se honíš mne?

4M. 22,22. r-il se hněv Boží, protože jel 
5M. 19, 6. když by se r-ilo srdce jeho
— 29,20. tehdáž r-í se prchlivost H.

1 Sam.20,34. vstal od stolu Jonata, r-en jsa
2 Kr. 22,17. r-ila se prchlivost má na místo 
Est. 1,12. král r-il se hněvem sám v sobě 
Job 1,16. oheň Boží spadl s nebe, a r-iv se
— 42, 7. r-il se hněv můj proti tobě 

Pis. 1, 6. r-ivše se proti mně
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Iz. 5,25. r-iv se prchlivostí na lid svůj 
Jer. 44, 6. hněv můj r-il se v městech
— 51,39. když se r-í, učiním jim hody 

Pláč 2, 3. r-iv se proti Jákobovi jako oheň 
Dan. 3,19. rozkázal r. pec sedmkrát více 
ftím. 1,27. r-ili se v žádosti své

Rozpalovati (se).
Soud. 6, 39. ner-uj se prchlivost proti mně 
Job 41,12. dýcháni jeho uhlí r-uje 
Iz. 5,11. až je víno i r-uje 

Razpalující.
Jak. 3, 6. jazyk j. r. kolo narozeni našeho 

Razpásati (se).
Iz. 45, 1. bedra králů r-ši 
Dan. 5, 6. pasové bedr jeho r-ali se 

Rozplakat! se.
1 M. 50,17. r-al se Jozef

Rozplasen.
Ez. 36,19. r-i jsou po zemích 

Rozploditi.
1M. 48, 4. aj, já r-ím tě 
Ž. 44, 3. potřel jsi lidi, a je jsi r-il 

Rozploditi se.
1 M. 17, 6. učiním, abys se r-il náramně 
Žid. 11,12. z jednoho r-ilo se potomků 

Rozplozovati se.
1 M. 8,17. ať se v hojnosti r-ují na zemi

Rozplynouti se.
2 M. 15,15. r-ou se všickni obyvatelé Kanan. 
Soud. 5, 5. hory se r-uly od tváři H.
Ž. 22,15. jako voda r-ul jsem se
— 46, 7. r-ula se země; 75, 4.
— 58, 8. nechť se r-ou jako voda

Iz. 13, 7. všeliké srdce člověka r-e se
— 19, 1. srdce Egyptských r-e se
— 64, 1. aby se hory r. musily; 3.

Ez. 7,17. všeliká kolena r-ou se jako voda
— 21, 7. r-e se každé srdce
— 15. aby se r-ulo srdce

2 Petr 3,10. živlové pálivostí ohně r-ou se; 12.
— 11. poněvadž všecko má se r.

Rozplynutí.
Job 30,22. k r. mi přivodíš zdravý soud

Rozplývati se.
ž. 68, 3. jakož se r-á vosk před ohněm
— 9. nebesa r-ala se před tváří Boží
— 97, 5. hory jako vosk r-ají se
— 107,26. duše jejich v nebezpečenství r-á se
— 119,28. r-á se zármutkem duše má

Iz. 64, 3. před obličejem tvým hory se r-aly 
Am. 9, 5. když se dotkne země, r-á se 
Mich. 1, 4. budou se r. hory jako vosk 
Nah. 1, 5. pahrbkové se r-ají

Rozpomenouti se.
1 M. 8, 1. r-ul se Bůh na Noé
— 9,15. že se r-u na smlouvu svou
— 16. abych se r-ul na smlouvu věčnou
— 19,29. r-ul se Bůh na Abrahama

1 M. 30,22. r-uv se Bůh na Ráchel 
2M. 2,23. r-ul se Bůh na smlouvu svou
— 3,16. rozpomínaje, r-ul jsem se na vás
— 32,13. r-ň se na Abr., Izáka a; 5 M. 9, 27.

5 M. 32, 7. r-ň se na dny staré
Soud. 16,28. r-ň se na mne a posilni mne
1 Sam. 1,19. H. r-ul se na (Annu)
— 15, 2. r-ul jsem se, co j. činil Amalech
— 25,31. r-ň se na děvku svou

2Kr. 20, 3. ó H., rozpomeň se, že jsem stále 
Job 4, 7. r-eň se, prosím,
— 7, 7. r-eň se, ó Pane!

Ž. 20, 4. r-iž se na všecky oběti tvé
— 22,28. r-ou a obrátí se k H. končiny
— 25, 6. r-ň se na slitování svá
— 74, 2. r-eň se na shromáždění své
— 18. r-niž se na to, že útržky činil
— 89,48. r-iž se na mne, jak kratičký věk
— 98, 3. r-ul se na milosrdenství své
— 115,12. H. r-na se na nás, požehná
— 119,49. r-ň se na slovo k služebníku
— 137, 7. r-eň se, H-e, na Idumejské 

Iz. 46, 9. r-eňte se na první věci
Jer. 15,15. H., r-ň se na mne a návštěv mne 
Pláč 2, 1. aniž se r-ul na podnože noh
— 5, 1. r-ň se, H., co se nám děje

Ez. 16,61. r-eš se na cesty své; 20, 43; 36, 31. 
Mich. 6, 5. lide můj, r-ň se nyní 
Ab. 3, 2. v hněvě na milosrdenství se r-ň 
Mat. 5,23. tu bys se r-ul, že bratr tvůj
— 26,75. r-ul se Petr na slovo Ježíšovo
— 27,63. r-uli jsme se, že ten svůdce řekl 

Mk. 14,72. r-ul se Petr na slovo; Luk. 22, 61. 
Luk. 16,25. synu, r-ň se, žes vzal dobré
— 23,42. Pane, r-ň se na mne, když přijdeš.
— 24, 6. r-ňte se, kterak mluvil vám v Gal.
— 8. r-uly se na slova jeho 

Jan 2,22. r-uli se učedlníci jeho
— 12,16. tedy se r-uli, že to psáno bylo
— 16, 4. abyste r-uli se na to, že jsem já 

Sk. 11,16. r-ul jsem se na slovo Páně
Fil. 1, 3. když se koli na vás r-u
Žid. 10,32. r-tež se na předešlé dny
Zj. 18, 5. r-ul se Bůh na nepravosti jeho 

Rozpomínání.
Iz. 26, 8. k r. se na tě patří žádost duše

Rozpomínati se.
1 M. 41, 9. na provinění své r-ám se dnes
4 M. 11, 5. r-áme se na ryby, jichž jsme
— 15, 39. na něž hledíce, r. se budete na při

kázaní H-ova
5 M. 8, 2. r. se budeš na cestu, kt. tě vedl H.;

16, 12.
1 Par. 16,12. r-ejte se na divné skutky; Ž. 105,5.
— 15. r-ejte se na smlouvu jeho

Ž. 9,13. vyhledává krve, r-á se na ni
— 42, 5. na to když se r-ám, duši
— 7. na tě r-ám se v krajině Jord.
— 77, 7. r-al jsem se na zpěvy své
— 12. r. se budu na skutky H.
— 119, 52. r-ám se na soudy tvé věčné
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Ž. 119,55. r-ám se i v noci na jméno tvé
— 137, 1. plakávali, r-ajíce se na Sión
— 6. nebudu-li se r. na tebe
— 143, 5. r-aje se na dny předešlé 

Iz. 26,13. r-ali jsme se na jméno tvé
— 63,11. r-al se lid na dny starodávní
— 64, 9. aniž se na věky r-ej na nepravost 

Jer. 2, 2. r-ám se na tě pro milosrdenství
— 31,20. ustavičně se na něj r-ám 

Pláč 1, 7. r-áť se dcera Jeruzalémská 
Ez. 6, 9. budou se r. na mne
— 23,19. r-ajíc se na dny mladosti 

Jon. 2, 8. na H. jsem se r-al
Zach. 10, 9. aby na místech dal. r-ali se na mne
2 Tim. 1, 5. r-aje se na víru bez pokrytství 
Žid. 11,15. se na onu r-ali, z kt. vyšli
2 Petr 1,15. abyste na ty věci r. se mohli 

Rozpouštějící.
MaL 3, 2. on j. jako oheň r.

Rozpouštěti. 
ž. 147,18. vysílaje slovo své, r-í je 
Ez. 22,20. slože (vás v peci), r. vás budu 

Rozpouštěti se.
2M. 16,21. tedy se ta manna r-ěla 
Job 7, 5. kůže má puká se a r-í
— 36,28. když se r-ě jí oblakové a kropí 

Ez. 22,22. jakž se stříbro r-í v peci
Rozprávka.

5 M. 28,37. budeš v r-u všechněm národům
1 Kr. 9, 7. budeť Izrael za r-u; 2 Par. 7, 20. 

Jer. 24, 9.
Rozprchnouti se.

1 Sam.ll, 11. r-li se, že nezůstalo ani dvou 
Ž. 68, 2. r-ou se nepřátelé jeho 
Iz. 22, 3. všecka knížata tvá r-ala se 
Jer. 49, 30. r-ěte se rychle 
Zach. 13, 7. bí pastýře a r-ou se ovce 
Mat. 26,31. r-ouť se ovce stáda; Mk. 14, 27. 
Jan 16,32. že se r-ete jedenkaždý k svému 
Sk. 5,38. jestližeť j. z lidí, r-et sc
— 8, 1. všickni se r-li po krajinách; 4.

Rozprostírati.
Ezd. 9, 5. klekl jsem, r-aje ruce své k H.
Job 36,30. jak r-á nad ním světlo své
— 37, 2. pode všecka nebesa jej r-á 

Ž. 77, 3. v noci ruce své r-al jsem
— 88,10. ruce své před tebou r-aje 

Př. 13,16. blázen r-á bláznovství
— 29, 5. r-á síť před nohama jeho 

Iz. 1,15. když r-áte ruce vaše
— 65, 2. r-al jsem ruce své na každý den 

Pláč 1,17. r-á dcera Siónská ruce své
Rozprostřený.

Joel 2, 2. jako záře jitřní r-á po horách
Rozprostříti.

2M. 9,33. Mojžíš r-el ruce své k H.
Job 40, 6. r-i prchlivost hněvu svého
Ž. 36,11. r-i milosrdenství své
lz. 40,22. kt. r-el jako kortýnu nebesa

Rozprostříti se.
1 M. 9,19. ti se r-eli po vši zemi
1 Kr. 18, 42. Eliáš r-el se na zemi a sklonil tvář
2 Kr. 4, 34. (Elizeus) r-el se nad ním; 35.
1 Par. 14,13. Filistinšti r-eli se v tom údolí

Rozptýlen.
1 M. 11, 4. abychom nebyli r-i po zemi
4 M. 10,35. r-i buďte nepřátelé tvoji
Ž. 92,10. r-i budou činitelé nepravosti 
Př. 29,18. když nebývá vidění, r. bývá lid 
Iz. 33, 3. budou r-i pohané 
Jer. 10,21. všecko stádo jejich r-o jest 
Ez. 6, 8. když r-i budete do zemí
— 20, 34. ze zemí, do nichž jste r-i; 41.
— 34, 5. r-y jsou, nemajíce pastýře 

Mat. 9,36. r-i jako ovce, nemajíce pastýře
Rozptýlení.

Mich. 5, 3. ač je vydá v r., až by porodila 
Jan 7,35. zdali v r. pohanů půjde?

Rozptýlený.
1 Kr. 22,17. viděl jsem vŠecken lid Izr. r.
2 Par. 18,16. lid Izraelský r. po horách 
Est. 3, 8. jest lid jakýsi r. mezi lidem 
Ž. 147, 2. r. lid Izraelský shromažďuje 
Iz. 11,12. r-é Judovy shromáždi
Ez. 34,12. když bývá uprostřed ovec r-ých 
Sof. 3,10. s dcerou r-ých mých dary mi 

přinesou
Jan 11,52. aby syny Boží r-é shromáždil 
Jak. 1, 1. dvanácterému pokolení r-ému
1 Petr 1, 1. Petr příchozím r-ým v Pontu

Rozptýliti.
1 M. 11, 8. tak r-il je H. po vší zemi; 9.
— 49, 7. r-ím je v Izraeli

3M. 26,33. vás r-ím mezi národy; Neh. 1, 8.
5 M. 4,27. r-i vás H. mezi národy; 28, 64.
— 30, 3. mezi něž r-il tě H.

2 Sam.22,15. vystřelil i střely, kt. je r-il; Ž. 18,15. 
Neh. 4,15. Bůh r-il radu jejich
Ž. 5,11. pro nešlechetnosti jejich r-yl je
— 44,12. mezi pohany r-il jsi nás; Ez. 22, 15.
— 53, 6. Bůh r-í kosti těch, kt. tě oblehli
— 68,31. r-yl lidi žádostivé válek; 89, 11.
— 106,27. aby r-il símě jejich mezi pohany
— 144, 6. sešli hromobití a r-yl je 

Př. 10, 3. statek bezbožných r-í 
Iz. 24, 1. H. r-í obyvatelé její
— 41,16. v tom je vítr zachvátí a vicher r-i 

Jer. 9,16. r-ím je mezi národy; Ez. 29, 12.
30, 23. 26. 36, 19. Zach. 7, 14.

— 13,24. r-ím je jako vítr plevy
— 31,10. ten, kt. r-il Izraele, shromáždí jej
— 49,32. r-hn na všeliký vítr ty 

Ez. 5, 2. ostatní třetinu r-yl u vítr
— 10. r-ím ostatky tvé; 12. 12, 14.
— 11,16. r-il jsem je do zemí
— 12,15. když je r-ím mezi národy

Dan. 12, 7. když docela r-í násilí lidu svátého
Ab. 3, 6. pohleděl, a r-il národy
Luk. 1,51. r-il pyšné myšlením srdce jejich
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Rozptylovati.
2. 35, 5. anděl H. r-ujž je 
Př. 8,26. krél moudrý r-uje bezbožné 
Iz. 44,25. r-uji znamení lhářů 
Jer. 13,24. jako vítr r-uje plevy
— 23, 2. vy r-ujete ovce mé

Mat. 12,30. kdo neshromažďuje se mnou, 
r-ujeť; Luk. 11, 23.

Rozptylující.
Jer. 23, 1. běda pastýřům r-ím stádce 

Rozpučeti.
Mk. 2,22. jinak r-í nové vino nádoby; L. 5, 37.

Rozpuknouti se.
Mat. 9,17. sic jinak r-ou se sudové 
Sk. 1,18. (Jidáš) r-kl se na dvé 

Rozpustilost.
1 Petr 4, 4. vydávání se v r.

Rozpustilý.
2. 73, 8. r-í jsou a mluví zlostně 

Rozpustiti.
Mk. 8, 3. r-ím-li je lačné do domů jejich 
Sk. 27, 40. r-ivŠe také provazy pravidl 

Rozpustiti se.
2. 22,15. srdce mé jako vosk r-ilo se 
Ez. 22,22. jakž stříbro, tak se r-íte
2 Petr 3,12. nebesa hoříce, r-í se

Rozpuštěný.
Job 28, 2. kámen r. dává měď

Rozraziti.
2 M. 32,19. Mojžíš r-il je (dsky) pod horou;

34, 1. 5 M. 10, 2.
Jer. 13,14. r-ím jednoho o druhého 
Mat. 21, 44. kdož by padl na ten kámen, r-íť se; 

Luk. 20, 18.
Rozrážející.

1 Kr. 19,11. vítr veliký, r. skály
Ez. 9, 2. maje každý zbroj r. v ruce

Rozražení.
Iz. 30,14. nebude nalezena po r. jejím ani

Rozražený.
2. 31,13. jsem jako nádoba r-á

Rozrážeti.
2 Kr. 8,12. nemluvňátka jejich r. budeš
Job 34,26. jakožto bezbožné r-í je na místě
2. 29, 5. r-íť H. cedry Libánské
— 46, 4. byť i hory se r-ely od dutí jeho
— 48, 8. větrem r-íš lodí Tarské
— 137, 9. o skálu je r. bude

Iz. 13,18. z luků (budou) dítky r.
— 30,14. rozrazí ji jako r-eji nádobu
— 30. an vše r-í i přívalem i krupobitím 

Jer. 19,11. jako kdož r-í nádobu hrnčířskou
— 51,20. abych r-el skrze tebe národy
— 21. abych r-el koně s jezdcem
— 22. abych r-el skrze tebe muže i ženu
— 23. abych r-el pastýře se stádem jeho

1 Kor. 9,26. bojuji ne jako vítr r-eje

Rozrážín.
Iz. 13,16. dítky jejich r-y budou 
Oz. 10,14. matky se syny r-y budou 
Nah. 3,10. maličcí jeho r-i byli na úhlech 

Rozsaditi.
2 Par. 11,23. r-il všecky syny své po krajích 
Iz. 44, 7. jakž jsem r-il lidi na světě 
Ez. 37,26. r-ím je i rozmnožím je 
Zach. 1,17. jeŠtěť se r-i města má pro hojnost 

Rozsápávající.
2« 22,14. jako lev r. a řvoucí 

Rozsapávati.
Am. 1,11. hněv jeho ustavičně r-á 

Rozsedlina.
2 M. 33,22. postavím tě v r-ě skály 
2. 60, 4. uzdraviž r-y její (země)
Pis. 2,14. holubičko má v r-ách skalních 
Jer. 48,28. podobní holubici v r-ách
— 49,16. kt. bydlíš v r-ách skalních; Abd. 3.

Rozsekali.
2 M. 29,17. skopce r-áš na kusy; 3 M. 8, 20.
3 M. 1, 6. r-á ji (obět) na díly; 12.
Soud. 19,29. r-al ji (ženinu) na 12 kusů
1 Sam. 15, 33. r-al Samuel Agaga na kusy
1 Kr. 18,33. r-av (Eliáš) volka na kusy 
Dan. 2, 5. na kusy r-áni budete

Rozseti.
Oz. 2,23. nebo ji rozseji sobě na zemi 
Zach. 10, 9. nadto r-eji je mezi národy

Rozsévač.
Jer. 50,16. vypleňte r-e z Babylona
Am. 9,13. postihati bude r-e
Mat. 13, 3. vyšel r.; 18. Mk. 4, 3. 14 Luk. 8, 5.
— 18. slyšte podobenství r-e
— 37. r. dobrého semene j. Syn člověka 

Mk. 4,14. r. ten slovo rozsívá
Rozsílati.

Jer. 14, 3. nejznamenitější r. pro vodu
Rozsívající.

Mat. 13,24. podobno j. r-ímu dobré semeno
2 Kor. 9,10. ten, kt. dává símě r-ímu

Rozsíváni
5M. 28,38. mnoho semene vyneseš k r.
Iz. 30,23. dáť i déšť na r. tvé 
Zach. 8,12. ale r. máte pokojné 
Mk. 4, 4. stalo se v tom r.

RozsívatL 
Job 4, 8. a r-ali převrácenost, ji i žali 
ž. 126, 5. ti, kt. se slzami r-aÚ
— 6. s pláčem r-á drahé símě

Př. 6,14. muž nepravý sváry r-á; 16, 28.
— 19. jenž r-á různice mezi bratřími
— 11,18. kdož r-á spravedlnost, má mzdu
— 19. tak spravedlivý r-á k Životu
— 15, 7. rtové moudrých r-ají uměni
— 22, 8. kdo r-á nepravost, žiti bude 

Kaz. 11, 6. hned z jitra r-ej símě své
Jer. 4, 3. zořte sobě ouhor, a ner-ejte do trní
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Oz. 8, 7. větru r-ají, vichřici žiti budou
— 10,12. r-ejte sobě k spravedlnosti

Mat. 13, 3. vyšel rozsévač, aby r-al; Mk. 4, 3. 
Luk. 8, 5.

— 4. a když on r-al, některá padla
— 39. nepřítel, k t jej r-á, jestiť ďábel
— 25,24. jsi přísný, žna, kde jsi ner-al 

Mk. 4,15. podlé cesty, jimž se r-á slovo 
Luk. 19, 21. žneš, čeho jsi ner-al
Jan 4,36. aby i ten, kdož r-á, radoval se
— 37. jiný j., kdož r-á, a jiný, kdož žne

1 Koř. 9,11. jsme vám duchovní věci r-ali
— 15,36. to, což ty r-áš, nebývá obživeno
— 37. což r-áš, ne to tělo r-áš
— 42. r-á se porušitelné, vstane
— 43. r-á se nesličné, vstane slavné

r-á se nemocné, vstane mocné
— 44. r-á se tělesné, vstane duchovní 

2Kor. 9, 6. kdo skoupě r-á
kdož r-á ochotně 

Gal. 6, 7. cožkoli r-al by člověk
— 8. kdož r-á tělu svému

kdož r-á Duchu 
Jak. 3,18. ovoce spravedlnosti r-á se těm 

Rozsmýkati.
Jer. 15, 3. představím jim: psy, aby je r-ali 

Rozsouditi.
1 Sam.24,16. on nechť r-í mezi mnou a tebou 
Mat. 16, 3. způsob nebe r. umíte
1 Kor. 6, 5. není mezi vámi, kt. by mohl r.? 

Rozsouzení.
1 Sam.26,20. není vylita krev má bez r. H-ova 
Job 19, 7. křičím-li, není r.

Rozstavovati.
3 M. 24, 4. na svícen r. bude lampy 

Rozstírati.
Iz. 19, 8. kt. r-ají síti na vody, na nouzi 
Ez. 47,10. budou tu r-ány síti 

Rozstoupiti se.
2 M. 14,21. moře v suchost, když se r-ily vody 
4M. 16,31. r-ila se země pod nimi
2 Par. 23,15. když se jí r-ili s obou stran, šla 
Z. 22,15. r-ily se všecky kosti mé 
Iz. 24,19. velmi se r-í země 

Rozsudek.
Iz. 3,13. stojíť H. k r-u s lidmi

Rozsuzování.
Jak. 3,17. moudrost, kt. j. s hůry, j. bez r.

Rozsuzovat!.
Př. 31,16. r-uje pole a ujímá je
Sk. 16,14. aby to pilně r-ala
Řím. 14, 5. někdo r-uje mezi dnem a dnem

— 13. raději r-ujte, abyste nekladli
1 Kor. 2,14. že ony duchovně mají r-ány býti
— 15. duchovni pak r-uje všecko
— 6, 2. těch nejmenších věcí r.?
— 11,29. ner-uje těla Páně
— 31. kdy bychom se sami r-ali
— 14,29. a jiní nechť r-ují

Rozsvěcovat!.
4 M. 8, 2. když r. budeš lampy
2 Par. 4,20. je r-ali před svatyní svátých 
Z. 18,29. ty r-uješ svíci mou 
Mat. 5,15. aniž r-ují svíce a stavějí pod 

Rozsvětlovati se.
Př. 13, 9. světlo spravedlivých r-uje se 

Rozsvítiti.
Mk. 4,21. zdali r-cena bývá svíce, aby 
Luk. 8,16. r-ě svíci, nepřikrývá ji; 11, 33.

Rozsypati.
Mat. 25,24. sbíraje, kde jsi ner-al
— 26. že sbírám, kdež jsem ner-al 

Jan 2,15. penězoměncům r-al peníze
2 Kor. 9, 9. jakož psáno j.: R-al a dal chudým 

Rozšafnost.
Iz. 28,26. nebo učí jej r-i, Bůh jeho 

Rozšafný.
1 M. 47, 6. srozumíš-li, že jsou muži r-í

Rozšířen.
Z. 117, 2. r-o nad námi milosrdenství jeho
2 Kor. 6,11. srdce naše r-o j.

Rozšíření.
Z. 150, 1. chvalte jej pro r. síly jeho 
Nah. 1,12. byliť by tak v r. zůstali 

Rozšířiti.
1 M. 9,27. r-iž Bůh milostivě Jáfeta
— 17, 6. r-ím tě v národy, i králové 

2M. 34,24. r-ím meze tvé
5M. 12,20. r-í H. pomezí tvé
2 Sam.22,37. r-il kroky mé pode mnou; Z. 18, 37. 
Z. 119,32. když ty r-iš srdce mé
Iz. 5,14. r-ilo i peklo hrdlo své
— 54, 2. r-ř místo stanu svého

Rozšířiti se.
Job 15,29. aniž se r-í na zemi dokonalost 
Iz. 16, 8. réví jeho se r-ilo při poušti
— 60, 5. podiví se, a r-í se srdce tvé

2 Kor. 6,13. r-tež se i vy
— 10,15. že se r-íme dále

Rozšiřovati (se).
4M. 24, 6. jako se potokové r-ují
5 M. 33,20. požehnaný, kt. r-uje Gáda
Job 12,23. (Bůh) r-uje národy, i zavodí je 
Ab. 2, 5. opilec r-uje jako peklo duši 
Mat. 23, 5. r-ují nápisy své
2 Kor. 10,14. r-ujeme se nad míru

Rozšlapat i.
Z. 18, 43. jako bláto r-al jsem je
Mich. 7,10. bude r-ána jako bláto na ulicích

Roztáhnouti.
1 Kr. 6,27. tak že (cherubínové) r-li křídla 
Z. 57, 7. tenata r-li nohám mým
— 104, 2. r-hls nebesa jako kortýnu
— 105,39. r-hl oblak k zastírání jich
— 136, 6. kt. r-hl zemi na vodách
— 140, 6. pyšní r-li tenata u cesty
— 141, 9. zachovej mne od osidla, kt. mi r-li
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Iz. 25,11. (H.) r-eť ruce své u prostřed
— 33,23. aniž budou moci r. plachty
— 34,11. r-ne po ní šňůru zahanbení
— 40,22. kt. r-hl (nebesa) jako stánek
— 45,12. já jsem, jehož ruce r-ly nebesa
— 51,13. zapomínáš na H., k t r-hl nebesa
— 54, 2. čalounů příbytků r. nezbraňuj 

Jer. 10,12. opatrností r-hl nebesa; 51, 15.
— 20. není kdo by r-hl kortýny mé 

Pláč 1,13. r-hl síť nohám mým
— 2, 8. r-hl šňůru, neodvrátil ruky 

Zach. 12, 1. praví H., kt. r-hl nebesa
Roztáhnouti se.

1 Kr. 17,21. (Eliáš) r-h se nad dítětem 
Jer. 6, 4. běda nám, že se r-li stínové 
Ez. 31, 5. pro hojnost vod r-ly se ratolesti 

Roztahovat!.
5 M. 32,11. jako orlice r-uje křídla svá 
Job 9, 8. (Bůh) r-uje nebe sám
— 26, 9. r-uje na něm oblaky své
— 37,17. r-al-li jsi s ním nebesa?
— 39, 26. r-uje křídla svá na poledne 

Iz. 25,11. jako r-uje plynoucí k plování
— 44,24. já H. r-uji nebesa sám 

Ez. 16,25. r-ujíc nohy své každému 
ÍUm. 10,21. r-al jsem ruce své k lidu 
Žid. 11,35. jiní r-áni jsou

Roztažen.
Př. 1,17. že jakož nadarmo r-a bývá síť 

Roztažení.
Job 36,29. vyrozumí-li kdo r. oblaků?

Roztažený.
1 Kr. 8, 7. měli r-á křídla; 2 Par. 3, 13. 5, 8. 
Ez. 1,22. jako podobenství křiŠtálu r-ého 

Roztěkali se.
Job 6,18. sem i tam r-ají se 

Roztínati.
Ez. 29, 7. r-áš jim všecko rameno 

Roztíti.
Job 16,13. rozťal ledví má bez lítosti 
Iz. 48,21. rozetne skálu, aby tekly vody 
Jer. 34,18. když tele rozťali na dvé

Roztlouci.
Ž. 2, 9. r-češ je prutem železným 
Jer. 19,10. r-uc tu báni před očima těch

Roztoužiti se.
1 M. 31, 30. r-iv se po domu otce svého
1 Sam. 7, 2. teprv se r-il dům Izr. po H.

Roztrhán.
1 M. 31,39. co od zvěři r-o
— 37, 33. konečně r. j. Jozef

Sk. 23,10. aby Pavel nebyl od nich r.
Roztrhati.

2Kr. 2,24. dvě nedvědice r-aly 42 dětí 
ž. 2, 3. r-ejme svazky jejich
— 7, 3. aby jako lev duše mé ner-al 

Iz. 18, 2. jehož zemi řeky r-aly
Jer. 5, 5. ale ti r-ali svazky

Pláč 3,11. cesty mé stočil, anobrž r-al mne 
Ez. 23, 34. snáze prsy své r-áš 
Oz. 13, 8. r-ám všecko srdce jejich 
Mat. 7, 6. ať by obrátíce se, ner-aly vás 
Mk. 5, 4. polámal řetězy a pouta r-al 

Roztrhnouti.
1 M. 37,29. Ruben r-hl roucha svá
— 34. r-hl Jákob roucha svá
— 44,13. r-hše roucho, vložil každý břímě

3 M. 21,10. kněz nej vyšší roucha svého ner-e
4 M. 14, 6. Jozue a Kálef r-li roucha svá 
Joz. 7, 6. Jozue r-hl roucho své
Soud. 11, 35. když uzřel ji, r-hl roucha svá
— 14, 6. r-hl lva, jako by r-hl kozelce
— 16, 9. Samson r-hl houžve; 12.

2 Sam. 1,11. David roucho své r-hl
— 3, 31. r-ěte roucha svá a plačte

1 Kr. 11, 31. r-nu království z ruky šalom. 
2Kr. 5, 8. Proč jsi r-hl roucho své?
2 Par. 20,37. r-hl H. skutky tvé
Ezd. 9, 3. r-hl jsem roucho své i plášť 
Job 1, 20. Job r-hl roucho své
— 2,12. r-hše jedenkaždý roucho své

Ž. 60, 3. r-ls nás a hněvals se; 4. (zemi).
Iz. 58, 6. půst: R. snopky obtěžující 

všelijaké jho abyste r*li?
Joel 2,13. r-ěte srdce vaše, a ne roucha 
Mat. 26,65. nejv. kněz r-hl roucho své;

Mk. 14, 63.
— 27,51. opona chrámová r-la se na dvé;

Mk. 15, 38. Luk. 23, 45.
Sk. 16,22. úředníci r-hše sukně jejich 

Roztrhovati.
3 M. 10, 6. roucha svého ner-ujte
4 M. 32, 7. i proč r-ujete mysli synů Izr.
Luk. 5, 36. sic jinak to nové r-uje
Jan 19,24. ner-ujme ji, ale losujme 

Roztržení.
Iz. 3,24. místo pasů r.

Roztržený.
3 M. 13, 45. malomocný bude miti roucho r-é
1 Sam. 4,12. maje roucho r-é; 2 Sam. 1, 2.
Iz. 36,22. majíce roucha r-ená 

Roztržitost.
1 Kor. 7,35. Pána se přidrželi bez všeliké r-i
— 12, 25. aby nebyla r. v těle

1 Tim. 2, 8. pozdvihujíce čistých rukou bez r-i 
Roztržitý.

Luk. 12,29. aniž o to r-é mysli buďte
Roztržka.

1 Kor. 1,10. aby nebylo mezi vámi r-ek
— 11,18. slyším, že jsou r-y mezi vámi 

Fil. 3, 2. vizte zlé dělníky, vizte r-u 
Jak. 3,16. kdež j. závist, tu i r.

Roztřískati.
Soud. 7,19. r-ali báně, kt. měli v rukou
— 20. troubili v trouby, r-avŠe báně

Roztříštiti (se).
Job 16,12. (Bůh) r-il mne
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2. 2, 9. jako nádobu hrnčířskou r-íš je 
Kaz. 12, 6. r-í se věderce nad vrchovištěm 

Rozum.
1 Par. 22,12. dejž tobě H. r. a moudrost 
Job 11,12. nesmyslný nabyl r-u
— 34,16. máš-li r., poslyš toho
— 38, 4. pověz, jestliže máš r.
— 36. kdo dal r-u stižitelnost?

2. 32, 9. jako kůň a mezek, kt. r-u nemají
— 73,16. chtěl jsem to r-em vystihnouti
— 111,10. r-u výborného nabývají
— 119,34. dej mi ten r., ať šetřím zákona
— 73. dej mi ten r., abych se naučil 

Př. 8,33. nabuďte r-u
— 11,22. j. žena pěkná bez r-u
— 13,15. r. dobrý dává milost
— 15,32. kdož přijímá domlouváni, má r.
— 17,16. k nabytí moudrosti r-u nemá
— 19,11. r. člověka zdržuje hněv jeho
— 28,16. kníže bez r-u bývÁ veliký dráč 

Iz. 27,11. ten lid nemá žádného r-u
— 44,19. neni uměni, neni r-u 

Dan. 2,21. dává uměni majícím r.
— 4, 31. r. můj ke mně st  navrátil; 33.
— 8,15. ptal jsem se na r. jeho
— 10, 1. r. toho slova zjeven jemu

Oz. 13, 2. slévají podlé r-u svého strašidla 
Mat. 15,16. ještě i vy bez r-u jste?
Mk. 5,15. odín jsa a maje zdravý r.
Luk. 8,35. oděného a majícího r.
Řím. 1,20. po věcech učiněn, r-em pochopeny
Ef. 4,18. zatemnění v r-u
Fil. 4, 7. pokoj B., kt. převyšuje všeliký r.
2 Tim. 2, 7. dejž tobě Pán ve všem r.
2 Petr 1,20. písma výklad nezáleží na r-u 
Zj. 13,18. kdo má r., sečtiž počet té šelmy 

Rozumějící.
1 Par. 12, 32. z synů Izacharových r-ích časům
2 Par. 26, 5. ve dnech Zachariáše, r-ího vidění 
Ef. 5,17. nebývejte neopatrní, ale r.

RozumětL
1 M. 11, 7. aby jeden druhého jazyku ner-ěl
— 42,23. nevěděli, že by r-ěl Jozef

5 M. 28, 49. jehož jazyku ner-iŠ; Jer. 5, 15.
— 32,29. by moudří byli, r-ěliť by tomu

2 Kr. 18,26. mluv syrsky, však r-íme; Iz. 36, 11. 
Job 32, 9. aniž starci vždycky r-ějí soudu
— 37, 4. však nemůžeme r. jak
— 42, 3. přiznávám se, že jsem tomu ner-ěl

2. 92, 7. aniž blázen r-i tomu
— 94, 7. aniž tomu r-í Bůh Jákobův
— 8. r-ějte, ó vy hovadni v lidu
— 139, 2. r-íš myšlení mému zdaleka 

Př. 8, 9. všecky pravé jsou r-ějícimu
— 14, 8. moudrost j., aby r-ěl cestě své
— 24,12. ten, jenž zpytuje srdce, ner-í?

Iz. 6, 9. slyšte slyšíce a ner-ějte
— 10. srdcem svým ner-ěl
— 29,16. říká-liž o učiniteli: Ner-ěl?
— 43,10. můžete vědě ti, věřiti i r., že já jsem
— 44,18. zaslepil srdce jejich, aby ner-ěli

Jer. 9,12. muž moudrý, ježto by r-ěl tomu
— 24. že r-í a zná mne 

Dan. 9,23. r-ěj vidění tomu
Mat. 13,13. slyšíce neslyší, ani r-ějí
— 19. slyší slovo a ner-í
— 23. slyší slovo a r-í
— 15,10. slyšte a r-ějte; Mk. 7, 14.
— 16, 9. ještě-liž ner-íte?
— 24,15. kdo čte, r-ěj!

Mk. 6,52. nebo ner-ěli z strany chlebů
— 8,17. ještě neznáte, ani ner-íte?
— 21. kterakž ner-íte?
— 13,14. kdo čte, r-ěj!
— 14, 68. aniž vím, aniž r-ím, co pravíš 

Luk. 8,10. aby slyšíce ner-ěli
— 18,34. oni tomu nic ner-ěli
— 24, 45. aby r-ěli Písmům 

Jan 12, 40. aby srdcem ner-ěli
— 13,28. žádný ner-ěl, k čemu by to řekl 

Sk. 5,24. ner-ěli, co by se to stalo
— 7,25. domníval se, že bratří jeho r-ějí
— 8, 30. r-íš-liž medle, co čteš?

Ef. 3,20. hojněji než my prosíme aneb r-íme
1 Tim. 1, 7. ner-ěvše, ani co mluví, ani
Žid. 11, 3. věrou r-íme, že učiněni j. věkové

Rozumně.
Neh. 8, 2. kt. by r. poslouchati mohli
Ž. 47, 8. zpívejte žalmy r.
Př. 16,23. srdce moudrého r. spravuje ústa
Jer. 3,15. kt. pásti vás budou r.

Rozumnost.
1 M. 3, 6. k nabytí r-i strom žádostivý
5M. 32,28. národ nemající r-i
Job 12,12. při dlouhověkých r.
— 13. jehoť j. rada a r.
— 26,12. r-í svou dutí jeho
— 28,12. kde j. místo r-i? 20.
— 28. odstoupiti od zlého r.

Ž. 49, 4. a přemyŠlování srdce mého r.
— 119,104. z přikázaní tvých r-i jsem nabyl
— 130. vyučuje sprostné r-i
— 144. dej mi z ní r-i nabýti
— 169. podlé slova svého uděl mi r-i
— 147, 5. r-i jeho neni počtu

Př. 1, 2. k vyrozumívání řečem r-i
— 2, 3. jestliže na r. zavoláš
— 3, 5. na r. svou nespoléhej
— 4, 1. pozorujte, abyste poznali r.
— 5. nabuď r-i
— 7. za všecko jmění své zjednej r.
— 7, 4. r. přítelkyní jmenuj
— 8, 1. zdaliž r. nevydává hlasu
— 14. jáť jsem r., má j. síla
— 9, 6. choďte cestou r-i
— 10. uměni svátých r.
— 16,16. nabýti r-i lépe než stříbra
— 22. r. j. pramen života
— 18, 2. nezalibuje sobě blázen v r-i
— 21,16. člověk bloudící z cesty r-i
— 23,23. pravdy nabuď, též r-i
— 24, 3. dům bývá r-i upevněn



Rozumnost —  Rozvinouti. 639

Př. 29, 7. bezbožník nemá s to r-i
— 30, 2. r-i člověka obecného nemám 

Iz. 11, 2. Duch moudrosti a r-i
— 29,24. aby bloudící nabyli r-i 

Dan. 1,17. mládence ty obdařil Bůh r-í 
Luk. 2,47. děsili se nad r-í jeho
Kol. 1, 9. ve vší moudrosti a r-i duchovní

Rozumným
1 M. 41,39. neníť žádného tak r-ého jako ty 
5M. 4, 6. jistě lid moudrý a r. j.
2 Sam.20,16. v tom zvolala jedna r-á žena
1 Kr. 3, 9. dej služebníku svému srdce r-é
— 12. dalf jsem srdce r-é; Př. 18, 15.

1 Par. 27,32. Jonatan, strýc Davidův, byl muž r. 
Ezd. 8,18. přivedli nám muže r-ého
Job 32, 8. nadšeni Všemohoucího činí lidi r-é
— 34, 2. r-í, ušima pozorujte
— 35. slova jeho nejsou r-á 

2. 14, 2. byl-li by kdo r.; 53, 3.
Př. 1, 5. r. bude vtipnější
— 10, 5. kdo shromažďuje v létě, j. syn r.
— 13. ve rtech r-ého moudrost; 14, 33.
— 23. muž r. moudrosti se drží
— 14, 6. r-ému uměni snadné j.
— 35. laskav na služebníka r-ého
— 15,14. srdce r-ého hledá umění
— 21. člověk r. upřimo kráčeti směřuje
— 24. cesta života vysoko j. r-ému
— 16,21. moudrého srdce slově r.
— 17, 2. služebník r. panovati bude nad
— 27. drahého ducha j. muž r.
— 19,14. od H. manželka r-á
— 25. potresci r-ého, ať porozumí 
—- 28, 7. kdo ostřihá zákona, j. syn r.

Iz. 10,13. nebo jsem r. byl
— 41,28. není žádného mezi nimi r-ého 

Jer. 49, 7. zahynula rada od r-ých?
Oz. 14, 9. kdo j. r., poznej je
Abd. 8. zdaliž nevyhladím r-ých s hory
Mich. 6, 9. sám r. spatřuje jméno tvé
ftím. 3,11. není r-ého, není kdo by hledal B.
— 12, 1. v r-ou službu svou

2 Koř. 5,13. bud že jsme r-i, vám

Rozumnější.
2. 119,99. nade všecky učitele své r. jsem

Rozvaditi.
2Sam.l4, 6. nebyl, kdo by je r-il

Rozváleti (se).
2. 89,41. bašty jeho jsi r-el 
Ez. 16, 39. r-ejí výsosti tvé
— 26,12. r-ejí zdi tvé i domy tvé
— 38,20. r-ejí se hory a padnou výsosti

Rozvařiti.
Ez. 24, 5. ať se i kosti jeho r-i v něm

Rozvázán.
Mat. 16,19. budeť r-o i na nebi; 18, 18.
Mk. 7,35. r. j. svazek jazyka jeho 
Luk. 13,16. což neměla býti r-a ze svazku 
Zj. 9,15. r-i jsou ti čtyři andělé

Rozvázání.
Dan. 5,12. r. věcí nesnadných při Danielovi 
1 Kor. 7,27. přivázáns k ženě, nehledej r.

Rozvázaný.
Dan. 3,25. aj, vidím 4 muže r-é procházející 

Rozvázati.
1 M. 42,27. r-av pytel svůj; 44, 11.
Job 38,31. můžeš stahováni Orionovo r.?
2. 102,21. r-al ty, kt. již k smrti oddáni
— 116,16. r-al jsi svazky mé 

Iz. 58, 6. r. svažky bezbožnosti
Dan. 5,16. můžeš to, což nesnadného, r.
Mat. 16,19. což bys koli r-al na zemi; 18, 18. 
Mk. 1, 7. r. řeménka obuvi; Luk. 3, 16.

Jan 1, 27.
Jan 11,44. rozvěžtež jej a nechte, ať odejde 
Sk. 13,25. u jehož noh obuvi r. nejsem hoden 
Zj. 9,14. rozvěž ty čtyři anděly

Rozvazovat!.
1 M. 43,21. když jsme r-ali pytle své, a aj, 
Job 12,18. (Bůh) svazek králů r-uje 

Rozvážiti.
2. 119,59. r-il jsem na mysli cesty své

Rozvažovati.
Job 4,20. kdož toho ner-uji, na věky zahynou
— 23,15. když to r-uji, lekám se ho 

2. 119,95. já pak svědectví tvá r-uji
— 143, 5. r-uje všecky skutky tvé

Iz. 57, 1. žádný ner-uje toho, že před 
Pláč 3,19. duše má r-ujíc trápeni svá; 20. 
Mat. 21,25. r-ali mezi sebou: Díme-li s nebe 
Sk. 17,11. na každý den r-ujice Písma

Rožveseliti.
Ezd. 6,22. protože je r-il Hospodin 
2. 21, 7. r-il jsi jej radosti obličeje svého
— 92, 5. nebo jsi mne r-il skutky svými

Rozveselit! se.
Rut 3, 7. napil se, a r-ilo se srdce jeho
1 Sam. 2, 1. r-ila jsem se v spaseni tvém
— 25,36. srdce Nábalovo r-ilo se 

2. 16, 9. r-ilo se srdce mé
— 33,21. v něm r-í se srdce naše
— 96,11. r-tež se nebesa a plésej země
— 97, 8. to uslyše Sión, r-i se
— 104,34. jáť r-ím se v Hospodinu
— 107, 42. nechť spatřuji upřimi a r-í se 

Iz. 60, 5. tehdáž uzři to a r-íš se
Luk. 10*21. v tu hodinu r-il se v duchu Ježíš 
Sk. 2,26. protož r-ilo se srdce mé

Rozveselovati se.
2. 104,31. r-ujž se H. v skutcích svých

Rozvésti.
5 M. 19, 5. někdo rozvedl by rukou sekeru

Rozvěšeti.
4 M. 11,32. r-eli je sobě okolo stanů

Rozvinouti.
2Kr. 19,14. r-ul jej Ez. před H.; Iz. 37, 14.
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Rozvitý.
1 Kr. 6,29. ozdobil řezbami r-ých květů

Rozvlažení.
2. 66,12. však jsi nás vyvedl do r.
Př. 3, 8. r. kostem tvým 
Sk. 3,19. časové r. od tváři Páně 

Rozvlažit!.
Jer. 31,14. r-ím duši kněži tukem
— 25. r-ím duši ustalou

Rozvlažován.
2. 36, 9. tučnosti domu tvého r-i bývají 

Rozvod.
2. 80,12. vypustil až do řeky r-é své 
Iz. 16, 8. r-ové jeho rozložili se až za
— 18, 5. r-y odejme a zpodtíná

Jer. 48,32. r-ové tvoji dostanouť se za moře 
Ez. 17, 6. a vypustil r-y

Rozvodněni.
Job 22,11. r. přikrývá tě
2. 32, 6. vody v r. k němu nedosáhnou
— 42, 8. r. tvá na mne se svalila; Jon. 2, 4.

Rozvodnilý.
Iz. 28, 2. jako povodeň vod r-ých
— 66,12. a jako potok r. slávu národů

Rozvodnit! se.
2. 78,20. řeky se r-ily 
Pláč 3,54. r-ily se vody nad hlavou mou 

Rozvodňující se.
2 Par. 32, 4. zasypali potok r. se

Rozzelenati se.
Fil. 4,10. již zase r-ala se péče vaše o mne

Rozzlobení se.
Ef. 4,31. hořkost a r. se buď odjato od vás

Rozzlobiti se.
1 Sam.20, 7, pakliť se r-í (Saul)
Neh. 4, 1. Sanballat r-iv se velmi 
Sk. 5,33. slyševše to, r-ili se a radili se
— 7, 54. r-ili se v srdcích svých
— 12,20. Heródes r-il se proti Tyrským

Rozžehnati se.
Luk. 9,61. prvé dopusť mi, ať se r-ám 
Sk. 18,18. Pavel r-av se s bratřími
— 21, 6. když jsme se vespolek r-ali

Roždí.
Sk. 28, 3. když Pavel sebral drahně r. 

Rtové.
1 Sam. 1,13. toliko r. její se hýbali 
2Kr. 18,20. mluvils, ale slova rtů svých 
Job 2,10. v tom nezhřešil Job rty svými
— 8,21. naplní rty tvé plésánim
— 15, 6. r. tvoji svědčí proti tobě
— 16, 5. otvírání rtů mých krotilo by
— 27, 4. neb. mluviti r. moji nepravosti
— 32,20. otevru rty své, a odpovídati budu
— 33, 3. uměni vynesou r. moji

2. 17, 1. kt. j. beze vši rtů ošemetnosti
— 21, 3. prosbě rtů jeho neodepřel jsi

Job 31,19. oněmějte r. lživí
— 34,14. zdržuj rty své od mluveni lsti
— 40,10. aj, rtů svých že jsem nezdržoval
— 45, 3. rozlita j. i milost ve rtech tvých
— 51,17. Pane, rty mé otevři
— 59, 8. mečové jsou ve rtech jejich
— 63, 4. aby tě chválili r. moji
— 71,23. plésati budou r. moji
— 119,13. rty svými vypravuji o soudech
— 171. vynesou r. moji chválu
— 140, 4. jed hada ve rtech jejich; fUm. 3,13.
— 141, 3. ostřihej dveří rtů mých
— 149, 6. oslavování Boha ve rtech jejich 

Př. 5, 3. r. cizí ženy strdi tekou
— 7,21. lahodností rtů svých přinutila jej
— 8, 7. ohavností j. rtům mým bezbožnost
— 10, 8. blázen od rtů svých padne
— 13. ve rtech rozumného moudrost
— 18. přikrývá nenávist rty lživými
— 19. kdož zdržuje rty své, opatrný j.
— 21. r. spravedlivého pasou mnohé
— 32. r. spravedUvého znají, což
— 12,13. do přestoupení rtů zaplétá se
— 19. r. pravdomluvní utvrzeni budou
— 22. ohavnosti jsou H. r. lživí
— 13, 3. kdo rozdírá rty své, setření
— 14, 3. r. moudrých ostřihají jich
—  7. když neseznáš při něm rtů uměni 

—- 23. slovo rtů j. jen k nouzi
— 15, 7. r. moudrých rozsívají umění
— 16,13. r. spravedliví líbezni jsou králům
—  27. v jehožto rtech jako oheň
— 17,28. zacpávaje rty své, za rozumného
— 18, 6. r. blázna směřuji k svádě
— 7. r. jeho osidlem duši jeho
— 20. úrodou rtů svých nasycen bude
— 20,15. nejdražší klenot jsou r. umělí
— 24, 2. r. jejich o trápení mluví
—  28. aniž lahodně namlouvej rty svými
— 26, 24. rty svými za jiného se staví ten
— 27, 2. ať tě chválí cizí a ne r. tvoji 

Kaz. 10,12. r. blázna' sehlcují jej
Pis. 4, 3. jako provázek z hedvábí r. tvoji
—  11. strdí tekou r. tvoji
—  5,13. r. jeho jako lilium

Iz. 6, 5. jsem člověk poškvrněné rty maje 
upr. lidu rty poškvrněné majícího

— 11, 4. duchem rtů svých zabije bezb.
—  29,13. rty svými ctí mne; Mat. 15, 8.

Mk. 7, 6.
— 30,27. r. jeho naplněni jsou prchlivosti
—  57,19. stvořim ovoce rtů, hojný pokoj
—  59, 3. r. vaši mluví lež

Jer. 17,16. cožkoli vyšlo ze rtů mých 
Dan. 10,16. podobnost Člov. dotkla se rtů mých
Oz. 14, 2. se odpláceti volky rtů našich
Sof. 3, 9. způsobím národům rty čisté
MaL 2, 6. nebyla nalezena ve rtech jeho
— 7. r. kněze mají ostříhati uměni 

ftim. 3,13. jed litých hadů pod rty jejich
1 Kor. 14,21. cizími rty budu mluviti lidu
2id. 13,15. ovoce rtů, oslavujících jméno jeho
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Ruben.
1 M. 29,32. Lía nazvala jméno jeho R.
— 30,14. vyšel R. v čas žně pšeničné
— 35,22. R. šel, a spal s Bálou
— 35,23. synové Líe: Prvorozený Jákobův

R.; 46, 8. 49, 3. 4 M. 26, 5.
— 37,21. uslyšev to R., aby ho vytrhl
— 22. řekl jim R.: Nevylévejte krve
— 42,37. řekl R. otci svému: dva syny mé
— 46, 9. synové R-ovi; 2 M. 6* 14. 4 M. 16,

1. 32, 1. 37. 5 M. 11, 6. Joz. 4, 12.
1 Par. 5, 3. 18.

— 48, 5. budou mi jako R. a Simeon
— 49, 3. prvorozený můj ty; 1 Par. 5, 1. 

2M. 1, 2. R., Simeon atd.
4 M. 1, 5. z pokolení R.; 2, 10. 7, 30. 13, 5.
— 2,10. korouhev vojska R-ova; 16. 10, 18.
— 26, 7. ty jsou čeledi R-ovy
— 32,25. odpovědělo pokolení R.
— 33. synům Ř. král. Seóna; Joz. 13, 8-23.
— 34,14. vzalo pokolení synů R. dědictví své;

5 M. 3, 12. 16. 29, 8. Joz. 12, 6.
5 M. 27,13. aby zlořečili na hoře Hébal: R.
— 33, 6. buď živ R. a neumírej

Joz. 1,12. R-ovu pokolení mluvil Jozue; 22,1.
— 15, 6. ku kameni B. syna R-ova; 18, 17.
— 20, 8. Bozor v rovině pokolení R-ova
— 21, 7. synům Merari z pokolení R-ova

města; 36. 1 Par. 6, 63. 78.
— 22,13. poslali synové Izr. k synům R.
— 34. synové R-ovi nazvali oltář ten 

Soud. 5,15. hrdiny u sebe jsou v podílu R.; 16.
2 Kr. 10, 33. porazil Hazael všecku zemi R-ovu 
Ez. 48, 6. při pomezí Efraim R.; 31.
Zj. 7, 5. z pokolení R. 12.000 znamenaných 

Rubenitský.
Joz. 22, 1. povolav Jozue R-ých, řekl 

Ruda.
5 M. 28, 22. biti tě bude H. suchem a r-ou

Rudý. Viz: Moře. 
Rufus.

Mk. 15,21. Šimona, otce Alexandrova a R-ova 
ftím. 16,13. pozdravte R-a, zvláštního v Pánu

Ruhač.
3 M. 24,14. vyveď toho r-e ven ze stanů; 23. 
Sk. 19,37. nejsou ani svatokrádcové ani r-i
1 Tim. 1,13. ježto jsem prvé byl r.

Ruka. 
A . Ruka.

1 M. 3,22. aby nevztáhl r-y své
— 8, 9. on vztáhna r-u svou, vzal ji
— 19,16. chopili muži r-u jeho a r-u ženy
— 22,12. nevztahuj r y své na dítě
— 24, 2. vlož r-u pod bedro mé; 47, 29.
— 31,39. ty jsi z r-y mé vyhledával toho
— 32,11. vytrhni mne z r-y bratra mého
— 37,21. aby ho vytrhl z r-y jejich
— 22. nevztahujte r-y na něj
— 38,28. jeden z nich vyskytl r-u

1 M. 38,30. kt. měl na r-e nitku červenou
— 41,35. ať sklidí obilí k r-e Faraonovi
— 44. nepozdvihne žádný r-y své
— 43, 9. z r-y mé vyhledávej ho
— 46, 4. Jozef položí r-u svou na oči tvé
— 49, 8. r. tvá bude na Šíji nepřátel tvých

2 M. 3,19. jiti, leč v r-e silné; 6, 1.
— 4, 2. co j. to v r-e tvé? Hůl
— 4, 7. vlož zase r-u svou v ňadra
— 6, 6. v r-e vztažené; Iz. 30, 30.
— 8. o níž jsem, zdvihna r-u, přisáhl
— 7, 4. vložím r-u svou na Egypt
— 13, 3. v silné r-e vyvedl vás H.; 9, 14. 16.

14, 8. 32, 11. 4 M. 33, 3. 5 M. 7, 8. 
ž. 136, 12. Jer. 32, 21. Dan, 9, 15.

— 15, 9. zahladí je r. má
— 17,16. r. nad trůnem H. osvědčuje boj
— 21,24. r-u za r-u; 5 M. 19, 21.
— 23, 1. neklaď s bezbožným r-y své
— 33,23. odejmu r-u svou i uzříš hřbet 

3M. 1, 4. r-u svou na hlavu oběti; 3, 2. 13.
4, 4. 24. 29. 33.

— 21,19. muž, kt. by měl zlámanou r-u
4 M. 11,23. zdali r. H. ukrácena j.?
5M. 6, 8. za znamení na r-e své; 11, 18.
— 8,17. síla r-y mé způsobila mi
— 11, 2. znejtež dnes r-u jeho silnou
— 15,11. abys otvíral r-u svou bratru
— 17, 7. r. svědků nejprv bude proti němu
— 25,12. utneš r-u její
— 28,20. k čemuž bys přičinil r-y své
— 32. nebude sily v r-e tvé
— 32,27. r. naše nepřemožená byla

39. není, kdo by vytrhl z r-y mé
— 33, 3. svati jeho jsou v r-e tvé

Joz. 4,24. aby poznali r-u H., že silná j.
— 8, 1. dal jsem v r-u tvou krále Hai
— 10, 6. neodjimejž r-y své od služebníků 

Soud. 2,15. r. H. byla proti nim ke zlému
— 3, 8. vydal jej v r-u Chusana
— 7, 2. aby se nechlubil: r. má spomohla

mi
— 8, 6. již moc Zebahova j. v r-e tvé?
— 9,29. kdyby lid tento byl v r-e mé
— 33. učiníš, což se naskytne r-e tvé
— 12, 2. nevysvobodili jste mne z r-y jejich
— 3. dal je H. v r-u mou

Rut 1,13. proto že r. H. j. proti mně
1 Sam. 4, 8. z r-y těch bohů silných?
— 5, 6. ztížena j. r. H. nad Azotskými
— 7. těžká j. r. jeho proti nám
— 11. velmi těžká byla r. Boží tam
— 7,13. byla r. H. proti Filistinským
— 10, 7. učiň, což koli najde r. tvá
— 12,15. bude r. H. proti vám
— 18,17. nechť neschází od mé r-y
— 24,13. r. má nebude proti tobě; 14.
— 26, 9. vztáhna r-u svou na pomazan. H.
— 18. co j. zlého v r-e mé?

2 Sam. 1,14. jsi směl vztáhnouti r-u svou?
3,12. r. má bude s tebou
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2 Sam. 13,19. Támar vložila r-u na hlavu svou
— 18,12. nevztáhl bych r-y své na syna
— 23, 6. jako trní, kt. r-ou bráno nebývá
— 24,14. nechať upadneme v r-u H.
— 17. nechť j. raději r. tvá proti mně

1 Kr. 13, 4. uschla r. jeho, kt. vztáhl
18, 46. r. H. byla s Eliášem

2 Kr. 3,15. když on hrál, byla nad ním r. H.
— 10,15. řekl Jéhu: Podejž mi r-y své
— 18,21. pronikne r-u jeho a probodne

1 Par. 29,12. v r-e tvé j. moc a sila
v r-e tvé j., kohož chceš zvelebiti

— 29,14. i to z r-y tvé dali jsme tobě
— 16. všecka ta hojnost z r-y tvé j.

2 Par. 20, 6. zdaliž v r-e tvé není síly?
— 30, 8. podejte r-y Hospodinu

Ezd. 7,28. posilněn jsa r-ou H. Boha svého
— 8,22. r. Boha našeho; 31.

Neh. 4,17. každý jednou r-ou dělal
Job 1,11. vztáhni r-u svou a dotkni se; 2, 5.
— 12. toliko na něj nevztahuj r-y své
— 5,15. chudého od r-y násilníka
— 18. raní, r. jeho také léčí
— 8,20. nešlechetným r-y nepodává
— Í0, 7. kdo by mne vytrhl z r-y tvé
— 12, 9. že r. H. to učinila?
— 10. v jehož r-e j. duše všelikého
— 13,14. duši svou klásti v r-u svou?
— 21. r-u svou vzdal ode mne
— 15,25. vztáhl proti Bohu silnému r-u svou
— 17, 3. nechť mi na to r-y podá
— 19,21. nebo r. Boží se mne dotkla
— 29, 9. knížata r-u kladli na ústa svá
— 30,21. silou r-y své mi odporuješ
— 31,22. r. má z kloubu svého ať se vylomí
— 27. líbala ústa má r-u mou?
— 33, 7. r. má nebudeť k obtížení
— 34,20. zachvácen bývá silný ne r-ou
— 37, 6. zavírá r-u všelikého člověka
— 39,34. r-u svou kladu na ústa svá 

2. 10,12. povstaniž, H., vznes r-u svou
— 14. abys jim odplatil r-ou svou
— 17,13. 14. vytrhni duši mou r-ou svou od
— 21, 9. najdeť r. tvá všecky nepřátely
— 32, 4. ob.tížena byla nade mnou r. tvá

36,12. r. bezbožníků ať mne nezavozuje
— 37,24. H. drží jej za r-u jeho
— 33. H. ho nenechá v r-e jeho
— 38, 3. r. tvá na mne těžce dolehla
— 39,11. od švihání r-y tvé zhynul jsem
— 71, 4. vytrhni mne z r-y bezbožníka
— 74,11. proč zdržuješ r-u svou
— 80,18. r. tvá nad mužem pravice tvé
— 82, 4. z r-y nešlechetných vytrhněte ho 

83, 9. jsouce na r-u synům Lotovým
— 88, 6. kt. od r-y tvé vyhlazeni jsou
— 89,14. silná j. r. tvá, vyvýšena pravice
— 22. budeť s ním stále r. má
— 26. vložím na moře r-u jeho
— 104,28. když otvíráš r-u svou

2. 109, 27. aby pozná ti mohli, že j. to r. tvá
— 119,173. budiž mi ku pomoci r. tvá
— 138, 7. vztáhneš r-u svou
— 139, 5. vzložils na mne r-u svou
— 10. i tamť by mne r. tvá provedla
— 144, 7. vztáhni r-u svou s výsosti
— 145,16. otvíráš r-u svou a nasycuješ 

Př. 1,24. vztahovala jsem r-u svou
— 6, 3. poněvadžs se dostal v r-u přítele
— 5. jako pták z r-y čižebníka
— 10, 4. k nouzi přivodí r. lstivá
— 12,24. r. pracovitých panovati bude
— 17,18. bláznivý r-u dávaje, činí slib
— 19,24. schovává r-u za ňadra; 26, 15.
— 30,32. myslil-lis zle, r-u na ústa polož
— 31,20. r-u svou otvírá chudému 

Kaz. 5,14. nebude míti v r-e své ničeho
— 9,10. což by před se vzala r. tvá
— 11, 6. nedávej odpočinouti r-e své 

Pis. 8, 6. jako pečetní prsten na r-u svou 
Iz. 1,12. kdož toho z r-y vaší hledal
—- 5,25. předce r jeho j. vztažená; 9, 12.

17. 21. 10, 4.
— 10,10. nalezla r. má království bohů
— 13, 2. dejte návěští r-ou, ať vejdou
— 14,26. to j. ta r. vztažená; 27.
— 25,10. odpočine r. H. na hoře této
— 26,11. ačkoli vyvýšená j. r. tvá
— 36, 6. pronikne r*u jeho a probodne ji
— 20. by H. měl vysvoboditi z r-y mé?
— 37,20. vysvoboď nás z r-y jeho; 38, 6.
— 41,20. to r. Hospodinova učinila
— 42, 6. ujal jsem tě za r-u tvou
— 43,13. není kdož by vytrhl z r-y mé
— 44, 5. jiný zapíše se r-ou svou H.
— 48,13. má r. založila zemi
— 50, 2. zdaliž j. ukrácena r. má?
— 56, 2. ostříhaje r-y své, aby nic zlého
— 59, 1. neníť ukrácena r. H.
— 62, 3. budeš korunou ozdobnou v r-e H.

a korurfou královskou v r-e Boha
— 64, 8. jsme všickni dílo r-y tvé
— 66, 2. všecko to r. má učinila
— 14. seznána bude r. H. při služ. jeho 

Jer. 18, 6. jakož hlína v r-e hrnčíře
tak jste vy v r-e mé

— 20,13. duši nuzného z r-y nešlechetných
— 31,11. vysvobodí jej z r-y toho, kt.
— 38, 5. aj v r-e vaší jest (Jeremiáš)

Pláč 5, 6. Egyptským podáváme r-y
Ez. 1, 3. byla nad ním r. Hospodinova
— 3,18. krve jeho z r-y tvé vyhledám; 20.
— 4, 7. ohrna r-u svou a prorokuje proti
— 10, 8. podobenství r-y lidské
— 13, 9. bude r. má proti prorokům, kt.
— 18, 8. od nepravosti r-u svou by; 17.
— 20,34. shromáždím vás r-ou silnou
— 27,15. překupnici, tobě k ruce; 21.

Dan. 3,15. ježto by vás vytrhl z r-y mé?
—■ 17. z r-y tvé, ó králi, vytrhne nás
— 4, 32. ježto by mu přes r-u dáti mohl
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Dan. 5, 5. vyšli prstové r-y lidské
hleděl na částku r-y, kt. psala

— 10,10. aj, r. dotkla se mne
Oz. 2,10. žádný ji nevytrhne z r-y mé
Am. 9, 2. i odtud by je r. má vzala
Mich. 5, 9. vyvýšíť se r. tvá nad nepřátely
Zach. 2, 9. já zdvihnu r-u svou proti nim
— 11, 6. jedn. druhému v r-u a v r-u krále
— 13, 7. zase obrátím r-u svou k maličkým
— 14,13. r. jednoho na r-u druhého 

Mal. 1,13. to-liž mám přijímati z r-y vaší? 
Mat. 5, 30. a pakli r. tvá pravá horší tě
— 9,18. vlož na ni r-u svou, a budeť živa
— 12,10. maje r-u uschlou; Mk. 3, 1.

Luk. 6, 6.
— 18, 8. r. tvá pohoršuje tě; Mk. 9, 43.
— 26,23. kdo omáčívá se mnou r-ou v mise 

Mk. 14,58. zbořím chrám tento r-ou udělaný 
Luk. 1,66. r. Páně byla s nim
— 71. z r-y všech, kt. nás nenáviděli
— 74. z r-y nepřátel svých vysvobozeni
— 6, 8. dí člověku, kt. měl r-u uschlou
— 9,62. kdož vztáhna r-u svou k pluhu
— 15,22. dejte prsten na r-u jeho 

Jan 3, 35. všecko dal v r-u jeho
— 10,28. aniž jich kdo vytrhne z r-y mé
— 29. vytrhnouti z r-y Otce mého
— 20,25. a r-u svou vložím v bok jeho
— 27. vztáhni r-u svou v bok můj 

Sk. 4, 28. což r. tvá předuložila
— 30. vztahuje r-u svou k uzdravování
— 7,50. r. má všeho toho neučinila?
— 11, 21. byla r. Páně s nimi
— 12,11. vytrhl mne z r-y Heródesovy
— 13,11. r. Páně nad tebou, a budeš slepý

1 Kor. 12,15. poněvadž nejsem r-ou
2 Kor. 5, 1. příbytek ne r-ou udělaný 
Gal. 3,19. v r-e prostředníka
Žid. 9,11. Stánek, ne r-ou udělaný; 24.
1 Petr 5, 6. pokořtež se pod mocnou r-u Boží

B. Ruce.
1 M. 9, 2. ryby mořské v r. vaše dány jsou
— 16,12. r. jeho proti všechněm a r. všech
— 20, 5. v nevinnosti rukou svých učinil
— 27,22. hlas Jákobův, ale r. tyto r. Ezau
— 49,24. sesílila se ramena rukou jeho
— z rukou mocného Jákobova 

2M. 17,11. dokudž M. vzhůru držel r. své
— 12. že r. Mojžíšovy byly obtíženy
— 32,29. posvěťtež dnes rukou svých H.

4 M. 11,12. nes jej na rukou svých jako chůva
— 27,23. vloživ r. své na něj

5M. 2, 7. požehnal při všeliké práci rukou
— 17, 7. potom r. všeho lidu (proti němu) 

Soud. 3,10. dal H. v r. jeho krále Syrského
— 4, 2. vydal je H. v r. Jabína
— 7, 2. nedám Madianských v r. jejich
— 6. rukama svýma k ústům
— 14, 6. ačkoli nic neměl v rukou svých
— 15,14. provazové, kt. byli na rukou jeho
— 16,12, roztrhl je na rukou svých jako nit

Soud. 17, 5. naplnil r-e jednoho ze synů
1 Sam.21, 3. což máš tu před r-ama, dej; 25, 8.
2 Sam.22, 35. cvičí r. mé k boji; 2. 18, 35.

lámi lučiště rukama svýma
— 24,14. jediné ať v r. lidské neupadám

1 Kr. 8,22. pozdvihl rukou k nebi; 2 Par. 6,
12, 13.

Neh. 2,18. posilnili rukou svých k dobrému 
Job 1,10. dílu rukou jeho požehnal jsi
— 4, 3. rukou opuštěných jsi posiloval
— 5,12. k skutku přivésti r. jejich
— 9, 30. bych očistil mýdlem r. své

10, 3. že pohrdáš dílem rukou svých
8. r. tvé sformovaly mne

— 16,17. ne pro bezpráví v rukou mých
— 17, 9. jenž j. čistých rukou, posilní se
— 20,10. r. jeho musejí vraceti loupež
— 22,30. vysvobodí čistotou rukou svých
— 27,23. tleskne nad ním každý rukama;

Pl. 2, 15. Nah. 3, 19. Sof. 2, 15.
— 31, 7. rukou mých chytila-li se

2. 8, 7. pánem nad dílem rukou svých
— 9,17. v ' díle rukou svých zapletl se
— 18,21. podlé čistoty rukou mých
— 19, 2. dílo rukou jeho obloha zvěstuje
— 22,17. zprobíjeli r. mé i nohy mé
— 24, 4. kdož j. rukou nevinných
— 26, 6. umývám v nevinnosti r. své; 73, 13.
— 10. v jejichž rukou j. nešlechetnost 
—• 28, 4. podlé práce rukou jejich dej jim
— 31, 6. v r. tvé poroučím ducha svého
— 9. aniž mne zavřel v r. nepřítele
— 16. v rukou tvých jsou časové moji
— 47, 2. národové plesejte rukama

55, 21. vztáhl r. své na ty, kt. s ním
— 73,13. v nevinnosti r. své umývám
— 77, 3. v noci r. své rozprostíral jsem
— 88,10. r. své před tebou rozprostíraje
— 90,17. díla rukou našich potvrď
— 91,12. na rukou ponesou tě
— 92, 5. o skutcích rukou tvých zpívati
— 95, 4. v jehož rukou základové země
— 5. země, kt. r. jeho sformovaly
— 7. my jsme stádo rukou jeho
— 102, 26. dílo rukou svých nebesa
— 111, 7. skutkové rukou jeho pravda
— 115, 7. r. mají a nemakají
— 119,73. r. tvé učinily mne
— 123, 2. oči služebníků k rukám pánů
— 125, 3. aby nevztáhli k nepravosti rukou
— 128, 2. z práce rukou svých živnost míti
— 134, 2. pozdvihujte rukou svých k svatyni
— 135,15. modly, dílo rukou lidských
— 138, 8. aniž díla rukou svých kdy opustíš
— 140, 5. ostřihej mne od rukou bezbožníka
— 144, 1. učí r. mé boji, prsty mé bitvě 

Př. 6,10. maličko složíš r., abys poležel
— 17. rukou vylévajících krev nevinnou
— 21,25. nechtí r. jeho dělati
— 31,13. dělá šťastně rukama svýma; 19.
— 20. r. své vztahuje k nuznému
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Kaz. 4, 5. blázen skládá r. své
— 9, 1. skutkové jejich jsou v rukou B.
— 10,18. pro opuštěni rukou kapává do

domu
Pis. 5,14. r. jeho prstenové zlatí
Iz. 1,15. r. vaše krve plné js<?u; 59, 3.

Ez. 23, 45.
— 2, 8. klanějí se dílu rukou svých; Jer. 1,

16. Mich. 5, 13.
— 13, 7. všeliké r. oslábnou
— 35, 3. posilňtež rukou opuštěných
— 45,12. já jsem, jehož r. roztáhly nebesa
— 49,22. aby přinesli syny tvé na rukou
— 55,12. dříví polní rukama plésati bude
— 59, 6. dílo ukrutnosti j. v rukou jejich
— 65, 2. rozprostíral jsem r. své 
— ■ 66,12. na rukou pěstováni budete

Jer. 2,37. r. tvé budou nad hlavou tvou
— 6,24. opadnou r. naše; 50, 43.
— 15,21. vytrhnu tě z rukou nešlechetníků
— 44,25. vy jste mluvili a rukami doplnili 

Ez. 7,17. všeliké r. klesnou
— 13,18. polštáříky pod lokty rukou lidu
— 22. posilujete rukou bezbožného
— 16,11. dal jsem náramky na r. tvé 

Dan. 8,25. a však bez rukou potřín bude 
Sof. 3,16. nechť nemdlejí r. tvé
Zach. 13, 6. jaké to máš rány na rukou svých? 
Mat 4, 6. na r. uchopí tebe; Luk. 4, 11.
—  15, 2. neumývají rukou, když mají jisti
— 20. neumytýma rukama jisti; Mk. 7, 5.
— 17,22. bude vydán v r. lidské; Luk. 9, 44.
— 22,13. svižice nohy jeho i r.
— 26,45. Syna člověka zrazuji v r. hříšných
— 50. r. vztáhli na Ježíše; Mk. 14, 46.
— 27,24. Pilát umyl r. před lidem 

Mk. 7, 3. židé nejedí, leč by r. umyli
— 10,16. vzkládaje na ně r., požehnáni
— 16,18. na nemocné r. vzkládati budou 

Luk. 13,13. vložil na ni r. a ihned
— 21,12. vztáhnou r. své na vás
— 23,46. v r. tvé poroučím ducha svého
— 24,39. vizte r. mé i nohy mé; Jan 20, 27.
— 40. ukázal jim r. i nohy; Jan 20, 20. 

Jan 10,39. ale vyšel z rukou jejich
— 13, 3. že jemu Otec všecko v r. dal
— 9. netoliko nohy mé, ale i r.
— 20,25. leč uzřím v rukou jeho bodení
— 21,18. ztáhneš r. své, a jiný tě opáše 

Sk. 2,23. skrze r. nešlechetných ukřižovavše
— 6, 6. vzkládali na ně r.
— 14, 3. aby se dáli divové skrze r. jejich
— 19,11. divy činil Bůh skrze r. Pavlovy
— 20,34. dobývaly r. tyto

1 Koř. 4,12. dělajíce rukama vlastníma
2 Kor. 11,33. ušel jsem rukou jeho
Ef, 4,28. dělaje rukama, což dobrého j.
1 Tes. 4,11. pracovati rukama svýma
1 Tím. 4,14. dán s vzkládáním r-ou starších
— 5,22. nevzkládej r-ou rychle na žádného 

Žid. 2, 7. jej nad dílem r-ou svých

Žid. 6, 2. křtů učení a vzkládání r-ou
— 10,31. upadnouti v r. Boha živého
— 12,12. opuštěných r-ou posilnte 

Jak. 4, 8. umejte r., hříšníci
1 Jan 1, 1. čeho se r. naše dotýkaly 

Rukojemství.
Př. 11,15. kdož nenávidí r., bezpečen j.

Rukojmě.
Job 17, 3. postav mi r. za sebe 
Př. 22,26. nebývej mezi r-ěmi 

Rukovět.
Pis. 5, 5. mirra tekutá na r-ech závory 

Rum.
Neh. 4, 2. i kamení z hromad r-u křísiti?
— 10. a r-u ještě mnoho

Iz. 17, 1. Damašek bude hromadou r-u 
R&sti.

1 M. 26,13. i rostl muž ten (Izák)
— 35,11. rostiž a množ se

4 M. 6, 5. nechá r. vlasů hlavy své
1 Par. 11, 9. tím více prospíval a rostl
2 Par. 17,12. a rostl až na nejvyšší
Est. 9, 4. Mardocheus vždy více rostl 
Job 8,11. zdali roste třtí bez bahna?

roste-liž rákosí bez vody?
— 17. při vrchovišti kořenové rostou
— 31,18. rostl sé mnou jako u otce 

Ž. 104,14. dáváš, aby rostla tráva
Kaz. 11, 5. rostou kosti v životě těhotné 
Iz. 44, 4. porostou jako mezi bylinami 
Jer. 12, 2. rostou, ano i ovoce nesou 
Oz. 10, 4. soud podobný jedu roste na 
Mal. 4, 2. porostete jako telata vykrmená 
Mat. 6,28. považte kvítí, kterak roste
— 13, 30. nechte, ať obe spolu roste 

Luk. 1,80. dítě pak rostlo
— 2, 40. děťátko pak rostlo
— 12,27. patřte na kvítí, kterak rostou
— 13,19. rostlo a učiněno j. v strom 

Jan 3, 30. onť musí r., já pak menšiti se 
Sk. 6, 7. rostlo slovo Boží
— 7,17. rostl lid a množil se v Egyptě
— 12,24. slovo Páně rostlo; 19, 20.

Ef. 2,21. roste v chrám svátý v Pánu
— 4,15. rosťme v toho všelijak 

Kol. 1,10. rostouce v známosti Boží
— 2,19. roste Božím zrůstem

2 Tes. 1, 3- že velmi roste víra vaše
1 Petr 2, 2. abyste jím (Božím slovem) rostli 

Rušící.
Ef. 4, 22. r-ího se, podlé žádosti 

Rušiti.
Ezd. 4, 5. aby r-ili rady jejich
— 9,14. bychom r. měli tvá přikázání?

Ž. 33,10. H. r-í rady národů
Jer. 14,21. neruš smlouvy své s námi 
Ez. 44, 7. ježto oni r-ili smlouvu mou 
Mat. 5,17. že bych přišel r. zákona

nepřišelť jsem r., ale naplniti
— 12, 5. kněži v chrámě sobotu r-í
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Mat 27,40. hej, ty jako r-íš chrám; Mk. 15, 29. 
Mk. 7, 9. čistě vy r-íte přikázaní Boží

13. r-íce slovo B. ustanovením svým 
Jan 5,18. že by netoliko r-il sobotu
— 7,23. aby nebyl r-en zákon Mojžíšův 

Gal. 3,15. člověka smlouvy žádný ner-í 
Žid. 10, 9. r-í první, aby druhé ustanovil

Ruiiti se.
Job 17, 1. dýcháni mé r-í se
Dan. 7,14. království jeho, k. se ner-í
2 Kor. 4,16. zevnitřní člověk náš r-í se

Rut.
Rut 1, 4. jedné Orfa a jméno druhé R.
— 14. R. pak přidržeia se ji
— 16. R. řekla: Nenuť mne
— 22. navrátila se Noémi s R. Moabskou
— 2, 2. řekla R. Moabská Noémi
— 3, 9. já jsem R., děvka tvá
— 4, 5. tedy (ujmeš) i R. Moabskou; 10.
— 13. tak Bóz pojal sobě R.

Mat. 1, 5. Bóz zplodil Obéda z R.
Různice.

2 Sam.22,44. jsi mne vytrhl z r-ic lidu mého 
Ž. 18, 44. ty jsi mne vyprostil z r-ic lidu 
Př. 6,19. jenž rozsívá r. mezi bratřími 
Ez. 22, 5. ó zlopověstné a r-ic plné 
Ab. 1, 3. vždy j., kdož svár a r-i vzbuzuje 
Luk. 21, 9. když uslyšíte o válkách a r-ech 
Jan 7,43. r. stala se pro něj; 9, 16. 10, 19. 
Sk. 15, 2. když r-i Pavel a Barn. s nimi měl
— 24, 5. muže tohoto, vzbuzujícího r.

Řím. 16, Í7. kt. r. a pohoršeni činí
1 Kor. 1,11. že by mezi vámi byly r.
— 3, 3. poněvadž j. mezi vámi r.

2 Kor. 12,20. aby snad nebylo r-ic 
Gal. 5,20. skutkové těla jsou: r.

Různo.
Mat. 25,32. rozdělí je na r. — jako pastýř 
Sk. 15,39. vznikl odpor, tak že se rozešli r,

Růže.
Pis. 2, 1. já jsem r. Sáronská 
Iz. 35, 1. poušť zkvetne jako r.

Růžťka.
Iz. 17, 9. opuštěna jako chrastinka a r. 

Rváti.
Neh. 13,25. některé z nich bil jsem a rval 

Rvoucí.
Iz. 50, 6. nastavuji líce svého r-ím mne 

Ryba.
1 M. 1,26. ať panuji nad r-ami; 28. 9, 2.
2 M. 7,18. r-y v řece pomrou; 21. ž. 105, 29.
4 M. 11, 5. rozpomínáme se na r-y
— 22. r-y mořské shromáždí se jim?

Job 12, 8. r-y mořské vypravovati budou 
ž. 8, 9. ptactvo nebeské i r-y mořské 
Kaz. 9,12. tak nezná času svého jako r-y 
Ez. 29, 4. zváznou r-y řek na tvých Šupinách

vyvleku tě i všecky r-y řek tvých
— 5. nechám tebe i všech ryb řek tvých

Ez. 38,20. že se pohnou r-y mořské 
Jon. 2, 1. nastrojil H. r-u velikou

byl Jonáš v střevách té r-y 3 dni
— 2. modlil se v střevách té r-y
— 11. rozkázal H. r-ě té, i vyvrátila 

Mat. 7,10. prosil-li by za r-u; Luk. 11, 11.
— 14,17. dvě r-ě; 19. Mk. 6, 38. 41.

Luk. 9, 13. 16.
— 15,36. vzav sedm chlebů a ty r-y
— 17,27. tu r-u, kt. nejprve uvázne, vezmi 

Mk. 6,43. drobtů 12 košů plných, i z ryb 
Luk. 5, 6. zahrnuli množství veliké ryb
— 11,11. zdali místo r-y dá jemu hada
— 24,42. podali jemu kusu r-y pečené

Jan 21, 6. nemohli táhnouti pro množství ryb
— 8. táhnouce tu síť s r-ami
— 9. uzřeli uhlí řeřavé a r-u svrchu
— 10. přineste ryb, kt. jste nalapali
— 11. vytáhl síť plnou ryb velikých
— 13. chléb dával jim, i r-u též

Rybář.
Iz. 19, 8. budou žalostiti r-i 
Jer. 16,16. já pošli k r-ům, aby je vylovili 
Ez. 47,10. že se postaví podlé něho r-i 
Mat. 4,18. a Ondřeje, kt. byli r-i; Mk. 1, 16.
— 19. učiním vás r-e lidí; Mk. 1, 17. 

Luk. 5, 2. r-i vypírali síti
Rybářský.

Am. 4, 2. vezme potomky vaše na udice r-é 
Rybí.

1 Kor. 15, 39. jiné tělo lidské, jiné pak r.
Rybička.

Mat. 15,34. sedm chlebů a málo r-ek; Mk. 8,7. 
Jan 6, 9. má pět chlebů a dvě r-y

11. podobně i z těch r-ek 
Rybník.

2 Sam. 2,13. potkali se právě u r-a Gabaon
tito u r-a s strany jedné 
)ni pak u r-a s druhé strany

1 Kr. 22, 38. pohřížen vůz v r-u Samařském 
2Kr. 20,20. a kterak udělal (Ezechiáš) r.
Neh. 2,14. odtud jsem jel k r-u královskému
— 3,15. zed r-a Selach
— 16. až k r-u udělanému 

Kaz. 2, 6. nadělal jsem sobě r-ů 
Pis. 7, 4. oči tvé r-ci v Ezebon 
Iz. 19,10. dělající r-y pro ryby

22, 9. shromáždili jste vody r-a dolního
— 11. stav pro vody r-a starého 

Nah. 2, 8. jako r. vod bylo Ninive
Jan 5, 2. byl v Jeruz. r. bravný, Bethesda
— 4. anděl časem sestupoval do r-a
— 7. kt. by uvrhl mne do r-a
— 9, 7. umyj se v r-u Siloe; 11.

Rybný. Viz: Brána. 
Rychle.

1 M. 24,18. r. složila věderce své; 46.
— 20. Rebeka r. vylila z věderce svého
— 41,14. r. vypustili ho z žaláře
— 44,11. r. každý složil pytel



5 M. 9,12. vstana sstup r. odsud
— 32,35. věci zlé r. připadnou na ně 

Soud. 2,17. odcházeli r. s cesty
— 23. nevyhnal jich r.

1 Sam.20,38. r. pospěš/ nestůj
— 25,23. Abigail r. sesedla s osla
— 42. r. vstávši Abigail, jela

1 Kr. 22, 9. přiveď r. Micheáše; 2 Par. 18, 8. 
2K r. 1,11. muži Božíl r. sstup dolů
2 Par. 29,36. aby se ta věc r. zpravila 
Ezd. 9, 8. r. stala se nám milost od H.
Est. 5, 5. zavolejte r. Amana

— 6,12. Aman pak r. pospíšil do domu 
Job 20, 2. to abych r. učinil
2. 6,11. nechažť jsou r. zahanbeni

— 31, 3. r. vytrhni mne
— 69,18. r. vyslyš mne
— 79, 8. r. ať předejdou nás milosrdenství
— 90,10. tožť ihned r. zaletíme
— 102, 3. když k tobě volám, r. vyslyš mne
— 106,13. r. zapomenuli na skutky jeho
— 147,15. velmi r. k vykonání běží slovo 

Př. 20,21. dědictví r. z počátku nabytému
— 29, 1. zatvrzuje šíji, r. potřín bude 

Iz. 58, 8. zdraví tvé r. zkvetne
Mat. 5,25. vejdi v dobrou vůli r.
— 28, 7. r. jdouce, povězte učedlníkům
— 8. vyšedše r. z hrobu

Mk. 16, 8. vyšedše r., utekly od hrobu 
Luk. 16, 6. šedna r.y napiš padesát

— 19, 6. (Zacheus) sestoupil r.
Jan 11,29. (Maria) vstala r.; 31.
Sk. 2, 2. stal se r. zvuk s nebe
— 9, 3. pojednou r. obklíčilo jej světlo
— 12, 7. anděl zbudil (Petra) řka: Vstaň r.
— 22,18. pospěš a vyjdi r. z Jeruzaléma 

Gal. 1, 6. divím se, že jste tak r. od toho 
Zj. 2, 5. přijdu na tebe r.

— *11,14. aj, třetí bída přijde r.
— 22, 7. aj, přijduť r.

Rychlý.
Est. 8,14. poslové vyjeli r-ým během 
Kaz. 5, 2. nebývej r. k mluveni

— 9,11. nezáleží běh na r-ých
Iz. 18, 2. jděte, poslové r-í, k národu
— 30,16. na r-ých ujedeme

Am. 2,14. zahyne utíkání od r-ého 
Mích. 1,13. zapřáhni do. vozu r-é koně 
Sof. 1,14. r. velmi zvuk dne H-ova
— 18. konec r. učiní obyvatelům 

Mal. 3, 5. budu r-ým svědkem proti 
ftím. 3,15. nohy jejich r-é k vyléváni krve 
Jak. 1,19. budiž každý člověk r. k slyšeni
2 Petr 2, 1. uvodice na sebe r-é zahynuti

Rychlejší býti.
Job 7, 6. dnové moji r. byli nežli člunek 
—• 9,25. dnové moji r. byli nežli posel 

Iz. 30,16. r. budou stihájici vás 
Jer. 4,13. r. jsou nežli orlice; Pláč 4, 19. 

Rynk.
Pis. 3, 2. po r-ích hledati budu toho

Iz. 15, 3. na r-ích jeho každý kviliti 
Mat. 6, 2. jako pokrytci činí na r-ích

— 11,16. dětem, sedícím na r-ich; Luk. 7,32. 
Luk. 14,21. vyjdi rychle na r-y
Sk. 17,17. rozmlouval s Židy i na r-u
Zj. 11, 8. budou těla jejich mrtvá na r-u
— 21,21. r. města zlato čisté
— 22, 2. u prostřed r-u jeho bylo

Rys.
Ab. 1, 8. koni jeho rychlejší než r-ové

Ryšavý.
1 M. 25,25. vyšel první r.
3M. 13,42. byla by rána bílá a r-á
1 Sam.16,12. byl David r.; 17, 42.
Zj. 12, 3. aj, drak veliký r. ukázal se

Rytěřování.
5 M. 33,11. požehnejž, H., r. jeho
2 Kor. 10, 4. odění r. našeho není tělesné

Rytěřovati.
2 Kor. 10, 3. ne podle těla r-ujeme
2 Tim. 2, 4. kdož r-uje, neplete se v obecné 
Jak. 4, 1. kt. r-u jí v oudech vašich
1 Petr 2,11. kt. r-ují proti duši

Rytina.
2M. 20, 4. neučiníš sobě r-y
5 M. 4,23. abyste nečinili sobě r-y

— 25. jestliže uděláte r-u jakékoli věci
— 7, 5. r-y jejich ohněm spalte
— 27,15. zlořečený, který by udělal r-u 

Soud. 18,14. že v domich těchto j. r.?
— 17. vzali r-u; 18. 20. 30. 31.

2 Sam. 5,21. zanechali tu rytin svých 
2K r. 17,41. ctili H., avšak r-ám sloužili

— 21, 7. (Manasses) postavil r-u háje
2 Par. 33,19. místa, na kt. by zdělal r-y

— 34, 3. počal vyčišťovati Judy od rytin 
2. 78,58. r-ami svými k horlení přivedli

— 97, 7. zastyďte se, kt. sloužíte r-ám
Iz. 10,10. r-y jejich byly nad Jeruzalémských

— 21, 9. r-y bohů jeho o zem roztřískány
— 30,22. zavržete obestřeni rytin stříbrných
— 42, 8. nedám ani chvály své r-ám
— 17. zahanbeni, kt. doufají v r-u
— 44, 9. kt. formují r-y, nic nejsou
— 10. kdo r-u slévá, k ničemu se to
— 15. udělá z něho r-u a kleká před ni
— 17. z ostatku udělá boha, r-u svou
— 45,20. kt. se s dřevem r-y své nosi
— 48, 5. r. má přikázala to

Jer. 10,14. zahanben bývá zlatník pro r-u
— 50,38. země plná j. rytin
— 51,47. navštívím r-y Babylonské; 52. 

Mich. 1, 7. všecky r-y její ztlučeny budou
— 5,13. zahladím i r-y tvé

Nah. 1,14. z domu boha tvého vyhladím r-u 
Ab. 2,18. co prospívá r.?

Rytíř.
Jan 19,23. čtyři díly, každému r-i díl 
Sk. 10, 7. zavolal r-e pobožného

646 Rychle — Rytíř.
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2Tim. 2, 3. jako ctný r. Ježíše Krista 
Filem. 2. Archippovi, spolu r-i našemu

Rytířstvo.
5M. 17, 3. klaněl by se r-u nebeskému 
Luk. 2,13. zjevilo se množství r-a nebeského
— 23,11. pohrdná jím Heródes se svým r-em 

Zj. 19,14. r. nebeské jelo za ním

Rytý.
5M. 7,25. r-é bohy jejich ohněm popáliš

Soud. 17, 3. aby udělán obraz r. a slitý; 4.
2 Par. 33, 7. postavil obraz r. v domu Božím 

Ryzí.
1 Kr. 10,18. obložil ji zlatém r-ím
1 Par. 28,18. na oltář zlata r-iho váhu 
2. 45,10. manželka po pravici v r-im zlatě
— 68,14. holubice mající brky z r-iho zlata 

Zach. 1, 8. aj, muž sedí na koni r-im
za ním pak koně r., strakaté a bílé

— 6, 2. v prvním voze byli koni r.
Zj. 6, 4. vyšel jiný kůň r.

Ř.
Řad.

2 M. 28,17. čtyřmi ř-y ať j. kameni
smaragdus v 1.* ř-u; 39, 10. atd.

3 M. 24, 6. šest v ř-u jednom, na stole před H.
1 Kr. 7, 2. na čtyřech ř-ich sloupů cedrových
— 3. na sloupích 15 v každém ř-u 

Luk. 9,14. v každém ř-u po padesáti
Řád.

2 M. 12, 43. tentoť bude ř. při slavnosti fáze
— 18, 20. vysvětluj jim ř-y a zákony
— 27,21. toť bude ř. věčný; 28, 43.

3 M. 6, 9. ř. při oběti zápalné; 7, 37.
— 14. ř. při oběti suché
— 25. ř. oběti za hřích
— 7, 1. ř. oběti za provinění
— 11. ř. oběti pokojné
— 14, 2. ř. při malomocném

1 Pař. 23,31. aby stáli vedle ř-u jejich před H. 
Job 38,33. znáš-li ř. nebes?
2. 110, 4. kněz podlé ř-u Melchisedechova 
Iz. 9, 7. až je i v ř. uvede a utvrdí
1 Kor. 14,40. slušně a podlé ř-u ať se děje 
Kol. 2, 5. raduje se á vida ř. váš
1 Tes. 5,14. napomínejte z ř-u vystupujících 
2id. 5, 6. kněz na věky podlé ř-u Melchise

dechova; 10. 6, 20. 7, 11. 15. 17. 21.
— 7,11. a nebyl podlé ř-u Aronova

Řádně.
2Tim. 2, 5. korunován, leč by ř. bojoval

Řecky.
Jan 19,20. bylo psáno židovsky, ř. a latině 
Sk. 21,37. kt. řekl: Umíš ř.?
Zj. 9,11. jemuž jméno ř. Apollyon 

Řecký.
Dan. 8,21. kozel ten j. král ft.
— 10,20. aj, kníže ft-é přitáhne
— 11, 2. proti království ft-ému 

Luk. 23,38. nápis literami ř-ými a 1.
Sk. 17,12. uvěřili i ř-é ženy poctivé
— 20, 2. (Pavel) přišel do země H-é

Řeč.
1 M. 11, 1. byla všecka země ř-i jedné
— 24,33. dokudž nevypravím ř-í svých
— 41,37. líbila se ř. ta Faraonovi i všechněm

2 M. 6,12. já jsem zpozdilý v ř-i; 30.
5M. 27,26. kdož by nezůstal v ř-ech zákona 
Joz. 2,14. jestliže nepronesete ř-i naši; 20. 
Soud. 3,20. řekl Ahod: ft. Boži mám k tobě
1 Sam. 3, 1. ř. H. byla vzácná v těch dnech
— 15,23. poněvadž jsi zavrhl ř. H.
— 18, 8. nelíbila se mu ta ř.
— 24,10. proč posloucháš ř-i lidských?
— 25,33. požehnaná ř. tvá, i ty 

2Sam.23, 2. ř. jeho jazykem mým vynesena 
lK r . 2,38. di Semei: Dobráť j. ta ř.
— 14, 6. poslán jsem k tobě s ř-i tvrdou
— 17,24. že ř. H. v ústech tvých j. pravá
— 22,13. buď ř. tvá jako ř. kterého z nich

2 Kr. 9,11. vy znáte člověka i ř. jeho 
Job 4, 4. pozdvihovals ř-mi svými
— 6,29. žeť j. spravedlnost v ř-i mé
— 13,17. poslouchejte ř-i mé; 21, 2. Iz. 28, 23.
— 15, 3. hádaje se ř-mi neužitečnými
— 19,23. ó kdyby nyni sepsány byly ř-i mé
— 22,22. slož ř-i jeho v srdci svém
— 24,25. kdo v nic obrátí ř. mou?
— 29,22. tak na ně dštila ř. má
— 32,11. dokudž jste vyhledávali ř-i
— 14. ač Job neobracel proti mně ř-i
— 18. nebo pln jsem ř-í
— 34, 2. poslouchejte moudři ř-í mých
— 3. nebo ucho ř-í zkušuje
— 16. pusť v uši své hlas ř-í mých
— 37. rozmnožuje ř-i své proti Bohu
— 35,16. Job hloupě rozmnožuje ř-i své
— 38, 2. zatemňuje radu ř-mi neumělými?

2. 12, 3. ze srdce dvojitého ř-i vynášejí
— 19, 3. den po dni vynáší ř.
— 4. neniť ř-i ani slov
— 51, 6. abys spravedlivý zůstal v ř-ech sv.
— 54, 4. pozoruj ř-i úst mých
— 55,22. měkčejší nad olej ř-i jeho
— 90, 9. k skončeni let docházíme jako ř.
— 105,19. ř. Hospodinova zkusila ho
— 119,11. v srdci svém skládám ř. tvou
— 38. potvrď služebníku svému ř-i své;
— 41. ať se přibl. spaseni tvé vedle ř-i tvé

76. 170.
— 76. podlé ř-i tvé mluvené služebníku
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Ž. 119,140. zprabovánať j. ř* tvá dokonale
— 154. pro ř. svou obživ mne
— 162. raduji se z ř-i tvé jako ten, kt.

Př. 2,16. kt. řečmi svými lahodí
— 15, 1. ř. zpurná vzbuzuje prchlivost
— 16, 1. od H-a jest ř. jazyka
— 24. plást medu jsou ř-i utěšené
— 17, 4. zlý člověk pozoruje ř-i nepravých
— 7. nesluší na blázna ř-i znamenité
— 27. zdržuje ř-i své muž umělý
— 19,27. učení, kt. od ř-í rozumných
— 22,21. v známost jistotu ř-í pravých
— 23,12. zaveď uši své k ř-em umění
— 26, 7. tak ř. v ústech bláznů
— 25. když se ochotný ukáže ř-í svou 

Pis. 4, 3. ř. tvá ozdobná
— 8, 8. v den, v kt. bude ř. o ní?

Iz. 5,24. ř-í svátého Izraelského pohrdli
— 28,11. jako by neznámou ř-í mluvil lidu
— 32, 9. ušima pozorujte ř-i mé
— 33,19. neuhlídáš lidu hluboké ř-i 

Jer. 15,16. když se naskytly ř-i tvé 
Pláč 3,62. ř-i povstávajících proti mně
Ez. 3, 5. neb. poslán k lidu hluboké ř-i; 6.
Dan. 4,14. ř. žádosti svátých stane se
— 7,28. až potud konec té ř-i

Mat. 5,37. buď ř. vaše: Jistě, jistě; nikoli
— 12,37. z ř-í svých budeš odsouzen
— 22,15. jak by polapili jej v ř-i; Luk. 20, 20.
— 26,44. modlil se potřetí, touž ř. říkaje
— 73. ř. tvá známa tebe činí

Mk. 7,29. pro tu ř. jdi, vyšloť j. ďábelství
— 12,13. aby jej polapili v ř-i
— 14,70. ř. tvá podobná j.

Luk. 4,32. nebo. mocná byla ř. jeho
— 5,15. rozhlašovala se více ř. o něm
— 11,53. k mnohým ř-em příčiny dávati 

Jan 6, 60. tvrdáť j. tato ř.; kdo ji může
— 7,12. mnoho ř-í bylo o něm v zástupu
— 36. jaká je to ř., kt. promluvil?
— 8,31. jestliže vy zůstanete v ř-i mé
— 37. ř. má nemá místa u vás
— 52. b.-li kdo zachovávati ř. mou
— 55. ř. jeho zachovávám
— 10,19. stala se různice mezi Židy pro ty ř-i
— 35. ty nazval bohy, k nimž ř. Boži
— 12,38. aby se naplnila ř. IzaiáŠe
— 15, 3. čisti jste pro ř., kt. jsem mluvil

vám
— 20. pamatujte na tu ř., kt. jsem mluvil
— 25. aby se naplnila ř., kt. v zákoně
— 18,32. aby se ř. Ježíšova naplnila
— 19,13. Pilát uslyšev tu ř., vyvedl ven J.
— 21,23. vyšla ř. ta mezi bratří, že by 

Sk. 6, 5. líbila se ta ř. všemu množství
—• 15,24. ř-mi zemdlévajíce duše vaše
— 32. širokou ř-í napomínali bratří 

fcim. 16,18. lahodnými ř-mi svodí srdce
1 Kor. 1,17. ne v moudrosti ř-i, aby nebyl
— 2, 1. nepřišel jsem s důstojností ř-i
— 4. nebylo v lidské moudrosti ř-ech

1 Kor. 4,20. nezáleží v ř-i království Boží
—  12, 8. někomu dána bývá ř. moudrosti

jinému ř. umění podlé téhož Ducha
2 Kor. 10,10. přítomnost j. mdlá, a ř. chatrná
— 11, 6. jestližeť jsem nedospělý v ř-i

Ef. 4,29. žádná ř. mrzutá nevycházej z úst
—  6,19. ř. k otevření úst mých

Kol. 2, 4. neoklamal podobnou k pravdě ř-í
—  4, 6. ř« vaše vždycky budiž příjemná

1 Tim. 1,15. věrnáť j. tato ř.; 3, 1. 4, 9. 2 Tim. 
2, 11. Tit. 3, 8.

—  4,12. buď příkladem věrných v ř-i
— 6, 3. kdo nepovoluje zdravým ř-em 

Tit. 1, 9. pilně se přidržící věrné ř-i 
Žid. 4,12. živáť j. ř. Boži a mocná
— 6, 1. opustíce ř. počátku Kristova 

Jak. 5,12. buď ř. vaše: Jistě, jistě
1 Petr 4,11. mluviž jako ř-i Boží
2 Petr 1,19. mámeť přepevnou ř. prorockou

Řečeno.
Žid. 8, 5. jakož Mojžíšovi od Boha ř. bylo 

Řečník.
Sk. 24, 1. Ananiáš s Tertullem ř-em 

Ředitel.
ftim. 2,20. ř-em nemoudrých 

Řehtání.
Job 39,19. ty-li ozdobíš šíji (koně) ř-ím?
Jer. 13,27. cizoložství a ř. tvá viděl jsem 

Řehtati.
Job 39,25. k zvuku trouby ř-ce 
Jer. 5, 8. každý k ženě bližního ř-ce 

Řek.
Jan 12,20. někteří ft-ové z těch, kt. přicház. 
Sk. 6, 1. stalo se reptání ft-ů proti Židům
— 9,29. (Saul) hádal se s ft-y
— 14, 1. uvěřilo Ř-ů množství; 17, 4. 12.

18, 4. 17.
— 16, 1. Timoteus otce měl Ř-a
— 3. věděli, že otec jeho byl ft.
— 17, 4. ft-ů nábožných veliké množství
—  19,10. poslouchali Židé i &-ové; 17.
— 20,21. svědectví vydávaje Židům i ft-ům 

Řím. 1,14. Ř-ů i jiných národů dlužník jsem
— 16. židu předně, i ft-u; 2, 9. 10. 3, 9.
— 10,12. neníť rozdílu mezi židem a ft-em

1 Kor. 1,22. ft-ové hledají moudrosti
— 23. kážeme Krista, ft-ům bláznovství
— 24. povolaným Židům i ft-ům
— 10,32. bez úrazu buďte i židům i ft-ům
— 12,13. v jedno tělo pokřtěni, Židé, ft-ové 

GaL 3, Í8. neníť ani Žid, ani ft.; Kol. 3, 11.
Řeka.

1 M. 2,10. ř. vycházela z Eden
a byla ve čtyři hlavní ř-y

— 15,18. od ř-y Egyptské až do ř-y Eufr.
— 31,21. (Jákob) přepravil se přes ř-u

2 M. 1,22. každého syna do ř-y uvrzte
— 7,17. udeřím na vody, kt. jsou v řece
— 18. ryby, kt. jsou v řece, pomrou; 21.
— 19. vztáhni ruku svou na ř-y jejich
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2 M. 7,20. obráceny jsou vody v řece v krev
— 21. ryby v řece pomřely

nasmradila se ř. 
nemohli piti vody z ř-y

— 8, 3. vydá ř. množství žab
— 23, 31. meze tvé od pouště až k řece 

Joz. 24, 2. za ř-ou bydlili otcové vaši
1 Kr. 4,21. od ř-y až k končinám Egyptským
2 Kr. 5,12. zdali nejsou lepší ř-y DamaŠské
— 24, 7. král babyl. pobral od ř-y Egypt

ské až k Eufr. všecko
Ezd. 4,16. vladařství za ř-ou míti nebudeš
Neh. 2, 7. listy k vývodám za ř-ou
Job 14,11. ř. opadá a vysychá
— 20,17. neuzří řek medu a másla
— 28, 4. protrhuje se ř. na obyvatele
— 11. vylévá ti se ř-ám zbraňuje
— 40,18. zadržuje ř-u, že nemůže pospíchati 

ž. 24, 2. na ř-ách upevnil ji (zemi)
— 74,15. ty jsi osušil i ř-y prudké
— 78,16. učinil, aby vody tekly jako ř-y
— 44. když obrátil v krev ř-y
— 93, 3. pozdvihují se ř-y
— 98, 8. ř-y rukama plésejte
— 107, 33. obrací ř-y v poušť
—  137, 1. při ř-ách Babyl. jsme sedávali 

Kaz. 1, 7. všecky ř-y jdou do moře
Pis. 8, 7. aniž ho ř-y zatopí
Iz. 8, 7. na ně \ody, ř-y násilné a mnohé
— 19, 5. ř. osákne a vyschne
— 23,10. navrať se do země své jako ř.
— 41,18. vyvedu na vysokých místech ř-y
— 42,15. obrátím ř-y v ostrovy
— 43, 2. půjdeš přes ř-y, nepřikvačí tě
— 19. způsobím na pustinách ř-y
—  20. že jsem vyvedl ř-y na pustinách
— 50, 2. obracím ř-y v poušť
— 59,19. když se přivalí jako ř. nepřítel
— 66,12. obrátím na něj jako ř-u pokoj 

Jer. 2,18. že piješ vodu z ř-y (Eufrates)?
Ez. 29, 3. kt. ležíš u prostřed řek svých

ježto říkáš: Já mám ř-u svou
— 9. že říkal: Ř. má j.
— 10. budu proti tobě i proti řece tvé
— 30,12. obrátě ř-y v sucho

Dan. 12, 5. jeden s této strany břehu ř-y
druhý s druhé strany břehu ř-y

Jon. 2, 4. ř. obklíčila mne
Nah. 2, 6. brány při ř-ách se otevrou
— 3, 8. Nó sedělo mezi ř-ami

Ab. 3, 8. se na ř-y rozpálil hněv tvůj?
— 9. ř-y země jsi rozdělil

Mat. 7,25. spadl příval a přišly ř-y; 27.
Luk. 6, 48. obořila se ř. na dům ten; 49.
Jan 7,38. ř-y z břicha jeho poplynou
Sk. 16,13. vyšli jsme ven za město k řece
2 Kor. 11,26. v nebezpečenství na ř-ách
Zj. 8,10. hvězda padla na třetí díl řek
— 12,15. vypustil had vodu jako ř-u
— 16. ale země požřela ř-u
— 16, 4. vylil koflík svůj na ř-y

Řemen.
Iz. 5,27. aniž se strhá ř. obuvi jeho 

Řemének.
1 M. 14,23. nevezmu od niti až do ř-a obuvi 
Mk. 1, 7. rozvázati ř-a u obuvi jeho; Jan 1,27.

Řemení.
Job 39, 5. ř. divokého osla kdo rozvázal?
Sk. 22,25. když jej svázali ř-im, řekl Pavel 

Řemeslně*
2 M. 31, 4. cožbykoli ř. uděláno býti mohlo 
ž. 139,15. ř. složen v nejhlubších místech

Řemeslník.
1 M. 4,22. (Tubalkain) byl ř. díla od mědi
2 M. 28,11. dílem ř-a, kt. řeže na kameni
5 M. 27,15. dílo rukou ř-a; Jer. 10, 3.
1 Kr. 7,14. (Chíram) byl ř. díla z mědi
1 Par. 4,14. v údolí ř-ů; nebo tam ř-ci byli 
Ezd. 3, 7. dali peníze ř-úm
Iz. 3, 3. Pán odejme i vtipného ř-a
— 40,19. rytinu líčí ř.
— 44,11. ř-ci ti nad jiné lidi zahanbeni bud. 

Oz. 8, 6. ř. je udělal, a neniť Bohem
Sk. 19,24. nemalý zisk přivodil ř-ům
— 38. jestliže Demetrius, a s ním ř-ci 

žid. 11,10. města, jehožto ř. a stavitel j. Bůh 
Zj. 18,22. žádný ř. žádného řemesla nebude

Řemeslný.
2 Par. 3,10. dva cherubíny dílem ř-ým

Řemeslo.
2M. 35,33. aby dělal všelijakým ř-em vtipným 
Sk. 18, 3. ř. jejich bylo stany dělati 
Zj. 18,22. žádného ř-a nebude v tobě více 

Řeřáb.
Iz. 38,14. jako ř. pištěl jsem
Jer. 8, 7. hrdlička i ř. šetří času příletu

Řeřavý. Viz Uhlí řeřavé. 
Řeřicha.

4M. 9,11. s ř-ami jisti je budou

Řetěz.
1 M. 41, 42. zlatý ř. na hrdlo; Dan. 5, 7. 16. 29. 
ž. 149, 8. k svazování králů jejich ř-y
Př. 1, 9. bude zlatým ř-em hrdlu tvému
Pláč 3, 7. obtížil ocelivý ř. můj
Ez. 7, 23. udělej ř.; nebo země plná j.
— 19, 9. dali jej do klece v ř-ích

Mk. 5,. 3. aniž ho kdo mohl ř-y svázati; 4. 
Luk. 8, 29.

2 Petr 2, 4. ř-úm mrákoty oddal
Zj. 20, 1. majícího ř. veliký v ruce své 

Svázáni řetězy byli:
Samson, Soud. 16, 21.
Sedechiáš, 2 Kr. 25, 7. Jer. 39, 7. 52, 11. 
Manasses, 2 Par. 33, 11.
Joakim, 2 Par. 36, 6. Ez. 19, 9.
Jeremiáš, Jer. 40, 1. 4.
Joachaz, Ez. 19, 4. 2 Kr. 23, 33.
Petr, Sk. 12, 6. 7.
Pavel, Sk. 21, 33. 28, 20. Ef. 6, 20. 2 Tim. 1, 16.
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Řetízek.
2 M. 28,22. uděláš k náprsníku ř-y; 39, 15. 17.
4 M. 31,50. obětujeme H. náušnice a ř-y
2 Par. 3, 5. dal nadělali palm a ř-ů; 16.
Iz. 40,19. ř-y stříbrné k ní slévá

Řezání.
2 M. 31, 5. v ř. kamení drahého k vsazování 
Jer. 48, 37. na všech rukou ř.

Řezaný.
2 M. 39, 6. ř-é tak, jako ryty bývají pečeti
1 Kr. 7, 9. to bylo z kamení pilou ř-ého

Řezati.
3 M. 19,28. nad mrtvým nebudete ř. těla své

ho; 21, 5. 5 M. 14, 1.
— 25, 4. sedmého léta nebudeš vinice ř.

2 Par. 2, 7. muže, kt. by uměl ř. řezby; 14.
Iz. 5, 6. nebude ř-ána ani kopána

Řezati se.
5 M. 14, 1. nebudete se ř. nad mrtvým 
Jer. 41, 5. roztrhše roucha, a řežíce se
— 47, 5. dokudž se ř. budeš?

Řezba.
1 Kr. 6,18. na tom otaflování byly ř-y
— 29. všecky stěny ozdobil ř-ami; 32.

7,36. zdělal ř-y na dskách, cherubíny
2. 74, 6. ř-y jeho napořád otloukají 
Př. 7,16. ř-ami a prostěradly Egyptskými
— 25,11. jablka zlatá s ř-ami stříbrnými 

Zach. 3, 9. já vyřeži na něm ř-u

Řežící.
2 M. 28,21. dílem ř-ích pečeti

Říci.
1 M. 1, 3. řekl Bůh: Bud světlo!
— 3, 1. had řekl ženě:

tak-liž j., že vám Bůh řekl
— 13. řekl H. Bůh ženě; 16.
— 14. řekl H. Bůh hadu
— 17. Adamovi řekl (H. Bůh)
— 4, 6. řekl H. Kainovi; 9.
— 13. řekl Kain Hospodinu
— 6,13. řekl Bůh k Noe
— 20,11. řekl jsem: Jistě není bázně Boží
— 21, 1. navštívil H. Sáru, jakž byl řekl
— 26, 9. neb jsem řekl sám u sebe
— 32,12. však jsi ty řekl: Dobře učiním
— 34,12. věno dám, jak mi koli řeknete
— 47, 8. řekl Farao k Jákob.: Kolik j. let

2 M. 3,14. řekl Bůh Mojžíšovi: Jsem; 15.
— 4,14. rozhněvav se H. na Mojžíše řekl
— 23. řekl jsem tobě: Propusť syna mého

4 M. 23,19. což by řekl, zdaliž neučiní?
— 24, 3. řekl muž mající otevřené oči; 15.
— 4. řekl slyšící výmluvnosti B.; 16. 

Joz. 7, 8. ó Pane, což mám ř.?
Soud. 9, 8. řekli olivě: Kraluj nad námi!
— 11, 35. poněvadž jsem tak řekl H-u
— 36. jestliže jsi tak řekl H.

1 Sam.20,21. jestliže prostě řeknu služebníku
s- 31, 4. řekl Saul oděnci; 1 Par. 10, 4.

2 Sam.16,10. kdož by směl ř.: Proč tak činíš?
— 23, 3. řekl mi Bůh Izraelský

1 Kr. 22,14. což mi koli řekne H., to mluviti 
Job 1, 7. řekl H. Satanovi; 8. 12. 2, 2. 3.

odpověděl Satan H. řka; 9. 2, 2. 4. 
2, 9. řekla jemu žena jeho: Zlořeč

— 28,28. člověku řekl: Bázeň Páně j.
Ž. 16, 2. rciž duše má H.: Ty jsi Pán můj
— 31,23. když jsem pospíchal, řekl jsem
— 33, 9. on řekl, a stalo se

35, 3. rciž duši mé: Spasení tvé jsem
— 96,10. rcete mezi pohany: H. kraluje
— 106, 48. na to rciž všecken lid: Amen
— 110, 1. řekl H. Pánu mému
— 118, 2. rciž nyní, Izraeli; 3. 4.
— 129, 8. aniž řeknou tudy jdoucí: Požehnání
— 148, 5. jakž on řekl, stvořeny jsou 

Př. 7, 4. rci moudrosti: Sestra má jsi 
Kaz. 2, 2. smíchu jsem řekl: Blázníš
— 15. řekl jsem v srdci: I to j. marnost 

Iz. 3,10. rcete spravedlivému: Dobře bude
— 4, 1. sedm žen — a řeknou: Chléb svůj
— 25, 9. řekne v ten den: Aj, Bůh náš
— 40, 6. řekl: Co mám vola ti?
— 46,11. řekl jsem, a dovedu toho
— 49, 4. řekl jsem: Nadarmo jsem pracoval 
—• 62,11. rcetež dceři Siónské: Aj, spasitel
— 65, 1. národu řekl jsem: Ted jsem 

Jer. 2, 6. neřekli: Kde j. H.? 8.
— 18,10. dobrodiní, kt. bych řekl učiniti
— 23, 34. toho, kt. řekl: Břímě H., trestati b. 

Pláč 3, 37. kdo j., ježto když řekl, stalo se 
Ez. 3,18. bych já řekl bezbožnému: Umřeš 
Jon. 4, 2. H., zdaliž jsem toho neřekl
Mat. 4, 3. rciž, ať kamení toto Chlebové j.
— 5,22. kdož by řekl bratru svému: Ráchá!

kdož by řekl: Blázne!
— 8, 8. toliko rci slovo; Luk. 7, 7.
— 9, 5. co j. snáze ř.: Odpuštěniť jsou

či-li ř.: Vstaň a choď; Mk. 2, 9.
— 12, 32. řekl slovo proti Synu člověka
— 15, 5. kdož by koli řekl otci neb mateři
— 20,21. řekl jemu: Rci, ať tito dva synové
— 21,21. kdy byste i této hoře řekli
— 22, 44. řekl Pán Pánu mému; Mk. 12, 36.

Luk. 20, 42. Sk. 2, 34.
—■ 24, 5. mnozí přijdou, řkouce: Jáť jsemKr.
— 23. řekl-li by vám kdo: Aj, tutoť j.; 26.
— 26,25. ty jsi řekl! 64.

Mk. 4, 39. přimluvil větru, a řekl moři 
Luk. 18, 4. potom řekl sám v sobě (soudce)
— 20, 5. jestliže bychom řekli: S nebe
— 23, 30. počnou ř. k horám: Padněte na nás! 

Jan 2, 5. což by koli vám řekl, učiňte
— 8, 55. kdy bych řekl, že ho neznám
— 11,14. řekl jim Ježíš zjevně: Lazar umřel
— 40. všakť jsem řekl, že budeš-li věřiti
— 42. pro zástup řekl jsem, aby věřili 

ftím. 7, 7. by byl zákon neřekl: Nepožádáš
— 10,19. ano první Mojžíš řekl

1 Kor. 12, 3. žádný nemůže ř. Pán Ježíš
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1 Koř. 15, 35. ale řekneť někdo: Kterakž vstanou 
Žid. 1, 5. kterému kdy z andělů řekl; 13.
— 8, 5. jakož Mojžíšovi od B. řečeno 

Jak. 4,15. místo toho, co byste měli ř.
Zj. 22,17. Duch i nevěsta řkou: Pojď!

kdož slyší, rciž: Přijď!

Řičeti.
1 Sam. 6,12. šly upřímo krávy ř-íce

Říčice.
Am. 9, 9. tak jako zmítáno bývá na ř-i 

Říditi.
Ž. 112, 5. dobrý ř-í své věci se soudem 

Říkati.
2 M. 5,16. ř-ají nám: Dělejte cihly
5M. 8,17. aniž ř-ej v srdci svém: Moc má
— 9, 4. neř-ejž v srdci svém, řka 

Job 35,10. žádný neř-á: Kde j. Bůh
— 37, 5. (Bůh silný) sněhu ř-á: Buď 

ž. 11, 1. kterakž ř-áte duši mé: Uleť
— 14, 1. ř-á blázen v srdci svém; 53, 2.
— 40,16. ř-ajíce: Hahá, hahá!
— 85, 9. poslechnu, co ř-á Bůh ten silný
— 90, 3. ř-a je: Navraťtež se zase, synové 

Př. 3,28. neř-ej bližnímu svému: Odejdi
— 9, 4. moudrost bláznivým ř-á: Pojďte 
—- 16. bláznivému ř-á: Voda kradená

Iz. 5,20. kt. ř-ají zlému dobré a dobrému
— 8,12. neř-ejte: Spuntování!
— 14,16. tebe spatřovati budou ř-ajíce
— 29,16. zdali ř-á dílo o dělníku svém

účinek ř-á-liž o učiniteli svém
— 40,27. pročež tedy ř-áš, Jákobe

45,10. kt. ř-á otci: Co zplodíš?
— 47,10. ř-š: Žádný mne nevidí 

Jer. 1, 7. neř-ej: Dítě jsem
— 2,27. ř-ají dřevu: Otec můj jsi 

Mich. 4, 2. půjdou lidé mnozí ř-ajíce
Mal. 1, 2. ř-áte; 7. 12. 13. 2, 14. 17. 3, 7. atd. 
Mat. 5, 21. že ř-áno j. starým; 27. 33.
— 6, 31. nepečujtež tedy, ř-ajice
— 7,21. ne každý, kdož mí ř-á: Pane 

Luk. 3, 8. neř-ejtež u sebe; Mat. 3, 9.
— 6, 46. co mi ř-áte: Pane, Pane
—. 8,30. otázal se ho Ježíš: Jakť ř-ají? 

lK or. 3, 4. když někdo ř-á: Já jsem Pavlův 
Jak. 1,13. žádný neř-ej, že by od B. pokoušín
— 4,13. nuže vy, kt. ř-áte: Dnes neb zítra

Říkávati.
Job 1, 5. ř-al Job: Snad zhřešili synové 
Pláč 2,15. to-li j. to město, o němž ř-ali

Řím.
Sk. 18, 2. aby všickni židé z Ř-a vyšli
— 19,21. musimť také i na Ř. pohleděti
— 23,11. tak musíš svědčiti i v Ř-ě
— 28,14. tak jsme se k Ř-u brali; 16.

Řím. 1, 7. všechněm, kt. jste v Ř-ě

Řím. 1,15. vám, kt. v Ř-ě jste, zvěstovati ev.
2 Tim. 1,17. (Oneziforus) přišed do Ř-a

Říman.
Jan 11, 48. přijdou Ř-é a odejmou místo naše
Sk. 2,10. příchozí Ř-é, Židé
— 16,21. poněvadž jsme Ř-é
— 37. nás lidi Ř-y, vsázeli do žaláře
— 38. báli se, uslyšavše, že by Ř-é byli
— 22,25. sluší-liž vám, člověka Ř-a mrskati?
— 26. nebo člověk tento j. Ř.
— 22,27. pověz mi, jsi-li ty Ř.?
— 29. hejtman bál se, zvěděv, že j. Ř.
— 23,27. zvěděv, že j. Ř.
— 25,16. není obyčej Ř-ům, vydati na smrt
— 28,17. vydán jsem v ruce Ř-ům

Řízeiií.
Př. 16,33. od H-a všecko ř. jeho (losu) 

Řkoucí.
Iz. 30,21. slýchati slovo tobě po zadu ř-ích
— 40, 6. hlas ř-ího: Volej

Mat. 3,17. a aj, hlas s nebe, ř.; Luk. 3, 22.
— 17, 5. hlas z toho oblaku ř.; Mk. 9, 7.

Luk. 9, 35.

Řvaní.
Soud. 5,16. poslouchaje ř. stád
1 Sam.15,14. jaké je to ř. volů
Job 3,24. rozchází se jako voda ř. mé
— 4,10. ř. lva a hlas lvice

Př. 19,12. jako ř. mladého lva; 20, 2.
Iz. 5,29. ř. jeho ř. lva
Ez. 19, 7. zpustla země od hlasu ř. jeho

Řváti.
Job 6, 5. řve divoký osel nad travou?

řve-liž vůl nad pící svou? 
ž. 38, 9. řvu pro úzkost srdce svého
— 42, 2. jakož jelen řve, dychtě po

tak duše má řve k tobě, ó Bože
— 74, 4. řvali nepřátelé tvoji

Př. 5,11. i řval bys naposledy, když bys 
Iz. 5,29. ř. bude jako lviČata
— 15, 5. srdce mé řve nad Moábem 

Jer. 25,30. H. s výsosti ř. bude
mocně ř. bude z obydlí svého 

Oz. 11,10. on ř. bude, že se strachem 
Joel 3,16. H. ř. bude ze Siona; Am. 1, 2. 
Am. 3, 8. lev řve, kdož by se nebál?
Zj. 10, 3. (anděl) volal, jako by lev řval

Řvoucí.
Soud. 14, 5. aj, lev mladý ř. potkal se s ním 
Ž. 22,14. jako lev ř.; Ez. 22, 25.
— 104,21. lvíčata ř. po loupeži

Př. 28,15. lev ř. j. panovník bezbožný 
Oz. 11,10. půjdou za H. ř-ím jako lev 
Sof. 3, 3. knížata jeho jsou lvové ř.
1 Petr 5, 8. ďábel jako lev ř. obchází
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S.
Sába.

1 M. 10, 7. synové Chusovi: S.; 1 Par. 1, 9.
synové Regmovi: S.; 1 Par. 1, 9.

— 25, 3. Jeksan zplodil S-u; 1 Par. 1, 32.
1 Kr. 10, 1. královna ze S-y přijela; 2 Par. 9,1. 
Iz. 43, 3. dal jsem S-u místo tebe
— 60, 6. všickni ti ze S-y přijdou 

Jer. 6,20. k čemuž mi kadidlo ze S-y 
Ez. 38,13. S. a Dédan, a kupci mořští

Saban.
4 M. 32, 3. S. a Nébo a Beon 

Sabata.
1 M. 10, 7. synové Chusovi: Evila, S.; 1 Par.l, 9. 

Sabatacha.
1 M. 10, 7. synové Chusovi: S.; 1 Par. 1, 9.

Sabejský.
Job 1,15. S-ští; 6, 19. 2. 72, 10.
2. 72,10. králové S-ští dary obětovali 
Iz. 45,14. S-ští, muži veliké postavy 
Ez. 27,22. kupci S-ští i Ragmejští; 23.
Joel 3, 8. prodadí je S-ým

Sádlo.
2. 63, 6. jako tukem a s-em sytila by se

Sádoch.
2 Sam. 8,17. S. a Achimelech kněžími; 15, 35.
— 15,24. byl S. a Levitové s ním (s Davidem)
— 25. řekl S-ovi: Dones truhlu B.
— 29. donesl S. truhlu B. do Jeruzal.
— 35. však tam budou s tebou S. a
— 18,19. Achimaas, syn S.
~  20,25. S. a Ab. kněžími; 1 Kr. 4, 4.

1 Kr. 1, 8. S. kněz; 34. atd. 2, 35. 1 Par. 6, 8.
S. a Nátan nebyli s Adon.; 26.

— 45. pomazali jej S. a Nátan
— 2,35. S-a ustanovil; 1 Par. 29, 22.
— 4, 2. Azariáš syn S-ův knížetem

2Kr. 15, 33. Jerusa, dcera S-ova; 2 Par. 27, 1.
1 Par. 6, 8. Achitob zplodil S-a; 12. 53.
— 12,28. S. mládenec rek udatný
— 15,11. povolal David S-a a Abiatara
— 16,39. S-a a bratři jeho za kněži
— 24, 3. S-a ze synů Eleazarových
— 27,17. nad pokolením Aronovým S.

2 Par. 31,10. AzariáŠ, kněz nejv. z domu S. 
Ezd. 7, 2. (Ezdráš) syn Saraiáše, syna S-ova 
Neh. 3, 4. opravoval S.; 29.
— 10,21. potvrzovali (smlouvu): S. atd.
— 11,11. Saraiáš, syn Helkiáše, syna S.
— 13,13. ustanovil úředníky: S-a učitele 

Ez. 40, 46. kněži synů S-ových; 43, 19. 44, 15.
— 48,11. posvěcenému ze synů S-ových 

Mat. 1,14. S. zplodil Achima

Saducejský,
Mat. 16, 6. varujte se kvasu s-ého; 11.
—• 22,34. že by k mlčeni přivedl s-é 

Sk. 5,17. jenž byli s-é sekty

Saduceus.
Mat. 3, 7. uzřev mnohé ze s-ů, že jdou
— 16, 1. s-ové, pokoušejíce, prosili ho
— 12. od učení farizeů a s-ů
— 22,23. s-ové praví, že není z mrtvých vstá

ní; Mk. 12, 18. Luk. 20,27. Sk. 23, 8. 
Sk. 4, 1. přišli na ně kněži a s-ové 
—• 23, 6. že tu byla jedna strana s-ů
— 7. rozbroj mezi farizei a s-i

Safan.
2Kr. 22, 3. poslal S-a písaře; 2 Par. 34, 8.
— 8. dal knihu S-ovi; 2 Par. 34, 15.
— 12. rozkázal synu S-ovu a S-ovi písaři
— 25,22. syna S-ova; Jer. 39, 14. 40, 11. 41,2. 

Jer. 26,24. ruka A., syna S-a, byla při Jer.
— 29, 3. poslal po Elasovi, synu S-ovu
— 36,10, v pokoji Gemariáše, syna S-ova; 12. 

Ez. 8,11. s Jazaniáš., synem S-ovým, stáli
Safat.

4 M. 13, 6. z pokolení Simeon: S.
1 Kr. 19,16. pomažeš Elizea, syna S-ova 
2Kr. 6,31. hlava Elizea, syna S-ova 
1 Par. 3,22. synové Semaiášovi: S.
— 5,12. Janai a S. v Bázan zůstali
— 27*29. nad skoty v údolích: S.

Safenat Paneach.
1 M. 41,45. dal jméno Jozefovi S. P.

Safir.
Mich. 1,11. ty, kteráž bydlíš v S., zajdi 

Sahati.
Př. 31,19. rukama svýma s-á ke kuželi 
Jer. 6, 9. s-ej rukou jako ten, kt. sbírá 

Sáhuouti.
2 M. 34,24. aniž kdo s-e na zemi tvou 
Soud. 3,21. s-a Ahod rukou levou, vzal meč 
Pis. 5, 4. milý můj sáhl skrze dvéře
Iz. 11, 8. s-e do díry bazališkovy
— 14. na Idumejské s-ou rukou 

Sk. 18,10. žádnýť nes-e na tebe

Salamiel.
4 M. 1, 6. z Simeonova S.; 2, 12. 7, 36. 41.

10, 19.
Salaš.

ž. 120, 5. přebývati v s-ích Cedarských 
Am. 1, 2. budou kvíliti s-ové pastýřů

Salatiel.
1 Par. 3,17. S. syn Jekoniáše; Mat. 1, 12.
Luk. 3,27. kt. byl S-ův, kt. byl Neriův 

Sále.
1 M. 10,24. S. zplodil Hebera; 11, 14. Luk. 3,35.
1 Par. 1,18. Arfaxad zplodil S., S. Hebera; 24. 

Salef.
1 M. 10,26. a S-a

Sáleoha.
Joz. 13,11. všecken Bázan až do S.
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Sálem (místo).
1 M. 14,18. Melchisedech, král S.; Žid. 7, 1. 2. 
2. 76, 3. v S. j. stánek jeho

Sálem (živočich).
3M. 11,22. jisti budete: s., chargol 

SalfacL
4 M. 26,33. S. neměl synů; 27, 1. Joz. 17, 3.
— 27, 7. dobřeť mluví dcery S.
— 36,11. dcery S. vdály se za syny

Sálim.
1 Sam. 9, 4. prošli zemi S.; Jan 3, 23.

Salisa.
1 Sam. 9, 4; prošel (Saul) až do země Š. 

Sallum.
2Kr. 15,10. spikl se proti němu S.
— 13. S. kraloval léta 39. UziáŠe
— 14. porazil S. v Samaří
— 22,14. manželce S-a; 2 Par. 34, 22.

1 Par. 2,40. Sismai zplodil S-a
— 4,25. synové Simeonovi: S. atd.
— 6,12. Sádóčh zplodil S-a
— 7,13. synové Ňeftalímovi: S.
— 9,17. vrátní: z nichž byl S. kníže; 19.
— 31. prvorozený S-a Choritského

2 Par. 28,12. EzechiáŠ, syn S-ův
Ezd. 2,42. synů S-ových; 10, 24. Neh. 7, 45. 

Jer. 35, 4.
— 7, 2. syna S-ova, syna Sádochova 

Ezd. 10, 42. zapudili ženy cizozemky: S.
Neh. 3,12. podlé něhož opravoval S.
Jer. 22,11. takto praví H. o S-ovi
—  32, 7. Chanameel, syn S-a

Salma.
1 Par. 2, 54. synové S-y: Betlémští 

Salmanazar.
2Kr. 17, 3. S., král Assyrský; 18, 9.

Salmon (osoba).
Rut 4,20. Názon zplodil S-a; S. Bóza; 21.

1 Par. 2, 11. Mat. 1, 4. 5. Luk. 3, 32. 
Salmon (hora).

2. 68,15. zbělíš jako sníh na hoře S. 
Salmóna.

Sk. 27, 7. podjeli jsme Krétu podlé S-y 
Salmtm. Salmuna.

Soud. 8, 5. honím Zebaha a Š-a; 21.
— 6. což moc S-ova j. v ruce tvé? 15.

2. 83,12. nalož s nimi jako se S-ou
Salome.

Mk. 15, 40. mezi nimiž byla S.; 16, 1. 
Salumit.

3 M. 24,11. S., dcera Dabri z pokolení Dan.
Sám.

A. Sám.
1 M. 19, 9. s. se dostal sem pohostinu
2 M. 5, 7. jdou s-i a sbírají slámu
— 11. s-i jděte, beřte sobě slámu
— 10,11. jděte vy s-i muži, a služte H.

3M. 13,46. s. bydliti bude viiě za stáný

4 M. 23, 9. lid ten s. bydli
5M. 1, 9. nemohut s. nésti vás
— 8, 3. ne s-ým chlebem živ bude člověk
— 29,14. ne s vámi s-ými učiním smlouvu
— 32,12. H. s. vedl jej
— 39. já jsem s., a není Boha kromě 

Joz. 22,20. on s. jeden nezahynul
Soud. 6,40. a bylo s-o rouno suché
1 Sam. 7, 3. služte H. s-ému; 4.
— 10,19. kterýžto s. vyprošťuje vás
— 21, 1. cože to, že jsi s.?

2 Sam. 7,11. on s. tobě dům vzdělá
— 28. ty s. jsi Bůh a slova tvá pravda
— 18, 3. ty s. jsi jako z nás 10.000
— 25. jest-liť s., dobré poselství nese 

lK r .  8,39. ty s. znáš srdce všech
—> 14,13. ten s. z domu Jerob. do hrobu
— 16. s. hřešil, i v hřích uvodil; 15, 30.
— 18,22. já s. toliko pozůstal jsem
— 19,10. i zůstal jsem já s.

2 Kr. 19,15. ty jsi s. Bůh všech království;
Iz. 37, 16.

— 19. že jsi ty s., H., Bohem
— 29. jíte, což se s-o rodí

jíte 2. roku, co s-o vzchází
2 Par. 6,30. ty s. znáš srdce lidská
— 33,13. poznal, že s. H. j. Bohem 

Ezd. 4, 3. my s-i stavětí budeme H.
Neh. 9, 6. ty jsi H., s. ten jediný
Est. 1,16. ne proti s-ému králi zavinila
Job 1,15. utekl jsem toliko já s.; 17. 19.
— 9, 8. on roztahuje nebe s.
— 13,16. onť s. jest spaseni mé
— 15,19. jimž s-ým dána byla země
— 35,14. s. se sebou vejdi v soud

2. 4, 9. ty, H., s. způsobíš mi bydlení
— 48, 6. s-i to uzřevše, se divili
— 51, 6. tobě s-ému zhřešil jsem
— 59, 6. s. ty, H. B. zástupů, prociť
— 72,18. Bůh, kt. s. čini divné věci
— 83,19. ty, kt. s. jméno máš H.
— 86,10. činíš divné věci, ty jsi Bůh sám
— 136, 4. oslavujte toho, kt. s, činí divy
— 137, 6. jestli v s-ém Jer. nebudu míti
— 148,13. vyvýšeno j. jméno jeho s-ého

Iz. 2,11. H. s. vyvýšen bude v ten den; 17.
— 3, 9. s-i na sebe uvodí zlé
— 28,19. s. strach k srozumění poslouží
— 46, 4. já s., až do šedin já ponesu
— 49,21. pozůstala jsem sama jediná
— 63, 3. pres jsem tlačil s.
— 10. s. bojoval proti nim (Duch sv.) 

Jer. 23,21. jsem neposílal, s-i běželi
— 44,14. nenavrátí se, než kt. s-i ujdou 

Ez. 32,10. každý s. za sebe v den pádu 
Dan. 10, 7. viděl jsem já s. vidění to
Oz. 8, 9. k Assurovi, který jest s. svůj
Mat 4, 4. ne s-ým chlebem živ bude; Luk. 4,4.
— 10. jemu s-u sloužiti budeš; Luk. 4, 8.
— 12, 45. sedm horších nežli s.; Luk. 11, 26.
— 14,23. když byl večer, s. byl tam
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Mat. 17, 8. neviděli, než s-ého Ježíše; Mk. 9,8.
— 18,15. potresci mezi sebou a jím s-ým
— 23,13. s-i do král. neb. nevcházíte

Mk. 2, 7. odpustiti, jediné s. Bůh? Luk. 5,21.
— 4,10. když byl s., tázali se ho 

Luk. 4,23. lékaři, uzdrav se s.
— 9,36. nalezen j. Ježíš s.
— 22, 71. však jsme s-i slyšeli z úst jeho 

Jan 4, 42. věříme; nebo s-i jsme slyšeli
— 6,15. Ježíš ušel na horu s. jediný
— 12,24. neumře-li, onoť s-o zůstane
— 17, 3. aby poznali tebe s-ého B.

Sk. 16,37. nech ať s-i přijdou a vyvedou nás
— 18,15. vy s-i k tomu přihlédněte 

ftím. 2, 3. s. totéž čině, že ujdeš?
— 16,27. s-ému moudrému Bohu sláva;

1 Tim. 1, 17. Juda 25.
1 Kor. 6,19. nejste s-i svoji
2 Koř. 10,12. s-i sebou sebe měří
1 Tim. 6,15. s. mocný, Král kralujících
— 16. kt. s. má nesmrtedlnost 

Juda 4. toho, kt. j. s. H., zapírají 
Zj. 15, 4. Pane, ty s. svátý jsi

B. Sám sebe; sám sobě, sám nad sebou. 
1 M. 26, 9. nebo jsem řekl s. u s.
3 M. 19,18. milovati budeš bližního jako sebe

s-ého; 34. Mat. 19, 19. 22, 39. Mk. 12, 
31. Luk. 10, 27.

— 25, 5. což se s-o od s. zrodí obilí
1 Sa-m.18, 1. že ho zamiloval J. jako sebe s-ého
— 25, 33. abych nemstil s. sebe

1 Kr. 2,23. s. proti sobě mluvil Adoniáš 
Job 7,20. abych s. sobě byl břemenem
— 14,19. což s-o od sebe roste

2. 35,13. s. u sebe za ně často se modlil
— 100, 3. on učinil nás, a ne my s-i sebe 

Př. 3, 7. nebývej moudrý s. u sebe
— 26, 5. aby s. u sebe nebyl moudrý; 12.
— 16. moudřejší j. lenivý u sebe s.

28,11. moudrý j. u sebe s. muž bohatý
— 30,12. j. pokolení čisté s-o u sebe

Iz. 5,21. běda těm, kt. jsou moudří s-i u sebe
— 37,30. jisti, co s. od sebe zroste
— 47,14. nevychvátí ani s-i sebe 

Jer. 37, 9. nesvoďte s-i sebe říkajíce 
Ez. 14,14. vysvobodili by s-i sebe; 20.
— 34, 2. běda pastýřům, kt. pas. s-i sebe; 8. 

Ab. 2,10. zhřešil sobě s-ému
Mat. 3, 9. že můžete řikati s-i u sebe
— 9, 3. řekli s-i v sobě
— 12,25. království rozdělené s-o proti sobě;

Mk. 3, 24. atd. Luk. 11, 17. atd.
— 16,24. zapřiž s. sebe, a vezmi kříž svůj
— 19,12. kt. se s-i v panictví oddali 

Mk. 15,30. spomoz sobě s-ému; Luk. 23, 35.
— 31. s. sobě pomoci nemůže 

Luk. 12,57. proč i s-i od sebe nesoudíte
— 23,28. raději s-y nad sebou plačte 

Jan 1,22. co pravíš s. o sobě?
— 5,19. nemůže Syn s. od sebe nic činiti
— 7,17. či-li mluvím já s. od sebe?

Jan 10,18. pokládám ji s. od sebe
— 17,19. posvěcuji sebe s-ého za ně
— 18,34. s-li od sebe to pravíš? 

ftím. 2, 5. shromažďuješ s. sobě hněv
— 14. s-i sobě zákonem jsou
— 11,25. abyste nebyli s-i u sebe moudří
— 12,17. nebuďte opatrní s-i u sebe
— 14, 7. žádný z nás není s. sobě živ
— žádný sobě s. neumírá

14. nic nečistého není s-o ze sebe
— 22. mějž ji (víru) s. u sebe

1 Kor. 4, 3. aniž s. sebe soudím
— 11, 28. zkusiž tedy s. sebe člověk
— 31. kdy bychom se s-i rozsuzovali

2 Kor. 4, 5. ne s-i sebe kážeme, ale Krista
— 5,15. aby již ne s-i sobě živi byli
— 8, 5. s-i sebe nejprve dali Pánu 

Gal. 6, 1. prohlédaje s. k sobě, abys i ty
— 4. tehdy s. v sobě chválu míti bude 

Ef. 2, 8. ne s-i ze sebe, dar j. to Boži
— 5,25. vydal sebe s-ého za ni 

Fil. 2, 7. ale s-ého sebe zmařil 
Tit. 2,14. dal sebe s-ho za nás
Žid. 1, 3. očištění hříchů skrze sebe s-ého
— 7,27. jednou s-ého sebe obětovav
— 9,26. skrze obětováni sebe s-ého

Jak. 1,22. ne posluchači, oklamávajíce s-i sebe
— 2,17. tak i víra mrtvá j. s-a v sobě

1 Jan 1, 8. s-i se svodíme, a pravdy v nás 
Juda 12. s vámi hodujíce, s-i se pasou
— 19. ti, kt. se s-i odtrhují

Samareus.
1 M. 10,18. Kanán zplodil S-a; 1 Par. 1, 13. 16.

Samaritán.
Luk. 10,33. S. jeden, cestou se ubíraje
— 17,16. díky čině jemu: a ten byl S.

Jan 4, 9. neobcují Židé se S-y
— 39. mnozí ze S-ů uvěřili v něho
— 40. když k němu přišli S-i, prosili
— 8, 48. že jsi ty S. a ďábelství máš?

Samaritánka.
Jan 4, 9. ty žádáš nápoje od ženy S-y?

Samaritánský.
Mat. 10, 5. do měst S-ých nevcházejte
Luk. 9,52. vešli do městečka S-ého
Sk. 8,25. v městečkách S-ých kázali

Samaří.
1 Kr. 16,24. nazval jméno města toho S.
— 28. Amri pochován j. v S.; 22, 37.
— 29. kraloval nad Izraelem v S.; 22,52.
— 18, 2. byl hlad veliký v S.; 2 Kr. 6, 25.
— 20, 1. Benadad oblehl S.; 2 Kr. 6, 24.

2 Kr. 13, 6. háj ještě zůstával v S.
— 17, 5. král A. přitáhl do S.; 2 Kr. 18, 9. 

Iz. 10, 9. zdali není jako Damašek S.?
— 11. jako jsem učinil S. a modlám jeho
— 36,19. zdali vysvobodili S. z ruky mé? 

Ez. 16,46. sestra tvá starší j. S.
— 23, 4. jméno jejich: S. Ahola

O z. 8* 5. opustiť je těle tvé, ó S.
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Oz. 13,16. zpuštěna bude S.
Am. 3,12. synové Izr., sedící v S. lhostejně 
Mich. 1, 5. příčina zpronevěření? zdali ne S.?
— 6. obrátím S. v hromadu rumu 

Luk. 17,11. Ježíš šel skrze S. a Galilei 
Jan 4, 4. Ježíš musil jiti skrze S.
— 7. přišla žena ze S. vážiti vody 

Sk. 1, 8. budete mi svědkové i v S.
— 8, 5. Filip všed do města S., kázal
— 14. že by S. přijala slovo Boži
— 9, 31. sborové po všem J. i S. měli pokoj
— 15, 3. šli skrze Fenicen a S.

Samařský.
2Kr. 17,29. výsostí, jichž nadělali S-šti
— 21,13. vztáhnu na Jer. šňůru S-ou 

Ezd. 4,10. kt. rozsadil v městech S-ýčh
Iz. 8, 4. odejme loupeže S-é lid krále As.
— 9, 9. zvi Efraim i obyvatelé S-šti 

Oz. 7, 1. zjevuji se zlosti S-é
Jan 4, 5. přišel k městu S-ému, Sichar 
Sk. 8, 9. Šimon lid S. mámil 

Samcoložník.
1 Kor. 6, 9. 1 Tim. 1, 10.

Samec.
1 M. 6,19. s. a samice budou; 7, 2. 9. 16.
2 M. 12, 5. beránka bez vady, s-e ročního
— 13,12. což by koli bylo s-ů
— 34,19. všeliký s. v dobytku tvém

3M. 1, 3. s-e bez vady obětovati; 10. 22, 19.
5 M. 15,19. prvorozeného s-e posvětíš H.
Jer. 30, 6. vizte, rodívá-li s.
Mal. 1,14. fortelný, kt. maje v stádě s-e 

Samgar.
Soud. 3,31. 5, 6.

Samice.
1 M. 6,19. samec a s.; 7, 2. 9. 16.
3M. 5, 6. přinese s-i z dobytka drobného 

Samma.
1 M. 36,13. synové Rahuel.: S.; 17.1 Par. 1, 37.
1 Sam.16, 9. rozkázal Izai jiti S-ovi; 17, 13.

1 Par. 2, 13.
2 Sam.23,11. po něm byl S. Hararský; 33.
— 25. S. Charodský; 1 Par. 7, 37.

Sammot.
1 Par. 11,27. (udatní rytíři:) S. Charodský

Sammua.
4M. 13, 5. z pokolení Ruben: S.
2 Sam. 5,14. S. (Syn Davidův); 1 Par. 14, 4.
1 Par. 3, 5. tito se (Davidovi) zrodili v Jer.; S. 
Neh. 11,17. Abda, syn S., syna Galalova

Sámos.
Sk. 20,15. připlavili jsme se k S-u 

Samotný.
1 M. 2,18. neni dobré člověku býti s-ému 
2. 68, 7. Bůh s-é rozmnožuje v domy 
Kaz. 4, 8. jest s., nemaje žádného
— 10. běda s-ému, když by padl 

Iz. 60,22. s. rozmnoží se v tisíce 
Jer. 15,17. pro přísnost tvou s. sedám

Jer. 49, 31. nemá vrat, a s-í bydleji 
Pláč 1, 1. město lidné, jak s-é zůstalot

Samotracie.
Sk. 16,11. připlavili jsme se do S.

Samson.
Soud. 13,24. žena nazvala jméno jeho S.
— 14, 5. šel S. do Tamnata
— 12. řekl S.: Vydám vám pohádku
— 15, 4. S. nalapal 300 lišek
— 16. řekl S.: čelistí osličí hromadu
— 16, 2. povědino obyv. Gázy: S. přišel
— 3. spal S. do půlnoci
— 9. Filistínští na tě, S-e! 12. 14. 20.
— 25. zavolejte S-a, aby kratochvílil
—  28. volal S. k H.
— 29. objav S. oba sloupy

Zid. 11,32. nepostačí čas k vypravováni o S-i

Samuel.
1 Sam. 1,20. Anna nazvala jméno jeho S.
— 2,18. S. přisluhoval před H.
— 3, 4. zavolal H. S-e
— 6. opět pak H. zavolal S-e

vstav S., šel k Eli
— 10. H. řekl: S-i, S-i

odpověděl S.: Mluv, nebo slyší
— 15. ostýchal se S. oznámiti Eli
— 19. rostl S. a H. byl s nim
—- 7, 5. řekl S.: Shromažďte lid Izrael,
— 9. vzav S. beránka, obětoval
— 15. soudil S. Izraele
— 8, 1. když se sestaral S., ustanovil syny
— 9> 15. H. zjevil S-ovi prve než přišel Saul
— 10, 1. vzal S. nádobku oleje
— 15. co vám řekl S.? 25.
— 12, 1. mluvil S. k Izraelovi
— 11. poslal H. Jerobále, Jefte a S-e
— 13,11. řekl S.: Co jsi učinil?
— 13. řekl S. Saulovi: Bláznivě jsi učinil
— 15,11. rozhorlil se S.; 27. 34.
— 33. S. řekl: uvedl sirobu meč tvůj

rozsekal S. Agaga na kusy
— 35. plakal S. Saule
— 16,13. vzal S. roh s olejem

S. odŠel do Ráma
— 19,18. David přišed k S-ovi

on i S. bydlili v Náiot
— 25, 1. mezi tím umřel S.
— 28,11. řekl (ženě): S-e mi vyveď
— 14. srozuměl Saul, že by S. byl
— 16. řekl S.: Proč se mne dotazuješ?
— 20. Saul se ulekl slov S-ových

1 Par. 6,28. synové S-ovi: Vasni a Abia
— 9,22. vrátné, kt. nařídil David a S.
— 29,29. popsáni jsou v knize S-e

2 Par. 35,18. ode dnů S-e proroka
2. 99, 6. S. mezi vzývajícími jméno jeho 
Jer. 15, 1. byť se postavil M. i S. před oblič. 
Sk. 3,24. proroci od S-e předzvěstovali
— 13,20. dával soudce až do S-e

2id. 11,32. nepostačí čas k vypravováni o S-i
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Sanballat.
Neh. 2,10. když uslyšel S. Choronský; 19.

4, 1. 6, 1. atd. 13, 28.
— 6, 2. poslal S. ke mně; 14.
— 12. mluvil, že ho Tobiáš a S. najali

Sanir.
5 M. 3, 9. Amorejští říkají (Hermonu) S.
1 Par. 5,23. až do S., totiž hory Hermon 
Ez. 27, 5. z jedloví ze S. taflování tvá 

Sanitr.
Př. 25, 20. jako kdož ocet lije k s-u 
Jer. 2,22. bys ty se umyla s-em

Sápati.
Luk. 9, 39. nesnadno odchází od něho, s-aje jím

Sára, Sarai.
1M. 11,29. jméno ženy Abramovy S.; 31.
— 30. byla S. neplodná; 16, 1.
— 12,11. řekl k S.: Znám, že jsi krásné tváři
— 16, 2. povolil Abram řeči S.
— 17,15. manželce, nebudeš říkati Sarai

Sára bude jméno její
— 17. zda S. v 90 letech porodí?
— 18, 9. kde j. S., manželka tvá? 11—14.
— 10. syna mí ti bude S.; ftím. 9, 9.
— 13. proč se smála S.?
— 15. zapřela S., a řekla: Nesmála
— 20, 2. kdežto pravil Abram o S-e
— 14. Abimelech navrátil mu S-u
— 16. těmito věcmi S. poučena byla
— 21, 1. navštívil H. S-u, jakž řekl
— 2. porodila S. Abrahamovi
— 3. nazval syna, jehož porodila S., Izák
— 23, 1. živa byla S. 127 let
— 2. Abraham kvílil nad S-ou
— 19. pochoval Abraham S-u
— 24, 67. uvedl ji Izák do stanu S-y
— 25,10. tu pochován j. Abraham a S.; 49,31. 

Iz. 51, 2. pohleďte na S-u, kt. vás porodila 
ÍUm. 4,19. nehleděl na život S-y umrtvený 
Žid. 11,11. věrou S. moc ku početí přijala
1 Petr 3, 6. S. poslušná byla Abrahama

Saraiáš.
2 Sam. 8,17. S. písařem
2 Kr. 25,18. vzal S-e, kněze; Jer. 52, 24.

— 23. přišli ku GodoliáŠovi S.; Jer. 40, 8.
1 Par. 4,14. S. zplodil Joába; 35.
— 6,14. Azariáš zplodil S-e

S. zplodil Jozadaka 
Ezd. 2, 2. přišli s NehemiáŠem, S-em

— 7, 1. Ezdráš syn S-e; Neh. 10, 2.
Neh. 11,11. S. přední v domě B.
— 12, 1. tito kněži se navrátili: S.
— 12. kněži: z čeledi S-ovy, Meraiáš 

Jer. 36,26. přikázal král S-ovi
— 51, 59. kt. přikázal Jeremiáš S-ovi; 61.

byl S. kníže Menuchské

Sarasar.
2 Kr. 19,37. Adramelech a S., zabili jej;

Iz. 37, 38.

Sardis. Sardes.
Zj. 1,11. 3, 4.

Sardinský.
Zj. 3, 1. andělu církve S-é piš 

Sardiug.
2 M. 28,17. 39, 10. Ez. 28, 13. Zj. 4, 3. 21, 20. 

Sardonyx.
Zj. 21,20.

Sarepta.
1 Kr. 17, 9. 10. Abd. 20. Luk. 4, 26.

Sarezer.
Zach. 7, 2. poslal do domu Božího S.

Sargon.
Iz. 20, 1. Tartan, poslán jsa od S-a 

Sarion. Viz: Sirion.
Sáron.

Joz. 12,18. král S. jeden; 1 Par. 5, 16. 27, 29. 
Iz. 33, 9. S. učiněn bude jako poušť
— 65,10. budou mí ti S. za pastviště

Sarona.
Sk. 9, 35. kteří bydlili v Lyddě a v S-ě 

Sáronský.
Pis. 2, 1. já jsem růže S-á 
Iz. 35, 2. dána ji bude okrasa S-á 

Sartan.
Joz. 3,16. kt. leží k straně S.
1 Kr. 7,46. v zemi mezi Sochot a S.

Sárug.
1 M. 11,20. Réhu — zplodil S-a
1 Par. 1, 26. S., Náchor, Táre

Sáních.
Luk. 3, 35. kt. byl S-ův (Náchor)

Sarvie.
2 Sam. 2,18. tři synové S.; 1 Par. 2, 16.
— 3, 39. synové S. jsou nepovolní

8,16. Joáb, syn S.; 1 Par. 18, 15.
— 16,10. co vám do, toho, synové S.; 19, 22.

1 Par. 2,16. sestry jejich: S-ii a Abigail

Satan.
2 Sam.24, 1. nebo ponukl s. Davida
1 Par. 21, 1. s. povstal proti Izraelovi 
Job 1, 6. přišel také s. mezi nč; 2, 1.
— 12. vyšel s. od tváři H.; 2, 7.

Zach. 3, 1. ukázal s-a, stojícího po pravici
— 2. potresciž tě Hospodin, s-e 

Mat. 4,10. odejdiž, s-e, neboť psáno j.
— 12,26, jestliže s. s-a vymítá, proti sobě

j.; Mk. 3, 23. Luk. 11, 18.
— 16,23. jdi za mnou, s-e; Mk. 8, 33.

Mk. 1,13. na poušti pokoušin byl od s-a
— 3,26. povstal s. sám proti sobě
— 4, 15. přichází s. a vynímá slovo 

Luk. 10,18. viděl jsem s-a padajícího
— 11,18. jestližeť j. s. proti sobě rozdělen
— 13,16. tato dcera, kterou svázal s.
— 22, 3. vstoupil s. do Jidáše
— 31. s. vyprosil, aby vás tříbil
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Jan 13, 27. po skývě chleba vstoupil do něho s. 
Sk. 5, 3. AnaniáŠi, proč naplnil s. srdce 
ftím. 16,20. Bůh potře s-a pod nohy vaše
1 Koř. 5, 5. abyste vydali takového s-u
— 7, 5. aby vás nepokoušel s.

2 Koř. 2,10. abychom nebyli oklamáni od s-a
— 11,14. s. proměňuje se v anděla
— 12, 7. dán mi ]. osten do těla, anděl s.

1 Tes. 2,18. ale překazil nám s.
2 Tes. 2, 9. jeho příští j. podlé díla s-ova 
1 Tim. 1,20. kteréž jsem vydal s-u
— 5,15. již se některé uchýlily po s-u

Zj. 2, 9. Židé nejsou, ale zběř s-ova; 3, 9.
— 13. kdež jest stolice s-ova

tu, kdež bydlí s.
— 24. nepoznali hlubokosti s-ovy
— 20, 2. hada starého, k t  jest ďábel a s.
— 7. propuštěn bude s. z žaláře

Satanáš.
Luk. 4, 8. jdi pryč ode mne, s-i!
Zj. 12, 9. had, k t  slově ďábel a s.; 20, 2.

Saul.
1 M. 36,37. kraloval S. z Rohobot
— 46,10. S., syn ženy Kananejské; 2M. 6,15. 

4M. 26,13. S., z něhož čeleď Saulitská
1 Sam. 9, 2. (Gis) měl syna jménem S-e
— 3. ztratily se oslice otce S-ova
— 17. když Samuel uzřel S-e; 18.
— 24. jedl S. s Samuelem
— 10,11. zdali S. mezi proroky? 12. 19, 24.
— 21. přišlo na S-e, syna Gis; Sk. 13, 21.
— 11, 7. kdo by koli nešel za S-em
— 11. rozdělil S. lid na tři houfy
— 12. zdali S. kralovati bude?
— 13. S. řekl: Nebude žádný zabit
— 15. ustanovili S-e za krále

veselil se S. a vŠickni Izr.
— 13, 1. S. prvního léta kralováni
— 9. řekl S.: Přineste mně obět
— 13. řekl Samuel S-ovi; 15, 1. 26. 28,15.
— 15, 7. porazil S. Amalecha
— 9. zachoval S. Agaga
— 11. žel, že jsem S-e ustanovil za krále
— 24. řekl S. Samuelovi: Zhřešil jsem
— 31. pomodlil se S. H.
— 16,14. Duch Hospodinův odšel od S-e
— 23. míval S. polehčení
— 17, 2. S. a muži Izr. položili se v údolí
— 38. dal S. obléci Davida
— 18, 7. porazil S. svůj 1000; 21, 11. 29, 5.
— 8. rozhněval se S. náramně
— 9. S. zlobivě hleděl na Davida
— 10. duch B. zlý napadl S-e

S. měl kopí v ruce
— 19, 1. mluvil pak S. k Jonatovi
— 10. S. chtěl prohoditi Davida kopím
— 20,33. hodil S. kopím na něj
— 22,21. S. zmordoval kněží H.
— 22. že jistotně oznámí S-ovi
— 24, 5. David uřezal kus pláště S-ova
— 9. David volal za S-em

1 Sam.25, 44. S. Míkol dal Faltiovi
— 26, 7. S. spal, jsa vozy otočen
— 17. poznal S. hlas Davidův
— 21. řekl S.: Zhřešil jsem
— 25. řekl S. Davidovi: Požehnaný jsi
— 28, 3. S. vyplénil věštce a hadače
— 6. dotazoval se S. Hospodina
— 7. řekl S. služebníkům: Pohledejte
— 8. změniv S. oděv oblékl se
— 20. padl S. náhle
— 31, 2. stihali FiliŠtinŠtí S-e a syny jeho
— 4. pochytiv S. meč nalehl na něj;

2 Sam. 1, 6. 1 Par. 10, 4.
— 12. sňali tělo S-ovo i těla synů j.

2 Sam. 1,17. naříkal David nad S-em
— 3, 1. dům S-ův se umenŠoval
— 7. měl S. ženinu, jejíž jméno Rizpa
— 7,15. jako jsem je odjal od S-e
— 9, 3. jest-liž ještě kdo z domu S-ova
— 16, 5. muž z čeledi domu S-ova
— 21, 2. S. usiloval je vypléniti
— 14. pochovali je s kostmi S-ovými

1 Par. 5,10. ve dnech S-ových bojovali
— 8, 33. S. zplodil Jonatu, Melchisua

Ž. 18, 1. v němž ho vysvob. H. z ruky S-ovy
— 57, 1. když utekl před S-em 

Iz. 10,29. Gabaa S-ovo uteče
Sk. 7,58. u noh mládence, k t  sloul S.
— 8, 1. S. přivolil k usmrceni jeho
— 3. S. hubil církev
— 9, 1. S. dychtě po pohrůžkách
— 4. S-i, S-i, proč mi se protivíš?

22, 7. 26, 14.
— 8. vstal S., a neviděl
— 11. hledej v domě Judově S-e
— 17. S-i bratře, Pán J. poslal mne
— 19. zůstal S. v Damašku
— 22. S. více se zmocňoval
— 24. zvěděl S. o těch úkladech
— 26. přišed S. do Jer., pokoušel se
— 11,25. odšel Barnabáš hledati S-e
— 30. skrze Barnabáše a S-e
— 13, 1. v Antiochii proroci, jako S.
— 2. oddělte Barnabáše a S-e
— 7. povolav Barnabáše a S-e
— 9. S., kt. slově Pavel, naplněn Duchem
— 21. dal jim Bůh S-e, syna Cis
— 22,13. S-i, bratře, prohlédni

Sáveh.
1 M. 14,17. údolí S., k t  jest údolí královské 

Sázeni.
Kaz. 3, 2. Čas s. a čas vykopáni

Sázeti.
Job 5,11. s-i opovržené na místě vysokém
— 36, 7. s králi na stolici s-í je 

Iz. 17,10. kmen vinný přespolní s-iš

Sběhnou tL
1 M. 49, 4. prudce s-eš jako voda
Joz. 3,16. k moři slanému s-ly (vody)



658 Sběhnouti se —  Seba.

Sběhnouti se.
1 Sam.lO, 7. když s-ou se tato znamení

9. s-la se všecka ta znamení 
Iz. 55, 5. kt. tě neznali, k tobě se s-ou 
Mk. 9,15. s-še se, přivítali ho 
Sk. 19,32. nevěděli, proč se s-li
— 40. příčiny není, proč jsme se s-li
— 21,30. s-li se lidé

Ef. 4,13. až bychom se s-li v jednotu víry 
Sbíhati se.

Ž. 34, 6. k němu s. se budou 
Am. 3, 6. lid se strachem se nes-á?
Mk. 9,25. uzřev, že se s-á zástup

Sbírati.
2M. 5, 7. nechať sami s-ají sobě slámu
— 16, 5. což s. mají na každý den
— 21. s-ali to každého jitra

3M. 19, 9. s. pozůstalých klasů; 23, 22.
— 10. zrní vinice nebudeš s.; 5 M. 28, 30.

25, 3. s. úrody její (vinice)
4 M. 15, 32. an s-á dříví v den sobotní 
Soud. 9,27. (Sichemští) s-ali víno své 
Rut 2, 2. jdu na pole s. klasů
— 3. s-ala klasy na poli
— 7. prosím, nechť s-ám mezi snopy
— 8. dcero má, nechoď s. na jiné pole
— 15. (Rut) vstala, aby s-ala

přikázal Bóz: byť mezi snopy s-ala
— 16. upouštějte ze snopů, ať s-á
— 17. s-ala na poli tom až do večera

1 Kr. 17,10. žena s-ala tu dříví
12. s-ám dvě dřevě, abych šla 

Job 24, 6. z vinic bezbožníci s-ají 
Ž. 41, 7. srdce jeho s-á sobě nepravost
— 104,28. když jim dáváš, s-ají

Pis. 5, 1. s-ám mirru svou i vonné věci 
Iz. 10,14. s-ána bývají vejce opuštěná
— 13, 4. H. zástupů s-á vojsko k válce
— 17, 5. jako ten, jenž s-á klasy
— 33, 4. jako s-áni bývají chroustové
— 62, 9. kt. je s-ají, budou je piti 

Jer. 6, 9. ten, kt. víno s-á do putny
— 7,18. synové s-aji dříví
— 49, 9. kdyby ti, kt. s-ají víno; Abd. 5. 

Mat. 7,16. zdali s-ají s trní hrozny?
— 25,24. s-aje, kde jsi nerozsypal; 26.

Luk. 6, 44. nes-ají s trní fíků
ani s hloží s-ají hroznů

Sbírati se.
Ž. 59, 4. s-ají se proti mně mocni
— 140, 3. na každý den s-aji se k válce 

Mich. 4,11. s-ají se proti tobě národové
Sbírávati.

2 M. 16,26. po šest dní budete s.
Sbírka.

2 Par. 24, 6. snesli s-u Mojžíše; 9.
Řím. 15, 26. s-u učinili na chudé svaté
1 Kor. 16, 1. o s-ce na svaté, jsem nařídil

2. aby ne tehdáž s-y se dály
2 Kor. 8, 4. abychom tu s-u na se přijali

Sbor.
3 M. 23, 8. dne také sedmého s. svátý bude 
Sk. 9,31. tak s-ové měli pokoj
— 11,26. byli přes rok při tom s-u

2 Kor. 8,18. chválu v evangelium po s-ích
— 11,28. péče o všecky s-y

Gal. 1, 22. nebyl jsem známý s-ům žid.
3 Jan 10. ze s-u je vylučuje
Zj. 1, 4. Jan sedmi s-ům, kt. jsou v Azii; 11.
— 20. 7 hvězd jsou andělé sedmi s-ů

a sedm svícnů j. 7 s-ů 
Sceptrum. 

ž. 125, 3. nebude státi s. bezbožníků 
Scestný.

Iz. 32, 6. mluvil proti H. s-é věci 
Sceva.

Sk. 19,14. sedm synů žida, jménem S-y 
Scyta.

Kol. 3,11. kdežto není cizozemec a S. 
Sčísti.

1 M. 13,16. kdo bude moci s. prach země
15, 5. vzhlédniž k nebi, a sečti hvězdy, 

budeš-li jé moci s.?
3M. 27,23. sečte kněz summu ceny jeho
4 M. 4,23. sečteš je, kt. způsobní k boji
— 23,10. kdo sečte prach Jákobův?
— 26, 2. sečtěte všecko množství; 1, 2.

Joz. 8,10. Jozue sečti lid
2 Sam. 18 1. sečti David lid, kt. měl s sebou
— 24, 2. sečtěte lid; 1 Par. 21, 2.

1 Kr. 20,25. sečti sobě vojsko ze svých
1 Par. 21, 1. aby sečti lid Izr.; 2 Sam. 24, 1. 
ž. 22,18. mohl bych s. všecky kosti své
— 48,13. sečtěte věže jeho
— 87, 6. sečteť H. při popisu národy
— 139,18. chtěl-li bych je (myšleni B.) s.

Iz. 65,12. vás sečtu pod meč
Dan. 5,25. sčetl jsem, sČetl, zvážil
— 26. sčetl Bůh království tvé 

Zj. 13,18. sečtiž počet té šelmy
Viz: Sečten, sečtený.

Sčítati.
1 Sam.22,15. nes-ejž král takové věci 
ž. 55, 4. s-ají na mne lživé věci
— 147, 4. kt. s-á počet hvězd

Sdíleti se.
Neh. 8,10. s-ejíce se s těmi, kt. nemají 
Gal. 6, 6. s-ejž se ten, kt. naučeni přijímá

Sdílnost.
2 Kor. 9,13. chválí Boha z upřímné s-i 
žid. 13,16. na účinnost a s. nezapomínejte

Sdírati.
Mich. 3, 2. (přední) s-ají s lidu kůži jejich

Sear Jašub.
Iz. 7, 3. vstříc Achasovi, ty a S. J.

Seba.
1 M. 26,33. nazval ji (studnici) S.
Joz. 19, 2. přišlo v dědictví jejich S.
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2Sam.20, 6. hůře nám činiti bude S.
— 21. S. pozdvihl ruky proti Davidovi
— 22. sťavše hlavu S-y, vyhodili ji 

1 Par. 5,13. synové Gádovi: S.
Sebai.

1 M. 10,28. Jektán zplodil S.
Sebe. Sebou. Sobě.

1 M. 3, 6. dala i muži svému s sebou 
2M. 7, 9. ukažte od s. zázrak

30,38. kdo by co podobného k vůni sobě 
Soud. 5,16. hrdiny u s. jsou v podílu Ruben
2 Sam. 6,22. dí David: ponížím se u s. sám 
Job 2, 4. všecko člověk dá za s. samého
— 32,17. odpovím i já také za s.

Iz. 1,18. pojďtež, a poukažme sobě
— 45,23. skrze s. přisáhl jsem; Jer. 22, 5.
— 47,14. nevychvátí ani sami s. z plamene
— 48,11. pro s., pro s. učiním to

Jer. 30,21. Kdo by slíbil za s., že předstoupí? 
Oz. 1,11. ustanovice nad sebou hlavu 
Mát. 18,15. potresci mezi sebou a jím samým 
Mk. 9,50. pokoj mějte mezi sebou 
Luk. 23,39. spomoziŠ sobě i nám 
Sk. 20,28. buďtež s. pilni i stáda 
ilím. 12,16. ne vysoce o sobě smýšlejíce
— 15, 1. ne sami sobě se líbiti; 3.

1 Kor. 6, 7. soudy máte mezi sebou
— 11,29. odsouzení sobě jí a pije

2 Kor. 5,18. kt. smířil nás s sebou
— 19. v mír úvodě svět s sebou 

Gal. 5,13. skrze lásku posluhujte sobě 
Ef. 4,32. odpouštějíce sobě vespolek
2 Petr 2,10. sobě se zálibu jící

Viz: Sám.
Sebeon.

1 M. 36, 2. dceru Anovu, S-a Hevejského; 14.
— 20. synové Seir: S.; 1 Par. 1, 38.
— 24. synové S-ovi: Aia a Ana; 1 Par. 1, 40.

Sebia.
2Kr. 12, 1. jméno matky jeho S. z Bersabé 

Seboim.
1 M. 10,19. 5 M. 29, 23. Oz. 11, 8.
1 Sam.13,18. k údolí S. na poušť 

Seboimský.
1 M. 14, 2. král S.; 8.

Sebrán.
2 Sam.14,14. vody rozl. po zemi s-y b. nemohou 
Iz. 33, 4. s-a bude loupež vaše
— 49, 5. byť i nebyl s. Izrael

Jer. 8, 2. s-y ani pochovány; Ez. 29, 5.
Luk. 9,17. s-o j. drobtů, dvanácte košů 
Jan 15, 6. budou s-y a na oheň uvrženy

Sebrání.
Ž. 68, 31. zahub s. mocnýcii vůdců

Sebrati.
4M. 16,37. sbéře kadidlnice Š spáleniště 
But 2,17. což s-ala, to vymlátila
1 Sam.20,38. s-avši pachole Jonatovy střely 
2Sam.l2,28. sebera ostatek lidu

2 Sam.12, 29. s-av David všecken lid
— 21,13. kosti těch, kt. zvěšeni, s-ali

2 Kr. 22, 9. s-ali služebníci peníze
2 Par. 24,11. s-ali peněz velmi mnoho
— 34,17. s-avše peníze, co se jich nalezlo 

Př. 30, 4. kdo s-al vítr do hrstí svých?
Iz. 10,14. všecku zemi já jsem s-al
— 11,12. sbéře zahnané Izraelské
— 52,12. sbéře vás Bůh Izraelský 

58, 8. sláva Hospodinova sbéře tě
Ez. 22,21. sběru vás, a rozdmýchám oheň 
Mich. 2,12. sběru tě, Jákobe, docela
— 4, 6. sběru zase kulhavou

Ab. 1, 9. seberou jako písek zajaté 
Sof. 3,18. toužící po Jeruzalému sběru 
Mat. 14,20. s-ali drobtů; 15, 37. Mk. 6, 3̂.

8, 8. 19.
Jan 6,12. sbeřte ty drobty, kt. zůstaly; 13.
Sk. 28, 3. když Pavel s-al roždí
Zj. 14,18. sběř hrozny z vinice zemské
— 19. a s-al vinici země

Sebrati se.
Joz. 9, 2. s-ali se spolu, aby bojovali
— 10, 6. s-ali se proti nám králové 

Ez. 39,17. sbeřte se odevšad k obětem
Sečten.

1 M. 13,16. tedy i símě tvé s-o bude
4 M. 26,18. čeledi Gád, jakž s-i jsou
— 57. tito jsou s-i z Levitů

Mat. 10,30. vaši vlasové na hlavě s-i jsou

Sečtený.
4 M. 4,46. všech s-ých z Levitů
— 26, 7. čeledi Rubenovy bylo s-ých
— 54. děd. každému vedle počtu s-ých

1 Par. 21, 5. dal Joáb počet lidu s-ého Davidovi

Sedání.
1 Kr. 10, 5. (uzřevši) s. a stávání služebníků 
Iz. 37,28. s. tvé znám, 2 Kr. 19, 27.
Pláč 3,63. při s. jejich i povstání jsem 

písničkou
Sedati.

2 Par. 9,18. s obou stran, kdež se s-alo 
Job 29,25. s-al jsem na předním místě 
ž. 1, 1. na stolici posměvačů nes-á
— 26, 4. s lidmi marnými nes-ám
— 101, 6. s-ali se mnou pravdomluvní 

Jer. 15,17. nes-ám v radě posměvačů 
Pláč 5,14. starci s. v branách přestali
Ez. 33,31. s-jí před tebou (jako) lid můj, ale 
Mat. 20,21. ať s-a jí jeden po pravici tvé 
Luk. 14, 8. nes-ej na předním místě

Sedávati.
Ž. 137, 1. při řekách Babyl. jsme s-ali 
Mat. 26,55. každý den s-al jsem u vás 
Sk. 3,10. na almužně s-al u dveří

Sedechiáš.
1 Kr. 22,11. S. udělal rohy žel.; 2 Par. 18, 10.
— 24. S. dal Mich. políček; 2 Par. 18,23.

2 Kr. 24,17. změnil jméno, aby sloul S.
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2Kr. 25, 7. syny S-ovy zmordovali
S-e oslepili; Jer. 39, 7. 52, 11.

1 Par. 3,15. synové Joziášovi: třetí S.
— 16. synové Joakimovi: S.

2 Par. 36,10. ustanovil S-e nad Judou
11. v 21 letech S. počal kralovati;

2 Kr. 24, 18. Jer. 52, 1.
Jer. 1, 3. byl až do 11. léta S-e, krále
— 21, 7. dám S-e i lid v ruku Nabuchod.
— 29,21. o Ach. a S-ovi, kt. prorokují lež
— 22. nakládá s tebou jako se S-em
— 32, 4. S. neznikne Kaldejských
— 5. do Babylona zavede S-e
— 37, 1. potom kraloval král S.
— 39, 5. vojsko Kal. postihlo S-e; 52, 8.
— 6. zmordoval syny S-ovy; 52, 10.

Seděti.
1 M. 18, 1. Abraham s-ěl u dveří stanu
— 19, 1. Lot s-ěl v bráně Sodomské
— 38,21. nevěstka, kt. s-ěla na rozcestí

3 M. 15,20. na čem by koli s-ěla, nečisté
4 M. 22,22. (Balám) s-ěl na oslici své 
5M. 22, 6. matka s-ěla by na mladých
— 32,11. orlice s-í na mladých svých 

Soud. 5,17. Asser s-ěl na břehu mořském
1 Sam. 1, 9. Eli s-ěl na stolici
2 Sam. 7, 1. král s-ěl v domě svém 
1 Kr. 13,20. když s-ěli za stolem
2Kr. 7, 3. co tu s-íme, až bychom zemříti
— 14,10. seď v domě svém
— 19,15. kt. s-íš nad cherubíny; ž. 80, 2.

99, 1. Iz. 37, 16.
Ezd. 9, 3. s-ěl jsem zděšený; 4.
Job 2,13. s-ěli s nim na zemi sedm dni 
2. 18,11. sedě na cherubínu, letěl
— 29,10. H. nad potopou s-ěl, a bude s.
— 47, 9. Bůh s-í na trůnu svém svátém
— 55,20. Bůh s-i na trůnu od věčnosti
— 84,11. raději u prahu s. v domě Boha
— 107,10. s-í ve tmě a stínu smrti; Iz. 42, 7.
— 110, 1. seď na pravici mé; Mat. 22, 44.

Mk. 12, 36. Luk. 20, 42. Sk. 2, 34. 
2id. 1, 13.

Pis. 2, 3. v stínu jeho žádostivá jsem byla s. 
Iz. 3,26. spustlý na zemi s. bude
— 30, 7. síla jejich by byla s pokojem s.
— 40,22. kt. s-í nad okršlkem země
— 42, 7. kt. s-i ve tmách
— 47, 1. seď v prachu, dcero Babylonská
— 5. s-iž mlče, dcero Kaldejská
— 8. rozkošná, kt. s-íš bezpečně 

Jer. 8,14. proč my tu s-íme?
— 13,18. rci králi i král.: S-te na zemi
— 48,18. seď v žíni, dcero Dibonská 

Ez. 3,15. s-ěl jsem, kdež oni bydlili
s-ěl jsem 7 dní s užasnutím

— 28, 2. na stolici B. s-ím u prostřed moře 
Oz. 3, 3. mnoho dnů seď mi, nesmilni
— 12, 9. ještě-liž bych tě s. nechal v stán.
— 14, 7. kt. by s-ěli pod stínem jeho 

Jon. 4, 5k Jonáš s ě̂l pod ní v stínu

Mich. 4, 4. s. bude pod vinným kmenem
— 7, 8. s-im-li v temnostech, svítí mi H. 

Zach. 5, 7. žena s-ěla u prostřed té efi
Mat. 20,23. s. po pravici mé a; Mk. 10, 40.
— 21, 5. sedě na oslici; Jan 12, 15.

(Zach. 9, 9.)
— 23,22. přisahá skrze toho, kt. na něm s-í
— 26,69. Petr s-ěl vně v síně
— 27,19. když s-ěl na soudné stolici
— 36. s-íce, ostříhali ho

Mk. 4, 1. vstoupiv na lodi, s-ěl na moři
— 10,37. na levici tvé s-ěli (Mat 20, 21.)
— 46. Bartimeus slepý s-ěl podlé cesty;

Luk. 18, 35.
— 11, 2. oslátko, na kt. nižádný nes-ěl
— 12, 39. (chtějí) na předních stolicech s.
— 14,32. seďtež tuto, až se pomodlím
— 62. an s-í na pravici moci Boži
— 16, 5. uzřely mládence, an s-í na pravici
— 19. s-í na pravici Boží; 2id. 10, 12. 

Luk. 2,46. an s-í mezi doktory
— 7,32. dětem, kt. na rynku s-í
— 8,35. an s-í u noh Ježíšových
— 10,13. dávno by v žíni a popele s-íce
— 14, 9. s hanbou na posledním místě s.
— 22,27. ten-li, kt. s-í, čili kt. slouží?
— 30. abyste s-ěli na stolicích

Jan 6, 3. všel na horu Ježíš a tam s-ěl
— 11,20. Maria doma s-ěla

Sk. 2, 2. naplnil všecken dům, kdež s-ěli
— 23, 3. ty s-íš, soudě mne vedlé zákona 

Kol. 3, 1. kdež Kristus na pravici Boží s-í 
Zj. 3,21. dám jemu s. s sebou na trůnu

jako i já s-ím s Otcem svým
— 4, 2. na trůnu jeden s-ěl; 5, 7. 6, 16.
— 11,16. kt. před obličejem Božím s-í
— 14,15. k t s-ěl na oblaku; 16.
— 18, 7. s-ím královna, a nejsem vdovou
— 19,19. kt. s-ěl na tom koni; 21.

Sedící.
1 Sam. 4, 4. H., s-ího na cherubínech;

1 Par. 13,6.
1 Kr. 1, 48. H., kt. dal dnes s-ího na trůnu mém 
Zach. 9, 9. s. na oslu; (Mat. 21, 5. Jan 12, 15.) 
Mat. 4,16. s-ím v krajině a stínu smrti
— 9, 9. s-ího na cle; Mk. 2, 14. Luk. 5, 27.
— 11,16. dětem s-ím na ryncích; (Luk. 7, 32.)
— 20,30. dva slepí s. u cesty
— 26,64. s-ího na pravici moci B.; Mk. 14, 62. 

Luk. 1,79. aby se ukázal s-ím v temnostech 
Jan 6,11. rozdáv. učedlníkům, učedlníci s-ím
— 20,12. uzřela dva anděly v bílém rouše s. 

Zj. 4, 9. s. na trůnu; 10. 5, 1. 7, 10.
Sedlo.

1 M. 31, 34. Ráchel vložila modly pod s.
3 M. 15, 9. každé s., na němž by seděl ten 

Sedm.
1 M. 7, 4. po dnech ještě s-i dštiti budu
— 21,28. postavil Abraham s. jehnic
— 29,20. Jákob sloužil za Ráchel s. let
— 41, 2. vycháíelo s. krav pěkných
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1 M. 41,22. s. klasů vyrostlo ze stébla
— 30. po nich nastane s. let hladu

2 M. 12,15. s. dni přesné chleby jisti budete;
19. 13, 6. 3 M. 23, 6.

— 22,30. s. dni bude s matkou svou;
3 M. 22, 27.

— 29,37. s. dní očišťováni konati budeš 
3M. 12, 2. nečistá bude za s. dni
— 14,38. dá zavřití dům za s. dní
— 23, 42. v stáních zůstanete s. dní;

5 M. 16, 13.
— 25, 8. sečteš s. téhodnů let t. 7 krát 7 let 

4M. 23, 1. udělej mi tuto s. oltářů
5 M. 16,15. s. dní svátek světití H-u
— 28, 7. s-i Cestami utikati budou
— 25. jednou vytáhneš a s-mi utikati 

Joz. 6, 4. ať nesou s. trub z rohů beranich 
Soud. 16,13. s. pramenů z vlasů; 19.
1 Sam. 6, 1. truhla H. v krajině Filist s. měs.
— 13, 8. i očekával tu za s. dni

2 Sam.21, 9. kleslo těch s. spolu
— 24,13. aby přišel hlad za s. let

1 Kr. 19,18. zachoval jsem v Izr. s. tisiců 
Job 1, 3. měl dobytka s. tisíc ovec
— 2,13. seděli s nim s. dni a s. noci
— 5,19. i v s-i nedotklo by se tebe zlé 

Př. 9, 1. moudrost vytesavši sloupů s.
Kaz. 11, 2. dej částku s-i aneb osmi
Iz. 4, 1. chopí se s. žen muže jednoho
— 11,15. rozrazí ji na s. potůčků

Jer. 34,14. po vyplnění s-i let propouštívejte 
Ez. 40,22. vstupovalo se po s-i stupních 
Dan. 4,13. až by s. let vyplnilo se
— 9,25. do Mesiáše bude téhodnů s.

Mich. 5, 5. postavíme proti němu s. pastýřů 
Zach. 3, 9. s. oči; 4, 10. Zj. 5, 6.
Mat. 12, 45. vezme s sebou s. jiných duchů
— 15,36. s. chlebů; 16, 10. Mk. 8, 6. 20.
— 37. s. košů; Mk. 8, 8.
— 22,25. s. bratrů; 28. Mk. 12, 20. Luk. 20,29. 

Mk. 16, 9. z niž byl vyvrhl s. ďáblů; Luk. 8,2. 
Luk. 11,26. přijme k sobě jiných s. duchů 
ftim. 11, 4. pozůstavil jsem sobě s. tisiců
Zj. 1, 4. Jan s-i sborům, kt. jsou v Azii

od s-i duchů, kt. jsou před oblíc.
— 12. uzřel jsem s. svícnů zlatých
— 16. měl v pravé ruce s. hvězd
— 4, 5. jenž jsou s. duchů Božích
— 5, 1. knihu zapečetěnou s-i pečetmi; 5.
— 6. Beránek stojí maje s. rohů

s. očí, jenž jsou s. duchů Božích
— 8, 2. viděl jsem s. těch andělů

jimž dáno s. trub; 6.
— 10, 3. mluvilo s. hromů hlasy své; 4.
— 11, 3. zbito v tom zemětřesení s. tis. lidu
— 12, 3. hlav s.; 13, 1. 17, 9.

na těch hlavách s. korun
— 15, 1. s. andělů majících s. ran posled

ních; 6. 21, 9.
— 7. dalo s-i andělům s. koflíků
— 17, 9. s. hlav j. s. hor

Zj. 17,10. králů s. j.; pět jich padlo
— 11. šelma, onať j. osmý, a z těch s-i j.

Sedmdesáte.
1 M. 46,27. všech duši domu Jákob, bylo s.
— 50, 3. plakali ho Eg. za s. dní

2M. 15,27. kdež bylo 12 studnic a s. palm 
4M. 11,24. Mojžíš shromáždiv s. mužů; 16.
5M. 10,22. v s-i duších sstoupili do Egypta 
Soud. 1, 7. s. králů s uťatými palci
— 9,56. zmordovav s. bratří svých 

2Kr. 10, 7. zbili s. mužů
2. 90,10. všech dnů našich j. let s.
Iz. 23,15. v zapomenutí bude Týrus s. let 

do skonáni s-i let bude míti T.
Jer. 25,11. sloužiti budou králi Bab. s. let
— 12. po vyplněni s-i let trestatí budu
— 29,10. jak se jen vyplní Babyl. s. let 

Dan. 9,24. s. téhodnů odečteno j. lidu 
Mat. 18,22. až do s-ikrát sedmkrát
Luk. 10, 1. vyvolil Pán i jiných s.
Sk. 23,23. připravte jezdců s.

Sedmer. Sedmerý.
1 M. 7, 2. hovad čistých vezmeš s-o a s-o 
Př. 26,25. s-á ohavnost j. v srdci jeho 
Jer. 15, 9. zemdlí ta, kt. rodívala po s-ém 

Sedmeronásobně.
Ž. 79,12. odplať sousedům našim s.
Př. 6,31. postižen jsa, navracuje to s.

Sedmeronásobní.
Iz. 30,26. světlo slunce bude s.

Sedmiletý.
Soud. 6,25. volka toho druhého s-ého

Sedmkrát (e).
1 M. 33, 3. Jákob poklonil se až k zemi s.
3M. 4, 6. kr opiti jí bude s. před H.; 16, 14.
— 8,11. pokropil jím oltáře s.
— 26,18. s. více trestati vás budu 

Joz. 6,15. v den sedmý obešli město s.
2 Kr. 5,10. umej se s. v Jordáně
ž. 12, 7. stříbro přehnané a s. zprubované
— 119,164. s. za den chválím tě

Př. 24,16. s. padá spravedlivý, však zase 
Dan. 3,19. rozkázal rozpáliti pec s. více 
Mat. 18,21. odpustím jemu do sedmi-likrát?
— 22. nepravím tobě až do sedmikrát,

ale až do sedmdesátikrát s.
Luk. 17, 4. byť s. za den zhřešil a s. za den

Sedmnásobně.
1 M. 4,15. nad tím s. mštěno bude
— 24. s. pomštěno bude pro Kaina

Sedmý.
1 M. 2, 2. Bůh odpočinul v den s. 2 M. 20, 11.

31, 17. žid. 4, 4.
— 3. požehnal Bůh dni s-ému

2 M. 12,16. dne s-ého shromážděni svaté
— 13, 6. dne s-ého slavnost bude H.
— 16,26. den pak s. sobota j.; 20, 10.
— 27. dne s-ého vyšli někteří sbírat
— 20,10. dne s-ého odpočinutí j.; 5M. 5,14.
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2 M. 21, 2. s-ého (léta) odejde svobodný
— 23,11. s-ého léta ponecháš jí, ať odpočine
— 24,16. dne s-ého zavolal na Mojžíše
— 35, 2. ale v s. den mějte svátek

3 M. 14, 9. dne s-ého sholí vlasy své; 4 M. 6,9.
— 23, 8. dne s-ého sbor svátý bude
— 25, 4. s-ého léta sobotu odpočinuti

4 M. 19,12. očišťovati se bude dne s-ého; 31, 19.
5 M. 15, 1. každého léta s-ého odpouŠtěti
— 12. s-ého léta propustíš jej
— 16, 8. dne s-ého bude slavnost H. B.

2 Sam.12,18. dne s-ého umřelo dítě
Př. 6,16. s-á (věc) ohavnosti j. duši jeho 
Mat. 22,26. podobně i druhý až do s-ého 
Jan 4, 52. v hodinu s-ou přestala mu zimnice 

Sednouti.
2 M. 32, 6. sedl lid, aby jedl a pil
5 M. 6, 7. když s-eŠ v domu svém 
Př. 23, 1. když s-eš k jídlu s pánem 
Mal. 3, 3. s-a přeháněti bude stříbro 
Mat. 19,28. s-ete i vy na dvanácti trůnich 
Luk. 14,28. aby s-a, nepočetl nákladu
— 31. zdaliž nes-e, aby se poradil?
— 22, 69. s-e na pravici moci Boží 

Jak. 2, 3. ty s-i tuto poctivě
ty s-i tuto pod podnoží 

Sednutí.
2. 139, 2. ty znáš s. mé i povstání 

Seera.
1 Par. 7,24. S-u, kt. vystavěla Betoron 

Sefar.
1 M. 10, 30. jdeš k S. hoře na východ slunce

Sefarvaim.
2Kr. 17,24. přivedl lidi ze S.
— 18, 34. kde jsou bohové S.? Iz. 36,19.
— 19,13. kde j. král města S.? Iz. 37, 13.

Sefarvaimský.
2Kr. 17,31. S-Ští pálili syny své ohněm 

Sefatiáš.
2 Sam. 3, 4. pátý S., syn Abitál; 1 Par. 3, 3.
1 Par. 9, 8. Mesullam, syn S-e

12, 5. přišli k Davidovi: S. Charufský
— 27,16. nad Simeonskými S. syn Maachův 

Ezd. 2, 4. synů S-ových 372; Neh. 7, 9.
Jer. 38, 1. slyšel S. slova, kt. Jeremiáš mluvil 

Sefora.
2 M. 1,15. poručil babám, z nichž jedna S.

Ségor.
1 M. 13,10. 19,22. 23. 30.
5 M. 34, 3. údolí Jericha až do S.
Iz. 15, 5. srdce mé řve, až slyšeti v S.
Jer. 48,34. vydávati hlas od S. až do Choř.

Segorský.
1M. 14, 2. král S.; 8.

Sehlcen.
Job 37,19. za mne mluvil, jistě by byl s.
Oz. 8, 8. s. bude Izrael
Sof. 3, 8. ohněm s-a bude všecka země
2 Kor. 2, 7. aby přílišným zámutkem nebyl s.

Sehlcení.
2. 52, 6. miluješ všelijaké řeči k s.

Sehlcovati.
Kaz. 10,12. rtové blázna s-ují jej 
Am. 8, 4. vy, kt. s-ujete chudého 

Sehltiti.
2 Sam.20,19. proč usiluješ s. dědictví H.?
Job 1,16. rozpáliv se na služebníky, s-il je
— 5, 5. s-i násilník statek takových 

2. 21,10. H. v prchlivosti své s-i je
— 35,25. ať neříkají: S-ili jsme jej
— 56, 2. mne s. chce člověk
— 3. s. mne usiluji nepřátelé
— 57, 4. zachová mne od usilujícího mne s.
— 124, 3. tehdáž by nás byli za živa s-ili 

Př. 1,12. s-ime je jako hrob
Iz. 25, 8. s-í i smrt u vítězství
— 26,11. ohněm nepřátely své s-iš
— 42,14. s-ím vše pojednou 

Pláč 2; 16. říkajíce: S-me ji
Sehnaný.

Iz. 16, 2. bude Moáb jako pták s hnízda s.
Sehnati.

1 M. 29, 7. Čas, aby dobytek byl s-áii
— 8. až se všecka stáda seženou

Sehnouti.
1 M. 49,15. s-e rameno své k nošení 
Job 40, 7. pohled na pyšného a s-i jej 
ž. 17,13. s-i jej
— 18,40. povstávající proti mně s-1 jsi 

Iz. 25,12. výsost zdí tvých s-e
Sehnouti se.

Soud. 7, 6. s-uli se na kolena ku piti 
Iz. 51,23. s-i se, ať přes tě přejdeme 
Mk. 1, 7. nejsem hoden, s-a se, rozvázati 

Sehnut.
2. 20, 9. oni s-i jsou, a padli 
Iz. 2,17. s-a bude pýcha člověka:
— 5,15. tak s. bude Člověk

Sechania.
1 Par. 3,22. synové S-ovi: Semaiáš 

Šechem.
4 M. 26,31. S., z něhož čeleď S-ská
Joz. 17, 2. dostalo se i synům S. (dědictví)
1 Par. 7,19. synové Semidovi: S.

Seir.
1 M. 14, 6. (pobili) Horejské na hoře jich S.
— 32, 3. země $.; 33, 14. 4* M. 24, 18. 5 M.

2, 4. 33, 2. Joz. 11, 17. Soud. 5, 4. 
Iz. 21, 11.

— 36, 8. bydlil Ezau na hoře S.; 9.
— 20. synové S.: 21. 1 Par. 1, 38.

5 M. 1,44. potřeli vás na hoře S.
— 2, 1. obcházeli jsme horu S.
— 5. Ezau dal jsem horu S.; Joz. 24, 4. 

2Kr. 8,21. táhl Jehoram do S.
1 Par. 4,42. odebrali se na horu S.
2 Par. 20,10. Ammon a Moáb a hora S.
— 22. obrátil H. ty na obyvatele hory S.
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2 Par. 20,23. povstali M. proti obyv. hory S.
— 25,11. Amaziáš porazil synů S. 10.000
— 14. přivezl s sebou bohy synů S.

Ez. 25, 8. řikal Moáb a S.: Hle
— 35, 7. obrátím horu S. v poušť; 3.

Sejiti.
1 M. 24,16. (Rebeka) sešla k studnici 
2M. 2, 5. sešla dcera Far., aby se myla
— 19,25. sešel Mojžíš k lidu
— 32, 8. sešli brzo s cesty; 5 M. 9, 16.

5 M. 11,28. sešli byste s cesty
Joz. 3,16. vody k moři slanému sešly
— 23, 1. Jozue sešel věkem; 2.

1 Sam.27, 1. když sejdu od ruky Saulovy
1 Kr. 1, 1. David sešel věkem 
2Kr. 1, 4. s ložce, nesejdeš; 6. 16.
2 Par. 21,20. sešel, že po něm netoužili
Job 36,12. pakli neposlechnou, od meče sejdou
Iz. 30,11. sejděte s cesty
Jer. 18, 2. sejdi do domu hrnčířova; 3.
Jon. 1, 5. Jonáš sešel k bokům lodi 
Ag. 2,23. sejdou koni i jezdci jejich 
Mal. 2, 8. vy pak sešli jste z cesty 
Sk. 10,20. vstana sejdi dolů; 21.

Sej*íti se.
1 M. 37,35. sešli se synové a dcery jeho
— 49, 1. sejděte se a oznámím vám 

Soud. 9, 8. sešlo se některého času dřiví
2 Par. 30,13. sešlo se do Jeruz. lidu mnoho 
Mat. 1,18. prvé než se sešli
— 26, 3. sešli se přední kněží 

Mk. 3,20* opět sešel se zástup
— 5,21. sešel se k němu zástup
— 6,30. sšedše se apoštolé k Ježíšovi 

Luk. 12, 1. když se na tisíce lidu sešlo 
Jan 11,47. sešli se před. kněží v radu 
Sk. 2, 6. sešlo se množství
— 4,26. knížata sešla se proti Pánu
— 27. sešli se proti sv. Synu tvému
— 23,12. sšedše se někteří z židů 

1 Kor. 14,23. když by se sešla církev

Sejmouti.
1 M. 38,19. (Támar) sňavši rouchu s sebe 
4M. 4, 5. Aron se syny s-ou oponu 
Est. 8, 2. král sňav prsten, dal jej Mard.
Job 19, 9. sňal korunu s hlavy mé
Ez. 21,26. s-i tu čepici a svrz tu korunu
— 45, 9. s-ěte roboty s lidu mého 

Oz. 14, 2. s-i všelikou nepravost 
Mk. 15,46. sňav ho, obvinul v plátno 
Jan 19,38. aby sňal tělo Ježíšovo
1 Jan 3, 5. aby hříchy naše sňal

Sekati.
5M. 19, 5. vejda někdo do lesa s. dřiví 
Joz. 9,23. k t by dřiví s-ali a vodu nosili
1 Kr. 5, 6. kdož by uměl s. dřiví; 2 Par. 2, 8. 
2Kr. 6, 4. (synové proročtí) s-ali dříví
2 Par. 2,18. 80.000 těch, kt. s-ali na hoře 
Iz. 10,15. kdož ni (sekerou) s-á?

Mat. 21, 8. ratolesti ze stromů s-ali; Mk. 11, 8. 
Žid. 11,37. kamenováni jsou, s-áni 

Sekera.
5 M. 19, 5. někdo rozvedl by rukou s-u
— 20,19. nezkazíš stromů s-ou je vytínaje 

Soud. 9,48. nabrav seker nasekal ratolestí
1 Sam.13,20. aby ostřil jedenkaždý s-u
— 21. byly štěrbiny na s-ách

2 Sam. 12,31. lid dal pod s-y železné; 1 Par. 20, 3.
1 Kr. 6, 7. ani s-y nebylo slyšeti v domě 
2Kr. 6, 5. s. spadla mu do vody
— 6. učinil, aby zplynula s.

Ž. 74, 5. kt. co nejvýše zdvihl s-u
— 6. řezby jeho s-ami otloukají

Iz. 10,15. zdaliž se bude s. velebiti nad toho
— 34. vyseká houšť lesů s-ou 

Jer. 10, 3. 4. setna dřevo s-ou v lese
— 46,22. se s-ami přijdou na něj

Mat. 3,10. s. ku kořenu přiložena; Luk. 3, 9. 
Sekta.

Sk. 5,17. jenž byli saducejské s-y
— 15, 5. povstali někteří ze s-y farizejské
— 24, 5. vůdci té s-y Nazaretské

26, 5. vedlé nejjistějši s-y v náboženství
28,22. víme o té s-ě, že se jí odpírá 

Gal. 5,20. skutkové těla jsou: Různice, s-y
2 Petr 2, 1. učitelé, kt. uvedou s-y zatracení

Sekundus.
Sk. 20, 4. šel s ním z Tessalonicenských S. 

Sela (osoba).
1 M. 38, 5. jehož jméno nazvala S.
— 11. dokudž nedoroste S.
— 26. poněvadž jsem nedal jí S-ovi
— 46,12. synové Judovi: S.; 4 M. 26, 20.

1 Par. 2, 3. 4, 21.
Sela (místo).

Joz. 18,28. S., dědictví synů Beniamin.
2 Sam.21,14. pochovali je v S., v hrobě Cis 
2Kr. 14, 7. Amaziáš dobyl S. bojem
Iz. 16, 1. pošlete beránky, počnouc od S.

Sélah
jest hudební znamení; nachází se 71krát v žal- 

mích a v proroctví 
Abak. 3, 3. 9. 13.

Selaeh.
Neh. 3,15. vystavěl zeď rybníka S.

Selam.
Ezd. 4,17. kt. bydlili za řekou v S.

Sélanitský.
4 M. 26,20. Séla, z něhož čeleď S-á

Selemiáš.
1 Par. 26,14. padl los k východu S-ovi 
Ezd. 10,39. zapudili ženy cizozemky: S.
Neh. 13,13. ustanovil jsem úředníky: S-e 
Jer. 36,14. syna S-ova, syna Chuzova
— 26. přikázal král S-ovi, aby jali

Seleucie.
Sk. 13, 4. přišli do S.
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Selhati.
Sk. 5, 4. neselhal jsi lidem, ale Bohu 

Selomit.
1 Par. 3,19. S. sestra jejich 

Sem.
1 M. 5,32. Noé zplodil S-a, Chama a Jáfeta; 6,

10. 7, 13. 9, 18. atd. 10, 1. 21. 31.
11, 10. 1 Par. 1, 4. Luk. 3, 36.

— 9,23. vzali S. a Jáfet oděv a zakryli
— 26. požehnaný H., Bůh S-ův
— 27. aby bydlil v stáncich S-ových
— 10,22. synové S-ovi; 31. 11,10. 1 Par. 1,17. 

1 Par. 1, 4. Noé, S., Cham a Jáfet
— 24. S., Arfaxad, Sále

Sem i tam.
1 Kr. 2,42. s. i t. choditi budeš 
2Kr. 4,35. procházel se jednak s. jednak t. 
Job 6,18. s. i t. roztěkají se od toku svého 
2. 126, 6. s. i t. chodící lid s pláčem rozsívá 

Semaiáš (Semeiás).
1 Kr. 12,22. stala se řeč Boži k S-ovi; 2 Par.

11, 2. 12, 5. 7.
1 Par. 3,22. synové S-ovi: Chattus
— 4,37. syna Simri, syna S-ova
— 5, 4. synové Joelovi: S. atd.
— 9,14. z Levitů: S. 16. 15, 8. 11. 26, 4. 6. 7.

2 Par. 17, 8. 29, 14. 31, 15. 35, 9. 
Ezd. 8, 16. 10, 21. 31. Neh. 11, 15.

— 24, 6. S. písař z pokolení Léví
— 27. nad vinicemi S. Ramatský

2 Par. 12, 5. S. prorok přišel k Roboámovi
— 15. v knize S-e proroka; 7.

Ezd. 8,13. ze synů Adonikamových: S.
Neh. 3,29. za ním opravoval S.
— 6,10. když jsem všel do domu S-e
— 10, 8. Bilkai, S.; to kněži; 12, 6. 18. 34.

35. 36. 42.
Jer. 26,20. Uriáš, syn S-ův z Kariatjeharim
— 29,24. S-ovi Nechelamitskému mluv řka
— 31. takto praví Hospodin o S-ovi

proto že prorokuje vám S.
— 32. aj, já trestati budu S-e
— 36,12. Delaiáš, syn S-ův, (kníže)

Semei.
2 M. 6,17. synové Gerson: Lebni a S.; 4 M. 3,

18. 1 Par. 23, 7.
2Sam.l6, 5. muž z čeledi domu Saulova, S.
— 7. mluvil S., když mu zlořečil
— 13. S. také šel po stráni
— 19,16. pospíšil S., syn Gery
— 18. S. padl před králem
— 21. což nebude zabit S.?
— 23. řekl král k S.; 1 Kr. 2, 44.

1 Kr. 2, 8. máš v moci své S.
— 36. král povolal S.; 42.
— 39. pověděli to S.
— 4,18. S. syn Ela v Benjamin

1 Par. 3,19. synové Pedainovi: Zorobábel a S.
— 4,26. synové Masmovi: S.
— 27. S. měl synů 16 a dcer šest

1 Par. 5, 4. synové Joelovi: S.
— 6,17. jména synů Gersomových: Lebni

a S.; 42. (23, 7. 9. 10.)
Zach. 12,13. čeleď S. obzvláštně (kvíliti)
Luk. 3,26. kt. byl S.

Semeno.
1 M. 1,12. země vydala bylinu nesoucí s.
— 47,19. dej nám s-a, abychom živi byli
— 23. máte s., osívejtež tedy ji (rolí)
— 24. Čtyři díly zůstavíte k s-u

3 M. 11,37. by něco z mrchy upadlo na s.
— 26,16. s. své nadarmo síti budete 

Iz. 5,10. s-a chomer vydá efi
Ez. 17, 5. vzavši z s-e té země, vsadila je 
Mat. 13,24. rozsívajícímu dobré s. na poli
— 32. nejmenši j. mezi všemi s-y;

Mk. 4, 31.
Mk. 4,27. s. by vzešlo a zrostlo, jakž on neví
1 Kor. 15,38. jednomu každému z těch s-en jeho 
Gal. 3,16. ne di: A s-ům, jako o mnohých 

s-u tvému, jenž j. Kristus 
Viz: Símě.
Semida.

1 Par. 7,19. synové S-ovi: Achian

Semlený.
2 Par. 2,10. pšenice s-é 20.000 měr

Semma.
2 Sam. 13, 3. Jonadab, syn S-aa, bratra David.;

32. 21, 21. 1 Par. 20, 7.
Sen.

1 M. 2,21. uvedl H. B. tvrdý s. na Adama
— 20, 3. přišed Bůh k Abimel. ve snách
— 28,12. viděl ve snách, a aj, žebřík
— 16. procítiv Jákob ze sna svého
— 31,10. viděl jsem ve snách, a aj, berani
— 40. odcházel i s. od očí mých
— 37, 5. měl Jozef s.; 9.
— 6. slyšte s., kt. jsem měl
—- 8. ještě více nenáviděli ho pro sny
— 10. jakýž j. to s., kt. jsi měl?
— 40, 5. měli s. obadva, každý s. svůj,

podlé vyložení sna svého; 41, 12.
— 8. měli jsme s.
— 9. správce nad šenkýři vypravoval s.

zdálo mi se ve snách; 16. 41, 17.
— 22. s. vyložil Jozef; 41, 11. 12. 15.
— 41, 1. po dvou letech měl Farao s.
— 7. procítiv Farao, a aj, byl s.
— 11. měli jsme s. jedné noci
— 25. s. Faraónův jednostejný j.; 26.
— 42, 9. zpomenul Jozef na sny

4 M. 12, 6. ve snách mluviti budu s ním 
5M. 13, 1. někdo, ježto by míval sny 
Soud. 16,14. procítiv ze sna, vytrhl hřeb
— 20. procítiv ze sna svého, řekl

1 Sam.26,12. s. tvrdý H. připadl na ně
— 28, 6. H. neodpovídal ani skrze sny; 15.

1 Kr. 3,. 5. Šalomounovi ve snách noci té
— 15. když procítil š., a aj, byl s.

Job 4,13. připadá tvrdý s. na lidi; 33, 15.
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Job 7,14. tedy mne strašíš sny
— 14,12. aniž se probuzují ze sna svého
— 20, 8. jako s. pomine (bezbožný)
— 33,15. skrze sny u vidění nočním

Ž. 73,20. jako snové tomu, kdož procítí
— 78,65. procítil Pán jako ze sna
— 90, 5. jsou s., a jako bylina pomíjející
— 126, 1. zdálo se nám to jako ve snách
— 127, 2. B. dává milému svému i s.

Př. 3,24. odpočívati budeš, a bude libý s.
— 4,16. zahánín bývá s. jejich
— 6, 9. vstaneš ze sna svého?
— 19,15. lenost přivodí tvrdý s.
— 20,13. nemiluj snu, abys nezchudl 

Kaz. 5, 3. přichází s. z velikého pracování
— 7. kdež j. mnoho snů, tu i marnosti
— 12. sladký j. s. pracovitému

Pis. 2, 7. a nevyrážely ze sna; 3, 5. 8, 4.
Iz. 29, 8. jako když se lačnému ve snách zdá 

jako se žíznivému ve snách zdá 
Jer. 23,25. měl jsem s., měl jsem s.
— 28. kt. má s., nechť vypravuje s.
— 32. proti těm, kt. prorokuji sily

lživé; 27.
— 27, 9. neposlouchejte snů svých
— 29, 8. nespravujte se sny svými
— 31,26. ten můj s. byl mi vděčný
— 51,39. snem věčným zesnouti musejí; 57. 

Dan. 1,17. aby rozuměl snům
— 2, 2. aby oznámili králi s. jeho
— 4. pověz s. služebníkům svým
— 4, 2. měl jsem s., kt. mne zhrozil
— 4. pověděl jsem jim s.; 5.
— 6. vidění snu i výklad jeho oznam
— 16. s. nechť nestraší tebe

s. tento na ty, kt. tě v nenávisti
— 5,12. rozumnost vykládáni snů při Dan.
— 6,18. i s. vzdálen byl od něho
— 7, 1. Daniel měl s. a vidění

Joel 2,28. starci vaši sny mivati budou;
Sk. 2, 17.

Zach. 4, 1. muže, kt. zbuzen bývá ze sna
— 10, 2. věštci sny marné mluví

Mat. 1,20. anděl P. ve snách ukázal se jemu; 
2, 13.

— 1,24. procítiv Jozef ze sna, učinil
— 2,12. od B. napomenuti ve snách; 22.
— 19. anděl ukázal se J. ve snách
— 27,19. mnoho jsem trpěla ve snách

pro něho
Luk. 9,32. ti, k t s ním byli, obtíženi byli snem 
Jan 11,13. že by o spaní sna mluvil 
Sk. 20, 9. Eutychus jsa obtížen snem 
ftím. 13,11. žeť j. se nám již čas ze sna pro- 

buditi
Juda 8. jako v hluboký s. pohřížení

Senáa.
Ezd. 2,35. synů S. 3630

Senacherib.
2 Kr. 18,13. přitáhl S., král Ass.; Iz. 36, 1.
— 19,16. slyš slova S-ova; Iz. 37, 17.

2 Kr. 19,20. zač jsi mi se modlil strany S-a;
Iz. 37, 21.

— 36. utekl S., a bydlil v Ninive;
Iz. 37, 37.

2 Par. 32, 1. S., král Ass., vtrhl do Judstva
— 22. vysvobodil H. Ezech. z ruky S-a

Senir.
Pis. 4, 8. pohledíš s vrchu S.

Seno.
Př. 27,25. tehdáž ať se shromažďuje s.
1 Kor. 3,12. stavi-li kdo na ten základ s.

Seon, král Amorejský.
4 M. 21,21. posly k S-ovi, králi Am.; 5 M. 2, 

24. 26. Soud. 11, 19.
— 23. nedopustil S. jiti lidu Izr.;

5 M. 2, 30.
— 26. Ezebon, město S-a; Joz. 12, 2.
— 27. bylo vzděláno město S-ovo
— 28. plamen vyšel z města S.
— 29. v zajetí králi Amor. S-ovi
— 34. jakožs učinil S-ovi; 5 M. 3, 2. 6. 

5M. 1, 4. kdyžto již zabil S-a a Oga; Ž.
135, 11. 136, 19.

— 2,31. již jsem počal v moc dávati S-a
— 32. vytáhl byl S. proti nám; 29, 7.

Soud. 11, 20.
— 31, 4. učinil H. jim, jako S-ovi 

Joz. 9,10. což učinil S-ovi, králi Ezebon
— 13,10. města S-a, krále Amorej.; 21.

Soud. 11,20. S. nedověřoval Izraelovi
— 21. dal H. S-a v ruku Izraelských

1 Kr. 4,19. v zemi S-a, krále Am.
Neh. 9,22. dědičně obdrželi zemi S-ovu 
Jer. 48, 45. vyjde plamen z prostřed S.

Sepsán.
2 Par. 20, 34. o jiných věcech Jozafat. s-o j.
Job 19,23. kdyby nyní s-y byly řeči mé

Sepsati.
4 M. 33, 2. s-al Mojžíš vycházení jejich 
Soud. 8,14. s-al (Gedeonovi) knížata Sochot 
Job 31,35. kniha, kterouž s-al odpůrce můj 

Serafínové.
Iz. 6, 2. s. stáli nad ním
— 6. přiletěl ke mně jeden ze s-ů

Seracb.
4 M. 26, 46. jméno dcery Asser bylo S. 

Sergius.
Sk. 13, 7. byl u vládaře, S-a Pavla 

Serua.
1 Kr. 11,26. jméno matky jeho ženy vdovy S. 

Sesaditi.
1 Kr. 15,13. M., matku svou, s-il; 2 Par. 15,16. 
Luk. 16, 4. budu s-en z vladařství 

Sesák.
1 Kr. 11, 40. 14, 25. 2 Par. 12, 2. 5. 7.
— 14, 25. vytáhl S. proti Jer.; Par. 12, 2.

2 Par. 12, 5. bojíce se S-a
opouštím vás v rukou S-ových

— 7. prchlivost má na Jer. skrze S-a
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2 Par. 12, 9. vstoupiv S. do Jeruzaléma 
Jer. 25,26. král S. piti bude po nich
— 51,41. jakž by dobyt býti mohl S.?

Sesazovati.
Dan. 2,21. s-uje krále i ustanovuje 

Sesednouti.
1 M. 24, 64. Rebeka s-la s velblouda 
Joz. 15,18. (Axa) s-la s osla; Soud. 1, 14.
1 Sam.25,23. rychle s-la s osla

Sesednouti se.
2 M. 15, 8. s-ly se propasti u prostřed moře

Sesíliti.
2 M. 9,12. s-il H. srdce Faraonovo 
Soud. 3,12. s-il Hospodin Eglona 

Sesíliti se.
2M. 1, 7. Izraelští s-ili se náramně
2 M. 7,22. s-ilo se srdce Faraonovo; 9, 35. 
Soud. 1,35. když se s-ila ruka čeledi Joz.
1 Sam.31, 3. když se s-ila bitva proti Saulovi
2 Sam.16,21. s-í se ruce všech, kt. jsou s tebou
2 Par. 26, 8. Uziáš s-il se na nejvyšší

Seslaný.
1 Petr 1,12. evang. v Duchu sv. s-ém s nebe 

Seslati.
Ž. 20, 3. sešliž tobě pomoc ze svatyně
— 43, 3. sešliž světlo své a pravdu
— 78,25. s-al jim pokrmů do sytosti
— 144, 6. sešli hromobití a rozptyl je 

Joel 2,23. sešle vám déšť hojný
Sesouti se.

Ž. 118,12. s-uli se na mne jako včely

Sestarati se.
Job 14, 8. by se i s-al kořen jeho
ž. 6, 8. tvář má s-ala se příčinou nepřátel
— 37,25. mlád jsem byl a s-al jsem se 

Př. 22, 6. když se i s-á, neuchýlí se od ní 
Luk. 1, 7. Zachariáš a Alžběta se s-ali
— 18. manželka má s-ala se
— 2, 36. Anna se byla s-ala

Jan 21,18. když se s-áš, ztáhneŠ ruce
Sestoupiti.

1 M. 11, 5. s-U H., aby viděl město
— 7. s-me a změťme jazyk jejich
— 12,10. s-il Abram do Egypta
— 18, 21. s-ím již a pohledím
— 37,35. v zámutku s-ím do hrobu
— 42,38. nes-íť syn můj s vámi
— 46, 4. s-ím s tebou do Egypta

2 M. 19,11. v deín 3. s-í H. na horu Sinai
— 14. s-iv Mojžíš s hůry; 32, 15.
— 21. s-p, osvědč lidu; 24.
— 34, 5. s-il Hospodin v oblaku

3 M. 9,24. s-il oheň od tváři H.
— 10, 2. s-iv oheň od H., spálil je 

4M. 16,30. s-í-li za živa do pekla; 33.
— 20,28. Mojžíš a Eleazar s-ili s hory

5 M. 32, 2. s-iž jako déšť naučení mé
Joz. 24, 4. J. a synové jeho s-ili do Egypta
Soud. 14, 6. s-il na něj Duch H-ův; 19.

1 Sam.10, 6. s-í na tě D. H.
— 10. s-il na něj D. B.; 11, 6.
— 23,25. David s-il se skály
— 26, 6. kdo s-i se mnou k Saulovi?

1 Kr. 2, 6. nedáš s. šedinám jeho do hrobu
2 Kr. 1,10. s-il oheň s nebe; 12.14. 2 Par. 7,1.

Luk. 9, 54.
— 11. rozkázal král: Sstup dolů

5,14. N. s-iv, pohřížil se v Jordáně
2 Par. 15, 1. na Azariáše s-il duch B.
Job 17,16. do skrýší hrobu s-í; Ez. 31, 17.
ž. 18,10. nakloniv nebes, s-il
— 30, 4. abych s jinými nes-il do hrobu
— 10. jestliže s-ím do jámy?
— 49,18. aniž s-í za ním sláva jeho
— 55,16. aby za živa s. musili do pekla 

Př. 30, 4. kdo vstoupil v nebe, i s-il?
Iz. 5,14. s-í (do pekla) slavní její
— 31, 4. s-í H. zástupů, aby bojoval
— 34, 7. s-í s nimi i jednorožcové
— 47, 1. s-up a seď v prachu, dcero B.
— 64, 1. ó bys protrhl nebesa a s-il 

Jer. 50,27. nechť s-í k zabití
Ez. 9, 3. sláva B. Izr. s-ila s cherubína
— 11, 5. s-il na mne Duch H.
— 26,20. s-íš s sestupujícími do jámy
— 31,17. ti s ním s-ili do hrobu
— 32,21. kdež neobřezanci zbití s-ivše leží
— 27. kt. s-ili do hrobu se zbrojí 

Dan. 4,10. hlásný a svátý s nebe s-iv volal 
Joel 3,11. ať tam s-í rekové tvoji
Mat. 27,40. s-iž s kříže; Mk. 15, 30.
—- 42. nech ať s-í s kříže; Mk. 15, 32.
— 28, 2. anděl Páně s-iv s nebe, odvalil 

Luk. 1, 35. Duch svátý s-í v tě
—. 3,22. s-il Duch sv. v tělesné způsobě
— 5, 2. rybáři s-ivše z nich, vypírali síti
— 19, 5. Zachee, spěšně s-up dolů

Jan 2,12. s-il do Kafarnaum i matka jeho
— 3,13. kt. s-il s nebe, Syn člověka
— 4,47. aby s-il a uzdravil syna jeho
— 5, 4. kdož nejprvé s-il po zkormoucení
— 6,38. jsem s-il s nebe; 42.
— 41. chléb, kt. s nebe s-il; 51. 58.

Sk. 8, 38. s-ili oba do té vody
— 10,44. s-il Duch svátý na všecky; 11, 15.
— 14,11. bohové s-ili k nám
— 19, 6. s-il Duch svátý na ně

24, 1. po 5 dnech s-il nejv. kněz Ananiáš
Řím. 10, 7. kdo s-í do propasti?
Ef. 4, 9. s-il do nejnižších stran země

10. kt. s-il, onť i vstoupil
Zj. 12,12. ďábel s-il k vám, maje hněv

Sestra.
1 M. 12,13. prav, že jsi s. má
— 20, 2. pravil o Sáře: S. má j.
— 12. jest s. má, dcera otce mého
— 24,60. s-o naše, ty buď v tisíce tisíců
— 26, -7. (Izák) odpověděl: S. má j.; 9.
— 30, 8. tuhé jsem odpory měla se s-ou 

2M. 2, 4. postavila s-u jeho z daleka
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3M. 18, 9. hanby s-y své neodkryješ; 11.
— 12. hanby s-y otce svého neodkryješ
— 20,17. kdož by vezma s-u svou, viděl

5 M. 27, 22. zlořečený, kdož by obýval se s-ou 
Soud. 15, 2. zdaliž není s. její pěknější
2 Sam.13,11. lež se mnou, s-o má 
Job 1, 4. zvávali své tři s-y
— 17,14. s-ou svou červy nazovu 

Př. 7, 4. rci moudrosti: S. má jsi ty 
Pis. 4, 9. jala jsi srdce mé, s-o má choti
— 5, 1. přišel jsem do zahrady své, s-o má
— 2. otevři mi, s-o má
— 8, 8. s-u máme maličkou

Jer. 3, 7. načež hleděla s. její, dcera Judská
— 8. zpronevěřilá s. její
— 22,18. bratře můj, aneb ach s-o!

Ez. 16, 45. s. obou s-r svých jsi
— 46. s. tvá starší j. Samaří

s. tvá mladší j. Sodoma
— 61. přijmeš s-y své starší i mladší
— 22,11. jiný s-y své ponižuje v tobě
— 23,32. kalich s-y své piti budeš

Oz. 2, 1. rcete s-ám: Ó milosrdenství došlá! 
Mat. 12, 50. ten j. bratr můj, i s. má; Mk. 3, 35.
— 13, 56. s-y jeho zdaliž u nás nejsou?

Mk. 6, 3.
— 19,29. každý, kdož opustil by domy, neb

s-y; Mk. 10, 29. Luk. 14, 26.
Luk. 10, 40. s. má nechala mne samé sloužiti? 
1 Kor. 7,15. neníť manem bratr neb s.
— 9, 5. nemámě moci, s-y ženy míti?

1 Tim. 5, 2. napomínej mladic jako s-r
Jak. 2,15. kdy by bratr neb s. neodění byli
2 Jan 13. pozdravují tě synové s-y tvé

Sestra š iti se. V iz :  Z e s tra s iti se. 
Se&trčiti.

Mat. 11,23. do pekla s-eno budeš 
Luk. 4,29. aby jej dolů s-ili 

Sestrouhati.
3 M. 14, 41. vysypou prach, kt. s-ali

Sestřenec.
Kol. 4,10. pozdravuje vás Marek, s. Barnab.

Sestupovati (s e ) .
1 M. 26, 2. H. řekl (Izákovi): nes-uj do Eg.
— 28,12. andělé B. s-ali po něm 

2M. 33, 9. s-al sloup oblakový
2 Par. 7, 3. viděli, když s-al oheň a sláva H. 
Job 7, 9. tak ten, kt. s-uje do hrobu
— 21,13. v okamžení do hrobu s-ují 

Ž. 2, 2. s-ují se králové zemští
— 28, 1. kt. s-ují do hrobu; ž. 143, 7.
— 72, 6. jako když s-uje déšť na trávu
— 107,26. vznášejí se, s-ují do propasti
— 115,17. kt. s-ují do místa mlčeni
— 133, 3. jako rosa Hermon, kt. s-uje 

Př. 1,12. jenž s-ují do jámy; Iz. 38, 18.
Ez. 31, 14. 16. 32, 18. 24. 25. 29. 30.

— 5, 5. nohy její s-ují k smrti
— 26,22. s-ují do vnitřností života 

Kaz. 3,21. duch hovad s-uje pod zemi

Iz. 63,14. jako když hovádko do údolí s-uje
Mat. 8, 1. když s-al s hory, šli za ním
— 24,17. kdo na střeše, nes-uj

Jan 5, 4. anděl časem s-al do rybníka
— 7. jiný přede mnou s-uje
— 6, 33. chléb B., kt. s-uje s nebe

Sestupujíci
ž. 22, 30. jemu se klaněti budou s. do prachu
— 133, 2. jako mast výborná s. na bradu Ar. 

Ez. 26,20. sestoupíš s s-ími do jámy
Mat. 3,16. viděl Ducha B. s-ího; Jan 1, 32. 33. 
Mk. 1,10. Ducha, jako holubici s-ího na něj 
Jan 1, 52. anděly B. s. na Syna člověka
— 6, 50. totoť j. chléb s nebe s.

Sk. 10,11. uzřel s. k sobě nádobu
Jak. 1,17. každý dar dokonalý s hůry j. s.
— 3,15. není to moudrost s hůry s.

Zj. 3,12. nového Jeruzaléma s-ího s nebe
— 18, 1. viděl jsem anděla s-ího s nebe;

20, 1.
— 21, 2. Jeruzalém nový, s. od Boha
— 10. svátý Jeruzalém s. s nebe

Seškvrknouti se*
ž. 6, 8. s-la se zámutkem tvář má

Sešlost.
Pláč 3, 4. uvedl s. na tělo mé 
Zach. 8, 4. maje každý hůl pro s. věku

Sešlý.
1 M. 18,11. Abraham i Sára byli s-ého věku 

24, 1. Abraham byl s-ého věku 
Joz. 13, 1. Jozue byl s. věkem; 23, 2.
1 Sam.17,12. Izai přiblíživ se k lidem s-ým

Set.
1 M. 4,25. 26. 5, 3. 6. 4 M. 24, 17. 1 Par. 1, 1. 

Luk. 3, 38.

Setí.
1 M. 8,22. s. a žeň nepřestanou
3 M. 26, 5. vinobraní postihne s.

Setim (dříví).
2M. 25, 3. 5. obět pozdvižení: též dříví s.
— 10. truhlu z dříví s.; 37, 1. 5 M. 10, 3.
— 13.28. sochory z dříví s.; 27, 6. 30,

5. 37, 4. 15. 38, 6.
— 23. stůl z dříví s.; 37, 10.
— 26,15. dsky z dříví s.; 36, 20.
— 26. svlaky z dříví s.; 36, 31.
— 32. sloupy z dříví s.; 37. 36, 36.
— 27, 1. oltář z dříví s.
— 30, 1. oltář kadění z dříví s.; 37, 25.
— 38, 1. oltář k zápalu z dřiví s.

Setim (údolí).
4 M. 25, 1. když pobyl Izrael v S.
Joz. 2, 1. poslal Jozue ze S. dva muže
— 3, 1. hnuvše se ze S., přišli k Jord.

Joel 3,18. studnice z domu H. zapojí údolé S.
Mich. 6, 5. od S. až do Galgala
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Setkaný.
3 M. 19,19. rouchem z vlny a ze lnu s-ým;

5 M. 22, 11.
Jan 19,23. byla sukně naskrze s-á

Setník.
2M. 18,21. ustanov z nich s-y
2Kr. 11,15. s-ům ustaveným nad vojskem
Mat. 8, 5. přistoupil k němu s.; 8. 13.
Luk. 7, 2. s-a nějakého služebník nemocen jsa
Sk. 10, 1. Kornelius, s.; 22.
— 22,25. atd. 23, 17. 23. 24, 23. 27, 1. atd.

Setrvat!.
Mat. 10,22. kdož s-á do konce, spasen bude; 

Mat. 24, 13. Mk. 13, 13.
Setření.

1 M. 18,21. důjde na ně s.
5 M. -7,23. H. setře je s-ím velikým
2. 35, 8. připadniž na ně s.
Př. 10,14. úst blázna blízké jest s.
— 15. nouze j. chudých s.
— 13, 3. kdo rozdírá rty své, s. na něj přijde
— 16,18. před s-ím bývá pýcha
— 18, 7. ústa blázna k s. jemu
— 12. před s-ím vyvyšuje se srdce člo

věka
Iz. 1,28. s. přestupníků v náhle přijde
— 51,19. toto dvé tě potkalo, zpuštění a s.
— 59, 7. zpuštění a s. j. na cestách jejich
— 65,14. pro s. ducha kvíliti budete 

Jer. 10,19. běda mně pro s. mé
— 17,18. dvojím s-ím setři je

Řím. 3,16. s. a bída na cestách jejich
Setřín.

1 Sam. 2,10. kt. se protiví H., s-i budou
Ž. 90, 3. přivodíš člověka na to, aby s-ín byl 
Př. 13,20. kdo tovaryší s blázny, s. bude

Setříti (zetříti).
2 M. 32,20. s-el je (tele) až na prach
5 M. 7,23. s-e je setřením velikým
— 9,14. pusť mne, ať je setru

Job 6, 9. aby se líbilo Bohu s. mne
— 9,17. poněvadž vichřicí s-el mne

31,23. jsem se bál, aby mne B. nes-el
— 40, 7. s-i bezbožné na místě jejich 

Iz. 25, 8. setře Panovník H. slzu
— 41,15. pomlátíš hory a z-eš je 

Jer. 10,24. aby nes-el mne
Dan. 6,24. lvové všecky kosti jejich z-eli 
Mich. 4,13. z-eš národy mnohé 
Mat. 21, 44. na koho upadne, s-eť jej 
Zj. 21, 4. setře B. všelikou slzu s očí jejich

Sevéne.
Ez. 29,10. od S. až do pomezí Mouř.; 30, 6. 

Sevření.
Neh. 2, 2. jiného není, než s. srdce máš 
2. 61, 3. v s. srdce svého k tobě volám
— 116, 3. s. a truchlost přišla na mne 

Iz. 22, 5. den v mysli s. ode Pána

Sevřený.
Iz. 61, 3. oděv chvály místo ducha s-ého 

Sevřín.
Job 36, 8. pakli by poutami s-i byli 
ž. 88, 9. tak jsem s., že mi nelze vyjiti
— 107,10. s-i jsouce bídou i železy 

Nah. 3,10. znamenití jeho s-i byli pouty 
Sk. 20,22. já s. jsa duchem, beru se

SevřítL
ž. 32, 9. jejichž ústa uzdou s. musíš
— 88,17. hrůzy tvé krůtě s-ely mne
— 105,18. jeho nohy s-eli pouty 

Sk. 16,24. nohy jejich s-el kladou
Sezbazar.

Ezd. 1, 8. kt. je vyčti S-ovi, knížeti Jud.
— 11. všecko odnesl S. do Jeruzaléma
— 5,14. dány S-ovi, jehož ustanovil
— 16. S. založil grunty domu Božího

Seznati.
Job 20,20. nes-á nic pokojného v životě 
ž. 135, 5. já jsem seznal, že veliký j. H.
— 139, 1. H., ty jsi mne zkusil a s-al 

Př. 14, 7. nes-áš při něm rtův uměni 
Iz. 66,14. s-ána bude ruka H.
Ez. 6, 9. sami se býti hodné ošklivosti s-ají 
Dan. 8,27. čehož žádný na mně nes-al 

Seznávati.
2 Par. 25,16. s-ám, že tě usoudil B. zahladili 
Ž. 119,75. s-ám, H., že jsou spravedliví soud.

Sezobati (zezobati).
Mat. 13, 4. přiletěli ptáci i s-ali je; Luk. 8, 5. 
Mk. 4, 4. přiletělo ptactvo i z-alo je 

Sežrání.
1 M. 40,10. k s. přišli hroznové jeho 

Sezvati.
1 M. 29,22. s-al L. všecky muže místa toho

Sežrán.
Jer. 30,16. kt. sžírají tebe, s-i budou 
Ez. 23, 37. syny své vodily, aby s-i byli 

Sežrání.
Ž. 27, 2. útok k s. těla mého 
Ez. 21,32. budeš ohni k s.
— 29, 5. ptactvu dám tě k s.

SežratL
1M. 37,20. zvěř litá s-ala jej; 33.
— 41, 4. hubené s-aly 7 krav tlustých; 20. 

2M. 10,12. kobylky sežerou všelikou bylinu
— 15. s-aly všelikou bylinu; ž. 105, 35.
— 15, 7. sežral je jako strniště 

3M. 26,38. sžíře vás země nepřátel 
4M. 24, 8. sžereť národy protivné sobě 
5 M. 28,33. všecko úsilí tvé sžíře národ
— 38. sžerou to kobylky
— 51. sžíře plod dobytků tvých
— 32,42. meč můj sžere maso

2 Kr. 1,10. oheň s nebe sžíře tě i tvých 50; 12. 
Job 5, 5. obilé jeho sžíře hladovitý
— 18,13. sžíře žíly kůže jeho

sžiře óudy jeho kníže smrti
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Job 22,20. ostatky jejich s-al oheň 
Ž. 79, 7. neboť sežrali Jákoba; Jer. 10, 25. 
Kaz. 6, 2. ale jiný leckdos sžíře to 
Iz. 24, 6* protož prokletí sžíře zemi
— 33,11. oheň dýchání vašeho sžíře vás
— 50, 9. mol sžíře je; 51, 8.

Jer. 10,25. tak sžírají jej, aby jej všeho s-li
— 12,12. meč H. sžíře od jednoho kraje 

Oz. 5, 7. již i je sžíře měsíc
Am. 1, 4. pošli oheň, kt. sžíře paláce; 7. 10.

12. 14. 2, 5.
Nah. 3,13. oheň sžíře závory tvé
— 15. tam tě sžíře oheň

sžíře tě jako brouky 
Ab. 3,14. jakoby s. měli chudého v skrytě 
Zach. 11, 1. ať sžíře oheň cedry tvé 
Jak. 5, 3. sžíře těla vaše jako oheň 
1 Petr 5, 8. obchází, hledaje, koho by s-al 
Zj. 12, 4. aby syna jejího s-al

Sfonnován. ( Zformován.)
Job 15, 7. jsi prvé než pahrbkové s.?
— 26, 5. i mrtvé věci s-y bývají

33, 6. z bláta s. jsem i já
Iz. 43,10. že přede mnou nebyl s. B. silný 
Gal. 4,19. až by Kristus z. byl ve vás 

Sformovatel.
Am. 4,13. on j. s. hor

Sformovati.
2Kr. 19,25. ode dnů starých jej s-al 
Job 10, 8. ruce tvé s-aly mne
— 26,13. ruka jeho s-ala hada dlouhého 

Ž. 90, 2. než-lis s-al zemi a okršlek světa
— 95, 5. země, kt. ruce jeho s-aly
— 119,73. ruce tvé s-aly mne

Iz. 37,26. že jsem ode dnů starých to s-al?
— 44, 2. H., kt. tě učinil a s-al; 24.
— 21. já jsem tě s-al, služebník můj jsi
— 45, 9. v odpory dává s tím, jejž jej s-al
— 11. takto praví svátý Izr., kt. jej s-al
— 18. Bůh, k t s-al zemi, k bydlení s-al ji 

Jer. 1, 5. dříve než jsem tě s-al v životě

Sháněti.
1 M. 15,11. Abram je (ptáky) s-ěl 
Iz. 41, 3. s-ěje se s nimi, prošel pokojně 
Sk. 26,11. s-ěl jsem se po nich v městech 

Sháníván.
1 M. 29, 3. s-a tam bývala stáda

Sházeti.
Ž. 59,12. s-ej je, pavézo naše 
lz. 43,14. s-ím závory všecky 
Luk. 1, 52. s-el mocné se stolic

Shladiti.
5 M. 7,16. s-íš všecky národy, kt. H. dá tobě
— 10,10. uslyšel mne H., á nechtěl s. tebe 

ž. 51, 3. shlaď přestoupení má
ÍUm. 11,27. když s-ím hříchy jejich

Shlazen.
Neh. 4, 5. hřích jejich ať není s.
2. 109,14. hřích matky jeho nebuď s.

Př. 6,33. útržka jeho nebývá s-a 
Iz. 6, 7. hřích tvůj s. j.
Sk. 3,19. aby byli s-i hříchové vaši 

Shlazení.
žid. 9,26. na s. hřícha skrze obětování sebe
— 28. obětován k s. mnohých lidí hříchů

Shlazovati,
Iz. 43,25. já s-u ji přestoupení tvá 
Jer. 18, 23. hříchu jejich nes-uj 

Shledati.
1 M. 26,12. Izák s-al v tom roce sto měr
— 28. patrně jsme s-ali, že H. s tebou

3 M. 25,26. s-al by, co potřebí k vyplacení
— 28. pakli by nemohl s. toho

1 Sam.29, 6. nes-al jsem na tobě nic zlého
— 8. co jsi s-al na služebníku svém?

Job 5,24. s-áš, že stánek tvůj bude bezpečný
— 33,10. příčiny ku potření mne s-al B.

Ž. 17, 3. aniž jsi co s-al
Iz. 11,11. aby s-al ostatky lidu svého 
Jer. 10,18. ssoužím je, aby s-ali toto 
Sk. 4,13. s-avše, že jsou lidé neučení
— 10, 34. v pravdě jsem s-al
— 23,29. s-al jsem, že na něj žalují

Řím. 7,10. s-áno j., že to přikázaní j. k smrti 
Zj. 2, 2. s-als je, že jsou lháři 

Shledávati.
5M. 24,20. nebudeš s. po každé ratolesti 
Ez. 34,11. já budu s. je (ovce své)
— t 12. jakož s-á pastýř stádo své

tak s. budu stádo své
Shlédnout!

1 M. 42, 9. abyste s-li nepevná místa; 12.
4 M. 13,17. aby s-li zemi; 14, 6. 5 M. 1, 22.
— 19. s-ěte, jaká j. země i lid; Joz. 2, 1.
— 21,32. poslal Mojžíš, aby s-li Jázer 

5M. 1,24. přišli až k Eškol a s-li zemi 
Joz. 2, 2. muži přišli, aby s-li zemi
— 6,22. dvěma, k t shlédli zemi, řekl Jozue 

Soud. 18, 2. jděte, s-ěte zemi!
2 Sam.10, 3. aby s-dl město a vyšpehoval je 
Job 9, 5. přenáší hory, než kdo s-e
Ž. 102,20. s-dl s výsosti svatosti své 
Př. 6, 6. jdi k mravenci, s-i cesty jeho 
Pláč 3,50. až by s-dl H. s nebe 
Luk. 14,18. ves jsem koupil, musím s. ji

Shlédnutí.
4 M. 14, 36. kt. poslal Mojžíš k s. země 
Soud. 18,14. kt. chodili k s. země Lais; 17.

Shlédnutý.
4 M. 13, 33. zošklivili zemi s-ou synům Izr.

Shltiti. Viz: Sehltiti. 
Shluknouti se.

Iz. 13,15. kt. by se koli s-li, padnou 
Sk. 17, 5. Židé s-še se, zbouřili město 

Shlukovati se.
Ž. 94,21. se s-ují proti duši spravedlivého 

Shnilina.
Iz. 5,24. kořen jejich bude jako s.
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Shnilý.
Job 41,18. pokládá ocel za dřevo s-é 

Shniti.
Jak. 5, 2. zboží vaše s-lo

Sholiti.
3M. 14, 9. s-í všecky vlasy své 
Iz. 7,20. i bradu dočista s-í 

Shořeti.
2M. 3, 2. keř hořel, avšak nes-el
— 3. proč nes-í keř

Jan 15, 6. budou na oheň uvrženy a s-í
1 Kor. 3,15. pakli čí dílo s-í

Shovívající.
2. 86,15. Bože silný, s.

Shovíváni.
Řím. 3,26. v s. Božím

Shovívati*
Neh. 9,30. s-al jsi jim po mnohá léta 
Job 14,16. aniž s-áš hříchům mým 
Iz. 30,18. proto s-á H., milost vám čině 
Jer. 15,15. s-aje jim, nezachvacuj mne
2 Petr 3, 9. nemešká Pán, ale s-á

Shrnouti (se).
2M. 8,14. s-uli je (žáby) na hromady 
2. 7, 8. s-e se k tobě shromáždění lidi
— 33, 7. onť s-ul jako na hromadu vody 

Př. 30, 4. kdo s-ul vody v roucho své?
Řím. 12,20. uhlí řeřavé s-eš na hlavu jeho;

Př. 25, 22. #
Shrnutí.

2Sam.22,12. položil vůkol sebe s. vod, oblaky 
Shromážděn.

2M. 15, 8. duchem chřipí tvých s-y jsou vody 
Neh. 5,16. služebnici moji byli s-i k dílu 
Ez. 29, 5. nebudeš sebrán ani s.
Oz. 1,11. budou s-i synové Judští a Izr.
Mat. 25,32. s-i budou všickni národové 
Jan 20,19. kdež byli učedlníci s-i pro strach 
Sk. 21,22. musí s-o býti množství 

Shromáždění.
1 M. 1,10. s. vod nazval mořem
— 49, 6. k s. jejich nepřipojuj se slávo má

2 M. 7,19. vztáhni ruku na s. vod jejich
— 12,16. s. svaté míti budete
— 19. vyhlazena ze s. Izr.; 4 M. 19, 20.
— 35, 1. svolal Mojžíš všecko s.

3 M. 4,14. obětovati bude s. volka mladého
21. obět za hřích s. jest

— 11,36. s. vod čistá budou
— 23, 2. slavnosti H., s. svátá
— 36. dne osmého s. svaté míti budete 

4M. 14, 5. padli přede vším množstvím s.
— 15,15. v s. ustanoveni jednostejné buď
— 26. b. odpuštěno všemu s. synův Izr.
— 16, 6. ty Chóre i všecko s. tvé
— 22. což na všecko s. hněvati se budeš
— 27,16. opatři H. s. toto mužem hodným
— 35,24. souditi bude s. mezi bitcem

5 M. 9,10. k t mluvil H. v den s.; 10, 4.

5 M. 23, 2. aniž vejde do s. H. syn postranní
Joz. 20, 6. dokudž nestane před s-ím k soudu
— 22,17. byla rána v s. H.

2 Par. 6, 3. dával požehnáni všemu s. Izr.
— 23, 3. učinilo všecko s. smlouvu 

Ezd. 10, 8. odloučen od s. přestěhovaných 
Neh. 13, 1. nemá vjíti do s. Božího
Job 15, 34. s. pokrytce spustne
— 16, 7. zbavil jsi mne všeho s. mého

2. 1, 5. neostojí hříšníci v s. spravedlivých
— 7, 8. shrne se k tobě s. lidí
— 10,10. v pazoury jeho s. chudých
— 22,23. uprostřed s. chváliti tě budu
— 26. o tobě chvála má v s. velikém
— 26, 5. v nenávisti mám s. zlostníků
— 12. v s-ích svátých dobrořečiti H.
— 35,18. budu tě oslavovati v s. velikém
— 40,10. ohlašoval jsem spravedlnost v s.
— 68,27. v s-ích dobrořečte Bohu
— 74, 2. rozpomeň se na s. své
— 4. řvali nepřátelé uprostřed s. tvých
— 82, 1. Bůh stoji v s. Božím
— 89, 6. oslavuji pravdu tvou v s. svátých
— 8. B. i v s. svátých strašlivý j.
— 107,32. nechť ho vyvyšují v s. lidu
— 111, 1. slaviti budu H. v s.
— 149, 1. zpívejte chválu jeho v s. svátých 

Př. 5,14. uprostřed s. a zástupu
— 21,16. v s. mrtvých odpočívati bude
— 26,26. zlost její zjevena bývá v s.

Iz. 1,13. nemohu trpěti ani s.
— 14,13. posadím se na hoře s.

Pláč 1,10. aby tobě nevcházeli do s.
Ez. 32, 3. skrze s. národů mnohých
Oz. 7,12. jakž slýcháno bylo v s. jejich
Mat. 4,23. Ježíš, uče v s-ich jejich
— 10,17. v s-ích budou vás bičová ti; Mk. 13,9.
— 23, 6. miluji přední stolice v s-ích 

Mk. 15, 1. uradivše se i se vším s-ím 
Sk. 5, 41. Šli z toho s., radujíce se
— 23, 1. Pavel, pohleděv na to s., řekl 

Řím. 16, 5. (pozdravte) i domácího jejich s.
1 Kor. 14,28. by neb. vykladače, nechť mlčí v s.
— 33. jako i ve všech s-ích svátých
— 34. ženy vaše v s-ich ať mlčí
— 35. mrzká věc j. ženám mluviti v s.

2 Tes. 2, 1. prosíme vás skrze naše s. v něj 
žid. 10,25. neopouštějíce společného s.
Jak. 2, 2. kdyby přišel do s. vašeho muž

Shromážděný.
2. 58, 2. právě-liž vy, ó s-í, spravedlnost
Př. 21, 6. pokladové jazykem lživým s-í
Ez. 38,12. proti lidu s-ému z národů
Luk. 24,33. nalezli s-ých těch jedenácte

Shromážditi.
1 M. 41,35. ať s-í potravy úrodných let
— 47,14. s-il Jozef všecky peníze 

3M. 23,39. když byste s-ili úrody země
5 M. 16,13. když s-íš z pole a vinice
— 28, 38. mnoho vyneseš a málo s-íš
— 30, 3. s-í tě ze všech národů
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5M. 32,23. s-ím na ně zlé věci
1 Par. 16, 35. s-ď nás a vytrhni z pohanů
— 19,17. (David) s-iv všecken lid Izraelský

2 Par. 23, 2. s-ili Levity do Jeruzaléma
— 28,24. s-iv Achas nádoby domu B.
— 34,29. král s-il starší Judské

Job 39,12. semeno tvé na humno tvé s-í?
50, 5. s-te mi svaté mé

— 106, 47. s-ď nás z pohanů
— 107, 3. s-il je ze všech zemi

Př. 25, 1. přísloví Šal., kt. s-ili muži
— 22. uhlí řeřavé s-íš na hlavu jeho 

Iz. 13,14. není, kdo by je s-il
— 34,15. sup s-í je pod stín svůj
— 40,11. do náručí s-í jehňátka
— 43, 5. od západu s-ím tě
— 54, 7. v slitování převelikém s-ím tě
— 56, 8. ještě s-ím k němu a k shromážděn.
— 66,18. s-ím všecky národy; Joel 3, 2.

Jer. 21, 4. s-ím je do prostřed města
— 23, 3. ostatek ovcí svých s-ím
— 29,14. s-ím vás ze všech národů; Ez. 11,17.
— 31, 8. s-ím je ze všech stran země
— 10. kt. rozptýlil Izraele, s-í jej
— 32,37. s-ím je ze všech zemí; Ez. 11, 17.
— 49, 5. nebude, kdo by s-il toulající se 

Ez. 22,19. s-ím vás do Jeruzaléma
— 20. tak s-ím (vás) v prchlivosti své
— 28,25. když s-ím dům Izr. z národů
— 29,13. s-ím Egyptské z národů
— 36,24. s-ím vás ze všech zemi; 39, 27. 28. 

Joel 2,16. s-te lid, s-te starce, s-te maličké 
Mich. 2,12. s-ím ostatky z Izraele

— 4, 6. zahnanou s-ím; Sof. 3, 19.
Ab. 2, 5. byť s-il k sobě všecky národy 
Sof. 3, 8. soud můj j., abych s-il království 
Zach. 10, 8. tak je s-ím; nebo je vykoupím

— 10. z Assyrské země s-ím je
Mat. 3,12. s-í pšenici do obilnice; Luk. 3, 17.

— 13, 30. pšenici s-te do stodoly mé
— 22,10. s-ili všecky, kt. koli nalezli
— 23,37. kolikrát jsem chtěl s. dítky tvé;

Luk. 13, 34.
— 24, 31. s-í vyvolené jeho ode čtyř větrů 

Mk. 13,27. s-í vyvolené své od končin země až 
Luk. 12,17. nemám, kde bych s-il úrody

— 18. tu s-ím všecky úrody
—  15,13. s-iv všecko mladší syn

Jan 11,52. aby syny B. rozptýlené s-il 
Ef. 1,10. aby v jedno s-il všecko v Kr.

Shromážditi se.
1 M. 1, 9. s-te se vody, k t  jsou pod nebem
— 49, 2. s-te se a slyšte, synové Jákobovi
— 10. k němu se s-í národové 

4M. 11,22. zdali všecky ryby s-í se jim 
5M. 33, 5. když přední z lidu s-ili se 
Soud. 20, 1. s-ilo se všecko množství do M.
2 Par. 30, 3. aniž se lid byl s-il 
Neh. 4,20. tu se s-te k nám 
Job 16,10. proti mně se s-ivše 
Ž. 48, 5. králové když se s-ili

ž. 102,23. když se spolu s-í národové 
Iz. 43, 9. všickni národové nechať se s-i
— 44,11. byť se všickni s-ili a postavili
— 49,18. s-íce se přijdou k tobě
— 60, 4. s-íce se k tobě se poberou 

Jer. 12, 9. s-te se všecka zvířata polní 
Dan. 6, 6. hejtmané s-ivše se ku králi; 11. 15. 
Mat. 18,20. kde koli s-í se dva .neb tři

— 24,28. kde koli bude tělo, tu se s-i i orli
ce; Luk. 17, 37.

— 28,12. kt. s-ivše se se staršími
Mk. 4, 1. s-il se k němu zástup mnohý

— 6,33. předešli je a s-ili se k němu
Shromažďovat!.

2 M. 23,10. po šest let s. úrodu 
3M. 25,20. léta 7. ani s. užitků svých?
4 M. 11, 32. s-ali sobě ty křepelky 
Job 16, 4. s-al-li bych proti vám slova?
Ž. 39, 7. s-uje, a neví, kdo to pobéře
— 107,37. s-ují sobě užitek úrody
— 147, 2. rozptýlený lid Izraelský s-uje 

Př. 6, 8. s-uje ve žni potravu svou
— 10, 5. kdo s-uje v létě, j. rozumný
— 13,11. kdož s-uje, přivětší (statku)
— 28, 8. s-uje tomu, kdož by jej chudým 

Iz. 17, 5. jenž s-uje ve žni obilé
— 56, 8. H., kt. s-uje rozehnané Izrael.
— 62, 9. kt. je s-ují, budou je jisti 

Ag. 1, 6. sejete mnoho, a s-ujete málo
ten, kdož sobě mzdu s-uje 
s-uje ji do pytlíka děravého 

Mat. 6,26. ani žnou, ani s-ují do stodol
— 12,30. kdo nes-uje se mnou, rozptylujeť;

Luk. 11, 23.
— 23,37. jako slepice s-uje kuřátka svá 

Jan 4,36. s-uje užitek k životu věčnému 
Řím. 2, 5. s-uješ sám sobě hněv
2 Kor. 12,14. nemajiť synové rodičům pokladů s*
2 Tim. 4, 3. s. sobě budou učitele 

Shromažď ováti se.
Job 30,23. do domu, do něhož se s-uje všeliký 
ž. 35,15. s-ali se proti mně ti nejnevážnějši

— 104,22. když slunce vychází, s-ují se 
Ez. 22,20. jakž se s-uje stříbro a měď

Shromažďující.
Mat. 13, 47. vrší, ze všelikého plodu s.

Shřáti se.
Jak. 2,16. s-ejte se a najezte

S hůry.
1 M. 27, 39. bydlení tvé v rose nebeské s h.
Jan 3,31. kdožť s h. přišel, nade všecky j.

— 8,23. vy z důlu jste, já s h. jsem
— 19,11. byť nebylo dáno s h.

Jak. 1,17. každý dar dokonalý s h. j. od Otce
— 3,15. neniť ta moudrost s h. sestupující
— 17. moudrost, kt. j. s h.

Shustiti.
Job 10,10. zdalis mne jako sýření nes-il? 

Shýbati.
Řím. 11,10. hřbet jejich vždycky s-ej
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Scházející se.
1 M. 31,10. berani s. se s ovcemi 

Scházení.
3 M. 15,16. z něhož by vyšlo símě s.

Scházeti.
1 M. 15, 2. poněvadž s-im bez děti 
Soud. 1,34. nedali jim s. do údoli
1 Sam. 3, 2. Eli počal s. na oči
— 18,17. nechť nes-i od mé ruky 

Kaz. 10,18. pro lenost s-i krov
Luk. 19,37. kudy s-eji s hory Olivetské 
Žid. 8,13. co vetši a s-í, blízké j. zahynuti 

Scházeti se.
2 M. 22,19. kdo by s-el se s hovadem, ať umře 
3M. 20,13. kdož by se s-el s pohlavím mužsk. 
Ž. 56, 7. spolu se s-eji, číhajíce
Am. 6, 1. k nimž se s-eji dům Izr.
Mk. 1,45. s-eli se k němu odevšad 
Luk. 11,29. když se zástupové s-eli k němu 
Jan 18,20. v chrámě, kdež se Židé s-eji
1 Koř. 11,18. když se s-ite do shromážděni
— 34. abyste se nes-eli k odsouzeni

Schopný.
Dan. 1, 4. mládence s-é k uměni

Schován*
5M. 32,34. zdaliž to není s-o u mne?
Oz. 13,12. s. j. hřích jeho (Efraimův)
2 Petr 2,17. jimž mrákota tmy s-a j. na věčnost

Schovanec.
1 M. 15, 3. s. můj bude mým dědicem

Schovaný.
5M. 28,54. člověk v rozkoši s. záviděti bude
— 56. rozmaz. a v rozkoši s-á žena záv. b. 

Job 23,12. s-é jsem měl řeči úst jeho
Iz. 45, 3. dám tobě klénoty s-é

Schovati.
2M. 16,23. což koli zbude, s-ejte to
— 24. s-ali to do rána
— 22, 7. kdyby někdo dal s. peníze 

Job 5,27. poslechniž toho, a s-ej sobě to
— 14,13. kdyby mne v hrobě s-al 

Ž. 27, 5. s-á mne v skrýši stanu
— 56, 9. s-ej slzy mé do láhvice své 

Př. 2, 1. přikázaní má s-áš-li u sebe
— 7, 1. přikázaní má s-ej u sebe 

Iz. 49, 2. v toule svém s-al mne
Jer. 36,20. knihu s. dali v pokoji Elisama
— 43, 9. s-ej je v hlině v cihelni
— 10. stolici na kameni, kt. jsem s-al 

Ez. 21,30. s-ej meč do pošvy
Jan 18,11. s-ej meč svůj do pošvy
1 Koř. 16, 2. jedenkaždý sám u sebe slož s-aje 
Juda 6. anděly k soudu velikého dne s-al

Schovati se.
1 Sam.19, 2. usadě se v skrytě, s-ej se 
Iz. 26,20. s-ej se na chvilku
— 60,20. měsíc tvůj nes-á se

Jer. 49, 8. hluboko se s-ejte, obyvatelé D.

Am. 9, 3. jestliže by se s-li na vrchu K.
Zj. 6,14. nebe se s-alo jako kniha 

Schovávati.
2 Kr. 12,10. sčetše, s-ali ty peníze 
Př. 27,16. kdo ji s-á, s-á vítr 

Schrana.
Pis. 3, 9. s-u vystavěl sobě král Šalomoun 
Oz. 9, 6. s-ami jejich kopřiva vládnouti 
Joel 2,16. vyjde nevěsta ze s-y své 

Schrániti (se), 
ž. 57, 2. v stínu křidel tvých s-ím se
—  61, 5. s-ím se v skrýši křídel tvých
—  84, 4. v němž by s-ila mladé své

Schválení.
2 Kor. 9,12. diků činěni příčinou s. služby této 

Schváliti.
3M. 26,41. s-í pokutu nepravosti své; 43.

Schvalovati.
Ž. 49,14. potomci jejich ústy to s-uji 

Schvalující.
2 Kor. 3, 1. zdaliž potřebujeme s-ich listů? 

Schýliti se.
1 M. 49, 9. s-v se, ležel jako lev
Hut 2,10. (Rut) s-ivši se k zemi, řekla 
Jan 8, 8. (Ježíš) s-iv se, psal na zemi 

Schylovat! se.
Job 31,10. nad ni ať se s-uji jini 

Síba.
2 Sam. 9, 2. atd. 16, 1. atd. S., služebník
—  10. měl S. patnácte synů
—  16, 4. řekl král S-ovi: Tvé jsou vš. věci
—  19,29. ty a S. rozdělte se statkem

Siban.
Est. 8, 9. měsíce třetího, jenž j. S.

Sibbechai.
1 Par. 20, 4. zabil S. Chusatský Sippaje 

Sibma.
Iz. 16, 8. vinni kmenové S. (usvadli) 

Sicelech.
Joz. 15,31. 19,5. 1 Sam. 27,6. 30,1. Neh. 11,28.
1 Sam.30,14. S. vypálili jsme ohněm
2 Sam. 1, 1. David pobyl v S-u za dva dni
—  4,10. zabil jsem ho v S-u

1 Par. 4,30. bydlili v S-u; Neh. 11, 28.
—  12, 1. přišli k Davidovi do S-u; 20.

Siddixn.
1 M. 14, 3. sjeli se do údolí S.; 8.

Sidon.
1 M. 10,15. Kanaan zplodil S-a; 1 Par. 1, 13.
—  19. pomezi Kananejských od S-u
—  49,13. pomezi Zabulonovo až k S-u 

Joz. 11, 8. honili je až k S-u
—  19,28. až do S-u velikého (ta meze)

Soud. 18,28. daleko byl S. (od Lais)
Iz. 23, 4. zastyď se, S-e!
Jer. 47, 4. aby zahladil S.
Ez. 28,21. přoti S-u; 22.
Zach. 9, 2. dosáhne do Týru i S-u
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Mat. 11,21. kdy by v Týru a S-u byli činěni 
divové ti; Luk. 10, 13.

— 22. Týru a S-u lehčeji bude v den
soudný; Luk. 10, 14.

Mk. 3, 8. byli okolo Týru a S-u
— 7, 24. odšel do končin Týru a S-u 

Luk. 6,17. množství lidu z Týru i ze S-u
Sk. 27, 3. druhý den připlavili jsme se k S-u

Sidonský.
5 M. 3, 9. S-šti; 1 Kr. 5, 6. Ez. 32, 30.
Soud. 10, 6. sloužiti bohům S-ým
— 12. zdali jsem od S-ých nevysvob. vás?
— 18, 7. vedlé obyčeje S-ých v zahálce

1 Kr. 11, 1. Šalomoun zamiloval ženy S-é
— 5. k Astarot, bohyni S-é; 33. 2 Kr.

23, 13.
17, 9. do Sarepty S-é 

Ezd. 3, 7. dali potravy a nápoje S-ým 
Iz, 23, 2. kupci S-ští naplňovali (Tyr)

— 12. panno, dcero S-á
Jer. 25, 22. napájel jsem krále S-é

— 27, 3. ku králi S-ému
Ezech.27, 8. obyvatelé S-šlí bývali plavci
Joel 3, 4. co máte proti mně, S-ští
Mat. 15,21. Ježíš bral se do krajin S-ých
Mk. 7, 31. vyšed z končin Týrských a S-ých
Luk. 4, 26. toliko do Sarepty S-é
Sk. 12, 20. Herodes rozzlobil se proti S-ým

Sidrach.
Dan. 1, 7. 2, 49. 3, 12. atd.

Sichar.
Jan 4, 5. přišel k městu Sam., kt. slově S. 

Sichem.
1 M. 12? 6. prošel Abram zemi až k místu S.
— 33, 18. Jákob přišel k městu S.
— 19. od synů Emora, otce S-ova
— 34, 2. kt. (Dinu) uzřev S., syn Emora
— 24. uposlechli Emora a S-a
— 26. Emora a S-a zamordovali mečem

vzavše Dinu z domu S-ova
— 35, 4. pod dubem, kt. byl u S.
— 37, 12. pásli dobytek otce svého v S.
— 14. z Hebron přišel (Jozef) do S.

Joz. 20, 7. oddělili S. na hoře Efraim
— 21, 21. město útočištné S.; 1 Par. 6, 67.
— 24, 1. shromáždil všecka pokol. Izr. v S.
— 32. kosti Jozefovy pochovali v S.

Soud. 8, 31. ženina, kt. měl v S., porodila
— 9, 1. odšed Abim. do S. k bratřím
— 28. jaké j. S., abychom sloužili jemu?
— 31. bratří jeho přišli do S.
— 34. učinili zálohy u S.
— 41. vyhnal, aby nezůstávali v S.

1 Kr. 12, 1. přibral se Rob. do S.; 2 Par. 10,1.
— 25. vystavěl Jerob. S. na hoře Efraim 

Ž. 60, 8. budu děliti S.; 108, 8.
Jer. 41, 5. přišli někteří z S.
Sk. 7,16. (otcové) přeneseni jsou do S.

kt. koupil Abr. od otce S-ova

Sichemský.
Soud. 9r 7. poslyšte mne, muži S-ští

— 20. nechť oheň sžíře muže S-é
— 57. nešlechetnost mužů S-ých vrátil

Síla.
1 M. 49, 3. vyvýšenost důstojenství a s-y
2 M. 15, 2. s. má a píseň j. H.; Ž. 28, 7. Iz 12, 2.
3 M. 26, 19. potru vyvýšenost s-y vaší

— 20. nadarmo bude vynaložena s. vaše 
5 M. 6, 5. milovati budeš H. ze vší s-y své
— 8, 17. s. ruky mé způsobila mi zboží
— 21,17. on j. počátek s-y jeho
— 28, 32. nebude s-y v ruce tvé
— 34, 7. aniž s. odešla od něho

Joz. 14,11. nyní jsem při s-e jako tehdáž
jaká byla s. tehdáž i nyní s. má j. 

Soud. 8,21. jaký j. muž, taková i s. jeho
— 16, 5. zvěz, v čem j. s. jeho tak veliká;

6. 9. 15. 17. 19.
— 19. odešla od něho s. jeho

1 Sam. 2, 9. ne v s-e záleží s. člověka
2 Sam. 6, 14. David poskakoval ze vší s-y

— 22, 33. Bůh j. s. má i vojska mého
1 Kr. 16, 27. s. jeho, kt. prokazoval
2 Kr. 10, 34. cožkoli činil, i o vší s-e jeho

— 13, 8. o s-e jeho; 14, 15. 28. 20, 20.
— 18, 20. že j. rady i s-y k válce dosti
— 19, 3. není s-y při rodičce

1 Par. 16, 11. hledejte H. i s-y jeho; Ž. 105, 4.
27. s. a veselé na místě jeho

— 29,12. v ruce tvé j. moc a s.; 2 Par. 20, 6.
2 Par. 6, 41. povstaň, ó H., ty i truhla s-y tvé

— 16, 9. aby dokazoval s-y své při těch
— 20, 6. zdaliž v ruce tvé není s-y
— 12. v nás není žádné s-y proti množství 

Neh. 8,10. radost H. budiž s. vaše
Job 6, 11. jaká j. s. má?

— 12. zdali s. má j. s. kamenná?
— 12,13. u Boha moudrost a s.
— 16. u něho j. s. a bytnost
— 16, 15. zohavil jsem s-u svou
— 18, 7. ssouženi budou krokové s-y jeho
— 12. hladovitá bude s. jeho
— 23, 6. zdaliž by podlé veliké s-y své

rozepři vedl se mnou?
— 26, 2. tomu-li, kt. nemá s-y?
— 30, 2. s. rukou jejich k čemu by mi byla
— 36,19. ani zlata ani jakékoli s-y tvé
— 40,11. s. jeho v pupku břicha jeho
— 41, 3. neb. mlčeti o s-e sformování jeho
— 13. v šíji jeho přebývá s.

ž. 8, 3. z úst nemluvňátek dokazuješ s-y
— 18, 2. H., s-o má; Iz. 49, 5.
— 22,16. vyprahla jako střepina s. má
— 20. H., s-o má, přispěj (k spomožení)
— 27, 1. H. s. života mého
— 28, 8. H. j. s. svých

s. hojného spaseni pomazaného
— 29, 1. vzdejte H. čest a s-u
— 31, 5. nebo s. má ty jsi (H.)
— 11. zemdlena bídou mou s. má
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Ž. 33,17. aniž ve množství s-y vytrhuje
— 37, 35. viděl jsem bezbožníka hrozné s-3r
— 39. on j. s. jejich v ssoužení
— 38, 11. opustila mne s. má
— 43, 2. ty jsi Bůh mé s-y
— 46, 2. Bůh j. naše útočiště i s.
— 52, 9. kt. neskládal v Bohu s-y své
— 59,17. já zpívati budu o s-e tvé
— 60, 9. Efraim s. hlavy mé
— 62, 8. v Bohu j. skála s-y mé
— 66, 3. pro velikost s-y tvé lháti budou
— 68,35. dejte čest s-y Bohu
— 76, 6. aniž nalezli hrdiny s-y v rukou sv.
— 77,15. uvedl jsi v známost s-u svou
— 79,11. podlé velikosti s-y své zanechej
— 81, 2. plésejte Bohu, s-e naší
— 84, 6. blahoslavený, jehož s. j. H.
— 88, 5. připodobněn člověku beze vší s-y
— 89,18. sláva s-y jejich ty jsi
— 93, 1. oblékl se H. v s-u, a přepásal se
— 4. nad s-u vln mořských silnější II.
— 96, 6. s. i okrasa v svatyni jeho
— 102,24. ztrápil na cestě s-u mou
— 118,14. s. má a písnička má j. H.
— 15. pravice Hosp. dokázala s-y
— 140, 8. H. Pane, s-o spasení mého
— 145,11. ať o s-e tvé mluví
— 150, 1. chvalte jej pro rozšíření s-y jeho 

Př. 8,14. já jsem rozumnost, a má jest s.
— 20,29. ozdoba mládenců j. s. jejich
— 31, 3. nedávej ženám s-y své
— 25. s. a krása oděv její 

Kaz. 9,16. lepší j. moudrost než s.
Iz. 11, 2. na němž odpočine Duch rady a s-y

— 17,10. na skálu s-y své nezpomenulas
— 30,15. v utišení a v doufání bude s. vaše
— 40,26. vedle množství s-y ani jedno

nehyne
— 29. on dává ustalému s-u

ježto žádné s-y nemá, moci udili
— 40, 31. jenž očekávají na H., nabývají s-y
— 45,24. toliko v H. mám s-u
— 49, 5. Bůh můj j. s. má; Ž. 28, 8.
— 51, 9. oblec se v s-u, ó rámě H.
— 52, 1. oblec se v s-u svou
— 60, 5. s. pohanů přijde k tobě; 11.
— 63,15. kdež j. veliká s. tvá?

Jer. 16,19. H., s-o má a hrade můj
— 49,35. polární lučiště Elamitských, s-u 

Pláč 3,18. zahynulatě s. má
Ez. 24,21. poškvrním vyvýšenosti s-y vaší 
Dan. 1, 4. v kt. by byla s., aby stávali

— 2,20. moudrost a s. jeho j.
— 4,27. kt. jsem já vystavěl moci s-y své
— 10, 8. nezůstalo ve mně s-y; 17.

aniž jsem mohl zadržeti s-y; 16. 
Joel 3,16. Hospodin j. s. synů Izraelských
Ab. 3,19 H. Panovník j. s. má 
Zach. 12, 5. mámeť s-u i obyvatelé Jeruz. v H-u 
Luk. 9, 1. dal jim s-u nad ďábelstvím

— 10,27. milovati Boha ze vší s-y své

Ef. 1,19. podlé působení s-y jeho
— 6,10. posilňte se v moci s-y jeho 

1 Tim; 6,16. kterémužto čest a s. věčná 
Zj. 5,12. hodenť j. vzíti moc i s-u

— 13. Beránkovi čest a sláva i s.
— 7,12. moc i s. Bohu našemu
— 17,13. s-u i moc svou šelmě dadí

Silou.
1 M. 31, 6. vší s-ou sloužil jsem otci
1 M. 23,22. s-ou jednorožcovou byv jim
1 Sam. 2, 4. mdlí opásáni jsou s-ou 
Ezd. 4,23. zastavili jim (dílo) mocí a s-ou 
Job 22,25. bude Všemohoucí s-ou tvou

— 30,21. s-ou ruky své mi odporuješ 
ž. 65, 7. s-ou jsa přepásán

— 68,29. obdařil tě Bůh tvůj s-ou
— 86,16. obdař s-ou svou služebníka svého
— 138, 3. obdařils s-ou duši mou

Př. 10, 29. s-ou j. upřímnému cesta H.
Iz. 44,12. když ji dělá vší s-ou svou 
Dan. 8,24. jehož síla zmocní se ne jeho s-ou 
Am. 6,13. zdaliž jsme svou s-ou nevzali sobě 
Nah. 1, 7. H. s-ou j. v den ssoužení 
Zach. 4, 6. ne s-ou ani mocí, ale Duchem

V síle.
2M. 15, 6. pravice tvá zvelebena j. v s-e

— 13. povedeš jej v s-e své k příbytku
— 32,11. kt. jsi vyvedl ze země Eg. v s-e

veliké; 4 M. 14, 13. 5 M. 9, 29.
2 Kr. 17, 36.

Soud. 5, 31. slunce vzcházející v s-e své
— 6,14. jdi v této s-e své

1 Kr. 19, 8. šel v s-e pokrmu toho 40 dní 
Job 21,23. tento umírá v s-e dokonalosti své 
ž. 21, 2. H.! v s-e tvé raduje se král

— 14. zjevíš se, ó H.! v s-e své
— 66, 7. panuje v s-e své nade vším světem
— 103,20. andělé, kt. jste mocní v s-e
— 147, 5. velikýť j. Pán a nesmírný v s-e
— 10. nemáť v s-e koně zalíbení

Iz. 10,13. v s-e ruky své to jsem vykonal 
Jer. 9,23. ani se chlub silný v s-e své 
Luk. 4, 36. v moci a v s-e přikazuje duchům
2 Petr 2,11. andělé, jsouce větší v s-e

Sílas. (V iz: Silván).
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Ž. 9, 20. H., ať se nes-í člověk
— 38,20. nepřátelé moji s-í se

Silně.
Soud. 16,30. Samson nalehl s. (na sloupy)

Silnice.
4 M. 20,19. obecnou s-í půjdeme 
Soud. 5, 6. za dnů Jáhel zpustly s.
1 Sam. 6,12. šly krávy s-í jednou řičíce 
Iz. 11,16. bude s. ostatkům lidu toho

— 19,23. v ten den bude s. z Eg. do As.
— 33, 8. zpustly s.
— 35, 8. bude také tam s. a cesta
— 49,11. s. mé vyvýšeny budou 

Jer. 31,21. pamatuj na s-i, kt. jsi šla 
Joel 2, 8. každý s-í svou půjde

Silný.
1 M. 10, 9. Nimrod s. lovec před H.

— 49,14. Izachar osel s., mezi 2 břemeny
2 M. 3,19. vám nedopustí jiti, leč v ruce s-é;

6, 1.
— 13, 3. v s-é ruce vyvedl vás H.; 5 M.

4, 34. 5, 15. 7, 19. 11, 2. Ž. 136, 12. 
Jer. 32, 21.

— 15,11. kdo podobný tobě mezi s-ými?
— 15. s-é Moabské podejme strach

4 M. 33, 3. vyšli synové Izr. v ruce s-é
5 M. 3,18. půjdete, kt. koli s-í jste; Joz. 1,14.

— 11, 2. znejtež ruku jeho s-ou
— 31, 6. buďte s-i a zmužile se mějte; 7,23. 

Joz. 17,17. lid mnohý a s. jsi
— 22,22. s. Bůh H., s. Bůh H., onť ví 

Soud. 5,23. nepřišli ku pomoci H. proti s-ým
— 14,14. z s-ého vyšla sladkost
— 20, 44. všickni byli muži s-í

1 Sam. 2, 2. s. jako Bůh náš (2 Sam. 22, 32.)
— 4, 8. kdo vysvobodí z ruky bohů s-ých
— 14, 52. kohožkoli Saul viděl muže s-ého
— 18,17. buď muž s. a veď boje H-ovy

2 Sam.23, 9. mezi třemi s-ými; 22.
2Kr. 3,26. vida, že jsou mu s-í bojovníci ti

— 24,15. s-é země zavedl do Babylona
1 Par. 11,11. počet s-ých, kt. měl David 
Job 9, 4. moudrého j. srdce a s. v moci

— 16,14. outok učinil na mne jako s.
— 34,20. zachvácen bývá s. ne rukou

Ž. 22,13. s-í volové z B. obstupují mne
— 24, 8. H. s. a mocný, H. udatný
— 50, 1. Bůh s. přivolal zemi
— 71, 7. ty jsi mé s-é doufání
— 77,14. kdo j. s. jako Bůh?
— 89,11. s-m ramenem rozptýlil jsi ne-

přátely
— 14. s-á ruka tvá
— 136,11. vyvedl Izraele v ruce s-é

Př. 7,26. s-í všickni zmordováni jsou od ni
— 14,26. v bázni H. j. doufáni s-é
— 18,18. los mezi s-ými rozeznává
— 23,11. s. j. ochránce jejich 

Pis. 8, 6. s-é j. jako smrt milování 
Iz. 5,22. kt. jsou s-i ku piti vína

— 25, 3. čtíti tě budou lid s.

Iz. 40,10. H. proti s-ému přijde 
Jer. 8,16. pokřikování s-ých jeho

— 9, 23. ani se chlub s. v síle své
— 14, 9. jako s., kt. nemůže vysvoboditi
— 32,18. Bůh veliký, s., mocný
— 46, 6. aby neušel s-
— 9. nechť vytáhnou i s-í, Mouřenínové
— 12. s. na s-ém se ustrkuje
— 48, 14. s-í jsme a muži stateční
— 41. bude srdce s-ých Moab. podobné
— 50, 34. vykupitel jejich s. j. H.

Hz. 7, 24. učiním přítrž pýše s-ých
— 17,13. s-é země té pobral
— 34,16. tučnou a s-ou zahladím 

Am. 2, 14. s. neužive síly své 
Mich. 4, 3. trestati bude národy s-é
Mat. 12,29. kdo může do domu s-ého vjíti leč 

by prvé svázal s-ého; Mk. 3, 27. 
Luk. 11,21. s. oděnec ostříhá síně své 
Řím. 15, 1. povinni jsme my s-í
1 Kor. 1,27. mdlé vyvolil, aby zahanbil s-é
— 4,10. my mdlí, vy pak s-í
— 16,13. zmužile sobě počínejte, buďtež s-i

2 Kor. 13, 9. ač jsme mdlí, ale vy jste s-í 
Žid. 11,34. s-í učiněni v boji
1 Petr 5, 9. odpírejte s-í jsouce u víře 
1 Jan 2,14. psal jsem vám, že s-í jste 
Zj. 5, 2. viděl jsem anděla s-ého; 10, 1.

— 18, 8. s. j. Pán, kt. jej potupí
— 21. zdvihl jeden s. anděl kámen
— 19, 6. hlas, jako zvuk hromů s-ých

Silnější.
1 M. 25, 23. lid jeden nad druhý bude s.

— 30, 41. když koli s. připouštíny bývaly
2 M. 1, 9. lid synů Izraelských j. s.

— 19. ženy Hebr. jsou s-ího přirození
4 M. 13, 32. lid ten s. j. nežli my
5 M. 9,14. tebe v národ s. nežli j. tento 
Soud. 14, 18. co s-ího nad lva
2 Sam.10,11. jestliže Amon. s. budou tebe

— 22,18. ačkoli s. mne byli; Ž. 18, 18.
Ž. 35,10. z moci toho, kt. nad něj s. j.

— 90,10. jest-li kdo s-ího přirození
— 93, 4. mnohem s. j. na výsostech H.
— 105,24. učinil, aby s. byl nad nepřátely
— 142, 7. nebo jsou s. nežli já

Kaz. 6,10. se nebude moci souditi se s-ím 
Jer. 20, 7. s. byl nežli já, protož zmocnils
— 31,11. vysvobodí z ruky toho, kt. s. j. 

Ez. 3,14. ruka H-ova nade mnou s. byla 
Mk. 1, 7. jde za mnou s. nežli já
Luk. 3,16. jdeť s. nežli já

— 11,22. pakli by s. než on přemohl jej
1 Kor. 1,25. mdloba Boží j. s. než lidé
— 10,22. zdaž s. jsme jeho?

Sílo. (Osoba).
1 M. 49,10. dokudž nepřijde S.

Sílo. (Místo).
Joz. 18, 1. shromáždilo se všecko množství 

do S.
— 6. uvrhu losy před H. v S.; 8.
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Joz. 18,10. uvrhl jim losy Jozue v S.; 19, 51.
21, 2. 22, 9. 12.

Soud. 18, 31. v nichž dům Boží byl v S.
— 21,12. přivedli (panny) do vojska v S.
— 19. slavnost H. bývá v S.
— 21. když vyjdou dcery S. plésati 

1 Sam. 1, 3. (Elkána) chodíval do S.
— 9. vstala Anna, když pojedli v S.
— 24. uvedla jej do domu H. v S.
— 2,14. lidu, kt. přicházeli do S.
— 3, 21. i potom se ukazoval H. v S.
— 4, 3. vezměme ze S. truhlu smlouvy

12. jeden z bitvy přišel do S.
— 14, 3. Achiáš, syn Achitobův (kněz) v S.

1 Kr. 2, 27. proti domu Eli v S.
— 14, 2. jdi do S., tam j. Achiáš
— 4. žena Jeroboámova šla do S.

2. 78, 60. opustiv příbytek v S., stánek 
Jer. 7,12. jděte na místo mé v S.

— 14. jako jsem učinil S.; 26, 6.
— 26, 6. naložím s domem tímto jako se S.
— 9. stane se jako S. domu tomuto 
—> 41, 5. přišli někteří z S.

Siloe.
Iz. 8, 6. pohrdl lid ten vodami S.
Luk. 13, 4. na kt. upadla věže v S.
Jan 9, 7. umyj se v rybníku S.; 11.

Silván. Viz: Sílas.
2 Kor. 1,19. 1 Tes. 1, 1. 2 Tes. 1, 1. 1 Petr 5,12.

Sima.
1 Par. 6, 30. Synové Merari: S. atd.
— 39. Azaf, syn Berechiáše, syna S-ova

2 Par. 24, 26. Zabad, syn S-ty Ammonitského
Simatský.

1 Par. 2, 55. čeledi S-ých
Simei.

1 Kr. 1, 8. S. a jiní přednější nebyli s Ad.
1 Par. 25,17. padl desátý los na S.
2 Par. 29,14. Levitové ze s. Hémanových:

Jechiel a S.
— 31,12. správce špižíren S.; 13.

Ezd. 10,23. zapudili ženy cizozemky: S. 33. 38. 
Est. 2, 5. Mardocheus, syn S., z Benjam.

Simeon.
1 M. 29, 33. (Lía) nazvala jméno jeho S.
— 34, 25. S. a Léví, bratří Diny
— 30. řekl Jákob S-ovi a Léví

35, 23. synové Líe: Ruben, S.; 2 M. 1, 2.
— 42,24. vzav S-a z nich, svázal ho
— 36. Jozefa není, S-a nemám
— 43, 23. vyvedl k nim S-a
— 46,10. synové S-ovi; 2 M. 6, 15. 4 M. 1,

22. 26, 12. 1 Par. 4, 24. 42. 12, 25.
— 48, 5. budou mi jako Ruben a S.
— 49, 5. S. a Léví, nástrojové nepravosti

4 M. 1, 6. z S-ova Salamiel; 2, 12. 7, 36.
— 23. načteno jich z pokolení S-ova
— 2,12. položí se pokolení S-ovo
— 2,12. kníže synů S. Salamiel
— 10,19. nad vojskem pokolení synů S.

4 M. 13, 6. z pokolení S. Safat
— 26,14. ty jsou čeledi S-ovy
— 34, 20. z pokolení synů S., Samuel

5 M. 27,12. dobrořeč, lidu na hoře Garizim: S. 
Joz. 19, 1. potom padl los druhý S-ovi; 9.
— 8. to j. dědictví pokolení synů S-ových
— 21, 4. z pokolení S. měst; 9. 1 Par. 6, 65. 

Soud. 1, 3. táhl (s Judou) S.; 17.
2 Par. 15, 9. příchozí z Efraima, Maňas, a S-a

— 34, 6. vyčistil i města v pokolení S.
Ez. 48,24. při pomezí Beniamin S.; 33.
Luk. 2,25. byl člověk v Jeruzalémě, S.

— 34. požehnal jim S. a řekl Marii
— 3, 30. Léví byl S-ův

Zj. 7, 7. z pokolení S. 12.000 znamenaných
Símě. Semeno.

1 M. 1,11. zploď bylinu vydávající s.; 29.
v němž by bylo s. jeho; 12.

— 3, 15. nepřátelství mezi s-em tvým a
s-em jejím

— 4, 25. dal mi B. jiné s. místo Ábele
— 7, 3. aby živé zachováno bylo s.
— 9, 9. v smlouvu S vami i s s-em vaším
— 12, 7. s-i tvému dám zemi tuto; 13, 15.

15, 18. 17, 8. 24, 7. 26, 3. 4. 35, 12.
— 13,16. s. tvé jako prach země; 15, 5.
— 15, 3. mně jsi nedal s-e
— 13. pohostinu bude s. tvé; Sk. 7, 6.
— 16,10. velice rozmnožím s. tvé
— 19, 32. abychom zachovaly s.; 34.
— 21,12. v Izákovi nazváno s.; Řím. 9, 7.

Žid. 11, 18.
— 13. nebo tvé s. jest (Izmael)
— 22,17. rozmnožím s. tvé jako hvězdy

vládnouti bude s. tvé; 24, 60.
— 18. požehnáni budou v s-i tvém;

26, 4. 28, 14. Sk. 3, 25.
— 35,12. s-eni tvému dám tu zemi
— 38, 8. abys vzbudil s. bratru svému
— 48,11. dal mi B., abych viděl s. tvé

2 M. 16, 31. kt. byl jako s. koliandrové
— 32,13. rozmnožím s. vaše jako hvězdy

zemi tuto dám s-i vašemu
3 M. 15,16. muž, z něhož by vyšlo s.

— 18,21. kdo z s-e tvého proveden ohněm
— 19,19. pole neposeješ rozdílným s-em

20, 3. ze s-e svého dal modle Moloch; 4.
— 22, 4. kdo by koli z s-e A. byl malomocný 

5 M. 14,22. dávati budeš desátky z užitků s-e
— 28, 38. mnoho s-e vyneseš na pole 

Rut 4,12. ze s-e toho, kt. by dal tobě H.
1 Sam.20, 42. mezi s-em mým a mezi s-em tvým
2 Sam. 7,12. vzbudím s. tvé po tobě; 1 Par. 17,11.
2 Kr. 5, 27. přichytí se tebe i s-e tvého

— 11, 1. At. pomordovala všecko s. královo
1 Par. 16,13. ó s. Izraele, služebníka jeho
Job 5, 25. žeť se rozmnoží s. tvé
— 21, 8. s. jejich stálé jest s nimi

Ž. 18, 51. Davidovi i s-i jeho až na věky
— 21,11. s. jejich z synů lidských
— 22, 24. všecko s. Jákobovo ctěte jej
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Ž. 22,31. s. jejich sloužiti mu bude
— 25,13. s. jeho dědičně obdrží zemi
— 37,25. ani s-e jeho žebrati chleba
— 26. s. jeho j. v požehnáni
— 28. s. bezbožníků bude vypléněno
— 69, 37. s. služebníků jeho jí vládnouti
— 89, 30. učiním, aby trvalo s. jeho
— 37. s. jeho na věky bude
— 102,29. s. jejich zmocní se před tebou
— 105, 6. s. Abrahamovo, služebníka jeho
— 106,27. rozptýlil s. jejich mezi pohany
— 112, 2. mocné na zemi bude s. jeho
— 126, 6. lid s pláčem rozsívá drahé s.

Př. 11, 21. s. spravedlivých uchází toho
Kaz. 11, 6. hned z jitra rozsívej s. své
Iz. 1, 4. s. zlostníků! Opustili H.
— 6,13. tak s. svaté j. podpora její
— 14, 20. nebude připomínáno s. zlostníků
— 43, 5. od východu zase přivedu s. tvé
— 44, 3. vyleji Ducha svého na s. tvé
— 45,25. v H. chlubiti se s. Izraelovo
— 53,10. aby viděl s. své, byl dlouhověký
— 54, 3. s. tvé národy vládnouti bude
— 55,10. vydává s. rozsívajícímu
— 57, 3. s. cizoložníka a smilnice
— 4. zdaliž nejste s. postranní?
— 61, 9. vejde v známost s. jejich

že jsou s., jemuž požehnal H.
— 11. jako zahrada s. své vyvodí
— 65, 9. nebo vyvedu z Jákoba s.
— 23. budou s. požehnaných od H.
— 66,22. stane s. vaše a jméno vaše 

Jer. 2,21. jsem tě vysadil s-em čistotným
— 22, 30. kt. by ze s-e jeho seděl na stolici D.
— 31, 27. oseji dům Izr. a J. s-em lidským 

Joel 1,17. vyhynulo s. pod hrudami
Mal. 2,15. aby hledali s-e Božího
Mat. 13, 37. rozsévač dobrého s-e j. Syn člověka

— 38. dobré s. jsou synové království
— 22,24. aby vzbudil s. bratru svému; 25.

(5 M. 25, 5.) Mk.12,19. 20. Luk. 20, 28.
Mk. 4,20. kt. v zemi dobrou s. přijali

— 12,20. první nepozůstavil s-e
Luk. 1,55. jakož mluvil Abr. a s-i jeho

— 8, 5. vyšel rozsévač, aby rozsíval s. své
— 11. s. jest slovo Boží

Jan 7, 42. ze s-e David, přijití má Kristus
— 8, 33. odpověděli jemu: S. Abr. jsme
— 37. vím, že jste s. Abrahamovo

Sk. 7, 6. bude s. tvé pohostinu; (1 M. 15, 13.)
— 13, 23. z jehož s-e B. vzbudil spasitele 

Řím. 1, 3. o Synu svém zplozeném ze s-e D.
— 4,16. aby pevné bylo zaslíbeni všemu s-i
— 18. takť bude s. tvé
— 9, 7. aniž proto, že jsou s. Abraham.

v Izákovi nazváno bude tvé s.
— 8. synové zaslíbení se počítají za s.
— 29. byť Pán nepozůstavil nám s-e
— 11, 1. i já jsem ze s-e Abrahamova

2 Kor. 9,10. ten, kt. dává s. rozsívajícímu,
rozmnožiž s. vaše

2 Kor. 11, 22. s. Abrah. jsou? jsem i já 
Gal. 3,16. Abrah. učiněna zaslíbeni i s-i
— 19. dokudž by nepřišlo to s.
— 3,29. tedy s. Abrahamovo jste 

2Tim. 2, 8. Ježíš Kristus ze s-e Davidova
1 Petr 1,23. znovuzrozeni ne z porušitelného s-e 
1 Jan 3, 9. nebo s. jeho v něm zůstává 
Zj. 12,17. šel bojovati s jinými ze s-e jejího 

Simon.
1 Par. 4,20. synové S-ovi: Amnon atd.

Simron.
Joz. 11, 1. Jabin poslal k králi S.

— 12, 20. král S. Meron jeden
Simsai.

Ezd. 4, 8. Rechum kancléř a S. písař; 9. 17. 
Sin.

2 M. 16, 1. poušť S.; 17, 1. 4 M. 33, 11. 12.
Ez. 30,15. prchlivost i na S., pevnost Eg.
— 16. velikou bolest bude mí ti S.

Sinai.
2M. 16, 1. poušť Sin, kt. j. mezi Elim a S.

— 19, 1. přišli na poušť S.
— 18. hora S. všecka se kouřila
— 20. sstoupil H. na horu S.
— 24,16. přebývala sláva H. na hoře S.

3 M. 7, 38. přikázal H. Mojžíšovi na hoře S.
aby obětovali H. na poušti S.

— 25, 1. mluvil H. k Mojžíšovi na hoře S.
26, 46. zákonové, kt. vydal H. na hoře S.

— 27,34. kt. přikázal H. na hoře S.
4 M. 1, 1. mluvil H. na poušti S.; 3, 14. 9, 1.
— 19. Mojžíš sčetl je na poušti S.
— 3, 1. mluvil H. s Mojžíšem na hoře S.
— 4. cizí oheň před H. na poušti S.
— 9, 5. slavili fáze na poušti S.
— 33,15. položili se na poušti S.
— 16. hnuvše se z pouště S.

5 M. 33, 2. H. ze S. přišel
Soud. 5, 5. hora S. třásla se před tváři H.
Neh. 9,15. potom jsi sestoupil na horu S.
Ž. 68, 9. nebesa rozplývala se i hora S.
— 18. Pán mezi nimi jako na S. přebývá 

Sk. 7, 30. ukázal se na poušti hory S. anděl
— 38. kt. mluvil k němu na hoře S.

Gal. 4,24. dva zákonové: jeden s hory S.
— 25. Agar j. hora S. v Arábii

Sine ar.
1 M. 10,10. Babylon v zemi S.
— 11, 2. nalezli pole v zemi S.

Iz. 11,11. ostatky lidu svého od S.
Dan. 1, 2. kt. zavezl je do země S.
Zach. 5,11. aby sobě vystavěla dům v zemi S.

Sinearský.
1 M. 14, 1. Amrafel král S.; 9.

Sineus.
1 Par, 1,13. 15. Kanaan zplodil S-a

Sinim.
Iz. 49,12. a jini ze země S.
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Síň.
2 M. 27, 9. uděláš také s. příbytku

— 35,17. koltry očkováté k s-i; 39, 40.
— 38, 9. udělal také s. k straně polední

1 Kr. 7, 8. při domu svém udělal s. druhou
— 17,19. Eliáš vnesl jej na s.

1 Par. 28, 6. Šalomoun mi vzdělá dům a s-ě
— ' 12. o s-ích domu H. Neh. 8, 16. 13, 7.

2 Par. 4, 9. udělal s. kněžskou, též s. velikou
dvéře u též s-ě okoval mědí

— 20, 5. stál v domě H. před s-í novou 
Est. 5, 1. Ester postavila se v s-i vnitřní 
2. 100, 4. vcházejte do s-í jeho s chválami 
Iz. 1,12. abyste šlapali s-ě mé?
Jer. 32, 2. byl zavřín v s-i stráže; 33, 1.

37, 21. 39, 15.
Ez. 8,16. uvedl mne do s-ě domu H.; 40,19.

— 10, 3. oblak hustý naplnil s. vnitřní 
40,47. změřil tu s. čtveihrannou

— 46,22. v úhlech té s-ě byly s-ě s komíny 
Zach. 3, 7. budeŠ-li ostříhati s-í mých 
Mat. 26, 3. sešli se na s. nejv. kněze

— 58. šel až do s-ě nejv. kn.; (Mk. 14, 54.)
— 69. Petr seděl vně v s-i 

Mk. 14,66. když byl Petr v s-i dole
— 68. vyšed ven před s., a kohout zazpív. 

Luk. 11,21. silný oděnec ostříhá s-ě své
— 22,11. kde j. s., kdež budu jisti beránka
— 55. zanítili oheň u prostřed s-ě 

Jan 18,15. všel s Ježíšem do s-ě nejv. kněze 
Sk. 9,37. kterouž položili na s. vrchní

— 39. a když přišel Petr, vedli jej na s.
— 25,23. Agrippa a Bernice vešli na s.

Zj. 11, 2. s. vně před chrámem, vyvrž ven
Síňce.

1 Kr. 6, 3. s. byla před chrámem
— 7, 7. vzdělal jinou s-i, s-i soudnou

2. 65, 5. přivodíš, aby obýval v s-ích tvých
— 84, 3. touží duše má po s-ích H.
— 11. lepši j. den v s-ích tvých
— 92,14. v s-ích Boha našeho kvésti b.
— 96, 8. vejděte do s-í jeho
— 116,19. v s-ích domu H.; 135, 2.

Iz. 62, 9. budou je piti v s-ích svatosti mé 
Ez. 40,26. s. její (brány ku poledni)
Jan 10,23. po s-i Šalomounově; Sk. 3, 11. 5,12. 

Sión.
2 Sam. 5, 7. vzal David hrad S.; 1 Par. 11, 5.
1 Kr. 8, 1. z města Dav., jenž j. S.; 2 Par. 5,2. 
2. 2, '6. jsem ustanov, krále svého n. S-em

— 48,13. obejděte S., sečtěte věže jeho
— 51,20. dobrotivě nakládej se S-em
— 69,36. Bůh zachová S. a vzdělá
— 74, 2. rozpomeň se na S.
— 87, 5. o S-u praveno bude
— 97, 8. to uslyše S., rozveselí se
— 102,14. smiluješ se nad S-em
— 17. když by H. vzdělal S.
— 129, 5. zahanbeni budou, kt. nenávidí S-a
— 132,13. vyvolil H. S., oblíbil jej sobě
— 137, 1. rozpomínajíce se na S.

ž. 146,10. Bůh tvůj, ó S-e, od národu do
— 147,12. chval Boha svého, S-e

Iz. 1,27. S. v soudu vykoupen bude
— 14, 32. H. upevnil S.f v němž útočiště
—. 33, 5. naplní S. soudem a spravedlností
— 20. patř na S., město slavnosti
— 34, 8. aby mštěno bylo S-a
— 35,10. přijdou na S. s prozpěv.; 51, 11.
— 40, 9. na horu vysokou vystup sobě, S-e
— 41,27. já jsem první, kt. S-u předpovídám
— 46,13. složím v S-u spaseni
— 49,14. řekl S.: Opustil mne H.
— 51, 3. potěši H. S-a
— 16. řekl S-u: Lid můj jsi ty
— 52, 1. oblec se v sílu svou, S-e
— 7. mluví k S-u: Kraluje B. tvůj
— 8. H. zase přivede S.
— 59,20. přijde k S-u vykupitel
— 60,14. nazývati tě budou S-em Svat. Izr.
— 62,4 1. pro S. nebudu mlčeti
— 64,10. S. v poušť obrácen
— 66, 8. S. počal pracovati ku porodu 

Jer. 3,14. abych vás uvedl na S.
— 14,19. zdali S. oškliví sobě duše tvá?
— 26,18. S. jako pole orán bude; Mich. 3,12.
— 30,17. tato j. S., není, kdo by ji navštívil
— 31, 6. vstupme na S. k H.
— 12. prozpěvovati budou na výsosti S-a
— 50, 5. na cestu k S-u ptáti se budou
— 51,24. za bezprávi, kt. činili S-u 

Pláč 1, 4. cesty S-a kvílí
Mich. 3,10. každý vzdělává S. vraždami
— 4,11. říkající: Nechť j. poškvrněn S.

Soí. 3,16. S-u: nechť nemdleji ruce tvé 
Zach. 1,14. horlím pro S.; 8, 2.
— 17. utěší ještě H. S.
— 2, 7. nuže, S-e, vydobuď se
— 8, 2. horlil jsem pro S. horlením velik.
— 3. navrátil jsem se k S-u
— 9,13. vzbudím syny tvé, ó S-e*

Hora Sión.
2Kr. 19,31. zachováni, z hory S-a; Iz. 37, 32.
ž. 48, 3. útěcha vši země j. hora S.

— 12. raduj se, horo S-e
— 78,68. vyvolil horu S.
— 125, 1. podobni jsou k hoře S-u

Iz. 4, 5. nad obydlím hory S. oblak
— 8,18. kt. přebývá na hoře S.; 18, 7.
— 10,12. dokoná Pán dílo své na hoře S.
— 24,23. kralovati H. na hoře S.; Mich. 4, 7.
— 29, 8. množství bojujících proti hoře S.
— 31, 4. sestoupí, aby bojoval o horu S. 

Pláč 5,18. pro horu S., že zpuštěna j.
Joel 2, 32. na h. S. bude vysvobození; Abd. 17.
Abd. 21. vstoupí vysvoboditelé na horu S.
žid. 12,22. přistoupili jste k hoře S-u
Zj. 14, 1. Beránek stál na hoře S.

Na Siónu.
ž. 9,12. zpívejte H., přebývajícímu na S-u

— 65, 2. ó Bože, tebe na S-u chváliti (sluší)
— 76, 3. obydlé jeho na S-u
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Ž. 84, 8. ukazují se před Bohem na S-u
— 99, 2. H. na S-u veliký
— 102,22. aby vypravovali na S-u jméno H. 

Iz. 4, 3. kdož bude zanechán na S-u
— 10,24. lide můj, kt. přebýváš na S-u
— 28,16. zakládám na S-u kámen
— 30,19. lid na S-u bydliti bude
— 31, 9. H., jehož j. oheň na S-u
— 33,14. zděsili se na S-u hříšnici 

Jer. 4, 6. vyzdvihněte korouhev na S-u
— 8,19. zdali H. není na S-u?
— 50,28. oznámili na S-u pomstu H.
— 51,10. vypravujme na S-u dílo H.

Pláč 2, 6. v zapomenuti uvedl na S-u slavnost
— 4,11. zapálil oheň na S-u
— 5,11. ženám na S-u násilé činí 

Joel 2, 1. trubte trubou na S-u
—- 3,17. Bohem vaším, kt. bydlím na S-u
— 21. H. přebývá na S-u

Am. 6, 1. běda pokoj majícím na S-u
Řím. 9, 33. kladu na S-u kámen urážky
1 Petr 2, 6. zakládámť na S-u kámen úhelný

Ze Siona.
Ž. 14, 7. ó by ze S-a dáno spaseni; 53, 7.

— 20, 3. H. ze S-a utvrzuj tě
— 50, 2. ze S-a v dokonalé kráse zastkvěl se
— 110, 2. berlu moci tvé vyšle H. ze S-a
— 128, 5. požehnání tobě uděliž H. ze S-a
— 134, 3. požehnejž tobě H. ze S-a
— 135,21. požehnaný H. ze S-a

Iz. 2, 3. ze S-a vyjde zákon; Mich. 4, 2.
Jer. 9,19. hlas naříkáni slyšeti ze S-a
Joel 3,16. H. řváti bude ze S-a; Am. 1, 2. 
Řím. 11,26. přijde ze S-a vysvoboditel

Siónský.
2 Kr. 19,21. posmívá se tobě dcera S-á 
Ž. 87, 2. milujeť H. brány S-é

— 126, 1. když zase vedl H. zajaté S-é
— 133, 3. rosa, kt. sestupuje na hory S-é
— 137, 3. zpívejte nám některou píseň S-ou
— 149, 2. synové S-Ští plésejte; Joel 2, 23. 

Iz. 3,16. že se pozdvihují dcery S-é
— 17. okydne vrch hlavy dcer S-ých
— 12, 6. zpívej, obyvatelkyně S-á
— 61, 3. radost kvílícím S-ým
— 62,11. rcetež dceři S-é: Aj, Spasitel 

Jer. 51,35. praví obyvatelkyně S-á
Pláč 1,17. rozprostírá dcera S-á ruce své

— 2,13. koho tobě přirovnám, dcero S-á
— 4, 2. synové S-Ští nejdražší 

Zach. 9, 9. plésej velice, dcerko S-á
Mat. 21, 5. povězte dceři S-é: Aj, král tvůj 
Jan 12,15. neboj se, dcero S-á 

Síra.
1 M. 19,24. H. dštil na Sodomu s-ou a ohněm 
5 M. 29,23. uzři s-ou a soli vypálenou zemi 
Job 18,15. posypáno bude obydli jeho s-ou 
Ž. 11, 6, dštiti ohněm a s-ou; Ez. 38, 22.
Iz. 30,33. jako potok s-y je zapaluje

— 34, 9. obrácen bude prach její v s-u 
Luk. 17,29. dštil ohněm a s-ou s nebe

Zj. 9,17. měli pancíře ohnivé a ze s-y 
z úst jejich vycházel oheň a s.

— 14,10. trápen bude ohněm a s-ou
— 19,20. do jezera hořícího s-ou; 20, 10.
— 21, 8. v jezeře, kt. hoří ohněm a s-ou

Sirion.
5 M. 3, 9. Sidonští říkaji Hermonu S.
ž. 29, 6. čini, aby skákali Líbán a S. 

Siroba.
3 M. 26,22. uvede s-u; 5 M. 32,25.
1 Sam.15, 33. uvedl s-u na mnohé ženy meč 
Iz. 47, 8. nebudu vdovou, aniž zvim o s-ě

— 49,20. řeknou synové s-y tvé 
Jer. 15, 7. na s-u přivedu lid svůj
Ez. 14,15. že by zvěř zemi na s-u přivedla

— 36,12. aniž s-y na ně uvedeš; 14.
Sirotek.

2 M. 22,22. s-a trápiti nebudete
— 24. budou děti vaše s-ci

5 M. 10,18. čině soud s-u a vdově
— 14,29. host a s. i vdova budou jíšti
— 24,17. nepřevrátíš soudu s-u
— 27,19. kdož převrací spravedlnost s-a 

Job 6,27. na s-a se obořujete
— 22, 9. ramena s-ů potřína byla
— 24, 3. osla s-ů zajímají
— 9. loupí s-y, kt. jsou na prsích
— 29,12. vysvobozuji s-a
— 31,17. nejedl-li i s. z ní?
— 21. opřáhl-li jsem na s-a rukou 

Ž. 10,14. s-u ty jsi spomocník
— 18. aby soud činil s-u a souženému
— 68, 6. Otec j. s-ů a ochránce vdov
— 82, 3. zastávejte bídného a s-a
— 94, 6. až dokud budou s-y hubiti?
— 109, 9. buďtež děti jeho s-ci
— 12. kdo by se smiloval nad s-y jeho
— 146, 9. H. s-u a vdově pomáhá 

Př. 23,10. na pole s-ů nevcházej
Iz. 1,17. dopomozte k spravedlnosti s-u
— 23. s-u k spravedlnosti nedopomáhají
— 9,17. nad s-y a vdovami neslituje se
— 10, 2. s-y aby loupili

Jer. 7, 6. s-a a vdovy neutisknete; Zach. 7,10.
— 22, 3. s-u ani vdově nečiňte křivdy
— 49,11. zanech s-ů svých, já živiti je budu 

Pláč 5, 3. s-ci jsme a bez otce
Ez. 22, 7. s-a a vdovu utiskují v tobě

— 36,13. s-y činíš z národů svých 
Oz. 14, 3. v tobě smilování nalézá s.
Mal. 3, 5. vdově a s-u křivdu činíce
Jan 14,18. neopustímť vás s-ů
Jak. 1,27. navštěvovati s-y v souženich

Sisera.
Ezd. 2,53. synů S. (Netinejských); Neh. 7, 55.

Síti.
1 M. 26,12. sel Izák v zemi té
3 M. 25, 4. 7. léta nebudeš na poli svém s.

— 11. nebudete s. ani žiti toho
— 20. co jisti, jestliže nebudeme s.?
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3 M. 25,22. budete s. léta osmého
— 26,16. semeno své nadarmo s. budete

Iz. 19, 7. vše, což se seje při potoku, uschne
— 28,24. zdaliž každého dne oře oráč, aby sel
— 25. zdali neseje pšenici a ječmene?
— 32,20. kt. s-ete na mistech úrodných 

Mich. 6,15. ty budeš s., ale nebudeš žiti
Ag. 1, 6. sejete mnoho, a shromažďuj, málo
Mat. 6,26. žeť nesejí ani žnou; Luk. 12, 24.
Luk. 12,24. patřte na havrany, že nesejí

Sítí.
2 M. 2, 3. vzala mu ošitku z s.
Iz. 9,14. odetne H. ratolest i s.
— 19,15. dílo, kt. by učinila ratolest aneb s. 

Ez. 26, 5. Budou vysušovati s.; 47, 10.
Sítka.

2. 10, 9. táhne (chudého) pod s-u svou
— 141, 9. od s-ek činících nepravost
— 10. nechť padnou do s-ek svých 

Oz. 5, 1. s. rozestřená na vrchu Tábor

Sitnah.
1 M. 26,21. pročež dal jí jméno S.

Síť.
Job 18, 8. zapleten j. do s-i nohami

— 19, 6. s-í svou otáhl mne
2. 35, 8. s. jejich, kt. ukryli, ať je uloví

— 69,23. pokojný způsob jejich místo s-i 
Př. 1,17. nadarmo roztažena bývá s.

— 29, 5. rozprostírá s. před nohama jeho 
Kaz. 9,12. jako ryby, kt. loveny bývají s-í 
Iz. 19,10. s-i jeho budou zkaženy
Pláč 1,13. roztáhl s. nohám mým
Ez. 12,13. roztáhnu s. svou na něj
— 32, 3. rozestruť na tě s. svou

Ab. 1,17. předce zatahovati má s. svou
Mat. 4,18. ani pouštějí s. do moře

— 20. hned opustivše s-i, šli
— 21. jiné dva bratry, ani tvrdí s-i 

Mk. 1,16. ani pouštějí s-i do moře
— . 19. ani na lodí tvrdí s-i

Luk. 5, 2. rybáři sestoupivše, vypírali s-i
— 4. rozestřete s-i své k lovení
— 5, k slovu tvému rozestru s.
— 6. tak že se trhala s. jejich

Jan 21, 6. zavrztež s. na pravou stranu lodí
— 8. táhnouce tu s. s rybami
— 11. vstoupil Petr a vytáhl s.

Sjednomyslniti.
Zj. 17,17. aby se s-ili, a království šelmě dali 

Sjednotiti se.
1 Par. 12,17. mé srdce také s Vámi se s-í 

Sjeti se.
Zj. 19,19. ani se s-li, aby bojovali s tím

Skákání.
Nah. 3, 2. vozů s. bude

Skákati.
3 M. 11,21. kt. mají stehénka, aby s-ali
1 Kr. 18,26. s-ali u oltáře, kt. byli udělali 
2. 29, 6. činí, aby s-ali jako telata

2. 77,18. kameníčko tvé s-lo
Pis. 2, 8. s~če po těch horách
Iz. 13, 21. příšery tam s. budou
Mat. 11,17. a nes-ali jste; Luk. 7, 32.

Skála.
2 M. 17, 6. před tebou na s-e, i udeříš v s-u

— 33,21. aj, místo u mne, a staneš na s-e
4 M. 20, 8. mluvte k s-e této, a vydá vodu

— 10. zdali z s-y této vyvedeme vodu?
— 11. udeřil v s-u po dvakrát
— 24,21. na s-e založils hnízdo své

5 M. 8,15. vodu z přetvrdé s-y; Neh. 9, 15.
— 32, 4. s-e té, jejíž skutkové dokonali
— 18. na s-u, kt. zplodila tě, zapomenul jsi
— 30. Bůh, s. jejich, prodal je
— 31. Bůh, s. naše, není jako s. jejich
— 37. s., v níž naději měli 

Soud. 6, 21. vystoupil oheň ze s-y
— 7,25. na s-e Goréb; Iz. 10, 26.
— 13,19. obětoval to na s-e H-u
— 15, 8. usadil se na vrchu s-y Etam
— 19. otevřel Bůh s-u v Lechi
— 20, 45. utíkali k s-e Remmon; 47. 21, 13.

1 Sam.14, 4. byla s. příkrá k přecházení
— 23,28. nazvali místo: S. rozdělující
— 24, 3. hledati D. na s-ách kamzíků

2 Sam.21,10. vzavši žíni, prostřela ji na s-e
— 22, 2. Hospodin s. má
— 3. Bůh s. má, doufati budu v něho
— 32. kdo jest s-ou kromě Boha našeho?

2. 18, 32. Iz. 44, 8.
— 47. požehnaná s. má; 2. 18, 47.

Bůh, s. spasení mého
— 23, 3. mluvila s. Izraelská

1 Kr. 19,11. vítr rozrážející s-y před H.
2 Par. 25,12. sházeli je s vrchu s-y
Job 14,18. jako s. odsedá z místa svého
— 24, 8. k s-e se přivinouti musejí
— 29, 6. s. vylévala mi prameny oleje
— 39,28. na s-e přebývá jako na hradě 

ž. 18, 3. s. má a hrad můj
— 19,15. s-o má a vykupiteli můj
— 27, 5. v den zlý na s-u vyzdvihne mne
— 28, 1. k tobě volám, s-o má
— 31, 3. budiž mi pevnou s-ou
— 4. s. má a hrad můj
— 40, 3. postavil na s-e nohy mé
— 42,10. dím k Bohu silnému, s-e své
— 61, 3. na s-u nade mne vyšší uvediž mne
— 62, 3. vždyť přece on j. s. má; 7.
— 8. v Bohu j. s. síly mé
— 71, 3. budiž mi s-ou obydlí
— 73,26. s. srdce mého a díl můj Bůh
— 78,15. protrhl s-y; 16. potoky ze s-y
— 20. udeřil v s-u, a tekly vody
— 35. rozpomínajíce se, že Bůh byl s.
— 89, 27. B. silný můj a s. spasení mého
— 9 2 ,16<- přímý j. Hospodin, s. má
— 94, 22. Bůh můj s-ou útočiště mého
—- 95, 1. prokřikujme s-e spaseni našeho
— 104,18. s-y útočiště králíků
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ž.

Iz.

Jer.

Ez.

Am.
Nah.
Ab.
Mat.

Luk.

Řím.
1 Kor

Job
Jer.
Mat.
Zj.

Job
Mat.

Sk.

Iz.
Jer.

2 M.
1 Kr. 
Neh. 
Iz. 
Jer.

Job

114, 8. obrací i tu s-u v jezero vod 
137, 9. o s-u je rozrážeti bude 
144, 1. požehnaný Hospodin, s. má

2.10. vejdi do s-y a skryj se
19. do jeskyní skal před hrůzou H.

8.14. s-ou pádu oběma domům Izrael.
17,10. na s-u síly své nezpomenulas
22.16. vystavěls na s-e příbytek svůj
26, 4. v Hospodinu j. s. věčná
30.29. bera se ku s-e Izraelově
31, 9. s. jeho pro strach zmizí
32, 2. stín s-y veliké v zemi vyprahlé 
44, 8. neníť žádné s-y; jáť o žádné nevím 
48, 21. vody ze s-y vyvede jim
51, 1. pohleďte na s-u, odkudž vyťati jste 
57, 5. zabíjejíce syny sVé pod s-ami
5, 3. tvrdší jsou tváře jejich než s.

18,14. kdo pohrdá vodou Lib. ze s-y?
23.29. kladivo rozrážející s-u 
48,28. přebývejte v s-e, ó Moabští
3, 9. pevnější než s-u učinil jsem čelo tvé

24, 7. na vysedlou s-u vystavilo ji
6.12. zdaliž koni běžeti mohou po s-e?
1, 6. s-y vyvracejí se před ním
1.12. Hospodine, ty, ó s-o naše
7, 24. ustavěl dům svůj na s-e

25. založen byl na s-e; Luk. 6, 48.
16,18. na té s-e vzdělám církev svou 
27,60. do hrobu, kt. vvtesal v s-e;

Mk. 15, 46.
6, 48. kt. založil grunt3r v s-e
8, 6. jiné padlo na s-u

13. kt. na s-u, ti když slyší
9, 33. s-u pohoršení; 1 Petr 2, 7.

. 10, 4. pili z duchovní s-ý, ta s. byl Kristus

Skálí. Skále.
30, 6. musili bydliti v děrách země a s.
4, 29. na s. vylezou

27, 51. země se třásla a s. se pukalo
6.15. skryli se v s. hor

16. řekli horám i s.: Padněte na nás

Skalnatý.
8,17. i na místech s-ých rozkládá se 

13, 5. padla na místa s-á; Mk. 4, 5.
20. v s-ou zemi vsátý; Mk. 4, 16.

27, 29. aby na místa s-á neuhodili

Skalní.
7.19. usadí se všickni v děrách s-íeh 

13, 4. skryj jej do díry s.
16.16. aby je zlapali i v děrách s-ích
49.16. bydlíš v rozsedlinách s-ích; Abd. 3.

Sklad.
1.11. města s-ů; 2 Par. 8, 4. 6. 16, 4. 17,12.
9.19. města, v nichž š. měl s-y
3.19. kudyž se chodí k s-u zbroje

23, 3. kt. byl s-em národů
41, 8. máme s-y skryté v poli

Skladatel.
13, 4. vy jste s-é lži

Kaz. 12,11. slova s-ů, kt. jsou od pastýře 
jednoho

Skládati.
1 M. 50,20. s-ali jste proti mně zlé 
Job 31,24. s-al-li jsem v zlatě naději
— 38,11. tu s. budeš dutí vlnobití svého 

Ž. 33, 21. ve jménu svátém naději s-áme
— 40, 5. kt. s-á v H. svou naději; 73, 28.
— 50,19. jazyk tvůj s-á lest
— 119,11. v srdci svém s-ám řeč tvou 

Iz. 32, 6. srdce jeho s-á nepravost 
Mat. 6, 20. s-ejte sobě poklady v nebi 
Luk. 1, 66. všickni s-ali to v srdci svém
— 2,19. Maria s-ajici je v srdci svém

Skladen.
2. 49,15. jako hovada v pekle s-i budou 

Skláněti se.
1 M. 27, 29. nechať s-ějí se před tebou národové 

ať se s-̂ ějí před tebou synové matky
1 Kr. 19,18. jichžto kolena nes-ěla se Bálovi
2 Kr. 5,18. i já s-ím se ve chrámě R.
1 Par. 16,29. s-ějte se před H.; Ž. 29, 2. 96, 9.
Ž. 22, 30. budou s. se před ním tuční země
— 29, 2. s-ějte se Hospodinu; 96, 9.
— 45,12. on j. Pán tvůj, protož s-ěj se

před ním
— 66, 4. všecka země s. se tobě bude 

72, 9. s. se budou obyvatelé pustin
— 86, 9. národové s. se budou před tebou
— 95, 6. pojďte, s-ějme se před ním
— 97, 7. s-ějte se před ním všickni bohové 

99, 5. s-ějte se u podnoží noh jeho
— 106,19. udělali tele a s-ěli se slitině
— 132, 7. s. se budeme u podnoží noh jeho
— 138, 2. s. se budu k chrámu svátému tvému 

Př. 14,19. s-ějí se zlí před dobrými
Iz. 45, 23. že se mně s. bude všeliké koleno 
Jer. 1, 16. s-ěli se dílu rukou svých 
Řím. 11, 4. kt. nes-ěli kolen před Bálem 

Sklásti.
Joz. 4, 3. 12 kamenů vyneste a sklaďte
2 Kr. 10, 8. sklaďte je na dvě hromady u vrat

Sklený.
Zj. 4, 6. moře s-é; 15, 2.

Sklenouti.
Ž. 104, 3. s-1 na vodách paláce své

Sklep.
1 Par. 27, 27. nad s-y vinnými byl Zabdi 

Sklíčen.
Iz. 21, 3. s. jsem slyše to 
Luk. 13,11. byla s-a a nemohla se zpřímiti 

Sklíčený.
Ž. 38, 7. pohrbený a s. jsem náramně
— 145, 14. pozdvihuje všechněch s-ých

Sklíčiti.
Ž. 57, 7. s-ili duši mou

Skliditi.
1 M. 41, 35. ať s-í obilí k ruce Faraonovi
2 M. 23,16. slavnost sklizení, když s-íš práce své
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Jer. 28,16. s-ím se svrchku země; Sof. 1, 2. 
Ez. 16, 50. protož s-il jsem je 

Sklípek.
Jer. 37,16. když vešel do s-u jejich 

Sklizení.
2 M. 23,16. slavnost s. držeti budeš; (34, 22.) 

Sklízeti.
5M. 11,14. s. budeš obilé, víno i olej 
Jer. 40,10. s-ejte víno, ovoce i olej 

Sklo.
Zj. 21,18. zlato, podobné sklu čistému; 21. 

Sklonití.
Iz. 2,11. s-ěna bude vysokost lidská
Jer. 27,11. s-í šíji pod jho krále Babyl.; 12.
Mat. 8,20. nemá, kde by hlavu s-il; Luk. 9,58.
Luk. 24, 5. s-ily tváři své k zemi 

Sklonití se.
1 M. 18, 2. s-il se až k zemi; 19, 1.
— 47,31. s-il se k hlavám lůže

1 Sam. 4,19. s-ila se a porodila
ž. 44,26. s-ila se až k prachu duše naše 
Mich. 6, 6. s-liž se mám před Bohem?
Ab. 3, 6. s-ili se pahrbkové věční 
Jan 8, 6. s-iv se dolů, psal na zemi

Sklopití.
Dan. 10,15. s-iv tvář svou k zemi, oněměl jsem

Sklopovati.
2 Sam.22,28. před vysokom. oči své s-uješ

Sklouznouti.
Ž. 73, 2. o málo že by byli s-li krokové moji 

Skociti.
2Kr. 5,21. Náman rychle s-il s vozu 

Skonání.
Job 7, 2. nájemník, jenž očekává s. díla svého

— 26,10. cíl až do s. světla a tmy 
Ez. 11,13. s. činíš ostatkům Izraelským

— 21,25. přichází čas s. nepravosti; 29. 
Dan. 11, 45. když přijde k s. svému

— 12,13. zůstaneš v losu svém na s. dnů 
Mat. 13,39. žeň j. s. světa; 40. 49.

— 24, 3. znamení příchodu tvého a s. světa?
— 14. tehdáž přijde s.
— 28,20. já s vámi jsem až do s. světa 

Žid. 7, 3. ani počátku dnů ani s. nemaje
— 9,26. nyní při s. věků zjeven j.

Skonati.
1 M. 25, 8. s-al Abraham v starosti dobré
— 17. s-al a připojen j. k lidu svému 

Ž. 78,33. marně s-ali dny své
Luk. 4, 2. když se s-ali (dnové), zlačněl

Skonávati (se).
Joz. 17, 9. s-á se při moři; 19, 29. 33.
Job 31, 40. s-a jí se slova Jobova 
ž. 72,20. s-aji se modlitby Davidovy 
Mk. 5,23. dcerka má s-á

Skoncováno.
Sk. 19, 39. to můž v svolání obce s-o býti

Skončení*
Ž. 7,10. ó by k s. přišla nešlechetnost

— 90, 9. s. let svých docházíme jako řeč
— 119,96. každé věci dokonalé vidím s.

Kaz. 7, 8. lepší j. s. věci, nežli počátek 
Jer. 12, 4. nevidíť Bůh s. našeho

— 51,13. přiŠloť s. tvé
Pláč 1, 9. nepamatovala na s. své

4,18. přiblížilo se s., přišlo s. naše 
Ez. 7, 2. ach s., přišlo s. její; 3. 6.
Dan. 9,26. s. jeho bude hrozné 
Mal. 3, 6. protož vy nevzali jste s.

Skopec.
1 M. 22,13. s. za ním vězel v trní
2 M. 29,22. nebo s. naplnění j.

— 26. ze s-e posvěcení
4 M. 7,17. k oběti pokojné s-ů pět

— 88. k oběti pokojné s-ů Šedesát
— 29,14. dvě desetiny na každého s-e 

Ezd. 6,17. obětovali s-ů dvě stě
Ž. 114, 4. hory poskakovaly jako s-i; 6.
Iz. 1,11. syt jsem zápalných obětí s-ů
— 60, 7. s-ové Neb. přisluhovati budou tobě 

Ez. 34,17. soudím mezi s-i a kozly
Dan. 8, 3. u potoka stál s. jeden 
Mich. 6, 7. zalíbí-liž sobě H. v tisíci s-ů? 

Skoro.
Ž. 41, 6. s-liž zahyne jméno jeho?

— 42, 3. s-liž půjdu a ukáži se
— 119,82. říkám: S-liž mne potěšíš?
— 84. s-liž soud vykonáš nad těmi, kt.

Skořice.
2 M. 30,23. Př. 7, 17. Pis. 4, 14. Zj. 18, 13.

Skot.
3 M. 1, 3. zápalná obět byla by z s-ů

— 22,19. obětovati samce ze s-ů
5 M. 12, 6. prvorozené ze s-ů; 28, 4. 18. 51.
1 Par. 27,29. nad s-y, kt. se pásli v Sáron 
Joel 1,18. svírají se stáda s-ů
Ab. 3,17. nebylo žádného s-u v chlévích

Skoták.
Am. 7,14. nebyl jsem prorokem, ale s-em 

Skoupě.
Př. 11,24. jiný s. drží nad slušnost
2 Kor. 9, 6. kdo s. rozsívá s. i žiti bude

Skoupěti se.
Př. 21,26. spravedlivý dává a nes-í se 

Skrápějící.
Ž. 72, 6. jako tiší dešťové s.; Mich. 5, 7. 

Skrbný.
Iz. 32, 5. s. nebude slouti štědrým
— 7. usilování s-ého jsou škodlivá

Skrciti se.
Soud. 5,27. u noh jejích s-il se
Iz. 28,20. přikrytí úzké, by se i s-il

Skrocen.
ž. 31,18. nechať jsou bezbožníci s-i v pekle 
Jak. 3, 7. všeliké přirození bývá s-o
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Skrocovati.
Ž. 65, 8. s-uješ zvuk moře

— 89,10. když se zdvihají vlny, ty je s-ujcš 
1 Petr 3,10. s-ujž jazyk svůj od zlého

Skropeni.
1 M. 35,14. pokropil ho (sloup) s-ím 
Ez. 46,14. oleje ku s. mouky bělné 
1 Petr 1, 2. ku s. krví Ježíše Krista 

Skropený.
1 M. 31,10. berani byli peřestí a s-í 

Skropiti.
3 M. 6,27. by krví její Šaty s-eny byly 

což s-eno j., obmyješ 
Iz. 52,15. s-í národy mnohé 

Skropovati.
Ž. 65,13. s-ují pastviště po pustinách

— 68,10. deštěm štědrosti s-al jsi dědictví
Skrotiti. 

ž. 76,11. ostatek zůřivosti s-íš 
Mk. 5, 4. žádný nemohl ho s.
Jak. 3, 8. jazyka žádný s. nemůž 

Skrousený.
Ž. 34,19. těm, kt. jsou srdce s-ého

— 51,19. oběti Boží duch s.; srdcem s-ým
— 147, 3. uzdravuje s-é srdcem

Iz. 57,15. kt. j. s-ého ducha, přebývám, 
obživuje také srdce s-ých

— 61, 1. abych uvázal rány s-ých srdcem
— 66, 2. kdož j. chudý a s-ého ducha 

Luk. 4,18. uzdravovati s-é srdcem
Skrovně.

1 Tim. 5,23. vína s. užívej

Skrýše.
Job 20,26. neštěstí poléčena v s-ích jeho

— 22,14. oblakové jsou s. jeho
— 37, 8. ze s. vychází vichřice
— 38, 40. ustavičně ze s-í číhajíce 

2. 10, 8. sedí v zálohách a v s-ích
— 27, 5. schová mne v s-i stanu svého; 31,21.
— 32, 7. ty jsi s. má
— 61, 5. schráním se v s-i křídel tvých
— 64, 5. aby stříleli ze s-í na upřímého
— 81, 8. vyslyšel jsem tě ze s. hromu
— 91, 1. kdož v s-i NejvyŠŠího přebývá
— 119,114. s. má a pavéza má ty jsi 

Př. 7,27. vedoucí do s-í smrti
Pis. 2,14. holubičko má, kt. bydlíš v s-i 
Iz. 4, 6. bude za útočiště a s-i
— 16, 4. M., buď s-í jejich před zhoubcím
— 28,17. s-i povodeň zatopí
— 32, 2. bude jako s. před větrem 

Jer. 13,17. v s-ích plakati bude duše má
— 23,24. zdaž se ukryje kdo v s-ích?
— 49,10. zodkrývám s. jeho (Ezaua)

Nah. 2, 5. s. připravována bude
Mat. 24,26. řeknou -li: Aj v s^ích! nevěřte 
Luk. 11,33. nepostaví ji do s.

Skryt.
3 M. 5, 4. by se zapřísáhl a bylo by to s-o

Joz. 7,22. bylo to s-o v stanu jeho 
Job 3,23. jehož cesta s-a j.

— 18,10. s-a j. při zemi smečka jeho
— 24, 1. proč by neměli býti s-i časové?
— 28,21. s-a j. před očima všeho živého

ž. 38,10. vzdychání mé není před tebou s-o
— 69, 6. výstupkové moji nejsou s-i 

Př. 30,18. tři věci s-y jsou přede mnou
Iz. 40, 27. mluvíš: S-a j. cesta má před H-em?
Jer. 16,17. aniž j. skryta nepravost jejich

— 32,17. nemůže s-a býti žádná věc; 27.
Oz. 13,14. želení s-o bude od očí mých 
Mat. 5,14. nemůže město na hoře s-o býti 
Luk. 9, 45. bylo před nimi s-o; 18, 34.

— 19,42. s-o j. to před očima tvýma
Kol. 2, 3. v němž jsou s-i všickni pokladové

— 3, 3. život váš s. j. s Kristem v Bohu
2 Petr 3, 8. jedna věc nebuď před vámi s-a

Skryté.
1 M. 18,14. zdaliž co s-ho bude před H.
1 Kr. 10, 3. nebylo nic s-ho před králem 
Job 28,11. což koli s-ho j. na světlo vynáší 
Mat. 10,26. nic s-ho, což by zjeveno;

Mk. 4, 22. Luk. 12, 2.
1 Kor. 4, 5. osvítí, což s-ho j. ve tmě

Skrytě, v skrytě.
Job 40, 8. tvář jejich zavaž v s-ě 
ž. 10, 9. číhá v s-ě jako lev
— 11, 2. stříleli s. na upřímné srdcem
— 139,15. jakž jsem učiněn v s-ě 

Iz. 48,16. nemluvíval jsem v s-ě 
Mat. 6, 4. aby almužna tvá byla v s-ě

Otec tvůj, kt. vidí v s-ě
— 6. Otci svému, kt. j. v s-ě; 18.

Jan 7, 4. nižádný v s-ě nic nedělá
Skrýti.

5 M. 31,18. daleko s-ji tvář svou; 32, 20.
Joz. 2, 4. ty dva muže s-la; 6. 6, 17. 25.
1 Kr. 18,13. že jsem skryl z proroků H. 100 mužů
2Kr. 6,29. ale ona s-la syna svého
Job 3,10. ani s-la trápení od očí mých

— 10,13. toto skryl jsi v srdci svém
— 40, 8. skrej je v prachu spolu

ž. 17, 8. v stínu křídel svých skrej mne
— 30, 8. jakž jsi skryl tvář svou
— 64, 3. s-ej mne před úklady zlostníků 

Př. 6,27. může-liž kdo s. oheň
Iz. 16, 3. skrej vyhnané
— 49, 2. v stínu ruky své skryl mne
— 54, 8. v maličkém hněvu skryl jsem tvář
— 59, 2. skryl tvář před vámi; Mich. 3, 4.
— 64, 7. když jsi skryl tvář svou před námi 

Jer. 13, 4. jdi k Eufrates, a skrej jej tam
— 36,26. skryl je H.

Ez. 39,23. pročež jsem skryl tvář svou
— 29. aniž s-ji více tváři své před nimi 

Mat. 11,25. skryl tyto věci před moudrými;
Luk. 10, 21.

— 25,18. skryl peníze pána svého
— 25. skryl jsem hřivnu tvou v zemi
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Skrýti se.
1 M. 3, 8. s-yl se Adam a žena jeho
— 10. protož s-yl jsem se 

Soud. 21, 20. skrejte se ve vinicích
1 Sam.10, 22. skryl se mezi nádobím
— 13, 6. skryl se lid v jeskyních
— 20, 24. skryl se David na poli; 22, 1.

Job 34, 22. kdež by se skryli činitelé nepravosti 
Ž. 54,13. skryl bych se před ním 
Př. 1,11. s-jeme se proti nevinnému 
Iz. 2,10. skrej se v prachu

— 57, 17. skryl jsem se a rozhněval 
Am. 9, 3. pakli by se s-li na dně moře 
Jan 8, 59. Ježíš skryl se

— 12, 36. odšed skryl se před nimi 
Zj. 6,16. padněte na nás a skrejte nás

Skrytost.
Mat. 6,18. Otec tvůj, kt. vidí v s-i 

Skrytý.
1 M. 18,14. zdaliž co s-ého bude před H.?
5 M. 29,29. věci s-é jsou H. Boha našeho

— 30,11. přikázání toto není s-é
— 33,19. ssáti s-é poklady v písku 

Joz. 7,21. jsou ty věci s-é v stanu
Job 3,21. hledají pilněji než s-ých pokladů 
Ž. 51, 8. s-ou moudrost zjevil jsi mi 
Př. 21,14. dar s. ukrocuje prchlivost 
Iz. 40,27. skrytáť jest cesta má před Hosp.

— 45, 3. dám tobě poklady s-é 
Dan. 2,22. on zjevuje věci s-é; 47.
Mat. 13, 35. vypravovati budu s-é věci

44. podobno pokladu s-ému v poli 
Řím. 16,25. tajemství od časů věčných s-ého
1 Kor. 2, 7. moudrost Boží v tajemství s-ou 
Ef. 3, 9. tajemství s-ého od věků; Kol. 1, 26.
1 Petr 3, 4. ten s. srdce člověk 
Zj. 2,17. dám jisti tu mannu s-ou 

Skrývající se.
Iz. 45,15. ty jsi Bůh silný, s. se

Skrývati.
Job 31, 33. s-a je v skrýši nepravost svou 
Ž. 13, 2. dokudž tvář svou s. budeš?

— 22,25. aniž s-á tváři své od něho
— 27, 9. nes-ejž tváři své přede mnou; 102, 3.
— 31,21. je s-áš v skrýši obličeje svého

s-áš je jako v stanu před jazyky
— 104, 29. když s-áš tvář svou, rmoutí se 

Př. 10,14. moudří s-ají umění
— 12,16. opatrný hanbu s-á
— 25, 2. sláva Boží j. s. věc

Iz. 1,15. s-ám oči své před vámi
— 29,15. kt. před H. s-ají radu
— 42, 22. mládence do žalářů s-ají
— 50, 6. tváři své nes-ám od pohanění 

Ez. 22, 26. od sobot mých s-ají oči své 
Mat. 13, 44. kt. nalezna člověk s-á

Skrývati se.
Job 24, 4. musejí se s. chudí na světě

— 29, 8. mládenci s-ali se
Ž. 10, 1. proč s-áš se v čas ssoužení

Ž. 55, 2. nes-ej se před prosbou mou
— 56, 7. spolu se scházejí, s-ají se
— 89, 47. na věky-liž se s. budeš?
— 143, 9. u tebeť se s-ám

Př. 1,18. s-ají se proti dušem svým
— 28, 28. s-á se člověk

Iz. 58, 7. před tělem svým aby se nes-al
S k rze .

Př. 8,15. s. mne králové kralují 
Řím. 11, 36. s. něho jsou všecky věci

S k ř ip ě t i ,  viz: Škřipěti.
S k u č e t i.

Jer. 51, 38. s. budou jako lvíčata

S k u te č n ě .
5 M. 8, 1. všelikého přikázání s. ostříhejte
1 Kr. 8,24. s. jsi to naplnil, jakož se dnes vidí 
Zach. 6,15. jestliže s. poslouchati budete

S k u te č n ý .
Fil. 2,13. působí chtění i s-é činění

S k u te k .

Skutkové Bozi.
5 M. 3, 24. by činiti mohl s-y podobné tvým

— 11, 7. oči vaše viděly všecky s-y H.
— 32, 4. jejíž s-ové jsou dokonalí

1 Par. 16, 8. oznamujte mezi národy s-y jeho
Ž. 22, 32. nebo ji s-em vykonal
— 28, 5. nechtí mysli přiložiti k s-ům H.
— 40, 6. divní jsou s-ové tvoji
— 46, 9. vizte s-y H.; 66, 5.
— 64,10. budou ohlašovati s. Boží
— 66, 3. jak hrozný jsi v s-cích svých!
— 73, 28. abych vypravoval s-y jeho
— 75, 2. vypravují to předivní s-ové tvoji
— 77,12. rozpomínati se budu na s-y H.
— 13. o s-cích tvých mluviti
— 78, 7. aby nezapomínali se na s-y Boha
— 86, 8. není takových s-ů, jako tvoji
— 92, 5. jsi mne rozveselil, H., s-y svými,

o s-cích rukou tvých zpívati budu
— 6. jak velicí jsou s-ové tvoji, H.; 104, 24.
— 103, 7. známé učinil synům Izr. s-y své
— 22. dobrořečte H. všickni s-ové jeho
— 104,31. rozveseliljž se H. v skutcích svých
— 105, 1. oznamujte mezi národy s-y jeho
— 107, 8. divné s-y jeho; 15. 21.
— 24. tiť vídají s-y H-ovy
— 111, 2. veliké s-y H. a patrné
— 6. mocné s-y své oznámil lidu 
—• 7. s-ové rukou jeho pravda
— 139,14. že se divným s-ům tvým divím
— 143, 5. rozvažuje všecky s-y tvé
— 145, 4. rodina rodině vychvalovati s-y tvé 
—. 6. moc s-ů tvých rozhlašovati budou 
—• 9. slitování jeho nade všecky s-y
—. 17. milosrdný ve všech s-cích svých

Př. 8,22. H. měl mne před s-y svými
Kaz. 7,13. hleď na s-y Boží
Iz. 5,12. na s-y H. nehledí
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Iz. 12, 4. známé čiňte mezi lidmi s-y jeho
— 28,21. aby vykonal s. svůj, neobyčejný s.
— 29. j. divný v radě, a veleslavný v s-u
— 32,17. zjeví se s. spravedlnosti pokoj 

Dan. 4, 34. jehož všickni s-ové jsou pravda
— 9,14. spravedlivý j. H. ve všech s-cíeh 

Jan 5,20. Otec větší ukáže jemu s-y
— 9, 3. aby zjeveni byli s-ové Boží 

žid. 3, 9. viděli s-y mé po 40 let
— 4, 4. odpočinul ode všech s-ů svých;

Zj. 15, 3. předivní jsou s-ové tvoji
Skutkové Kristovi.

Mat. 11, 2. Jan uslyšev o s-cích Kristových
Luk. 13, 17. lid radoval se ze slavných s-ů

— 24,19. prorok, mocný v slovu i v s-u 
Jan 5,36. s-ové, kt. mi dal Otec

tiť s-ové svědčí o mně
— 7,21. jeden s. učinil jsem
— 10,25. s-ové, kt. činím ve jménu Otce
— 32. dobré s-y ukázal jsem vám

pro kt. z těch s-ů kamenujete mne?
— 14,11. pro ty samy s-y věřte mi
— 12. s-y, kt. činím, i on čiřiiti bude
— 15,24. bych byl s-ů nečinil

Zj. 2, 26. kdož by ostříhal s-ů mých 
Skutkové ďáblovi.

Jan 8, 41. vy činíte s-y otce svého
1 Jan 3, 8. aby kazil s-y ďáblovy 

Skutkové lidští.
1 M. 44,15. jaký jest to s., kt. jste učinili
5 M, 5, 1. v s-u jich ostříhejte

— 15,10. požehná tobě ve všech s-cich tvých 
Rut 2,12. odplatiž tobě H. za s. tvůj
1 Kr. 15, 5. kromě s-u při Uriáši Hetejském
Job 5,12. aby nemohli k s-u přivésti ničeho
2. 17, 4. s-ů lidských, vystříhal jsem se

— 33,15. spatřuje všecky s-y jejich
— 106,29. dráždili Boha s-y svými
— 119, 42. abych odpovědíti uměl utrhači s-em 

Př. 12,14. odplatu za s-y dá jemu B.
— ^0,11. po s-cích poznáno bývá i pachole 

Kaz. 1,14. viděl jsem všecky s-y
— 3,17. tam bude čas každému s-u
— 8,11. ne i hned ortel dochází pro s. zlý
— 14. jako by činili s-y bezbožných

jako by činili s-y spravedlivých
— 9, 1. moudří i s-ové jejich v rukou B.
— 12,14. všeliký s. Bůh přivede na soud 

Iz. 1,16. odvržte zlost s-ů vašich
— 3,10. ovoce s-ů svých jisti bude
— 29,15. jejichž každý s. děje se v temnost.
— 57,12. oznámím s-y tvé, kt. nic neprosp.
— 59, 6. s-ové jejich s-ové nepravosti
— 61, 8. aby s-ové jejich dáli se v pravdě 

Jer. 4,18. s-ové tvoji to způsobili tobě
— 7,13. že činíte všecky s-y tyto 

Oz. 4, 9. s-y jeho jemu vrátím
Am. 8, 7. žeť se nezapomenu na s-y jejich
Jon. 3,10. viděl Bůh s-y jejich
Sof. 3,11. nebudeš se hanbi ti za s-y své 
Zach;. 1, 4. navraťte se od s-ů vašich zlých

Mat. 23, 5. všecky s-y činí, aby byli vidíni
Luk. 23, 41. hodnou pomstu za s-y své béřeme

— 51. nepovolil radě a s-u jejich 
Jan 3, 19. s-ové jejich byli zlí
— 20. aby nebyli trestáni s-ové jeho
— 7, 7. že s-ové jeho zlí jsou
— 8, 4. tato žena j. postižena při s-u
— 39. činili byste s-y Abrahamovy 

Sk. 7,22. byl mocný, v řečech i s-cích 
ftím. 3, 28. spravedliv věrou bez s-ů zákona

— 4, 4. kdož s-y činí, tomu odplata
— 5. kdož nečiní s-ů, ale věří
— 6. spravedlnost bez s-ů
— 8,13. pakli byste Duchem s-y těla mrtvili
— 11, 6. jinak s. nebyl by s.
— 13,12. odvrzmež s-y temnosti

2 Kor. 8,11. nyní již to s-em vykonejte
Gal. 5,19. zjevníť jsou s-ové těla
Ef. 5,11. se s-y neužitečnými tmy
Kol. 1,21. odcizené skrze s*y zlé
— 3, 9. starého člověka se s-y jeho
— 17. což koli činíte v slovu neb v s-u

1 Tes. 1, 3. pamatujíce na s. víry vaši
2 Tes. 1,11. aby vyplnil s. víry mocně 
Tit. 1,16. s-y svými toho zapírají 
Žid. 4,10. i on odpočinul od s-ů svých

— 9,14. očistí svědomí od s-ů mrtvých 
Jak. 1, 4. trpělivost ať má dokonalý s.

— 25. činitel s-u blahoslavený v s-u svém
— 2,14. co prospěje, nemá-li s-ů
— 17. víra, nemá-li s-ů, mrtváť j.
— 18. ty víru máš, a já s-y
—> 20. že víra bez s-ů j. mrtvá? 26.
—. 22. víra napomáhala s-ům jeho
— 3,13. ukaž dobrým obcováním s-y své

1 Jan 3,12. protože s-ové jeho byli zlí
— 18. nemilujmež slovem, ale s-em

Zj. 2, 2. známť s-y tvé; 9. 13. 19. 3, 1. 8. 15.
— 5. čiň pokání a první s-y; 22.
— 3, 2. nenalezl s-ů tvých plných
— 14,13. s-ové jejich jdou za nimi

Skutek dobrý.
Mat. 5,16. ať vidí s-y vaše dobré
— 26, 10. dobrý s. učinila n. mnou; Mk. 14, 6. 

Sk. 9,36. byla plná s-ů dobrých
ftím. 2, 7. kt. trvajíce v dobrém s-u
2 Kor. 9, 8. hojní ke všelikému s-u dobrému 
Ef. 2,10. jsouce stvořeni k s-ům dobrým 
Kol. 1,10. abyste chodili v každém s-u dobrém
2 Tes. 2,17. utvrdiž vás v každém s-u dobrém
1 Tim. 2,10. (aby se ozdobovaly) dobrými s-y
— 5,25. s-ové dobří prvé zjevní jsou
— 6, 18. ať bohatnou v dobrých s-cích

2 Tim. 3,17. ke vš. s-u dobrému hotový; Tit. 3,1. 
Tit. 1,16. ke všelik. s-u dobrému nehodní

— 2, 7. sebe vydávaje za příklad dobr. s-ů
— 14. horlivě následovný dobrých s-ů
— 3, 8. ať se snaží v dobrých s-cích předčiti 

Filem. 14. aby dobrý s. tvůj nebyl bezděčný 
žid. 10, 24. k rozněcování se v dobrých s-cíeh

— 13, 21. způsobné ve všelikém s-u dobrém



686 Skutek — Sláva.

Podlé skutků.
Job 34,11. podlé s-ů člověka odplácí
Ž. 28, 4. dejž jim podlé s-ů jejich

— 62,13. odplatíš každému podlé s-ů jeho 
Př. 24,29. odplatím podlé s-ů jeho
Jer. 21,14. trestati vás budu podlé s-ů vašich

— 25,14. odplatím jim podlé s-ů jejich
— 50,29. odplaťte jemu podlé s-ů jeho 

Mat. 16,27. odplatí podlé s-ů jeho; Řím. 2, 6.
— 23, 3. podlé s-ů jejich nečiňte

2 Tim. 1, 9. spasil nás ne podlé s-ů našich
— 4,14. odplatiŽ jemu podlé s-ů jeho 

Zj. 2,23. odplatím vám podle s-ů vašich
— 20,12. souzeni jsou podlé s-ů svých; 13.
— 22,12. abych odplatil podlé s-ů jeho

Ze skutků.
Řím. 3,20. ze s-ů zákona; 27. 28. 9, 32. Gal. 

2, 16. 3, 2. 5. 10.
— ze s-ů zákona nebude ospravedlněn
— 4, 2. byl-li ze s-ů spravedliv učiněn
— 9,11. ne ze s-ů, ale z toho, kt. povolává
— 11, 6. z milosti, ne ze s-ů

pakli ze s-ů, již není milost 
Ef. 2, 9. ne ze s-ů, aby se někdo nechlubil 
Gal. 2,16. nebývá ospravedlněn ze s-ů zákona 

z víry a ne ze s-ů zákona
— 3,10. kt. ze s-ů zákona jsou, pod zloř. j. 

Tit. 3, 5. ne ze s-ů spravedlnosti spasil nás 
Žid. 6, 1. gruntu pokání ze s-ů mrtvých 
Jak. 2,18. ukažiž mi víru ze s-ů svých

— 22. ze s-ů víra dokonalá byla
— 25. zdali ne ze s-ů ospravedlněna j.?

Skýva.
Rut 2,14. omoč s-u svou v octě
1 Sam. 2,36. aby se poklonil pro s-u chleba 
Job 31,17. jedl-li jsem s-u svou sám?
Ž. 147,17. hází ledem svým jako s-ami 
Př. 23, 8. s-u svou, kt. jsi snědl, vyvrátíš 
Jan 13,26. komuž já omočené s-y podám 

omočiv s-u chleba, podal
— 27. po té s-ě vstoupil do něho satan
— 30. vzav s-u chleba, vyšel

Slabina.
3M. 3, 4. s tukem, kt. j. na s-ách 
Job 15,27. nadělalo se mu faldů na s-ách 

Slabý.
Kaz. 12, 4. se s-ým zvukem mlení 

Sladkost.
Soud. 9,11. zdali, opustě s. svou, půjdu

— 14,14. z silného vyšla s.
Př. 16,21. s. rtů přidává naučení

— 24. řeči utěšené jsou s. duši
Fil. 4,18. přijalť jsem vůni s-i, obět vzácnou 
Jak. 3,11. jedním pramenem s. a hořkost?

Sladký.
2M. 15,25. učiněny jsou s-é vody 
Neh. 8,10. jezte tučné věci a píte s-é 
ž. 119,103. jak jsou s-é výmluvnosti tvé 
Př. 13,19. žádost naplněná s-á j. duši

— 27, 7. duši lačné každá hořkost s-á

Kaz. 5,12. s. j. sen pracovitému
Iz. 5,20. hořké za s-é a s-é za hořké
Ez. 3, 3. byla v ústech jako med s-á
Jak. 3,12. slané i s-é vody nevydává
Zj. 10, 9. v ústech s-á jako med; 10.

Sladší.
Soud. 14,18. co s-ího nad med? 
ž. 19,11. s. než med a střed z plástů 
Př. 9,17. voda kradená s. j.

Sladnouti.
Job 20,12. zlost s-e v ústech jeho

— 21,33. s-ou jemu hrudy údolí

Sláma.
1 M. 24,25. s-y a potravy hojně; 32. Soud. 19,19.
2 M. 5, 7. nedávejte již více s-y lidu

— 10. já nebudu vám dávati s-y; 18.
1 Kr. 4,28. ječmene a s-y pro koně dodávali 
Iz. 33,11. počnouce s-u, porodíte strniště

Slaný.
ž. 60, 2. pobiv Idum. v údolí s-ém 12.000 
Jak. 3,12. s-é i sladké vody nevydává

Slatinný.
Job 39, 6. místo příbytku zemi s-ou 
ž. 107,34. zemi úrodnou v s-ou 
Jer. 17, 6. bývá na poušti v zemi s-é

Sláva.
1 M. 31, 1. z věcí otce našeho způsobil sobě s-u

— 45,13. povíte otci mému o vší s-ě mé
— 49, 6. nepřipojuj se s-o má

2 M. 16,10. s. H. ukáz. se; 3 M. 9, 23. 4 M. 14,10.
— 24,16. přebývala s. H. na hoře Sinai
— 29,43. posvěceno bude s-ou mou
— 33,18. okažiž mi s-u svou
— 22. když tudy půjde s. má
— 40,34. s. H. naplnila příbytek; 35.

4 M. 14,21. s. má naplňuje všecku zemi
— 27,20. udělíš jemu s-y své 

Soud. 4, 9. nebude se s-ou tvou cesta
1 Sam. 2, 8. stolici s-y dědičně jim dal
— 4,21. přestěhovala se s. z Izraele; 22.

1 Kr. 3,13. dal js. bohatství a s-u; 2 Par. 1,12.
— 8,11. s. H. naplnila dům H.

1 Par. 16,24. vypravujte mezi pohany s-u jeho
— 27. s. a jasnost před ním; ž. 96, 6.
— 28. vzdejte Hospodinu s-u a moc
— 29,11. tvá j. velebnost i moc i s.
— 12. bohatství i s. od tebe j.
— 25. H. dal mu s-u královskou
— 28. umřel David pln jsa s-y

2 Par. 1,11. nežádal jsi bohatství ani s-y
— 12. přidám zboží i s-y
— 17, 5. bohatství a s-y hojně; 18, 1. 32, 27. 

Est. 8,16. Židům vzešlo veselé a s.
Job 4,21. zdaliž nepomíjí s. jejich?

— 19, 9. s-u mou se mne strhl
— 29,20. s. má mladnouti bude
— 37,21. v Bohu hroznější j. s.
— 40, 5. v s-u a okrasu oblec se 

Ž. 3, 4. ty, H., jsi s-ou mou



Sláva. é87

Ž. 4, 3. dokudž s. má v potupě bude?
— 7, 6. s-u mou v prach uvede
— 8, 2. vyvýšil s-u svou nad nebesa
— 6. s-ou a ctí korunoval jsi jej
— 16, 9. zplésala s. má
— 19, 2. nebesa vypravují s-u Boha
— 21, 6. veliká j. s. jeho v spasení tvém
— 24, 7. aby vjíti mohl král s-y; 8. 9. 10.
— 26, 8. miluji místo příbytku s-y tvé
— 29, 3. Bůh silný s-y hřímání vzbuzuje
— 9. v chrámě svou s-u vypravuje
— 45, 5. v té s-ě své šťastně vyjížděj
— 49,13. člověk v s-ě netrvá
— 17. by se rozmnožila s. domu jeho
— 18. aniž sestoupí za ním s. jeho
— 57, 6. nade všecku zemi s. tvá; 12.108,6.
— 9. probuď se, s-o má
— 62, 8. v Bohu j. spasení mé a s. má
— 63, 3. abych viděl sílu a s-u tvou
— 66, 2. zpívejte žalmy k s-ě jména jeho

ohlašujte s-u a chválu jeho
— 72,19. požehnané jméno s-y jeho

naplněna s-ou jeho všecka země
— 73,24. potom v s-u přijmeš mne
— 79, 9. pomoz nám pro s-u jména svého
— 84,12. tuť milosti i s-y udílí H.
— 85,10. přebývati bude s. v zemi naší
— 89,18. s. síly jejich ty jsi
— 96, 3. vypravujte s-u jeho; 6.
— 97, 6. s-u jeho spatřují národové
— 102,16. aby se báli všickni králové s-y tvé
— 17. ukázal se v s-ě své
— 104,31. budiž s. H-ova na věky
— 106,20. změnivše s-u svou v podobiznu vola
— 108, 2. oslavovati tě budu, také i s. má
— 112, 9. roh jeho bude vyvýšen v s-ě
— 113, 4. nad nebesa s. jeho
— 138, 5. veliká j. s. Hospodinova
— 145, 5. o s-ě a kráse velebnosti tvé
— 11. s-u království tvého ať vypravuji
— 12. s-u i ozdobu království jeho
— 148,13. s. jeho nade všecku zemi i nebe
— 149, 5. plésati budou svati v Boží s-ě 
—■ 9. k s-ě vŠechněm svátým jeho

Př. 3,16. v levici její bohatství a s.
— 35. s-u moudří dědičně obdrží
— 5, 9. abys snad nedal jiným s-y své
— 14,28. ve množství lidu j. s. krále
— 15,33. s-u předchází ponížení
— 21,21. nalézá život, spravedlnost i s-u
— 22, 4. pokory odplata j. s. i život
— 25, 2. s. Boži j. skrývati věc, ale s. králů
— 27. zpytováni s-y jejich neni slavné
— 29,23. chudý duchem dosahuje s-y

Kaz. 6, 2. kterému člověku dal Bůh s-u
— 10, 1. s-u vzácného maličko bláznovství

Iz. 3, 8. k dráždění očí s-y jeho
— 4, 5. nad všecku s-u bude zastřeni
— 6, 3. plná j. všecka země s-y jeho
— 10, 3. kde zanecháte s-y své?

Iz. 22, 23. stolici s-y domu otce svého
— 24,16. písničky o s-ě spravedlivého
— 40, 5. nebo se zjeví s. H-ova
— 42, 8. s-y své jinému nedám; 48, 11.
— 12. vzdejte s-u Hospodinu
— 43, 7. každého, kt. jsem k s-ě své stvořil
— 46,13. složím v Izraeli s-u svou
— 60, 1. s. H-ova vzešla nad tebou
— 61, 6. v s-ě jejich zvýšeni budete 

Jer. 13,11, aby byli lidem mým, a to k s-ě 
Ez. 1,28. vidění podobenství s-y H.
— 3,12. požehnaná s. Hospodinova
— 23. s. H. stála tam, jako s. u Chebar
— 7,20. v s-ě okrasy své obrazů nadělali
— 8, 4. aj, s. Boha Izraelského; 1, 28. 44, 4.
— 16,14. dokonalá byla, pro s-u mou
— 26,20. prokáži s-u v zemi živých
— 28,17. pozdvihlo se srdce tvé s-ou tvou
— 34,29. vzbudím jim výstřelek k s-ě
— 39,21. zjevím s-u svou mezi národy 

Dan. 2, 6. s-y veliké důjdete ode mne
— 37. Bůh dal tobě moc i s-u
— 4,33. k s-ě království mého ozdoba
— 5,18. Bůh s-ou obdařil Nabuchodon.
— 20. s-u odňali od něho
— 7,14. dáno j. jemu panstvi a s.
— 11,20. na místo jeho v s-ě královské
— 39. kt. se mu viděti bude, pocti s-ou 

Oz. 4, 7. s-u jejich v pohanění směním 
Mich. 2, 9. od dítek jejich odjímáte s-u mou 
Ab. 2,14. naplněna bude známostí s-y H.

— 3, 3. s-u jeho přikryla nebesa 
Ag. 2, 4. dům ten v s-ě jeho prvni

— 8. naplním dům tento s-ou
— 10. větší bude s. domu tohoto 

Zach. 2, 5. s-ou budu u prostřed něho
— 8. po s-ě poslal mne proti národům
— 6,13. tentýž zase přinese s-u 

Mal. 2, 2. abyste dali s-u jménu mému 
Mat. 4, 8. ukázal mu království světa i s-u
— 6,13. tvé j. království, i moc i s.
— 29. ani šal. ve vší s-ě své; Luk. 12,27.
— 16,27. přijde v s-ě Otce svého
— 24,30. přicházejícího s mocí a s-ou velik.
— 25,31. přijde Syn člověka v s-ě své 

Mk. 8,38. když přijde v s-ě Otce s anděly
— 10, 37. abychom seděli v s-ě tvé 

Luk. 2, 9. s. Páně osvítila je
— 14. s. na výsostech Bohu
— 32. s-u lidu tvého Izraelského
— 4, 6. tobě dám tuto moc i s-u
— 9,31. Mojžíš a Eliáš okázavše se v s-ě
— 32. procítivše, viděli s-u jeho
— 19,38. pokoj na nebi a s. na výsostech
— 24,26. nemusil Kr trpěti a vjíti v s-u sv.? 

Jan 1,14. viděli jsme s-u jeho, s-u jakožto
— 2,11. Ježíš zjevil s-u svou
— 11, 4. ale pro s-u Boži, aby oslaven
— 40. budeš-li věřiti, uzříš s-u B.
— 12,41. Izaiáš, když viděl s-u jeho
— 43. s-u lidskou více než s-u B.
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Jan 17, 5. oslaviž mne tou s-ou, kt. jsem
— 24. aby hleděli na s-u mou

Sk. 7, 2. B. s-y ukázal se Abrahamovi
— 55. uzřel s-u Boží a Ježíše stojícího
— 12, 23. proto že nevzdal s-y Bohu
— 25,23. přišel Agrippa s velikou s-ou 

Řím. 1, 23. směnili s-u neporušitelného B.
— 2, 7. kt. s-y a nesmrtelnosti hledají
— 3, 7. jestliže mou lží rozmohla se k s-ě
— 23. zhřešili, a nemají s-y B.
— 5, 2. chlubíme se nadějí s-y B.
— 6, 4. z mrtvých vstal k s-ě Otce
— 8,18. budoucí s-ě, kt. se zjeviti má
— 21. v svobodu s-y synů B.
— 9, 4. Izraelští; jejichž j. i s.
— 11,36. jemuž s. na věky; 16, 27. Gal. 1, 5.

Ef. 3, 21. Fil. 4, 20. 1 Tim. 1, 17.
2 Tim. 4, 18. 1 Petr 4, 11. 5, 11.
2 Petr 3, 18. Juda 25. Zj. 1, 6.

— 15, 7. Kristus přijal nás v s-u B.
1 Kor. 2, 8. nebyli by Pána s-y ukřižovali
— 10, 31. všecko k s-ě B. čiňte
— 11, 7. muž obraz a s. B., žena s. mužova
— 12, 26. pakli j. v s-ě jeden oud
— 15,31. skrze s-u naši v Kristu Ježíši
— 40. jiná j. s. nebeských a jiná zemsk.
— 41. jiná s. slunce, a jiná s. měsíce

hvězda od hvězdy dělí se v s-ě
2 Kor. 1, 20. k s-ě Bohu skrze nás

— 3, 7. nemohli patřiti pro s-u obličeje jeho
— 9. přisluhov. spr. rozhojňuje se v s-ě
— 10. u přirovnání této předůstojné s-y
— 18. s-u Páně jako v zrcadle spatřujíce

proměněni býváme od s-y v s-u
— 4, 4. světlo evangelium s-y Kristovy
— 6. k osvícení známosti s-y Boží
— 15. ta milost rozmohla se k s-ě B.
— 17. věčné s-y břímě nám působí
— 6, 8. skrze s-u i pohanění
— 8,19. sloužíme k s-ě Pánu
— 23. poslové církví a s. Kristova 

Ef. 1, 6. k chvále s-y milosti své
— 12. abychom byli k chvále s-y jeho; 14.
— 17. aby Otec s-y dal vám ducha
— 18. jaké bohatství s-y dědictví jeho
— 3, 13. v mých souženích, kt. jsou s. vaše
— 16. vám dal, podlé bohatství s-y své 

Fil. 1,11. k s-ě a k chvále Boží
— 2,11. J. Kr. j. Pánem v s-ě Otce
— 3,19. s. v mrzkostech jejich
— 21. podobné k tělu s-y jeho 

Kol. 1,27. Kristus ve vás, naděje s-y
— 3, 4. ukážete se s ním v s-ě

1 Tes. 2,12. povolal vás do králov. sv. a v s-u
— 20. vy  jste s. naše i radost

2 Tes. 1, 9. zahynuti, od s-y moci jeho
— 2, 14. k dojití s-y Pána našeho J. Kr.

1 Tim. 1, 17. Bohu budiž čest i s. na věky
— 3, 16. vzhůru přijat j. v s-u

2 Tim. 2, 10. spasení došli, se s-ou věčnou 
Tit. 2,13. příští s-y velikého Boha

Žid. 1, 3. blesk s-y a obraz osoby jeho
— 2, 7. s-ou a ctí korunoval jsi ho
— 9. vidíme s-ou a ctí korunovaného
— 3, 3. tím větší s-y tento j. hoden

1 Petr 1,11. o utrpeních a o veliké za tím s-ě
— 21. jej vzkřísil a dal j. s-u; (Fil. 2, 9.)
— 24. s. člověka jako květ trávy
— 4,13. při zjevení s-y jeho radovali se
— 14. Duch s-y na vás odpočívá
— 5, 4. vezmete neuvadlou korunu s-y

2 Petr 1,17. hlas takový od velebné s-y
Zj. 4,11. přij. s-u a čest i moc; 5, 12. 13. 19,1.
— 7, 12. požehnání a s. a moudrost
— 11, 13. vzdali s-u Bohu nebeskému
— 15, 8. naplněn j. chrám dýmem od s-y B.
— 16, 9. nečinili pokání, aby vzdali s-u
— 18, 1. osvícena byla od s-y jeho
— 21,11. Jeruzalém mající s-u Boží
— 24. přenesou s-u svou do něho; 26.

Slaven.
Mat. 14, 6. když s. byl den narození Herod. 
Luk. 4,15. s. byl ode všech
2 Tes. 3, 1. aby slovo Páně s-o bylo 

Slavení.
Ž. 71, 8. naplněna ústa má s-ím tebe 

Slaviti.
2 M. 5, 1. ať mi s-í svátky na poušti

— 20, 24. rozkáži s. památku jména svého
— 23,14. s. svátek; 3 M. 23, 41. 4 M. 29, 12.

4 M. 9, 2. s. budou velikunoc v čas
1 Par. 16, 8. s-te Hospodina, zvěstujte jméno
— 35. abychom s-ili jméno tvé; Ž. 106, 47.

2 Par. 30, 5. dávno nes-ili tak, jakž psáno
— 35, 1. s-il v Jeruzalémě velikunoc

Ž. 7,18. s. budu H-a podlé sprav, jeho
— 50,15. vytrhnu tě, a ty mne budeš s.
— 54, 8. s. budu jméno tvé, Hospodine
— 57,10. s. tě budu mezi lidmi; 108, 4.
— 59,17. z jitra s. budu milosrdenství tvé
— 71,22. budu tě s. na nástroji hudebném
— 79,13. s. tě budeme na věky
— 109, 30. s. budu Hospodina velice
— 111, 1. s. budu Hospodina z celého srdce
— 118,28. Bůh silný můj ty jsi, protož s.
— 140,14. spravedliví s. budou jméno tvé 

Iz. 58,13. budeš-li ji s. tak, abys nečinil 
Mat. 5,16. ať s-í Otce vašeho, kt. j. v nebesích 
Gal. 1, 24. s-ili ze mne Boha
Kol. 2, 15. triumf s-iv nad nimi skrze něj

Slavně.
2 M. 15, 1. H. j. s. zveleben; 21.
Př. 12, 9. kt. sobě s. počíná a nemá chleba 
Iz. 14,18. králové pochováni s. doma 
Fil. 4,19. podlé bohatství svého s. v K. J.

Slavnost.
2 M. 10, 9. s. H. držeti máme

— 13, 6. dne 7. s. bude Hospodinova
— 23,15. s-i přesnic; 34, 18. 5 M. 16, 16.

2 Par. 8, 13. 30, 13. 21. Ezd. 6, 22.
— 16. s, žně, s. také sklizení; 34, 22.



Slavnost — Slepý. 689

2 M. 23, 18. aniž zůstane tuk s-i mé do jitra
— 32, 5. s. Hospodinova zítra bude
— 34, 22. s. téhodnů; 5 M. 16, 10. 16.

2 Par. 8, 13.
3 M. 23, 2. s-i H., tyto jsou s-i mé; 4. 37.

— 34. s. Stánků; 5 M. 16, 13. 16. 2 Par.
8, 13. Ezd. 3, 4. Neh. 8, 14.

4 M. 15, 3. obět obětovati při s-ech vašich 
Soud. 21,19. s. H. bývá v Sílo každého roku
1 Kr. 8, 65. držel Šalomoun s. za čtrnáct dní 
Ezd. 3, 5. na každou s. H. posvěcenou 
Neh. 10, 33. na zápal ustavičný k s-em
Ž. 81, 4. trubte v den s-i naší
Iz. 1,14. s-í vašich nenávidí duše má

— 33, 20. patř na Sión, město s-í 
Pláč 1, 4. žádný nepřichází k s-i

— 2,22. svolal jsi jako ke dni s-i
Ez. 36,38. jako stádo při s-ech, tak města

— 46, 9. když vcházeti bude lid na s-i 
Nah. 1,15. slaviž, ó Judo, s-i své!
Zach. 8,19. půst obrátí se v s-i rozkošné

— 14,19. kt. by nechodili k s-i stánků

Slavný.
2 M. 12,14. slaviti jej budete s. Hospodinu
2 Sam. 6,20. jak s. byl dnes král Izraelský
1 Kr. 1, 47. učiniž s-é jméno Šalomounovo
— 9, 8. dům tento, jakkoli bude s.

Job 14, 21. budou-li s-í synové jeho
— 32, 9. s-í ne vždycky jsou moudří 

ž. 45,14. všecka s-á j. dcera královská
— 68, 25. spatřili s-é jití tvé, Bože
— 76, 5. s. jsi učiněn a důstojný
— 111, 3. s-é a překrásné dílo jeho

Př. 25,27. zpytování slávy jejich není s-é 
Iz. 4, 2. výstřelek H. ušlechtilý a s.

— 5,13. s-í jeho budou hladovití
— 11,10. odpočívání jeho bude s-é
— 23, 9. zohavil pýchu všelikého s-ého
— 62, 7. aby Jeruzalém byl s. na zemi 

Jer. 3,19. dáti tobě dědictví s-é
— 17,12. stolice s-á Nejvyššího věčně trvá 

Ab. 2,16. sytíš se potupou, proto že jsi s. 
Luk. 7, 25. kt. v rouše s-ém a rozkoši jsou

— 13,17. radoval ze všech s-ých skutků
1 Kor. 4,10. vy s-í, ale my opovržení

— 15, 43. rozsívá se nesličné, vstane s-é
2 Kor. 3, 7. jestliže přisluhování smrti bylo s-é
— 8. přisluhov. Ducha nemělo býti s-é?
— 9. přisluhování pomsty s-é bylo
— 11. jestliže to pomíjející bylo s-é

více to, což zůstává, j. s-é 
Ef. 5, 27. aby sobě postavil s-ou církev 
Kol. 1, 27. bohatství s-ého tajemství tohoto
1 Tim. 1, 11. podlé s-ého evangelium
Jak. 2, 1. přijímání osob k víře s-ého Pána

Slavnější.
5 M. 26, 19. abys byl vzácnější a s. nad ně
2 Sam. 6, 22. i u těch děvek s. budu
1 Par. 4, 9. Jabez byl s. nad bratři své

Slepec.
Mat. 23,17. blázni a s-i, což j. většího

— 26. s-če, vyčisť prvé, což vnitř j.
Slepení.

Z. 103,14. onť zná s. naše 
Slepice.

Mat. 23, 37. jako s. shromažďuje kuřátka;
Luk. 13, 34.

Slepota.
1 M. 19,11. ty muže ranili s-ou

M. 28, 28. raní tě H. s-ou a tupostí srdce
2 Kr. 6,18. poraz národ tento s-ou

porazil je s-ou vedlé řečí Eliz. 
Zach. 12, 4. koně národů raním s-ou

Slepý.
2 M. 4,11. kdo může učiniti vidoucího n. s-ého?
.‘i M. 19,14. před s-ým nepoložíš úrazu

— 21,18. nemá přistupovati: muž s.
— 22,22. s-ého neobět.; 5 M. 15, 21. Mal. 1,8.

5 M. 27,18. zlořečený, kdož zavodí s-ého
— 28,29. jako maká s. ve tmě

2 Sam. 5, 6. leč odejmeš s-é a kulhavé
— 8. s. a kulhavý nevejde do domu 

.lob 29,15. místo očí býval jsem s-ému
146, 8. H. otvírá oči s-ých

Iz. 29,18. z mrákoty oči s-ých prohlédnou 
35, 5. tehdáž otevrou se oči s-ých

— 42, 7. abys otvíral oči s-é
— 16. povedu s-é po cestě, kt. neznali
— 18. vy s-í, prohlédněte, abyste viděli
— 19. kdo j. to s., jediné služebník můj

kdo s. tak jako dokonalý? 
s. jako služebník H.?

— 43, 8. vyveď lid s., kt. má oči
— 56,10. strážní jeho jsou s-í
— 59,10. makáme, jako s-í stěnu 

Sof. 1,17. aby chodili jako s-í
Mat. 9,27. šli za ním dva s-í, volajíce
— 11, 5. s-í vidí; 15, 31. Luk. 7, 22.
— 12,22. ten s. a němý i mluvil i viděl
— 15,14. vůdcové jsou s-í s-ých
— 30. majíce s sebou kulhavé, s-é
— 20,30. dva s-í sedící u cesty
— 21,14. přistoupili k němu s-í v chrámě
— 23,16. běda vám, vůdcové s-í! 24.

Mk. 8,22. přivedli k němu s-ého, prosíce
— 23. ujav toho s-ého za ruku
— 10,46. s. seděl podlé cesty; Luk. 18, 35.
— 49. zavolali toho s-ého, řkouce
— 51. s. řekl jemu: Mistře, ať vidím 

Luk. 4,18. zvěstovati s-ým vidění
— 6, 39. zdali může s. s-ého vésti?
— 7,21. s-ým mnohým zrak dal
— 14,13. když činíš hody, povolej s-ých
— 21. chudé, chromé a s-é uveď sem 

Jan 5, 3. množství neduživých, s-ých
— 9, 1. uzřel s-ého od narození
— 8. kt. jej vídali s-ého, řekli: Není-li
— 25. to vím, že byv s., nyní vidím
— 40. fariz. řekli: zdali i my s-i jsme?

44
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Jan 9, 41. bysíe s-í byli, hříchu byste neměli
— 10, 21. ďábelství může s-ých oči otvírá ti?
— 11,37. kt. otevřel oči s-ého

Sk. 13,11. budeš s., nevida slunce až do času
Řím. 2,19. za to máš, že jsi ty vůdčím s-ých
2 Petr 1, 9. s-ť j. a toho, což vzdáleno, nevida 
Zj. 3,17. nevíš, že jsi chudý i s. i nahý

Sletování.
Iz. 41, 7. k. s. toto dobré j.

Sletovati se.
Iz. 60, 8. kt. se jako oblak s-ují 

Slevač.
Př. 25, 4. ukáže se s-i nádoba 

Slévati.
Iz. 44,10. kdo rytinu s-á, k nič. se to nehodí

Slézti.
3 M. 13,40. z jehož hlavy vlasové slezli

Slib.
1 M. 28,20. zavázal se Jákob s-em; 31, 13.
3 M. 7,16. jestliže by ze s-u obětoval

— 22,21. vykonávaje s. svůj
— 27, 2. když by s-em oddal duše H.
— 28. věc, kt. by s-em posvětil H.; 29. 

4M. 6, 5. po všecky dny s-u nazarejství
— 21. zákon nazarea, kt. s. učinil 
—. 21, 2. Izrael učinil s. H-u
— 30, 3. by s. učinil H.; 5 M. 23, 21. Kaz. 5, 4.

5 M. 12,11. což předního v s-ích vašich; 17. 
Soud. 11,30. učinil Jefte s. H.; 39.
— 39. vykonal při ní s., kt. byl učinil

1 Sam. 1,11. učinila Anna s., řkuci: H. zástupů 
2Sam .l5, 7. splním s. svůj v Hebronu
Job 22,27. s-y své plnili; Ž. 22, 26. 50, 14.

61, 9. 65, 2. 116, 14. Jer. 44, 25. 
Nah. 1, 15.

Ž. 56,13. tobě jsem, Bože, učinil s-y
— 66,13. plniti tobě budu s-y své
— 76,12. s-y čiňte a plňte H.
— 116,18. s-y své H. splním
— 132, 2. s. učinil nejmocnějšímu Jákobovu 

Př. 7,14. dnes splnila jsem s. svůj
— 17,18. bláznivý ruku dávaje činí s.
— 20,25. po s-u zase toho vyhledávati
— 31, 2. co dím, synu s-ů mých?

Jer. 44, 25. s-ům vašim dosti činíte
Mal. 1,14. činí s. a obětuje Pánu, což churav. 
Sk. 18,18. (Pavel?) učinil s.
— 21,23. máme tu muže, kt. mají s. na sobě 

Řím. 15, 8. aby potvrdil s-ů otcům
Gal. 3,21. zákon j. proti s-ům Božím?
2 Petr 3, 9. nemeškáť Pán s naplněním s-ů

Slíbiti.
1 M. 44, 32. služebník tvůj s-il za pachole 
Př. 6, 1. s-il-lis za přítele svého

20,16. roucho toho, kt. s-il za cizího 
Kaz. 5, 4. cožkoli s-íš, splň

— 5. než abys s-ě neplnil
Jer. 30, 21. kdo j. ten, ježto by s-il za sebe 
Jon. 2,10. což jsem s-il, splním

Mk. 14,11. s-ili mu peníze dáti 
Luk. 22, 6. i s-il a hledal příhodného času 
Sk. 7, 5. ač jemu ji s-il dáti k vládařství 

Slibnost.
Kaz. 12, 4. přestanou s-i zpěvu

Slibný.
Iz. 2,16. na všecka malování s-á
1 Kor. 2, 4. kázání mé nebylo v s-ých řečech 

Slib ováti.
1 M. 43, 9. já s-uji za něj
5 M. 23,22. pakli nebudeš s.
Př. 11,15. sobě škodí, kdo s-uje za cizího 
Kaz. 5, 5. lépe j., abys nes-al
2 Petr 2,19. s-ujíce jim svobodu

Slibující.
Př. 22,26. nebývej mezi s-imi za dluhy 

Sliniti se.
Mk. 9,18. on se s-í

— 20. padna, válel se a s-il
Slinící se.

Luk. 9,39. lomcuje jím s-ícím se 
Slina.

1 Sam.21,13. pouštěl s. po bradě své 
Job 7,19. nedáš mi polknouti mé s-y?
Jan 9, 6. Ježíš učinil bláto ze s-y

Sliti.
2 M. 25,12. sliješ kruhy zlaté; 37, 3.

— 26, 37. sleješ pět podstavků měděných
— 36,36. slil podstavky stříbrné
— 38, 5. slil kruhy k roštu

Job 10,10. zdalis mne jako mléko neslil? 
Slitina.

5 M. 9,12. učinili sobě s-u
Soud. 18,14. v domích těchto j. rytina a s.; 17.18.
2 Kr. 17,16. udělali sobě s-u
2 Par. 28, 2. nadělal s-in modlářských

— 34, 3. vyčišťovati od rytin a s-in 
Ž. 106,19. skláněli se s-ě
Iz. 41,29. daremní věc jsou s-y jejich

— 42,17. říkají s-ám: Vy jste bohové
— 48, 5. s. má přikázala to 

Jer. 10,14. s. jeho j. faleš; 51, 17.
Slitování.

2 Sam.24,14. jsou mnohá s. jeho; 1 Par. 21, 13. 
Neh. 9,19. pro svá mnohá s. neopustil jsi jich;

9, 27. 28. 31. Ž. 51, 3. 69, 17.
Ž. 25, 6. rozpomeň se na s. svá, H.

— 40,12. nevzdaluj s. svých ode mne
— 103, 4. kt. tě korunuje mnohým s-ím
— 119, 77. přijďtež na mne s. tvá
— 156. s. tvá mnohá jsou
— 145, 9. s. jeho nade všecky skutky jeho 

Iz. 54, 7. v s. převelikém shromáždím tě
— 63,15. kde j. množství s. tvých?

Jer. 16, 5. odjal jsem pokoj svůj i s.
Pláč 3, 22. nepřestávajíť s. jeho 
Dan. 9, 9. Pánu Bohu našemu s.
Oz. 11, 8. střeva s. mých pohnula se 
Mich. 7,18. proto že libost má v s. se
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Fil. 2, 1. jsou-li kt. střeva a s.
1 Jan 2, 2. onť j. obět s. za hříchy naše; 4, 10. 

Slitovati se.
1 M. 19,16. neb se s-al nad ním H.
2 M. 2, 6. s-avši se nad ním

— 33,19. s-uji se nad kýmž se s-uji;
Řím. 9, 15.

5 M. 7, 2. aniž s-uješ se nad nimi
— 13, 8. aniž se s-uješ, aniž zatajíš
— 28,50. nad dítětem se nes-uje 

Soud. 21, 22. s-ujte se nad námi
2 Sam.21,14. s-al se Bůh nad zemí
1 Kr. 8,39. s-uj se a odplať jednomu každému;

2 Par. 6, 30.
2 Kr. 13,23. H. s-al se nad nimi
Job 19,21. s-ujte se, s-ujte se nade mnou 
Iz. 9,17. nad sirotky a vdovami nes-uje se

— 13,18. aniž se nad plodem života s-ují
— 14, 1. s-uje se H. nad Jákobem
— 27,11. nes-uje se nad ním učinitel jeho
— 49,13. nad chudými svými s-al se
— 15. aby se nes-ala nad plodem životu
— 54, 8. v milosrdenství věčném s-uji se
— 55, 7. H. s-ujeť se nad ním
— 60,10. v dobré líbeznosti své s-uji se 

Jer. 6,23. ukrutný bude, a nes-ují se; 50,42.
— 14, 7. s-uj se pro jméno své
— 15, 5. kdo by se s-al nad tebou?
— 30,18. nad příbytky jeho s-uji se
— 31,20. jistě se s-uji nad ním
— 42,12. aby se s-al nad vámi

Ez. 5,11. nikoli se nes-uji; 7, 9. 9, 10.
— 7, 4. neodpustí oko mé, aniž se s-uji
— 8,18. nes-ujeť se oko mé
— 24,14. neustoupímť, aniž se s-uji
— 36,21. s-al jsem se pro jméno své 

Oz. 1, 6. již nes-uji se nad domem Izr.
— 7. nad domem Judským se s-uji
— 2, 4. nes-al bych se nad syny jejími 

Am. 1,11. pro čtveru (nešl.) nes-uji se; 2, 1. 
Mich. 7,19. navrátě se s-uje se nad námi 
Mal. 3,17. s-uji se, jako otec nad synem 
Mat. 9,36. s-alo se mu jich; 14, 14. Mk. 6, 31.

— 18,27. s-av se pán nad služebníkem
— 20, 34. s-av se nad nimi Ježíš 

Mk. 5,19. Pán, a že s-al se nad tebou
— 9,22. spomoz nám, s-uje se nad námi

Slitovávati se.
1 Sam.15, 3. nes-ejž se nad ním
Ž. 103,13. jakož se s-á otec nad dítkami

— 112, 5. dobrý člověk s-á se i půjčuje 
Př. 14,21. kdož se s-á nad chudými; 31.
Jer. 51, 3. nes-ejtež se nad mládenci jeho 
Pláč 3,32. s-á se podlé množství milosrdenství 
Ez. 9, 5. neodpouštějž oko vaše, aniž se s-ejtc 
Mal. 3,17. jako se s-á otec nad synem

Slitovnice.
2 M. 25,17. uděláš i s-i ze zlata čistého

— 20. k s-i budou tváři cherubínů; 37, 9.
22. s tebou z té s. mluviti

— 26, 34. položíš s-i na truhlu; 40, 20.

3 M. 16, 2. v oblace ukáži se nad s-í
— 14. pokropí prstem svým na s-i

4 M. 7, 89. slýchal hlas mluvícího ze s.
1 Par. 28, 11. formu síňce i domu pro s-i 
Žid. 9, 5. cherubínové, za stěnující s-i

Slitovník.
Iz. 49,10. s. jejich zprovodí je
— 54,10. praví s. tvůj, H.

Slitý.
5 M. 27,15. zlořečený, kt. by udělal věc s-ou 
Soud. 17, 3. aby udělán byl obraz s.; 4.
1 Kr. 7, 23. udělal moře s-é 

Slívati.
1 Kr. 7, 46. ty věci s-al král v jílovaté zemi 

Slon.
lob 40,10. s. trávu jí jako vůl 

Slonový.
Ez. 27,15. kosti s-é směňovali za mzdu 

Slouha.
Gal. 3, 28. neníť ani s. ani svobodný
— 4, 7. již nejsi s,, ale syn

Ef. 3, 7. jsem učiněn s. evangelium 
Kol. 4, 7. bratr milý a věrný s.

— 12. Epafras, s. Kristův
Sloup.

1 M. 19, 26. obrácena j. v s. solný
— 31, 51. s., kt. jsem postavil mezi sebou a

35,14. vyzdvihl na místě tom s.
2 M. 13, 21. předcházel je v s-u ohnivém; 22.

4 M. 14, 14. Neh. 9, 12. 19.
— 14, 24. pohleděl H. ze s-u ohně
— 24, 4. Mojž. vzdělal oltář, a dvanácte s-ů 

.‘5 M. 26, 1. s-u nevyzdvihnete sobě
Soud. 9, 6. u s-u, kt. j. u Síchem
— 16,26. přiveď mne, ať mohu omakati s-y

2 Sam.18,18. Absolon vyzdvihl sobě s.
1 Kr. 7,15. sformoval dva s-y měděné
— 21. postavil s-y v síňci chrámové
— 14, 23. vystavěli sobě výsosti a s-y

2 Kr. 18,16. obloupal Ezechiáš s-y
2 Par. 3,15. udělal před domem s-y dva 
.lob 9, 6. tak že se třesou s-ové její

— 26,11. s-ové nebeští třesou se 
ž. 75, 4. já utvrdím s-y její
— 104, 5. založils zemi na s-ích jejich 

l’ř. 23,34. kt. spí na vrchu s-u
I*ís. 3, 6. vstupuje jako s-ové dýmu
— 10. udělal sobě s-y stříbrné

íz. 19,19. bude s. při pomezí jejím H-u
— 33, 23. aniž budou moci utvrditi s-u 

Jer. 1,18. já postavuji tě jako s. železný
— 27,19. takto praví H. o těch s-ích
— 52,17. s-y měděné ztloukli Kaldejští 

Ez. 26,11. s-ové pamětní síly tvé padnou
— 27, 5. cedry brávali k dělání s-ů
— 40, 49. s-ové byli při veřejích

Joel 2, 30. oheň a s-y dýmové; (Sk. 2, 19.) 
Gal. 2, 9. kt. se zdadí s-ové býti
1 Tim. 3,15. církev s. a utvrzení pravdy
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Zj. 3,12. učiním jej s-em v chrámě Boha
— 10, 1. nohy jeho jako s-ové ohniví

Sloup oblakový.
2M. 13,21. ve dne v s-u o-ém; Neh. 9, 12.

— 22. neodjal s-u o-ého; Neh. 9, 19.
14,19. hnul se s. o. a stál ze zadu

— 33, 9. sstupoval s. o. a mluvil
10. lid vida s. o., klaněli se 

4M. 12, 5. sstoupil H. v s-u o-ém
5 M. 31,15. ukázal se H. v s-ě o-ém

postavil se s. o. nade dveřmi stánku 
Ž. 99, 7. v s-u o-ém mluvíval k nim 

Sloupec.
2 M. 25, 31. 37, 17. 4 M. 8, 4.

Slouti.
1 M. 2,23. tato s. bude Mužatka
— 17, 5. aniž více s. bude jm. tvé Abram
— 48,16. ať šlovou synové moji

Př. 16,21. moudrého srdce, slově rozumný 
Iz. 54, 5. svátý Izr. Bohem vší země s. bude
— 56, 7. dům modlitby s. bude; Mat. 21,

13. Mk. 11, 17.
— 61, 6. služebníci Boha našeho s. budete 

Mich. 2, 7. kt. sloveš domem Jákobovým 
Mat. 5, 9. synové B. s. budou; 1 Jan 3, 1.
— 19. nejmenší s. bude v král. nebeském 

Luk. 1, 32. Syn Nej vyššího s. bude
— 35. s. bude Syn Boží
— 36. kt, sloula neplodná
— 60. matka jeho řekla: s. bude Jan
— 76. prorokem Nejvyššího s. budeš
— 15,19. aniž jsem hoden s. synem tvým; 21.
— 22,25. kt. moc mají, dobrodincové šlovou 

Jan 1, 43. ty s. budeš Céfas
— 4,25. Mesiáš, kt. slově Kristus

Sk. 10, 32. Šimon, kt. slově Petr; 11, 13.
— 15, 22. poslali Judu, kt. sloul Barsabáš 

Ef. 2,11. kteříž jste s-li neobřízka,
od těch, kt. s-li obřízka na těle 

žid. 11,16. nestydí se, s. jejich Bohem 
Zj. 11, 8. kt. slově duchovně Sodoma

— 12, 9. had starý, kt. slově ďábel
— 19,11. ten sloul Věrný a Pravý
— 13. slově jméno jeho Slovo Boží

Sloužení.
Žid. 9,14. od skutků mrtvých k s. Bohu 

Sloužící.
Luk. 22,26. kdož vůdce j. (budiž), jako s. 

Sloužiti.
1 M. 15,14. národ, jemuž s. budou, souditi;

Sk. 7, 7.
— 25, 23. větší s. bude menšímu
— 27, 29. nechažť s-í tobě lidé
— 40. bratru svému s. budeš
— 29,15. zdali darmo mi s. budeš?
— 18. budu s. sedm let za Ráchel; 20. atd.

30, 26. 31, 6. 41. Oz. 12, 12.
— 39, 4. Jozef s-il mu (Putifarovi)

2 M. 3,12. s. budete Bohu na hoře této
— 4, 23. propusť syna mého, ať s-í mi

2 M. 7,16. lid můj, aby s-ili mi; 8, 1. 20. 9, 1.
13. 10, 3.

— 14,12. nech nás, ať s-íme Egyptským
— 23, 24. nebudeš bohům jejich s.; 5 M. 7,16.
— 25. s. budete Hospodinu; 5 M. 6, 13.

3 M. 25, 40. jakožto nájemník s. bude
5 M. 10,12. abys s-il H. v celém srdci svém;

11, 13. 13, 4. Joz. 22, 5.
— 28, 36. s. tam budeš bohům cizím; 64.
— 47. protože jsi nes-il Hospodinu
— 48. s. musíš v hladu, žízni, v nahotě 

Joz. 24,14. služte jemu v dokonalosti
odvržte bohy, jimž s-ili otcové; 15.

— 15. pakli se vám zdá zlé s. H-u
vyvolte sobě, komu byste s-ili; 22. 
já a dům můj s. budeme Hosp.

— 16. odstup to, abychom s. měli bohům
— 18. my také s. budeme Hosp.; 21.
— 19. nebudete moci s. Hospodinu
— 31. s-il Izrael Hosp.; Soud. 2, 7.

Soud. 2,11. synové Izraelští s-ili modlám
— 3, 8. s-ili Izraelští Chusanovi
— 9,28. proč my máme s. tomuto?

1 Sam. 7, 3. při Hospod., služte jemu samému
2 Sam.10,19. vešli v pokoj s Izr. a s-ili jemu

— 22, 44. lid nezi ámý mně s-il; Ž. 18, 44.
1 Kr. 4, 21. přinášeli dary a s-ili Šalomounovi
— 8,11. nemohli kněží s, pro ten oblak
— 12, 4. polehč nám a budeme tobě s.

2 Kr. 5, 2. ta s-ila manželce Námanově
— 10, 18. Achab málo s-il Báloví
— 17,25. když nes-ili H., poslal na ně H. lvy
— 25, 24. služte králi Babylonskému

1 Par. 28, 9. služ jemu celým srdcem a myslí
2 Par. 12, 8. aby zkusili, co j. to mně s.

— 35, 3. služte H. Bohu svému
Job 21,15. kdo j., abychom s-ili jemu?

— 36,11. budou-li jemu s., stráví dny 
Ž. 2,11. služte Hospodinu v bázni
— 22, 31. símě jejich s. mu bude
— 72,11. všickni národové jemu s. budou
— 97, 7. zastyďte se, kt. s-íte rytinám
— 100, 2. služte Hosp. s veselím
— 101, 6. tenť mi s. bude

Př. 11, 29. blázen s. musí moudrému 
Iz. 43, 23. nenutil jsem tě, abys mi s-il
— 60,12. království^ kt. by nes-ilo tobě 

Jer. 5,19. s-ili bohům cizozemců
— 25, 6. nechoďte za bohy, abyste s. měli
— 28,14. aby s-ili Nabuch., budou s. jemu
— 52,18. nádoby, jimiž s-ili, pobrali

Ez. 20, 32. jako jiní národové s-íce dřevu 
Dan. 3, 28. aby nes-ili žádnému bohu

— 6,16. Bůh, kterémuž s-íš ustavičně; 20.
7,10. tisícové tisíců s-ili jemu

— 14. aby národové s-ili jemu
— 27. všickni páni jemu s. budou 

Sof. 3, 9. by s-ili jemu jedním ramenem 
Mal. 3,14. daremná j. věc s. Bohu

— 17. nad synem svým, kt. mu s-í
— 18. mezi tím, kdo s-i Bohu a kdo nes-í
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Mat. 4,10. Bohu samému s. budeš; Luk. 4, 8.
— 11. andělé s-ili jemu
— 6,24. žádný nemůže dvěma pánům s.

B. s. i mamoně; Luk. 16, 13.
— 20,28. nepřišel, aby jemu s-eno bylo, ale

aby on s-il; Mk. 10, 45.
Luk. 1, 74. abychom beze strachu s-ili jemu

— 2,37. s-eci Bohu dnem i nocí
— 10, 40. sestra nechala mne samé s.
— 12, 37. vsadí je za stůl a chodě bude jim s.
— 15,29. tolik let s-ím tobě
— 17, 8. opáše se, služ mi, až se najím
— 22,27. kdo větší, kt. sedí, čili kt. s-í

jsem jako ten, kt. s-í 
Jan 8,33. žádnému jsme nes-ili nikdy

— 12,26. s-í-li mi kdo, následujž mne
bude-li mi kdo s., poctíť ho Otec

— 16, 2. domnívati se, že tím Bohu s-í 
Sk. 7, 7. potom s. mi budou na tomto
— 42. aby s-ili vojsku nebeskému
— 17,31. s-e k víře všechněm, vzkříšením
— 19,35. město Efez. s-í bohyni Diáně
— 20,19. služte Pánu se vší pokorou
— 24,14. tak s-ím Bohu otců
— 26, 7. s-íce Bohu ustavičně
— 27,23. jehož jsem a kterémuž s-ím 

ftím. 1, 9. kterémuž s-ím duchem v evangel.
25. s-ili stvoření raději nežli Stvořit.

— 6, 6. abychom již nes-ili hříchu
— 7, 6. abychom s-ili v novotě ducha
— 25. s-ím myslí zákonu Božímu
— 9,12. větší s. bude menšímu
— 12,11. duchem vroucí, Pánu s-íce
— 14,18. kdo v tom s-í Kristu, milý j. Bohu
— 15,16. s-e evangelium Božímu
— 27. povinni jim s. tělesnými
— 16,18. takoví Pánu našemu J. K. nes-í

2 Kor. 5,11. lidem k víře s-íme
— 8,19. milostí, kt. s-íme k slávě Pánu 

Gal. 4, 8. s-ili jste těm, kt. nejsou bohové
— 9. k bídn. živlům, jimž opět chcete s. 

Ef. 6, 6. ne na oko s-íce; Kol. 3, 22.
Fil. 3, 3. kt. duchem s-íme Bohu
Kol. 1,25. mi svěřil B. na to, abych vám s-il

— 3,24. nebo Pánu Kristu s-íte
1 Tes. 1, 9. abyste s-ili Bohu živému a pravému
1 Tim. 6, 2. ale tím raději s-í, proto že j. věřící
2 Tim. 1, 3. díky činím Bohu, jemuž s-ím 
Tit. 3, 3. s-íce žádostem a rozkošem 
Žid. 6,10. s-ivše svátým a ještě s-íce
— 8, 5. s-íce podobenství a stínu
— 12,28. služme libě Bohu s vážností
— 13,10. nemají práva jisti, kdož stánku s-í 

Zj. 7,15. s-í jemu dnem i nocí
— 22, 3. služebnici jeho s. jemu budou

Slovo. 
Slovo Boží, všeobecné.

2 M. 34,27. napiš sobě s-a tato
podlé slov těch učinil jsem smlouvu

— 28. napsal na dskách 10 slov; 5 M. 10, 4. 
5M. 6, 6. budou s-a tato v srdci tvém

5 M. 18,18. položím s-a má v ústa jeho
— 19. kdo by neposlouchal slov mých
— 30,14. velmi blízko tebe j. s.
— 32, 46. přiložtež srdce svá ke všem s-ům 

Joz. 8,34. četl všecka s-a zákona
— 21, 45. ani jedno ze všelikého s-a dobrého
— 23,14. nepochybilo jedno s. ze všech slov

jediné s. z nich nepominulo
— 15. jakož naplnilo se každé s. dobré 

Soud. 13,12. řekl Manue: Nechť se stane s. tvé
1 Sam. 1,23. ó by utvrdil H. s. své
2 Sam. 7,21. pro s. své činíš tyto věci veliké
1 Kr. 2, 4. aby naplnil H. s. své
— 8,26. nechť j. upev. s. tvé; 2 Par. 6, 17.
— 14,13. o něm j. s. dobré u H.

Neh. 8, 9. plakal lid, když slyšeli s-a zákona
12. veselil se, že srozum, s-ům těm; 13. 

Job 4,12. tajně doneslo se mně s. 
ž. 45, 2. vyneslo srdce mé s. dobré

5. šťastně vyjížděj s s-em pravdy
— 50,17. zavrhl jsi za sebe s-a má
— 56,11. jáť budu Boha chváliti ze s-a

H. oslavovati budu ze s-a jeho
— 68,12. Pán dal s. své i těch, kt. zvěstovaly
— 77, 9. zdali konec vezme s.?
— 78, 1. nakloňte uší k s-ům úst mých
— 103,20. andělé, kt. činíte s. jeho

poslušní jsouc s-a jeho
— 119, 9. aby se choval vedle s-a tvého
— 25. obživiž mne podlé s^a tvého
— 42. doufání skládám v s-u tvém
— 43. nevynímej z úst mých s-a nejprav.
— 50. mne s. tvé obživuje
— 74. na s. tvé očekávám; 81. 114.
— 89. s. tvé trvanlivé j. v nebesích
— 105. svíce nohám mým j. s. tvé
— 160. nejpřednější věc s-a tvého pravda
— 169. podle s-a svého uděl mi rozumn. 
—. 147,15. rychle k vykonání běží s. jeho
— 18. vysílaje s. své, rozpouští je
— 19. zvěstuje s. své Jákobovi

Př. 16,20. kdo pozoruje s-a, nalézá dobré
— 30, 6. nepřidávej k s-ům jeho 

Iz. 9, 8. s. poslal Pán Jákobovi
— 40, 8. s. B. našeho zůstává na věky
— 45,23. vyšlo z úst mých s. spravedlnosti
— 51,16. vložil s-a svá v ústa tvá; 59, 21.

Jer. 1, 9.
— 55,11. s. mé, kt. vyjde z úst mých
— 66, 2. třese se před s-em mým

Jer. 15,16. měl jsem s. tvé za radost srdce
— 23,28. má s. mé, nechť mluví s. mé právě
— 29. zdaliž není s. mé jako oheň?
— 36. břemenem jednomu každému s. jeho
— 30, 2. spiš sobě všecka s-a
— 36,16. když uslyšeli s-a ta, předěšeni
— 44,28. zvědíť, čí s. ostojí, mé-li či jejich 

Ez. 2, 7. mluv s-a má k nim; 3, 4.
— 33,30. poslechněte, jaké s. vyšlo od H-a 

Mich. 2, 7. zdaliž s-a má nejsou dobrá
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Mat. 4, 4. každým s-em vycházejícím skrze 
ústa Boží; Luk. 4, 4.

— 13, 22. pečování tohoto světa udušuje s. 
Mk. 4,19. a jiné žádosti udušují s.
Luk. 1, 37. nemožné u Boha žádné s.

— 38. sta niž mi se podle s-a tvého
— 8,12. ďábel vynímá s. ze srdce jejich
— 15. slyšíce s. zachovávají

Jan 4, 37. pravé j. s., že jiný j., kdož rozsívá
— 17,17. s. tvé pravda j.
— 20. kt. skrze s. jejich mají uvěřiti 

Sk. 13, 26. vám s. spasení posláno j.
— 16, 6. zabrán, od Ducha sv., aby neml. s-a
— 20, 32. poroučím vás Bohu a s-u milosti 

Řím. 10, 8. blízko tebe jestiť s., v ústech tvých
toť j. s. to víry, kt. kážeme

1 Kor. 1, 5. obohaceni jste v něm každým s-em
— 18. s. kříže těm, kt. hynou

2 Kor. 5,19. B. složil v nás to s. smíření
— 12, 4. slyšel nevypravitelná s-a

Gal. 5,14. zákon v jednom s-u se zavírá 
Ef. 5, 26. očistiv obmytím vody skrze s.
Fil. 2,16. s. života zachovávajíce
1 Tim. 5,17. kt. pracují v s-u a v učení
2 Tim. 2,15. kt. by právě s. pravdy rozděloval 
Žid. 2, 2. skrze anděly mluvené s. bylo pevné
— 7, 28. s. přísežné, kt. se stalo po zákona
— 12,19. nepřistoupili jste k hlasu slov 

Jak. 1,18. zplodil nás s-em pravdy
— 21. s tichostí přijímejte vsáté s.
— 22. buďtež činitelé s-a a ne posluchači 

1 Petr 1,25. to s., kt. zvěstováno j. vám
— 2, 8. kt. se urážejí na s-u

1 Jan 1,10. neníť v nás s-a jeho
Zj. 12,11. zvítězili nad ním skrze s. svědectví 

Slovo Boží.
Mk. 7,13. rušíce s. B. ustanovením svým 
Luk. 5, 1. zástup se na něj valil, aby slyš. s. B.
— 8,11. símě j. s. B.; Mk. 14, 4.
— 21. kt. s. B. slyší a plní je
— 11,28. kt. slyší s. B. a ostříhají jeho 

Jan 3, 34. ten, kt. B. poslal, s. Boží mluví
— 8, 47. kdo z Boha j., s-a Boží slyší 

Sk. 4, 31. mluvili s. B. směle a svobodně
— 6, 7. rostlo s. B.; 12, 24. 19, 20.
— 8,14. že by Samaří přijala s. B.
— 13, 7. (Sergius Pavel) žádal slyšeti s. B.
— 46. vámť mělo nejprv mluv. býti s. B.
— 17,11. přijali s. B. se vší chtivostí 

Řím. 9, 6. nemůže zmařeno býti s. B.
— 10,17. slyšení skrze s. B.

1 Kor. 14, 36. zdali od vás s. B. pošlo?
2 Kor. 2,17. nejsme cizoložící s. B.

— 4, 2. se lstivě obírajíce se s-em B-ím 
Ef. 6,17. meč ducha, jenž j. s. B.
1 Tes. 2,13. že přijavše s. B., kt. jste slyšeli 

ale jako s. B.
1 Tim. 4, 5. posvěcuje se skrze s. B.
2 Tim. 2, 9. s. B. není u vězení

— 4, 2. kaž s. B. v čas neb ne v čas 
Žid. 6, 5. okusili dobrého B-ho s-a

žid. 11, 3. učiněni jsou věkové s-em B-ím
— 13, 7. kt. vám mluvili s. B.

1 Petr 1,23. znovu zrozeni skrze živé s. Boží
— 2, 2. B-ho s-a žádostiví buďte

2 Petr 3, 5. nebesa již dávno s-em B-im učiň.
— 7. i země, týmž s-em odložená

1 Jan 2,14. s. B. ve vás zůstává
Zj. 1, 9. byl jsem na ostrově P. pro s. B.

— 6, 9. duše zmordovaných pro s. B.
— 19, 9. tato s-a B. jsou pravá; 21, 5. 22, 6.

Slovo Hospodinovo.
2 M. 24, 4. napsal Mojžíš všecka s-a H-a
1 Sam.15,10. stalo se s. H. k Samuelovi
2 Sam. 7, 4. stalo se s. H. k Nátanovi

— 12, 9. pročež jsi sobě zlehčil s. H.
2 Kr. 3,12. řekl Jozafat: u toho j. s. H.

— 10,10. žeť nepochybilo nižádné s. H. 
ž. 33, 4. pravé j. s. H.
— 6. s-em H. nebesa učiněna jsou

Iz. 2, 3. s. H. z Jer. (vyjde); Mich. 4, 2. 
Jer. 6,10. s. H. mají v posměchu

— 8, 9. s-em H. pohrdají
— 20, 8. s. H. j. mi ku potupě a posměchu
— 22,29. země, slyš s. H.

Am. 8,11. hlad slyšení slov H-ých 
Slovo == Syn Bozi.

Luk. 1, 2. od počátku služebníci toho S-a byli 
Jan 1, 1. na počátku bylo S. a to S. u Boha 

a to S. byl Bůh
— 14. S. to tělo učiněno j.

1 Jan 1, 1. o S-u života
— 5, 7. Otec, S. a Duch svátý 

Zj. 19,13. jméno jeho S. B.
Slovo Pána Ježíše.

Mat. 7,24. kdož slyší s-a má, a plní je; 26.
— 8, 8. toliko rci s.; Luk. 7, 7.
— 15,23. neodpověděl jí s-a
— 19,11. ne všickni chápaji s-a toho
— 24,35. s-a má nepominou; Mk. 13, 31.

Luk. 21, 33.
Mk. 2, 2. i mluvil jim s.

— 14,39. modlil se, táž s-a mluvě 
Luk. 2, 50. nesrozuměli těm s-ům; 9, 45.

— 4,36. jaké j. toto s., že v moci přikazuje
— 5, 5. k s-u tvému rozestru síť
— 6, 47. kdož slyší s. mé a zachovává
— 7, 1. když vykonal (Ježíš) všecka s-a svá
— 18,34. bylo s. to skryto před nimi
— 20,26. nemohli ho za s. popadnouti
— 24,19. mocný v s-u i v skutku
— 44. tatoť jsou s-a, kt. jsem mluvil vám 

Jan 5,24. kdož s. mé slyši; 12, 47.
— 6,63. s., kt. já mluvím vám; 14, 10.
— 68. s-a věčného života máš
— 8,51. bude-li kdo zachovávati s. mé
— 12,48. kdož nepřijímá slov mých

s-a, kt. jsem mluvil, jej souditi b.
— 14,23. s-a mého ostřihati bude
— 24. kdož nemiluje mne, s. neostřihá
— s., kt. slyšíte, neni mé

Sk. 20, 35. pamatovati na s-a Pána Ježíše
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Kol. 3,16. s. Kristovo přebývejž ve vás 
2id. 1, 3. zdržuje všecko s-em mocnosti své
1 Jan 2, 5. kdožť ostříhá s-a jeho

Slovo Páně.
Luk. 3, 2. stalo se s. P. k Janovi

— 22,61. rozpomenul se na s. P.
Sk. 11,16. rozpomenul jsem se na s. P.
1 Tes. 4,15. toto vám pravíme s-em P.
1 Petr 1,25. s. P. zůstává na věky

Slovo člověka.
1 M. 6, 4. byli muži na s. vzatí
— 42,16. zkušena budou vaše s-a
— 20. pravdomluvná prokázána b. vaše s.

2 M. 5, 9. aby se neohlédali na s-a lživá
— 23, 7. od s-a lživého vzdálíš se
— 8. dar převrací s-a spravedlivých

4 M. 30, 3. nezruší s-a svého
5 M. 19,15. v úst. dvou neb tří svědků stane s.
1 Sam. 3,19. nedopustil padnouti žádnému s-u 
2Sam.23, 1. tato jsou poslední s-a Davidova
1 Kr. 20,33. chytili ta s-a od něho a řekli
2 Par. 29,30. chválili H. s-y Davidovými 
Job 6, 3. pročež mi se i slov nedostává
— 26. zdali jen ze slov mne viniti myslíte
— 11, 2. k mnohým s-ům nemá odpovědíno

býti?
— 12,11. zdali ucho s-v rozeznávati nebude
— 29,22. po s-u mém nic neučinili
— 31,40. skonávaji se s-a Jobova
— 32,11. očekával jsem na s-a vaše
— 14. s-y vašimi nebudu jemu odpovídati
— 15. zavrhli od sebe s-a
— 33, 1. slov mých ušima pozoruj
— 32. jestli že máš s-a, odpovídej 

Ž. 5, 2. s-a má slyš, H.
— 19, 4. neniť řeči ani s-v
— 5. až do končin okršlku s-a jich
— 15. ať jsou s-a úst mých tobě příjemná
— 35,20. proti pokojným s-a lstivá vymýšlejí
— 36, 4. s-a úst jeho jsou nepravá
— 56, 6. na každý den s-a má převracejí
— 59,13. s-a rtů svých ať vypravuji
— 139, 4. než ještě mám na jazyku s.
— 141, 6. slyšeli s-a má, nebo jsou libá 

Př. 12, 6. s-a bezbožných úklady činí krvi
— 14,23. ale s. rtů jest jen k nouzi
— 15,23. s. v čas příhodný, ó jak j. dobré!
— 18, 8. s-a utrhače jsou jako ubitých; 26,22.
— 24,26. líbati rty toho, kdož mluví s-a pravá
— 25,11. s. propověděné případně
— 29,19. s-y nebývá napraven služebník 

Kaz. 5, 2. nechť jsou s-a tvá nemnohá
— 3. tak hlas blázna z množství slov
— 7,21. ne ke všechn. s-ům přikládej mysli
— 8, 4. kde s. královské, tu i moc jeho 

Iz. 8,10. mluvte s., a neostojíť
— 20. nechať mluví vedle s-a, v němž není
— 29,21. obviňují z hříchu člověka pro s.
— 59,13. že jsme vynášeli s-a lživá 

Jer. 5,14. aby s-a tvá byla jako oheň
— 18,18. nezhyne s. od proroka

Ez. 13, 6. troštují lidi, aby utvrdili s. své
— 23,10. vzata j. na s. od jiných žen 

Dan. 7, 1. napsal ten sen krátkými s-y 
Oz. 10, 4. mluvi &-a, klnouce se lživě
— 14, 2. vezměte s sebou s-a a obraťte se 

Ab. 2, 6. světlých s-v i pohádek o něm 
Zach. 1,13. mluvil se mnou s-y dobrými
Mat. 12, 32. kdyby kdo řekl s. proti Synu člov.
— 36. z každého s-a prázdného počet
— 37. ze slov svých spravedliv budeš
— 18,16. v ústech dvou neb tří svědků

stálo s.; 2 Kor. 13, 1.
— 22, 46. nižádný nemohl jemu odpov. s-a
— 27, 14. neodpověd. jemu ani k jednomu s-u
— 28,15. rozhlášeno j. s. to u Židů 

Mk. 16,20. Pán slov jejich potvrzoval 
Luk. 1, 65. rozhlásána jsou všecka ta s-a
Sk. 2,14. ušima pozorujte slov mých; 40. 41.

— 22. muži Izraelští! slyšte s-a tato
— 7,29. utekl Mojžíš pro to s.
— 14,12. nebo on (Pavel) mluvil s.
— 18,15. pakliť jsou jaké hádky o s-ich
— 22, 22. poslouchali ho až do toho s-a
— 26,25. s-a pravdy mluvím

Kol. 3,17. což koli činíte v s-u neb v skutku
1 Tes. 1, 5. evang. naše k vám nezáleželo v s-u
— 2,13. přijali jste ne jako s. lidské
— 4,18. potěšujte jedni druhých těmito s-y

2 Tes. 2,17. utvrdiž vás v každém s-u dobrém
1 Tim. 6, 4. nemoudrost při hádkách o s-a
2 Tim. 2,14. ať se o s-a nevadí, což k ničemu 
Jak. 3, 2. kdožť neklesá v s-u
1 Petr 3, 1. aby bez s-a získáni byli
1 Jan 3,18. nemilujmež s-em ani jazykem 

Slovoutný.
4 M. 1,16. ti jsou s-í z lidu, knížata pokolení

— 16, 2. kt. svoláváni b. do rady, muži s-í
5 M. 33,25. pokud trvati b. dnové tvoji, s. budeš
1 Par. 5,24. muži s-í, knížata domu otců; 12,30.
— 22, 5. dům H. znamenitý a s.

Jer. 49,25. nemělo ostáti město s-é? Ez. 26, 17. 
Am. 6, 1. kt. jsou s-é mimo jiné

Složen.
4 M. 10,17. s. j. také i příbytek
2 Sam. 13, 32. tak v úmysle Absol. s-o bylo
Ž. 135,15. řemeslně s. v nejhlubších místech 
Jan 19, 31. prosili Piláta, aby byli s-i 

Složení.
2 M. 30,32. podle s. jeho neuděláte podobného

— 37. neuděláte sobě kadidla podle s. 
Žid. 7,18. s. onoho předešlého přikázaní
2 Petr 1,14. brzké j. s. stánku mého

Složený.
Luk. 19,20. hřivnu, kt. jsem měl s-ou v šátku 
Kol. 1, 5. pro naději s-ou vám v nebesích

Složití.
1 M. 24,18. rychle s-ila věderce své; 46.
— 44,11. každý s-il pytel svůj na zem
— 49,33. Jakob s-il nohy své na ložce

2 M. 33, 5. slož okrasu svou s sebe
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4M. 1,51. s-í jej Levitové (příbytek)
5 M. 11,18. s-te slova má v srdci svém

— 21,13. s-íc roucho, v kt. j. jata
1 Sam. 6,15. Levitové s-ili truhlu Hospod.
— 18, 4. s-iv Jonata se sebe plášť

2 Kr. 23, 5. s-il kněží, kt. ustanovili králové 
Neh. 4,23. žádný ho (oděvu) nes-í, leč u vody 
Job 9,19. pakli k soudu, kdo mi rok s-í?
— 22,22. slož řeči jeho v srdci svém 

2. 33, 7. s-il na poklad propasti
— 37, 5. slož v něm naději
— 89,20. s-il jsem pomoc v reku udatném
— 119,69. s-ili lež proti mně pyšni

Př. 6,10. s-íš ruce, abys poležel; 24, 33.
— 22,18. jestliže je s-íš v srdci svém 

Kaz. 12, 9. s-il množství přísloví
Iz. 10,28. v Michmas s-í nádobí svá
— 20, 2. slož žíni s bedr svých
— 46,13. s-ím v Siónu spasení

Ez. 14, 3. s-ili ukydané bohy v srdci; 4.
— 22,20. s-e, rozpouštěti vás budu 

Jon. 3, 6. (král) Niniv. s-il se sebe oděv 
Mk. 15, 36. přijde-li Eliáš, aby jej s-il 
Luk. 9, 44. s-te vy v uších svých řeči tyto

— 23, 53. s-iv (tělo Ježíšovo) pochoval je 
Jan 13, 4. (Ježíš) s-il roucho
Sk. 7,58. svědkové s-ili roucha svá
— 21, 3. tu měli s. náklad z lodí

1 Kor. 16, 2. sám u sebe slož podlé možnosti
2 Kor. 5,19. Bůh s-il v nás slovo smíření 
Ef. 4,22. vám náleží s. ono první obcování
— 25. s-íce lež, mluvtež pravdu 

Kol. 3, 8. s-tež i vy všecko to, hněv
2 Tim. 1,12. mocen j., což jsem u něho s-il 
1 Petr 2, 1. s-íce všelikou zlost a lest 

Složití se.
1 M. 29, 2. tři stáda ovcí, ana se s-ila při ní
4 M. 24, 9. s-il se a ležel jako lvíče
2 Sam.13, 6. s-il se Amnon dělaje se nemocným 
2. 41, 9. kdyžtě se s-il, nepovstaneť zase

Sluch.
1 Kor. 12,17. kde pak s.? pakli všecko s., kde

Sluj.
Iz. 2,21. vejde do s-í skal a do vysedlin 

Slunce.
1 M. 19,23. s. vzcházelo nad zemi, když Lot
— 28,11. nebo s. již bylo zapadlo
—. 32,31. vzešlo mu s., když pominul Fanuel
— 37, 9. s., měsíc a 11 hvězd klanělo se 

2M. 16,21. když horké bylo s., rozpouštěla se
— 17,12. byly ruce jeho vztaž. do západu s. 

4M. 25, 4. zvěšej nešlechetníky H. před s-em
5 M. 24,15. prvé nežli by s. zapadlo
Joz. 10,12. s. v Gabaon zastav se, a měsíc

— 13. i zastavilo se s., stálo s.
Soud. 5,31. jako s. vzcházející v síle své
1 Sam .ll, 9. zítra b. vysvobození, když s. obejde
2 Sam. 3,35. jestliže než s. zapadne, okusím 
2K r. 23,11. koně, kt. postavili s-i, a vozy s.
2 Par. 18,34. umřel v západ s.
Job 9, 7. když zapovídá s-i, nevychází

Job 30,28. chodím osmahlý, ne od s.
2. 19, 5. s-i rozbil stánek na nich

— 72, 5. dokudž s. a měsíc trvati bude; 17.
— 74,16. světlo i s. ty jsi učinil
— 84,12. H. Bůh j. s. a pavéza
— 89,37. trůn jeho jako s. přede mnou
— 104,19. s. zná západ svůj
— 22. když s. vychází, shromažďuji se
— 121, 6. nebude biti na tě s. ve dne
— 136, 8. s., aby panovalo ve dne
— 148, 3. chvalte jej s. i měsíc 

Kaz. 1, 5. vychází s. i zapadá s.
— 9. aniž j. co nového pod s-em
— 14. skutky, dějící se pod s-em
— 2,11. nic není užitečného pod s-em; 22.
— 17. se mi nelíbí nic, což se děje p. s-em
— 18. mrzí mne i práce, kt. jsem vedl

p. s-em; 19. 20.
— 6, 5. ani s. nevídá (nedochůdče)
— 7,11. moudrost užitečná těm, kt. vidí s.
— 9,11. spatřil jsem pod s-em; 3, 16.
— 11, 7. milá věc, očima viděti s.

Pis. 1, 6. nebo jsem obhořela od s.
— 6, 9. která j. to, čistá jako s.?

Iz. 13,10. zatmí se s. při vycházení svém
— 24,23. zastydí se s., když kralovati bude H.
— 30,26. bude světlo měsíce jako světlo s.

světlo s. bude sedmeronásobní
— 38, 8. navrátilo se s. o deset stupňů
— 49,10. nebude na ně biti horko ani s.
— 59,19. se báti na východu s. slávy jeho
— 60,19. nebudeš míti více s. za světlo
— 20. nezajdeť více s. tvé

Jer. 15, 9. zapadne jí s. ještě ve dne
— 31,35. H., kt. dává s. za světlo ve dne 

Joel 2,10. s. i měsíc se zatmi; 3, 15.
— 31. s. obrátí se v tmu a měsíc v krev 

Am. 8, 9. s. zajde o poledni
Jon. 4, 8. bilo s. na hlavu Jonášovu 
Mich. 3, 6. zajde s. těm prorokům
Ab. 3,11. s. a měsíc zastavil se
Mal. 4, 2. vám vzejde s. spravedlnosti 
Mat. 5, 45. s-i svému velí vzchoditi na zlé

— 13, 6. když s. vzešlo, vyhořela; Mk. 4, 6.
— 43. spravedliví stkvíti se budou jako s.
— 17, 2. zastkvěla se tvář jeho jako s.
— 24,29. s. se zatmi; Mk. 13, 24.

Mk. 1,32. při západu s. nosili k němu ne
mocné; Luk. 4, 40.

— 16, 2. přišly k hrobu, an již s. vzešlo 
Luk. 21,25. budou znamení na s-i a na měsíci

— 23,45. zatmělo se s.; Zj. 9, 2.
Sk. 2,20. s. obrátí se v temnost
— 13,11. budeš slepý, nevida s. až do času

1 Kor. 15,41. jiná sláva s. a jiná měsíce
Ef. 4,26. s. nezapadej na hněvivost vaši
Jak. 1,11. jafeož s. vzešlé s horkostí usušilo
Zj. 1,16. tvář jeho jako s., když jasně sviti
— 6,12. s. zčernalo jako pytel žíněný
— 7,16. nebude biti na ně s.
— 12, 1. žena oděná s-em
— 16, 8. anděl vylil koflík svůj na s.
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Zj. 19,17. viděl jsem anděla, an stojí v s-i
— 21,23. to město nepotřebuje s.

Slunečný.
Sk. 26,13. světlo, jasnější nad blesk s.

Sluše ti.
Př. 17, 7. nes-í na blázna řeči znamenité
— 19,10. nes-í na blázna rozkoš
— 28,12. když plés. sprav., velmi to pěkně s-í 

Jer. 10, 7. králi národů, na tebe to s-í
Mat. 3,15. tak s-í na nás, abychom

— 12, 2. čehož nes-í činiti v sob.; Luk. 6, 2.
4. chleby posvátné, kt. jemu nes-elo

— 10. s-í-li v sob. uzdravov.? Luk. 14, 3.
— 12. s-i v sobotu dobře činiti
— 14, 4. nes-í tobě míti ji; Mk. 6, 18.
— 19, 3. s-í-li člověku propustiti manželku?
— 20,15. zdaliž mi nes-í v mém učiniti
— 22,17. s-í daň dáti; Mk. 12,14. Luk. 20,22.
— 27, 6. nes-í jich vložiti do pokladnice 

Mk. 3, 4. s-í-li v sobotu dobře činiti? Luk. 6, 9. 
Jan 5,10. sobota j., nes-í tobě lože nósiti

— 18, 31. nám nes-í zabiti žádného
Sk. 5,29. více s-í poslouchati Boha než lidí

— 8, 37. věříš-li celým srdcem, s-íť
— 16,21. obyčeje, kt. nám nes-í přijíti
— 22,22. nes-í jemu živu býti 

Řím. 1,28. aby činili to, což nes-í
— 2,18. znáš vůli jeho, a rozeznáváš, co s-í
— 12, 3. aby nesmyslil více, néž s-í
— 16, 2. jakž s-í na svaté; Ef. 5, 3.

1 Kor. 6,12. všecko mi s-í, ale ne všecko; 10, 23.
— 11,13. s-i-li se ženě bez zavití modliti 

Fil. 1,27. jakž s-í evangelium Kr., obcujte 
Kol. 3,18. ženy, poddány buďte, jakž s-í
1 Tim. 2,10. tak, jakž s-í ženám
Tit. 2, 1. mluv, což s-í na zdravé učení
Žid. 2,10. s-eloť na toho, pro kt. je všecko
— 7, 26. tak. nám s-elo míti nejv. kněze

3 Jan 6. jakž s-í na Boha
Slušné.

Mat. 15,26. není s. vzíti chléb dětem; Mk. 7, 27. 
Sk. 6, 2. není s., abychom opustíce slovo 
Gal. 4,18. s-ť j., horlivě milovati v dobrém 

Slušně.
Ez. 44,20. s. ostříhají vlasy své 
Sk. 18,14. s. bych vás vyslyšel
1 Kor. 7, 35. abyste s. Pána se přidrželi
— 14, 40. všecko s. a podle řádu ať se děje

2 Kor. 11, 4. s. byste toho snášeli
Kol. 4, 1. páni s. se služebníky nakládejte 

Slušnost.
1 Sam.21, 5. ač toto předsevzetí j. proti s-i 
Př. 11,24, jiný skoupě drží nad s., k chudobě 
Pis. 5,12. oči jeho stojící v s-i 

Slušný.
1 Tim. 2, 9. aby se oděvem s-ým ozdobovaly 

Služba.
1 M. 15,13. símě tvé v s-u podrobí
— 29, 27. dámeť i tuto za s-u, ještě 7 let
— 47,19. budeme my i rolí naše v s-ě Far.

2 M. 1,13. podrobovali v s-u těžkou; 5 M. 26, 6.
— 6, 5. kt. Egyptští v s-u podrobují
— 6. vytrhnu vás ze s-y jejich
— 9. neslyšeli Mojžíše pro s-u přetěžkou
— 12, 25. zachovávati budete s-u tuto; 26.13, 5.
— 20, 1. z země Egyptské, z domu s-y
— 27,19. nádobí příbytku, ke vší s-ě jeho;

2 M. 39, 40.
— 28, 35. bude to míti na sobě Aron při s-ách
— 30,16. na potřeby k s-ě stánku úmluvy
— 35,21. přinesli obět H. ke vší s-ě jeho
— 36, 1. uměli dělati dílo k s-ě svatyně
— 38, 21. věci vyčtené k s-ě Levitů

3 M. 25, 46. na věčnost s-y jejich užívati budete
4 M. 4, 26. čehož koli užívají při s-ě své; 27.
— 47. k vykonávání s-y a práce
— 8,11. aby vykonávali s-u H.
— 16, 9. abyste vykonávali s-u příbytku H.
— 18, 4. stánku při všech s-ách jeho
— 21. Léví dal jsem desátky za s-u; 31.

5 M. 7, 8. vysvobodil vás z domu s-y
— 17,12. kněze postaveného k s-ě před H.
— 18, 5. aby stál k s-ě ve jménu H.

Joz. 22, 27. svědkem k vykonávání s-y H.
2 Sam.15, 8. tedy s-u jemu učiním
1 Kr. 12, 4. polehč nám s-y otce svého;

2 Par. 10, 4.
2 Kr. 25, 24. nebojte se s-y Kaldejských
1 Par. 29, 7. dali k s-ě domu B. zla ta
2 Par. 29, 35. tak vykonána byla s. domu H.

— 31,17. Levitům podle s-y v třídách jejich
— 35,10. když připraveno bylo všecko k s-ě
— 16. s. Hospodinova v ten den 

Neh. 5, 5. podrobovati syny a dcery v s-u 
Jer. 22,13. bližního svého v s-u podrobuje

— 34, 9. aby nepodroboval v s-u Žida; 10. 
Luk. 10, 40. Marta pečlivá při mnohé s-ě
Sk. 6, 4. my s-y slova pilni budeme
— 7, 6. bude v s-u podrobeno
— 12, 25. navrátili se, vykonavše s-u
— 21,19. co B. skrze s-u jeho mezi pohany 

Řím. 6,19. v s-u nečistotě; v s-u spravedlnosti
— 22. podmaněni v s-u Bohu
— 8,15. nepřijali jste ducha s-y
— 21. vysvobozeno bude od s-y porušení
— 9, 4. jejichž j. s. i zaslíbení
— 12, 1. Bohu libou, rozumnou s-u svou
— 15,25. s-u čině svátým; 31.

1 Kor. 9,19. všechněm sebe v s-u jsem vydal
— 16,15. že se v s-u svátým vydali

2 Kor. 9,12. s. oběti této netoliko doplňuje
— 11, 20. by vás kdo v s-u podroboval 

Gal. 4, 25. v s-u podroben j. se syny svými 
Fil. 2,17. obětován pro s-u víře vaší
1 Tim. 1,12. že mne v s-ě té postavil
2 Tim. 4,11. M. j. mi velmi potřebný k s-ě 
Žid. 1,14. (andělé) posíláni bývají k s-ě

— 2,15. vysvobodil ty, kt. podrobeni v s-u
— 7,13. žádný při oltáři v s-ě nebyl
— 9, 1. mělať i první smlouva nařízené s-y
— 21. nádob k s-ě náležitých krví pokropil
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Žid. 10,11. na každý den s-u konaje
2 Petr 2,19. od kohož přemožen, tomu v s-u 

Služebnice.
Joel 2, 29. a na s. vyleji Ducha svého;

Sk. 2, 18.
iUm. 16, 1. Fében, s-i církve Cenchrenské

Služebník.
1 M. 9,25. Kanán s. s-ů bude; 26. 27.
— 18, 3. nepomíjej s-a svého
— 5. poněvadž mimo s-a svého jdete
— 19, 2. uchylte se do domu s-a svého
— 22, 3. Abr. vzal 2 s-y s sebou; 5. 19.
— 24, 2. řekl Abr. s-u svému staršímu
— 9. vložil s. ten ruku svou pod bedro
— 14. kt. jsi způsobil s-u svému
— 34. s. Abrahamův jsem já; 52.
— 27,37. bratří jeho dal jsem mu za s-y
— 32, 4. toto vzkazuje s. tvůj Jákob
— 10. milosrd., kt. jsi učinil se s-em svým
— 42,11. nikdy nebyli s-ci tvoji špehéři
— 43,18. aby vzal nás za s-y
— 44,16. s-ci jsme pána svého
— 33. zůstane s. tvůj místo pacholete
— 47,25. budeme s-ci Faraonovi
— 50,18. řekli Jozefovi: my jsme s-ci tvoji

2 M. 20,10. žádného díla, ty i s. tvůj
— 17. nepožádáš ani s-a jeho; 5M. 5,21.
— 21,20. když by ubil kdo s-a svého
— 24,13. Jozue, s.; 33,11. 4 M. 11, 28. Joz. 1,1.
— 32,13. rozpomeň se na Ab., Iz. a Izr., s-y

své; 5 M. 9, 27.
3 M. 25,42. nebo jsou s-ci moji

nebudou prodáváni jako jiní s-ci
— 44. s. tvůj, aneb děvka tvá, kt. míti 1).

z nich kupovati budete s-y
4 M. 12, 7. s. můj Mojžíš; 2 M. 14, 31. 5 M. 31,

5. Joz. 1, 13. 15. Ž. 105, 26.
5 M. 15,15. že jsi s-em byl v zemi Egyptské;

16, 12. 24, 18.
— 23,15. nevydáš s-a pánu jeho

Joz. 5,14. co pán můj chce mluviti s-u svému?
1 Sam. 3, 9. mluv, H., nebo slyší s. tvůj; 10.
— 12,19. modl se za s-y své Hospodinu
— 14, 6. řekl s-u, kt. nosil zbroj jeho
— 17, 9. tedy budeme s-ci vaši
— 34. s. tvůj pastýřem byl stáda otce
— 21, 4. jestliže se od žen zdrželi s-ci
— 22,17. s-ci král. nechtěli vztáhnouti rukou
— 25,10. mnohotě nyní s-ů, kt. se odtrhují

2 Sam. 7,19. že jsi mluvil i o domu s-a svého
— 20. ty znáš s-a svého; 1 Par. 17, 18.
— 9, 6. Miíibozet odpov.: Aj, s. tvůj
— 14,22. poznal s. tvůj, že nalezl milost
— 15,21. tuť bude i s. tvůj
— 19, 5. zahanbil jsi dnes všech s-ů svých

26. s. můj oklamal mne
24,10. odejmi nepravost s-a svého;

1 Par. 21, 8.
1 Kr. 2,39. utekli dva s-ci Semei k Achisovi
— 5, 6. budou s-i moji se s-y tvými
— 8,29. se modlívá ti bude s. tvůj na místě

1 Kr. 20, 6. dům tvůj i domy s-ů tvých
— 40. s. tvůj toho i onoho hleděl

2 Kr. 1,13. nechť j. drahá duše s-ů tvých
— 6,15. vstav ráno s. muže Božího
— 17. otevřel H. oči s-a toho, a aj,
— 9, 7. pomstím krve s-ů svých proroků

a všech s-ů Hospodinových
— 12,21. s-ci jeho zabili ho

14, 5. s-y své, kt. zabili otce jeho
— 16, 7. s. tvůj a syn tvůj jsem

17, 3. učiněn j. Ozee s-em jeho
— 24,10. vytáhli s-ci Nabuchodonozora

1 Par. 2, 34. měl Sesan s-a Egyptského
— 16, 4. postavil s-y z Levitů; 2 Par. 29, 11.

Ezd. 7, 24. Jer. 33, 21.
— 17,18. mluviti o zvelebení s-a tvého
— 27. požehnati domu s-a svého

2 Par. 24,25. spikli se proti němu s-ci jeho
— 33, 24. s-ci jeho zamordovali jej

Ezd. 5,11. my jsme s-ci Boha nebe a země;
— 8,17. aby přivedli s-y domu B. našeho 

Neh. 1,10. tito jsou s-i tvoji a lid tvůj
— 5,15. s-i jejich ssužovali lid

Job 1, 8. spatřil-lis s-a mého Joba; 2, 3.
— 3,19. s. j. prost pána svého
— 4,18. mezi s-y jeho není dokonalosti
— 7, 2. s., kt. touží po stínu
— 19,16. na s-a svého volám
— 31,13. nechtěl-li jsem státi k soudu se s-em
— 40,23. přijmeŠ-liž jej za s-a věčného?
— 42, 7. jako s. můj Job; 8.

Ž. 19,12. s. tvůj jimi osvěcován bývá
— 14. od zúmyslných zdržuj s-a svého
— 27, 9. aniž zamítej v hněvě s-a svého
— 31,17. tvář nad s-em svým; 119, 135.
— 34,23. s-ů svých duše vykoupí H.
— 35,27. H., kt. přeje pokoje š-u svému
— 69,18. neskrývej tváři své od s-a svého
— 37. símě s-ů jeho dědičně jí vládnouti
— 86, 2. zachovej s-a svého
— 4. potěš duše s-a svého
— 16. obdař sílou svou s-a svého
— 89, 4. přisáhl jsem Davidovi, s-u svému
— 21. nalezl jsem Davida s-a svého; 78, 70.
— 40. zavrhl jsi smlouvu se s-em svým
— 51. pamatuj na útržku s-ům tvým
— 90,13. měj lítost nad s-y svými
— 16. zřejmé při s-cích tvých dílo tvé
— 102,15. libost mají s-ci tvoji v kamení jeho
— 103,21. dobrořečte H. s-ci jeho
— 104, 4. činí s-y své oheň; Žid. 1, 7.
— 113, 1. chvalte s-ci H. jméno H.
— 116,16. ó H.! že jsem s. tvůj; 143, 12.
— 119,17. milost učiň se s-em tvým
— 23. s. tvůj přemýšlí o ustanoveních

tvých
— 65. dobrotivě jsi nakládal se s-em svým
— 84. mnoho-liž bude dní s-a tvého?
— 91. všecko to jsou s-ci tvoji
— 122. zastup sám s-a svého k dobrému
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Ž. 110,124. nalož se s-em svým vedle milosrd.
— 125. s. tvůj jsem já, dejž mi roz.; 143,12.
— 176. bloudim, hledejž s-a svého
— 123, 2. oči s-ů k rukám pánů
— 134, 1. dobrořečte H. všickni s-ci H.
— 135, 1. chvalte jméno H., chvalte s-ci H.
— 14. H. s-ům svým bude milostiv
— 143, 2. nevcházej v soud se s-em svým 

Př. 12, 9. lepší j. nevzácný, kt. má s-a
— 14, 35. laskav bývá král na s-a rozumného
— 17, 2. s. rozumný panovati bude
— 19,10. nesluší, aby s. nad knížaty panoval
— 22, 7. vypůjčující s-em toho, jenž půjčuje
— 29,12. všickni s-ci jsou bezbožní
— 19. slovy nebývá napraven s.
— 21. kdo rozkošně chová s-a svého
— 30,10. nesoč na s-a před pánem jeho
— 22. pod s-em, když kraluje

Kaz. 2, 7. najednal jsem sobě s-ů a děvek
— 7,21. ne dbáti, byť i s. tvůj zlořečil tobě
— 10, 7. viděl jsem s-y na koních

knížata, ana chodí pěšky jako s-ci
Iz. 24, 2. bude jakož s. tak pán jeho
— 37,35. pro Davida s-a svého
— 41, 8. ty, Izraeli, s-če můj, Jákobe; 9. 43,

10. 44, 1. 21. 45, 4.
— 42, 1. s. můj, na kt. se zpodepru
— 19. kdo j. to slepý, jediné s. můj?
— 44, 2. neboj se, s-če můj Jákobe; Jer. 30,10.
— 48,20. vykoupil H. s-a svého Jákoba
— 49, 6. málo by to bylo, abys mi byl s-em
— 7. toto praví H. s-u panujících
— 50,10. poslouchej hlasu s-a jeho
— 52,13. s-u mému šťastně se povede
— 53,11. ospravedlní spravedlivý s. můj
— 54,17. toť j. dědictví s-ů H-ových
— 65, 8. pro s-y své nevyhladím všech těchto
— 9. s-ci moji bydliti budou tam
— 13. s-ci moji jisti budou atd.
— 14. s-ci moji prozpěvovati budou
— 15. s-y své nazůve jménem jiným
— 66,14. seznána ruka H. při s-ích jeho 

Jer. 7,25. posílal jsem k vám s-y své; 35, 15.
44, 4. (2 Par. 36, 15. 16.)

— 34,11. podrobili je sobě za s-y a děvky
— 36,31. trestá ti budu na s-cích jeho 

Pláč 5, 8. s-ci panují nad námi
Ez. 34,23. vzbudím pastýře, s-a svého Davida

— 24. s. můj D. knížetem u prostřed nich
— 37,24. s. můj D. bude králem nad nimi; 25.
— 38,17. jsem mluvil skrze s-y své, proroky
— 44,11. budou v svatyni mé za s-y 

Dan. 3,26. s-ci B. nejvyššiho, vyjděte
Joel 1, 9. kvílí kněží, s-ci Hospodinovi; 2, 17.

— 13. léhejte v žíních, s-ci Boha
— 2, 29. na s-y vyleji Ducha svého; Sk. 2,18. 

Zach. 2, 9. budou loupež s-ům svým
— 3, 8. přivedu s-a svého, Výstřelek 

Mal. 1, 6. syn ctí otce a s. pána svého 
Mat. 5,25. soudce dal by tě s-u
— 8, 6. s. můj leží doma šlakem poražený

Mat. 8, 8. a uzdraven bude s. můj
— 13. uzdraven j. s. jeho; Luk. 7, 10.
— 10,24. není s. nad pána; 25. Jan 13, 16.
— 12,18. aj, s. můj, kterého jsem vyvolil
— 13,27. přistoupivše s-ci hospodáře toho
— 28. s-ci řekli: Chceš-li, ať vytrháme
— 18,23. chtěl počet klásti se s-y
— 26. padna s. ten, klaněl se jemu
— 27. slitovav se pán nad s-em tim
— 28. vyšed pak s. ten, nalezl
— 32. s-če zlý, všecken dluh odpustil jsem
— 20,26. budiž s. váš
— 21, 34. poslal s-y své k vinařům; Mk. 12,2.

atd. Luk. 20, 10. atd.
— 22, 3. poslal s-y své, aby povolali pozv.
— 23,11. největší, buď s-em vaším; Mk.10, 43.
— 24, 45. kdož j. s. věrný a opatrný
— 48. by řekl zlý s.; 50. Luk. 12, 45.
— 25,21. to dobře, s-če dobrý a věrný; 23.
— 26. s-če zlý a lenivý, věděl jsi
— 30. neužitečného s-a uvrzte
— 26,51. udeřiv s-a nejv. kněze, uťal ucho;

Mk. 14, 47. Luk. 22, 50. Jan 18, 10.
— 58. Petr seděl se s-y; Mk. 14, 54.

Mk. 9,35. budiž nejposlednější a všech s.
— 10, 44. kdož chtěl by býti přední, budiž s.
— 14, 65. s-ci kyji jej bili 

Luk. 1, 2. s-ci toho slova byli
— 54. přijal Izraele, s-a svého
— 69. roh spaseni v domě D., s-a svého
— 2,29. propouštíš s-a svého v pokoji
— 4,20. zavřev knihu a vrátiv s-u
— 7, 2. setníka s. k smrti se přibližoval
— 7. budeť uzdraven s. můj
— 12,37. blaze s-ům těm, kt. přijda pán
— 47. s., kt. by znal vůli pána svého
— 14,17. poslal s-a svého v hodinu večeře
— 15,26. povolal jednoho ze s-ů, otázal se
— 17, 7. kdo pak j. z vás, maje s-a, ježto oře
— 10. rcete: S-ci neužiteční jsme 

Jan 2, 5. dí matka jeho s-ům
9. ale s-ci věděli, kt. vážili vodu

— 7, 32. poslali farizeové s-y, aby jej jali
— 45. přišli s-ci k předním kněžím
— 8,34. kdož činí hřích, s. j. hřícha
— 35. s. nezůstává v domě na věky
— 12,26. kdež jsem já, tuť i můj s. bude
— 15,15. nebudu vás více nazývati s-y
— 20. není s. větší nežli pán jeho
— 18, 3. od před. kněží a farizeů s-y
— 10. jméno s-a toho Malchus
— 12. s-ci židovští jali Ježíše a svázali

18. stáli tu s-ci, kt. zhřívali se
— 22. jeden ze s-ů dal hůlkou Ježíšovi
— 36. s-ci moji bránili by, abych nebyl 

Sk. 2,18. na s-y své vyleji z Ducha; Joel 2,29.
— 4,29. dejž s-ům svým mluviti slovo své
— 5,22. s-ci nenalezli jich v žaláři
— 10, 7. Kornelius zavolal dvou s-ů svých
— 16,17. tito jsou s-ci Boha nejvyššiho
— 35. poslali úředníci s-y
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Sk. 16, 38. pověděli úředníkům s-ci slova ta
— 26,16. abych tebe učinil s-em; Řím. 15,16. 

iUm. 6,16. komuž se vydáváte za s-y, toho
jste s-ci

— 17. byvše s-ci hřícha; 20.
— 18. učiněni jste s-ci spravedlnosti
— 13, 4. Boží s. jest tobě k dobrému
— 6. daň dáváte, že s-ci Boží jsou
— 14, 4. kdo jsi, abys tupil cizího s-a?
— 15, 8. Kristus J. byl s-em obřízky
— 16. s-em Ježíše Krista mezi pohany;

1 Koř. 3, 5. Kol. 1, 25.
1 Kor. 3, 5. kdo j. Pavel, Apollo? s-ci
— 4, 1. jako o s-ích Kristových
— 7, 21. s-em povolán jsi, nedbej na to
— 22. kdož j. v Pánu povolán s-em

kdož j. svobodný, s. j. Kristův
— 23. nebuďtež s-ci lidští
— 12,13. buď s-ci neb svobodní; Kol. 3, 11.

2 Kor. 3, 6. hodné nás učinil s-y nového zákona
— 4, 5. sebe pak s-y vašimi pro Ježíše
— 6, 4. chovajíce se jako Boží s-ci
— 11,15. i s-ci jeho proměňují se

aby se zdáli býti s-ci spravedlnosti 
Gal. 1,10. s. Kristův bych nebyl
— 2,17. tedy j. Kristus s. hřícha?
— 4, 1. není rozdílný od s-a

Ef. 6, 5. s-ci, buďte poslušní pánů tělesných; 
Kol. 3, 22. 1 Petr 2, 18.

— 6. jako s-ci Kristovi, činíce vůli Boží
— 8. odplatu vzíti má ode P. buďto s.
— 21. Tychikus, věrný s. v Pánu 

Fil. 2, 7. způsob s-a přijav
Kol. 1, 7. Epafras, věrný k vám s. Kristův

— 23. jehož já Pavel učiněn jsem s.
— 4, 1. slušně se s-y nakládejte

1 Tes. 3, 2. Timotea, s-a Božího
1 Tim. 4, 6. budeš dobrý s. Jezukristův

— 6, 1. kt. koli pod jhem jsou s-ci
2 Tim. 2,24. neslušíť na s-a Páně vaditi se

— 4, 5. dokazuj, že jsi věrný s.
Tit. 2, 9. s-y uč, ať jsou poddáni pánům 
Filem. 16. již ne jako s-a, ale více než s-a 
Žid. 3, 5. Mojžíš věrný byl jako s.
— 8, 2. s. jsa svatyně a pravého toho Stánku

1 Petr 2,16. jako svobodní, jakožto s-ci B.
2 Petr 2,19. sami jsou s-ci porušení
Zj. 1, 1. aby ukázal s-ům svým; 22, 6.

poslav je s-u svému Janovi
— 6,15. s. i svobodný skryli se
— 19, 2. pomstil krve s-ů svých
— 5. chvalte Boha našeho s-ci jeho
— 22, 3. s-ci jeho sloužiti jemu budou

Služebnost.
2 M. 35, 24. k dílu s-i přinášeli je
2 Kor. 5,18. kt. dal nám s. míření toho 
Gal. 5, 1. nezapletejte se v jho s-i 
Ef. 4,12. pro spořádání svátých k dílu s-i 
Kol. 4,17. s., kt. jsi přijal od Pána

Služebný.
2 M. 36, 3. dary k dílu s-ému svatyně 
Žid. 1,14. s-í duchové

Slýchán.
Jer. 33,11. bude s. hlas radosti 
Oz. 7,12. s-o bylo o tom v shromáždění 
Jan 9, 32. od věků není s-o 

Slýchati.
1 Kr. 3,11. abys s. uměl rozepře 
Job 42, 5. tolikoť jsem s-al o tobě 
Ž. 31,14. s-ám utrhání mnohých

— 48, 9. jakž jsme s-ali, tak jsme spatřili
— 78, 3. co jsme s-ali i poznali

Př. 8, 34. blahoslavený člověk, kt. mne s-á 
Iz. 28,19. strach tomu, což jste s-ali, k sroz

umění poslouží
— 30, 21. s. slovo tobě po zadu řkoucích
— 40, 28. zdaž jsi nes-al, že B. neustává
— 64, 4. čehož se od věků nes-alo
— 66, 8. kdo s-al co takového? Jer. 18, 13.
— 19. k národům, kt. nes-ali pověsti o mně 

Mat. 24, 6. budete s. boje a pověsti bojův
Sk. 19, 2. aniž jsme s-ali, jest-li Duch sv. 
ftím. 15,21. kt. nes-ali, srozumějí
1 Kor. 2, 9. čeho oko nevídalo, ani ucho nes-alo
2 Tim. 1,13. řečí, kt. jsi s-al ode mne 
Jak. 5,11. o trpělivosti Jobově s-ali jste
1 Jan 1, 1. což bylo od počátku, což jsme s-ali

— 4, 3. ten duch antikristův, o kt. jste s-ali
Slyšán.

2 M. 28, 35. aby s. byl zvuk jeho 
Mat. 2,18. hlas v Ráma s. j.

Slyšení.
Kaz. 1, 8. aniž se naplní ucho s-ím

— 5, 1. buď hotovější k s. nežli k dávání 
Mat. 11,15. kdo má uši k s., slyš; 13, 9. 43.

Mk. 4, 9. 23. Luk. 8, 8. 14, 35.
— 13,14. s-ím slyšeti budete, ale nesrozumíte;

Sk. 28, 26.
Sk. 13, 44. všecko město sešlo se k s. slova B. 
Gal. 3, 2. ze skutků-li zákona čili ze s. víry? 5. 
Řím. 10,17. tedy víra ze s., s. pak skrze slovo B. 
Jak. 1,19. budiž každý člověk rychlý k s.
2 Petr 2, 8. hleděním a s-ím sprav, duši trápil

Slyšený.
Žid. 4, 2. neprospěla jim řeč s-á

Slyšeti.
1 M. 3,10. hlas tvůj s-el jsem v ráji
2 M. 3, 7. křik jejich s-el jsem

— 6, 9. nes-eli Mojžíše pro úzkost
— 16, 7. s-el reptání vaše proti H.; 8. 9.

4 M. 14, 27.
— 12. s-el jsem reptáni synů Izraelských
— 32,18. hlas zpívajících já s-ím

Slyšeti.
4 M. 12, 2. s-el to Hospodin
5 M. 1,17. malého i velikého s. budete

— 4,33. zdali kdy s-el kt. lid hlasu Boha
— 5,28. s-el jsem hlas lidu tohoto
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Joz. 24,10. nechtěl jsem s. Baláma
— 27. on (kámen) s-el všecka slova H. 

Soud. 11,17. nechtěl ho s. král Edomský
1 Sam. 2,22. Eli s-el všecky věci, kt. synové

— 3, 9. mluv, H., nebo s-í služebník tvůj; 10.
— 10,27. on činil se nes-e (Saul)
— 15,14. jaké je to řváni volů, kt. já s-ím?
— 23,10. s-el služebník tvůj, že stroji Saul

1 Kr. 6, 7. nástroje železného nebylo s. v domě
— 8,28. s-e volání a modlitbu; 2 Par. 6,19.
— 10, 8. blahosl., kt. s-í moudrost tvou

2 Kr. 19, 4. ó by s-el H. slova Rabsakova; 16.
— 20, 5. s-elť jsem modlitbu tvou
— 23, 2. aby všickni s-eli slova knihy 

Job 4,16. mlče, s-el jsem hlas
— 15, 8. zdaliž jsi tajemství Boží s-el?
— 16, 2. s-el jsem již podobných věcí
— 26,14. maličko, což jsme s-eli o něm
— 30,20. volám k tobě, ó Bože, a nes-íš mne 

Ž. 20,10. král ať s-í nás, když volatí budeme
— 22, 3. přes celý den volám, a nes-íš
— 38,14. já jako hluchý nes-ím
— 15. jsem jako člověk, kt. nes-í
— 51,10. dej mi s. radost a potěšení
— 78,59. s-el Bůh, a rozhněval se
— 83, 2. nečiň se nes-e, ó Bože; 109, 1.
— 94, 9. zdali ten, jenž učinil ucho, nes-í?
— 112, 7. s-e zlé noviny nebojí se
— 115, 6. uši mají a nes-í; 135,17. Mk. 8,18.
— 145,19. křik jejich s-í, a spomáhá jim 

Př. 20,12. ucho, kt. s-í, a oko, kt. vidí
— 21,28. co s-í, stále mluviti bude
— 28, 9. kdo odvrací ucho, aby nes-el zákona
— 29,24. zlořečení s-í, však neoznámí 

Kaz. 7, 5. lépe j. s. žehrání moudrého
— 12,13. summa všeho, což jsi s-el

Pis. 2,12. hlas hrdličky s-í se v krajině naší
Iz. 1,15. když množíte modlitbu, nes-ím

— 21, 3. sklíčen jsem s-e to
— 28,12. to j. odpočinutí, ale nechtěli s.
— 30,30. dá s. H. hlas důstojnosti své
— 34, 1. přistuptež národové, abyste s-eli

nechať s-í země i plnost její
— 42,14. činil jsem se nes-e
— 20. otevřené maje uši, však nes-í
— 48, 7. o nichž jsi před tímto dnem nes-el 

Jer. 2, 2. volej tak aby s-el Jeruzalém
— 20,16. s-el křik v jitře a provyskování
— 25, 4. jste naklonili ucha, abyste s-eli
— 46,12. s-íť národové o zlehčení tvém 

Ez. 3,27. kdo s. chce, nechť s-í, a kdo nechce
— 33,32. s-í slova tvá, ale žádný jich nečiní 

Zach. 7,13. jakož volajícího nes-eli
tak když volali, nes-el jsem

— 8,23. nebo s-íme, že j. Bůh s vámi 
Mat. 5, 21. s-eli jste, že říkáno j. starým; 27. 33.

— 7,24. kdož s-í slova má tato; 26. L. 6, 47.
— 10,27. co v uši s-íte, hlásejte na domích
— 11, 4. zvěstujtež Janovi, co s-ite
— 5. hluší s-í, mrtvi z mrtvých vstávají
— 13,13. s-íce nes-í, ani rozumějí; Mk. 4,12.

Mat. 13,14. slyšením s. budete, ale nesrozumíte
— 15. ušima těžce s-eli
— 17. žádali s. to, co s-íte, ale nes-eli
— 19. kdož s-í slovo o tom království;

20. 22. 23.
— 21,16. řekli: S-íš-liž, co tito praví?
— 26, 65. jste s-eli rouhání jeho; Mk. 14, 64. 

Mk. 4,18. ti jsou, kt. slovo s-í; 20. Luk. 8,15.
— 7,37. hluchým rozkázal s.
— 8,18. uši majíce nes-íte

Luk. 1, 66. kt. o tom s-eli, skládali to v srdci
— 2,18. divili se všickni, kt. s-eli o tom
— 20. chválíce Boha ze všeho, což s-eli
— 47. děsili se všickni, kt. jej s-eli
— 6,27. vámť pravím, kt. s-íte
— 8,18. protož vizte, jak s-íte;Mk. 4, 24.
— 21. kt. slovo Boži s-í a plní je
— 10,16. kdož vás s-í, mne s-í
— 24. chtěli s., což vy s-íte, ale nes-eli
— 11, 28. blahoslavení, kt. s-í slovo Boží
— 16, 2. což to s-ím o obě? Vydej počet 

Jan 3, 8. vítr kam chce věje, a hlas jeho s-íš
— 29. přítel ženicha, kt. stojí a s-í ho
— 32. co viděl a s-el, to svědčí
— 5,24. kdo slovo mé s-í a věří tomu
— 30. jakž s-ím, tak soudím
— 6, 45. kdož s-el od Otce, jde ke mně

60. mnozí z učedlníků s-evše to
tvrdá j. tato řeč, kdo ji může s.?

— 8,26. co jsem s-el od něho, to mluvím
— 43. proto že s. nemůžete řeči mé
— 47. kdo z Boha j., slova Boží s-í

vy nes-íte, že z Boha nejste
— 9, 31. víme, že Bůh hříšníků nes-í

kdo by vůli jeho činil, toho s-í
— 10, 8. nes-ely jich ovce
— 16. hlas můj s. budou; 18, 37.
— 11, 41. Otče, děkuji tobě, že jsi mne s-el
— 42. vím, že mne vždycky s-íš
— 12, 47. s-el-liť by kdo slova má
— 15,15. což jsem koli s-el od Otce svého 

Sk. 2,11. s-íme je, ani mluví jazyky našimi; 8.
— 33. což vy nyní vidíte a s-íte
— 37. to s-evše, zkormouceni jsou
— 4, 4. mnozí, kt. s-eli slovo, uvěřili
— 20. nemluviti, co jsme viděli a s-eli
— 5, 33. oni s-evše to, rozzlobili se
— 9,13. Pane, s-el jsem o tom muži
— 13, 48. s-evše to pohané, radovali se
— 17, 21. praviti neb s. něco nového
— 32. budeme tě s. o tom po druhé
— 21, 24. to, což s-eli o tobě, nic není
— 23, 35. budil tě s., když žalobníci
— 25, 22. chtělť bych i já člověka toho s.
— 26,29. všickni, kt. s-í mne dnes
— 28,22. žádáme s., jak smýšlíš

Řím. 2,13. ne ti, kt. s-í zákon, spravedliví
— 10,14. kterak uvěří tomu, o němž nes-eli?

1 Koř. 5, 1. naprosto s., že j. mezi vámi smilstvo
— 11,18. s-ím, že jsou roztržky mezi vámi

2 Kor. 12, 4. s-el nevypravitelná slova



702 Slyšeti —  Smetana.

1 Jan 5,14. zač bychom prosili, s-í nás
— 15. víme, že nás s-í

Zj. 1, 3. kt. s-í slova proroctví tohoto
— 9,20. kt. nemohou ani s., ani choditi
— 22,17. kdož s-í, rciž: Přijď

Slyš! Slyštel
4 M. 12, 6. s-te nyní slova má; Ž. 5, 2.
5 M. 6, 4. s. Izraeli, H. B. náš H. jeden

— 27, 9. pozoruj a s., Izraeli
Joz. 3, 9. s-te slova H. Boha vašeho 
Soud. 5, 3. s-tež, králové, a ušima pozorujte
1 Kr. 22, 28. s-tež to všickni lidé! 2 Par. 18, 27.
2Kr. 18,28. s-te slovo krále velikého
Job 13, 6. s-tež medle odpory mé 
ž. 5, 2. slova má s., Hospodine

— 27, 7. s. mne, H., hlasem volajícího
— 49, 2. s-te to všickni národové; Iz. 34, 1.
— 50, 7. s. lide můj; 81, 9.
— 54, 4. s. modl. mou; 55,2. 86, 6.102, 2.143,1.
— 61, 2. s., ó Bože, volání mé
— 64, 2. s. hlas můj; 119, 149.
— 66,16. s-te, kt. se koli bojíte Boha 

Př. 4,10. s., synu můj, a přijmi řeči mé
— 23,19. s. ty* synu můj, a buď moudrý 

Iz. 1, 2. s-te nebesa, a ušima pozoruj země
— 6, 9. slyšte s-íce a nerozumějte
— 28,14. s-te slovo Hospodinovo; 66, 5.

Jer. 19, 3. Ez. 36, 1.
— 33,13. s-te dalecí, co jsem učinil
— 42,18. ó hluší, s-tež, a vy slepí 

Jer. 6,19. s. ó země: Aj, já uvedu zlé
— 22, 2. s. slovo H., králi Judský
— 29. ó země, země země, s. slovo H. 

Ez. 2, 5. již oni s-te neb nechte; 7. 3,11. 27. 
Mich. 6, 2. s-tež hory rozepři H.
Mat. 11,15. kdo má uši k slyšení, s.; 13, 9. 43. 

Mk. 4, 9. 23. Luk. 8, 8. 14, 35.
— 13,18. s-te podobenství rozsevače

Mk. 12,29. s. Izraeli, Pán Bůh náš jeden j.
Zj. 2, 7. s., co Duch praví církvím; 11, 17. 

29. 3, 6. 13. 22.
Slyšící.

4M. 24, 4. řekl s. výmluvnosti Boha silného 
Iz. 32, 3. uši s-ích pozor ováti budou 

Slza.
2Kr. 20, 5. viděl j«em s-y tvé; Iz. 38, 5.
Ž. 6, 7. s-ami svými postel svou smáčím

— 42, 4. s-y mé jsou mi místo chleba
— 56, 9. schovej s-y mé do láhvice své
— 80, 6. dals jim vypiti slz míru velikou
— 102,10. k nápoji svému slz přiměŠuji
— 116, 8. nebo jsi vytrhl oči mé od slz
— 116, 5. ti, kt. se s-ami rozsívali 

Kaz. 4, 1. s-y křivdu trpících
Iz. 25, 8. setře Panovník H. s-u s tváři 
Jer. 9, 1. aby oči mé (byly) pramenem s-í

— 18. aby s-y tekly s oči našich
— 13,17. potekou z očí mých s-y
— 14,17. z očí mých tekou s-y bez přestáni
— 31,16. zdrž oči své od slz 

Pláč 1, 2. s-y jeho na lících jeho

Pláč 2,11. zhynuly od slz oči mé
— 18. vylévej jako potok s-y 

Ez. 24,16. nechť nevycházejí s-y tvé 
Mal. 2,13. přikrýváte s-ami oltář H.
Mk. 9,24. zvolav otec mládence se s-ami 
Luk. 7,38. počala s-ami smáčeti nohy jeho

— 44. tato s-ami smáčela nohy mé 
Sk. 20,19. slouže Pánu s mnohými s-ami
2 Kor. 2, 4. psal jsem vám s mnohými s-ami
2 Tim. 1, 4. zpomínaje na tvé s-y 
žid. 5, 7. modlitby s křikem a s-ami obětoval 
Zj. 7,17. setře všelikou s-u s očí jejich; 21, 4. 

Slzeti.
Job 16,20. k Bohu s-í oko mé 
Pláč 3, 49. oči mé s-í bez přestání 

Slzký.
Job 6, 6. jest-liž chuť ve věci s-é?

Smáčeti.
ž. 6, 7. slzami svými postel svou s-ím 
Luk. 7, 38. počala slzami s. nohy jeho

— 44. tato slzami s-ela nohy mé
C* * v *bmacin.

Dan. 4,12. aby rosou nebeskou s. byl; 20. 22. 30.
— 5,21. rosou nebeskou tělo jeho s-o bylo

Smaragd.
2 M. 28,17. s. v prvním řadu 
Job 28,19. není jí rovný v ceně s.
Ez. 28,13. s. i zlato (přikrývalo tě)
Zj. 4, 3. duha, na pohleděni podobná s-u

— 21,19. základ čtvrtý byl s.
Smáti se.

1 M. 18,12. s-la se sama v sobě; 13. 15.
— 15. zapřela Sára: Nes-la jsem se 

Job 39,22. (kůň) směje se strachu
Ž. 2, 4. jenž v nebesích, směje se jim; 59, 9.

— 37,13. Hospodin směje se jemu 
Př. 1,26. já v bídě vaší s. se budu

— 29, 9. buď že se směje, nemá pokoje 
Ab. 1,10. tentýž každé pevnosti s. se bude 
Luk. 6,21. nebo s. se budete

— 25. běda vám, kt. se nyní smějete
Smazati.

Kol. 2,14. s-av proti nám ten zápis 
Smažený.

3M. 2, 5. oběť suchou na pánvici s-ou
— 6, 21. s-ou přineseš ji
— 7,12. mouku bělnou s-ou s koláči

Smažiti.
4M. 11, 8. s-ili (mannu) na pánvici
Ez. 46,20. místo, kdež kněží s-í oběti suché

Smečka.
Job 18,10. skryta j. při zemi s. jeho

Smésti.
4 M. 19, 9. popel jalovice smete muž čistý; 10. 
Ž. 56, 8. v prchlivosti smeceš lidi ty 
Iz. 43,28. smeči knížata z míst svátých

Smetana.
Př. 30,33. kdo tluče s-u, stlouká máslo
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Smetí.
Pláč 3, 45. za s. a povrhel položil jsi nás 
1 Koř. 4, 13. jako s. tohoto světa učiněni jsme

Směle.
1 M. 34, 25. vpadli do města s.
Ab. 2, 3. s. mluviti bude až do konce
Mk. 15, 43. Jozef s. vsel ku Pilátovi
Sk. 2, 29. sluší s. mluviti k vám o Davidovi

— 4, 29. mluviti svobodně a s.; 31.
— 9, 29. s. mluvil ve jménu Pána Ježíše 

Řím. 15,15. psal jsem vám poněkud s.
2 Kor. 10, 1. jsem k vám s. dověrný 
Ef. 6, 20. abych v něm s. mluvil
1 Tes. 2, 2. mluviti vám s. evangelium s odpory 
Žid. 4, 16. přistupmež s. k trůnu milosti

Směleji.
Joz. 17,12. s. počal Kananejský bydliti 

Smělost.
2 Koř. 10, 2. abych nemusil se osvoboditi tou s-í 
Ef. 3,12. v němž máme s. a přístup
Fil. 1, 14. hojnější s. m ají mluviti slovo 
Filem. 8. ačkoli mnohou s. mám v Kristu 

Smělý.
Job 41, 1. není žádného tak s-ého 
Př. 14,16. blázen dotře a s. j.

— 28, 1. spravedliví jako lev s-í jsou
2 P etr 2 ,10 . s-í, sobě se zalibující

Směna.
Rut 4, 7. byl obyčej v Izraeli při s-ách 
Job 15, 31. marnost bude s. jeho

— 28, 15. aniž odváženo stříbro za s-u je jí  
Ez. 27,13. lidi dávali za s-u tobě

Směniti.
3 M. 27,10. nes-í ho, aniž dá jiného za ně 
Job 28, 17. aniž s-ěna býti může za nádobu 
Řím. 1, 23. s-ili slávu neporušitelného Boha

— 25. s-ili pravdu Boží za lež
Směřovati.

1 Sam.20, 20. vystřelím, s-uje sobě k cíli
Př. 17, 8. k čemu koli s-uje, daří se jemu

Směsice.
2 M. 8, 21. s-i žížal; Ž. 78, 45. 105, 31.
5 M. 22, 9. neposeješ vinice s-í semene 
Jer. 25, 20. (napájel jsem) všecku tu s-i 

—■ 50, 37. meč na všecku tu s-i 
Ez. 30, 5. všelijaká s., též Kubští mečem 

padnou
Směstnati.

1 Kr. 8, 64. aniž mohly se s. oběti; 2 Par. 7, 7. 
Mk. 2, 2. nemohli se s. ani přede dveřmi

Směšovati se.
Joz. 23, 7. nes-ujte se s těmi národy
1 Kr. 11, 2. nebudete se s. s nimi 
ž. 106, 35. s-ujíce se s těmi národy
1 Kor. 5, 9. abyste se nes-ali se smilníky

Směti.
1 M. 19, 30. nesměl bydliti v Ségor
— 26, 7. nesměl říc i: Manželka má j.

Soud. 7, 10. pakli nesmíš sejiti sám
2 Sam. 1,14. kterak jsi směl vztáhnouti ruku svou

— 12,18. nes-li služebníci D. oznámiti jemu
1 Par. 17, 25. směl služebník tvůj modliti se 
Mat. 22, 46. aniž směl kdo více jeho se tázati;

Mk. 12, 34. Luk. 9, 45. 20, 40.
Jan 21,12. žádný z učedlníků nesměl se ho 

otázati: Ty kdo jsi?
Sk. 5,13. jiný žádný nesměl se připojiti

— 7, 32. Mojžíš nesměl patřiti
1 Kor. 6, 1. smí někdo z vás souditi se
2 Kor. 11, 21. v čem kdo smí, smímť i já

Smích.
Job 5, 22. zhouba a hlad buď tobě za s.

— 8,21. naplní s-em ústa tvá 
Př. 14,13. také i v s-u bolí srdce 
Kaz. 2, 2. s-u jsem řekl: Blázníš

— 3, 4. čas pláče a čas s-u
— 7, 3. lepší j. horlení, nežli s.
— 6. jako praštění trní, tak s. blázna 

Jer. 48, 26. byl za s. i on také (Moáb)
Ab. 1,10. knížata s. jemu budou 
Jak. 4, 9. s. váš obratiž se v kvílení

Smilnice.
Nah. 3, 4. pro množství smilství s.

Smilník.
5 M. 23,17. ani nečistý s. ze synů Izraelských 
Job 36,14. umírá život jejich se s-y
1 Kor. 5, 9. abyste se nesměšovali se s-y
— 11. kdy by, maje jméno bratr, byl s.
— 6, 9. nemylte se; ani s-i, ani modláři 

Ef. 5, 5. žádný s. nemá dědictví v král. B.
1 Tim. 1, 10. uložen zákon s-ům
žid. 12,16. aby někdo nebyl s. aneb ohyzdný

— 13, 4. s-y a cizoložn. souditi bude Bůh 
Zj. 21, 8. s-ům díl jejich v jezeře

— 22,15. vně budou psi a s-i

Smilniti.
2 M. 20,14. neses-íš! 5 M. 5, 18. Řím. 13, 9.

Jak. 2, 11.
— 34, 15. s-ili, jdouce po bozích svých

3 M. 19, 29. nepoškvrňuj dcery, dopouštěje s. ji
— 20, 5. s-ili, následujíce Molocha
—• 6. aby s-ila, postupujíc po nich

4 M. 15, 39. jichžto následujíce, s-ili byste
— 25, 1. počal lid s. s dcerami Moab.

5 M. 22, 21. s-ivši v domu otce svého
— 31,16. lid tento vstana s. bude

Soud. 2,17 . s-ili, odcházejíce za bohy cizími; 
8, 33. 1 Par. 5, 25. Ez. 6, 9.

— 8, 27. s-il tam všecken Izrael
— 19, 2. kt. ženina s-ila u něho 

Ž. 106, 39. s-ili činy svými
Iz. 57, 5. s-íte v hájích pod každým dřevem 
Jer. 3, 1. ač jsi s-ila s milovníky mnohými 
Oz. 1, 2. nestydatě s-ěci tato země

— 2, 5. s-í matka jejich, hanebnost páše
4,13. protož s-í dcery vaše; 14.

— 15. jestliže s-íš ty, Izraeli, nechažť
— 5, 3. nebo nyní s-íš, Eiraim e
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1 Koř. 6,18. kdož s-í, proti svému tělu hřeší
— 10, 8. aniž s-ěme, jako někeři z nich s-ili 

Jak. 2,11. pakli bys neses-il, ale zabil bys 
Zj. 17, 2. s kt. s-ili králové země; 18, 9.

Smilný.
Ez. 6, 9. kormoucen srdcem jejich s-ým 
Oz. 1, 2. jdi, pojmi sobě ženu s-ou

Smilování.
Oz. 14, 3. v tobě s. nalézá sirotek

Smilovati se.
2  M. 33,19. s-uji, nad kýmž se s-uji; Řím. 9,15. 
5 M. 13,17. aby H. s-al se nad tebou; 30, 3.
2 Sam.12,22. může se s. nade mnou H.
1 Kr. 8,50. aby se s~ali nad nimi
2. 4, 2. s-uj se nade mnou; 6, 3. 9,14. 25,16.

26, 11. 27, 7. 30, 11. 31, 10. 41, 5. 11. 
51,3. 56,2. 57,2. 86, 3.16.119,58.132.

— 67, 2. s-uj se nad námi; 123, 3.
— 72,13. s-uje se nad bídným a potřebným
— 102,14. povstana s-uješ se nad Siónem
— 109,12. kdo by se s-al nad sirotky jeho
— 123, 2. oči naše k H., až by se s-al

Iz. 30,18. se vyvýší, aby se s-al nad vámi 
Jer. 12,15. s-uji se nad nimi; 33, 26.

— 13,14. aniž se s-uji, abych zkaziti neměl
— 21, 7. aniž šanovati bude, aniž se s-uje 

Ez. 8,18. neslitujeť se oko mé, aniž se s-uji
— 39,25. s-uji se nade vším domem Izrael. 

Oz. 2,23. s-uji se nad Loruchámou
Zach. 1,12. dokudž se nes-uješ nad Jeruz.
Mat. 9,27. s-uj se nad námi, synu Davidův! 

20, 30. 31.
— 15,22. s-uj se nade mnou, Pane, synu D.;

Mk. 10, 47. 48. Luk. 18, 38. 39.
— 17,15. Pane, s-uj se nad synem mým
— 18, 33. zdaliž i ty neměl se s. jako já

s-al jsem se 
Luk. 16,24. otče Abrahame, s-uj se nade mnou
— 17,13. J. přikazateli, s-uj se nad námi! 

Řím. 11,32. aby se nade všemi s-al
Fil. 2,27. Bůh se nad ním s-al

Smilovávati se.
Ž. 59, 6. aniž se s-ej nad kterým z těch
— 77,10. zdali se zapomněl s. B. silný? 

Řím. 9,16. ale na Bohu, kt. se s-á
— 18. nad kýmž chce, s-á se

Smilství.
1 M. 38,24. dopustila se s. Támar
3M. 21, 9. dcera kněze, když by se s. dopustil;i
4 M. 14, 33. ponesou pokutu s. vašeho
2 Kr. 9,22. s. Jezábel matky tvé trvají
2 Par. 21,13. uvedl jsi v s. Judu
Jer. 13,27. nešlechetná s. tvá na pahrbcích
Ez. 16, 20. cožť se zdálo málo, taková s. tvá?
— 23, 7. vydala se v s. svá s Assyrskými
— 35. vezmi za s. svá

Oz. 4,11. s. a vino a mest odjímá srdce
— 12. nebo je duch s. v blud uvodí
— 5, 4. duch s. mezi nimi j.

Mat. 19, 9. propustil by manželku svou, 
leč pro s.

Řím. 13,13. choďme, ne v s-ích a chlipnostech 
Zj. 14, 8. vínem s. svého napájelo národy; 

17, 2. 18, 3.
Smilstvo.

Oz. 1, 2. ženu smilnou, a děti ze s-a
— 2, 4. že jsou synové ze s-a

Mat. 15,19. ze srdce zlá myšlení, s-a; Mk. 7,21. 
Jan 8, 41. my ze s-a nejsme zplozeni 
Sk. 15,20. ať se zdržují od s-a; 29. 21, 25. 
Řím. 1,29. naplněni vší nepravostí, s-em 
1 Koř. 5, 1. že j. mezi vámi s., a to takové s.
— 6, 13. tělo ne s-u, ale Pánu
— 18. utíkejte s-a
— 7, 2. z pří iny s-a manželku svou měj 

Gal. 5, 19. skutkové těla jsou: s.; Kol. 3, 5. 
Ef. 5, 3. s. aniž jmenováno buď
1 Tes. 4, 3. abyste se zdržovali od s-a 
Juda 7. okolní města v s. se vydali
Zj. 2,21. aby pokání činila ze s-a svého
— 9,21. aniž činili pokání ze s-a svého
— 17, 5. Babylon veliký, mátě s-a

Smírce.
Řím. 3, 25. jehož Bůh vydal za s-i 

Smířen.
Řím. 5, 10. s-i s Bohem, s-i jsouce, spaseni 

Smíření.
Him. 5, 11. skrze něhož s. jsme došli
— 11, 15. zavržení jich j. s. světa 

li Kor. 5, 19. složil v nás to slovo s.
Smířiti.

2 Kor. 5,18. s-il nás s sebou skrze Jezukrista 
Kol. 1,20. skrze něho s-il s sebou všecko
— 21. 22. i vás s-il tělem svým skrze smrt

Smířiti se.
Mat. 5,24. smiř se s bratrem svým
2 Kor. 5,20. s-te se s Bohem 

Smísiti.
Př. 9, 2. moudrost s-ila víno své
— 5. píte víno, kt. jsem s-ila

Am. 2, 7. dychtí, aby chudé s prstí s-ili 
Luk. 13, 1. krev Pilát s-il s obětmi jejich 

Smísiti se.
Ezd. 9, 2. s-ili se s národy zemí 
Oz. 7, 8. Efraim s národy s-il se 

Smíšen.
Iz. 1,22. víno tvé s-o s vodou 

Smíšení.
1 z. 5, 22. udatní k s. nápoje opojného

n  f v  /bmiseny.
2 M. 9, 24. oheň s. s krupobitím 
Dan. 2, 41. železo s-é s hlínou 
Mat. 27, 34. octa s-ého se žluči
Zj. 8, 7. krupobití a oheň s. se krvi
— 15, 2. moře sklené, s-é s ohněm

Smítati.
Zj. 6,13. jako dřevo fíkové s-á ovoce
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Smlouva.
1 M. 6,18. s tebou učiním s-u svou

— 9, 9. já vcházím v s-u svou s vámi
— 12. totoť bude znamení s-y; 13. 17.
— 14,13. ti měli s-u s Abramem
— 15,18. učinil H. s-u s Abramem; 17, 2.
— 17, 7. utvrdím s-u mezi sebou a tebou
— 11. bude znamením s-y mezi mnou
— 21,27. vešli obadva v s-u; 32. 26, 28.
— 31,44. vejděme v s-u, já  a ty

2 M. 2,23. rozpomenul se B. na s-u s Abr.
— 19, 5. jestliže ostříhati s-y mé; 5 M. 5,2. 3.
— 23,32. neučiníš s nimi s-y; 34, 12. 5 M. 7,2.
— 24, 7. vzav knihu s-y četl
— 8. aj, krev s-y, kt. učinil s vámi H.
— 34,15. nevcházej v s-u s obyvateli země
— 28. slova té s-y; 5 M. 4, 13. 9, 9. 11. 15.

3 M. 26, 9. utvrdím s-u svou s vámi; 42. 44. 45.
5 M. 4, 31. 29, 12. 1 Par. 16, 15.

— 15. zrušili byste s-u mou; 5 M. 17, 2.
29, 21. 31, 16. 20. Joz. 7, 11. 15. 23,
16. Soud. 2, 20. 1 Kr. 11, 11. Iz.
24, 5. Jer. 22, 9. 34, 18. Ez. 17, 19. 
Oz. 8, 1.

3 M. 42. rozpomenu se na s-u s Ják., Iz. i A.
— 44. abych měl zrušiti s-u svou
— 45. rozpom. se na ně pro s-u s předky 

4M. 18,19. dal jsem tobě s-ou trvanlivou
— 25,12. dám jemu s-u svou pokoje
— 13. bude míti s-u kněžství věčného 

5M. 4,31. ani zapomene se na s-u otců tvých
— 5, 2. učinil s námi s-u na Orébě; 3.
— 7, 9. Bůh ostříhající s-y; Dan. 9, 4.
— 29,12. abyste vešli v s-u H-a B. svého
— 33, 9. nebo s-u tvou zachovávají 

Joz. 9,15. Jozue vŠel s nimi v s-u
— 24,25. učinil Jozue toho dne s-u

1 Sam .ll, 1. učiň s námi s-u a budeme sloužiti
— 18, 3. učinil Jon. s Dav. s-u; 20, 16.23,18.
— 20, 8. poněvadž jsi v s-u H-ovu uvedl

2 Sam. 3,12. Abner Davidovi: učiň s-u se mnou
— 5, 3. učinil s nimi David s-u*v Hebronu
— 23, 5. s-u věčnou učinil se mnou

1 Kr. 5,12. tak že mezi sebou učinili s-u
— 15,19. s. j.  mezi mnou a mezi tebou
— 20,34. vedle s-y této propustím tě

tak učinil s nim s-u
2 Kr. 11,17. učinil s-u mezi H. a králem

— 13,23. popatřil na ně, pro s-u svou s A.
— 18,31. učiňte se mnou s-u a vyjděte ke mně
— 23, 3. král učinil s-u před H.

1 Par. 16,15. rozpomínejte se na s-u jeho
2 Par. 13, 5. jemu i synům jeho s-ou trvanlivou

— 15,12. vešli v s-u, aby hledali H.
— 29,10. umínil jsem učiniti s-u s H.
— 34,31. učinil s-u před Hospodinem 

Ezd. 10, 3. vejděme v s-u s Bohem svým 
Neh. 9,38. činíme s-u nepohnutelnou 
Job 31, 1. s-u jsem učinil s očima svýma 
ž. 25,10. kt. ostřihají s-y jeho; 103, 18.
— 14. v známost jim uvodí s-u svou

Ž. 44,18. aniž jsme zrušili s-y tvé
— 50, 5. s-u se mnou učinili při obětech
— 16. béřeš s-u mou v ústa svá
— 55,21.. zrušil s-u svou
— 74,20. ohlédni se na s-u
— 78,10. neostřihali s-y Boží
— 83, 6. s-ou se proti tobě zavázali
— 89, 4. učinil jsem s-u s vyvoleným svým
— 29. s. má s nim stálá bude
— 35. nepoškvmímť s-y své
— 40. zavrhl jsi s-u se služebníkem svým
— 105, 8. pamatuje věčně na s-u svou
— 10. Izraelovi za s-u věčnou
— 106,45. se rozpomenul na s-u svou
— 111, 9. přikázal na věky s-u svou

Př. 2,17. na s-u Boha svého se zapomíná
Iz. 28,15. učinili jsme s-u se smrtí
— 18. zrušena bude s. vaše se smrtí
— 42, 6. dám tě v s-u lidu; 49, 8.
— 54,10. s. pokoje mého se nepohne
— 55, 3. učiním s vámi s-u věčnou
— 59,21. tato bude s. má s nimi, praví H. 

Jer. 11, 2. slyšte slova s-y této
— 3. kt. by neposlechl slov s-y této
— 14,21. neruš s-y své s námi
— 22, 9. opustili s-u Hospodina
— 31,31. učiním s-u novou
— 32. ne takovou s-u, jakouž jsem učinil

s otci, kt. s-u mou oni zrušili
— 33. totoť j. s., kt. učiním s dom. Izr.
— 33,20. jestliže budete moci zrušiti s-u mou
— 25. nebude-liť s. má se dnem a nocí
— 50, 5. připojte se k H. s-ou věčnou 

Ez. 16, 8. všel jsem v s-u s tebou
— 60. rozpomenu se na s-u svou s tebou

potvrdím tobě s-y věčné
— 61. ale ne podle s-y tvé
— 17,15. kdož ruší s-u, zdaliž pomsty ujde?
— 20,37. abych vás uvedl do závazku s-y
— 30, 5. obyvatelé země s-y s nimi padnou
— 34,25. učině s nimi s-u pokoje; 37, 26.
— 37,26. s. věčná bude s nimi

Dan. 9, 4. Bože, ostříhající s-y a dobrotivosti
— 27. utvrdí s-u mnohým
— 11,22. i ten, kt. s ním s-u učinil
— 30. zlobiti se bude proti s-ě svaté 

Oz. 2,18. učiním pro tebe s-u s živočichy
— 6, 7. s-u mou jako lidskou přestoupili
— 12, 1. s-u s Assurem činí

Am. 1, 9. nepamatovali na s-u bratrskou
Abd. 7. vystrčí tě, s kterými s-u máš 
Zach. 9,11. pro krev s-y své vypustil jsem
Mal. 2, 4. aby byla stálá s. s Léví

— 5. s. má byla s ním života a pokoje
— 3, 1. anděl s-y, v němž libost máte 

Mat. 26,28. to j. krev má nové s-y; Mk. 14, 24. 
Luk. 1,72. rozpomenul se na s-u svou

— 22,20. ta nová s. v mé krvi; 1 Kor. 11, 25. 
Sk. 7, 8. vydal jemu s-u obřízky
ftím. 1,31. jsouce smluv nezdrželiví; 2 Tim. 3,3.

— 9, 4. jejichž j. i sláva, i s-y, i zák. dáni
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Řím. 11,27. tato bude s. má s nimi
Gal. 3,15. utvrzené člověka s-y žádný neruší
— 17. s-y od B. stvrzené nevyprazdňuje 

Žid. 7,22. lepší s-y prostředn. j. Ježíš; 8, 6.
— 8, 8. vejdu s domem Izr. v s-u novou
— 9. ne podle s-y té, kt. jsem učinil

oni nezůstali v té s-ě mé
— 10. tatoť j. s., v kt. vejdu; 10, 16.
— 9, 4. (stánek) maje truhlu s-y
— 15. nové s-y prostředník j.

přestoupení, kt. byla za první s-y
— 10,29. krev s-y za nehodnou vážení
— 13,20. pro krev s-y věčné

Zj. 11,19. vidina j. truhla s-y v chrámě jeho 
Smluviti (se).

Mat. 20, 2. s-iv s dělníky z peníze; 13.
Luk. 22, 5. s-ili s ním, že mů chtí peníze dáti 
Sk. 5, 9. proč jste se s-ili, abyste pokoušeli 

Smočiti.
1 M. 37,31. s-ili sukni tu ve krvi 

Smola.
2M. 2, 3. omazala ji klím a s-ou 
Iz. 34, 9. obráceni budou potokové je j! v s-u 

země je jí obrátí se v s-u hořící 
Smrad.

Iz. 34, 3. z těl mrtvých jejich vzejde s.
Smrazovati se.

Iz. 50, 2. až se s-ují ryby jejich
Smrděti.

Př. 10, 7. jméno bezbožných s-í 
Jan 11,39. již s-í, nebo čtyři dni v hrobě 
Zj. 22,11. kdo s-í, smrď ještě 

Smrt.
1 M. 2,17. s-i umřeš!
— 3, 4. nikoli nezemřete s-i!
— 20, 7. věz, že s-í umřeš ty i všecko
— 21,16. nebudu se dívati na s. dítěte
— 25,32. aj, já k s-i se blížím, k čemuž mi
— 26,11. s-í umře; Mat. 15, 4.
— 27, 2. nevím dne s-i své
— 35,18. když k s-i pracovala
— 50,16. otec tvůj před s-í přikázal

2 M. 10,17. ať jen tuto s. odejme ode mne
— 19,12. kdož by se dotkl hory, s-í umře
— 21,23. pakli by s. přišla, tedy dáš život
— 22, 2. nebude vinen s-í
— 3. pakli ve dne, s-í vinen bude

3 M. 20,11. s-i umrou obadva
4 M. 16, 41. vy jste příčinou s-i lidu H-ova

— 23,10. ó bych umřel s-í spravedlivých
— 35*30. na s. vydati (vražedlníka)

jeden nebude svědčiti na s.
— 31. j. s-i hoden, s-í ať umře

5 M. 30,15. předložil jsem tobě život a s.; 19.
— 31,29. vím, že po mé s-i porušíte se 

Joz. 2,14. duše naše za vás nechť jsou na s. 
Rut 1,17. toliko s. rozdělí mne s tebou
1 Sam.15, 32. řekl Agag: Jistě odešla hořkost s-i
— 20, 3. sotva j. kročej mezi mnou a s-í
— 31. přiveď je j, nebť j. hoden s-i

J Sam .26,16. živť j. II., že jste hodni s-i
2 Sam. 1,23. také při s-i své nejsou rozloučeni

— 12, 5. živť j. H., že hoden j. s-i muž
— 19,28. vŠickni byli jsme hodni s-i
— 22, 6. osidla s-i zachvátila mne; Ž. 18, 6.

1 Kr. 2, 1. když se čas s-i D. přiblížil
2 Kr. 2, 21. nebudeť více odtud s-i, ani

— 4, 40. s. v hrnci, muži Boží 
Job 3 ,21 . kt. očekávají s-i a není jí

— 5, 20. v hladu vykoupil by tě od s-i
— 7,15. že sobě zvoluje duše má s.
— 18,13. zžíře oudy jeho kníže s-i
— 27,15. pozůstalí po něm v s-i pohřbeni
— 28, 3. kámen mrákoty a stínu s-i
— 22. zahynutí i s. praví: Ušima
— 30, 23. vím, že mne k s-i odkážeš
— 38, 17. jsou-li tobě zjeveny brány s-i?

Ž. 9 ,14 . kt. mne vyzdvihuješ z bran s-i
— 13, 4. abych neusnul snem s-i
— 18, 5. obklíčilyť mne bolesti s^i; 116, 3.
— 22,16. v prachu s-i položils mne
— 23, 4. jiti přes údolí stínu s-i
— 33,19. vyprostil od s-i duše jejich
— 48,15. on vůdce náš bude až do s-i
— 49,15. s. je žráti bude
— 18. při s-i ničeho nevezme
— 55, 5. strachové s-i připadli na mne
— 16. ó by je s. náhle přikvačila!
— 56,14. nebo jsi vytrhl ze s-i duši mou 

68, 21. H. Pán ze s-i vyvodí
— 73, 4. nebývají vázáni až k s-i
— 77,11. řekl jsem: Toť j. má s.
— 79,11. zanechej ostatků k s-i oddaných
— 89, 49. kdo z lidí, aby neokusil s-i?
— 102,21. rozvázal ty, kt. k s-i oddáni byli
— 107,10. kt. sedí ve tmě a stínu s-i; Lk. 1, 79.
— 18. až se i k branám s-i přibližují
— 116, 8. vytrhl jsi duši mou od s-i
— 15. drahá j. s. svátých jeho
— 118,18. ale s-i mne nevydal

Př. 2 ,18 . k s-i se nachyluje dům její
— 5, 5. nohy její sestupují k s-i
— 7, 27. cesty vedoucí do skrýší s-i
— 8, 36. kt. mne1 nenávidí, milují s.
— 10, 2. spravedlnost vytrhuje od s-i; 11, 4.
— 11,19. kdož následuje zlého, k s-i své
— 13,14. k vyhýbání se osidlům s-i; 14, 27.
— 14, 32. naději má při s-i spravedlivý
— 16,14. rozhněvání královo jistý posel s-i
— 25. dokonání její cesta s-i; 14, 12.
— 18,21. s. i život j. v moci jazyka
— 21, 6. marnost pomíjející hledajících s-i
— 24,11. vytrhuj jaté k s-i

Kaz. 7, 1. lepší j. den s-i, než den narození
— 26. věc hořčejší nad s., ženu
— 8, 8. aniž má moci nade dnem s-i 

Pis. 8, 6. silné j. jako s. milování
Iz. 25, 8. sehltí i s. u vítězství

— 28,15. učinili jsme smlouvu se s-i
— 18. zrušena bude smlouva vaše se s-í
— 38,18. ani s. tě chválí
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Iz. 53,12. že vylil na s. duši svou
Jer. 8, 3. bude žádostivější s. nežli život

— 9,21. vlezla s. okny našimi
— 15, 2. kdo k s-i, na s., a kdo k meči, pod

meč
— 16, 4. s-mi přebolestnými pomrou
— 21, 8. kladu před vás cestu života i s-i
— 26, 8. řkouce: S-í umřeš; Ez. 3, 18.
— 43,11. kteříž k s-i, k s-i; 15, 2.

Pláč 1,20. vně meč, v domě pouhá s.
Ez. 33, 8. bezbožníče, s-í umřeš

— 11. nemám libosti v s-i bezb.; 18, 32. 
Oz. 13,14. od s-i vykoupím je

budu zhoubcem tvým, ó s-i
Jon. 4, 9. dobře j., že se hněvám až na s.
Ab. 2, 5. jako s., kt. se nemůže nasytiti
Mat. 4,16. sedícím v stínu s-i; Luk. 1, 79.
— 10,21. vydá bratr bratra na s.; Mk. 13,12.
— 15, 4. s-í ať umře; Mk. 7, 10.
— 16,28. neokusí s-i, až uzří; Mk. 9, 1.

Luk. 9, 27.
— 20,18. odsoudí ho na s.; Mk. 10, 33.
— 26,38. smutnáť j. duše má až k s-i;

Mk. 14, 34.
— 59. aby je j na s. vydali; 27, 1.
—■ 66. hodenť j. s-i; Mk. 14, 64.

Luk. 2,26. jemu zjeveno, že neuzří s-i
— 7, 2. nemocen jsa, k s-i se přibližoval
— 9,31. M. a Eliáš vypravovali o s-i jeho
— 22,33. s tebou hotov jsem i na s. jiti
— 23,15. nic hodného s-i; Sk. 23, 29. 25, 11.

25. 26, 31. 28, 18.
— 22. žádné příčiny s-i na něm; Sk. 13,28.
— 24,20. je j vydali na odsouzeni k s-i 

Jan 5,24. přešelť j. ze s-i do života
— 8,51. s-i neuzří na věky
— 52. s-i neokusí na věky
— 11, 4. nemoc ta není k s-i
— 13. ale Ježíš řekl o s-i jeho
— 12,33. kterou by s-í měl umříti; 18, 32.
— 21,19. kterou by s-í měl oslaviti Boha 

Sk. 2,24. sprostiv bolestí s-i
— 22, 4. jsem se této cestě protivil až k s-i
— 23,29. žádné viny, pro kt. by byl hoden

s-i; 25, 11. 25. 26, 31. 28, 18.
fiím. 1,32. ti hodni jsou s-i

— 5,10. smířeni jsme skrze s. Syna
— 12. skrze hřích s., tak na všecky lidi s.
— 14. kralovala s. od Adama; 17.
— 21. jakož kraloval hřích k s-i
— 6, 3. že v s. jeho pokřtěni jsme?
— 4. pohřbeni s ním skrze křest v s.
— 5. připodobněním s-i jeho
— 9. s. nad i.im již více nepanuje
— 16. služebníci buď hříchu k s-i
— 21. konec těch věcí j. s.
— 23. odplata za hřích j. s.
— 7, 5. moc v oudech k nesení ovoce s-í
— 10. že to přikázaní j. mi k s-i
— 13* tedy to dobré učiněno j. mi s.?

hřích skrze to dobré zplodil mi s.
— 24. kdo mne vysvobodí z toho těla s-i?

Řím. 8, 2. vysvobodil mne od zákona s-i
— 6. opatrnost těla j. s.
— 38. ani s. ani život nás odloučiti

1 Kor. 3,22. buď život, buď s., všecko j. vaše
— 4, 9. nás okázal, jako k s-i oddané
— 11,26. s. Páně zvěstujete, dokudž nepřijde
— 15,21. poněvadž skrze člověka s.
— 26. nejposlednější nepřítel s.
— 54. pohlcena j. s. ve vítězství
— 55. kde j., ó s-i, osten tvůj?
— 56. osten s-i j. hřích

2 Kor. 1,10. kt. od takové s-i vytrhl nás
— 2,16. vůně smrtelná k s-i
— 3, 7. přisluhování s-i, literami vyryté
— 4,11. na s. býváme vydáváni pro J.
— 12. tak s. v nás moc provodí
— 7,10. zármutek světa s. způsobuje
— 11,23. v s-ech častokrát

Fil. 2, 8. poslušný byv až do s-i, a to s-i kříže
— 3,10. připodobňuje se k s-i jeho 

Kol. 1,22. vás smířil tělem svým skrze s.
2 Tim. 1,10. kt. zahladil s., život pak na světlo 
Žid. 2, 9. pro utrpení s-i slávou korunova

ného, aby za všecky okusil s-i 
—. 14. aby skrze s. zahladil toho, kt. má 

vladařství s-i
— 15. kt. bázní s-i podrobeni v službu
— 5, 7. kt. ho mohl zachovati od s-i
— 7,23. s. bránila jim vždycky trvati
— 9, když by s. mezi to vkročila
— 11, 5. Enoch, aby neviděl s-i 

Jak. 1,15. hřích vykonaný zplozuje s.
— 5,20. vysvobodí duši ód s-i

1 Jan 3,14. jsme přeneseni ze s-i do života
kdož nemiluje, zůstává v s-i

— 5,16. hřešícího hříchem ne k s-i
dá život hřešícím ne k s-i 
jestiť hřích k s-i

— 17. jestiť hřich ne k s-i 
Zj. 1,18. mám klíče pekla i s-i

— 2,10. budiž věrný až do s-i
— 11. nebude uražen od s-i druhé
— 6, 8. seděl na něm, jméno bylo s.
— 9, 6. hledati budou lidé s-i, ale s. uteče
— 12,11. nemilovali duší svých až do s-i
— 13, 3. jedna z hlav zbitá byla až na s.
— 18, 8. přijdou rány jeho: s. a pláč i hlad
— 20, 6. nad těmi druhá s. nemá moci
— 13. vydalo moře mrtvé, tolikéž s.
— 14. s. a peklo uvrženi do jezera a toť

j. s. druhá
— 21, 4. s-i již více nebude
— 8. díl jejich v jezeře, jenž j. s. druhá

Smrtelně.
Ez. 30,24. jakž stonává s. raněný 

Smrtelnost.
2 Kor. 5, 4. aby pohlcena byla s. od života

Smrtelný.
1 Sam. 5,11. bylo trápeni s-é po všem městě
2 Sam. 14,14. všickni jsme nepochybně s-í

— 22, 6. bolesti s-é obstoupily mne
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Job 28, 4. uměním s-ého člověka 
t-  13. neví s. člověk ceny je jí
— 33,22. život jeho (blízek) ŝ -ých ran 

Ž. 7,14. připravil sobě i zbroj s-ou
9,21. ať porozumějí národové, že s-í jsou 

Iz. 51,12. že se bojíš člověka s-ého 
ftím. 6,12. nepanujž hřích v s-ém těle vašem

— 8,11. obživí i s-á těla vaše
1 Kor. 15,53. musí s-é obléci nesmrtelnost
— 54. když s-é toto obleče nesmrtelnost

2 Kor. 2,16. vůně s-á k smrti
— 4,11. zjeven byl na s-ém těle našem 

Žid. 7, 8. tuto desátky berou s-í lidé 
Jak. 3, 8. pln jsa jedu s-ého
Zj. 13, 3. rána je jí s-á uzdravena j.; 12. 

Smutek.
2 Sam. 1,12. nesouce s. plakali pro Saule

— 14, 2. oblec se v roucho s-u 
Ž. 35,14. po matce kvílí, s. nesa

— 38, 7. každého dne v s-u chodím
— 42,10. proč v s-u mám choditi? 43, 2. 

Kaz. 3, 4. čas s-u a čas proskakování 
Iz. 50, 3. obláčím nebesa v s.
— 60,20. dokonáni budou dnové s-u tvého
— 61, 3. olej veselí místo s-u

Jer. 8,21. s. nesu, užasnutí podjalo mne
— 14, 2. s. ponesou na zemi
— 16, 5. nevcházej do domu s-u 

Ez. 7,27. kníže obleče se v s.
— 24,17. s-u, jakž bývá nad mrtvým, nenes
— 31,15. aby s. nesl příčinou jeho Libán

Smuten.
1 M. 40, 6. Jozef hleděl na ně, a aj, byli s-i 
Neh. 2, 1. nebýval jsem s. před ním 
Est. 6,12. pospíšil do domu svého, s. jsa 
Mat. 19,22. mládenec ódšel, s. jsa

Smutný.
1 Kr. 20, 43. odjel král Izr., s. jsa a hněvaje se
— 21, 4. přišel Achab do domu svého s. 

Neh. 2, 2. proč obličej tvůj s. j.?
— 3. kterak nemá býti s. obličej můj 

Job 29,25. jako král, když s-ých potěšuje 
Ž. 42, 6. proč jsi s-á, duše má; 12. 43, 5.
Př. 25,20. kdož zpívá písničky srdci s-ému 
Pláč 1, 4. panny jeho s é̂ jsou
Mat. 26,38. s-áť j. duše má až k smrti;

Mk. 14, 34.
Luk. 24,17. o nichž rozjímáte a jste s-í?
2 Kor. 6,10. jako s-í, avšak se vždycky radujíce 
Žid. 12,11. nezdá se býti potěšené, ale s-é

Smutnější.
1 M. 40, 7. proč jsou dnes tváře vaše s.?

Smyk.
2 Sam.24,22. volové k oběti, a s-y vozové
1 Par. 21,23. přidám s-y na drva (k oběti)
Iz. 28,27. nebývá s-em mlácena vika

— 41,15. učinil jsem tě jako s. s zuby nov.
Smýkati (se).

5 M. 28,25. musíš se s. po všech královstvích

Am. 5, 5. do Bersabé se nes-ejte 
Ab. 2, 7. neprocítí, kt. by tebou s-ali? 

Smyrna.
Zj. 1,11. sedmi sborům v Azii, do S-y 

Smyrnenský.
Zj. 2, 8. andělu S-é církve piš 

Smysl.
Job 36, 3. vynesu s. svůj z daleka 
Dan. 10, 1. s. zjeven jemu u viděni 
Mk. 3,21. pravili, že by se s-em pominul 
ftim. 1,28. Bůh vydal je v převrácený s.

— 8, 27. zná, jaký by byl s. Ducha
— 14, 5. jedenkaždý v svém s-u ujištěn buď

1 Kor. 1,10. buďte spojeni jednostejným s-em
— 14,20. nebuďte děti v s-u

s-em buďte dospělí
2 Kor. 3,14. ztupeni jsou s-ové jejich
Fil. 1, 9. aby se rozhojňovala ve všel. s-u

— 2, 2. abyste jednostejného s-u byli
— 4, 7. hájiti srdcí vašich i s-ů vašich 

Kol. 2, 2. ke všemu bohatství přejistého s-u
— 18. se nadýmaje s-em těla svého 

Žid. 5,14. mají s-y způsobné k rozeznání
1 Jan 5, 20. Syn Boží dal nám s.
Zj. 17, 9. tentoť j. s. a máť moudrost 

Smysliti.
1 Kr. 12, 33. kt. sobě s-il v srdci svém 
Est. 8, 3. úklady, kt. s-il proti Židům 
ňím. 12, 3. aby nes-il více, než. sluší s.,

ale aby s-il v středmosti
2 Kor. 13,11. jednostejně s-te; Fil. 4, 2.
Fil. 1, 7. spravedlivé tak s. o všech vás

— 3,15. pakli v čem jinak s-íte
— 16. jednostejně s-me
— 4, 2. aby jednostejně s-ily v Pánu

Smýšlení.
Job 12, 5. podlé s. člověka pokoje užívajícího 
Kol. 3,12. oblectež se v nízké o sobě s.

Smyšlenka.
Iz. 2, 6. s-y cizozemců sobě libují

Smýšleti.
Est. 2, 21. s-eli o to, aby vztáhli ruce na krále
ž. 36, 5. nepravost s-í i na ložci svém
— 38,13. přes celý‘den lest a chytrost s-ejí 

Př. 6,14. s-í zlé všelikého času
— 14,22. pravda těm, kt. s-ejí dobré
— 16,30. s-eje věci převrácené 

Ez. 11, 2. muži, kt. s-ejí nepravost 
ftim. 12,16. ne vysoce o sobě s-ejíce
1 Kor. 4, 1. tak o nás s-ej člověk
— 6. nad to, což psáno j., výše nes.
— 13,11. s-el jsem jako dítě

Gal. 5,10. že nic jiného s. nebudete
Fil. 2, 2. jednostejně s-ejíce
— 3,15. kt. koli jsme dokonalí, to s-ejme 

Žid. 11,19. tak s-eje, že j. mocen Bůh
Smýti.

4 M. 5, 23. smyje je tou vodou hořkou 
Iz. 4, 4. Pán smyje nečistotu dcer Sión.
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Smytí.
1 Petr 3,21. ne to tělesné Spiny s.

Snad.
1 M. 18,29. s. nalezeno bude tam 40? 30.31. 32.

— 26, 9. abych s. neumřel pro ni
— 32,20. s. přijme tvář mou
— 43,12. s. z omýleni to přišlo

4 M. 22,11. s. zvitězim, bojuje s nim
1 Sam. 6, 5. s. polehči ruky své nad vámi
— 14, 6. s. bude H. s námi

2 Sam.16,12. s. popatři H. na souženi mé
1 Kr. 20,31. s. při životu zachová tebe 
Job 1, 5. s. zhřešili synové moji
Ž. 50,22. abych s. nepochytil
Př. 30, 9. abych s. nasycen jsa, tě nezapřel
Jer. 20,10. s. někde podveden bude

— 36, 7. zda by s. modléce se před H.
— 51, 8. s. bude moci zhojen býti 

Jon. 1, 6. s. ten B. rozpomene se na nás 
Sof. 2, 3. s. se ukryjete v den hněvu H-ova 
Mat. 5,25. aťby s. nedal tebe protivník
Mk. 4,12. aby se s. neobrátili 
Luk. 3,15. nebyl-li by s. on Kristus

— 14, 8. by s. vzácnější než ty nebyl pozván
— 20,13. s. když toho uzří, ustydnou se 

Sk. 28,27. aby s. neviděli očima 
Filem. 15. s. proto odŠel na chvíli

Snadně.
Ěz. 16,15. každý s. užil krásy tvé 
Mk. 9,39. není žádného, aby mohl s. zle mluv. 
Žid. 12, 1. odvrhouce s. obkličující nás hřích 

Snadný.
Neh. 9,17. ty, Bože, s. k odpuštěni 
Př. 14, 6. rozumnému uměni s-é j.
Dan. 2,42. královstvi z částky ku potřeni s-é
1 Tim. 6,18. s-í ať jsou k udíleni

Snář.
5M. 13, 3. neuposlechneš slov s-e

— 5. s. (ten) zamordován bude
Snášelivost.

Př. 25,15. s-í nakloněn bývá vývoda 
ftim. 2, 4. bohatstvím jeho s-i pohrdáš?

— 15, 4. abychom skrze s. naději měli
— 5. Bůh s-i a potěšeni dejž vám 

Ef. 4, 2. se vši tichosti a s-i
2 Tim. 3,10. ty jsi došel mého učeni, s-i 
Tit. 2, 2. zdraví u víře, v lásce, v s-i 
žid. 6,12. skrze víru a s. obdrželi dědictví
1 Petr 3,20. Boží s. za dnů Noé

Snášení.
Ž. 38,18. k s. bíd hotov jsem
2 Kor. 1, 6. kt. se působí v s. týchž trápení

Snášeti.
lK r . 2,26. s-el jsi všecka ta souženi, 

kteráž s-el otec můj
2 Par. 31,12. s-eli věrně oběti i desátky 
Job 24,10. kt. s-eji snopy, v hladu zůstávají 
ž. 88,16. s-im hrůzy tvé a děsím se
— 126, 6. s plésánim s. bude snopy své 

Př. 18,14. duch muže s-i nemoc svou

Jer. 31,19. s-ím útržku dětinství svého 
Pláč 5, 5. na hrdle protivenství s-ime 
Mat. 17,17. dokudž vás s. budu? Luk. 9, 41.
Sk. 13,18. za 40 let s-el jejich obyčeje
— 20,35. musíme s. mdlé a pamatovati 

Řím. 9,22. s-el v trpělivosti nádoby hněvu
— 15, 1. povinni mdloby nemocných s.

1 Kor. 4,12. protivenství trpíce, s-ime
— 9,12. všecko s-ime, abychom žádné přek.
— 13, 7. láska všecko s-í

2 Kor. 11, 4. slušně byste toho s-li
— 19. rádi s-ite nemoudré
— 20. s-ite i to, by vás kdo v službu 

Ef. 4, 2. s-ejice se vespolek v lásce 
Kol. 3,13. s-jíce jeden druhého
1 Tes. 5,14. s-ejte mdlé, trpělivě se mějte
2 Tes. 1, 4. v souženích, kt. s-íte
2 Tim. 2,10. všecko s-ím pro vyvolené

— 3,11. kt. protivenství s-el jsem 
žid. 10, 32. mnohý boj utrpěni s-eli jste

— 12, 3. s-el od hříšníků odmlouvání
— 7. jestliže kázeň s-íte

Jak. 1,12. blahoslavený, kt. s-í pokušeni
1 Petr 2,19. kdo pro svědomi B. s-í zámutky
— 20. byste i s-eli pohlavkování

jestliže bez viny trpíce s-íte 
Juda 7. pokutu věčného ohně s-ejíce 
Zj. 2, 3. s-el jsi a típělivost máš

Snáze.
2 Kr. 20,10. s-ť může stín postoupiti dolů 
Job 4,19. setříny bývají s. než mol
Mat. 9, 5. co j.  s. říci: Odpuštěniť jsou atd. 

Mk. 2, 9. Luk. 5, 23.
— 19,24. s. j. velbloudu; Mk. 10, 25.

Luk. 18, 25.
Luk. 16,17. s-ť j. nebi i zemi pominouti

Snažiti se.
1 Par. 22,16. s-iž se a dělej
Jer. 31,28. tak se s-ím, abych je  vzdělal
1 Kor. 14, 39. s-te se, abyste prorokovali
1 Tes. 4,11. s-ili se pokojni býti
Tit. 3, 8. ať se s-i v dobrých skutcích předčiti 
Žid. 4,11. s-mež se v jiti do toho odpočinuti

Snažně.
2 Kr. 10, 30. poněvadž si s. vykonal to
Př. 21,21. kdo s. následuje spravedlnosti 
Rim. 15,30. abyste modlili se za mne s.
1 Petr 1,22. jedni druhé milujte s.

Snažnost.
1 Par. 29,18. zachovejž na věky s. takovou 
ž. 14, 1. porušeni jsou a ohavní v s-ech

— 49,14. taková s. jejich j. bláznovstvím 
Oz. 12, 2. podlé s-í jeho odplatí jemu 
Sof. 3, 7. porušují všecky s-i své
2 Kor. 7,11. jakou ve vás způsobilo s.?
2 Petr 1, 5. na to všecku s. vynaložice

Snažný.
Est. 8,14. vyjeli s-ým a rychlým během 
Př. 22,29. muž s. před králi stává
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Snažovati se.
Kaz. 12,10. s-al se kazatel vyhledati věci 
Jer* 31,28. jsem  se s-al, abych, je plénil 
Luk. 13, 24. s-ujte se vcházeti těsnou branou
1 Kor. 12, 31. s-ujte se dojiti darů lepších
2 Tim. 2,15. pilně se s-uj vydati sebe dělníka
2 P etr 1,10. s-ujte se povolání své upevňovati

Snésti.
1 M. 36, 7. aniž země mohla jich s.
3 M. 19,17. nes-eš na něm hříchu 
Joz. 24,19. nes-e nepravostí vašich
2 P ar. 24, 6. aby s-li sbírku; 9.

— 30, 23. s-lo se na tom všecko shromáždění 
Ž. 55,13. sic jinak s-sl bych to
P ř. 18,14. ducha zkormouceného kdo s-e?

— 30, 21. (čtyř věcí) země nemůž s.
Jer. 10,10. aniž mohou s. rozhněvání jeho

— 19. ještě tuto nemoc budu moci s.
Ez. 32,18. snes je j do spodních míst země 
Joel 2,11. den H-ův — kdož je j bude moci s. 
Am. 7,10. země nemohla by s. všech slov 
Mal. 3, 2. kdo bude moci s. den příchodu

— 10. s-te všecky desátky do obilnice 
Jan 16,12. ale nemůžete s. nyní
Sk. 19,19. snesše knihy, spálili je
1 Kor. 10,13. vysvobození, abyste mohli s.
Žid. 12,20. nemohli s. toho, což bylo praveno 

Snésti se.
Soud. 20,11. s-še se za jednoho člověka 
Ž. 83, 6. jednomyslně se na tom s-li 
Am. 3, 3. půjdou spolu, leč by se s-li? 

Snesen.
2 Par. 34,14. peníze, kt. byly s-y do domu H.
Sk. 27,16. s-i byvše pod jeden ostrov

Snesení.
Sk. 1, 26. připojen j. z společného s. k 11 ap. 

Snědení.
Ž. 44,12. oddal js i nás, jako ovce k s. 

Snědý.
Pis. 1, 6. nehleďte na mne, žeť jsem  s-á 

Sněm.
Mat. 10,17. vás vydávati do s-ů; Mk. 13, 9.

Snětí.
Jer. 2, 2. rozpomínám se na tě pro lásku s. 

Sněžný.
Job 9,30. bych se i umyl vodou s-ou

— 24,19. jako horko uchvacuje vody s-é 
Př. 25,13. jako studenost s-á v čas žně

Sníh.
2 M. 4, 6. malomocná jako s.; 4 M. 12, 10.

2 Kr. 5, 27.
2 Sam .23,20. zabil lva, když byl s.; 1 Par. 11,22. 
Job 6,16. v nichž se kryje s.

— 37, 5. s-u říká: Buď na zemi
— 38,22. přišel-lis až k pokladům s-u?

Ž. 51, 9. a nad s. bělejší budu
— 68,15. zbělíš jako s. na hoře Salmon
— 147,16. onť dává. s. jako vlnu
— 148, 8. s. i pára vykonávající rozkaz

Př. 26, 1. jako s. v létě, tak na blázna čest
— 31,21. nebojí se za čeleď svou v čas s-u 

Iz. 1, 18. jako s. zbělejí (hříchové)
— 55,10. jakož prší déšť neb s. s nebe 

Pláč 4, 7. čistší byli Nazareové než s.
Dan. 7, 9. jehož roucho jako s. bílé
Mat. 28, 3. roucho jeho bílé jako s.
Mk. 9, 3. j. roucho jeho stkvoucí jako s.
Zj. 1,14. jeho vlasové bílí jako s.

Snímati.
Mich. 7,18. kt. by s-al nepravost
Jan 1, 29. Beránek B., kt. s-á hřích světa

Snísti.
2 M. 10, 5. (kobylky) snědí ostatky; Joel 1, 4.

— 12, 4. kolikž by jich s. mohlo beránka
1 Kr. 17,12. abychom snědouce to zatím zemřeli
2 Kr. 6, 28. dej syna svého, abychom ho snědly

zítra sníme syna mého
Ž. 69,10. horlivost domu tvého snědla mne
Př. 23, 8. skývu, kt. jsi snědl, vyvrátíš

— 30,17. aneb snědí je orličata 
Jer. 15,16. řeči tvé, snědl jsem je 
Ez. 2, 8. sněz, co já tobě dám

— 3, 1. sněz, sněz knihu tuto; 2. 3.
Am. 7, 2. když snědly byliny zemské
Jan 2 ,17. horlivost domu tvého snědla mne

Snížen.
Soud. 3, 30. s. jest Moáb v ten den
1 Sam. 7,13. s-i jsou Filistinští a netáhli více
Job 22,29. když jiní s-i budou
Ž. 119, 67. než jsem s. byl, bloudil jsem 
Iz. 2 ,11 . oči vysoké člověka s-y budou

— 2,17. s-a bude vj^sokost lidská
— 5,15. oči pyšných s-y budou

10, 33. budou vysocí s-i
— 29, 4. s-o jsouc, ze země mluviti budeš 
—> 32,19. velmi s-o bylo město
—• 40, 4. všeliká hora i pahrbek ať j. s.

Jer. 30,19. zvelebím je a nebudou s-i
Ez. 30, 6. s-a bude vyvýšenost síly jeho
Zach. 10,11. bude s-a i pýcha Assyrie 
Luk. 10,15. až do pekla s-o budeš
Fil. 4,12. umímť i s. býti i hojnost míti

Snížení.
Ž. 136, 23. kt. v s. našem pamatuje na nás 
Ez. 21, 26. toho, kt. na s. přišel, povyš

Snížený.
Ž. 146, 8. H. pozdvihuje s-ých 
Ez. 17,14. aby bylo království s-é'

— 29,14. budou tam královstvím s-ým

Sníženější.
Ez. 29, 15. mimo jiná království bude s.

Snížiti (se).
5 M. 9, 3. on s-í je před tebou
Job 40, 6. pohleď na pyšného a s-ž ho
Ž. 81,15. bych byl nepřátely jejich s-il

— 104, 8. s-ilo se údolí na místo
Iz. 13,11. vysokomyslnost tyranů s-ím
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Snižovati (se).
Ž. 18, 28. oči vysoké s-uješ

— 65, 11. brázdy je jí  s-uješ
— 113, 6. s-uje se, aby všecko spatřoval 

Př. 12, 25. starost v srdci člověka s-uje je
— 29,23. pýcha člověka s-uje je j 

Dan. 4, 34. chodící v pýše může s.
Snop.

1 M. 37, 7. vázali jsme s-y na poli 
povstal s. můj a stál 
s-ové vaši klaněli se s-u mému 

5 M. 24,19. zapomenul bys tam některého s-u 
Rut 2, 7. nechť shromažďuji klasy mezi s-y

— 15. byť i mezi s-y sbírala
Neh. 13,15. viděl jsem, ani v sobotu přinášejí s-y 
Job 24,10. kt. snášejí s-y, v hládu zůstávati 
Ž. 126, 6. s plésáním snášeti bude s-y své

— 129, 7. naplniti náručí, kt. váže s-y 
Jer. 9, 22. jako s-ové za žencem
Am. 2,13. jako vůz těžký tlačí s-y 
Mich. 4,12. že je  shromažďuje jako s-y 
Zach. 12, 6. pochodni hořící mezi s-y 

Snopek.
3 M. 23,10. přinesete s. prvotiny žně knězi

11. obraceti bude sem i tam s. ten
— 12. kt. dne obraceti budete s. ten
— 15. s. sem i tam obracení 

Mat. 13, 30. svažte je j v s-y k spálení
Soan.

4 M. 13, 23. Hebrón o 7 let prvé nežli S. Eg. 
Ž. 78,12. na poli S.; 43.
Iz. 19,11. knížata S.; 13. 30, 4.
Ez. 30,14. zapálím oheň v S.

Soba.
1 Sam.14, 47. 2 Sam. 8, 3. atd. 1 P ar. 18, 3. ž. 60, 2.
2 Sam.10, 6. najali z Sýrie S. 20.000 pěších

— 23, 36. Igál syn Nátanův ze S.
1 Kr. 11,23. utekl od Hadarezera, krále S-y
1 Par. 18, 9, porazil vojsko Hadarezera, krále S.

— 19, 6. aby sobě najali z S. vozů
Sobab.

2 Sam. 5,14. kt. se jemu zradili v Jeruzalémě: S.
Sobál.

1 Par. 1, 40. synové S-ovi: Alian
Sobě. Viz: Sebe. 

Sobna.
2 Kr. 18,18. vyšel k nim S. písař; 37. Iz. 36, 3.

— 19, 2. poslal (Ezechiáš) i S-u k Izaiášovi
Iz. 37, 2.

Iz. 22,15. jdi k S-ovi, správci domu 

Sobota.
2 M. 16, 23. odpočinutí s-y svaté H. b. zítra

— 25. s. jest dnes Hospodinu
— 26. den sedmý s. jest; 3 M. 23, 3.
— 29. viztež, žeť H. vám dal s-u
— 31,13. s-t mých ostříhati budete;

3 M. 26, 2. Iz. 56, 2.
3 M. 16,31. s. odpočinutí bude vám

— 19, 3. s-t mých ostříhejte

3 M. 19, 30. s-t mých ostříhati budete;
25, 2. 4. 26, 34. 35. 43.

2 Kr. 11, 7. všckni, kt. byste odjíti měli v s-tt 
po vykonání povin. při domě H-Ově

— 9. muže své, kt. přicházeli v s-u a kt.
2 Par. 36, 21. dokud země nevykonala s-t svých  
Iz. 1,13. s-t a svolávání nemohu třpěti
— 56, 2. ostříhá je s-y, aby jí nepoškvrňoval
— 4. o kleštěncích kt. by ostřih, s-t mých
— 58,13. jestliže odvrátíš od s-y nohu svou

anobrž nazůveš-li s-u rozkoší 
—. 66, 23. od s-y do s-y přicházeti b. všel. tělo 

Pláč 2, 6. v zapomenutí uvedl H. slavnost a s-u 
Ez. 20,12. nadto i s-y své vydal jsem jim

20. též s-y mé svěťte
— 22, 8. s-t mých poškvrňuješ

26. od s-t mých skrývají oči své 
Oz. 2,11. učiním přítrž s-ám jejím 
Mat. 12, 1. šel v s-u skrze obilí; Mk. 2, 23. 

Luk. 6, 1.
— 2. čehož nesluší v s-u; Mk. 2, 24.

Luk. 6, 2.
— 5. že kněží v s-u s-u ruší?
— 8. Syn člověka pánem i s-y; Mk. 2,28.
— 10. sluší-li v s-u uzdravovati? Luk. 14,3.
— 11. kdyby upadla do jámy v s-u

12. slušíť v s-u dobře činiti; Mk. 3, 4.
— 28, 1. na skonání s-y, když již svítalo 

Mk. 1,21. hned v s-u šed do školy, učil
3, 2. uzdraví-li jej v s-u; Luk. 6, 7.

—. 4. sluší-li v s-u dobře činiti; Luk. 6 ,9 .
6, 2. když bylo v s-ú, počal; Luk. 13,10.

— 15, 42. den připrav., to j., před s-ou
— 16, 2. v první den po s-ě přišly k hrobu;

Luk. 24, 1. Jan 20, 1.
Luk. 13,15. zdali v s-u neodvazuje vola

— 14, 1. vešel v s-u, aby jedl chléb
— 23,54. byl den připr., a s. se začínala
— 56. v s-u odpočinuly podlé přikázání 

Jan 5, 9. byla s. v ten den
— 10. s. j., nesluší tobě lože nositi
— 18. že by netoliko rušil s-u
— 7, 23. člověk obřízku přijímá v s-u

že jsem člověka uzdravil v s-u?
— 9,14. byla s., když J. učinil bláto
— 16. není z B.; nebo neostříhá s-y
— 19, 31. aby nezůstala na kříži těla na s-u 
—■ 20, 1. prvního dne po s-ě Maria M.
— 19. večer toho dne, kt. j. první po s-ě 

Sk. 13, 27. hlasy pror., kt. se každou s-u čtou
— 42. v druhou s-u mluvili táž slova
— 15, 21. Mojžíš každou s-u čítán bývá
— 17, 2. po tři s-y kázal jim z Písem
— 18, 4. hádal se v škole na každou s-u
— 20, 7. první den po s-ě mluvil k nim 

Kol. 2,16. žádný vás nesuď z strany s-t

Sobotní.
2 M. 20, 8. pomni na den s., abys jej světil 

—. 11. požehnal H. dne s~ího
— 31,15. kdož by dělal dílo v den s., umře
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4 M. 15,32. nalezli jednoho, an sbírá dříví
v den s.

5 M. 5,12. ostříhej dne s-ího, abys jej světil
2 Kr. 16,18. zastření s. odjal od domu H-ova 
Neh. 10, 31. kt. by nám přinášeli v den s.
— 13,17. poškvrňujíce dne s-ího 

Ž. 92,‘ 1. píseň ke dni s-imu
Jer. 17,21. břemen v den s.; 22. 24. 27.
— 22. ale svěťte den s.; 24. 27.

Ez. 46, 1. v den s. otevřína bude
Luk. 4,16. J. všel v den s. do školy
— 31. učil je ve dny s.
— 6, 5. Syn člověka pánem i dne s-ího
— 13,14. hněvaje se, že v den s. uzdravoval
— 14, 5. ne ihned by ho vytáhl v den s.? 

.Sk. 1,12. vzdálí cesty jednoho dne s-ího
— 13,14. všedše do školy v den s.
— 16,13. v den s. vyšli jsme za město k řece

Sociti.
Př. 30,10. nesoč na služebníka před pánem 

Sodoma.
1 M. 10,19. pomezí Kananejských k S-ě a G.
— 13,10. než H. zkazil S-u a Gomoru
— 14,12. neb on bydlil v S-ě
— 18,26. jestliže naleznu v S-ě 50 spravedl.
— 19, 1. přišli dva andělé do S-y
— 24. H. dštil na S-u a Gomoru sirou 

5M. 29,23. na místě, kdež j. podvrácena S.
Iz. 1, 9. byli bychom jako S.
— 13,19. podobný podvrácené S-ě a Gom. 

Jer. 23,14. mám všecky za. podobné S-ě
— 49,18. jako podvrácení S-y; 50, 40.

PláČ 4, 6. větší trestání než pomsta S-y
Ez. 16,46. sestra tvá mladší j. S.; 48.
— 49. tatoť byla nepravost S-y
— 53. přivedu zajaté S-y
— 55. jestližeť S. navrátí se k prvnímu 

Am. 4,11. jako podvrátil Bůh S-u a Gomoru 
Sof. 2, 9. Moáb jako S. bude
Mat. 11,23. kdyby v S-ě činěni byli divové ti
Luk. 17,29. když vyšel Lot ze S-y
Řím. 9,29. jako S. učiněni bychom byli
Juda 7. jako S. a G. předložena za příklad
Zj. 11, 8. kt. slově duchovně S. a Egypt

Sodomář.
1 Kr. 14,24. byli ohyzdní s-i v zemi
— 15,12. ohyzdné s-e vyplénil ze země 

22,47. ostatky ohyzdných s-ů vyplénil
2K r. 23, 7. domky s-ů hanebných zkazil

Sodomský.
1 M. 13,13. lidé S-ští byli zlí
— 14, 2. proti Bérovi, králi S-ému
— 11. pobravše zboží S-ých, odtáhli
— 17. vyšel král S. proti němu
— 18,20. rozmnožen j. křik S-ých
— 19, 1. Lot seděl v bráně S-é

5M. 32,32. z kmene S-ého kmen jejich
Iz. 1,10. slyšte slovo H., knížata S-á!
— 3, 9. hřích svůj jako S-ští ohlašuji

Mk. 6,11. lehčeji bude S-ým v den soudný;
Luk. 10, 12. Mat. 10, 15. 11, 24.

2 Petr 2, 6. města S-ých v popel obrátiv
Sofoniáš.

2 Kr. 25,18. vzal S-e kněze nižšího; Jer. 52,24. 
1 Par. 6, 36. syna S-ova; Zach. 6, 10. 14.
Jer. 21, 1. S-e, syna M., kněze; 37; 3.
— 29,25. S-i, synu Maaseiášovu, knězi
— 29. S. četl list před Jeremiášem 

Sof. 1, 1. slovo H., kt. se stalo k S-ovi
Sohar.

4 M. 26,13. S., z něhož čeled S-ská 
Socha.

4 M. 21, 8. vyzdvihni jej na s-u
— 9. Mojžíš vyzdvihl jej na s-u 

Jer. 43,13. poláme s-y Betsemes
Socharetový.

Est. 1, 6. lůžka zlatá na podlaze s-é 
Sochitský.

Iz. 22,15. jdi k S-ému tomu 
Sdfeho.

Joz. 15,35. na rovinách (město Judovo): S.
— 48. na horách: S.

1 Sam.17, 1. shromáždili se u S., kt. j. Judovo
2 Par. 11, 7. vzdělal (Roboám) S.

— 28,18. Filistinští vzali S.
Sochor.

2 M. 25,13. uděláš i s-y z dříví setím; 27, 6.
— 35,12. truhlu se s-y jejími; 39, 35.
— 13. stůl i s-y k němu

4 M. 13,24. nesli jej na s-ře dva 
1 Kr. 8, 7. přikr. truhlu i s-y její; 2 Par. 5, 8. 
1 Par. 15,15. nesli truhlu na s-řích 
Job 40,13. hnátové jeho jako s. železný 

Sochot.
1 M. 33,17. Jákob bral se do S.
2M. 12,37. táhli z Ramesses k S.; 4M. 33,5.

— 13,20. vytáhše ze S., v Etam; 4 M. 33,6. 
Joz. 13,27. v údolí: S., dědictví synů Gád 
Soud. 8, 5. řekl mužům S.; 8. 16.
1 Kr. 7,46. v jílovaté zemi mezi S. a; 2 Par. 4,17. 
ž. 60, 8. údolí S. rozměřím; 108, 8.

Sokol.
5M. 14,13. jisti nebudete: s-a 

Solen.
Mk. 9,49. každý ohněm bude s.

Solnatý.
2 Sam. 8,13. od pobití Syrských v údolí s-ém 
2K r. 14, 7. porazil Idumejských v údolí s-ém 
1 Par. 18,12. porazil Idum. v údolí s-ém 18.000

Solný.
Joz. 15,62. a město s-é (dědictví Judovo)
Sof. 2, 9. domem s-ým a pustinou na věky

Somer.
1 Par. 7, 34. synové S-ovi: Achi 

Someron.
1 Kr. 16,24. koupil horu S. od Semera
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Sópater.
Sk. 20, 4. šel s ním S. Ber. až do Azie 

Sorek.
Soud. 16, 4. zamiloval ženu v údolí S. 

Sostenes.
Sk. 18,17. S-a, kníže školy, bili; 1 Kor. 1, 1. 

Sotva.
1 Sam.20, 3. s. j. kročej mezi mnou a smrtí 
Sk. 14,18. s. spokojili zástupy 
ftím. 5, 7. s. kdo za spravedlivého umře 
1 Petr 4,18. spravedlivý s. k spasení přichází

Soud.
1 M. 18, 25. zdaliž soudce vsi země neučiní s-u?
2 M. 6, 6. vysvobodím vás skrze s-y vel.; 7, 4.

— 12,12. nad bohy Eg. učiním s.
— 15,25. vydal jemu práva a s-y
— 23, 6. nepřevrátíš s-u chudého

nebo Boží s. j.
— 28,30. nositi bude Aron s. synů Izrael.

3 M. 18, 4. s-y mé čiňte a ustanovení
Př. 18, 5. 24, 23.

— 5. ostříhejte s-ů mých; 19, 37. 20,22.
— 19,15. neučiníš neprávě v s-u; 35.

4 M. 33, 4. při bozích jejich vykonal s-y své
5 M. 1,17. nebudete přijímati osoby v s-u;

— 4, 8. kt. by měl s-y spravedlivé
— 6, 1. toto j. přikázání a s-ové
— 10,18. čině s. sirotku a vdově
— 16,18. souditi lid s-em spravedlivým
— 19. neuchýlíš s-u a nebudeš Šetřiti os.
— 17, 8. bylo-li by při s-u něco nesnadného
— 25, 1. přistoupili by k s-u
— 32, 41. uchopí s. ruka má

Joz. 24,25. J. předložil jim ustanovení a s-y
1 Sam. 12, 7. s vámi v s. vejdu před H.
2 Sam. 8,15. činil David s. všemu lidu svému
1 Kr. 3,28. moudrost k vykonávání s-u
— 10, 9. abys činil s. a spravedlnost
— 20,40. takový buď s. tvůj, jakýž jsi

2 Kr. 25, 6. do Ribla, kdež učinili o něm s.
1 Par. 16,14. na vší zemi s-ové jeho; 2. 105, 7.
— 18,14. David činil s. a spravedlnost

2 Par. 19, 6. nevedete s-u za člověka
H. přítomen při vykonávání s-u 

Job 6,13. zdravý s. vzdálen j. ode mne?
— 9,19. pak-li k s-u, kdo mi rok složí?
— 32. abychom vešli spolu v s.

12, 20. s. starcům béře
— 14, 3. mne uvodíš k s-u s sebou
— 19,29. vězte, že bude s.
— 29,14. koruna byl s. můj
— 30,22. k rozplynutí přivodíš zdravý s.
— 32, 9. aniž starci rozumějí s-u
— 34, 4. s. sobě zvolme, a vyhledejme
— 12. Všemohoucí nepřevrací s-u
— 35, 2; domniváš-li se, že jsi to se s-em řekl
— 14; sáín še sebou vejdi V s.
— 36, 6. chudým k s-u dopomáhá
— 17. s. a právo ná tě ddchází
— 22; š-eni á přísnou spravédlri. netrápí

Job 40, 3. zdali s. můj zrušiti chceš?
2. 1, 5. neostojí bezbožní na s-u
— 9, 5. nebo jsi vyvedl s. můj
— 8. připravil k s-u trůn svůj
— 10, 5. s-ové tvoji vzdáleni jsou od něho
—  17, 2. od tváři tvé vyjdiž s. můj
— 19,10. s-ové H. praví a spravedliví
— 25, 9. působí, aby tiší chodili v s-u
— 33, 5. miluje spravedlnost a s.
— 35,23. prociť k s-u mému, B. můj
— 37,28. H. miluje s.
— 41, 2. prozřetelný s. činí o chudém
— 48,12. plésejte dcery J. z přič. s-ů Božích
— 51, 6. bez úhony v s-ech svých
— 58, 2. upřímě-li s-y činíte, synové lidští?
— 72, 1. Božel s-y své králi dej
— 76,10. když povstává k s-u B.
— 82, 1. u prostřed bohů s. čině
— 89,15. spr. a s. základem trůnu tv.; 97, 2.
— 94,15. až k spravedlnosti navrátí se s.

97, 8. zpléší dcery J. z příčiny s-ů tvých
— 99, 4. moc králova miluje s.

s. a spravedlnost v* Jákob, konáš
— 101, 1. o milosrdenství a s-u zpivati budu
— 103, 6. H. činí s-y utištěným; 146, 7.
— 105, 5. na zázraky a na s-y úst jeho
— 106, 3. blahoslavení, kt. ostříhají s-u
— 109, 7. když před s-em stane
— 110, 6. s. činiti bude mezi národy
— 111, 7. skutkové rukou jeho pravda a s.
— 112, 5. řídí své věci se s-em
— 119,20. umdlévá pro žádost s-ů tvých
— 30. s-y tvé sobě předkládám; 52.
— 39. s-ové tvoji dobří jsou
— 43. na s-y tvé očekávám
— 66. pravému s-u vyuč mne
— 75. jsou spravedliví s-ové tvoji
— 84. skoro-liž s. vykonáš nad těmi 
—■ 102. od s-ů tvých se neodvracuji
— 120. s-ů tvých bojím se 

137. upřímný v s-ech svých
— 149. podlé s-ů svých obživ mne
— 175. s-ové tvoji budou mi na pomoc
— 122, 5. tam jsou postaveny stolice s-u
— 143, 2. nevcházej v s. se služebníkem svým
— 147,20. s-ů jeho nepoznali

Př. 1, 3. k dosažení vycvičení v s-u
— 2, 8. ostříhaje stezek s-u
— 16,10. v s-u neuchylují se ústa jeho
— 18, 5. aby převrátil spravedlivého v s-u 

19,28. svědek nešlechetný posmívá se s-u
— 21, 3. vykonávati s., více se líbí H.
— 24,23. přijímati osobu v s-u není dobré
— 26,16. nežli 7 odpovídajících se s-em
— 28, 5. lidé zlí nesrozumívají s-u
— 29, 4. král s-em upevňuje zemi
— 26. od H. j. s. jednohokaždého

Kaz. 3,16. vidél jšfeíťi rtá místě smí beíbožnóšt
— 11, 9. žé tě s tim všiíri přivede B; na š.
— 12* Í4i všeliký skiitek B> přivede ťiá á;

Iz. i ,  17; dobře činiti* hlédejtě s-ti; 16* 5*



714 Soud*

Iz. 1,21. to město věrné, plné s-u
— 27. Sión v s-u vykoupen bude
— 3,14. H. k s-u přijde proti starším
— 4, 4. krev Jeruz. vyplákne v duchu s-u
— 5, 7. očekával s-u, a aj, nátisk
— 9, 7. až je v řád uvede a utvrdí v s-u
— 10, 2. aby odstrkovali nuzné od s-u
— 16, 5. kt. by soudil a vyhledával s-u
— 26, 8. na cestě s-ů tvých H., očekáváme
— 9. když s-ové tvoji dějí se na zemi
— 28, 7. od nápoje opojného chybují v s-u
— 17. vykonám s. podlé pravidla
— 32, 1. knížata v s-u panovati budou
— 33, 5. naplní Sión s-em a spravedlností
— 41, 1. přistupmež spolu k s-u
— 42, 1. s. národům vynášeti bude
— 3. s. podlé pravdy vynášeti bude; 4.
— 49, 4. s. můj jest u Hospodina
— 51, 4. s. svůj za světlo národům vystavím
— 53, 8. z úzkosti a ze s-u vyňat j.
— 54,17. povstávající proti tobě na s-u
— 59, 9. vzdálil se od nás s.
—- 61, 8. já  Hospodin miluji s.

Jer. 2,35. aj, já v s. vejdu s tebou
— 5, 1. jest-li kdo, ježto by činil s.
— 4. nejsou povědomí s-u B. svého; 5.
— 8, 7. lid můj nezná s-u H.
— 9,24. já  H., kt. činím s. i spravedlnost
— 12, 1. o s-ech mluviti budu s tebou
— 21,12. držívejte každého jitra s.

22, 3. konejte s. a spravedlnost
— 23, 5. s. a spravedln. konati bude; 33, 15.
— 25,31. H. v s. vchází se všelikým tělem
— 30,11. ale budu tě trestati v s-u
— 48,21. s. přišel na zemi té roviny
— 51, 9. až k nebi dosahá s. jeho
— 52, 9. v Emat, kdežto učinil o něm s.

Ez. 5, 6. změnil s-y mé v bezbožnost
s-y mými pohrdli

— 7. ani jako pohané s-ů nekonali jste
— 8. vykonám u prostřed tebe s-y; 15.
— 11, 9. vykonám nad vámi s-y
— 12. podlé s-ů těch národů činili jste
— 18, 5. a Činil by s. a spravedlnost; 33, 14.
—  8. s. pravý by činil
— 19. když syn činí s. a spravedlnost
— 20,11. s-y své v známost jsem jim uvedl
— 34,16. nebo je  pásti budu v s-u
— 36,27. s-ů mých ostříhali a činili je
— 37,24. aby v s-ech mých chodili
— 38,22. vykonám při něm s. morem
— 39,21. aby viděli národové s. můj 

Dan. 7,10. s. zasedl a knihy otevříny byly
— 22. oddán j. s. svátým výsosti
— 26. y tom bude s. osazen

Oz. 2,19. zasnoubím tě sobě v sprav, a v s-u
— 5, 1. proti vám s. tento j.
— 10, 4. s. podobný jedu roste na záhonech
— 12, 6. milosrdenství a s-u ostříhej 

Am. 5, 7. proměňuji v pelyněk s.
— 15. ustanovte v bráně s.

Am. 5, 24. povalí se jako voda s.
— 6,12. nebo jste proměnili s. v jed 

Mich. 6, 8. H. vyhledává od tebe, abys činil s. 
Ab. 1, 4. odkudž nedochází nikdá s.

vychází s. převrácený
— 12. H., k s-u postavil jsi je j 

Sof. 2, 3. tiší země, kt. s. jeho činíte
— 3, 5. H. každého dne s. svůj vynáší
— 15. že odjal H. s-y tvé 

Zach. 7, 9. s. pravý vynášejte; 8, 16.
Mal. 2,17. kde j. Bůh s-u?
Mat. 5, 21. povinen trpěti s.; 22.
— 7, 2. kt. s-em soudíte, budete souzeni
— 12,18. s. národům zvěstovati bude
— 20. až i vypoví s. k vítězství
— 41. Nin. stanou na s-u; Luk. 11, 32.
— 23,14. protož těžší s. ponesete; Mk. 12, 40.
— 23. opouštíte s. a milosrdenství 

Luk. 10,14. lehčeji bude na s-u nežli vám
— 11, 31. král. od pol. stane na s-u; Mat. 12,42.
— 42. opouštíte s. a lásku B.

Jan 3,19. totoť j. ten s., že světlo přišlo
— 5,22. všecken s. dal Synu

24. kdož věří, na s. nepřijde
— 27. dal jemu moc i s. činiti
— 29. kt. zlé věci činili, na vzkříšení s-u
— 30. s. můj spravedlivý j.
— 7,24. spravedlivý s. suďte
— 9,39. na s. přišel jsem já na svět
— 12,31. nyníť j. s. světa tohoto
— 16, 8. obviňovati bude svět ze s-u; 11.

Sk. 4, 9. my dnes k s-u jsme přivedeni
— 19,38. bývá obecný s.
— 23, 6. já tuto k s-u stojím; 24, 21. 26, 6. 
—. 24,25. když vypravoval o budoucím s-u
— 25,21. aby byl chován k s-u Augustovu 

Řím. 2, 2. víme, že s. B. j. podlé pravdy
— 3. že ty ujdeš s-u B.?
— 5. ke dni zjeveni spravedlivého s-u
— 11, 33. jak nevyzpytatelní s-ové jeho

1 Kor. 4, 3. abych souzen byl od lidského s-u
— 6, 4. když byste měli mí ti s. o časné věci

těmi, kt. nejzadnější jsou, s. osaďte
— 7. s-y máte mezi sebou
— 7, 40. blahoslavenější j. podlé mého s-u 

Gal. 5,10. kt. kormoutí vás, trpěti bude s.
1 Tim. 5,24. hříchové zjevní, předcházející s.
žid. 9,27. potom bude s.

— 10, 27. hrozné očekávání s-u
Jak. 2, 6. bohatí vás i k s-ům přivozují
1 Petr 4,17. čas, aby se začal s. od domu B.
2 Petr 2, 9. nepravých ke dni s-u dochová ti

— 11. nevynášejí potupného s-u
— 3, 7. chovají se k ohni, ke dni s-u 

Juda 6. ty anděly k s-u pod mrákot, schov.
— 9. nesměl vynésti s-u zlořečení
— 15. Pán se béře, aby učinil s.

Zj. 14, 7. přišla hodina s-u jeho
— 15, 4. s-ové tvoji zjeveni jsou
— 16, 7. praví a spravedliví s-ové tvoji; 19, 2.
— 20, 4. dán j. jim s.
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Soudce.
1 M. 18, 25. zdaliž s. vší země neučiní soudu?
2 M. 2,13. kdo tě ustanovil s-ím? Sk. 7, 35.

— 21, 6. postaví ho pán jeho před s-i
— 22. dá vedlé uznání s-ů
— 22, 8. postaven pán domu před s.; 9.
— 28. s-ům nebudeš utrhá ti

5 M. 16,18. s. a správce ustanovíš sobě
— 17, 12. že by neposlechl kněz^ aneb s.
— 19, 18. když se pilně vyptají s-ové 

Soud. 2, 16. vzbuzoval Hospodin s.
— 19. po smrti s. pohoršovali cest

1 Sam. 2, 25. zhřeší-li proti čl., souditi ho b. s.
8, 1. ustanovil syny své za s.

— 24,16. ale budeť H. s.
2 Sam. 7, 7. zdali jsem řekl kterému z s-ů Izr.

— 15, 4. ó kdy by mne kdo ustanovil s-ím i
2 Kr. 23, 22. nebyla taková velikanoc od času s-ů
1 Par. 23, 4. nad dílem domu H. vlád. a s-ů 6000
2 Par. 19, 6. řekl s-ům: Vizte, jak co činíte 
Ezd. 7,25. nařídíš s. a rádce, kt. by soudili 
Job 9,15 . před s-ím svým pokořiti se budu

— 12,17. ze s-ů blázny činí
ž. 2,10. vyučujte se s-ové zemští

— 7,12. Bůh j. s. spravedlivý
— 9, 5. posadils se na stolici s. spravedlivý 

50, 6. sám Bůh s. j.
— 58,12. jistě, žeť j. Bůh s. na zemi
— 75, 8. Bůh s. jednoho ponižuje, a druhého
— 94, 2. zdvihni se, ó s. vší země
— 141, 6. zmetáni jsou s-ové jejich
— 148,11. knížata i všickni s-ové země 

P ř. 8,16. skrze mne panují s-ové zemští 
Iz. 33,22. Hospodin j. s. náš

— 40,23. s. zemské jako nic rozptyluje 
Jer. 11,20. s. spravedlivý, kt. zkušuješ ledví 
Dan. 9,12. kteréž mluvil proti s-ům našim 
Oz. 13,10. (když jsou) s-ové tvoji?
Am. 2, 3. vypléním s. jeho
Mich. 7, 3. s. z úplatku soudí
Sof. 3, 3. s-ové jeho vlci večerní
Mat. 5, 25. ať by snad nedal tebe s-i; Luk.12,58.

s. dal by tě služebníku; Luk. 12, 58.
— 12,27. protož oni s-ové vaši b.; Luk. 11,19. 

Luk. 12,14. kdo mne ustavil s-ím nad vámi?
— 18, 2. byl jeden s., kt. se B. nebál 

Sk. 10, 42. on j. ten s. živých i mrtvých
— 13, 20. téměř za 450 let dával jim s.
— 18,15. já toho s. býti nechci
— 24,10. od mnohých let věda tebe býti s-ím

2 Tim. 4, 8. kt. dá mi P ., ten spravedlivý s. 
Žid. 12,23. přistoupili jste k Bohu, s-i všech 
Jak. 2, 4. učiněni jste s-ové v myšleních zlých
— 4,11. nejsi plnitel zákona, ale s.

5, 9. s. již přede dveřmi stojí

Souditi.
1 M. 15,14. národ, jemuž sloužiti b., já s. budu
— 16, 5. sudiž H. mezi mn.; 1 Sam. 24,13. 16.
— 19, 9. se dostal pohostinu, a chce nás s.?
— 30, 6. řekla Ráchel: S-il B. při mou
— 31, 53. B. nechť s-í mezi námi

2 M. 5,21. pohlediž H. na vás a suď
— 18,13. posadil se Mojžíš, aby s-il lid
— 22. ať s-í lid každého času; 26.

menší pře sami nechť s-í; 26.
3 M. 19,15. spravedlivě s. budeš bližního svého 
5 M. 1,16. suďte spravedlivě mezi mužem a 
Soud. 3,10. (Otoniel) s-il lid Izr.
— 4, 4. Debora s-ila lid Izr.
— 11,27. nechť s-í H. soudce mezi syny 

1 Sam. 2,10. H. s. bude končiny země
— 25. zhřeší-li proti čl., s. ho b. soudce
— 3,13. já  s í̂m dům jeho pro nepravost
— 7,15. s-il Samuel Izraele
— 8, 6. dej nám krále, aby nás s-il

1 Kr. 3, 9. srdce rozumné, aby s-il lid tvůj
— 7, 7. síňci, v níž byl trůn, kdež s-il

1 Par. 16,33. se béře, aby s-il zemi; ž. 96,13. 98, 9.
2 Par. 20,12. B. náš, zdali jich s. nebudeš?
Job 8, 3. což by B. silný neprávě s-il?

— 21,22. kt. sám vysokosti s-í?
— 22,13. B. silný, skrze mrákotu-liž by s-il? 

Ž. 7, 9. H. s. bude lidi; 96, 10. Kaz. 3, 17.
— 9, 9. s-í sám okršlek v spr.; 96, 13. 98, 9.
— 26, 1. suď mne, H., nebo v upřímnosti 

35, 24. suď mne podlé spravedlnosti své
— 43, 1. suď mne, ó Bože, a zasaď se
— 67, 5. ty s. budeš lidi v pravosti
— 72, 2. aby s-il lid tvůj v spravedlnosti
— 4. s. bude chudé; Iz. 11, 4.
— 75, 3. já právě s. budu
— 82, 2. dokudž s. budete nespravedlivě?

8. povstaniž, ó Bože, suď zemi!
— 96,13. b. s. okršlek světa v sprav.; 98, 9.
— 135,14. s. bude H. lid svůj; 50, 4.

Př. 29,14. krále toho, kt. s-í právě nuzné
— 31, 9. suď spravedlivě, a veď při 

Iz. 5, 3. suďte mezi mnou a vinicí mou
— 11, 3. nebude podlé vidění očí svých s.
— 4. ale s. bude chudé podlé spr.
— 51, 5. ramena má národy s. budou

Ez. 7, 3. budu tě s. podlé cest tv.; 27.18,30.
— 18,30. každého podlé cest jeho s. budu
— 33,20. každého z vás s. budu
— 34,17. s-ím mezi dobytčetem a dob.; 22.
— 35,11. budu poznán, když tě budu s.
— 44,24. ať podlé soudu mého s-í 

Joel 3,12. abych s-il všecky národy 
Mich. 3,11. přední podlé darů s-í

— 4, 3. bude s. mezi národy; Iz, 2, 4.
— 7, 3. soudce z úplatku s-í 

Zach. 3, 7. budeŠ-li také s. dům můj
Mat. 7, 1. nesuďte, ab. n. souzeni; Luk. 6, 37.
— 2. kt. soudem s-íte, týmž b. souzeni
— 19,28. s-íce dvanáct, pok. Iz.; Luk. 22, 30. 

Luk. 12,56. způsob země i nebe umíte s.
kterakž tohoto času nes-íte?

— 57. proč sami od sebe nes-íte
— 19, 22. z úst tvých s-ím tebe 

Jan 5, 22. aniž Otec s-í koho
— 20. jak slyším, tak s-ím
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Jan 7,24. nesuďte podlé osoby
ale spravedlivý soud suďte

— 51. zda-li zákon náš s-í člověka?
— 8,15. vy podlé těla s-íte

já  nes-ím žádného
— 50. jestiť, kdo hledá a s-i
— 12,47. a nevěřil by, jáť ho nes-ím; 48.

nepřišel jsem, abych s-il svět
— 48. máť, kdo by je j s-il

kt. jsem mluvil, je j s. budou
— 18,31. podlé zákona svého suďte ho 

Sk. 4,19. jest-li to spravedlivé, suďte
— 7, 7. jemuž sloužiti b., já  s. b.
— 13, 46. za nehodné sebe s-íte věč. života
— 17,31. s. bude svět v spravedlnosti
— 23, 3. ty sedíš, s-ě mne vedlé zákona
— 26, 8. se to za nepodobné k víře s í̂? 

ftim. 2, 3. k t  s-íš ty, kdož takové věci Činí
— 16. s. bude B. tajné věci lidské
— 3, 4. aby přemohl, když by s-il
— 6. kterakž by B. s-il svět?
— 14, 5. někdo s-í každý den
— 13. nesuďmež více jedni druhých
— 14. tomu, kdož tak s-í, nečisté j.
— 22. blahoslavený, kdo nes-4 sebe sam.

1 Kor. 4, 3. nýbrž ani sám sebe s-ím
— 4. ten, ježto mne s-í, Pán j.
— 5. protož nesuďte nic před časem
— 7. kdož tě s-í?
— 5,12. proč mám i ty, kt. jsou vně, s.?

ty, kt. jsou vnitř, vy s-íte
— 13. ty, kt. jsou vně, B. s-í
— 6, 2. svati svět s. budou
— 3. nevíte, že anděly s. budeme?
— 10,15. vy suďte, co pravím
— 11,13. vy sami mezi sebou suďte

2 Kor. 5,15. jakožto ty, kt. tak s-íme 
Kol. 2,16. žádný vás nesuď pro pokrm
2 Tím. 4, 1. kt. má s. živé i mrtvé; 1 Petr 4, 5. 
Žid. 10,30. Pán s. bude lid svůj
— 13, 4. cizoložníky s. -bude Bůh

1 Petr 1,17. toho, kt. bez přijímání osob s-i 
Zj. 6,10. až dokud, Pane, nes-íš?

Souditi se.
Job 34,23. aby se s B. silným s. mohl
ž. 35, 1. suď se, H., s těmi, kt. se se mnou s-i
Iz. 43, 26. suďme se spolu
Mat. 5,40. tomu, kdož se s tebou chce s.
1 Kor. 6, 1. smí s. se před nepravými?
— 6. bratr s bratrem s-í se

Soudný.
1 Kr. 7, 7. (Šalomoun) vzdělal síňci s-ou
Př. 20, 8. král sedě na s-é stolici
Mat. 10,15. lehčeji v den s.; 11, 22. 24. Mk. 6,11.
— 12,36. vydadí počet v den s.

1 Jan 4,17. abychom doufání měl; v den s. 
Souchotiny.

3 M. 26,16* uvédu na vás strach, is.
5M. 28,22. biti tě btide H. s-ami

Soukaný*
Ř U. 26, 1, z hedháVÍ š-éhé; 31.

Soukenný.
3M. 13,47. malomocenství na rouchu s-ém 

Soukromí.
Job 40,16. v s. mezi třtim a bahnem 
Mat. 14,13. na místo pusté s.; Mk. 6, 32.

— 23. vstoupil na horu s.
— 17, 1. J. uvedl je  na horu s.; Mk. 9, 2.
— 19. přistoupivše k Ježíšovi s.; 24, 3.
— 20,17.*Ježíš pojal 12 učedlníků s.

Mk. 4,34. učedlníkům s. vykládal všecko
— 7, 33. pojav je j s. ven ze zástupu
— 9,28. otázali se ho s.; 13, 3.

Luk. 9,10. odŠel s. na místo pusté 
Sk. 23,19. hejtman odstoupiv s ním s.

Soukromný.
Job 30, 3. utíkali na s-á a pustá místa 

Soumrak.
Joz. 2, 5. když bránu zavírati měli v s.
2K r. 7, 5. vstávše v s., aby Šli k vojsku

— 7. utekli v s. a nechali stanů 
Neh. 4,21. od svítání až do s-u
Job 3, 9. ó by se byly hvězdy zatměly v s-u

— 24,15. oko cizoložníka šetří s-u 
Př. 7, 9. v s., u večer dne
Iz. 59,10. urážíme se o poledni jako v s. 

Soused.
2M. 12, 4. přivezme s-a, podle počtu duší 
2K r. 4, 3. vyžádej sobě nádob od všech s-ů 
Ž. 31,12. v pohanění nejvíce u s-ů; 79, 4.

— 44,14. vydal jsi nás k utrhání s-ům
— 79,12. odplať s-ům našim sedmernásobně
— 80, 7. postavil nás k sváru s-ům našim
— 89, 42. j. ku posměchu i s-ům svým

Př. 27,10. lepšíť j. s. blízký, než bratr daleký 
Luk. 14,12. nezov přátel, ani s-ů bohatých

— 15, 6. svolal by přátely a s-y
Souseda.

2 M. 3,22. vypůjčí žena od s-y své 
Rut 4,17. daly mu jméno s-y Obéd 
Luk. 15, 9. svolá přítelkyně a s-y 

Souzen.
Job 36,17. zasloužils, abys jako bezbož. s. byl 
ž. 9,20. národové buďte s-i před tebou

— 37, 33. aniž potupiti, když by š. byl 
Mat. 7, 1. nesuďtež, abyste nebyli s-i

—■ 2. kt. soudem soudíte, týmž budete s-i
Luk. 6,37. nesuďte, a nebudete s-i 
ííím. 3, 7. pročež ještě jako hříšník bývám s.
1 Kor. 2,15. sám od žádného nebývá s.

— 4, 3. mně za nejmenší, ab. od vás s. byl
— 6, 2. od vás s. býti má svět
— 11,31. nebyli bychom s-i; 32.

1 Petr 4, 6. s-i podlé lidí se strany těla 
Zj. 20,12. s-i jsou mrtví podlé toho, jakž
— 13. s-i podlé skutků svých

Soužen.
2 M. 14* 3. di Farao: S-i jsou na zemi 
Soud. 2,15. s-i byli náramně
— l i ,  7. nyní přišli jste, když s-i jfcté

i Satii.30* 6. Si j. David tíárámnfc
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Job 18, 7. s-i budou krokové sily jeho
— 21, 4. jakž nemá býti s. duch můj?

Př. 4,12. nebude s. krok tvůj
Luk. 12,50. kterak jsem s., dokudž se nevykoná
2 Koř. 1, 6. buď že s-i jsme, pro vaše

— 6,12. nejste v nás s-eni
s-i jste v střevách svých

— 7, 5. ve všem s-i jsme byli
1 Tes. 3, 4. předpovídali jsme, že budeme s-i
Žid. 11,37. chodili opuštěni, s-i
Jak. 4, 9. s-i buďte a kvělte

Souženi.
1 M. 35, 3. B. vyslyšel mne v den s. mého
— 42,21. protož přišlo na nás s. toto 

5M. 26, 7. H. popatřil na s. naše 
Soud. 10,14. nechť vás vysvobodí v čas s.
1 Sam.22, 2. shromáždili se, kt. byli v s.
2 Sam.16,12. snad popatři H. na s. mé 
Job 7,11. mluvím v s. ducha svého

— 15,24. děsí je j nátisk a s .
— 36, 8. zapleteny jsouce provazy s.
— 15. vytrhuje souženého z jeho s.
— 21. zvoluje ji  raději, nežli s.
— 38,23. kt. chovám k času s. 

ž. 9,10. H. j. útočiště v čas s.
— 14. H. viz s. mé od těch, kt. nenávidí
— 10, 1. proč skrýváš se v čas s.?
— 20, 2. vyslyšiž tě H. v den s.
— 22,12. s. blízké j., a nemám spomocníka
— 25,17. s. srdce mého rozmnožuji se
— 32, 7. od s. zachováš mne
— 37,39. on j. síla jejich v času s.
— 42,10. pro s. od nepřítele; 43, 2.
— 44,25. zapomínáš se na s. naše?
— 46, 2. ve všel. s. pomoc vždycky hotová
— 50,15. vzývej mne v den s., vytrhnu tě
— 54, 9. ze s. všelikého vytrhl mne B.
— 57, 2. schráním se, až přejde s.
— 59,17. útočiště v den s.; Jer. 16, 19.
— 77, 3. v den s. svého P. hledal jsem
— 81, 8. v s. tom vytrhl jsem tě
— 86, 7. v den s. svého vzývám tě
— 91,15. já  s ním budu v s.
— 102, 3. v den s. mého nakloň ke mně ucha
— 107, 6. když volali k H. v s. svém; 13.19. 28.
— 119,50. toť má útěcha v s. mém
— 143. s. a nátisk mne stihají
— 120, 1. k H-u v s. svém volal jsem
— 138, 7. bych pak chodil uprostřed s.

Př. 12,13. spravedlivý vychází ze s.
— 17,17. bratr v s. ukáže se
— 24,10. budeš-li se lenovati ve dni s.

Kaz. 4, 1. viděl jsem všeliká s.
Iz. 8,22. aj, všudy s. a tma

— 22, 5. nebo j. den s. a pošlapáni
— 30,20. Pán dá vám chleba úzk. a vody s.
— 33, 2. vysvobozením našim v čas s.
— 48,10. přeberu tě v peci s.
— 54,14. vzdálíš se od s.
— 63, 9. ve všelikém s. jejich i on měl s. 

Dan. 12* 1. bude čas s., jakéhož nebylo

Jon. 2, 3. ze s. svého volal jsem k H.
Nah. 1, 7. H. silou jest v den s.
Ab. 3,16. že se mám upokojiti v den s.
Mat. 13,21. když přichází s. pro slovo; Mk. 4,17.

— 24, 9. vydadí vás v s.
— 21. bude tehdáž s. veliké; 29. Mk.

13, 19. 24.
Luk. 21,25. bude na zemi s. národů 
Jan 16,21. nepamatuje na s. pro radost
— 33. na světě s. míti budete 

Sk. 7,11. potom přišlo s. veliké
— 11,19. kt. se rozprchli příčinou s.
— 14,22. skrze mnohá s. vjiti do král.
— 20,23. vězeni a s. mne očekávají 

Řím. 5, 3. také chlubíme se s-ími
vědouce, že s. trpělivost působi

— 12,12. v s-ích trpěliví
2 Kor. 1, 4. těší nás ve všelikém s.

kt. by byli v jakémkoli s.
— 2, 4. z velikého s. srdce psal jsem
— 4,17. nynější lehoučké s. naše
— 7, 4. rozhojňuji se v radosti ve všelik. s.
— 8, 2. v mnohém zkušeni s.

Ef. 3,13. abyste nehynuli v mých s-ich 
Fil. 4,14. obcovavše mému s.
Kol. 1,24. doplňuji ostatky s. Kristových
1 Tes. 3, 3. aby se žádný nepohnul v s-ích
2 Tes. 1, 6. aby odplaceno bylo s-ím 
Žid. 10,33. s-imi jako divadlo učiněni 
Jak. 1,27. navštěvovati sirotky a vdovy

v s-ich jejich 
Zj. 1, 9. já  Jan spoluúčastník v s. i v král.
— 2, 9. vím o skutcích tvých i o s.
— 22. uvrhu ty, kt. cizoloží s ní, v s.
— 7,14. ti, kt. přišli z velikého s.

Soužený.
2 Sam.22,28. lid s. vysvobozuješ; Ž. 18, 28.
Job 36,15. vytrhuje s-ého z souženi
Ž. 9,19. očekáváni s-ých nezahyne

— 10,18. abys soud činil sirotku a s-ému 
Iz. 54,11. ó s-á, vichřici zmítaná!
Luk. 4,18. propustiti s-é v svobodu 
Žid. 13, 3. pomněte na s-é

Soužití.
5M. 28,53. jímž s-i tě nepřítel tvůj; 55. 57.
Rut 1,21. poněvadž mne H. s-il
Job 36,13. aniž k němu volají, když by je  s-il
ž. 55,20. vyslyšíť Bůh silný a je s-í

— 66,11. krůtě si bedra naše s-il 
Iz. 29, 2. s-ím Ariele
— 3. s-im tě bez lítosti

Jer. 19, 9. v soužení, kt. s-i je  nepřátelé'
Luk. 19,43. s-í tě se všech stran

Sova.
3 M. 11,13. 16. ohavnost jsou: s.; 5 M. 14, 15.
Iz. 13,21. bydliti tam s-y; 34, 13. Jer. 50, 39.
— 43,20. slaviti mne bude zvěř i s-y 

Pláč 4, 3. podobná j. s-ám na poušti 
Mich. 1, 8. Vydám se v kvílení jako s-y
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S o z ip a te r .  
ftim. 16,21. pozdravují vás Jázon a S.

Spaběr ováti.
Soud. 20, 45. s-ali po cestách 5000 mužů 

Spáčiti se.
Je r . 34,16. s-ivše se, zlehčili jste jméno mé 

Spadlý.
Sk. 19, 35. slouží od Jupitera s-é podobizně 

Spadnouti.
1 M. 49,17. aby s-dl jezdec jeho zpět 
5M . 32, 2. s-iž jako rosa výmluvnost má 
Soud. 15,14. s-li svazové s rukou jeho
1 Sam. 4,18. s-dl E li se stolice nazpět

— 14, 45. nes-e vlas s hlavy jeho; 2 Sam.14,11.
1 Kr. 18, 38. v tom s-dl oheň H. (3 M. 9, 24.)
2 Kr. 1, 2. Ochoziáš s-dl skrze mříži

— 2,13. plášť E l., kt. s-dl s něho; 14.
— 6, 5. sekera s-la mu do vody

Job 1,16. oheň Boží s-dl s nebe na dobytek 
P ř. 11,28. kdo doufá v bohatství, s-e 
P láč 5,16. s-la koruna s hlavy naší 
Dan. 2, 44. království to na jiného nes-e 
Mat. 7, 25. s-dl příval a přišly řeky; 27.
Sk. 9,18. s-ly s očí jeho jako lupiny

— 16, 26. a hned všech okovové s-li
— 20, 9. spě s-dl s 3. ponebí dolů
— 27, 34. žádného z vás vlas s hlavy nes-e

1 P etr 1,24. květ je jí  s-dl; Jak. 1, 11.
Zj. 8 ,10. s-la s nebe hvězda; 9, 1.

— 11,11. bázeň veliká s-la na ty kt. viděli
Spáchati.

Mk. 15, 7. kt. v svádě vraždu s-ali 
Sk. 25,11. jestliže smrti hodného jsem s-al
1 Kor. 5, 2. aby vyvržen byl kdož takový 

skutek s-al; 3.
Spálen.

3 M. 6,23. suchá obět kněžská s-a bude
— 10,16. a hle, již. s. byl (kozel)

4 M. 16, 39. jimiž kadili ti, kt. s-i jsou 
Iz. 9, 5. co hořeti mohlo, ohněm s-o

— 33,12. národové ohněm s-i budou 
Ez. 24,10. i kosti s-y budou
Mat. 13, 40. vybrán bývá koukol a ohněm s.
Zj. 18, 8. (Babylon) ohněm s. bude 

Spálení.
3 M. 10, 6. budou plakati nad tím s-ím 
Mat. 13, 30. svažte je j v snopky k s.
1 Kor. 13, 3. bych vydal tělo své k s.
Žid. 6, 8. blízká zlořeč., jejížto konec s.

Spálenina.
2 M. 21, 25. s-u za s-u; 3 M. 13, 24. 25. 28.

Spálený.
4 M. 19,17. popela z jalovice s-é za hřích 
Jer. 51, 25. obrátím tě v horu s-ou

Spáliti.
2 M. 12,10. co pozůstalo, s-íte; 29, 34.

— 32, 20. vzal tele, a s-il je
3 M. 4,21. a s-í je j, jako s-il volka

— 8, 21. s-il M. všeho skopce na oltáři

3 M. 10, 2. oheň od H. s-il je
— 20,14. ohněm s-í jej i je

4 M. 16, 35. s-il těch 250 mužů; 26, 10.
— 19, o. krev její s lejny dá s.

5 M. 7, 5. rytiny ohněm s-te
— 12, 3. háje jejich ohněm s-te 

Joz. 6,24. město (Jericho) s-ili ohněm 
Soud. 12, 1. dům tvůj i tebe s-íme

— 15, 6. Filistinští, s-li ji ohněm
1 Sam .31,12. když se navrátili do J., s-ili je
2 Sam.14, 30. jděte a s-te jej

— 23, 7. ohněm docela s-í je
1 Kr. 18, 38. oheň H. s-il oběť zápalnou 
Ž. 106,18. plamen s-il bezbožníky
Iz. 27, 4. abych s-il ji docela

— 43, 2. půjdeš-li přes oheň, nes-íš se 
Jer. 36, 29. ty jsi s-il knihu tuto
Am. 7, 4. s-iv propast, s-il i díl země 
Luk. 9, 54. aby oheň sestoupil a s-il je 
Sk. 19,19. snesše knihy, s-ili je přede všemi 
Zj. 20, 9. sestoupil oheň s nebe a s-1 je

Spalovati.
Ž. 46,10. vozy s-uje ohněm 

Spalující.
2 M. 24,17. byla jako s. oheň
5 M. 9, 3. H. jde před tebou, jako oheň s.
Př. 16, 27. v jehož rtech jako oheň s. 
žid. 12, 29. Bůh náš j. oheň s. (5 M. 4, 24.) 

Spaní.
Jan 11,13. domnívali se, že by o s. sna mluvil 

Spanilý.
2K r. 19,23. zpodtínám s-é jedle; Iz. 37, 24.
Ž. 92,15. s-í a zelení budou

Spasen.
Job 22,29. kdož j. očí ponížených, s-a učiní
ž. 7,11. s-y činí upřímé srdcem

— 54, 3. s-a mne učiň pro jméno své
— 80, 4. ať nám svítí a s-i budeme; 8. 20. 

Iz. 45,17. Izrael s. bude skrze H.
— 22. abyste s-y byly vš. končiny země 

Jer. 33,16. v těch dnech s. bude Juda; 23, 6. 
Mat. 10, 22. až do konce, s. bude; 24,13. Mk. 13,13.

— 19, 25. i kdož s. býti? Mk. 10, 26. Luk. 18, 26.
— 24, 22. neb. by s. žádný člověk; Mk. 13, 20.
— 16,16. kdož uvěří a pokřtí se, s. bude 

Luk. 8,12. aby nevěříce s-i nebyli
— 13, 23. nemnozí jsou, kt. s-i býti mají 

Jan 3,17. aby s. byl svět skrze něho
— 5, 34. totoť pravím, abyste s-i byli
— 10, 9. skrze mne všel-li by kdo, s. bude 

Sk. 2,21. vzýval by jm. P., s. b.; Řím. 10, 13.
—■ 47. přidával těch, kt. by s-i byli
— 4, 12. jméno, skrze kt. bychom mohli s-i
— 11,14. slova, skrze něž s. budeš
— 15, 1. nebudete moci s-i býti
— 11. věříme, že s-i budeme

16, 30. co mám činiti, abych s. byl?
— 31. budeš s. ty i dům tvůj

ftim. 5, 9. s-i budeme skrze něho od hněvu
— 10. smířeni jsouce, s-i budeme
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Řím. 8, 24. nadějí s-i jsme
— 9,27. ostatkové s-i budou
— 10, 1. modlitba za něj k B ., aby s. byl
— 9. uvěříš-li, že je j B. vzkřísil, s. budeš
— 11,26. tak všecken Izr. s. bude

1 Kor. 3,15. sám s. bude jako skrze oheň
— 5, 5. aby duch s. byl v den P. J .
— 10, 33. (hledaje) užitku, aby s-i byli 

Ef. 2, 5. milostí s-i jste; 8.
1 Tim. 2, 4. B. chce aby všickni lidé s-i byli
1 Petr 3,21. křest i nás s-y čini

Spasení.
1 M. 49,18. s. tvého o ekávám
2 M. 14, 13. stůjte a vizte s. Hospodinovo 
5 M. 32,15. zlehčil sobě Boha s. svého
1 Sam. 2, 1. rozveselila jsem se v s. tvém
2 Sam.23, 5. toť j. všecko mé s. a útěcha
1 Par. 16, 35. zachovej nás, Bože s. našeho
2 Par. 6, 41. kněží nechť jsou oblečeni v s.
Job 5, 4. vzdáleni jsou synové jeho od s.

11. žalostící vyvyšuje s-ím
— 13,16. onť sám j. s. mé

Ž. 3, 9. tvé, ó Hospodine, j. s.
— 9, 15. veselil se v s. tvém
— 13, 6. plésati b. srdce mé v s. tvém; 20, 6.
— 14, 7. ó by ze Siona dáno bylo s.; 53, 7.
— 21, 2. v s. tvém veselí se přenáramně
— 22, 2. vzdálils se od s. mého
— 27, 1. H. světlo mé a s. mé
— 9. aniž se mne zhošťuj, Bože s. mého
— 28, 8. H. j.  síla hojného s.
— 35, 3. rciž duši mé: S. tvé jáť jsem
— 37, 39. s. spravedlivých j. od H.

38, 23. přispěj k spomožení, P. s. mého
— 40,11. s. tvé vypravoval jsem
— 42, 6. vyznává ti budu hojné s. tváři jeho
— 12. onť j. hojné s. tváři mé
— 44, 5. udílejž hojného s. Jákobova
— 50, 23. tomu ukáži s. Boží; 91, 16.
— 51,14. navrať mi radost s. svého
— 62, 2. od něhož j. s. mé
—■ 3. on j. skála má, mé s.
— 8. v Bohu j. s. mé
— 68, 20. Bůh silný s. našeho

21. onť j. B. silný k hojnému s.
— 69, 30. s. tvé na místě bezpečném postaví
— 70, 5. kt. milují s. tvé, ať říkají
— 71,15. vypravovati každého dne s. tvé
— 74, 12. působíš hojné s. uprostřed země
— 79, 9. pomoz nám, ó B. s. našeho
— 85, 5. navratiž se k nám, ó B. s. našeho
— 8. s. své dej nám
— 10. blízké těm, kt. se ho bojí, s. jeho 
—. 88, 2. Bože s. mého, k tobě volám
— 91, 16. ukáži jemu s. své
— 96, 2. zvěstujte den po dni s. jeho;

1 P ar. 16, 23.
— 98, 2. v známost uvedl H. s. své
— 3. země vidí s. B. našeho; Iz. 52,10.
— 106, 4. návštěv mne s-ím svým
— 116,13. kalich mnohého s. vezmu

Ž. 118, 15. hlas s. v stáních spravedlivých
— 119, 41. ať se přiblíží s. tvé vedlé řeči tvé
— 81. touží duše má po s. tvém; 174.
— 123. oč i mé hynou čekáním na s. tvé
— 155. daleko j. od bezbožných s.
— 132, 16. kněží jeho v s. zobláčím
— 140, 8. H. Pane, sílo s. mého
— 149, 4. onť ozdobuje pokorné s-ím 

Iz. 12, 2. Bůh silný j. s. mé
3. vážiti vody ze studnic s.

—■ 17,10. se zapomněla na B. s. svého
— 25, 9. veseliti se budeme v s. jeho
— 26, 1. sám B. s-ím obdařil zdi jeho
— 45, 8. otevři se země, a ať vzejde s.

17. Izr. spasen bude s-ím věčným
— 46,13. aniž s. mé bude meškati

složím v Siónu s. a v Izraeli slávu
— 49, 6. abys byl s. mé až do končin země
— 8. ve dni s. spomohu tobě
— 51, 5. vyjdeť s. mé
— 6. s. mé na věky zůstane; 8.
— 52, 7. krásné nohy toho, ježto káže s.
— 56, 1. brzo s. mé přijde
— 59, 17. lebka s. na hlavě jeho; Ef. 6, 17.
— 60, 18. hlásati budeš s. na zdech svých
— 61,10. mne oblékl v roucho s.
— 62, 1. s. jeho jako pochodně hořeti 

Jer. 3, 23. v Hospodinu j. s. Izraelovo 
Pláč 3,26. trpělivě očekávajícímu na s. H. 
Mich. 7, 7. očekávati b. na B. s. svého
Ab. 3, 18. plésati budu v B. s. svého 
Zach. 9, 9. král tvůj spravedlivý a s. plný 
Luk. 1,69. vyzdvihl nám roh s.

— 2, 30. viděly oči mé s. tvé
— 3, 6. uzříť všeliké tělo s. Boží 
—■ 7, 50. víra tvá tebe k s. přivedla
—• 19, 9. dnes s. stalo se domu tomuto 

Jan 4, 22. nebo s. z Židů j.
Sk. 4,12. není v žádném jiném s.

13, 26. vám slovo s. posláno j.
— 47. abys ty byl s. až do končin
— 16,17. tito zvěstují nám cestu s.
— 28, 28. pohanům posláno s. Boží

Řím. 1, 10. moc B. j. k s. každému věřícímu
10.10. ústy vyznání se děje k s.
11.11. je jich  pádem s. přišlo pohanům
13.11. nyníť blíže nás j.  s.

1 Kor. 1, 18. kt. s. dosahujeme, moc B. j.
— 9, 22. abych některé k s. přivedl;

Řím. 11, 14.
— 15, 2. skrze kteréž i s. béřete

2 Kor. 1, 6. pro vaše potěšení a s.
— 2,15. vůně dobrá v těch, kt. k s. přicházejí
— 6, 2. v den s. spomohl jsem tobě

aj nyní dnové s.
— 7, 10. ten pokání k s. působí

Ef. 1, 13. slyšavše evangelium s. svého
— 6,17. lebku také s. vezměte i meč 

Fil. 1,19. vím, že mi to přijde k s.
— 28. znamením zahynutí, vám pak s.
— 2,12. s bázní a třesením s. své konejte
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1 Tes. 5, 8. oblečeni jsouce v lebku naděje s.
— 9. k nabytí s. skrze P. našeho

2 Tes. 2,13. vyvolil vás B. od počátku k s.
2 Tim. 2,10. pro vyvolené, aby i oni s. došli

— 3,15. kt. tě mohou moudrého učiniti k s. 
Žid. 1,14. jenž mají dědičně obdržeti s.

— 2, 3. takového zanedbávajíce s.
— 10. vůdce s. skrze utrpení posvětil
— 5, 9. učiněn j. původem s. věčného
— 9,28. ukáže se těm, kt. ho Čekají k s.

1 Petr 1, 5. ostříháni býváte skrze víru k s.
— 9. docházejíce konce víry, s. duší
— 10. o kt. s. bedlivě přemyšlovali
— 4,18. spravedlivý sotva k s. přichází

2 Petr 3,15. dlouhočekání za s. mějte 
Juda 3. abych vám psal o obecném s.

— 23. jiné strašením k s. přivozujte 
Zj. 7,10. s. j.  od Boha našeho

— 12,10. nyní stalo se s. a moc i království
— 19, 1. s. i moc P. Bohu našemu

Spasitelný.
2. 69,14. vyslyš mne, pro pravdu svou s-ou 
Ab. 3, 8. když jsi jel na vozích svých s-ých? 
Luk. 1,77. aby dáno bylo umění s-é lidu 
Tit. 2,11. milost B. s-á všechněm lidem 

Spasitel.
2Sam.22, 3. Bůh s. můj; 2. 25, 5.
2. 24, 5. přijme spravedlnost od B., s-e svého

— 51,16. vytrhni mne, B., s-i můj
— 106,21. zapomněli na B., s-e svého 

Iz. 19,20. pošle jim s-e a kníže
— 43, 3. já  svátý Izr., jsem s. tvůj
— 11. žádného není kromě mne s-e; 45,21.
— 45,15. ty jsi B. silný, Bůh Izraelský, s.
— 49,26. já  Hospodin jsem s. tvůj

62,11. a j s. tv ij béře se, mzda jeho sním
— 63, 8. a protož byl jejich s-em 

Luk. 1,47. veselí se v Bohu, s-i svém
— 2,11. narodil se vám dnes s.

Jan 4,42. tento j. právě s. světa
Sk. 5,31. toho Bůh, kníže a s-e, povýšil
— 13,23. vzbudil Izraelovi s-e Ježíše 

Ef. 5,23. onť j. s. těla
Fil. 3,20. odkudž i s-e očekáváme Pána J. K.
1 Tim. 1, 1. zřízení B. s-e našeho; Tit. 1, 3.
— 2, 3. tóť j. dobré před s-em naším Bohem

2 Tim. 1,10. příští patrné s-e našeho Jezukr.
Tit. 1, 4. pokoj od P. Jezukrista, s-e našeho

— 2,10. aby učeni s-e našeho ozdobovali
— 13. příští slávy s-e našeho J.
— 3, 4. láska k lidem s-e našeho, Boha
— 6. kt. vylil na nás skrze s-e našeho

2 Petr 1, 1. pro spravedlnost s-e Jezukrista
— 11. v jití k věčnému království s-e
— 2,20. skrze známost P. a s-e Jezukr.
— 3, 2. od nás apoštolů Pána a s-e
— 18. rozmáhejte se v známosti Pána a s-e

1 Jan 4,14. Otec poslal Syna, s-e světa
Juda 25. Bohu s-i našemu budiž sláva 

Spasiti.
2. 28, 9. spas lid svůj, Hospodine

2. 71, 2. nakloň ke mně ucha a spas mne
— 72,13. duše nuzných s-í

Iz. 33,22. H. král náš, onť s-i nás
— 35, 4. B. sám přijde a s-í vás 

Mat. 18,11. přišel Syn člověka, aby s-il 
Mk. 13,20. nebyl s-en žádný člověk
Luk. 9, 56. nepřišel zatracovati, ale aby s-il

— 19,10. aby s-il, což bylo zahynulo 
Jan 12,47. ale abych s-il svět
1 Kor. 1,21. zalíbilo se Bohu s. věřící
1 Tim. 1,15. J. přišel na svět, aby hříšné s-il
— 4,16. samého sebe s-íš, i ty

2 Tim. 1, 9. kterýž s-il nás a povolal
Tit. 3, 5. s-il nás skrze obmytí druhého nar.
2id. 7,25. protož i dokonale s. může ty
Jak. 1,21. slovo, kt. může s. duše vaše
— 2,14. zdaliž je j ta víra může s.?
— 4,12. vydavatel zákona kt. může s.

Spásti.
2 M. 22, 5. jestliže by kdo s-sl pole
2. 80,14. zvěř polní s-la ji
Jer. 6, 3. s-e každý místo své

Spáti.
1 M. 19,32. dejme otci vina, a spěme s nim
— 28,11. Jákob spal na témž místě
— 13. zemi, na kt. spíš, tobě dám
— 30,15. nechažť tedy spí s tebou této noci
— 16. Jákob spal s ní té noci
— 35,22. Ruben šel a spal s Bálou
— 39, 7. řekla: Spi se mnou
— 10. nepovolil jí, aby spal s ní
— 47,30. když s. budu s otci svými

2 M. 22,16. namluvil pannu a spal by s ni
— 27. roucho, na němž spí

3 M. 20,18. kdož by spal s ženou v je jí nemoci
— 20. kdož by spal s ženou strýce svého
— 26, 6. budete s., a nebude, kdo by vás

5 M. 24,12. nebudeš s. se základem jeho 
Rut 3,13. spiž tu až do jitra
1 Sam. 3, 3. Samuel spal v chrámě; 9.

— 5. nevolal jsem, jdi zase s.; 6.
— 26, 7. Saul spal, jsa vozy otočen

2 Sam. 4, 5. Izbozet spal ňa lůžku poledním
— 11, 9. Uriáš spal u vrat domu král.

1 Kr. 3,19. spěci udávila ho
— 18,27. anebť spí, ať procítí (Bál)

Est. 6, 1. té noci král nemoha s.
Job 3,13. spal bych a měl bych pokoj

— 11,18. bezpečně s. budeš
2. 3, 6. já  jsem lehl a spal jsem

— 4, 9. jáť u pokoji i lehnu i s. budu
— 44,24. procitiž, proč spíš, ó Pane?
— 121, 4. nespí ten, který ostříhá Izraele 

Př. 4,16. nespí, leč zlost provedou
— 6,22. když s. budeš, bude tě ostříhati
— 23,34. kt. spí uprostřed moře

kt. spi na vrchu sloupu bárky
Kaz. 5,12. sytost bohatému nedopouští s.

— 8,16. pro kt. ani ve dne ani v noci nespi 
Pis. 7, 9. i těch, jenž spí rtové mluvili
Ez. 34,25. budou s. i po lesích
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Dan. 12, 2. kt. spí v prachu země, procítí 
Jon. 1, 5. Jonáš položiv se9 spal tvrdě 
Mat. 8,24. On pak spal; Mk. 4, 38.

— 9 ,24. neumřela, ale spi; Mk. 5, 39.
Luk. 8, 52.

— 26, 40. nalezl je  a oni spi; 43. Mk. 14, 37.
40. Luk. 22, 45.

— 26, 45. spětež již a odpočívejte; Mk. 14, 41.
— 28,13. ukradli je j, když jsme spali

Mk. 4,27. spal by a vstával by ve dne i v noci
— 38. on ze zadu na lodi spal
— 13,36. aby nenalezl vás, a vy spíte
— 14,37. řekl Petrovi: Šimone, spíš?

Luk. 22, 46. co spíte? Vstaňte a modlte se 
Jan 11,11. Lazar, přítel náš, spí
— 12. Pane, spi-liť, zdráv bude

Sk. 12, 6. spal Petr mezi dvěma žoldnéři
— 20, 9. spě spadl s třetího ponebí

1 Kor. 11, 30. jsou mnozí mdlí, a spí mnozí 
Ef. 5,14. probuď se ty, kdož spíš
1 Tes. 5, 6. nespěmež tedy, jako jiní
— 7. kt. spí, v noci spí
— 10. buď že bdíme, buď že spíme

2 Petr 2, 3. zahynutí jejich nespí
Spatření.

Joz. 14, 7. mne poslal Mojžíš k s. země 
Job 40,28. zdaž i k s. jeho nebývá poražen? 

Spatřiti.
1 M. 13,10. Lot s-il všecku rovinu vůkol
2 M. 3, 3. s-ím vidění toto veliké
3M. 13, 3. když s-í ji kněz, za nečistého 
4M. 13, 3. muže, kt. by s-ili zemi Kan.; 33.

— 27,12. spatř zemi,.kt. jsem dal; 5 M. 32, 49. 
Soud. 18, 2. poslali 5 mužů, aby s-ili zemi
2 Sam.22,11. s-ín j. na peří větrovém 
Job 1, 8. s-il-lis služ. mého Joba; 2, 3.

— 19,27. oči mé s-í je j, a ne jiný
— 24,15. říkaje: nes-íť mne žádný
— 34,29. když skryje tvář, kdo je j s-í?
— 35, 5. spatř oblaky, vyšší než-lis ty

Ž. 48, 9. jakž jsme slýchali, tak jsme s-ili
— 58, 9. nedochůdče, ježto nes-ilo slunce
— 64, 6. říkají: Kdo je  s-í?
— 91, 8. očima toliko svýma to s-íš
— 94, 9. kt. stvořil oko, zdali nes-í?

Př. 26,12. s-il-li bys člověka, an jest moudrý 
Ez. 20,28. kdež s-ili kt. pahrbek vysoký 
Dan. 1,13. nechť se s-í před tebou tváře naše 
Mk. 11,11. s-iv tu všecko, vyšel do Betany 
Sk. 1,11. jakž jste s-ili způsob jeho jdoucího

— 7,31. Moj. přistoupil, aby to pilněji s-il
1 Jan 1, 1. co jsme pilně s-ili

— 4,12. B. žádný nikdy nes-il
Spatřovati.

2 Par. 16, 9. oči H. s-ují všecku zemi 
Job 33,28. život můj, aby světlo s-al 
Ž. 10,14. ty nátisk a bolest s-uješ
— 17* 15. v špravedlhosti š. budu tvář tVdti 

27, 4. abych s^al ok řasil tíospodihoVil
— 33* 15* s-újé všetíky skutky jejich
— 113* 6. Snižuje §é* aby VŠečkd s^ál

Ž. 119,18. abych s-al divné věci ze zákona 
Př. 15, 3. oči H. s-ují zlé i dobré
— 29,16. spravedliví s-ují pád bezbožných 

Kaz. 2,12. abych s-al moudrost a nemoudrost 
Mich. 6, 9. rozumný s-uje jméno tvé
Sk. 2,25. s-al jsem P. před sebou vždycky
— 17,23. procházeje a s-uje náboženství vaše 

žid. 3, 1. s-ujte apoštola a nejv. kněze
— 13, 7. obcování jaký byl cíl s-ujíce

1 Petr 3, 2. s-ujíce v bázni svaté vaše obcování
Spatřující.

Jak. 1,23. muži s-ímu obličej v zrcadle 
Spávati.

2 Sam.12, 3. v lůnu jeho s-ala
Pis. 5, 2. s-ámť, avšak srdce mé bdí 

Spěšně.
1 M. 18, 6. s. tři míry mouky zadělej
2 M. 10,16. Farao s. povolav Mojžíše 
Joz. 8,19. s. zapálili město ohněm
2 Sam.24,13. pomysliž s. a viz, jakou odpověď 
Ezd. 5, 8. dílo to s. se staví a daří se 
Luk. 19, 5. Zachee, s. sestup dolů 

Spiknouti se.
1 Sam.22, 8. jste se všickni s-li proti mně; 13.
2 Sam.15, 31. s těmi, kt. se s-li s Absolonem
2 Par. 24,21. spikše se, ukamenovali je j

— 25. s-li se proti němu služebníci jeho
— 25,27. s-li se jedovatě proti němu 

Iz. 7, 2. s-la se země Syr. s Efraimem 
Sk. 23,13. více než 40, kt. se tak s-li

Spiknutí.
4 M. 26, 9. kt. se vadili s Moj. v s. Chóre
2 Sam.15,12. stalo se s. veliké
2 Kr. 11,14. zkřikla: S.l s.! 2 Par. 23, 13.
2 Kr. 15,15. Sallum i s. jeho, kt. učinil 
Jer. 11, 9. nalézá se s. mezi Judskými 
Ez. 22,25. s. proroků u prostřed ní

Spinadlo.
2M. 35,22. přinášeli s-a a náušnice 
Iz. 3,19. odejme Pán: s-a a čepce

Spisovatel.
2 Kr. 25,19. předního s-e vojska; Jer. 52, 25. 
Iz. 10, 1. běda s-ům, kt. těžkosti spisuji
— 33,18. kde s. velikých domů?

Spisovati.
Iz. 10, 1. běda, kt. těžkosti s-ují

Spíše.
1 M. 41, 32. tim s. Bůh vykoná to

Splácený.
Joz. 9, 5. vzali obuv s-ou na nohy své 

Spláknouti.
Ez. 16, 9. s-kl jsem krev tvou s tebe 

Splašen.
2 Kr. 7,15. kt., metali od sebe Syrští, s-i jsouce

Splášiti*
Jfer. 50) 17. hoVádko* kt. IvóVé &-iÍi 

Splésti*
Mát. 37, £& s-tše k. i  tťiii; Mk. 15,17. Íáíi 19,2.
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Spleten.
Nah. 1,10. jako trní s-i jsouce

Spletený.
Job 40,12. žíly lůna jeho jako ratolesti s-é

Splnění.
4 M. 15, 8. volka v obět k s. slibu
Ez. 12,23. (přiblížilo se) s. všelikého vidění

Splněný.
P ř. 13,12. žádost s-á j. strom života

Splniti.
2 Sam.15, 7. s-ím slib svůj v Hebronu
1 Kr. 8, 20. s-il H. slovo své; 2 P ar, 6, 10. 
ž. 116,14. sliby své H. s-ím; 18. Jon. 2, 10.

— 119,106. s-ím, že chci ostříhati soudů 
P ř. 7,14. dnes s-ila jsem slib svůj
Kaz. 5, 4. neprodlévej s., cožkoli slíbíš, splň 
Jer. 11, 5. abych s-il přísahu otcům 
Pláč 2,17. H. s-il řeč svou 
Mat. 5, 33. s-íš Pánu přísahy své

Spod.
Am. 2, 9. zkazil jsem po s-u kořeny jeho 

Spodek.
2M . 29,12. vyleješ k s-u oltáře; 3 M. 8, 15. 
3M . 5, 9. vytlačí ji k s-u oltáře
5 M. 28, 35. od Sr-u nohy až do; Job 2, 7. Iz. 1, 6.

— 65. aniž b. míti odpočinutí s. nohy tvé 
Job 18,16. od s-u kořenové jeho uschnou
Iz. 10,16. po s-u slávu jeho zapálí 

Spodní.
5 M. 24, 6. s. žernov; Job 41, 15.

Spojen.
1 M. 44, 30. duše jeho s-a j. s duší tohoto
1 Koř. 1,10. buďte s-i jednostejnou myslí

Spojení.
2 M. 28, 27. dva kroužky naproti s. jeho; 39, 20.

Spojený.
2 M. 28, 7. dva vrchní kraje s-é míti bude 
Ž. 148,14. Izraelských, lidu s ním s-ého 
Ef. 4,16. z kt. všecko tělo příslušně s-é 
Kol. 2, 2. srdce jejich s-á v lásce 

Spojití (se).
2 M. 26, 6. s-íš čalouny haklíky; 36, 10.

— 9. s-íš pět houni; 36, 16.
— 36,13. s-il čalouny jeden s druhým

1 Sam.18, 1. duše Jonatova s-ila se 
Neh. 4, 6. stavěli jsme zeď a s-ili 
Job 10,11. kostmi i žílami s-ils mne
Mat. 19, 6. což Bůh s-il, člověk; Mk. 10, 9. 

Spojování.
1 Par. 22, 3. železa na hřeby* i k s-m

Spojovati se.
2 M. 26,10. na konci, kdež se s. má; 36, 17.

— 39, 4. na dvou krajích svých s-al se
1 Kr. !ž2, 34. v místech, kde se pancíř s-uje

Spokojiti.
2 Sam.21, 3. čím vás s-ím?
Job 34,29. když on s-í, kdo znepokojí?

Iz. 57, 20. moře, když se s. nemůže 
Zach. 6, 8. s-ili ducha mého 
Mat. 28,14. uslyší-liť hejtman, myť ho s-íme 
Sk. 14,18. sotva s-ili zástupy
1 Jan 3,19. před oblíc, jeho s-íme srdce svá

Spokojiti se.
Soud. 8, 3. s-il se duch jejich k němu
Iz. 18, 4. praví Hosp.: s-ímť se, a podívám

— 30,15. s-íte-li se, zachováni budete 
Jer. 47, 6. meči H., dokudž se nes-íš?
Luk. 8,24 . větru a zdutí vod; i s-ily se 
Sk. 11,18. to uslyšavše s-ili se

Spokoj ováti (se).
Př. 16, 7. i nepřátely jeho s-uje k němu 
Pláč 2,18. aniž se s-uj zřítelnice oka 

Spolčení.
2 Kor. 6,16. jaké s. chrámu B. s modlami?

Společně.
2 M. 19, 8. odpověděl všecken lid s. 
ž. 34, 4. jméno jeho s. vyvyšujme

55,15. jsme do domu B. s. chodívali 
Společník.

Job 40,25. přistrojí-liž hody z něho s-i?
Společnost.

Sk. 2, 42. zůstávali v učení apošt. a v s-i
1 Kor. 10,16. kalich zdaliž není s. krve Kristovy 

chléb s. těla Kristova 
Ef. 2 ,12 . odcizení od s-i Izraele 
Fil. 2, 1. jestli která s. ducha

— 3,10. abych poznal s. utrpení jeho
Společný.

Př. 21, 9. s ženou svárlivou v domě s-ém;
25, 24.

Řím. 1,12. abych potěšen byl skrze s-ou víru
— 14,19. což j. k vzdělání s-ému

Spoléhadlo.
1 Kr. 10,19. s-a rukám s obou stran; 2 Par. 9,18.

Spoléhající.
Iz. 26, 3. člověka s-ího na tě, ostříháš

Spoléhati.
2 Kr. 7, 2. na jehož ruku král s-al 
P ř. 3, 5. na rozumnost svou nes-ej
Iz. 10, 20. nebudou á. na toho, kdož je tepe 

s. budou na H.
Fil. 1,25. načež s-aje, vím, že pobudu

Spolehnou ti.
2 Kr. 4, 34. vstoupiv na lože, s-hl na dítě
2 Par. 13,18. synové Judovi s-li na H.

— 16, 7. že jsi s-hl na krále Syr.
nes-hl jsi na H., Boha svého 

Job 8,15. s-e-li na dům svůj, neostojí 
ž. 71, 6. na tebe jsem s-hl hned od života 
Pis. 8, 5. s-ši na milého svého 
Jan 13, 23. kt. s-hl na klíně jeho 
Fil. 1,14. s-še na vězení mé

Spolek.
3 M. 6, 2. že by oklamal v s-u nějakém
4 M. 27, 3. nebyl ze s-u těch, kteří se srotili
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2. 26, 4. s pokrytci v s. nevcházím 
Př. 29,24. kdo má s. s zlodějem 
Jer. 10, 8. ze s-a zhlupěli a blázni jsou 
Dan. 5,21. ze s-u synů lidských vyvržen
2 Kor. 6,14. jaký j. s. spravedlnosti s. nepr.

Spolu.
1 M. 36, 7. nemohli bydliti s.
5 M. 22,10. nebudeš orati volem a oslem s.
2. 2, 2. knížata se s. radí proti H.
— 85,11. milosrd. a víra potkají se s.

Iz. 11, 6. lvíče i dobytek s. budou
— 7. s. pásti se budou, s. ležeti
— 14. s. loupiti budou národy
— 40, 5. uzří všeliké tělo s., že ústa H.
— 41, 1. přistupmež s. k soudu
— 43,26. suďme se s.
— 45,16. s. odejdou s hanbou
—r- 21. nechať s. v radu vejdou 

Jer. 5, 5. i ti s% polámali jho 
Am. 3, 3. zdaliž půjdou dva s.
Mat. 13,29. abyste s. nevytrhali pšenice

— 30. ať obé s. roste až do žně
— 14, 9. pro ty, kt. s. stolili, rozkázal dáti 

Mk. 16,14. sedícím s. jedenácti ukázal se 
Sk. 19, 29. valili se všickni s. na plac
Řím. 1,12. abych s. s vámi potěšen byl

— 3,12. s. neužiteční učiněni jsou
8,17. jestliže s. trpíme,

abychom s. i oslaveni byli
1 Kor. 12,26. s. s ním trpí všickni údové

radují se s. s ním všickni údové
— 15, 6. vidin více než od 500 bratří s.

2 Kor. 7, 3. abychom s. mřeli, i s. živi byli 
Ef. 2, 5. i nás obživil s. s Kristem

— 6. a s. s ním vzkřísil
Fil. 4, 3. kt. v evangelium s. se mnou 

pracovaly 
Kol. 4, 3. modléce se s. i za nás
1 Tes. 4,17. s. s nimi zachváceni budeme
— 5,10. abychom s. s ním živi byli

2 Tim. 2,11. také s. s ním živi budeme
Spoludědic.

Řím. 8,17. sd-ové Kristovi 
Ef. 3, 6. jsou pohané sd-ové 
žid. 11, 9. sd-i téhož zaslíbení

Spoludědička.
1 Petr 3, 7. jakožto sd-ám života milosti

Spolurytíř.
Fil. 2, 25. Epafrodita, s-e mého 
Filem. 2. Archippovi, s-i našemu

Spoluslužebník.
Mat. 18,28. nalezl jednoho ze s-ů; 29. 31. 33.
— 24, 49. počal by biti s-y

Kol. 1, 7. od Epafry, milého s-a našeho
— 4, 7. Tychikus, s. v Pánu

Zj. 6,11. až by se naplnil počet s-ů jejich
— 19,10. jsem s. tvůj i bratří tvých; 22, 9.

Spolustarší.
1 Petr 5, 1. já s. a svědek K. utrpení

Spoluúčastník.
Ef. 3, 6. sú-ci zaslíbení jeho v Kr. 
žid. 1, 9. pomazal tebe olejem veselé nad s-y 
Zj. 1, 9. s-k v soužení i v království 

Spoluvězeň.
Řím. 16, 7. Kol. 4, 10. Filem. 23.
Žid. 13, 3. jako byste s-ové byli

Spomáliati.
1 M. 49,25. od silného Boha, kt. s-á tobě 
ž. 7, 5. s-al jsem protivícímu se mi

— 12, 8. ty, Hospodine, jim s. budeš
— 34,19. potřeným v duchu s-á
— 37,40. s-áť jim H.; nebo doufají v něho
— 145,19. křik jejich slyší, a s-á jim 

Iz. 41,14. já s. budu tobě, praví H.
— 44, 2. toto dí H., kt. s-á tobě
— 50, 7. Panovník H. s-á mi
— 9. Panovník H. s. mi bude

Luk. 23,35. jiným s-al, nechať pomůže sobě
žid. 2,18. může pokušení trpícím s.

Spomoci.
Joz. 10, 6. zachovej nás a s-z nám
Soud. 7, 2. aby se nechlubil: Ruka má s-hla mi
2 Sam.14, 4. řekla: S-z, ó králi! 2 Kr. 6, 26.
2 Kr. 6 ,27 . jestli nes-že H., odkud pomoci?

— 14, 26. aniž j., kdo by s-hl Izraelóvi 
ž. 6, 5. s-z mi pro milosrdenství své

— 12, 2. s-z, ó H., nebo se již nenalézá
— 86,17. že jsi ty mi, H., s-hl
— 98, 1. s-hla mu pravice jeho
— 109,26. s-z mi, ó H. Bože můj
— 116, 6. znuzen jsem byl, a s-hl mi
— 118,13. ale Hospodin s-hl mi

Ab. 1, 2. až dokud volati budu, a nes-žeš? 
Mk. 9, 24. věřím P., s-z nedověře mé

— 15,30. s-z sobě samému; Luk. 23, 37. 39.
2 Kor. 6, 2. v den spasení s-hl jsem tobě

Spomocník.
2 M. 18, 4. B. otce mého s. můj byl
Job 29,12. vysvobozuji toho, kt. nemá s-a
Ž. 10,14. sirotku ty jsi s.

— 18, 42. volali, ale nebylo s-a
— 22,12. soužení blízké j., a nemám s-a
— 30,11. Hospodine, budiž můj s.
— 54, 6. aj, Bůh j. s. můj
— 72,12. nátisk trpícího, kt. nemá s-a
— 115, 9. s-em takových on j.; 10. 11.
— 146, 5. jehož s. j. B- silný Jákobův

Iz. 63, 5. jsem viděl, že není žádného s-a
Žid. 13, 6. Pán s* můj, aniž se budu báti

Spomožení.
Ž. 22, 20. H., přispěj k s. mému; 38, 23.

— 27, 9. s. mé býval jsi
— 33,17. oklamavatelný j. kůň k s.
— 20. on j. s. naše a pavéza
— 44,27. povstaniž k našemu s.

Př. 11,14. s. j. ve množství rádců

Spopadati.
Job 21, 6. s-á tělo mé hrůza
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Sporážeti.
Iz. 26,19. bezbožné k zemi s-íš 
Joel 1, 7. vinné kmeny mé s-el 

Sporý.
Ez. 23,32. kalich piti budeš; budeť s. 

Spořádáni.
1 Par. 24, 1. synů A. tato jsou s.
— 26, 1. s. vrátných; 19.

2 Par. 13,11. s. chlebů na stole čistém 
Př. 16, 1. při Člověku bývá s. myšlení
Ef. 4,12. pro s. svátých k dílu služebnosti 

Spořádati.
4M. 23, 4. sedm oltářů s-al jsem 
Job 34,13. kdo s-al všecken okršlek?

— 37,18. nemůžeme ani řeči s.
Spouštějící se.

Sk. 11, 5. prostěradlo s. se s nebe 
Spoustěti se.

Ž. 10,14. na tebe se s-í chudý
— 27, 3. na toť se já  s-ím

Kaz. 7,18. přidržel, a tohoto se nes-ěl 
Sk. 10,11. nádobu, ana se s-i na zem 

Správa.
1 M. 1,16. větší, aby s-u drželo nade dnem 

menši, aby s-u drželo nad nocí 
Soud. 13,12. jaká péče o dítě a s. jeho býti má
1 Sam. 19, 4. s. jeho je tobě velmi užitečná 
Ž. 66, 5. hrozný j. v s-ě při synech 
Kaz. 5,14. hyne bohatství pro zlou s-u 
Iz. 28,10. s-u za s-ou, s-u za s-ou; 13.
Jer. 32,19. veliký v radě, znamenitý v s-ě
2 Tim. 3,16. všeliké Písmo j. užitečné k s-ě

Správce.
1 M. 40, 9. s. nad šenkýři
— 16. s. nad pekaři; 41, 10.
— 42, 6. byl nejvyšší s. v zemi

4M. 11,16. sedmdesát mužů, kt. jsou s-ové
5 M. 16,18. s. ustanovíš ve všech městech 
Joz. 1,10. přikázal Jozue s-ům lidu

— 3, 2. s-ové šli prostředkem stanů
— 8,33. s-ové a soudcové jeho stáli 

Soud. 5, 9. srdce mé nakloněno j. k s-ům Izr.
2 Kr. 18,18. s. domu; 2 Par. 28, 7. Iz. 22, 15. 
Ezd. 1, 8. s. nad poklady; Dan. 3, 2.
Est. 9, 3. s-ové díla královského v poctivosti 

měli Židy 
Iz. 60,17. představímť s. pokojné 
Ez. 27,27. s-ové tvoji padnou do hlub. mořské 
Dan. 1, 3. rozkázal král Ašp., s-i dvořanů; 7.

— 9. způsobil B. Danielovi milost u s.
nad dvoř.; 10. 11. 18.

Jon. 1, 6. přišed k němu s. lodi řekl 
Jan 2, 8. neste vrchnímu s-i svadby

— 9. jakž okusil vrchní s. té vody
povolal ženicha ten vrchní s.

Sk. 27,11. setník více věřil s-i lodi
1 Koř. 12* 28. některé postavil Bůh pónióCníký, S; 
Gal. 4, 2. pod ochráncem! a s-emi jfest 
Žid* 13, 17í povolni buďte s-ůiii svýni
— 24. pozdravtež všfcch s-ů svých

Spravedliv.
Job 9, 2. jak by mohl s. býti před B.
— 15. kterémuž, bych i s. byl, nebudu

odpovídati
— 13,18. vím, že zůstanu s.; 34, 5.
— 15,14. s. býti narozený z ženy?
— 25, 4. jakž by s. býti mohl bídný člověk?
— 33,12. a j, tím nejsi s-iv

ž. 82, 3. utištěného a chudého s-a vyhlašujte
— 143, 2. neboť by nebyl s. před tebou

nižádný živý 
Iz. 43,26. oznam, podlé čeho bys mohl s. býti 
Mat. 12,37. ze slov svých s. budeš 
Hím. 3,28. s. učiněn věrou bez skutků

— 4, 2. byl-li Abraham ze skutků s.
1 Kor. 4, 4. ne skrze to jsem s.

Spravedlivé.
Joz. 9,25. což se s-ého vidí učiniti s námi 
ž. 103, 6. činí, což s-ého j., H.
Mat. 20, 4. co bude s-ého, dám vám; 7.
Luk. 16,11. s. kdo vám svěří?
Sk. 4,19. jest-li to s. před obličejem B.
Ef. 6, 1. poslouchejte rodičů; neboť j. to s. 
Fil. 1, 7. jakož j. mi s. tak smysliti o vás
2 Tes. 1, 6. s. j. u Boha, aby odplaceno bylo
2 Petr 1,13. mám za s., abych vás probuzoval

Spravedlivě.
1 M. 28,22. desátky s. tobě dám
5 M. 1,16. suďte s. mezi mužem a bratrem j.

— 16,20. s. spravedlnosti následovati budeš
1 Sam.14,41. řekl Saul Hospodinu: Ukaž s.
Neh. 9, 33. nebo jsi s. učinil, ale my bezbožně 
Ž. 37, 3. přebývej na zemi, a živ se s.
— 96,10. Hospodin souditi bude lidi s.

Kaz. 2,21. mnohý člověk pracuje uměle a s. 
Iz. 63, 1. jáť jsem, kt. mluvím s.
Jer. 4, 2. budeš-li přisahati náležitě a s.
Luk. 23, 41. my zajisté s. trpíme
Kol. 4, 1. s. a slušně se služebníky nakládejte
Tit. 2,12. abychom s. živi byli na světě
1 Petr 2,23. poroučel tomu, kt. s. soudí
Zj. 19,11. s. soudí i bojuje

Spravedlivost.
Mat. 5,20. nebude-li hojnější s. vaše

Spravedlivý. 
Člověk.

1 M. 18, 23. zdali zahladíš s-ého s bezbožným?
— 24. bude-li 50 s-ých v tom městě

neodpustíš pro 50 s-ých? 26. 28.
2 M. 23, 7. nevinného a s-ého nezabiješ

— 8. dar převrací slova s-ých
4 M. 23,10. ó bych já umřel smrtí s-ých
5 M. 25, 1. s-ého ospravedlní
Job 12, 4. v posměchu j. s. a upřímný
— 17,19. přídržeti se bude s. cesty své
— 22,19. což vidouce s-í, veselí se
— 27* 17. co riajedhá* ta š. óblěčě
— 36, í .  néddvřací od s-ého očí švých 

ž. 1, 6. Atiá cěstu s-ých
— 5* lBí ty H.j požéhhóš slétnu
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Ž. 7,10. s-ého pak abys utvrdil
— 11, 5. H. zkušuje s-ého
■— 14, 5. Bůh j. v rodině s-ého
— 32,11. radujte se v Hosp. a plésejte s-í;
— 33, 1. veselte se s-í v H.; 97, 12.
— 34,16. oči H. obrácené jsou k s-ým
— 18. volaji-li s-í, H. vyslýchá
— 20. mnohé úzkosti jsou s-ého
— 22. kt. nenávidí s-ého, zkaženi budou
— 37,12. zle myslí bezbožník o s-ém
— 16. lepší j. málo, což má s.
— 17. s-é zdržuje H.
— 21. s. milost činí a rozdává
— 23. krokové s-ého od H. spravováni
— 25. neviděl jsem s-ého opuštěného
— 29. s-i ujmou zemi dědičné
— 30. ústa s-ého mluví moudrost
— 32. špehuje bezbožník po s-ém
— 39. spasení s-ých j. od H.
— 52, 8. což s-i vidouce, budou se báti
— 55,23. aniž dopustí, aby pohnut byl s.
— 58,11. bude se veseliti s.; 64, 11.
— 12. v pravdě, žeť má užitek s.
— 68, 4. s-i veselice se, poskakovati budou
— 69,29. se s-ými ať nejsou zapsáni
— 72, 7. zkvete ve dnech jeho s.
— 92,13. s. jako palma kvésti bude
— 94,21. jenž se shlukují proti duši s-ého
— 97,11. světlo vsáto j. s-ým
— 112, 6. v paměti věčné bude s.
— 118,15. hlas spasení v stáních s-ých
— 20. brána H., kt. s-i vcházejí
— 125, 3. sceptrum bezb., nad losem s-ých

aby nevztáhli s-i k neprav, rukou
— 140,14. s-i slaviti budou jméno tvé
— 141, 5. nechť mne bije s.
— 142, 8. obstoupí mne s-i
— 146, 8. H. miluje s-é

Př. 3,33. příbytku s-ých žehná
— 4,18. stezka s-ých jako světlo jasné
— 9, 9. pouč s-ého a bude umělejší
— 10, 3. nedopustí lačněti H. duši s-ého
— 6. požehnáni j. nad hlavou s-ého
— 7. památka s-ého požehnaná
— 11. pramen života jsou ústa s-ého
— 16. práce s-ého j. k životu
— 20. stříbro výborné j. jazyk s-ého
— 21. rtové s-ého pasou mnohé
— 24. čeho žádají s-í, dává B.
— 25. s. j.  základ stálý
— 28. očekáváni s-ých j. potěšeni
— 30. s. na věky se nepohne
— 31. ústa s-ého vynášejí moudrost
— 32. rtové s-ého znají, což B. libého
— 11, 8. s. z úzkosti bývá vysvobozen
— 9. s-i uměním vytrženi bývají
— 10. ze Štěstí s-ých veselí se město
— 11. požehn. s-ých zvýšeno b. město
— 19. s. rozsívá k životu
— 21. símě s-ých uchází toho
— 23. žádost s-ých j. toliko dobrých věci

Př. 11,28. s-í jako ratolest zkvetnou
— 30. ovoce s-ého j. strom života
— 31. s-ému na zemi odplacováno bývá
— 12, 5. myšlení s-ých jsou pravá
— 6. ústa s-ých vytrhuji je
— 7. dům s-ých ostojí
— 10. pečuje s. o život hovádka svého
— 13. s. vychází ze souženi
— 21. nepotká s-ého žádná těžkost
— 26. vzácnější j. nad bližního svého s.
— 13, 5. slova lživého nenávidí s.
— 9. světlo s-ých rozsvětluje se
— 21. s-ým odplatí B. dobrým
— 22. zboží hříš. zachováno bývá s-ému
— 25. s. jí  až do nasycení duše své
— 14,32. naději má i při smrti své s.
— 15, 6. v domě s-ého j. hojnost veliká
— 29. modlitbu s-ých vyslýchá
— 17,15. kdož odsuzuje s-ého, ohavností j. H.
— 26. pokutovati s-ého není dobré
— 18, 5. není dobré, abys převrátil &-ého
— 10. k němu se uteče s. a bude povýšen
— 17. s. zdá se, kdož j. první v své při
— 20, 7. s. ustavičně chodí v upřímnosti
— 21,12. vyučuje B. s-ého na domě bezbož.
— 15. radostí j. s-ému činiti soud
— 26. s. dává a neskoupí se
— 23,24. náramně bývá potěšen otec s-ého
— 24,15. nečiniž úkladů příbytku s-ého
— 16. ač sedmkrát padá s., však povstává
— 25,26. s. před bezbožným vystrčený
— 28, 1. s-í jako mladý lev smělí jsou
— 12. když plésaji s-í, to pěkně sluší
— 28. když hynou bezb., rozmnož, se s-i
— 29, 2. když se množí s-í, veselí se lid
— 7. s. vyrozumívá při nuzných
— 16. s-í spatřují pád jejich
— 27. ohavností s-ým j. muž nepravý 

Kaz. 3,17. bude B. s-ého i bezbožného souditi
— 7,15. bývá s., kt. hyne se spravedlností
— 20. není člověka s-ého na zemi
— 8,14. bývají s-í, jimž se však vede
— 9, 2. případnost s-ého jako bezbožného 

Iz. 3,10. rcete s-ému: Dobře bude
— 5,23. spravedlnost s-ých odjímají
— 24,16. písničky o slávě s-ého
— 26, 7. cesta s-ého j. upřímná

stezku s-ého vyrovnáváš
— 29,21. pro nic utiskují s-ého
— 41, 2. kdo vzbudil od východu s-ého
— 57, 1. s. hyne, a žádný nepřipouští toho 

Ez. 3,20. odvrátil-li by se s. od spravedl
ností; 18, 24. 26. 33, 18.

— 21. pakli bys ty napomenul s-ého, aby
nehřešil s.

— 18,20. spravedlnost s-ého při něm zůstane
— 21, 3. vypléním s-ého i bezbožného; 4.
— 33,12. spravedlnost s-ého nevytrhne

s. nebude moci živ býti
Oz. 14, 9. s-í choditi budou po nich
Ab. 1, 4. bezbdžný obkličuje s-ého



726 Spravedlivý.

Ab. 2, 4. s. z víry své živ bude
Mal. 3,18. uzříte rozdíi mezi s-ým a bezbož.
Mat. 5, 45. déšť dává na s-é i na nespravedl.

— 9,13. nepřišel jsem volatí s-vch;
Mk. 2, 17. Luk. 5, 32. ~

— 10, 41. kdož přijím á s-ého ve jménu s-ého
odplatu s-ého vezme

— 13,17. mnozí proroci a s-í žádali viděti to
— 43. s-í stkvíti se budou jako slunce
— 49. oddělí zlé z prostředku s-ýeh
— 23, 29. ozdobujete hroby s-ých
— 25, 37. tedy odpovědí jemu s-í
— 46. půjdou s-í do života věčného
— 27,19. nic neměj činiti se s-ým tímto

24. čist jsem od krve s-ého tohoto 
Luk. 14,14. b. odplaceno při vzkříšení s-ých

— 15, 7. než nad 99 s-ými, kt. nepotřebují 
Sk. 3,14. vy toho s-ého odepřeli jste se

— 7, 52. kt. předzvěstovali příchod s-ého
— 22,14. aby uzřel s-ého tohoto
— 24,15. bude vzkříšení s-ých i nespr.

Řím. 1,17. s. z víry živ bude; Gal. 3, 11.
žid. 10, 38.

— 4, 5. kt. s-ého činí bezbožníka
— 5, 7. sotva kdo za s-ého umře

1 Tim. 1, 9. s-ému není uložen zákon 
Žid. 12,23. k duchům s-ých dokonalých 
Jak. 5, 6. zamordovali jste s-ého

— 16. mnohoť může modlitba s-ého
1 P etr 3,12. oči Páně na s-é

— 18. trpěl s. za nespravedlivé
— 4,18. poněvadž s. sotva k spas. přichází

2 P etr 2, 8. ten s., bydliv mezi nimi

Spravedlivý. 
Vlastnost.

1 M. 6, 9. Noé muž s., dokonalý
— 7, 1. nebo jsem tě viděl s-ého před sebou

20, 4. zdaž také s. národ zabiješ?
2 M. 9, 27. H-ť j. s., ale já  a lid můj bezbož.
3 M. 19,36. závaží s-é, kámen s., korec s., pintu

s-ou míti budete; 5 M. 25, 15.
Ez. 45, 10.

5 M. 4, 8. kt. by měl ustanovení a soudy s-é
— 16, 18. souditi budou lid soudem s-ým
— 32, 4. Bůh silný, s. a přímý j.

2 Sam. 4,11. zamordovali muže s-ého v domě
2 Kr. 10, 9. s-í jste vy. Aj, já  spuntoval
2 P ar. 12, 6. s-ť j. H.; Pláč 1, 18.
Ezd. 9,15. H. B. Izr., ty jsi s.; Neh. 9 ,8 .33 . 
Job 9, 20. jestliže se za s-ého stavětí budu

— 10,15. pakliť jsem s., ani tak nepozdvihnu
— 27, 5. odstup, abych vás za s-é vysvědčil
— 32, 1. proto že se s. sobě zdál
— 34,17. jenž j. svrchovaně s.
— 35, 7. budeš-li s., čeho mu udělíš?

Ž. 7,10. zkušuješ srdce a ledví, B. s.
— 12. Bůh j. soudce s.; 9, 5.
— 11, 7. H. s. j., spravedlnost miluje
— 19,10. soudové H. praví a k tomu i s-í
— 51, 6. abys s. zůstal v řečech svých
— 112, 4. milosrdný a s.; 116, 5.

Ž. 119,75. že jsou s-í soudové tvoji
— 137. s. jsi H. a upřímý v soudech
— 164. chválím tě ze soudů tvých s-ých
— 129, 4. H. jsa s. zpřetínal prostranky bezb.
— 145,17. s. j. H. ve všech cestách svých 

Př. 8, 8. s-é jsou všecky řeči úst mých
— 15. knížata ustanovují věci s-é

16,13. rtové s-í líbezní jsou králům
— 24,24. kdož říká bezbožnému: S. jsi 

Kaz. 7,16. nebývej příliš s.
Iz. 26, 2. ať vejde národ s.

— 30,18. H. j. Bůh s.
— 45, 21. není Boha s-ého, kromě mne

53,11. ospravedlní s. služebník můj
60,17. představímť úředníky s-é

21. kt. by koli byli s-í, na věky dědičně 
Jer. 11,20. H. zástupů, soudce s.

—- 12, 1. s. zůstaneš, H., povedu-li odpor
— 23, 5. vzbudím Davidovi výstřelek s.;

33, 15.
Ez. 18, 5. byl-li by někdo s., a činil soud

— 23, 45. muži s-í je  souditi budou
Dan. 9,14. s. j. H. Bůh náš ve všech skutcích 
Zach. 9, 9. král tvůj s. a spasení plný 
Mat. 1,19. Jozef, muž je jí  s. jsa

23, 28. zevnitř zdáte se lidem s-í
— 35. aby přišla na vás krev s-á

od krve Ábele s-ého 
Mk. 6, 20. věda Jana býti muže s-ého 
Luk. 1, 6. byli oba s-í před obličejem B.

— 2,25. člověk ten byl s. a nábožný
—. 16,15. ježto se sami s-í činíte před lidmi 
—• 18, 9. kt. v sebe doufali, že by s-í byli

20, 20. špehéře, kt. by se s-ými činili
— 23, 47. jistě člověk tento s. byl 

Jan 5, 30. soud můj s. jest; 8, 16.
— 7, 24. ale s. soud suďte
— 17,25. Otče s.! tebeť svět nepoznal 

Řím. 2, 5. ke dni zjevení s-ého soudu Bož.
— 13. ne ti, kt. slyší zákon, s-í jsou

činitelé zákona s-í budou
— 3, 8. jichž s-é j. odsouzeni
— 10. že není s-ého ani jednoho
— 24. s-í učiněni bývají darmo
— 26. aby on s-ým byl a ospravedlňujícím
— 5,19. s-í učiněni budou mnozí
— 7,12. přikázaní svaté i s-é a dobré 

Fil. 4, 8. kt. koli věci jsou s-é, o těch
2 Tes. 1, 5. zjevný důvod s-ého soudu Božího
2 Tim. 4, 8. kt. dá mi Pán, ten s. soudce 
Tit. 1, 8. biskup má býti s. 
žid. 2, 2. vzalo s-ou odměnu pomsty

11, 4. Abel svědectví obdržel, že j. s.
2 Petr 2, 8. s-ou duši je jich  skutky trápil
1 Jan 1, 9. vérnýť j. Bůh a s.

2, 1. přímluvci máme u Otce, s-ého
— 29. poněvadž víte, že on s. j.
— 3, 7. kdož činí spravedlnost, s. j.

Zj. 15, 3. s-é jsou cesty tvé
— 16, 5. s. jsi, Pane, kt. jsi a kt. byl
— 7. s-í jsou soudové tvoji; 19, 2.
— 22, 11. kdo j. s., ospravedlní se ještě
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Spravedlivější.
1 M. 38, 26. s. j. než já
1 Sam.24, 18. Saul řekl Davidovi: S. jsi nežli já
1 Kr. 2, 32. na dva muže s. a lepší než j. sám 
Job 4,17. může člověk s-ím býti než Bůh?

32, 2. s. pravil býti duši svou nad B.
Ez. 16, 52. s. býti ukazuješ sestry své
Ab. 1,13. bezbožník sehlcuje s-ího než sám j.

Spravedlnost.
1 M. 15, 6. počteno mu to za s.; Ž. 106, 31.

18,19. přikáže synům svým, aby činili s.
— 30, 33. osvědčena bude s. má

5 M. 6, 25. s. míti budeme před H. Bohem
— 9, 4. neříkejž: Pro s. mou uvedl mne H,
— 5. ne pro s. svou ty jdeš; 6.

16, 20. spravedlivě s-i následovati budeš
— 24,13. bude to za s. tobě před II. Bohem
— 33,19. oběti s-i; Ž. 4, 6.; 51, 21.

1 Sam.26, 23. H. navratiž každému za s. jeho
2 Sam. 8,15. činil David soud a s.; 1 Kr. 3, 6.

— 22,21. odplatil mi H. podlé s-i mé; 25.
2 Par. 9, 8. ustanovil tě, abys činil soud a s. 
Job 8, 3. Všemohoucí což by převracel s.?

— 6. napravil by příbytek s-i tvé
— 27, 6. s-i své držím se, aniž se jí pustím
— 29,14. v s. jsem se obláčel
— 31, 6. nechť mne zváží na váze s-i

33,26. navrátí člověku s. jeho
— 35, 2. s. má převyšuje Boží?

Ž. 4, 2. vyslyš mne, Bože s-i mé
— 5, 9. proveď mne v s-i své
— 7, 9. sudiž mne, H., podlé s-i mé
— 18. slaviti budu H. podlé s-i jeho
— 9, 9. onť soudí sám okršlek v s-i
— 11, 7. H. s. miluje
— 15, 2. kdož chodí v upřímnosti a činí s.
— 17, 1. vyslyš, H., s.
— 15. v s-i spatřovati budu tvář tvou
— 18, 21. odplatil mi H. podlé s-i mé; 25.
— 22,32. lidu vypravovati budu s. jeho
— 23, 3. vodí mne po stezkách s-i
— 24, 5. přijm e s. od B. spasitele svého
— 31, 2. pro s. svou vysvoboď mne
— 33, 5. milujeť s. a soud; 45, 8. Žid. 1, 9.
— 35, 24. suď mne podlé s-i své
— 27. kt. mi přejí mé s-i, ať plésají
— 28. můj jazyk ohlašovati bude s. tvou
— 36, 7. s. tvá jako nejvyšší hory 
—■ 37, 6. vyvedeť s. tvou jako světlo
— 40, 10. ohlašoval jsem s. v shromáždění
— 11. s-i tvé neukryl jsem
— 45, 5. šťastně vyjížděj se slovem s-i
— 48, 11. pravice tvá plná j. s-i
— 50, 6. budou vypravovati nebesa s. jeho
— 51,16. budeť prozpěv. jazyk můj o s-i tvé
— 52, 5. raději lež mluvíš než s.
— 65, 6. předivné věci podlé s-i mluvíš
— 69,28. ať nepřicházejí k s-i tvé
— 71, 2. vedlé s-i své vytrhni mne
— 15. ústa má budou vypravovati s. tvou

Ž. 71, 16. připomínati budu tvou vlastní s.
— 19. s. tvá, Bože, vyvýšena j.
— 24. jazyk můj vypravovati b. s. tvou
— 72, 2. aby soudil lid tvůj v s-i
— 85, 11. s. a pokoj dadí sobě políbení
— 12. s. s nebe vyhlédati bude
— 14. způsobí to, aby s. před ním šla
— 88,13. zdaliž přichází s. tvá v zapomenutí
— 89,15. s. a soud j. základem trůnu; 97, 2. 
—. 94,15. až k s-i navrátí se soud
— 20. vynášejí nátisk mimo s.?

96,13. souditi okršlek světa v s-i
— 97, 6. nebesa vypravují o jeho s-i
— 98, 2. před očima národů zjevil s. svou
— 99, 4. s. v Jákobovi ty konáš
— 103,17. s. jeho nad syny synů
— 106, 3. blahoslavení, kt. činí s. každ. času
— 111, 3. s. jeho zůst. na věky; 112, 3. 9.
— 118, 19. otevřetež mi brány s-i
— 119, 7. vyučovati budu právům s-i tvé
— 40. dej, ať jsem živ v s-i tvé
— 121. činím soud a s.
— 123. čekáním na výmluvnost s-i tvé
— 142. s. tvá j. s. věčná

144. s. svědectví tvých trvá na věky 
—. 160. na věky trvá úsudek s-i tvé
— 172. všecka přikázaní tvá jsou s.
—. 132, 9. kněží tvoji ať se zobláčejí v s.
— 143, 1. vyslyš mne pro s. svou
— 11. pro s. svou vyveď z úzkosti duši
— 145, 7. budou o s-i tvé zpívati 

Př. 1, 3. k dosažení vycvičení v s-i
2, 9. tehdy porozumíš s-i a soudu

— 8,18. při mně zboží trvanlivé i s.
— 10, 2. s. vytrhuje od smrti; 11, 4.
—. 11, 5. s. upřímého spravuje cestu jeho 
—. 18. kdož rozsívá s., má mzdu jistou
—. 12, 28. na stezce s-i j. život

13, 6. s. ostříhá přímě chodícího
— 14, 34. s. zvyšuje národ, ale hřích

15, 9. toho, kdož následuje s-i, miluje H.
— 16, 8. lepší j. maličko se s-í
— 12. s-í upevňován bývá trůn; 25, 5.
— 31. koruna jsou šediny na cestě s-i
— 21, 3. vykonávati s. více se líbí H.

21. kdo snažně následuje s-i 
nalézá život, s. i slávu 

Kaz. 3,16. viděl jsem na místě s-i nespr.
5, 8. jestliže bys zadržení s-i spatřil

— 7,15. spravedlivý, kt. hyne se s-í 
Iz. 1, 21. s. přebývala v něm, nyní pak

26. slouti budeš městem s-i
— 5, 7. očekával s-i, a aj, křik
— 16. Bůh ukáže se svátý v s-i
— 11, 4. souditi bude chudé podlé s-i
— 5. s. bude pasem bedr jeho
— 26, 9. obyvatelé okršlku učí se s-i
— 10. (bezbožný) neučí se s-i
— 28, 17. vykonám s. podlé závaží 
—• 32, 1. v s-i kralovati bude král
— 16. a s. na poli úrodném přebývati
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Iz. 32,17. zjeví se skutek s-i pokoj
ovoce s-i pokoj a bezpečnost

— 33, 5. H. náplni Sión soudem a s-í
— 15. ten, kt. chodí v s-i a mluví pravé
— 41,10. podpírati tě budu pravicí s-i své
— 42, 6. já  H. povolal jsem tě v s-i
— 21. mělť H. libost v něm pro s. svou
— 45, 8. oblakové dštěte s.

s. ať spolu vykvete
— 19. já  H. mluvím s. a zvěst, věci pravé
— 24. toliko v H. mám s. a sílu
— 46,12. slyšte, kt. jste dalecí od s-i
— 13. způsobím, aby se přiblížila s. má
— 48, 1. Boha připomínáte, však ne v s-i
— 18. s. tvá jako vlny mořské
— 51, 1. poslouchejte mne, následovníci s-i
— 5. blízko j. s. má
— 6. s. má nezahyne; 8.
— 7. poslouchejte mne, kt. znáte s.
— 54,14. na s-i upevněna budeš
— 56, 1. toto praví H.: čiňte s.

brzo s. má zjevena bude
— 57,12. já  tvou s. oznámím
— 58, 2. jako by byli národ, kt. s. činí
— 8. předcházeti tě zajisté bude s. tvá
— 59, 4. není, ježto by se zasadil o s.
— 14. s. zdaleka stojí
— 16. s. jeho sama je j spodepřela
— 17. oblékl s. jako pancíř
— 61, 3. nazváni budou stromové s-i
— 10. pláštěm s-i přioděl mne
— 11. H. vyvede s. přede všemi národy
— 64, 5. vstříc tomu, kdož činí s.
— 6. roucho ohyzdné všecky s-i naše 

Jer. 5,28. k s-i chudým nedopomáhají
— 9,24. činím milosrdenství, soud i s.
— 22, 3. konejte soud a s.
— 15. když konal soud a s., dobře bylo
— 23, 5. soud a s. konati bude; 33, 15.
— 6. jméno jeho: H. s. naše; 33, 16.
— 31,23. požehnejž tobě, ó příbytku s-i 

Pláč 3,59. dopomoziž mi k s-i
Ez. 3,20. aniž na pamět přijde s. jeho
— 14,14. v s-i své vysvob. by sami sebe
— 18,20. s. spravedlivého při něm zůstane
— 21. činil by soud a s.; 27.
— 22. v s-i své živ bude
— 24. pakli by se odvr. od s-i své;

26. 33, 18.
— 33,12. s. spravedlivého nevytrhne v den
— 13. doufaje v s. svou činil by nepr.

žádná s. jeho nepřijde na pamět
Dan. 4,24. hříchy své s-í přetrhuj

— 9, 7. toběť, ó Pane! přísluší s.
— 18. ne pro nějaké naše s-i
— 24. k přivedení s-i věčné
— 12, 3. kt. k s-i přivozuji mnohé 

Oz. 2,19. zasnoubím tě sobě v s-i
— 10,12. rozsívejte sobě k s-i

až by dštil vám s-í
Am. 5, 7. kt. s-i na zemi zanechávají

Am. 5,24. povalí se s. jako potok silný
— 6,12. proměnili ovoce s-i v pelyněk 

Mich. 7, 9. budu viděti s. jeho
Sof. 2, 3. hledejte s-i, hledejte tichosti
Zach. 8, 8. já  b. jejich Bohem v pravdě a v s-i
Mal. 4, 2. vám vzejde slunce s-i
Mat. 3,15. abychom plnili všelikou s.

— 5, 6. kt. lačněji a žízněji s-i
— 10. kt. protivenství trpí pro s.
— 6,33. hledejte nejprv král. B. a s-i jeho
— 21,32. přišel k vám Jan cestou s-i 

Luk. 1, 6. chodíce ve všech s-ech Páně
— 75. abychom sloužili v svatosti a s-i 

Jan 16, 8. obviňovati bude svět ze s-i; 10.
Sk. 10,35. kdo činí s., příjemný je  jemu

— 13,10. nepříteli vši s-i
— 17,31. souditi bude svět v s-i
— 24,25. když vypravoval (Pavel) o s-i 

ftim. 1,17. s. Boží zjevuje se z víry u víru
— 3,21. bez zákona s. Boži zjevena j.
— 22. s. totiž Boží skrze víru J. Kr.
— 25. k ukázáni s-i své; 26.
— 4, 3. počteno jemu za s.; 5. 9. 11. 22.
— 5. bývá počtena víra jeho za s.
— 13. zaslíbení Abr. skrze s. víry
— 5,21. aby milost kralovala skrze s.
— 6,13. oudy své za odění s-i Bohu
— 16. poslušenství k s-i
— 18. učiněni jste služebníci s-i
— 19. oudy své v službu s-i
— 20. cizí jste byli od s-i
— 9,30. pohané, kt. nenásledovali s-i

dosáhli s-i té, kt. j. z víry
— 10, 3. neznajíce Boží s-i

svou vlastní s. usilujíce vystaviti 
s-i Boži nebyli poddáni

— 5. Mojžíš píše o s-i, kt. j. z zákona
— 6. ta pak s., kt. j.  z víry
— 10. srdcem se věří k s-i
— 14,17. království Boží j. s. a pokoj a

1 Kor. 1,30. Kristus učiněn j. nám s.
— 15,34. prociťte ku konání s-i

2 Kor. 3, 9. přisluhování s-i rozhojňuje se
— 5,21. abychom učiněni byli s-í Boží
— 6, 7. skrze odění s-i na právo i
— 14. jaký j. spolek s-i s nepravostí?
— 9, 9. s. jeho zůstává na věky
— 10. přispořiž úrody s-i vaší
— 11,15. aby se zdáli služebnici s-i 

Gal. 2,21. jestližeť j. ze zákona s.
— 3, 6. počteno jemu to k s-i
— 21. jistě ze zákona byla by s.
— 5, 5. z víry naděje s-i očekáváme 

Ef. 4,24. obléci toho nového člověka v s-i
— 5, 9. ovoce Ducha záleží v s-i
— 6,14. oblečeni jsouce v pancíř s-i 

Fil. 1,11. naplněni jsouce ovocem s-i
— 3, 6. se strany s-i zákonní bez úhony
— 9. nalezen nemající své s-i

s., kt. j. z Boha, a u víře
1 Tim. 6,11. následuj s-i; 2 Tim. 2, 22.
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2 Tim. 3,16. k správě, kt. náleží k s-i
— 4, 8. odložena j. mi koruna s-i

Tit. 3, 5. ne ze skutků s-i, kt. bychom činili 
Žid. 5,13. mléka se drží, nechápá slova s-i

— 7, 2. (Melchis.), kt. vykládá se král s-i
— 11, 7. s-i z víry učiněn j. dědicem
— 33. kt. skrze víru činili s.
— 12,11. rozkošné ovoce s-i přináší 

Jak. 1,20. hněv muže s-i Boží nepůsobí
— 2,23. a počteno j. jemu za s.
— 3,18. ovoce s-i v pokoji rozsívá se

1 Petr 2,24. abychom s-i živi byli
—  3,14. kdybyste i trpěli pro s.

2 Petr 1, 1. pro s. Boha našeho
— 2, 5. Noé, kazatele s-i, zachoval
— 21. lépe nepoznávati cesty s-i
— 3,13. v kt. s. přebývá

1 Jan 2,29. kdož činí s., (z Boha) j. narozen
— 3, 7. kdož činí s., spravedlivý j.
— 10. kdož nečiní s-i, neníť z Boha

Spraven.
2 Par. 24,13. sro j. dílo to skrze ruce jejich 
Ž. 119, 5. ó by s-y byly cesty mé
Př. 4,26. všecky cesty tvé ať jsou s-y 
Luk. 3, 5. budou křivé věci s-y 

Spravení.
Luk. 1,79. k s. noh našich na cestu pokoje 

Spraviti.
5M. 19, 3. s-íš sobě cesty a rozdělíš krajinu 
2Sam .l3, 9. s-te to, ať vyjdou všickni ven

— 20,18. a tak se (všecko) s-í 
ž. 37, 5. onť zajisté všecko s-i 
Kaz. 10,10. lépe může to s. moudrost 
Iz. 16,12. aby se modlil, však nic nes-í
— 19,14. i s-í to, že zbloudí Egypt
— 41, 4. kdo to s-il, povolávaje rodin
— 57,14. vyrovnejte, s-te cestu
— 61, 4. pouště staré s-í
— 62,10. s-te cestu lidu

Jan 1,23. hlas volajícího: S-te cestu Páně 
Kol. 4,16. tento list, s-tež to, ať j. i čten
1 Tes. 3,11. Ježíš Kristus s-iž cestu naši k vám
1 Tim. 3, 5. kdo domu svého s. neumí

Správný.
1 Sam.16,18. syna Izai, též s-ého a krásného

Spravovati.
1 M. 24, 2. kt. s-al všecky věci jeho
— 39,22. cožkoli činiti měli, on to s-al
— 43,16. kt. s-al dům Jozefův; 19. 44, 1.
— 48,15. Bůh, kt. mne s-al po všecken život 

Soud. 18, 6. Hospodin s-uje cestu vaši
1 Sam. 9,17. tenť s. bude lid můj
2 Sam. 6, 3. Uza a Achio s-li ten vůz nový
1 Kr. 21, 7. tak-liž bys s-al království Izr.?
1 Par. 15,22. Chenaniáš s-al, jak by nésti měli 
Job 38,33. můžeš-li s. panování jejich? 
ž. 5, 9. s-uj přede mnou cestu svou

— 37, 23. krokové spravedlivého od H. s-áni
— 65,10. obilé jejich, když ji  tak s-eŠ
— 67, 5. národy s. budeš na zemi

Př. 3, 6. onť s. bude stezky tvé
— 16, 9. ale H. s-uje kroky jeho 

Iz. 44,13. s-uje ji  úhelnicemi
Jer. 10,23. kt. chodí, aby s-al krok svůj

— 29, 8. nes-ujte se sny svými
Luk. 3, 1. když Pontský Pilát s-al Judstvo
2 Tes. 3, 5. Pán s-̂ ujž srdce vaše k lásce Boží
1 Tim. 3, 4. kt. by dům svůj dobře s-al; 12.
— 5,17. předložení, kt. dobře s-u ji 

Zj. 2,27. s. prutem železným; 12, 5.
Sprchnouti.

5 M. 28,40. s-e ovoce s olivy tvé 
Iz. 34, 4. všecko vojsko jejich s-e 
Jer. 8,13. ano i list s-e

Sprostně.
2 Sam.22,27. k sprostnému s. se ukazuješ

Sprostnost.
Př. 2, 7. pavezou j. chodícím v s-i

— 11, 3. s. upřímých vodí je 
Sk. 2,46. s potěšením a s-í srdce
2 Kor. 1,12. že v s-i obcovali jsme

— 9,11. zbohaceni ke všeliké s-i
— 11, 3. svedeny od s-i, kt. j. v Kristu 

Ef. 6, 5. poslušní v s-i srdce; Kol. 3, 22.
Sprostný.

2 Sam.22,27. s-ému spr. se ukazuješ; ž. 18,27. 
Job 1, 1. a muž ten byl s. a upřímý
— 8. jest muž s. a upřímý; 2, 3.

Ž. 116, 6. ostříhá s-ých Hospodin
— 119,130. vyučuje s-é rozumnosti

Mat. 6,22. by oko tvé s-é bylo; Luk. 11, 34.
— 10,16. buďte s-í jako holubice

Sproštěn. Viz: Zproštěn. 
Sprovoditi. Zprovoditi.

1 M. 31,27. ježto bych tě byl vesele s-il
2 M. 15,13. z-íž v milosrdensví svém lid tento
2 Par. 28,15. z-ili na oslích každého nemocného 
ž. 43, 3. to ať mne z-í na horu svatosti

— 60,11. kdo mne z-í až do Idumee? 108, 11. 
Iz. 49,10. slitovník jejich z-í je
Sk. 21, 5. s-ili nás s ženami za město 

Sprovozen.
Iz. 55,12. v pokoji s-i budete 

Sprovozovati.
5 M. 33, 7. k lidu svému je j s-uj 

Spřáhnouti se. 
ž. 106,28. s-li se s modlou Belfegor 

Spřež.
2 Par. 1,17. vodívali s. vozníků z Egypta 

Spřežení.
1 Kr. 19,19. dvanáctero s. před ním 
Job 1, 3. (Job) měl pět set s. volů 
Luk. 14,19. patero s. volů koupil jsem

Spříznění.
Soud. 18, 7. aniž s. jaké s kým měli

Spřízniti se.
1 M. 34, 9. s-ěte se s námi
5 M. 7, 3. nikoli nes-iš »e s nimi
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1 Kr. 3, 1. s-il se Šalomoun s Faraónem
2 Par. 18, 1. Jozafat s-il se s Achabem 
Dan. 11, 6. po některých letech s-í se

Spuntování.
Iz. 8,12. neříkejte: S., když lid praví, s.

Spuntovaný.
Job 9,13. klesli by před ním s-í

Spuntovati se.
2 Kr. 14,19. s-ali se proti němu v Jeruzalémě

15, 25. s-al se proti němu Pekach
— 30. s-al se Ozee proti Pekachovi
— 21, 23. s-ali se služebníci Amonovi
— 24. pobil lid ty, kt. se byli s-ali 

Am. 7,10. s-al se proti tobě Amos
Spustiti.

4 M. 11, 31. křepelky, s-il je na stany
Joz. 2,15. s-ila je oknem po provazu; 18.

8,26. Jozue nes-il ruky své, dokudž
1 Sam.14,19. řekl Saul: Spusť ruku svou

— 19,12. s-ila Míkol Davida oknem
2. 78,28. s-il je do prostřed vojska jejich

— 88, 7. s-ils mne do jámy nejspodnější 
Iz. 19, 2. s-ím Egyptské s Egyptskými 
Jer. 38, 6. s-ili Jeremiáše po provazích; 11. 
Ez. 1,24. když stála, s-ila křídla svá; 25.

— 28, 8. do jámy s-í tě, a umřeš
Zach. 8,10. s-il jsem všecky jedny s druhými 
Mat. 4, 6. jsi-li Syn Boží, s-iž se dolů
Mk. 2, 4. s-ili po provazích dolů ložce 
Luk. 5,19. skrze podlahu s-ili je j s ložem 
Sk. 9, 25. s-ili je j po provaze; 2 Kor. 11, 33.

— 27,17. s-ivše plachtu, tak se plavili
— 28. s-ivŠe olovnici, nalezli hlubokost 

Zj. 14,16. i s-il srp svůj na zem; 19.
Spustiti se.

2 Kr. 2, 2. žeť se tebe nes-ím; 4. 6. 4, 30.
2  Par. 25,27. jakž se s-il Amaziáš H.
£. 22, 9. s-iltě se na H., nechť ho vysvob.

Spustlina.
Ž. 73,18. uvržeš je v s-y 

Spustlý.
Iz. 3, 26. s. na zemi seděti bude

Spustnouti.
Soud. 5, 7. s-ly vsi v Izraeli, s-ly 
Job 15, 34. shromáždění pokrytce s-ne 
Iz. 1, 7. země vaše s-la, města vypálena 
Mat. 12, 25. království rozdělené s-e

Spuštění. Viz: Zpuštění. 
Sraziti.

5 M. 13, 5. aby tě s-il s cesty
Ž. 75,11. všecky rohy bezbožníků s-ím 
Zach. 1,21. s-ili rohy těch národů

Srážeti.
Iz. 26, 5. s-í je až do prachu 

Srdce.
1 M. 6, 5. všeliké myšlení s. jejich zlé

— 8, 21. myšlení*s. lidského zlé j.

1 M. 18, 5. posilníte s. svého, potom půjdete
— 20, 5. v upřímnosti s. učinil jsem to; 6.
— 34, 3. Síchem mluvil k s-i jejímu
— 45,26. i omdlelo s. (Jákobovo)
— 50,21. (Jozef) mluvil k s-i jejich

2M . 4,21. jáť zatvrdím s. jeho; 7, 3. 13. 14.
8, 15. 9, 12. 10, 1.

— 7,23. ani k tomu nepřiložil s. svého
— 8, 32. Farao ztížil s. své
— 14,17. já zatvrdím s. Egyptských
— 25, 2. od člověka, kt. by ze s. dobrovolně
— 28, 29. bude nositi jména synů Izr. na s-i
— 31, 6. v s-i vtipného složil jsem moudrost
— 35,34. dal v s. jeho i to, aby učiti mohl

3 M. 19,17. nebudeš nenávid. bratra svého v s-i
— 26,36. uvedu strach na s. jejich

5 M. 5,29. ó kdyby bylo s. jejich takové
—  6, 5. milovati H. z celého s. svého;

11, 13. 26, 16. Joz. 22, 5.
— 6. budou slova tato v s-i tvém
— 8, 2. aby známé bylo, co j. v s-i tvém

14. aby nepozdvihlo se s. tvé
— 10,16. obřežtež neobřízku s. svého
— 11,18. složte tato slova má v s-i
— 15, 9. aby neb. něco nepravého v s-i tvém

20, 3. nebudiž strašlivé s. vaše
29, 4. nedal vám H. s. k srozumění

— 30, 6. obřeže H. s. tvé a s. semene tvého
— 10. když bys se obrátil celým s-em
— 14. blízko, v ústech tvých a v s-i tvém 

Joz. 5, 1. zemdlelo s. jejich
— 7, 5. rozpustilo se s. lidu jako voda
— 14, 7. oznámil jsem, jakž bylo v s-i mém
— 24,23. nakloňte s-í svých k H.

Soud. 16,15. s. tvé není se mnou
— 18. otevřel mi celé s. své 

Rut 2,13. mluvils k s-i děvky své
1 Sam. 1, 8. proč tak truchlí s. tvé?

— 13. Anna mluvila v s-i svém
— 2,35. kt. vedle s. mého Vše konati bude
— 10, 9. Bůh proměnil s. jeho v jiné
— 26. vojska, jichžto s-í B. se dotekl
— 12,20. 24. služte Hosp. celým srdcem
— 13,14. muže vedle s. svého; Sk. 13, 22.
— 16, 7. ale Hospodin hledí k s-i
— 17, 32. nechť se neleká s. člověka
— 21,12. složil David ta slova v s-i svém
— 25, 37. zmrtvělo v něm s. jeho

2 Sam. 7, 3. cožkoli j. v s-i tvém, učiň;
1 Par. 17, 2.

— 21. podlé s. svého činíš tyto věci
— 13,20. nepřipouštěj toho k s-i
—- 15, 6. obracel k sobě s. mužů Izr.; 13.
— 17,10. reků s., kt. j. jako s. lva
—■ 24,10. padlo to těžce na s. Davidovi

1 Kr. 3, 9. dejž služebníku svému s. rozumné
— 12. dalť jsem s. moudré a rozumné
— 8,38. kdož by jen poznal ránu s. svého
— 39. ty sám znáš s. všech lidí
— 61. budiš tedy s. vaše celé k H-u B-u n.
— 9, 3. aby byly tu oči mé i s. mé
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1 Kr. 10, 2. o všecko, což měla v s-i; 2 P ar. 9 ,1 .
11, 4. nebylo s. jeho celé při H.; 15, 3.

— 14, 8. David následoval mne v celém s-i
— 15, 3. jako bylo s. Davida, otce jeho

2 Kr. 5 ,26. zdaliž s. mé nebylo při tom, když
— 10,15. jest-liž s. tvé přímé

jako j. s. mé se s-em tvým?
— 14,10. pozdvihlo tě s. tvé; 2 Par. 25,19.

1 Par. 12, 17. mé s. také s vámi se sjednotí
— 33. potýkání se bez choulostivosti s.
— 28, 9. služ jemu celým s-em

všecka s. zpytuje Hospodin
— 29,17. známť, že ty zpytuješ s.

z upřímnosti s. obětoval jsem
— 18. zachovejž snažnost s. lidu svého

nastrojuj s. jejich sobě
2 Par. 6, 30. jakž znáš s. jeho

ty sám znáš s. lidská
— 16, 9. kt. jsou k němu s. upřímého 

30,12. tak že jim dal s. jedno
— 19. kdožkoli celým s-em se ustavil 

Neh. 4, 6. měl lid s. k tomu dílu
— 9, 8. nalezl jsi s. jeho věrné 

Job 12, 3. jáť mám s. jako vy
— 22, 22. slož řeči jeho v s-i svém
— 23,16. Bůh zemdlil s. mé
—  27, 6. nezahanbíť mne s. mé nikdy
—  29,13. s. vdovy k plésání jsem vzbuzoval
—  31, 7. za očima mýma odešlo-li s. mé

9. jestliže se dalo přivábiti s. mé
—  36, 5. silný j. a s. udatného
— 34. takéť se i nad tím děsí s. mé
— 41,15. s. jeho tuhé j. jako kámen

2. 4, 8. způsobíš radost v s-i mém
— 7,10. zkušuješ s. a ledví
— 11. spaseny činí upřímé s-em
— 10,17. utvrzuješ s. jejich
—  12, 3. ze s. dvojitého řeči vynáší
—  13, 6. plésati bude s. mé v spasení
—  14, 1. říká blázen v s-i svém; 53, 1.
— 17, 3. zkusils s. mého
— 19, 9. rozkazové H. obveselující s.
—  15. přemyšlování s. mého před tebou
—  20, 5. dejž tobě vše podlé s. tvého
—  21, 3. žádost s. jeho dal jsi jemu
—  22, 27. živo bude s. vaše na věky
— 24, 4. ten kdož j. s. čistého
— 26, 2. přepal ledví má i s. mé
—  27, 3. nebude se lekati s. mé
—  8. o tobě přemýšlí s. mé
— 28, 3. převrácenost j. v s-ích jejich
—  7. v němť j. složilo naději s. mé

protož se veselí s. mé
— 33,11. myšlení s. jeho od národu do pr.
—  15. kt. stvořil s. jednohokaždého
— 21. v něm rozveselí se s. naše
—  34,19. blízko těm, kt. jsou s. skrouš.
— 36, 2. pojišťuje u vnitřnosti s. mého
—  37, 4. dá tobě žádosti s. tvého
—  31. Zákon Boha jeho jest v s-i jeho
— 38, 9. řvu pro úzkost s. svého
— 11. s. mé zmítá se

Ž. 39, 4. hořelo ve mně s. mé
— 40,13. s. mé opustilo mne
— 44, 22. on zná skrytosti s.
— 45, 6. proniknou až k s-i nepřátel král.
— 51,12. s. čisté stvoř mi, ó Bože
— 19. s-em skroušeným, Bože, nezhrzíš
— 55, 5. s. mé bolestí ve mně
— 22. máslo slova jeho, ale v s-i boj
— 57, 8. hotovo j. s. mé, Bože; 108, 1.
— 62, 9. vylévejte před obl. jeho s. vaše
— 11. přibývalo-li by, nepřikládejte s.
— 64, 7. s. člověka hluboké jest
— 11. chlubiti se budou upřímého s.
— 66,18. bychť byl patřil k nepravosti s-em
— 69,21. pohanění potřelo s. mé
— 33. oživě s. jejich
— 73, 1. dobrý těm, kt. jsou čistého s.

—  13. nadarmo v čistotě chovám s. své
— 26. ač tělo i s. mé hyne

skála s. mého Bůh j. na věky
— 78, 37. s. jejich nebylo upřímé před ním
— 84, 3. s. mé i tělo pléše k Bohu živému
— 6. a v jejichž s-i j. stezky kroků jejich
— 86,11. ustav s. mé v bázni jména svého
— 12. budu tě oslavovat z celého s. svého
— 94,15. za ním všickni upřímého s.
— 95, 8. nezatvrzujte s. svého
— 10. lid tento bloudí s-em
— 97,11. radost těm, kt. jsou upřímého s. 
—. 101, 4. s. převrácené odstoupí ode mne
— 102, 5. usvadlo s. mé
— . 104,15. víno, jenž obveseluje s. člověka
— 107,12. ponížil bídou s. jejich
— 109,22. s. mé raněno j. u vnitřnostech
— 112, 7. stálé j. s. jeho a doufá v H.
— 119, 2. kt. ho celým s-em hledají
— 10. celým s-em svým hledám tebe
— 11. v s-i svém skládám řeč tvou
— 32. když ty rozšíříš s. mé

34. ať ho ostříhám celým s-em
— 36. nakloň s. mého k svědectvím svým 

70. zbřidlo jako tuk s. jejich
— 80. budiž s. mé upřímé
— 125, 4. učiň těm, kt. jsou upřímého s.
— 131, 1. nepozdvihlotě se s. mé
— 138, 1. oslavovati tě budu celým s-em
— 139,23. poznej s. mé; zkus mne
— 141, 4. nedopouštěj s-i mému uchýliti se
— 143, 4. u vnitřnosti mé hyne s. mé
— 147, 3. uzdravuje skroušené s-em

Př. 2, 2. nakloníš-li s. svého k opatrnosti
— 10. když vejde moudrost v s. tvé
—. 3, 1. přik. nechať ostříhá s. tvé; 4, 21.
— 3. napiš je na tabuli s. svého
— 5. doufej v H. celým s-em svým
— 4, 4. ať se uchopí výmluvností mých s. tvé
— 23. přede vším ostříhej s. svého
— 6,18. s., kt. ukládá myšlení nepravá
— 21. přivazuj je k s-i ustavičně
— 25. nežádej krásy je jí v s-i svém
— 7,25. neuch. se k cestám jejím s. tvé
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Př. 8, 5. blázni, srozumějte s-em
— 10, 8. moudré s. přijímá přikázaní
— 20. s. bezbožných za nic nestojí
— 11,20. ohavností jsou H. převrácení s-em
— 12,10. s. bezbožných ukrutné j.
— 23. s. bláznů vyvolává bláznovství
— 25. starost v s-i člověka snižuje je (s.)
— 14,10. s. ví o hořkosti duše své
— 13. i v smíchu bolí s.
— 14. nasytí se převrácený s-em
— 30. život těla j. s. zdravé
— 33. v s-ci rozumného moudrost
— 15,11. čím více s. synů lidských?
— 13. s. veselé obveseluje tvář; 17, 22.

pro žalost s. duch zkormoucen
— 14. s. rozumného hledá umění
— 28. s. spravedlivého přemyšluje
— 30. což se zraku naskýtá, obves. s.
— 16, 5. ohavností H. každý pyšného s.
— 9. s. člověka přemýšlí o cestě své
— 23. s. moudrého spravuje ústa
— 17, 3. pec zlata zkušuje; ale s-í H.
— 20. převrácené s. nenalézá toho
— 22. s. veselé očerstvuje jako lék.
— 19,21. mnozí úmyslové v s-i člověka
— 20, 9. kdo říci: Očistil jsem s. své?
— 21, 1. j. s. královo v ruce H.
— 4. Širokost s. jest hříchem
— 22,11. kdo miluje čistotu s.
— 15. bláznovství přivázáno k s-i mlad.
— 23, 7. s. jeho není s tebou
— 17. nechť nezávidí s. tvé hříšníku
— 19. naprav na cestu s. své
— 26. dej mi, synu můj, s. své
— 24, 2. o zhoubě přemýšlí s. jejich
— 12. jenž zpytuje s., nerozumí?
— 17. když by klesl, nechať nepléše s. tvé
— 25, 3. s. králů není žádného vystižení
— 26, 23. rtové protivní a s. zlé
— 28,26. kdo doufá v s. své, blázen j.
— 31,11. dověřuje se jí s. muže jejího 

Kaz. 3,11. žádost světa dal v s. jejich
— 5, 2. nebývej s. tvé kvapné k vynášení
— 7, 2. kdož j. živ, složí to v s-i svém
— 3. zuřivá tvář polepšuje s.
— 4. s. moudrých v domě zármutku

s. bláznů v domě veselí
— 7. dar oslepuje s.
— 22. ví s. tvé, že jsi i ty zlořečil
— 8,11. vroucí j. k tomu s., aby činili zlé
— 9, 3. s. synů lidských plné j. zlého

bláznovství přidrží se s. jejich
— 10, 2. s. moudrého j. po pravici jeho; 8, 5.

s. blázna po levici jeho
— 3. s. jeho nedostatek trpí
— 11, 9. nechť tě obveseluje s. tvé 

Pis. 4, 9. jala jsi s. mé
— 5, 2. spávámť, avšak s. mé bdí
— 8, 6. položíš mne jako pečeť na s. své 

Iz. 1, 5. všecko s. zemdlené

Iz. 9, 9. v vysokomyslnosti s. říkají
— 10, 7. s. jeho j. hubiti národy mnohé
— 29,13. rty ctí mne, s. pak své vzdaluje
— 32, 6. s. jeho skládá nepravost
— 35, 4. rcete těm, kt. jsou bázlivého s.
— 40, 2. mluvte k s-i Jeruzaléma
— 42,25. avšak nepřipustil toho k s-i
— 44,20. s. svedené skloňuje jej
— 46, 8. připusťte to, ó zpronevěřilí, k s-i
— 51, 7. lide, v jehož s-i j. zákon můj
— 57, 1. žádný nepřipouští toho k s-i;

Jer. 12, 11.
— 15. obživuje s. skroušených
— 61, 1. abych uvázal rány skroušen. s-em
— 63, 4. den pomsty v s-i mém
— 66,14. radovati se bude s. vaše; 65, 14. 

Jer. 3,15. dám vám pastýře podle s. svého
— 4,14. obmej od nešlechetnosti s. své
— 18. že dosahá až do s. tvého
— 19. kormoutí se ve mně s. mé
— 5,23. lid tento má s. zarputilé
— 7,31. aniž vstoupilo na s. mé; 32, 35.
— 9,26. dům Izraelský j. neobřezaného s.
— 14,14. lest s. svého prorokují; 23, 26.
— 15, 1. nikoli s. nemohu mí ti k lidu tomu
— 16,12. podlé zdání s. svého zlého; 18, 12.
— 17, 1. vyryt j. na tabuli s. jejich
— 5. od H. odstupuje s. jeho
— 9. nejlstivější j. s. nade všecko
— 10. já Hospodin, kt. zpytuji s.
— 20,12. kt. spatřuješ ledví a s.; 11, 20.
— 23, 9. potříno j. s. mé ve mně
— 16. vidění s. svého mluví
— 24, 7. dám jim s., aby zňali mne

když se obrátí ke mně celým s-em
— 29,13. když mne hledati b. celým s-em
— 31,33. na s-i napíši; žid. 8, 10. 10, 16.
— 32, 40. bázeň svou dám v s. jejich
— 49,16. zklamá tě pýcha s. tvého; Abd. 3.
— 51,50. Jeruz. nechť vstupuje na s. vaše 

Pláč 1,20. s. mé svadne ve mně
— 22. úpění má a s. mé neduživé
— 3,33. netrápíť ze s. svého
— 41. pozdvihujme s-í i rukou k B.
— 5,15. přestala radost s. našeho

Ez. 6, 9. kormoucen s-em jejich smilným
— 11,19. dám jim s. jedno a Ducha nového

odejmu s. kamenné; 36, 26. 
dám s. masité; 36, 26.

— 13, 2. rci prorokujícím ze s. svého
— 18,31. učiňte sobě s. nové; 36, 26.

28, 2. s. podobné s-i Božímu; 6.
— 36,26. dám vám s. nové
— 44, 7. cizozemce neobřezaného s.

Dan. 4,13. s. jeho od lidského ať j. rozdílné 
s. zvířecí nechť dáno jemu; 5, 21.

— 7, 4. s. lidské dáno j. jí
Oz. 2,14. mluviti budu k s-i jejímu
— 4,11. smilství a víno odjímá s.
— 7,11. jako holubice hloupá bez s.
— 10, 2. klade díly s. jejich

732
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Oz. 11, 8. zkormouceno j. ve mně s. mé
— 13, 6. pozdvihlo se s. jejich

Joel 2,13. roztrhněte s. vaše, a ne roucha
Zach. 7,10. zlého neobmýšlejte v s-i

— 12. s. své učinili kámen přetvrdý 
Mal. 4, 6. s. otců k synům a s. synů k otcům 
Mat. 5, 8. blahoslaveni čistého s.

— 28. již zcizoložil s ní v s-i svém
— 6,21. kdež j. poklad váš, tuf j. i s.
— 9, 4. proč myslíte zlé věci v s-ích
— 11,29. jsem tichý a pokorný s-em
— 12,34. z hojnosti s. ústa mluví
— 35. z dobrého pokladu s. vynáší dobré
— 40. takf bude Syn člověka v s-i země
— 13,15. ztučnělo s. lidu tohoto
— 19. což j. vsáto v s. jeho; Mk. 4, 15.
— 15, 8. s. jejich daleko j. ode mne
— 18. ze s. jdou, a tyť poskvrňují
— 19. ze s. vycházejí zlá myšlení
— 18,35. jestliže neodpustíte ze s-í svých
— 19, 8. Mojžíš pro tvrdost s. vašeho
— 22,37. z celého s.; Mk. 12, 30. Luk. 10,27. 

Mk. 6,52. bylo s. jejich zhrublo
8.17. ještě máte oslepené své s.?

— 11,23. a nepochyboval by v s-i svém
— 16,14. trestal nedověru a tvrdost s.

Luk. 1,17. aby obrátil s. otců k synům
— 2,19. věci tyto, skládající je v s-i svém
— 35. aby zjevena byla s-í myšlení

4.18. uzdravovati skroušené s-em
— 8,12. vynímá slovo ze s. jejich
— 15. kt. v s-i ctném a dobrém, slyšíce
— 16,15. Bůhť zná s. vaše
— 21, 34. aby nebyla obtížena s. vaše
— 24,25. zpozdilí s-em k věření
— 32. zdaliž s. naše v nás nehořelo?
— 13, 2. ďábel byl vnukl v s. Jidáše
— 14, 1. nermutiž se s. vaše; 27.
— 16, 6. zármutek naplnil s. vaše
— 22. radovati se bude s. vaše 

Sk. 1,24. Pane, všech s-í zpytateli
— 2, 26. rozveselilo se s. mé
— 37. zkormouceni jsou v s-i
— 4,32. množství věřících bylo jedno s.
— 5, 3. proč naplnil satan s. tvé
— 7,23. vstoupilo na s. jeho, aby navštívil
— 51. tvrdošíjní a neobřezaného s.
— 8,21. s. tvé není upřímné
— 22. zda by odpuštěno to myšlení s.
— 37. věříš-li celým s-em, slušíť
— 13,22. syna Jesse, muže podlé s. svého
— 14,17. naplňuje potěšením s. naše
— 15, 9. věrou očistiv s. jejich
— 16,14. jejíž s. otevřel Pán
— 21,13. plačíce a trápíce s. mé

Rím. 1,21. zatmíno j. nemoudré s. jejich
— 24. Bůh vydal je v žádosti s. jejich
— 2,15. dílo zákona napsané na s-ích
— 5, 5. láska Boží rozlita v s-ích našich
— 8, 27. ten, kt. j. zpytatel s-í, zná
— 10,10. s-em se věří k spravedlnosti

1 Kor. 2, 9. ani na s. lidské nevstoupilo
— 4, 5. zjeví rady s-i

2 Kor. 3 ,15. zástěra je položena na jejich s-i
— 6,11. s. naše rozšířeno jest
— 7,15. s. jeho k vám j. příchylnější
— 9, 7. jedenkaždý, jakž uložil v s-i 

Ef. 3 ,17 . aby Kr. přebýval v s-ích vašich 
Fil. 1, 7. že vás v s-i mám í ve vězení
— 4, 7. pokoj Boží hájiti bude s-í vašich 

Kol. 3,16. zpívajíce v s-i svém Pánu; Ef. 5,19.
— 22. sloužíce v sprostnosti s.

1 Tes. 2, 4. Bohu, kt. libuje s. naše
— 17. zbaveni byvše vás tělem, ne s-em

2 Tes. 3, 5. Pán spravujž s. vaše k lásce
1 Tim. 1, 5. konec přikázání j. láska ze s. čist.
žid. 3 ,10 . tito vždycky bloudí s-em

— 12. aby v někom z vás nebylo s. zlé
— 4,12. rozeznává myšlení i mínění s.
— 10,16. dám zákony své v s. jejich 
—- 22. přistupmež s pravým s-em

očištěná s. od svědomí zlého
— 13, 9. aby milostí upevněno bylo s.

Jak. 1,26. ale svodí s. své
— 4, 8. očisťte s., kt. jste dvojité mysli

1 Petr 1,22. z čistého s. jedni druhé milujte
— 3, 4. ten skrytý s. člověk
— 15. Pána Boha posvěcujte v s-ích

2 Petr 1,19. až by dennice vzešla v s-ích vašich
— 2,14 . s. majíce vycvičené v lakomství

1 Jan 3,19 . před obličejem jeho spokojíme s.
— 20. potupovalo-lit by nás s. naše

Bůh, kt. j. větší, nežli s. naše
— 21. jestližeť by nás s. nepotupovalo 

Zj. 2 ,23 . žeť jsem já Zpytatel ledví i s.

Srdečně.
Ez. 25, 6. dupal nohou, a veselil se s.

Srdečný.
Řím. 2 ,29 . obřezání maje s-é v duchu 

Srna.
5 M. 14, 5. jisti budete: S-u, kamzíka
2 Sam. 2,18 . čerstvý na nohy jako s. v poli
1 Par. 12, 8. podobni s-ám v rychlosti 
Př. 5 ,19 . laně milostné a s-y utěšené

— 6, 5. vydři se jako s. z ruky
Pis. 2, 7. zavazujiť vás přísahou skrze s-y

— 9. podobný j. milý můj s-ě 
Iz. 13,14. bude jako s. zplašená

Srotiti se.
4 M. 14, 35. kt. se s-ilo proti mně
— 27, o. kt. se s-ili pvoti H. v rotě Ch.

Srovnání.
2 Kor. 6,15. jaké s. Krista s Beliálem

3rovnati.
1 M. 34,15. jestliže se chcete s. s námi 
Př. 25, 9. s-ej při svou s bližním svým 
Luk. 19, 44. se zemí s-a jí tě, i syny tvé

Srovnávati se.
Sk. 15,15. s tím se s-a jí i řeči prorocké
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Srozumění.
5 M. 29, 4. nedal vám H. srdce k s.
Job 6, 24. poslužte mi k s.
Ž. 32, 8. já  tobě k s. posloužím 
Iz. 28,15. říkáte: S peklem máme s.

— 18. s. vaše s peklem neostojí
—■ 19. sám strach tomu k s. poslouží 

Dan. 9, 22. slouže mi k s., mluvil se mnou 
Srozuměti.

Job 26,14. hřímání moci jeho kdo s-í?
Ž. 2 ,10. protož, králové, nyní s-ějte

49,21. neus-í-li sobě, podobný hovadům 
—■ 50, 22. s-ějtež tomu vy, kt. se zapomínáte
— 73,17. tu jsem s-ěl poslední věci je jich
— 94, 8. vy blázni, kdy s-íte?

Mat. 13, 14. slyšeti budete, ale nes-íte
— 15. neslyšeli a srdcem nes-ěli
— 51. s-ěli-li jste tomuto všemu?

Mk. 9, 32. oni nes-ěli; Luk. 2, 50. 9, 45. 
ftim. 15,21. ti, kt. neslýchali, s-ějí

Srozumitelně.
Neh. 8, 8. čtli v zákoně Božím s.
1 Kor. 14,19. raději pět slov s. promluviti 

Srozumitelný.
1 Kor. 14, 9. nevydali-li byste s-ých slov

Srozumívání.
Ž. 64,10. k s. dílu jeho příčinu dadí 

Srozumívati.
Ž. 36, 4. přestal s., aby dobře činil 
Př. 28, 5. lidé zlí nes-ají soudu 
Iz. 1, 3. Izrael nezná, lid můj nes-á

42, 20. hledě na mnohé věci, však nes-ívá 
Oz. 4,14. lid, kt. sobě nes-á, padne

Srp.
5 M. 23,25. s-em nebudeš žiti obilí bližního 
Iz. 2, 4, zkují oštípy své v s-y; Mich. 4, 3. 
Jer. 50,16. vypleňte i držícího s. v čas žně 
Joel 3,10. skujte s-y své v oštípy

— 13. přičiňte s.; nebo uzrálo obilé
Mk. 4, 29. když sezrá úroda, ihned přičiní s. 
Zj. 14, 14. s. ostrý; 17. 18.

15. pusť s. svůj a žni
— 16. spustil s. svůj; 19.

Srst.
2 M. 25, 3. 4. s-i kozí; 26, 7. 35, 26. 36, 14.

4 M. 31, 20.
Zach. 13, 4. aniž oblekou sukně ze s-í 
Mk. 1, 6. byl odín s-mi velbloudovými

Sršeň.
2 M. 23, 28. 5 M. 7, 20. Joz. 24, 12.

Ssaditi. Viz: Sesaditi. 
Ssáti.

5 M. 32, 13. učinil, aby ssál med ze skály 
—• 33,19. hojnost mořskou s. budou

1 Sam. 7, 9. vzav Samuel beránka, kt. ssál 
Job 20, 16. jed hadů lítých s. bude 
Iz. 60, 16. nebo s. budeš mléko národů 

prsy králů s. budeš

Iz. 66, 11. s. budete, a sytiti se z prs potěšení
— 12. budete s., na rukou pěstováni 

Ssednouti, ssiliti se atd.
Viz: Sesednouti, sesiliti se atd. 

Sšeptávati se.
Ž. 41, 8. s-ají se spolu proti mně všiekni 

Sšikovaný.
2 Sam.10, 9. vida Joáb proti sobě s-aný boj 
Jer. 6,23. s-í jako muž k boji; 50, 42.
Joel 2, o. jako lid silný s. k bitvě

Sšikovati se.
Jer. 50, 14. s-ujte se proti Babylonu 
Ez. 21,22. aby s-al hejtmany 

Sšívání.
Kaz. 3, 7. čas roztrhování a čas s.

Stádce.
Ž. 74, 1. prchlivost proti s-i pastvy tvé?

19. na s. chudých svých nezapomínej 
Jer. 13,17. zajato bude s. Hospodinovo

— 20. kdež j. s. ozdoby tvé
Mich. 7,14. pasiž lid svůj, s. dědictví svého 
Zach. 9, 16. vysvobodí H. jakožto s. lid svůj 
Luk. 12, 32. neboj se, ó maličké s.

Stádo.
1 M. 4, 4. z prvorozených věcí s-a svého

— 29, 2. uzřel studnici v poli a tři s-a ovcí
— 30, 40. své s. postavil obzvlášť
— 32, 16. s. od s-a ať jde opodál

5 M. 28, 18. prvorozené skotů i s-a bravů tvých 
1 Sam.17, 20. D. zanechav s-a při strážném 
1 Kr. 20, 27. jako dvě malá s-a koz 
Job 21,11. vypouštějí jako s. maličké své

— 24, 2. s., kt. mocí zajali, pasou
Ž. 77,21. vedl jsi jako s. lid svůj; 78, 52.
— 80, 2. pozoruj, kt. vodíš Jozefa jako s.
— 95, 7. my jsme s. rukou jeho 

Př. 27, 23. pečuj o s-a svá
Kaz. 2, 7. k tomu i s-a skotů a bravů veliká 
Pis. 4, 1. vlasy tvé jako s-a koz; 6, 4.
Iz. 13,14. jako s., když není, kdo by je shrom.
— 40,11. jako pastýř s. své pásti bude 

60, 6. s. velbloudů přikryje tě
7. všecka s-a Cedarská shromáždí se

— 61, 5. cizozemci pásti budou s-a vaše 
Jer. 10,21. s. pastvy je jich  rozptýleno j.

— 13,20. kdež j. to s., kt. dáno bylo
— 31,10. ostříhati ho bude jako pastýř s-a
— 33, 13. ještě procházívati bu(Jou s-a
— 50, 8. buďte jako kozlové před s-em 

Ez. 34, 2. zdaliž pastýři nemají s-a pásti?
— 3. zabíjíte; s-a však nepasete
— 6. bloudí s. mé po všech horách
—  8. s. mé bývá v loupež

pasou sami sebe; s-a mého nepasou
10. budu vyhledávati s-a mého z ruky
12. jakož shledává pastýř s. své 

tak shledávati budu s. své
— 15. já pásti budu s. své
— 22. vysvobodím s. své, aby neb. v loupež
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Ez. 36,38. jako s. k obětem atd., tak města 
pustá budou plná stád lidí 

Am. 7,15. mne vzal, když jsem chodil za s-em 
Sof. 2,14. i budou uprostřed něho léhati s-a 
Zach. 11, 7. jsem pásl vás chudé toho s-a
— 11. právě poznali chudí toho s-a
— 17. běda pastýři, kt. opouští s.

Mat. 8,30. s. vepřů; Mk. 5, 11.
— 26,31. rozprchnout se ovce s-a

Luk. 2, 8. stráž noční držíce nad svým s-em 
Sk. 20,28. buďtež sebe pilni i všeho s-a
— 29. nebudou odpouštěti s-u

1 Kor. 9, 7. kdo pase s., a mléka od s-a nejí? 
1 Petr 5, 2. paste s. Boží
— 3. příkladem jsouce s-u

Stáhnouti.
3 M. 1, 6. s-e kůži s oběti zápalné
Iz. 28,20. krátké lůže, že se nebude moci s.

Stahování.
Job 38, 31. zdali můžeš s. Orionovo rozvázati?

Stachyn.
ftím. 16, 9. pozdravte S-a mého milého

Stáj.
1 M. 33,17. a dobytku svému zdělal s-e
4 M. 32,16. s-e stádům zde vzděláme
— 24. stavějte s ê pro dobytky své

1 Sam.24, 4. přišel k s-ím ovcí blízko cesty
2 Par. 9,25. měl Šalomoun 4000 s-í koni
— 32,28. měl s-e pro všeliká hovada 

Sof. 2, 6. bude krajina pomořská místo s-í

Stále.
Ž. 89,22. bude s ním s. ruka má

Stálý.
4 M. 30,12. s-í budou vŠickni slibové její
5 M. 12, 23. buď s., abys krve nejedl
1 Sam. 2,35. vzdělám jemu dům s.; 25, 28.
2 Sam. 7,16. trůn tvůj bude s. až na věky 
1 Kr. 2, 45. stolice Davidova s-á před H.
1 Par. 28, 7. bude-li s. v ostříhání přikázání
2 Par. 1, 9. H. Bože, budiž s-é slovo tvé 
Est. 3, 4. bude-li s. v svých slovích
ž. 33, 4. všeliké dílo jeho s-é
— 89,29. smlouva má s ním s-á bude
— 112, 7. s-é j. srdce jeho a doufá v H.

Př. 10,25. spravedlivý j. základ s.
Iz. 33,16. vody jeho s-é budou 
Jer. 33, 6. hojnost pokoje a to s-ého 
Dan. 9,26. bude boj s. všelijak do vyplénění 
Mal. 2, 4. aby byla s-á smlouva s Léví 
Sk. 23,11. budiž s., Pavle!
1 Kor. 15, 58. s-í buďte a nepohnutelní 
Žid. 9,17. kšaft těch, kt. zemřeli, s. j.

Stan.
1 M. 4,20. Jábal otec přebývajících v s-ích
— 9,21. obnažil se u prostřed s-u svého
— 12, 8. Béthel, kdežto rozbil s. svůj
— 13,12. Lot podav s-ů až k Sodomě
— 18, 1. (Abraham) Seděl u dveří s-u
— 24,67. uvedl ji Izák do s-u Sáry

1 M. 25,27. byl muž prostý a v s-ích bydlil
3 M. 8,17. vně za s-y; 13, 46. 5 M. 23, 12.
— 23, 42. v s-ích zůstanete za sedm dní
— 24,14. vyveď toho ruhače ven ze s-ů; 23.

4 M. 11,27. Eldad a Medad prorokují v s-ích
— 12,15. vyloučena jest Maria ven z s-ů
— 16,26. odstupte od s-ů bezb. mužů těchto
— 25, 8. všed za mužem Izrael, do s-u

5 M. 16,13. slavnost s-ů; 16. 31, 10.
— 23,14. H. chodí u prostřed s-ů tvých 

Joz. 7,22. a aj, bylo to skryto v s-u 
Soud. 4,21. vzala Jáhel hřeb od s-u
— 8,11. táhna cestou bydlících v s-ích
— 15, 9. rozbivše s-y proti Judovi

1 Sam. 4,10. každý do s-u svého; 2 Sam. 18,17.
2 Sam. 6,17. u prostřed s-u, kt. ji rozbil
— 11,11. Izrael i Juda zůstávají v s-ích
— 20, 1. k s-ům svým, ó Izraeli! 1 Kr. 12,16.
— 22,12. temnosti vůkol sebe jako s-y 

1 Kr. 20,12. pil i králové v s-ích; 16.
Job 11,14. bydliti v s-ích svých nešlechetnosti
— 15,34. oheň spálí s-y oslepených dary
— 20,26. zle se povede i pozůstalému v s-u
— 22,23. vzdálíš-li nepravost od s-ů svých
— 29, 4. přívětivost B. byla v s-u mém 

Ž. 27, 3. s-y své proti mně rozbili
— 5. schová mne v skrýši s-u svého
— 31,21. skrýváš je jako v s-u před jazyky
— 69,26. v s-ích jejich kdo by obýval, ať není
— 78,55. přebývala v s-ích jejich pok. Izr.
— 118,15. hlas prokřikování v s-ích

Pis. 1, 5. jsemť černá jako s-ové Gedarští
Jer. 10,20. s. můj popléněn j.
— 35, 7. v s-ích-přebývejte po všecky dny
— 37,10. tiť ze s-ů svých povstanou 

Dan. 11, 45. rozbije s-y paláce svého
Luk. 16, 9. aby přijali vás do věčných s-ů
Sk. 18, 3. řemeslo jejich bylo s-y děla ti
žid. 11, 9. v s-ích přebývaje s Izákem
— 13,11. pálena bývají vně za s-y
— 13. vyjděmež k němu ven ze s-ů 

Zj. 20, 9. a obklíčili s-y svátých

Stánek.
1 M. 9,27. aby bydlil v s-cich Semových
— 13, 3. kdež byl s. jeho, mezi Béthel

2 M. 15, 2. protož s. vzdělám jemu
— 25, 9. jakž já ukazuji podobenství s-u
— 33, 7. ven choditi musil k s-u úmluvy
— 40, 34. přikryl oblak s. úmluvy

3M. 8,33. ze dveří s-u nevycházejte; 10, 7.
— 9,23. všel M. s Aronem do s-u úmluvy
— 23,34. slavnost s-ů; 2 Par. 8, 13. Ezd. 3,4.

Zach. 14, 16. 18.
4 M. 14,10. sláva H. ukázala se nad s-em
— 17, 8. přišel Mojžíš do s-u svědectví
— 24, 5. jak velmi krásni jsou s-ové tvoji

5 M. 31,15. ukázal se H. v s-u v sloupě 
Joz. 18, 1. a tu (v Sílo) postavili s. úmluvy
1 Kr. 8, 4. přenesli truhlu H. a s. úmluvy
2 Par. 1, 3. v Gabaon byl s. shromážděni B. 
Neh. 8,14, bydlili synové Izraelští v s-ích
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Job 5,24. shledáš, žeť s. tvůj bude bezpečný
— 8,22. s-u lidi bezbožných nebude
— 11,18. s. roztáhneš i bezpečně spáti budeš
— 18, 6. světlo se zatmi v s-u jeho
— 14. uchváceno ze s-u jeho doufáni
— 15. v s-u jeho hrůza bydleti bude
— 36,29. vyrozumi-li kdo zvuku s-u jeho?

2. 15, 1. H., kdo bude přebývá ti v s-u tvém?
— 18,12. udělal vůkol sebe s. svůj
— 19, 5. slunci rozbil s. na nich
— 27, 5. tu mne ukryje v s-u svém
— 61, 5. buduf bydliti v s-u tvém
— 74, 8. vypálili všecky s-y Boha
— 76, 3. v Sálem j. s. jeho
— 78,60. s., kt. postavil mezi lidmi
— 67. pohrdl s-em Jozefovým
— 84,11. nežli přebývali v s-ich bezbožníků
— 91,10. aniž se přiblíží rána k s*u tvému
— 132, 3. nevejdu do s-u domu svého 

Př. 14,11. s. upřímých zkvetne
Iz. 4, 6* s-em k zastěňování ve dne
— 16, 5. seděti bude na něm stále v s-u
— 38,12. stěhuje se jako s. pastýřský 

Jer. 30,18. přivedu zajaté s-ů Jákobových 
Pláč 2, 6. (Pán) zkazil s. svůj
Am. 9,11. v ten den zdvihnu s. Davidův
Zach. 12, 7. zachová H. i s-y Judské
Mat. 17, 4. uděláme tuto tři s-y; Mk. 9, 5.
Jan 7, 2. byl blízko svátek židovský s-ů
Sk. 7,43. nosili jste s. Molochův
— 44. s, svědectví měli otcové naši
— 15,16. vzdělám zase s. Davidův 

2Kor. 5, 1. zemského přebýváni s. zbořen
— 4. kt. jsme v tomto s-u, lkáme 

2id. 8, 2. služebník pravého toho s-u
— 9, 2. nebo udělán byl s. první
—  3. za druhou pak oponou s., kt. sloul
— 8. dokudž první s. trval
— 11. skrze větší a dokonalejší s.
— 21. s-u i nádob krvi pokropil
— 13,10. nemají práva, kdož s-u slouží

2 Petr 1,13. dokudž jsem v tomto s-u
— 14. brzké j. složení s-u mého

Zj. 13, 6. aby se jménu jeho rouhala i s-u
— 15, 5. otevřín byl chrám s-u svědectví
— 21, 3. aj, s. Boži s lidmi

Stání.
1 Kr. 4,26. měl Šalomoun 40.000 koni na s. 

Stanouti.
2M. 34, 2. s-eš přede m^ou na vrchu hory
5 M. 19,15. s-e slovo; Mat. 18, 16. 2 Kor. 13, 1.
Job 15,29. nezbohatneť aniž s-e moc jeho
2. 24, 3. kdo s-e na místě svátém jeho?
Př. 10,25 tak nes-e bezbožníka
Iz. 11,10. s-e za korouhev národům
— 66,22. tak s-e símě vaše a jméno vaše 

Ez. 26,21. budeš k hrůze, když tě nes-e 
Ag. 2, 6. Duch můj s-e u prostřed vás 
Zach. 14, 4. s-ou nohy jeho na hoře Olivet. 
Mat. 12,25. dům proti sobě rozdělený nes-e
— 26. kterak s-e král. jeho? Luk. 11, 18.

Mat. 12,41. muži NinivetŠti s-ou na soudu
Mk. 13, 9. před králi s-ete pro mne
Luk. 11,31. královna od poledne s-e na soudu
film. 14,10. s-eme před stolici Kristovou

Stanoviště.
2M. 17, 1. po s-ích svých vedle rozkazu H. 
Joz. 4, 8. přinesli je na první s.

Starati se.
1 Sam. 9,20. o oslice nic se nes-ej
— 10, 2. otec tvůj s-á se o vás 

2Sam.l7, 3. o lid ty se nic nes-ej 
Př. 31,25. nes-á se o časy potomní 
Jer. 17, 8. a v rok suchý nes-á se
Dan. 3,16. my se nes-áme o to, co bychom 
Mat. 6,28. o oděv proč se s-áte?
Mk. 13,11. nes-ejte se, co byste mluvili
Luk. 12,26. proč se o jiné věci s-áte?
— 21,14. abyste se nes-ali, odpovídati

Starodávní.
1 Par. 4,22. ty věci jsou s.
2. 44, 2. o skutcích za dnů s-ich
— 68,34. kt. se vznáší nad nebem nebes s-ich 

Iz. 43,18. na s. věci se neohlédejte
— 51, 9. probuď se, jako za dnů s-ich
— 58,12. vzdělají pustiny s.

Jer. 5,15. přivedu na vás národ s.
Pláč 2,17. řeč, kt. přikazoval ode dnů s-ich
Ez. 25,15. zhoubu uvodice z nenávisti s.
Am. 9,11. vzdělám jej jako za dnů s-ich
Mal. 3, 4. jako za let s-ich

Starodávno.
1 Sam. 9, 9. za s-a v Izraeli tak říkával každý 

za s-a sloul vidoucí 
2. 74, 2. jehož jsi od s-a dobyl
— 12. jsi ty král můj od s-a
— 77,12. divné činy tvé od s-a 

Iz. 41, 26. kdo oznámí od s-a
Jer. 31, 3. za s-ať se mi ukazoval H.
Pláč 5,21. dny naše, jakž byli za s-a 
Mich. 5, 2. jehož východové jsou od s-a

Starost.
Stáří.

1 M. 15,15. v s-i dobré; 25, 8.
— 24,36. porodila v s-i své syna
— 37, 3. v s-i své zplodil jej
— 48,10. oči Izr. mdlé byly pro s.

1 Kr. 14, 4. pošly mu oči pro s. jeho
— 15,23. ve věku s-i své byl nemocný 

2. 71, 9. nezamitejž mne ve věku s-i
— 18. do s-i a Šedin neopouštěj mne 

Iz. 46, 4. až i do s-i já sám ponesu

Péče.
1 Sam. 9, 5. aby neměl s-i o nás 
Job 39,16. tak j. bez s-i (pštros)
2. 10, 7. pod jazykem jeho trápeni a s.
Př. 12,25. s. v srdci člověka snižuje je

Starostlivý.
Kaz. 7,17. nebuď příliš s.
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Starožitnost.
Iz. 23, 7. s. jeho ode dnů starodávních 

Starý.
1 M. 19, 4. osuli se od mladého až do s-ého
2 M. 10, 9. s ditkami i s s-ými našimi půjdeme
3 M. 19,32. cti osobu s-ého a boj se Boha svého
— 26,10. s-é úrody vyprázdníte

5 M. 4,32. ptej se na dni s-é; 32, 7.
Rut 1,12. jsem již s-á k vdáni 
1 Kr. 1,15. král pak již byl velmi s.
2Kr. 17,34. do dnes činí vedle obyčejů s-ých 
Neh. 3, 6. bránu s-ou opravovali; 12, 39.
Job 8, 8. vzeptej se věku s-ého
— 21, 7. proč k věku s-ému přicházejí?
— 32, 7. myslil jsem: S-í mluviti budou 

Pis. 7,13. všecky rozkoše, nové i s-é 
Dan. 7, 9. S. dnů posadil se
— 13. Syn člověka k S-ému dnů přišel
— 22. až přišel S. dnů 

Mat. 5, 21. říkáno j. s-ým; 27. 33.
— 9,17. vína nového do nádob s-ých;

Luk. 5, 37. Mk. 2, 22.
— 13,52. kt. vynáší nové i s-é věd

Mk. 2,21. nového nepřišívá k rouchu s-ému 
Luk. 1,18. nebo já s. jsem
— 5,39. ale díť: S-é lepši jest!

Jan 3, 4. kterak můž naroditi se, s. jsa?
Sk. 21,16. vedouce Mnázona, s-ého učedlníka 
film. 6, 6. že s. člověk náš s ním ukřižován
1 Kor. 5, 7. vyčisťtež s. kvas
2 Kor. 3,14. zástěra v čítáni s-ého zákona
— 5,17. s-é věci pominuly, aj nové 

Ef. 4,22. obcováni podlé s-ého člověka 
Kol. 3, 9. když jste svlékli s-ého člověka
1 Tim. 5, 2. s-ých žen jako matek (napomínej) 
Filem. 9. prosím, jsa takový, Pavel s.
2 Petr 1, 9. zapom. se na očištěni s-ých hříchů 
Zj. 12, 9. svržen j. had s.
— 20, 2. chopil hada toho s-ého

Starší.
1 M. 50, 7. s. domu jeho a s. země Eg.
2 M. 3,18. půjdeš ty a s. Izr. ku králi 
3M. 4,15. položí s. shromážděni ruce své
4 M. 11,16. kt. znáš, že jsou s. v lidu
— 24. shromáždiv 70 mužů ze s-ích lidu
— 25. vzav z ducha, dal 70 s-ím
— 36, 1. s. z čeledi synů Galád

5 M. 21, 2. vyjdou s. tvoji a měřiti budou
— 6. všickni také s. toho města 

Joz. 24,31. i po všecky dny s-ich po Jozue
1 Sam.15,30. vždy mne cti před s-imi lidu
— 16, 4. ulekše se s. města, vyšli

2 Sam.12,17. s. domu jeho přišli k němu
1 Kr. 2,22. on jest bratr můj s. nežli já
2 Par. 22, 1. všecky s. pobil houf lotříků 
Neh. 13,11. protož domlouval jsem se na s.
Job 32, 4. proto že s. byli věkem než on 
Př. 31,23. když sedá s s-imi země
Jer. 26,17. povstali někteří z s-ích té země 
Ez. 8,12. co s. domu Izr. činí ve tmě 
Mat. 15, 2. proč přestupují ustanovení s-ích?

Mat. 16,21. že musí mnoho trpěti od s-ích
— 21,23. přistoupili před. kněži a s. lidu
— 26, 3. tehdy sešli se předni kněži i s.;

47. 57. 59.
Mk. 7, 3. držíce ustanoveni s-ich; 5.
Luk. 7, 3. poslal k Ježíšovi s. židovské
— 15,25. byl syn jeho s. na poli 

Sk. 4, 8. Knížata lidu a s. Izraelští!
— 11,30. což i učinili, poslavše k s-ím
— 14,23. a zřídivše jim s. po církvích
— 15, 2. aby Šli k apošt. a s-ím do Jeruzal.
— 4. přijati jsou od církve a od apoštolů

a s-ích
— 23. napsavše: apoštolé a s. a bratři
— 16, 4. ustanoveni od apoštolů a od s-ich
— 17, 8. zbouřili obec i s. města
— 20,17. povolal k sobě s-ich církve 
—. 21,18. a tu se byli všickni s. sešli

1 Tim. 5, 1. s-iho netresci, ale napomínej
— 4,14. s vzkládáním rukou s-ich
—- 5,19. proti s-imu žaloby nepřijímej 

Tit. 1, 5. abys ustanovil po městech s.
Jak. 5,14. zavolej s-ích sboru, ať se modli
1 Petr 5, 1. s-ích prosím já spolustarši
— 5. mládenci, buďte poddáni s-im

2 Jan 1. s. v Kristu vyvolené paní i synům j.
3 Jan 1. s. Gáiovi milému, kt. já miluji

Stařec.
5 M. 28, 50. ani s-e nebude šanovati
— 32, 7. vzeptej se s-ů svých, a povědí tobě

1 Sam. 2,31. s-e v domě tvém; 32.
1 Kr. 12, 8. opustil radu s-ů; 2 Par. 10, 13. 
Ezd. 3,12. s-i, kt. viděli prvnější dům 
Job 12,12. při s-ich j. moudrost
— 20. (Bůh) soud s-ům béře
— 15,10. i šecÚvýť i s. mezí námi j.
— 29, 8. s-i povstávali a stáli
— 32, 6. já jsem nejmladši, vy pak jste s-i
— 9. aniž s-i rozuměji soudu

ž. 105,22. s-e jeho vyučoval moudrosti
— 107, 32. v radě s-ů chválí jej
— 119,100. i nad s-e opatrnější jsem
— 148,12. s-i s ditkami, chvalte jméno H.

Př. 17, 6. koruna s-ů jsou vnukové
— 20,29. okrasa s-ů jsou šediny

Iz. 3, 1. 2. odejme od Judy mudrce i s-e
— 5. zpurně se postaví dítě proti s-i
—  9,15. s. a vzácný člověk j. hlava
— 24,23. před s-i svými slavně
— 47, 6. s-e jsi obtížila jhem svým
— 65,20. nebude tam více ani s-e, kt. by 

Pláč 1,19. s-i moji v městě pomřeli
— 5,14. s-i sedati v branách přestali.

Joel 2,28. s-i vaši sny mivati budou; Sk. 2,17. 
Zach. 8, 4. ještěť sedati b. s-i na ulicích Jer. 
Tit. 2, 2. s-i ať jsou střízliví
Zj. 4, 4. na těch trůnich 24 s-ů; 10.
— 5, 5. jeden z s-ů řekl mi: Neplač
— 6. mezi těmi s-i Beránek stoji
— 7,11. andělé stáli okolo trůnu a s-ů
— 14, 3. píseň novou před těmi s-i
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Statečně.
1 M. 32,28. s. zacházel s Bohem i lidmi
2 Sam. 3, 6. Abner s. zastával domu Saulova 
Př. 31,29. mnohé ženy s. sobě počínaly 
Jon. 1,13. muži li s. táhli, chtíce k břehu 
Juda 3. abyste s. bojovali o víru

Statečný.
2 M. 18,21. vyhledej muže s-é 
1 Kr. 1,52. bude-li muž s., nespadneť vlas 
Př. 12, 4. žena s-á j. koruna muže svého
— 31,10. ženu s-ou kdo nalezne?

Jer. 48,14. silní jsou a muži s-í k boji

Statek.
1 M. 24,10. měl všecken s. pána svého 
3M. 25,10. jedenkaždý k s-u svému; 27.
4 M. 16,32. pozřela je i všecken s. jejich
5 M. 11, 6. stany jejich se vším s-em jejich 
Soud. 14,15. abyste našeho s-u dostali
2 Sam. 19,29. ty a Síba rozdělte se s-em 
Job 5, 5. shltí násilník s. takových
Ž. 62,11. s-u přibývalo-li by, nepřikládejte
Př. 3, 9. cti H. ze s-u svého
— 10, 3. H. s. bezbožných rozptýlí
— 12,27. bedlivý s-u drahého nabude
— 13, 7. dělaje se chudým, má s-u mnoho
— 11. s. zle dobytý umenšovati se b.
— 19, 4. s. přidává přátel množství
— 28, 8. kdo rozmnožuje s. svůj lichvou
— 22. závistivý chvátá k s-u
— 29, 3. kdož k nevěstkám, mrhá s.

Kaz. 5,11. kde j. mnoho s-u, mnoho i těch
— 7,11. dobrá j. moudrost se s-em

Pis. 8, 7. dáti všecken s. za takovou milost
Jer. 17,11. kdož dobývá s-u s křivdou
— 48, 7. že doufáš v s-u svém 

Mat. 19, 22. nebo měl s-u mnoho
—• 24, 47. nade vším s-em; Luk. 12, 44.
— 25,14. poručil jim s. svůj

Mk. 10,23. jak nesnadně ti, kt. s-y mají
— 24. nesnadné j. doufajícím v s. vjiti 

Luk. 8, 3. posluhovaly jemu ze s-ů svých
— 43. na lékaře vynaložila všecken s.
— 12,15. ne v rozhojnění s-u život záleží
— 19. máš mnoho s-u složeného
— 15,12. dej mi díl s-u, kt. mně náleží

i rozdělil jim s.
— 13. tam rozmrhal s. svůj
— 30. kt. prožral s. tvůj s nevěstkami
— 16, 1. jako by mrhal s. jeho
— 18,24. jak nesnadně ti, kdož s-y mají
— 19, 8. polovici s-u svého dávám chudým 

Sk. 2, 45. prodávali vladařství a s-y
— 5, 1. Ananiáš se Zafirou prodal s.

1 Kor. 13, 3. vynaložil na pokrmy všecken s.
Gal. 6, 6. sdílejž se vším s-em
Žid. 10, 34. rozchvátáni s-ů jste strpěli
1 Jan 3,17. kdo by měl s. tohoto světa

Státi.
1 M. 24, 31. požehnaný H-ův, proč bys stál vně?
— 41,17. že jsem stál na břehu potoka

2 M. 3, 5. na kt. stojíš, země svátá j.
— 7,15. stůj naproti němu při břehu
— 14,13. stůjte a vizte spaseni Hospodin.
— 17, 6. já s. budu před tebou na skále
— 18,19. stůj ty za lid před Bohem
— 19,17. lid stál dole pod horou
— 33, 8. stál každý u dveří stanu svého

3 M. 19,16. aniž s. budeš na hrdlo bližnímu 
4M. 14, 14. oblak tvůj stál nad nimi
— 16,48. stál mezi mrtvými a živými
— 22,24. anděl H. stál na stezce
— 34. že stojíš proti mně na cestě

5M. 5, 5. já jsem stál mezi H. a mezi vámi
Joz. 4,10. stáli u prostřed Jordánu
— 10,13. stál měsíc, dokudž nepomstil se

stálo slunce u prostřed nebe
1 Sam. 3,10. přišel Hospodin a stál
— 16,21: David stál před Saulem
— 22. nechť David stoji přede mnou

2 Sam. 1,10. stoje nad ním, zabil jsem ho
— 3,17. stáli jste o to, aby David králem
— 15,24. Abiatar stál, dokudž lid nepřešel

1 Kr. 8,55. stoje, dobrořečil všemu shromáždění
— 10, 8. služebníci, kt. stoji před tebou
— 13, 24. osel stál podlé něho, lev také stál 

2Kr. 5, 9. Náman stál u dveří domu Elizeova
— 23, 3. stoje král na místě vyšším

1 Par. 9,33. i v noci k své povinnosti musili
2 Par. 6, 3. všecko shromážděni Izr. s-lo 
Ezd. 4,24. s-lo tak až do 2 léta Daria 
Neh. 7,65. dokudž by nestál kněz s Urim
— 9, 2. stojíce vyznávali hříchy své 

Job 23,13. při čem stojí, kdo jej odvrátí?
— 31,13. nechtěl-li jsem s. k soudu 

ž. 1, 1. na cestě hříšníků nestojí
— 20, 9. povstali jsme a zmužile stojíme
— 26,12. noha má stojí na rovině
— 38,13. kt. stojí 0 bezživostí mé
— 78,13. s-ly vody jako hromada
— 82, 1. Bůh stojí v shromáždění Božím
— 109, 6. protivník ať mu stojí po pravici
— 31. protože stojí po pravici nuznému
— 119,90. utvrdil jsi zemi, a tak stojí
— 91. vedlé úsudků tvých stojí to vše
— 125, 3. nebude s. sceptrum bezbožníků 

Př. 10,20. srdce bezbožných za nic nestojí
— 25, 6. na místě velikých nestůj 

Iz. 3,13. stojíť H. k rozsudku
— 21, 8. stojím na stráži ustavičně
— 66, 2. ruka má učinila a jí stojí všecko 

Jer. 15,19. aby stál před obličejem mým
— 17,25. s. bude toto město až na věčnost
— 23,18. kdož stál v radě H.?
— 22. byť byli s-li v radě mé

Ez. 1,21. když s-la, s-la také kola; 10, 17.
— 3,23. sláva H. s-la tam
— 33,26. stojíte na meči svém
— 43, 6. muž stál podlé mne

Dan. 2,31. obraz veliký stál naproti tobě
— 44. samo pak s. bude na věky
— 7,10. lOOOkrát 100.000 stálo před ním
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Dan. 10,11. stůj na mistě svém 
Nah. 2, 8. stůjte, stůjtel avšak žádný
Zach. 3, 5. anděl Hospodinův tu stál
Mat. 2, 9. hvězda s-la, kdež bylo děťátko
— 6, 5. a na úhlech ulic stojíce
— 20, 6. ani stojí, zahálejíce

pročež tu stojíte zahálejíce?
— 24,15. ana stoji na místě svátém

27,11. Ježíš pak stál před vladařem
Mk. 3,24. nemůže s. království to; 25. 26.

13,14. ana stojí, kdež by s. neměla 
Luk. 4,39. stoje nad ní, přimluvil zimnici
— 6, 8. stůj v prostředku. A on vstav, stál
— 7,38. stojeci ze zadu u noh jeho
— 18,11. Farizeus stoje, takto se modlil
— 19, 8. stoje Zacheus, řekl

Jan 1,26. uprostřed vás stojí, jehož neznáte
— 8, ;9. ta žena u prostřed stojeci
— 44. byl vražedlník a v pravdě nestál
— 11,42. pro zástup, kt. okolo stojí
— 19,25. s-ly u kříže Ježíšova
— 20,11. Maria s-la u hrobu vně
— 19. přišel Ježíš a stál uprostřed; 26. 

Sk. 1,11. co stojíte, hledíce do nebe?
— 3, 8. zchytiv se stál a chodil
— 8,38. rozkázal s. vozu
— 23, 4. ti, kt. tu s-li, řekli: Nejv. knězi zloř.
— 6. pro naději k soudu stojím; 26, 6.
— 25,10. před stolicí císařovou chci s.
— 26,16. vstaň a stůj na nohách svých
— 22. s pomocí B. do dnešního dne stojím
— 27,24. před císařem máš s.

ftím. 5, 2. věrou k milosti, kt. stojíme
— 11,20. ale ty věrou stojíš
— 14, 4. Pánu svému stojí aneb padá

1 Kor. 10,12. kdo se domnívá, že stojí
— 14, 1. stůjtež o lásku
— 16,13. bděte, stůjte u víře

2 Kor. 1,24. věrou stojíte 
Gal. 5, 1. v svobodě stůjte
Ef. 5,10. o to stojíce, což by se líbilo P.
— 6,11. s. proti útokům dábelským
— 13. odolati v den zlý, a s.
— 14. stůjtež, majíce podpásaná bedra 

Fil. 1,27. že stojíte v jednom duchu
— 3,19. kt. o zemské věci stojí
— 4, 1. tak stůjte v Pánu, milí 

Kol. 1,17. všecko jím stojí
— 4,12. abyste s-li dokonalí

1 Tes. 3, 8. jestliže vy stojíte v Pánu
2 Tim. 2,19. pevný základ Boží stojí 
Jak. 2, 3. řekli byste: Ty stůj tamto
1 Petr 5,12. pravá milost Boží, v kt. stojíte 
Zj. 3,20. aj, stojimť u dveří a tluku
— 7, 9. ani stojí před trůnem
— 8, 2. 7 andělů, kt. stojí před oblíč. B.
— 12, 4. ten drak stál před ženou
— 14, 1. Beránek stál na hoře Sión
— 19,17. anděla, an stojí ve slunci

Státi se.
1M. 1, 7. a s-lo se tak; 9. 11. 15. 24. 30.

1 M. 4, 3. stalo se, že obětoval Kain
— 8. stalo se, když byli na poli
— 15, 1. s-lo se slovo H. k Abramovi
— 22,20. když se tyto věci s-ly; 1 Kr. 21, 1.
— 40,20. stalo se v den narozeni Faraonova
— 41,13. s-lo se, jakž vykládal nám

5 M. 18,22. však by se toho nes-alo
Joz. 5,13. stalo se, když byl na poli Jericha
— 21, 45. všecko se tak s-lo, (jak mluvil H.) 

Soud. 20, 3. kterak se stala nešlechetnost ta?
1 Sam. 3, 2. stalo se jednoho dne, když Eli ležel
— 4,16. co se tam s-lo? 2 Sam. 1, 4.
— 17. porážka veliká s-la se; 2 Sam. 18, 7.
— 10,11. což se to s-lo synu Cis?
— 15,10. s-lo se slovo H. k Samuelovi 

2Sam.l3, 35. vedle řeči služ. tvého se s-lo
— 17,23. že se nes-alo vedle rady jeho

1 Kr. 6,11. s-la se řeč H. k Šalomounovi
— 17, 2. s-lo se slovo H. k Eliášovi

1 Par. 17, 1. stalo se, když bydlil David
2 Par. 11, 4. ode mne s-la se věc tato
Est. 1,19. nechť se stane výpověď královská
— 5, 6. jaká j. žádost tvá? s-neť se; 7, 2. 

Job 3,25. čehož jsem se lekal, stalo se mi 
Ž. 33, 9. on řekl a s-lo se
— 105,19. když se zmínka s-la o něm
— 106,32. až se i Mojžíšovi zle s-lo pro ně
— 118,23. od H. s-lo se to a jest divné 

Kaz. 8, 7. jak se stane, kdo mu oznámí?
Iz. 7, 7. nestaneť se a nebude toho

21,11. strážný, co se stalo v noci?
— 41,22. nechť nám oznámí, což se s. má
— 50,11. od ruky mé toto se vám stane
— 65,24. s-ne se, že než volati budou 

Jer. 26, 9. s-ne se jako Sílo domu tomuto
— 42,17. tak se s-ne všechněm těm mužům 

Ez. 12,25. kterékoli slovo promluvím, s-ne se
— 38,16. v potomních dnech s-ne se 

Dan. 4,14. řeč žádosti svátých stane se 
Abd. 15. jakž jsi činil, tak se stane tobě 
Jon. 1, 4. s-la se bouře veliká na moři 
Zach. 12, 9. s-ne se v ten den; 13, 2.
Mat. 5,18. až se všecky věci s-nou; 24, 34. 

Mk. 13, 30. Luk. 21, 32.
— 8,13. jakž uvěřil, staň se tobě
— 24. bouře veliká s-la se; Mk. 4, 37.
— 9,29. podlé víry vaší staň se vám
— 11, 1. s-lo se, když přestal Ježíš
— 12, 45. tak se s-ne i tomuto pokolení
— 13, 53. s-lo se, když dokonal; 19,1.26,1.
— 15,28. staniž se tobě, jakž chceš
— 16,22. nikoli nestane se tobě toho
— 18,19. staneť se jim od Otce mého
— 21,42. ode Pána s-lo se toto
— 26,42. staniž se vůle tvá!
— 28, 2. zemětřesení s-lo se veliké

Mk. 1,11. hlas stal se s nebe; Luk. 3, 22.
— 9, 7. i stal se oblak; Luk. 9, 34.
— 10,32. počal jim praviti, co se jemu má š.
— 11,23. věřil by, že se s-ne

s-neť se jemu, což by koli řekl
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Mk. 11,24. věřte, že vezmete a s-neť se vám
— 14, 4. proč ztráta masti této s-la se? 

Luk. 1, 34. kterak se to s-ne?
— 38. s-niž mi se podlé slova tvého
— 2,15. vizme tu věc, kt. se s-la
— 3, 2. s-lo se slovo Páně k Janovi
— 5,17. s-lo se v jeden den, že učil
— 11, 1. s-lo se, když se na jednom m. modlil
— 14, 1. s-lo se, všel do domu nějak. kn.
— 22. s-lo se, jakž jsi rozkázal
— 19, 9. dnes spasení stalo se domu
— 22,24. stal se svár mezi nimi
— 42. ne má vůle, ale tvá staň se
— 24,12. divě se sám v sobě, co se to s-lo 

Jan 13,19. pravím, prvé než by se s-lo; 14, 29.
abyste, když se s-ne; 14, 29.

— 15, 7. proste, a s-neť se vám 
Sk. 2, 2. stal se rychle zvuk s nebe
— 6, 1. s-lo se reptání Heků proti židům
— 11,19. souženi, kt. se s-lo pro Štěpána
— 13,12. uzřev, co se s-lo, uvěřil 

19,23. s-la se nemalá bouřka
— 34. stal se jednostejný všech hlas
— 20,22. nevěda, co mi se v něm má s.
— 21,14. staň se vůle Páně

ftím. 3,24. vykoupení, kt. se s-lo v Kr. J.
1 Kor. 7,36. tak by se s. mělo
— 10, 6. ku příkladu nám se s-ly 

Gal. 4,24. kt. věci u figuře se staly
2 Tim. 2,18. že by se již s-lo vzkříšení
Jak. 2,13. odsouzeni bez milosrdenství s-ne 
1 Petr 1,10. o milosti, kt. se vám státi měla 
Zj. 12, 7. stal se boj na nebi
— 16,17. hlas z trůnu řkoucí: S-lo se
— 21, 6. i di mi: Stalo se

Stav.
Iz. 22,11. udělali jste s. mezi dvěma zdmi 
1 Kor. 7, 9. nechať v s. manželský vstoupí

lépeť j. v stav manželský vstoupiti

Stávati.
Job 14,12. dokudž nebes s-á 
ž. 72, 7. dokudž měsíce s-á
— 134, 1. kt. s-áte v domě H.; 135, 2.

Př. 22,29. před králi s-á,
nes-á před nepatrnými 

Iz. 21, 8. na stráži s-ám v každičkou noc 
Dan. 1,19. s-ali před králem

Stávati se.
1 Sam. 9, 6. cožkoli praví, všecko se tak s-á 

Staven.
5 M. 13,16. nebude více s-o (město)

Stavení.
1 Par. 22, 2. s. domu Božího; 2 Par. 24, 27. 
Ezd. 1, 5. aby Šli k s. domu H.
Kaz. 3, 3. čas bořeni a čas s.
Ez. 40, 5. změřil s.; 41, 15.
Mat. 24, 1. ukázali jemu s. chrámové
Mk. 13, 1. pohleď, kteraké kameni a jaké s.
— 2. vidíš tato tak veliká s.?

2 Kor. 5, 1. s. od Boha máme, příbytek ne ruk.

Ef. 2, 21. na němž všecko s. příslušně vzd. 
žid. 9, l í .  K. přišed skrze Stánek, ne tohoto s. 
Zj. 21,18. bylo s. zdi jeho jaspis 

Stavějící.
Luk. 6, 48. podoben j. člověku s-ímu dům, kt. 

Stavětí.
1 M. 4,17. Kain s-ěl město
— 11, 5. to město a věži, kt. stavěli
— 8. přestali s. města toho

3 M. 26, 1. ani kamene malovaného nes-ějte
5 M. 6,10. města, kterýchžs nes-1; Joz. 24,13. 
Joz. 6,26. kt. by povstal, aby s-ěl město Jer.
2 Sam. 7, 5. zdaliž ty mi s. budeš dům?
1 Kr. 5, 5. úmysl mám s. dům; 2 Par. 6, 7.
— 6, 2. dům, kt. s-ěl Šalomoun Hospodinu
— 7, 1. s-ěl Šalomoun dům svůj za 13 let
— 8,17. uložiltě s. dům jménu H.; 2 Par. 6,7.
— 19. nebudeš s. toho domu; 2 Par. 6, 9.
— 15,17. Báza s-ěl Ráma; 22. 2 Par. 16, 6.

1 Par. 17, 4. ne ty s. mi budeš dům; 22, 8.
2 Par. 2, 1. umíniv Šalomoun s. dům jménu H.
— 3, 1. začal s. Šalomoun domu H.; 2.
— 27, 3. Jotám na zdi Ofel mnoho s-ěl 

Ezd. 1, 3. nechať s-í dům H. Boha Izr.
— 4, 2. budeme s vámi s.
— 5, 2. počali zase s. domu Božího
— 8. dílo to spěšně se s-i

Neh. 2,17. poďtež a s-ějme zeď Jeruz.
— 3, 1. stavěli bránu bravnou
— 4, 3. nechť s-ějí, však liška přiběhna 

Job 12,14. jestliže on boří, nemůže zase s-íno
— 20,19. dům zloupil a nes-ěl ho 

ž. 127, 1. nebude-li H. s. domu
nadarmo usilují ti, kt. s-ějí jej 

Př. 30,26. králíkové s-ějí v skále dům svůj 
Jer. 1,10. abys s-ěl a štěpoval
— 5,26. s-ějí osidla, lidi lapají
— 22,13. kdož s-í dům svůj s útiskem
— 29, 5. s-ějte domy a osazujte se; 28.

Ez. 16,31. s-ěje sobě vysoké místo na rozcestí
0 z. 11, 3. ježto jsem já na nohy stavěl Ef. 
Ab. 2,12. běda tomu, kt. s-í město krví 
Sof. 1,13. s-ějí domy, a nebudou v nich bydliti 
Ag. 1, 8. s-ějte dům tento
Zach. 6,15. a budou s. chrám H-ův 
Mal. 1, 4. nechť s-ějí, a já budu bořiti 
Mat. 5,15. aniž svíce s-ějí pod kbelec 
Luk. 6, 49. kt. s-i dům svůj bez gruntu
— 8,16. ani s-í pod postel, ale na svícen s-í
— 14, 30. tento člověk počal s., a nemohl
— 17,28. ve dnech Lo t: štěpovali, s-ěli

1 Kor. 3,10. základ jsem zal.; jiný na něm s-í
jedenkaždý viz, jak na něm s-í

— 12. s-í-liť kdo na ten základ zlato
— 14. zůstane-liť dilo, kt. na něm s-ěl

Stavětí se.
1 Sam.17,16. Filistinský s-ěl se po 40 dní 
Job 9,20. jestliže se za spravedl. s. budu 
Ž. 80, 5. dokudž se přísně s. k modlitbám 
Př. 25, 6. nes-ěj se za znamenitého
— 26, 24. rty svými za jiného se s-í
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Stavitel.
2Kr. 22, 6. je obraceli na s-e; 2 Par. 34, 11. 
Ezd. 3,10. když zakládali grunty s-é chrámu 
Neh. 4, 5. že tě popouzeli v s-ích 
2. 118,22. kámen, k t zavrhli s-é
— 147, 2. s. Jeruzaléma Hospodin

Ez. 27, 4. s-é tvoji dokonale tě ozdobovali 
Mk. 12,10. kámen, kt. zavrhli s-é; 1 Petr 2, 7. 
1 Kor. 3,10. jako moudrý s., základ jsem 
2id. 3, 3. čím větší má čest s. nežli dům
— 11,10. jehožto řemeslník a s. j. Bůh

Staviti.
4 M. 10, 36. když s-ína byla, říkával 

Stavovati se.
2Kr. 4, 8. Elizeus s-al se tam a jídal chléb

Stéblo.
1 M. 41, 5. 7 klasů ze s-a jednoho; 22.
Job 13,25. zdaliž s. suché stíhati budeš
— 41,19. v s. obraci se jemu kameni
— 20. za s. počítá střelbu

2. 83,14. ať jsou jako s. před větrem
Oz. 8, 7. ani s-a žádného miti nebudou 

Stehéniko.
3 M. 11,21. jisti b. ty, kt. mají s-a

Stehno.
1 M. 32,25. obrazil jej v příhbi s-a jeho
— 32. žily, kt. j. ve vrchním příhbi s-a

2 M. 28,42. od bedr až do s-en budou
Stesknouti se.

Iz. 43,22. nýbrž steskloť se se mnou, 6 Izr. 
Stezka.

4 M. 22,24. anděl H. stál na s-ce
Job 8,13. tak s-y zapominajicich se na B.
— 13,27. šetříš všech s-ek mých
— 18,10. léčka jeho na s-ce
— 19, 8. s-y mé temnostmi zastřel
— 22,15. šetřiš-liž s-y věku předešlého
— 28, 7. k čemuž s-y nezná žádný pták
— 30,12. protřeli ke mně s-y nešlechetnosti
— 13. mou s-u zkazili

2. 8, 9. cožkoli chodí s-ami mořskými
— 17, 4. vystřihal jsem se s-y zhoubce
— 23, 3. vodí mne po s-ách spravedlnosti
— 25, 4. s-ám svým vyuč mne
— 10. všecky s-y H. milosrdenství
— 27,11. veď mne po s-ce přimé
— 77,20. s-y tvé skrze vody veliké
— 84, 6. v jejichž srdci jsou s-y kroků jejich
— 119, 9. jakým způsobem očisti s-u svou?
— 128. s-y bludné nenávidím

Př. 1,15. zdrž nohu svou od s-y jejich
— 2,13. kt. opouštějí s-y přimé
— 18. a k mrtvým s-y její
— 20. stezek spravedlivých abys ostřihal
— 3, 6. onť spravovati bude s-y tvé
— 17. všecky s-y její pokojné
— 4,11. vedu tě s-ami přímými
— 14. na s-u bezbožných nevcházej
— 18. s. spravedlivých jako světlo jasné
— 5, 6. s-u života snad bys zvážiti chtěl?

Př. 5,21. on všecky s-y jeho váži
— 7,25. aniž se toulej po s-ách jejich
— 8,20. s-ou spr. prostředkem s-ek soudu
— 12,28. cesta s-y je jí nesmrtelná j.

Iz. 2, 3. budeme choditi po s-ách jeho
— 3,12. cestu s-ek tvých ukrývají
— 26, 7. s-u spravedlivého vyrovnáváš
— 30,11. svozujte od s-y, nechať se vzdáli
— 40, 3. přímou učiňte na pustině s-u B.
— 42,16. slepé po s-ách, kt. neuměli
— 43,16. H., kt. způsobuje na vodách s-u
— 58,12. slouti napravovatel s-ek k bydleni
— 59, 8. s-y své převracejí tajně 

Jer. 6,16. vyptejte se na s-y staré
— 18,15. chodice s-ami cesty neprotřené 

Pláč 3, 9. s-y mé zmátl
Dan. 4,34. s-y jeho jsou soud
Oz. 2, 6. aby s-ek svých nalézti nemohla
Mat. 3, 3. přímé s-y; Mk. 1, 3. Luk. 3» 4.

Stežeje.
1 Sam. 2, 8. Hospodinovy jsou s. země 
Př. 26,14. dvéře se obracejí na s-ích svých 

Stěhovati se.
Iz. 38,12. přebýváni mé s-uje se ode mne 
Ez. 12, 3. s-uj se ve dne před očima jejich 

Stěna.
3M. 14,39. rána na s-ách domu
1 Sam.18,11. prohodím Davida a i do s-y; 19, 10.
— 19,10. udeřilo kopí v s-u
— 25,22. až kt. moči na s-u; 1 Kr. 14, 10.

2 Kr. 9,33. pokropena j. krvi její s.
— 20, 2. obrátil tvář svou k s-ě; Iz. 38, 2.

2. 62, 4. jako s. nachýlená jste
Pis. 2, 9. aj, on stoji za s-ou naši 
Iz. 59,10. makáme jako slepí s-u 
Ez. 8, 7. a aj, díra jedna byla v s-ě
— 13,10. jeden ustavěl s-u hliněnou
— 15. není více té s-y
— 33,30. mluvívají o tobě za s-ami
— 43, 8. kladli s-u mezi mnou a sebou 

Dan. 5, 5. prstové psali na s-ě paláce
Am. 5,19. spolehna rukou na s-u, uštkl by ho 
Sk. 23, 3. s-o zbílená!

Štěnice.
2 M. 8,16. 17. 18. 2. 105, 31.

Stěsnění.
Job 36,16. na širokost, kdež není s.

Stěží.
1 Sam.23,20. ó králi, přitáhni s.
Est. 3,15. vyjeli poslové s. s poručením 

Stěžovati.
1 M. 21,12. nes-uj sobě o dítěti
— 45, 5. nes-ujte sobě toho, že jste mne

4 M. 11, 1. lid s-al a stýskal sobě
Stíhající.

Iz. 30,16. rychlejší budou s. vás 
Stíhati.

1 M. 14,15. Abram s-al je
5M. 19, 6, přítel zabitého s-aje vražedlníka



742 Stíhati —  Stkvíti se.

1 Sam.25, 29. byť povstal člověk, aby tě s-al
— 31, 2. s-ali Filistinští Saule

Neh. 9,11. jenž je s-ali, uvrhl jsi do hlubin 
Job 13,25. stéblo suché s. budeš?
— 30,15. s-aji jako vítr ochotnost mou 

ž. 7, 6. nechať s-á nepřítel duši mou
— 31,16. z ruky těch, kt. mne s-a*jí
— 34,15. pokoje, a s-ej jej; 1 Petr 3, 11.
— 83,16. ty je vichřicí svou s-ej
— 119,143. souženi a nátisk mne s-aji
— 142, 7. od těch, jenž s-aji mne
— 143, 3. s-á. nepřítel duši mou 

Př. 13,21. hříšníky s-á neštěstí
Jer. 17,18. nechť jsou zahanbeni, kt. mne s-ají
— 20,11. kt. mne s-ají, zurážejí se 

Pláč 3,66. s-ej v prchlivosti a vyhlaď je 
Ez. 35, 6. také tě krev s. bude
Oz. 8, 3. nepřítel jej s. bude
Am. 1,11. s-á mečem bratra svého
Nah. 1, 8. nepřátely Boži s. budou temnosti

Stihnouti.
Ef. 3,18. abyste mohli s. se vš. svátými 

Stín.
1 M. 19, 8. poněvadž vešli pod s. střechy mé 
Soud. 9,15. odpočívejte pod s-em mým
— 36. s. hor vidíš, jako nějaké lidi 

2Kr. 20, 9. postoupil s. o 10 st.; Iz. 38, 8.
Neh. 13,19. když byly v s-u brány Jer.
Job 7, 2. jako služebník, kt. touží po s-u
— 8, 9. dnové naši jako s.; 1 Par. 29, 15.
— 14, 2. (člověk) utíká jako s. a netrvá
— 17, 7. lidové moji s-u jsou podobni
— 40,17. dříví s. dávající s-em jej přikrývá 

ž. 17, 8. v s-u křidel svých skrej mne
— 36, 8. v s-u křídel tvých doufají
— 39, 7. tak pomijí člověk jako s.
— 57, 2. v s-u křidel tvých schráním se
— 63, 8. v s-.u křídel tvých prozpěvovati b.
— 91, 1. v s-u Všemohoucího odpočívá ti
— 102,12. dnové moji jako s. nachýlený
— 109, 23. jako s. ucházeti musím
— 144, 4. dnové jeho jako s. pomíjející 

Kaz. 6,12. dnů života j., kt. pomíjejí jako s.
— 7,12. v s-u moudrosti a v s-u stříbra
— 8,13. dnové jeho minou jako s.

Pis. 2, 3. v s-u jeho žádostivá seděti
— 17. až by utekli s-ové ti; 4, 6.

Iz. 16, 3. připrav s. svůj u prostřed poledne
— 30, 2. aby doufali v s-u Egyptském
— 32, 2. jako s. skály veliké
— 49, 2. v s-u ruky své skryl mne
— 51,16. s-em ruky své přikryl jsem tě 

Jer. 6, 4. běda nám, že se roztáhli s-ové 
Pláč 4,20. v s-u jeho živi budeme
Ez. 17,23. v s-u ratolestí jeho bydliti
— 31, 6. v s-u jeho sedali; 17.
— 12. vystoupili ze s-u jeho národové 

Jon. 4, 5. Jonáš seděl pod ni v s-u
Mk. 4,32. pod s-em jeho mohou hnízda dělati 
Sk. 5,15. aby aspoň s. jeho stínil 
Kol. 2,17. jsou s. věcí budoucích

Žid. 8, 5. podobenství a s-u nebeských věcí
— 10, 1. zákon, maje s. budoucího dobrého

Stín smrti.
Job 3, 5. ó by jej zachvátily tmy a s. s.
— 10,21. do krajiny s-u s.; 22.
— 12,22. vyvodí na světlo s. s.
— 16,16. na víčkách mých s. s. j.
— 24,17. hned v jitře přichází na ně s. s.
— strachu s-u s. okoušejí
— 28, 3. kámen mrákoty a s-u s.
— 34,22. neníť s-u s., kdež by se skryli
— 38,17. brány s-u s. viděl-lis?

Ž. 23, 4. jiti přes údolí s-u s.
— 44,20. přikryl jsi nás s-em s.
— 107,10. sedí ve tmě a v s-u s.
— 14. vyvodí je z temností a s-u s.

Iz. 9, 2. bydlícím v zemi s-u s. světlo
Jer. 2, 6. kt. nás vodil po zemi s-u s.
Am. 5, 8. proměňuje s. s. v jitro
Mat. 4,16. sedícím v s-u s.; Luk. 1, 79.

Stínán.
Job 24,24. jako vrškové klasů s-i bývají 

Stínaný.
Zj. 20, 4. duše s-ých pro svědectví* Ježíšovo

Stíniti.
Sk. 5,15. aspoň stín jeho s-il 

Stírati.
Soud. 10, 8. kt. s-ali a potlačovali syny Izr.
Job 4,20. až do večera s-áni bývají
— 14,19. jako kamení s-á voda
— 34,24. pyšné s-á bez počtu 

Iz. 53,10. taktě se líbilo H. jej s.
Stískání.

Př. 30, 33. s. nosu vyvodí krev
Stíti.

5 M. 21, 4. starší setnou šíji jalovice
1 Sam.17, 51. David sťal hlavu jeho
— 31, 9. sťali hlavu jeho (Saulovu)

2 Sam. 4, 7. sťavše hlavu jeho (Izbozetovu)
— 16, 9. nechť jdu a setnu mu hlavu
— 20,22. sťavše hlavu Séby, vyhodili ji

2 Kr. 6, 32. aby sťal hlavu mou?
Iz. 66, 3. kdo zabijí hovádko, psa sťal
Mat. 14,10. sťal Jana v žaláři
Mk. 6,16. Jan, kt. jsem já sťal; Luk. 9, 9.
— 28. kat odšed, sťal jej v žaláři

Stižitelnost.
Job 11, 7. zdaliž ty s-i Boží dosáhneš?
— 38,36. kdo dal rozumu s.?
— 42, 3. divnějšíť jsou ty věci nad mou s.

Stižitelný.
Iz. 11, 3. bude s. v bázni Hospodinově 

Stkvělost.
Pis. 5,14. břicho jeho s. slonové kosti 

Stkvíti se.
2 M. 34, 29. stkvěla se kůže tváři jeho; 30. 35. 
ž. 104,15. činí, aby se s-ěla tvář od oleje 
Dan. 12, 3. s. se budou jako blesk oblohy 
Mat. 13,43. spravedliví s. se budou j. slunce
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Stkvostně.
Luk. 16,19. hodoval na každý den s.

Stkvoucí.
Ab. 3,11. při blesku s. kopí tvé 
Mk. 9, 3. učiněno j. roucho jeho s.
Luk. 9,29. učiněn oděv jeho bílý a s.
— 24, 4. a aj, muži dva v rouše s-im

Stláti.
Job 41,21. stele sobě na věci špičaté 
Mat. 21, 8. s-ali roucha; Mk. 11, 8. Luk. 19,36. 

Stlouci. Viz.: Ztlouci.
Sto.

1 M. 26,12. shledal v tom roce s. měr 
3M. 26, 8. pět vašich honiti jich bude s.
1 Sam.18,25. toliko sto obřízek Filistinských
1 Kr. 18, 4. s. proroků a skryl je po 50
2 Kr. 4,43. což to mám předložití s. mužům?
1 Par. 18, 4. zanechal z nich (koňů) ke stu voz. 
Iz. 65,20. dítě ve stu letech umře

hříšníku, by došel i sta let 
Am. 5, 3. z kt. vycházelo tisíc, zůstane s. 
Mat. 18,12. člověk měl s. ovec; Luk. 15, 4.
— 28. kt. mu byl dlužen s. peněz

Mk. 6,40. usadili se rozdílně po stu a po 50 
Luk. 16, 6. on řekl: S. tun oleje
— 7. řekl: S. korců pšenice

Jan 19,39. myrry a aloes okolo sta liber 
Sk. 1,15. a byl zástup okolo sta a dvacíti 
ftím. 4,19. ježto téměř ve stu letech byl 

Stočily.
Iz. 27, 1. Leviatana, hada s-ého

Stočiti.
Pláč 3,11. cesty mé s-il, anobrž roztrhal mne 

Stodola.
Př. 3,10. naplněny b. s-y tvé hojností 
Joel 1,17. zpustly s-y — nebo vyschlo obilé
— 2,24. budou naplněny s-y obilím 

Mat. 6,26. nesejí, ani 'shromažďují do s-1
— 13,30. pšenici shromažďte do s-y mé 

Luk. 12,18. zbořím s-y své a větších nastavím
— 24. nemají pivnice, ani s-y, avšak B.

Stoh.
2 M. 22, 6. a shořel by s.
Rut 3, 7. Bóz šel spáti vedle s-u
Pis. 7, 2. jako s. pšenice obrostlý kvítím
Jer. 50,26. šlapejte po ní jako po s-zích

Stoický.
Sk. 17,18. někt. z S-ých mudrců hádali se 

Stojící.
Ž. 39, 6. každý člověk, jakkoli pevně s. 
Zach. 3, 1. satana s-ího před andělem H.
Mat. 16,28. někteří z s-ích tuto neokusí smrti;

Mk. 9, 1. Luk. 9, 27.
Sk. 7, 56. vidím Syna člověka s-ího na pravici 
Zj. 11, 4. s. před obličejem B. vší země
— 20,12. viděl jsem mrtvé s. před obl. B.

Stok.
Pis. 5 ,1‘2. oči jako holubic nad s-y vod

Stokrát.
Př. 17,10. nežli by blázna s. ubil
Kaz. 8,12. hříšník činí zle na s.
Mat. 19,29. s. více vezme, a život věčný
Mk. 10,30. aby nevzal s. tolik nyní 

Stoletý.
1 M. 17,17. zdali s-ému narodí se syn? 

Stolice.
1 M. 41, 40. s-í toliko královskou vyšší budu
2 M. 12,29. kt. seděti měl na s-i jeho
1 Sam. 1, 9. seděl na s-i u chrámu; 4, 13. 18.
— 2, 8. aby s-i slávy dědičně jim dal
— 20,25. seděl na s-i své, na s-i u stěny

2 Sam.14, 9. král a s. jeho ať j. bez viny
1 Kr. 1,37. H. zvelebiž s-i jeho více
— 2, 4. nebude vypléněn muž ze s. Izrael.
— 8,20. dosedl jsem na s-i Izr.; 2 Par. 6,10.
— 25. kt. by seděl na š-i Izr.; 2 Par. 6,16.
— 9, 5. utvrdím s-i království tvého
— 10,18. udělal s-i z kostí slonových
— 19. spolehadla s obou stran té s.
— 22,10. každý na s-i seděli; 2 Par. 18, 9.
— 19. viděl jsem H. sedícího na s-i své 

2Kr. 25,28. s-i jeho postavil nad s. jiných kr. 
Est. 3, 1. vyzdvihl s-i jeho nad všecka kníž. 
Job 29, 7. na ulici strojíval sobě s-i svou
— 36, 7. s králi na s-i sází je na věky 

2. 1, 1. kt. na s-i posměvačů nesedá
— 9, 5. posadiís se na s-i soudce sprav.
— 94,20. s. převráceností těch, jenž
— 122, 5. tamť jsou postaveny s. soudu

s. domu Davidova
Př. 20, 8. král sedě na soudné s-i
Iz. 9, 7. sedne na s-i Davidově
— 14, 9. kázalo vyvstati ze s-c i králům
— 13. nad hvězdy vyvýším s-i svou
— 66, 1. nebe j. mi s.; Sk. 7, 49.

Jer. 3,17. nazývati budou Jeruzalém s-í H.
— 14,21. nezlehčuj s. slávy své
— 17,12. s. slavná Nejvyššího věčně trvá
— 33,17. ježto by neseděl na s-i domu Jud. 

Pláč 5,19. s. tvá od národu do pronárodu 
Ez. 26,16. vyvstanou ze s-c svých knížata
— 28, 2. říkáš: na s-i Boží sedím
— 43, 7. místo s. mé a šlépějí noh mých 

Mat. 21,12. s. prodávajících holuby převracel;
Mk. 11, 15.

— 23, 2. na s-i Mojž. posadili se zákonnici
— 6. milují přední místa a s.
— 27,19. když seděl na soudné s-i, poslala 

Luk. 1,32. dáť jemu s-i Davida, otce jeho
— 52. sházel mocné se stolic
— 20, 46. milují přední s. v školách
.— 22,30. abyste seděli na s-ích, soudíce
Jan 19,13. Pilát sedl na soudné s-i
Sk. 2,30. z plodu ledví posadí na s-i jeho
— 12,21. H. posadiv se na soudné s-i
— 18,12. 2idé přivedli Pavla před soud. s-i
— 25, 6. Festus posadiv se na soudné s-i
— 10. před s-í císařovou chci státi 

ftím. 14,10. všickni staneme před s-í Kristovou
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2 Kor. 5,10. ukázati se před soudnou s-i Kr. 
Žid. 1, 8. s. tvá, 6 Bože, na věky věků 
Zj. 2,13. tu, kdež ]. s. satanova
— 20, 4. viděl jsem s., a posadili se

Stolící.
Luk. 14,10. miti chválu před spolu s-imi 
Jan 12, 2. Lazar byl jeden ze s-ich s nimi

Stoliti.
Pis. 1,12. dotud, dokudž král s-í
Mat. 8,11. s. budou v království nebeském
— 9,10. celní a hříšnici s-ili s Ježíšem
— 14, 9. pro ty, kt. spolu s-ili, rozkázal 

Luk. 5,29. publikánů, kt. s nim s-ili
— 13,29. budou s. v království Božím

Stonati.
1 Sam.30,13. opustil mne, proto že jsem s-al
2 Kr. 1, 2. Ochoziáš spadl skrze mříži a s-al
— 8, 7. král Syrský Benadad s-al 

Př. 23,35. zbili mne a nes-al jsem 
Iz. 13, 8. jako rodička s. budou 
Jer. 51,52. s. bude zraněný
Ez. 24,17. s. přestaň, smutku nenes
— 26,15. když s. budou zranění 

Jak. 5,14. stůně-li kdo z vás?
StonávatL 

Ez. 30,24. jakž s-á smrtelně raněný 
Stoudev. 

lK r . 18,34. naplňte čtyři s-e vodou 
Jan 2, 6. bylo tu kamenných s-i Šest
— 7. naplňte ty s-e vodou

Stovaryšiti se.
2 Par. 20,35. s-il se Jozafat s Ochoziášem 

Strach.
1M. 9, 2. s. váš na všeliký živočich země
— 31,42. kdyby s. Izákův nebyl se mnou
— 53. přisáhi skrze s. otce svého
— 35, 5. byl s. Boži na městech 

2M. 15,15. silné Moábské podejme s.
— 16. připadne na ně s.
— 23,27. s. svůj pustím před tebou 

3M.' 26,16. uvedu na vás s., souchotiny
— 36. uvedu s. na srdce jejich 

5M. 7,21. nelekejž se s-u jejich
— 11,25. s. vás pustí H. na tvář země
— 26, 8. vyvedl H. v s-u velikém; Jer. 32, 21.
— 28,67. pro s. srdce svého, jimž se lekáš
— 32,25. v pokojích bude s.

Joz. 2, 9. připadl na nás s. váš
1 Sam.ll, 7. připadl s. Hospodinův na lid
— 14,15. byl s. v tom ležení

nebo byla v s-u Božím
2 Par. 17,10. byl s. H. na všech královstvích
— 20,29. připadl s. B. na všecka král.
— 32,18. aby s. na ně pustili a předěsili je 

Est. 8,17. připadl na ně s. židovský
Job 4,14. s. připadl na mne a lekáni
— 9,34. kdyby od jal ode mne s. jeho
— 13*11. ani s. jeho nepřikvačuje vás?
— 15,21. zvuk s-u j. v uších jeho
— 18,14. to jej přivede ku králi s-ů

Job 21, 9. domové jejich bezpečni před s-em
— 36,18. s., aby tě neuvrhl u větší ránu
— 41,24. tak učiněn byl bez s-u

2. 9,21. pusť na ně s., ó Hospodine
— 31,14. utrhání mnohých, s. odevšad
— 48, 7. tuť j. je s. popadl
— 53, 6. se strašiti, kdež není s-u
— 55, 5. s-ové smrti připadli na mne
— 6. bázeň a s. přišel na mne
—. 56, 4. kt. koli dne s. mne obkličuje
— 105,38. připadl na ně s. Izraelských
— 119,120. děsí se s-em tělo mé

Př. 1,33. pokoj před s-em zlých věci
— 3,25. nelekneš se s-u náhlého
— 10,29. s-em těm, kt. činí nepravost 

Pis. 3, 8. z příčiny s-u nočního
Iz. .8,13. on budiž bázeň vaše i s. váš
— 14, 3. odpočinutí dá H. od s-u tvého
— 21, 4. noc rozkoší obrátila se mi v s.
— 28,19. sám s. tomu k srozumění poslouží
— 31, 9. skálá jeho pro s. zmizí
—  32,11. třestež se s-em, ó lhostejné!
— 33,18. srdce tvé přemyšlovati o s-u
— 65,23. aniž ploditi budou k s-u 

Jer. 6,25. s. j. vůkol; 46, 5. 49, 29.
— 17,17. nebudiž mi k s-u, útočiště mé jsi
— 20, 4. aj, já pustím na tebe s.
— 48, 43. s. a jáma a osidlo nad tebou
— 44. kdo uteče před s-em, vpadne 
—■ 49, 5. uvedu na tebe s.

Pláč 3,47. s. a jáma potkala nás
Ez. 12,18. chléb svůj se s-em jez
— 32,32. pustím s. svůj v zemi živých

Oz. 11,10. se s-em přiběhnou synové od moře
— 13, 1. když mluvíval Efraim, býval s. 

Mat. 14,26. učedlníci s-em křičeli
—  28, 4. pro s. jeho zděsili se strážní 

Mk. 16, 8. přišel na ně s, a hrůza
Luk. 1,74. abychom beze s-u sloužili jemu
— 21,26. zmrtvějí lidé pro s.

Jan 19,38. pro s. Židovský; 20, 19.
Sk. 3,10. naplněni jsou s-em a děšením
— 19,40. s. j., abychom nedošli nesnáze 

ftím. 13, 3. nejsou k s-u dobře činícím
1 Koř. 2, 3. byl jsem u vás v s-u mnohém
2 Kor. 7, 5. zevnitř boje, vnitř s-y
—  15. kterak jste ho se s-em přijali 

Ef. 6, 5. buďte poslušní s bázni a se s-em 
Fil. 1,14. smělost mají beze s-u mluviti 
Žid. 5, 7. vyslyšán j. v tom s-u
1 Petr 3,14. s-u jejich nebojte se

Strachovati se.
5 M. 1,21. neboj se, aniž se s-uj; 31, 8. Joz.

8, 1. Jer. 30, 10. 46, 27.
— 20, 3. nebojte se a nes-ujte; Joz. 10, 25.

2 Par. 20,17. nebojte se, aniž se s-ujte!
Job 5,22. nes-uj se ani líté zvěři
Př. 28,14. blahosl. čl., kt. se s-uje vždycky
Iz. 37, 6. nes-uj se slov těch, kt. jsi slyšel
— 41,10. nes-ujž se! nebo já jsem Bůh tvůj
— 66, 4. to, čehož se s-uji, na ně uvedu
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Ez. 2, 6. tváři jejich se nes-uj; 3, 9.
Luk. 12, 4. nes-ujte se těch, kt* tělo zabíjejí
— 21, 9. uslyšíte o válkách, nes-ujte se 

Jan 14,27. nermutiž se srdce vaše ani s-uj 
Fil. 1, 28. v ničemž se nes-ujíce protivníků

Strakatý.
1 M. 30,32. dobytče s-é; 33. 35. 39.
Ez. 17, 3. orlice veliká, s-á
Zach. 1, 8. za ním koně ryzí, s-é a bílé
— 6, 3. ve voze koni s-í a hnědí

Strana.
1 M. 15,10. rozložil je na dvě s-ě
2 M. 18,16. soud činím mezi s-ami
— 28,27. dvě s-y náramenníka

Soud. 3,16, připásal meč sobě po pravé s-ě
1 Sam.14,40. vy na jedné s-ě

já a Jon. budeme na druhé s-ě
1 Kr. 6,34. na dvě s-y jedny dvéře otvíraly se
— 18,21. i dokudž kulhati bud. na obě s-ě?

2 Kr. 22,14. bydlila na druhé s-ě; 2 Par. 34, 22. 
Job 1,10. zdaž jsi ho neohradil se všech s-n? 
ž. 48, 3. k s-ě půlnoční město krále velik.
Iz. 11,12. rozptýlené shromáždi ode 4 s-n z.
— 14,15. stržen jsi pryč na s-u do jámy
— 47,15. jedenkaždý svou s-ou půjde
—. 56,11. každý k zisku svému po své s-ě 

Jer. 17, 4. musíš lhůtu dáti se s-y sebe
— 31, 8. shromáždím je ze všech stran země
— 49,36. uvedu 4 větry ode 4 stran světa 

Ez. 17,21. na všecky s-y rozprostříni b.
— 20,46. obrať tvář svou k s-ě polední 

Zach. 2, 6. se čtyř stran světa volný průchod 
Mat. 14,22. předešli jej na druhou s-u
Luk. 19, 43. souží tě se všech s-n
Jan 19,18. s ním jiná dva s obou s-n
Sk. 26,31. odšedše na s-u, mluvili spolu
Ef. 4, 9. sestoupil do nejnižších stran země
Fil. 4,15. neudělil mi ze s-y dání a vzetí
Kol. 2,16. žádný vás nesuď z s-y svátku
Zj. 16,19. roztrhlo se to veliké město na 3 s-y
— 20, 8. národy, kt. jsou na 4 s-ách země

Stránka.
Luk. 10, 42. Mariať dobrou s-u vyvolila

Straniti.
Iz. 14, 31. kdo by s-il z obcí jeho 

Stráň.
1 Sam.25,20. sjížděla po s-i s hory

Strápen. Viz: Ztrápiti. 
Strašeni.

Juda 23. jiné s-ím k spasení přivozujte

Strašidlo.
Ž. 31,12. známým svým jsem s-em 
Oz. 13, 2. slévají ze stříbra s-a

Strašiti.
Neh. 6,14. na proroky, kt. s-ili mne 
Job 7,14. tedy mne s-íš sny 
Iz. 17, 2. nebude žádného, kdo by je s-il 
Dan. 4,16. myšlení jeho s-ila (Daniele)
2 Kor. 10, 9. abych se nezdál listy s. vás

Strašiti se.
5 M. 28,66. s. se budeš v noci i ve dne
— 32,17. jichžto se nes-ili otcové vaši 

Z. 27, 1. kohož se budu s.?
— 53, 6. tuť se náramně s. budou, kdež 

Př. 3,24. když lehneš, nebudeš se s.
Iz. 12, 2. doufati budu a nebudu se s.
— 19,17. kdož zpomene na ni, s. se bude 

Luk. 24, 38. co se s-íte?
Strašlivý.

5M. 20, 3. nebudiž s-é srdce vaše 
Soud. 7, 3. kdo j. s. a lekavý, navrať se 
Job 39,20. frkání chřípí jeho s-é jest 
ž. 89, 8. Bůh i v shromáždění svátých s. j. 
Př. 29,25. s. člověk klade sobě osidlo 
Jer. 2, 6. nás vodil po zemi pusté a s-é 
Dan. 7, 7. a aj, šelma čtvrtá s-á a hrozná 
Ab. 1, 7. (národ) s. a hrozný 
Zj. 21, 8. s-ým díl jejich v jezeře 

Strava.
2 M. 21,10. ze s-y její nic neujme 
2Sam.l9, 32. (Barzillai) opatroval krále s-ou 
Ab. 1,16. a s-a jeho zlepšena

Stráven.
1 Kr. 17,14. mouka nebude s-a; 16.
Job 7, 6. s-i jsou bez prodlení 
Jer. 20,18. s-i byli v pohanění dnové moji 

Stráviti.
Job 36,11. s-í dny své v dobrém 
Iz. 49, 4. marně sílu svou jsem s-il 

Stráž.
4 M. 1,53. budou držeti s. u příbytku
— 3, 7. a drželi s. jeho i s. vš. množství
— 28. 8600 držících s. při svatyni
— 38. s. při svatyni, s. za syny Izr.

Soud. 7,19. proměnili s.
1 Sam.13, 3. s. Filistinských; 14, 1. 4.
2 Sam. 8, 6. osadil s-í Sýrii Damašskou
— 20, 3. dal je pod s.

2Kr. 11, 7. ve dvě poboční s-e rozdělení
1 Par. 9,23. aby byli v stánku po s-ích
— 23,32. aby drželi s. stánku úmluvy
— 25, 8. losy držících s. naproti druhému
— 26,16. s. byla naproti s-i

2 Par. 17, 2. postavil s. v zemi Judské
— 20,24. přitáhl k s-i na poušti
— 35, 2. postaviv kněží v s-ech jejich 

Neh. 7, 3. postavil jsem s. z obyvatelů
— 12, 45. s. Boha svého a s. očišťování 

Job 7,12. že jsi mne s-í osadil?
ž. 37,28. na věky v s-i jeho budou
— 141, 3. polož, H., s. ústům mým 

Iz. 21, 5. nechť s. drží strážný
— 8. stojím na s-i ustavičně

na s-i své stávám v každou noc 
Jer. 37,13. byl tu hejtman nad s-í
— 51,12. na zdech Babylonských osaďte s. 

Ez. 44, 8. nedrželi jste s-e nad svátými věcmi
postavili jste strážné na s-i mé 

Ab. 2, 1. na s-i své státi budu
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Zach. 3, 7. jestliže s. mou držeti budeš 
Mat. 27,65. máte s.; jděte, ostřihejte 
Luk. 2, 8. s. noční držíce nad svým stádem 
Sk. 12,10. prošedše skrze první i  druhou s. 
Zj. 18, 2. učiněn j. s-i ducha nečistého a 

s-i ptactva nečistého 
Strážce.

Est. 2, 3. s. žen; 15.
— 14. s. ženin

Job 7,20. což mám učiniti, ó s. lidský 
2. 121, 5. H. 8. tvůj, tobě po pravici 
Př. 24,12. kt. j. s. duše tvé, nezná?
Ez. 38, 7. buď s-ím jejich

Strážný.
1 M. 4, 9. zdaliž jsem s-ým bratra svého?
1 Sam.14,15. s-i i loupežnici děsili se
— 17,20. zanechav stáda při s-ém
— 22. u s-ého při břemeních
— 28, 2. s-ým života svého tě ustanovím

2 Sam.18,24. vyšel s. na vrch brány
— 26. uzřel s. muže druhého běžícího

2 Kor. 9,20. opět oznámil to s. řka
— 17, 9. od věže s-ých až do města; 18,8.
— 22,14. s. nad rouchem; 2 Par. 34, 22.
— 23, 4. s-ým prahu; 25, 18. Est. 2, 21.

Est. 2, 8. Hegai, s-ého nad ženami
Job 27,18. bouda, kt. udělal s.
2. 121, 3. nedřiíneť s. tvůj
— 127, 1. nadarmo bdi s.

Kaz. 12, 3. v den, v kt. se tříšti b. s-i domu 
Pis. 5, 7. nalezše mne s-í, zbili mne

vzali rouchu mou se mne s-í 
lz. 21, 5. nechť stráž drží s.
— 6. postav s-ého, kt. by oznámil
— 11. s., co bylo v noci?
— 52, 8. s-í tvoji hlasu pozdvihnou
— 56,10. s-i jeho jsou slepí
— 62, 6. na zdech tvých postavím s-é 

Jer. 4,16. že s-i táhnou z země daleké
— 6,17. když jsem ustanovil nad vámi s-é
— 51,12. postavte s-é

Ez. 3,17. s-ým jsem tě postavil
— 33, 6. pakli s., vida an meč přichází
— 44, 8. postavili jste s-é místo sebe 

Mich. 7, 4. přicházíť den s-ých tvých 
Mat. 27,66. osadili hrob s-ými
— 28, 4. pro strach jeho zděsili se s-i 

Sk. 5,23. s-é vně stojící u dveří; 12, 6. 19.
— 16,23. s. žaláře; 27. 36.

Strčiti.
4M. 35,20. jestli by s-il někým; 22.

Střed. Strdí.
1 M. 43,11. něco kadidla a trochu s-i
2 M. 3, 8. země oplývající mlékem a s-í; 17.

13, 5. 33, 3. 3 M. 20, 24. 4 M. 13,28.
14, 8. 5 M. 6, 3. 11, 9. 26, 9. 15. 27,
3. 31, 20. Joz. 5, 6. Jer. 11, 5. 32, 22. 
Ez. 20, 6. 15.

Ž. 19,11. sladší než med a s. z plástů 
Př. 5, 3. rtové cizí ženy s-í tekou

Pis. 4,11. s-í tekou rtové tvoji, ó choti 
Luk. 24,42. kusy ryby pečené a plástu s-i 

Strestání. Viz: Ztrestáni. 
Strhnouti.

1 M. 37,23. (bratři) s-li sukni jeho
2 M. 32, 3. s-hl všecken lid náušnice zlaté
— 24. kdo má zlato, s-ěte je s sebe 

Job 19, 9. slávu mou se mne s-hl
Iz. 14,15. ty stržen jsi do pekla 
Jer. 22,24. i odtud tě s-u; 49, 16. Abd. 4. 
Am. 9, 2. do nebe, i odtud bych je s-hl
2 Petr 2, 4. s-a je do žaláře

Strhnouti se.
4 M. 11, 31. s-hl se vítr od H. a zachvátil křep.
2 Par. 13,11. ale vy strhli jste se jeho 
2. 18,22. aniž jsem se bezbožně s-1 B. svého
— 107,25. hned se s-e vítr bouřlivý 

Př. 1,25. s-li jste se rady mé
Iz. 1, 2. synové s-li se mne
Jer. 25, 32. vichřice s-ne se od končin země

Strhovati.
Mich. 2, 8. majíce oděv, plášť s-ujete 

Strkati.
Soud. 16,19. i počala jím s.
Job 24, 4. s-ají nuznými s cesty 
Ez. 34,21. proto že boky i plecemi s-áte 

Strniště.
2 M. 5,12. aby trhal s. místo slámy
— 15, 7. pustils hněv, kt. sežral je jako s. 

Iz. 5,24. jakož plamen ohně sžírá s.
— 33,11. počnouce slámu, porodíte s.

Joel 2, 5. jako hluk plamene ohně sžírající s. 
Mal. 4, 1. budou pášicí bezbožnost jako s.
1 Kor. 3,12. staví-li kdo na ten základ s.

Stmouti. Viz: Ztrnáuti. 
Strojení.

2 M. 35, 33. v řemeslném s. kamenů 
Iz. 3,24. místo s. kadeří lysina

Strojený.
Př. 23, 30. aby vyhledali s-é víno 

Strojiti.
1 Sam.23,10. s-í Saul přitáhnouti
2 Par. 35,15. Levitové jiní s-ili jim
2, 23, 5. s-íš stůl před obličejem mým 
Př. 21,31. kůň s-en bývá ke dni boje 
Jer. 18,11. s-ím na vás zlou věc 
Sk. 10,10. když oni s-ili, připadlo na něj

Strojiti se.
1 Kr. 20,11. ať se nechlubí ten, kt. se s-í
2 Par. 4, 6. všecko, což se s-ilo k zápalům 
Iz. 51,13. jakž se jen pos-í, aby hubil
1 Kor. 14, 8. kdož se bude s. k boji

Strojívati.
Job 1, 4. s-ali hody po domích
— 29, 7. když jsem na ulici s-al sobě stolici

Strom.
1 M. 1,11. zploď země s. plodný
— 12. země vydala s. přinášející ovoce
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1 M. 1,29. všel. stromoví, na němž j. ovoce s-u
— 2, 9. vyvedl H. Bůh ze země všeliký s.

též s. života uprostřed ráje
1 s. věděni dobrého a zlého

— 16. z každ. s-u rajského svobodně jisti
— 17. ze s-u vědění dobrého a zlého nikoli
— 3, 1. nebud. jisti z každého s-u rajského?
— 2. ovoce s-ů rajských jíme
— 6. viduci žena, že dobrý j. s. k jídlu

a k nabyti rozumnosti s. žádostivý
— 22. aby nevzal také ze s-u života
— 18, 4. odpočinete pod s-em
— 8. sám pak stál při nich pod s-em
— 21,15. povrhla dítě pod jedním s-em

2 M. 10, 5. zhryzou vám také každý s.
— 15. sežraly všeliké ovoce na s-ích

nezůstalo nic zeleného na s-ích
3 M. 23,40. naberoupe sobě ovoce z s-ů krásných
5 M. 20,19. když oblehneš město, nezkazíš s-ů

nebo potrava člověka j. s. polní 
Soud. 9, 9. byla postavena nad s-y? 11. 13.
1 Sam.31,13. pochovali je pod s-em u Jábes 
2Sam.l8, 9. uvázl za hlavu v s-u tom
1 Kr. 4, 33. (Šalomoun) vypsal též i o s-ích
2 Kr. 16, 4. kadil pod každým s-em zeleným;

2 Par. 28, 4.
— 17,10. obrazů pod každým s-em zeleným 

Job 14, 7. o s-u j.( naděje, že se zase zotaví
— 19,10. vyvrátil jako s. naději mou
— 24,20. polámána bývá nepravost jako s. 

ž. 1, 3. jako s. štípený; Jer. 17, 8.
— 37,35. jako zelený samorostlý s.

Př. 3,18. s-em života těm, kt. ji dosahuji
— 11, 30. ovoce spravedlivého j. s. života
— 13,12. žádost splněná j. s. života
— 15, 4. zdravý jazyk j. s. života

Kaz. 2, 5. štípil jsem s-y všelijakého ovoce
— 12, 5. kvésti bude mandlový s.

Iz. 7,19. usadí se na všech s-ích užitečných
— 61, 3. nazváni b. s-ové spravedlnosti 

Jer. 11,19. zkazme s. s ovocem jeho
Ez. 17,24. usušil jsem s. zelený

způsobil, aby zkvetl s. suchý 
Dan. 4, 7. viděl jsem, a aj, s. uprostřed země
— 11. podetněte s. ten; 20.

Joel 1,12. s. zrnatých jablek; Ag. 2, 20.
Ag. 2,20. ani s. olivový nevydal ovoce 
Mat. 3,10. sekera ku kořenu s-u přil. Luk. 3, 9.

s., kt. nenese ovoce; 7,19. Luk. 3, 9.
— 7,18. nemůžeť dobrý s. zlého; Luk. 6, 43.

ani s. zlý dobrého; Luk. 6, 43.
— 19. s., kt. nenese ovoce dobrého, vyťat
— 12, 33. čintež aneb s. dobrý, aneb s. zlý

po ovoci s. bývá poznán; Luk. 6, 44.
— 13,32. když pak zroste, bývá s.; Luk. 13,19.
— 21, 8. jiní ratolesti ze s-ů sekali; Mk. 11, 8.
— 24,32. od s-u fíkového naučte se 

Mk. 8,24. vidím, že chodí jako s-ové
Luk. 21,29. 30. patřte na fíkový s., když se pu*i 
Juda 12. jsou s-ové’ uvadlí, neužiteční 
Zj. 7, 1. aby nevál vítr ani na žádný s.

Zj. 7, 3. neškoďte zemi, ani moři, ani s-ům
— 8, 7. třetí díl s-ů shořel

Stromoví.
1 M. 1,29. dal jsem vám všeliké s.
— 3, 8. skryl se uprostřed s. rajského
— 21,33. nasázel s. v Bersabé
— 23,17. jeskyně na něm a všecko s.

2M. 9,25. kroupy s. na poli zpřerážely
3 M. 19,23. nasázíte všelikého s.
— 26, 4. s. polní vydá ovoce své 

2Kr. 3,19. všecko s. dobré zporážite; 25.
2. 148, 9. chvalte H. s. ovoce nesoucí 
Luk. 21,29. 30. patřte i na všecka s., když se 
Zj. 9, 4. aby neškodily kterémukoli s.

Strop.
1 Kr. 7, 9. od gruntu až k s-u

Stroakotati. Viz: Ztroskotati, 
Strpěti.

Žid. 5, 8. z toho, což s-ěl, naučil se
— 10,34. rozchvátáni statků jste s-ěli
— 12, 2. místo radosti s-ěl kříž

Struha.
1 Kr. 18,32. udělal s-u vůkol oltáře; 35. 38. 
2Kr. 18,17. položili se u s-y rybníka; 36, 2.
Iz. 7, 3. konec s-y rybníka hořejšího 

Struna.
2. 33, 2. na nástroji o 10 s-ách; 92, 4.
— 144, 9. na desíti s-ách žalmy

Strup.
Job 7, 5. tělo mé odíno j. s-em 

Strýc.
3M. 20,20. hanbu s-e svého odkryl 
Am. 6,10. vezme někoho s. jeho 

Strýna.
3 M. 18,14. k manželce jeho nevejdeš, s. tvá j.

Střáhnouti.
Soud. 16, 2. střáhli na něj v bráně města

Střásti.
Sk. 28, 5. on s-sl tu ještěrku do ohně 

Střebati.
1 Kr. 22,38. s-ali psi krev Achabovu 
Job 39,30. mladí orlové s-í krev 

Středmost.
Sk. 26,25. slova pravdy a s-i mluvím 
Řím. 12, 3. ale aby smyslil v s-i 
Gal. 5,22. ovoce Ducha j. krotkost, s.
1 Tim. 2, 9. aby se se s-í ozdobovaly
— 15. jestliže by zůstala v posvěcení se s-í 

Tit. 2, 6. mládenců napomínej k s-i
Středmý.

1 Tim. 3, 2. musiť biskup býti s.
— 11. též i manželky ať mají s-é

1 Petr 4, 8. buďte s-i a bedliví k modlitbám 
Střecha.

1 M. 19, 8. vešli pod stín s-y mé
5M. 22, 8. udělej zabradla vůkol s-y své 
Joz. 2, 6. skryla je v pazdeří na s-še
2 Kr. 19, 26. tráva na s-ách; 2.129, 6. Iz. 37,27.
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Neh. 8,16. nadělali sobě stánků na s-Še
2. 102, 8. jako vrabec osamělý na s-še
Př. 21, 9. lépe v koutě na s-še; 25, 24.
Iz. 15, 3. na s-ách jeho každý kvíliti bude
— 22, 1. že jsi vystoupilo všecko na s-y 

Jer. 19,13. na s-ách kadili; 32, 29.
Sof. 1, 5. se klaně ji na s-ách
Mat. 8, 8. abys všel pod s-u mou; Luk. 7, 6.
— 24,17. kdo na s-še; Mk. 13,15. Luk. 17, 31. 

Mk. 2, 4. loupali s-u a probořivše ji
Luk. 12, 3. hlásáno bude na s-ách

Střela.
5 M. 32,23. s-y své vystřílím na ně
— 42. opojím s-y své krví

1 Sam.20,20. s-y vystřelím po straně
— 21. jdi, shledej s-y

2 Sam.22,15. vystřelil i s-y; ž. 18, 15.
2Kr. 9,24. s. pronikla srdce jeho
— 13,17. s. spaseni Hospodinova

s. vysvobození proti Syrským
— 18. opět řekl: Vezmi s-y
— 19,32. aniž sem s-y vstřelí

Job 6, 4. s-y Všemohoucího vězí ve mně
— 20,25. s. vyňata bude z toulu
— 41,19. nezaháni ho s.

Ž. 7,14. s-y své proti škůdcím přistrojil
— 38, 3. s-y tvé uvázly ve mně
— 45, 6. s-y tvé jsou ostré
— 57, 5. jejichž zubové kopí a s-y
— 58, 8. luk, jehož však s-y se lámou
— 64, 4. naměřili s-u svou, řeč přehořkou
— 91, 5. ani s-y létající ve dne
— 120, 4. podobný k s-ám přeostrým silného
— 127, 4. jako s-y v ruce udatného
— 144, 6. vypusť s-y své a poraz je

Př. 7,23. dokudž nepronikla s. jater jeho
— 25,18. kladivo a meč a s. ostrá

Iz. 49, 2. učiniv ze mne s-u vypulerovanou 
Jer. 9, 8. s. zabíjející j. jazyk jejich
— 50, 9. kt. s-y jsou jako silného
— 14. střílejte, nelitujte s-y 

Pláč 3,12. vystavil mne za cíl s-ám 
Ab. 3,11. při světle s-y tvé létaly 
Zach. 9,14. vynikne jako blesk s. jeho

Střelba.
Job 41,20. za stéblo počítá s-u
Ez. 26, 9. s-u zasadí proti zdem tvým

Střelec.
1 M. 21,20. byl z něho s.
— 49,23. v nenávisti měli ho s-i 

Soud. 5,11. vzdálen hluk s-ů na místech
1 Sam.31, 3. trefili na něj s-i; 1 Par. 10, 3.
2 Sam.ll, 24. v tom stříleli s-i se zdi
1 Par. 8,40. byli s-i umělí; 2 Par. 14, 8.
2 Par. 35,23. postřelili s-i krále Joziáše 
Job 16,13. obklíčili mne s-i jeho 
Jer. 32,24. aj, s-i přitáhli na město

Střeliti.
1 Kr. 22,34. s-il z lučiště náhodou
2 Kr. 13,19. měls pětkrát neb šestkrát s.

Střenovní.
2. 58, 7. s. zuby lvíčat těch polámej 
Joel 1, 6. národ, jehož s. zubové lvovi

Střep.
Iz. 45, 9. jsa s. jako jiné střepiny 

Střepina.
Job 2, 8. vzal s-u, aby se ji drbal
— 41,21. pod ním ostré s-y

2. 22,16. vyprahla jako s. síla má 
lz. 30,14. nebude nalezena ani s.
— 45, 9. jsa střep jako jiné s-y hliněné

Střeva.
1 M. 41,21. nebylo znáti, by se dostaly v s.
— 43,30. pohnula se s. jeho nad bratrem

3 M. 1,13. s. i nohy vymyje; 8, 21. 9, 14.
— 3, 3. tuk s. kryjící; 9.14.4,8. 7,3.8,16.
— 4,11. s. jeho i s lejny jeho

2 Sam.20,10. vykydl s. jeho na zemi
1 Kr. 3,26. pohnula se s. její nad synem
2 Par. 21,15. nemoci střev svých; 18.

z tebe vyjdou s. tvá; 19.
Iz. 16,11. s-a má nad Moábem jako harfa 
Jer. 4,19. ó s. má, s. má, bolest trpím 
Jon. 2, 1. byl Jonáš v s-ách ryby
— 2. modlil se J. H. v s-ách té ryby 

Luk. 1,78. skrze s. milosrdenství Boha 
Sk. 1,18. vykydla se všecka s. jeho
2 Kor. 6,12. souženi jste v s-ách svých 
Fil. 1, 8. po vás toužím v s-ách Jež. Kr.
— 2, 1. jsou-li která s. a slitování 

Kol. 3,12. oblectež se v s. milosrdenství 
Filem. 7. s. svátých občerstvena jsou
— 12. ty jej, totiž s. má, přijmi
— 20. očerstviž s-a má v Pánu

1 Jan 3,17. zavřel by s. svá před ním 
Střevíc.

5M. 25, 9. sezuje s. jeho s nohy jeho 
Pis. 7, 1. jak jsou krásné nohy tvé v s-ích 
Ez. 16,10. obul jsem tě v drahé s-e 
Am. 2, 6. za pár s-ů; 8, 6.

Stříbrný.
1 M. 23,16. odvážil mu 400 lotů s-ých
— 24, 53. nádoby s-é; 2 Sam. 8,10. 2 Kr. 12,13.
— 44, 2. koflík s.; Ezd. 1, 10,

2 M. 20,23. s-i bohové; Dan. 5, 4. 23.
— 27,17. hákové s-í

4 M. 7,13. mísa s-á; 84. báně s-á; 84.
— 10, 2. udělej sobě dvě trouby s-é

1 Sam. 2,36. přijde pro peníz s. a pro skývu
2 Kr. 12,13. nebylo děláno číší s-ých 
Ezd. 1, 9. medenic s-ých tisíc
Př. 25,11. jablka zlatá s řezbami s-ými 
Kaz. 12, 6. než se přetrhne provaz s.
Iz. 2,20. modly s-é; Zj. 9, 20.
— 30,22. zavržete obestření rytin s-ých
— 40,19. řetizky s-é k ní slévá

Sk. 19,24. dělával chrámy s-é Diány 
Stříbrný peníz.

1 M. 20,16. dal jsem 1000 s-ých bratru tvému
— 37,28. prodali Jozefa za 20 s-ých
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2Kr. 6,25. hlava oslová byla za 80 s-ých
Pis. 8,11. přinášel za ovoce její tisíc s-ých
Oz. 3, 2. zjednal jsem ji z patnácti s-ých
Zach. 11,12. mzdu mou 30 s-ých; 13. Mat. 27,9.
Mat. 26,15. odvážili jemu 30 s-ých
— 27, 3. navrátil zase 30 s-ých
— 5. povrh ty s-é v chrámě, odšel

Stříbro.
1 M. 13, 2. byl Abram bohatý velmi na s.
— 23,13. dámť s. za pole

2 M. 21,11. vyjde darmo bez s-a
— 22,17. odváži s-a podlé věna panen
— 25, 3. oběť pozdviženi: zlato a s.
— 27,17. sloupové přepásáni budou s-em 

5M. 7,25. nepožádáš s-a, kt. j. na nich
— 17,17. s-a aneb zlata ať nerozmnožuje 

Soud. 16, 5. dáme tisíc a sto lotů s-a
1 Sam. 9, 8. nalezl jsem u sebe čtvrt lotu s-a
1 Kr. 10,21. nic nebylo od s-a, aniž ho co vážili
— 27. složil král s-a jako kameni
— 20, 3. s. tvé a zlato tvé mé j.

2Kr. 5,26* zdaliž čas byl bráti s. aneb roucho
2 Par. 25, 9. jakž udělám s tím stem hřiven s-a 
Job 3,15. domy své naplňovali s-em
— 22,25. bude Všemohoucí s-em i silou tvou
— 27,16. nashromáždi-li jako prachu s-a
— 17. s. nevinný rozdělí
— 28, 1. máť zajisté s. prameny své
— 15. odváženo bývá s. zá směnu

2. 12, 7. jako s. v hliněné peci přehnané
— 66,10. tak jako přečištěno bývá s.
— 68,31. pyšně vykračující s kusy s-a
— 115, 4. modly jejich s. a zlato; 135, 15.
— 119, 72. nežli na tisíce zlata a s-a 

Př. 2, 4. budeš-li ji hledati jako s-a
— 10,20. s. výborné j. jazyk spravedlivého
— 16,16. nabyti rozumnosti lépe než s-a
— 22, 1. přízeň lepši než s. a zlato 

Kaz. 2, 8. nashromáždil jsem také s-a
— 7,12. v stínu moudrosti a s-a odpočívají 

Iz. 1,22. s. tvé obrátilo se v trůsky
— 13,17. kt. sobě s-a nebudou vážiti
— 48,10. přepálim tě, ačkoli ne jako s.

Jer. 6,30. s-em falešným nazovou je
— 32, 9. odvážil jsem jemu 17 lotů s-a 

Ez. 7,19. s. své po ulicích rozházejí
s. nebude moci vysvob.; Sof. 1,18.

— 27,12. v s-e kupčili na jarmarcích tvých 
Dan. 2,32. ramena jeho ze s-a
Oz. 8, 4. z s-a i z zlata činí sobě modly; 13,2.

9, 6. schranami s-a jejich kopřiva vládn.
Sof. 1,11. vypléněni budou snášející s.
Ag. 2, 9. méť j. s. a mé j. zlato
Zach. 9, 3. a nashromáždil s-a jako prachu
Mal. 3, 3. přeháněti bude a přečiŠťovati s.
Mat 10, 9. nebeřte s sebou zlata, ani s-a
Sk. 3, 6. s-a a zlata nemám, ale což mám
— 7,16. v hrobě, kt. koupil Abraham za s.
— 17,29. že by Bůh zlatu neb s-u podob.
— 20,33. s-a neb zlata nežádal jsem

1 Kor. 3,12. stavi-liť na ten základ zlato, s.

Jak. 5, 3. zlato vaše a s. zerzavělo 
1 Petr 1,18. ne s-em neb zlatém vykoupeni

StřícL
1 Sam.19,11. aby střáhli ho a zabili jej ráno 
Job 33,11. střeže všech stezek mých
2. 5, 9. pro ty, jenž mne střehou; 27, 11.
— 59, 1. poslal Saul, aby střehouc domu D. 

Jer. 5,26. střeže jako čižebnici
Stříci se.

Př. 4,23. přede vším, čehož se s. sluší 
Jer. 9, 4. každý střež se bližního svého
2 Petr 3,17. střeztež se, abyste bludem

Střída.
2 Par. 23* 8. nepropustil Joiada žádné s-y

Stříhati.
3 M. 19,27. nebudeš s. vlasů okrouhle 
2Sam.l4,26. měl obyčej vlasy své s.
Sk. 8,32. beránek před tím, kdož jej s-že 

Střihnouti.
1 M. 31,19. s-hl ovce své; 1 Sam. 25, 2. 4.
— 38,12. šel k těm, kt. střihli ovce jeho; 13.

2 Sam.13,23. když s-li ovce Absolonovi
Iz. 53, 7. jako ovce před těmi, kdož ji s-hou 

Stříkati.
Iz. 63, 3. až s-ala krev jejich na roucho mé 

Stříleti.
1 Sam.20,37. k cíli, k němuž s-el Jonata
2 Sam. 1,18. aby učeni byli s. z luku
2. 64, 5. aby s-eli ze skrýši na upřímého
— 78, 9. ač uměle z lučiště s-li, však

Střízlivě.
Tit. 2,12. abychom s. a pobožně živi byli 

Střízlivý.
1 Tes. 5, 8. synové dne jsouce, s-i buďme 
Tit. 2, 2. starci ať jsou s-i, vážni
1 Petr 1,13. s-í jsouce, dokonale doufejte
— 5, 8. s. buďte, bděte, nebo protivník

Střižec.
1 Sam.25, 7. slyšel jsem, že máš s-e
2 Sam.13,24. aj, nyni služebník tvůj má s-e

Stud.
2. 35,26. v s. a hanbu ať jsou oblečeni
— 69, 8. s. přikryl tvář mou

Př. 7,13. políbila ho a opovrhši s.
Studeno.

1 M. 8,22. s. i horko nepřestanou 
Nah. 3,17. se kladou po plotích v čas s-a 

Studenost.
Př. 25,13. jako s. sněžná v čas žně 

Studený.
Př. 25,25. voda s-á duši ustalé j. novina dobrá 
Jer. 18,14. zdaž pohrdají vodami s-ými?
Mat. 10,42. číši vody s-é k nápoji 
Zj. 3,15. že ani jsi s., ani horký; 16.

ó bys s. byl, aneb horký 
Studnice.

1 M. 7,11. protrženy jsou všecky s.
— 8, 2. zavříny jsou s. propasti



750 Studnice —  Stupeň.

1 M. 14,10. v údolí bylo mnoho s-ic klejovatých
— 16,14. nazvala s-i s-i Živého vidoucího
— 21,30. že jsem kopal s-i tuto
— 24,16. sešla k s-i; 20. 30. 45.
— 62. navracuje se od s. Živého vidou

cího mne
— 26,15. všecky s. zařitili FilistinŠti
— 32, 33. s-i, kt. kopali, nazval Seba
— 29, 2. Jákob uzřel s-i v poli
— 49,22. Jozef, ratolest rostoucí podlé s.

2 M. 2,14. Mojžíš usadil se podlé s.
— 21,33. kdyby odhradil s-i aneb vykopal
— 34. pán té s. nahradí to 

3M. 11,36. s. a čisterna čistá budou 
4M. 21,18. s., kt. kopala knížata
— 22. ze s-ic vody piti nebudeme

5 M. 6,11. s., kt. jsi nekopal; Neh. 9, 25.
— 8, 7. v níž jsou potokové vod, s.

Soud. 1,15. dal ji Kálef s. v horních i dolních
2 Sam. 17,18. měl s-i na dvoře svém
—• 21. vystoupivše ze s., oznámili Dav.

1 Kr. 18, 5. jdi skrze tu zemi ke všechněm
s-ím vod

2 Par. 26,10. Uriáš vykopal s. mnoho
— 32, 3. zasypali vody s-ic, kt. byly vně 

2. 36,10. u tebe jest s. života
— 84, 7. za s-i jej sobě pokládají

Př. 5,16. nechť se rozlévají s. tvé ven
— 8,24. když ještě nebylo studnic
— 28. když utvrzoval s. propasti 

23,27. s. těsná žena cizi
— 25,26. s. nohami zakalená

Kaz. 12, 6. než roztrhne se kolo nad s-i
Pis. 4,12. jsi jako s. zapečetěná
Iz. 12, 3. vážiti ze s-ic toho spasení
— 41,18. vyvedu u prostřed rovin s.

Jer. 6, 7. jakož s. vypryšťuje vodu svou 
Oz. 13,15. vítr H. vysuší s. jeho
Joel 3,18. s. z domu Hospodinova vyjde 
Zach. 13, 1. bude s. otevřená domu Davidovu 
Luk. 14, 5. či z vás vůl upadl by do s.
Jan 4, 6. s. Jákobova; 11. 12.
Jak. 3,11. zdaliž s. jedním pramenem vydává
— 12. s. slané i sladké vody nevydává

2 Petr 2,17. tiť jsou s. bez vody
Zj. 9, 1. s. propasti; 2.
— 21, 6. dám ze s. vody živé darmo

Studnice vody, vod.
1M. 16, 7. našel ji anděl H. u s. vody
— 21,19. aby uzřela s-i vody
—• 25. domlouval se Abr. o s-i vody
— 26,19. nalezli s-i vody živé

Joz. 15,19. dejŽ mi také s. vod; Soud. 1, 15.
2Kr. 3,19. všecky s. vod zasypete; 25.
2. 114, 8. kt. obraci Škřemen v s-i vod
Pis. 4,15. ó ty sám s. vod živých
Jan 4,14. bude v něm s-i vody k životu věč.
Zj. 7,17. dovedeť je k živým s-ím vod
— 8,10. hvězda veliká padla do s-ic vod
— 14, 7. kt. učinil moře i s. vod
— 16, 4, vylil koflík svůj na s. vod

Stuhnouti.
Job 38, 38. aby svlažená země zase s. mohla

Stůl.
2 M. 25,23. s. z dříví setím; 31, 8. 35, 13. 37,10.
— 26,35. postavíš s. vně před oponou

4 M. 4, 7. s. předložení; 1 Par. 28, 16.
2 Par. 29, 18.

Soud. 1, 7. 70 králů sbírali drobty pod s-em
1 Sam.16,11. aniž sedneme za s., dokudž
— 20,29. tou příčinou nepřišel k s-u král.

2 Sam. 9, 7. jidati budeš za s-em mým; 13.
1 Kr. 7,48. nadělal Šalomoun nádobí: s. zlatý 
Job 36,16. pokojný s. tvůj tukem oplývající 
2. 23, 5. strojíš s. před obličejem mým
—  69,23. jim s. jejich za osidlo; Rím. 11, 9.
— 78,19. připraviti s. na této poušti?
— 128, 3. dítky jako olivoví vůkol s-u 

Př. 9, 2. moudrost s. svůj připravila 
Iz. 21, 5. přistroj na s.

28, 8. všickni s-ové plní vývratků
— 65,11. kt. strojíte vojsku tomu s.

Ez. 41,22. s., kt. stoji před H.
Mal. 1, 7. s. H-ův v pohrdání j.; 12.
Mat. 9,10. seděl Ježíš za s-em; 26, 7. Mk. 2,15.

14, 3.
— 15,27. drobty, kt. padají se s-ů
— 21,12. s-y penězoměnců; Mk. 11, 15.

Jan 2, .15.
— 26,20. posadil se za s. se dvanácti 

Mk. 7, 4. umývání medenic i s-ů
— 14,18. když seděli za s-em a jedli 

Luk. 7,36. všed do domu, posadil se za s.
— 49. kt. tu spolu seděli za s-em
— 12,37. vsadí je za s. a bude jim sloužiti
— 16,21. drobty, kt. padaly se s-u bohatce
— 17, 7. pojď a sedni za s.?
— 19,23. proč jsi nedal peněz mých na s.
— 22,21. ruka zrádce se mnou za s-em
— 30. abyste jedli a pili za s-em mým
— 24,30. když seděl s nimi za s-em

Sk. 6, 2. není slušné, abychom my př. s-ům 
ftím. 11, 9. budiž jim s. jejich osidlem
1 Kor. 10,21. účastnici s-u Páně i s-u ďáblů 
2id. 9, 2. v kt. byl svícen a s. a posvát. chleb.

Stulovati se.
Job 38,40. když se s-u jí v peleších svých 
2. 10,10. připadá a s-uje se bezbožník

Stupa.
Př. 27,22. by blázna v s-ě zopíchal 

Stupeň.
2 M. 20,26. aniž po s-ích vstupovati k oltáři
1 Kr. 10, 5. i s-ě, kterýmiž vstupoval
— 19. šest s-ů bylo k té stol.; 2 Par. 9, 18. 

2Kr. 20, 9. aneb aby postoupil stín o 10 s-ů
aneb navrátil se o 10 s-ů

2 Par. 9,11. z dříví algumim s-ů k domu H.
2. 120, 1. píseň s-ů; 121, 1. 122, 1. 123, 1.

124, 1. 125, 1. 126, 1. 127, 1. 128, 1. 
129, 1. 130, 1. 131, 1. 132, 1. 133, 1. 
134, 1.
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Iz. 38, 8. navrátím stín o 10 s-ů 
Ez. 40,22. vstupovalo se k ni po 7 s-ich 
Sk. 21,35. když přišel k s-ům
— 40. Pavel stoje na s-ích

1 Tim. 3,13. dobrého s-ě sobě dobudou 
Stvořen.

1 M. 2, 4. s-a jsou v den, v němž učinil H. 
ž. 90, 2. než hory s-y byly
— 102,19. lid, kt. má s. býti, chváliti bude H.
— 104,30. vysíláš ducha svého, a zase s-i b.
— 148, 5. jakž on řekl, pojednou s-y jsou

1 Koř. 11, 9. není zajisté muž s. pro ženu
Ef. 2,10. jsouce s-i v Kr. k skutkům dobr. 
Kol. 1,16. skrze něho s-y všecky věci

všecko skrze něho a pro něho s-o 
Zj. 4,11. pro vůli tvou trvají i s-y jsou 

Stvoření.
Mk. 10, 6. od počátku s.; 13, 19.
— 16,15. kažte evangelium všemu s.

ftím. 1,20. hned od s. světa pochopeny bývají
— 25. sloužili s. raději nežli stvořiteli
— 8,19. s. pečlivě vyhlídaje očekává
— 20. marnosti poddáno j. s.
— 21. i to s. vysvobozeno bude
— 22. všecko s. spolu lká
— 39. ani kterékoli s. nebude moci

2 Kor. 5,17. kdo v Kristu, nové s. j.
Gal. 6,15. ani neobřízka, ale nové s.
Kol. 1,15. prvorozený všeho s.
— 23. jenž j. kázáno všemu s.

1 Tim. 4, 4. všeliké s. Boží dobré j.
Žid. 4,13. neníť s., kt. by nebylo zjevné 
Jak. 1,18. prvotiny nějaké s. jeho
2 Petr 3, 4. tak trvá od počátku s.
Zj. 3,14. svědek věrný, počátek s. Božího
— 5,13. též všecko s., kt. j. na nebi
— 8, 9. zemřel v moři třetí díl s.

Stvořený.
Ef. 4,24. nového člověka, podlé B. s-ého 
Jak. 3, 9. lidem, ku podobenství B. s-ým

Stvořitel.
5 M. 32,18. zapomněl jsi na Boha, s-e svého
Job 32,22. tudíž by mne zachvátil s. můj
— 35,10. kde jest Bůh s. můj?
— 36, 3. s-i svému přivlastním sprav.

Ž. 95, 6. klekejme před H., s-em naším
Kaz. 12, 1. pamatuj na s-e svého ve dnech
Iz. 43, 1. takto praví H. s. tvůj, ó Jákobe
— 15. já jsem Hospodin, s. Izraele
— 45,18. tak praví Hospodin, s. nebes 

Jer. 10,16. nebo on jest s. všeho
ftím. 1,25. sloužili stvořeni raději nežli s-i
1 Petr 4,19. věrnému s-i ať poroučejí duše

Stvořiti.
1 M. 1, 1. s-il Bůh nebe a zemi
— 21. s-il Bůh velryby veliké
— 27. s-il B. člověka k obrazu svému

k obrazu Božímu s-il jej; 5, 1. 
muže a ženu s-il je

— 2, 3. ode všeho díla, kt. byl s-il

ž. 33,15. kt. s-il srdce jednohokaždého
— 51,12. srdce čisté s-ř mi, ó Bože
— 89,48. nadarmo s-il syny lidské?
— 94, 9. kt. s-il oko, zdali nespatři?

Iz. 40,26. vizte, kdo to s-il?
— 28. H., kt. s-il končiny země
— 41,20. svátý Izraelský že to s-il
— 43, 7. kteréhož jsem k slávě své s-il
— 45,12. učinil zemi a člověka s-il
— 18. ne na prázdno s-il ji
— 54,16. aj, já s-il jsem kováře

já také s-il jsem zhoubce
— 57,19. s-ím ovoce rtů
— 65,17. já s-ím nebesa nová a zemi novou
— 18. radujte se z toho, což já s-ím
— já s-ím Jeruzalém k plésáni 

Mal. 2,10. zdaliž Bůh jeden nes-il nás?
Mat. 19, 4. ten, kt. s-il z počátku, muže a ženu
Mk. 13,19. od počátku stvořeni, k t  B. s-il
Sk. 17,24. Bůh ten, kterýž s-il svět i všecko
Ef. 3, 9. všecko s-il skrze Ježiše Krista
Kol. 3,10. podlé obrazu toho, kt. jej s-il
Zj. 4,11. ty jsi s-il všecky věci
— 10, 6. kt. s-il nebe i to, což v něm j.

Stvrditi.
ž. 119,152. o svědectvích, že jsi je s-il na věky 

Stvrzení.
Dan. 11,14. pro s. viděni tohoto padnou 

Stvrzený.
Gal. 3,17. smlouvy od Boha s-é zákon nevypr.

Stý.
Neh. 5,11. navraťte jim i ten s. díl peněz 
Mat. 13, 8. některé s.; 23. Mk. 4,8.20. Luk. 8,8.

Styděti se.
1 M. 2,25. byli obadva nazí a nes-ěli se 
Soud. 3,25. očekávali dlouho, až se s-li
Ezd. 8,22. s-ěl jsem se žádati vojska
— 9, 6. s-ím se pozdvihnouti tváři své 

Job 19, 3. aniž se s-íte, že se zatvrzujete 
ž. 44,16. na každý den s. se musím
Iz. 33, 9. s. se musil Libán a usvadl
Jer. 6,15. aniž se lid co s-ěl
— 9,19. s-ime se náramně, že jsme ztr.
— 12,13. s. se budou za úrody své
— 14, 3. navrátí se hanbíce a s-ice se
— 4. oráči s-ice se přikryjí hlavu
— 51,51. s-imeť se, že slýcháme útržku 

Ez. 16,52. s-ď se a nes potupu svou
— 63. abys se rozpomenula a s-ěla
— 32, 30. za svou moc s-ice se

Oz. 10, 6. s. se bude za své předsevzetí
Joel 1,11. s-í se oráči z příčiny pšenice
Mich. 7,16. národové s. se budou za sílu svou
Sof. 3, 5. nešlechetník neumí se s.
Zach. 13, 4. se b. s. proroci ti za vidění své
Mk. 8,38. kdož by se koli za mne s-ěl

i Syn člověka s. se b. Luk. 9,26.
Luk. 16, 3. kopa ti nemohu, Žebrati se s-ím
— 18, 2. se Boha nebál a člověka nes-ěl
— 4. se nebojím, ani člověka nes-im
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ftim. 1,16. se nes-im za evangelium Kr.
— 6, 21. užitek, začež se nyní s-íte?

2 Kor. 9, 4. abychom nemusili se s.
2 Tim. 1, 8. nes-ď se za svědectví P. našeho
— 12. trpím; ale nes-imť se za to
— 16. aniž se s-ěl za řetězy mé
— 2,15. za nějž by se nebylo proě s. 

žid. 2,11. nes-í se jich nazývati bratřími
— 11,16. nes-í se, slouti jejich Bohem

Stydlivost.
1 Tim. 2, 9. aby se oděvem se s-í ozdobovaly 

Stýskání.
Žid. 13,17. s radostí, a ne se s-ím 

Stýskati.
1 M. 27, 46. stýště mi se živu býti
4 M. 11, 1. lid stěžoval a s-al sobě
Job 10, 1. stýště se duši mé v životě mém 
Pláč 3,39. proč by sobě s-al člověk živý? 
Zach. 11, 8. duše má s-ala sobě s nimi 
Fil. 3, 1. jedn. věci psáti mně se nestýště 
žid. 12, 5. aniž sobě s-ej, když trestán 

Stýskavý.
Juda 16. tiť jsou reptáci s-i

Sťatý.
5 M. 21, 6. umyjí ruce nad jalovici s-ou

Sua.
1 M. 38, 2. Kan., k. sloul S., 12, 1 Par. 2. 3.
2 Kr. 17, 4. Ozee poslal k S., králi Egypt.

Sual.
1 Sam.13,17. houf jeden k zemi S.

Sud.
Ezd. 7, 22. až do 100 s-ů vína 
Job 32,19. jako s-ové noví rozpuklo by se 
Jer. 48,12. s-y jeho vyprázdní 
Mat. 9,17. sic jinak rozpuknou se s-ové 

Suech.
1 M. 25, 2. kt. porodila S-a; 1 Par. 1, 32.

Suchatský.
1 Par. 2, 55. čeledi S-ých

Sucho.
1 M. 7,22. což bylo na suše, pomřelo
2 M. 14,16. prostř. moře po suše; 22. Neh. 9,11.
5 M. 28,22. biti tě bude H. s-em
Joz. 3,17. na suše uprostřed Jordánu 

a všecken Izrael šel po suše
— 4,18. jakž vytrhli nohy na s.
— 22. po suše přešel Izrael Jordán 

Soud. 6, 37. na vší zemi vůkol s.
1 Kr. 8,37. byl-li by mor, s.; 2 Par. 6, 28. 
2Kr. 2, 8. přešli oba po suše 
Job 6,17. když s. bývá, mizejí
— 24,19. jako s. uchvacuje vody sněžné 

Ž. 32, 4. vlhkost má obrátila se v s. letni 
Iz. 25, 5. jsi přetrhl jako horkost v s.
— 58,11. nasytí i v náramné s. duši tvou 

Jer. 14, 1. slovo k Jeremiášovi o s-u
— 50,38. s. na vody jeho, aby vyschly 

Ez. 30,12. obrátě řeky v s.

Am. 4, 9. bil jsem vás s-em a rzí; Ag. 2,18. 
Ag. 1,11. zavolal jsem s-a na zemi tuto 
Žid. 11,29. věrou přešli jako po s-u

Suchost.
2M. 14,21. moře v s.; Ž. 66, 6.
Sof. 2,13. obrátí Ninive v s. jako poušť 
Ag. 2, 7. ještě jednou pohnu mořem i s-í 

Suchý.
1 M. 1, 9. ukaž se místo s-é!
— 10. nazval Bůh místo s-é zemí

4 M. 6, 3. hroznů ani s-ých nebude jisti 
Joz. 15,19. poněvadž jsi mi dal zemi s-ou 
Soud. 6,39. nechť j. samo rouno s-é; 40.
Job 13,25. stéblo s-é stíhati budeš?
Př. 17, 1. kus chleba s-ého s pokojem 
Iz. 32, 2. potokové vod na místě s-ém
— 56, 3. já jsem dřevo s-é 

Jer. 17, 8. v rok s. nestará se 
Ez. 17,24. aby zkvetl strom s.
— 20,47. sežere každé dřevo zelené i s-é
— 37, 4. kosti s-é

Nah. 1,10. jako strniště s-é sehlceni budou 
Mat. 12, 43. chodí po místech s-ých; Luk. 11,24. 
Luk. 23,31. i co pak bude na s-ém 
Jan 5, 3. kdež leželo množství s-ých 

Viz: Obět suchá.
Suk.

Ab. 2,11. s. z dřeva posvědčovati bude 
Sukkimský.

2 Pár. 12, 3. nebylo počtu lidu z S-ých atd.
Sukkot Benot.

2Kr. 17,30. muži Babylonští udělali S. B.

Sukně.
1 M. 37, 3. udělal mu s-i proměnných barev
— 31. (bratří) vzali s-i Jozefovu

smočili s-i tu ve krvi
— 33. s. syna mého jest 

2M. 28, 4. 39. s. s oky
— 40. synům Aronovým s.; 29, 5. 8. 40, 14.

3 M. 8, 7. oblékl ho v s-i
— 10, 5. vynesli je v s-ích za stany

2 Sam.13,18. v takových s-ich chodívaly panny 
Pis. 5, 3. svlékla jsem s-i svou
Iz. 22,21. obleku jej v s-i tvou 
Zach. 13, 4. aniž oblekou s. ze srstí 
Mat. 5, 40. a s-i tvou vžiti; Luk. 6, 29.
— 10, 9, 10. ani dvou s-i; Mk. 6,9. Luk. 9, 3. 

Luk. 3,11. kdo má dvě s., dej nemajícímu
— 22,36. kdo meče nemá, prodej s-i a kup 

Jan 19,23. vzali roucha jeho a s-i
byla pak s. nesšívaná 

Sk. 9,39. ukazujíce s. a pláště, kt. dělala
— 14,14. roztrhše s. své, vyběhli

Juda 23. v nenávisti i tu poŠkvrněnou s-i

Suknička.
1 Sam. 2,19. dělávala mu s-u malou

Sukno.
Ez. 27,20. Dédan kupčival v s-ech 
Mat. 9,16. záplaty s-a nového; Mk. 2, 21.
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Sůl.
3 M. 2,13. neodejmeš s-i smlouvy od oběti

při každé oběti s. obětovati 
5M. 29,23. sirou a s-i vypálenou zemi 
Soud. 9,45. zbořiv město, posál je s-í 
2Kr. 2,20. dejte do ni s-i 
Job 6, 6. jedí, což neslaného j., bez s-i?
Ez. 16, 4. aniž jsi byla s-i posolena
— 43,24. uvrhou kněži na ně s-i
— 47,11. louže jeho s-i oddány 

Mat. 5,13. vy jste s. země
jestliže s. zmařena bude; Mk. 9, 50. 
Luk. 14, 34.

Mk. 9,49. všeliká obět s-í bude osolena
— 50. dobráť jest s.; Luk. 14, 34.

mějte s. sami v sobě 
Kol. 4, 6. řeč vaše budiž ozdobena s-i 

Sulamitská.
Pis. 6,12. navrať se, ó S., navrať se 

co uzříte na S-é?
Sumatský.

1 Par. 2, 53. čeledi Putských, S-ých

Summa.
2M. 5, 8. touž s-u cihel uložte na ně; 18.
— 30,12. když vyzdvihneš hlavní s-u synů

4 M. 1, 2. sečtěte s-u všeho množství
— 2, 32. ta j. s. synů Izraelských 

Est. 3,14. s. toho psáni; 8, 13.
Ž. 49,21. s-ou člověk jsa ve cti, neusrozumí-li
— 139,17. jak j. jich nesčíslná s.!

Kaz. 12,13. s. všeho, což jsi slyšel 
Ez. 28,12. ty, jenž zapečeťuješ s-y 
žid. 8, 1. s. toho mluvení j.
1 Petr 3, 8. s-ou, buďte jednomyslní

Sunamitská.
1 Kr. 1, 3. nalezli Abizag S-ou; 15. 2, 17. 22.
2 Kr. 4,12. zavolej té S-é; 36.
— 25. hle, S-á tamto!

Sunem.
Joz. 19,18. 1 Sam. 28, 4. 2 Kr. 4, 8.

Sup.
3M. 11,13. 14. ohavnost jsou: s.; 5 M. 14, 13. 
Iz. 34,15. tam se zhnízdi s.

Suppim.
1 Par. 7,12. kromě S. a Chuppim, synů 

Sur.
1 M. 16, 7. při cestě S.; 20,1.25,18. 2 M. 15,22.

1 Sam. 15, 7. 27, 8.
4 M. 25,15. jméno zabité: Kozbi, dcera S.
— 31, 8. krále Madianské: S.; Joz. 13,21. 

2Ivr. 11, 6. díl třetí bude u brány S.

Surový.
2 M. 12, 9. nebudete jisti z něho nic s-ého 
Soud. 16, 7. by mne svázali houžvemi s-ými; 8.
1 Sam. 2,15. nevezme masa vařeného, ale s-é

Susa.
1 Par. 18,16. S. byl písařem

Susan.
Neh. 1, 1; Est. 1, 2. 5. 9, 6. atd. Dan. 8, 2. 
Est. 2, 8. shromažďováno panen mn. do S.
— 3,15. vyhlášeno j. v S., městě králov.
— 4,16. shromažď židy v S. a posťte se
— 8,15. město S. plésalo a veselilo se
— 9,11. počet zmordovaných v S.; 13. 15.

Susanechaisti.
Ezd. 4, 9. (napsali list proti Jer.:) S. atd.

n  v * *Sužovaní.
Job 15,35. počali s. a porodili nepravost 
Kaz. 7, 7. s. k bláznovství přivodí moudrého

Sužovati.
2M. 23, 9. příchozího nebudeš s.
4 M. 33,55. budou s. vás na zemi
5 M. 2,19. nes-uj jich a nepopouzej jich 
Soud. 6, 9. z rukou všech, jenž vás s-ali
1 Sam. 2,33. abych bolestí s-al duši tvou
2 Kr. 13, 4. že je s-al král Syrský
— 17,20. s-al je a vydal je v ruku loupežn.

2 Par. 28,20. více s-al, nežli pomáhal
— 22. s-án, tím větší převrácenost páchal 

Job 10, 3. jaký užitek, že mne s-uješ
— 11,10. bude-li s., kdo se bude domlouvá ti? 

ž. 10,18. aby jich nes-al více člověk bídný
— 90,15. podlé dnů, v nichž jsi nás s-al
— 106,11. přikryly vody ty, kt. je s-ali
— 129, 1. velice mne s-ali od mladosti; 2. 

Iz. 3, 5. bude s. jeden druhého
— 14, 6. s-áni bývají bez lítosti
— 19,20. volati příčinou těch, kt. by je s-ali
— 51,13. kdež j. prchlivost toho, kt. s-u je?
— 23. de ruky těch, jenž tě s-ují 

Jer. 30,20. trestati všecky, kt. jej s-uji
Sk. 12, 1. dal se, aby s-al některé z církve
2 Tes. 1, 6. těm, kt. vás s-ují, soužením

Sužující.
Iz. 51,13. že se děsíš prchlivosti s-ího 

Svada.
Př. 15,18. zpozdilý k hněvu upokojuje s-u
— 17,14. začátek s-y, jako kdo protrhuje 
—• 19. kdož miluje s-u, miluje hřích
— 18, 6. rtové blázna směřuji k s-ě
— 18. los pokojí s-y
— 22,10. vyvrž posměvače a odejdeť s.
— 23,29. komu s-y? komu křik?
— 26,21. tak člověk svárlivý k roznícení s-y 

Mk. 15, 7. k. v s-ě vraždu spáchali
Jak. 4, 1. odkud jdou bojové a s-y

Svadba.
Mat. 22, 2. učinil s-u synu svému
— 3. aby povolali pozvaných na s-u
— 4. všecko hotovo: pojďtež na s-u
— 8. s. hotova j., ale ti, kt. pozváni byli
— 9. kteréžkoli naleznete, zovtež na s-u
— 10. naplněna j. s. hodovníky
— 25,10. kt. hotovy byly, vešly s ním na s-u 

Luk. 12, 36. až by se vrátil ze s-y
— 14, 8. kdy bys byl pozván na s-u

48
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Jan 2, 1. stala se s. v Káni Galilejské 
Zj. 19, 7. neboť přišla s. Beránkova

Svadební.
Mat. 22,11. člověka neoděného rouchem s-ím

Svaditi se.
2 M. 21,18. když by se s-ili muži; 22.

Svadnouti.
3 M. 26, 39. s. budou pro nepravost svou 
ž. 18, 46. cizozemci s-li a třásli se
— 107, 5. až v nich s-la duše jejich
— 119,139. až s-u, tak horlím 

Pláč 1,20. srdce mé s-e ve mně 
Ez. 4,17. s-li pro nepravost svou
— 33,10. my v nich (v hříších) s-eme 

Mk. 9,18. škřipí zubami a s-e

Svalití. Svalití se.
1 M. 42, 36. na mne se tyto věci s-ily 
ž. 42, 8. všecka vlnobití na mne se s-ila 
Jer. 51,25. s-ím tě s těch skal 
Mich. 1, 6. s-ím do údolí kamení její

Svár.
4 M. 20,13. vody s-u; 24. 27, 14. Ž. 81, 8.106, 32.

Ez. 47, 19. 48, 28. 
ž. 80, 7. postavils nás k s-u sousedům 
Př. 6,14. s-y rozsívá; 15, 18. 16, 28. 29, 22.
— 10,12. nenávist vzbuzuje s-y 

13,10. pýchou působí člověk s.
— 17,14. než by se sesilil s., přestaň
— 18,19. s-ové jsou jako závora u hrobu
— 20, 3. přestátí od s-u j. ku poctivosti
— 22,10. přestane s. a lehkost; 26, 20.

25, 8. nevcházej v s. kvapně
— 28,25. vysokomyslný vzbuzuje s.
— 30,33. popouzení k hněvu vyvodí š.

Iz. 58, 4. k s-u a různici se postíváte 
Jer. 15,10. mne porodila, muže s-u
Ab. 1, 3. kdož s. a různici vzbuzuje
Luk. 22,24. stal se i s. mezi nimi
ftím. 1, 29. jsouce plní závisti, vraždy, s-ů
— 13,13. ne v s-u a v závisti

1 Kor. 3, 3. poněvadž mezi vámi nenávist, s-ové
2 Kor. 12,20. aby snad nebylo s-ů 
Gal. 5, 20. skutkové těla, s-ové 
Fil. 2, 3. nic nečiníce skrze s.
1 Tim. 6, 4. hádkách o slova, z kť. pochází s.
2 Tim. 2, 23. věda, že plodí s-y
Tit. 3, 9. s-y a hádky zákonní zí\ stavuj

Svárlivý.
Ž. 31, 21. skrýváš je před jazyky s-ými 
Př. 19,13. ustavičné kapání žena s-á; 27, 15.
— 21, 9. lépe nežli s ženou s-ou; 19. 25, 24.
— 26, 21. tak člověk s. k roznícení svády 

Mk. 15, 7. byl se s-ými ve vězení
Řím. 2, 8. těm, kt. jsou s-í
1 Tim. 3, 3. ale mírný, ne s., ne lakomec 
Tit. 3, 2. ať nejsou s-í, ale přívětiví

Svářiti se.
A M. 20,13. o kt. s-ili se synové Izr. s H-em

Sváteční.
5 M. 5,15. přikázal, abys světil den s.
Oz. 12, 9. seděti v Stáncích j. ve dnech s-ích?
Mat. 26, 5. ne v den s., aby nebyl rozbroj 
Luk. 2, 42. podlé obyčeje toho dne s-ího 

Svátek.
2 M. 5, 1. ať mi slaví s-y na poušti
— 23,14. třikrát slaviti mi budeš s.

3 M. 23, 6. s. přesnic
5 M. 31,10. s. stanů; Jan 7, 2.
1 Kr. 12, 32. ustanovil Jeroboáro s.
Neh. 8,18. osmého dne byl s. podlé obyčeje
Ez. 45,21. fáze, s. sedmi dnů
Oz. 2,11. učiním přítrž s-ům jejím
— 9, 5. co činiti budete v den s-u H-ova? 

Am. 5,21. zavrhl jsem s-y vaše
— 8,10. proměním s-y vaše v kvílení 

Mat. 24,20. aby utíkání vaše nebylo ve s.
— 27,15. měl obyčej v s.; Luk. 23, 17.

Mk. 14, 2. ne v s., aby nebyl rozbroj v lidu
— 15, 6. v s. propouštíval jednoho z vězňů 

Luk. 22, 1. přibližoval se s. přesnic
Jan 4, 45. viděvše, co činil v Jeruzalémě v s. 

nebo i oni byli přišli k s-u
— 5, 1. potom byl s. židovský
— 6, 4. byla blízko velikanoc, s. židovský
— 7, 8. ještě nepůjdu k s-u
— 11, 56. co se vám zdá, že nepřišel k s-u?
— 13, 1. před s-em velikonoc., věda Ježíš
— 29. věcí, kt. j. nám potřebí k s-u 

Sk. 18, 21. musím s. v Jeruzalémě slaviti 
Kol. 2,16. žádný vás nesuď se strany s-u 
žid. 4, 9. zůstáváť s. lidu Božímu

Svatokrádce.
Sk. 19, 37. nejsou ani s-ové ani ruhači 

Svatokrádež.
Řím. 2,22. v oh. maje modly, s-e se dopouštíš

Svatost.
2 M. 15,11. kdo j. jako ty velebný v s-i?
— 13. povedeš jej k příbytku s-i své
— 28, 36. s. Hospodinu; 39, 30. Zach. 14, 20.
— 29, 6. korunu s-i vstavíš na čepici
— 31,15. sobota odpočihutí j., s. H.

1 Par. 16,29. v okrase s-i; 2 Par. 20, 21.
2 Par. 35, 3. vneste truhlu s-i do domu 
ž. 29, 2. sklánějte se H. v ozdobě s-á

30, 5. oslavujte památku s-i jeho; 97, 12.
— 43, 3. na horu s-i tvé; 48, 2.
— 60, 8. Bůh mluvil skrze s. svou; 108, 8.
— 89, 36. přisáhl skrze s. svou; Am. 4, 2.
— 93, 5. domu tvému ušlechtilá s.
— 96, 9. sklánějte se H-u v okrase s-i
— 102,20. shlédl s výsosti s-i své
— 150, 1. chvalte Boha pro s. jeho 

Iz. 64,11. dům s-i naší ohněm zkažen 
Jer. 2, 3. s. H-ova byl Izrael
— 31, 23. požehnejž tobě H., ó horo s-i 

Zach. 8, 3. aby sloula horou s-i
Mal. 2,11. poškvrňuje Juda s-i Hospodinovy 
Luk. 1, 75. v s-i a v spr. před obličejem jeho
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Ef. 4,24. v sprav, a v s-i pravdy
1 Tes. 3,13. srdce vaše nepoškvrněná v s-i
— 4, 4. svým osudim vládnouti v s-i 

Žid. 12,10. abychom došli účastnosti s~i jeho
— 14. pokoje následujte a s-i

Svatosvatý.
2 M. 30,10. s-é j. Hospodinu
4 M. 18, 9. s-é tobě to bude i synům tvým
2 Par. 31,14. Chóre rozděloval věci s-é 
Ezd. 2, 63. nejedli z věcí s-ých; Neh. 7, 65. 

Svatý.
2 M. 3, 5. země s-á j.; Sk. 7, 33. (Joz. 5, 15.)
— 16,23. odpočinutí soboty s-é H. bude
— 19, 6. budete mi národ s.
— 22,31. lid s. budete mi
— 28, 2. roucha s-á; 31, 10. 39, 1. 41.

3 M. 16, 4.
— 29, 33. cizí nebude jíšti, nebo s-á věc j.

34. nebude jedeno, nebo s-á věc jest
— 30,32. s-ť jest, s. vám bude
— 31,14. sobota s-á j. vám
— 37,29. olej pomazání s-ého
— 39, 30. plech koruny s-é; 3 M. 8, 9.
— 40,10. a posvětíš oltáře, a budeť s.

3 M. 6,17. s-é s-ých to jest
— 25. s-á s-ých jest; 7,1. 6.10,12.17.14,13.
— 29. s-é s-ých jest
— 10,10. abyste rozeznali mohli mezi s-ým
— 11, 44. s-í buďte, nebo já s. jsem; 45. 19, 2.

20, 26. 1 Petr 1, 16.
— 14,13. na místě s-ém; Ez. 42, 13.
— 16, 4. v sukni lněnou s-ou obleče se
— 33. očistí svatyni s-ou
— 21, 8. za s-ého budeš jej míti
— 22,12. věcí s-ých nebude jisti
— 23, 2. slavnosti H-ovy, shromáždění s-á
— 3. shromáždění s-é bude; 4.
— 27,21. bude pole to s-é Hospodinovo
— 32. ten desátek s. bude H-u

4 M. 4, 20. nepřicházejte hleděli na věci s-é
— 5,17. nabere vody s-é do nádoby
— 16, 3. všickni tito s-í jsou
— 7. kohožkoli vyvolí H., ten bude s.
— 31, 6. nádoby s-é i trouby v ruce kněze

5 M. 7, 6. nebo ty lid s. jsi Hospodinu; 14, 21.
— 26,15. z příbytku s-ého svého

Joz. 24,19. nebudete moci, nebo Bůh s. j.
1 Sam. 2, 2. neníť žádný tak s. jako H.
— 6,20. ostáti před H. Bohem s-ým
— 21, 4. nemámť než toliko chléb s.

2 Kr. 4, 9. ten muž B. s. j., kt. tudy chodívá
2 Par. 8,11. s. j., protože vešla do něho truhla li. 
Ezd. 9, 2. smísili se, símě s-é s národy;

(Iz. 6, 13.)
Ž. 2, 6. nad Siónem, horou s-ou mou
— 3, 5. vyslyšel mne s hory s-é své; (20, 6.)
— 15, 1. kdo bydliti b. na hoře s-é tvé?
— 22, 4. ty jsi s., zůstávající vždycky
— 24, 3. kdo stane na místě s-ém jeho?
— 68, 6. Bůh v příbytku s-ém svém
— 77,14. Bože, s-á j. cesta tvá

ž. 87, 1. základ svůj na horách s-ých, mil. H.
— 89,21. olejem svým s-ým pomazal js. ho
— 99, 3. oslavujte jméno tvé; nebo s-é j.
— 5. sklánějte se u podnoží jeho; s-ýť j.
— 9. sklánějte se na hoře s-é jeho

neboť j. s. H. Bůh váš
— 103, 1. vnitřnosti mé jménu s-ému jeho
— 105, 3. chlubte se s-ým jménem jeho
— 106, 47. abychom slavili jméno tvé s-é
— 111, 9. s-é a hrozné j. jméno jeho
— 145, 21. dobroř. vš. tělo jménu s-ému j.

Kaz. 8,10. kt. z místa s-ého odešli
Iz. 4, 3. pozůstaven v Jer., s. slouti bude
— 5,16. Bůh ukáže se s. v spravedlnosti
— 6, 3. s., s., s., H. zástupů; Zjev. 4, 8.
— 13. símě s-é j. podpora její
— 11, 9. aniž zahubí na vší mé hoře s-é
— 35, 8. cestou s-ou slouti bude
— 48, 2. město s-é; 52, 1. Mat. 4, 5. 27, 53.

Zj. 21, 2. 10. 22, 19.
— 57,15. na výsosti a v místě s-ém bydlím
— 58,13. nazůveš-li sob. s-ou H-u slavnou
— 62,12. nazovou syny tvé lidem s-ým

Ez. 21, 2. vypusť jako rosu proti místům s-ým
— 22, 8. s-ými věcmi mými zhrdáš
— 26. kněži s-é věci poškvrňují; Sof. 3, 4.

mezi s-ým a poškvr. rozdílu nečiní
— 44, 8. nedrželi stráže nad s-ými věcmi
— 23. rozdílu učili mezi s-ým a nes-ým
— 45, 1. díl s. té země
— 48,20. v obět s-ou k vladařství městu 

Dan. 4, 5. duch bohů s-ých; 6. 15. 5, 11. 14.
— 8,13. dokudž s-é služby v pošlapání 

Oz. 11, 9. ne člověk uprostřed tebe s.
Abd. 17. (hora Sión) bude svátá
Ag. 2,13. ej, kdyby někdo nesl maso s-é 
Mat. 7, 6. nedávejte s-ého psům
— 24,15. ohavnost zpuštění na místě s-ém 

Luk. 1, 35. Duch s. sestoupí v tě
protož, což se z tebe s-ého narodí

— 49. mocný j. a s-é jméno jeho
— 70. ústa proroků s-ých; Sk. 3, 21.
— 72. rozpom. se na smlouvu svou s-ou
— 2,23. s. Pánu slouti bude

Jan 17,11. Otče s., ostříhejž j. ve jm. svém 
Sk. 4,27. proti s-ému Synu tvému Ježíšovi
— 30. skrze jméno s-ého Syna tvého
— 6,13. proti místu tomuto s-ému; 21, 28.
— 13, 34. dám vám s-é věci Davidovy věrné 

ílím. 7,12. zákon j. s., přikázaní s-é.
— 11,16. poněvadž prvotiny s-é, takéť i těsto
— 12, 1. těla svá v oběť živou, s-ou
— 16,16. v políbeni s-ém; 1 Kor. 16, 20.

2 Kor. 13, 12. 1 Tes. 5, 26.
1 Kor. 3,17. chrám Boží s. j., jenž jste vy
— 7,14. nečistí by byli, ale nyní s-í jsou
— 34. aby byla s-á i tělem i duchem 

Ef. 1, 4. abychom byli s-í a nepoškvrnění
— 2, 21. roste v Chrám s. v Pánu
— 5, 27. aby byla s-a a bez úhony
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Kol. 1, 22. aby vás postavil s-é a nepoŠkvr.
— 3,12. jako vyvolení Boží, s-í a milí

2 Tim. 1, 9. kt. nás povolal povoláním s-ým 
Tit. 1, 8. biskup má býti s., zdrželivý
žid. 7,26. takového nám slušelo míti nejvýš, 

kněze, s-ého
1 Petr 1,15. jakž ten, kt. vás povolal, s. j.

i vy s-í ve všem obcování buďte
— 2, 5. kněžstvo s-é k obět. duchovních
— 9. vy jste národ s.
— 3, 2. spatřujíce s-é vaše obcování

2 Petr 1,21. mluvili s-í Boží lidé
Zj. 3, 7. totoť praví ten s. a pravý
— 4, 8. s., s., s., Pán Bůh všemohoucí
— 6,10. až dokud, Pane s. a pravý
— 15, 4. ty sám s. jsi
— 16, 5. s. jsi, žes to usoudil

Zj. 20, 6. blahoslavený a s., kdož má díl
— 21,10. ten s. Jeruzalém
— 22,11. kdo j. s., posvěť se ještě

Svatý.
5 M. 33, 2. přišel s 10.000 s-ých
— 3. všickni s-í jeho jsou v ruce tvé

1 Sam. 2, 9. onť ostříhá noh s-ých svých
2 Par. 6, 41. s-í tvoji ať se veselí
Job 5, 1. k kterému se z s-ých obrátíš?
—■ 15,15. při s-ých jeho není dokonalosti

ž. 16, 3. s-ým, kt. jsou na zemi
— 10. aniž dopustí s-ému svému viděti po

rušení; Sk. 2, 27. 13, 35.
— 30, 5. žalmy zpívejte H. s-í jeho
— 31,24. milujtež H. s-í jeho
— 32, 6. za to se tobě b. modliti každý s.
— 34,10. bojtež se H. s-í jeho
— 37,28. H. neopouští s-ých svých
— 50, 5. shromažďte mi s-é mé
— 52,11. vzácné před obličejem s-ých tvých
— 79, 2. těla s-ých tvých šelmám zemsk.
— 85, 9. pokoj k lidu svému, a k s-ým svým
— 97,10. onť ostříhá duší s-ých svých
— 116,15. drahá j. smrt s-ých jeho
— 132,16. s-í jeho vesele prozp. budou
— 145,10. s-í tvoji dobrořečte; 148, 14.
— 148,14. vyzdvihl chválu všech s-ých jeho
— 149, 5. plésati budou s-í v Boží slávě 

Př. 2, 8. on cesty s-ých svých ostříhá
— 9,10. umění s-ých rozumnost
— 30, 3. umění s-ých neumím

Iz. 10,17. S. jeho bude plamenem, i spálí
— 29, 23. posvěcovati S-ého Jákobova
— 40,25. ku komu připodobníte mne, př. S.
— 43,15. já jsem H. s. váš
— 57,15. jehož jméno jest S.

Ez. 39, 7. zvědíť, že já jsem H., S. v Izr.
Dan. 4,10. hlásný a s. s nebe sestoupiv; 20.
— 7,18. ujmou království s-ých výsostí
— 22. oddán j. soud s-ým výsostí

aby to království s-í obdrželi
— 8,13. slyšel jsem jednoho s-ého
— 9, 24. ku pomaž. S-ého s-ých 

Oz. 11,12. Juda se s-ými věrný byl

Ab. 1,12. S. můj, zdaliž nejsi od věčnosti 
Zach. 14, 5. když přijde H. a všickni s-í s ním 
Mat. 27, 52. těla zesnulých s-ých vstala 
Mk. 1,24. kdo jsi, že ten S. Boži; Luk. 4, 34. 
Sk. 3,14. toho s-ého odepřeli jste se
— 9,13. mnoho zlého činil s-ým tvým

32. přišel také k s-ým v Lyddě 
—- 26,10. mnohé z s-ých js. do žalářů dával 

Řím. 8,27. podlé Boha prosí za s-é
— 12,13. se s-ými se sdělujíce

1 Kor. 6, 2. s-í svět souditi budou
Ef. 1, 1. Pavel s-ým, kt. jsou v Efezu
— 15. o vaší lásce ke všechněm s-ým
— 18. bohatství slávy dědictví jeho v s-ých
— 2,19. spolu měšťané s-ých a domácí B.
— 4,12. pro spořádání s-ých k dílu služeb.
— 5, 3. jakož sluší na s-é
— 6,18. prošením za všecky s-é

Kol. 1,12. účastnosti losu s-ých v světle
2 Tes. 1,10. aby oslaven byl v s-ých svých 
Filem. 7. střeva s-ých občerstvena jsou
1 Jan 2,20. vy máte pomazání od S-ého 
Juda 14. Pán se béře se s-ými tisíci svými 
Zj. 3, 7. totoť praví ten s.
— 5, 8. modlitby s-ých; 8, 3. 4.
— 13,10. zdeť j. trpělivost a víra s-ých; 14,12.
— 16, 6. krev s-ých a pror. vylévali; 17, 6.
— 18, 24. v něm nalezena j. krev s-ých
— 20, 9. obklíčili stany s-ých

Svatý Izraelský.
2Kr. 19,22. proti komu? proti S-ému I.;

Iz. 37, 23.
Ž. 71,22. tobě zpívá ti, ó s. I.
— 78, 41. s-ému I-ému cíle vyměřovali 

Iz. 1* 4. pohrdli s-ým I-ým
— 12, 6. veliký j. uprostřed tebe S. I.
— 29,19. chudí lidé v S-ém I-ém plésati b.
— 30,11. nechať se vzdálí S. I.
— 31, 1. nepatří k S-ému I-ému
— 37,23. pozdvihl očí proti S-ému I-ému
— 41,16. v S-ém I-ém chlubiti se budeš
— 43, 3. já S. I., jsem spasitel tvůj; 14.
— 54, 5. manželem tvým j. S. I.

Svatý Duch.
Luk. 1,35. D. s. sestoupí v tě
žid. 10,15. svědčiť nám to i sám D. s.

Viz: Duch svátý.
Svatyně.

2 M. 15,17. (štípíš) je v s-i, kt. utvrdí ruce tvé
— 25, 8. udělajíť mi s-i
— 36, 1. dílo k službě s.; 3. 4.

3 M. 12, 4. k s-i nepůjde
— 16,16. a očistí s-i od nečistot synů Izr.
— 23. když vjíti měl do s.
— 19,30. s. mé báti se budete; 26, 2.
— 20, 3. a tak zprznil s-i mou

4 M. 3,28. stráž při s-i; 08. 1 Par. 23, 32.
—■ 4,15. nedotknou se s., aby nezemřeli
— 18,10. v s-i budeš je jisti

2 Par. 26,18. vyjdiž ze s., nebo jsi zhřešil
— 30, 8. pojďte do s. jeho
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2. 20, 3. seŠliž tobě pomoc ze s.
— 28, 2. když pozdvihuji rukou k s-i
— 63, 3. abych tě v s-i tvé spatřoval
— 68,18. jako na Sinai v s-i přebývá
— 25. spatřili slavné jiti tvé v s-i
— 73,17. až jsem vŠel do s. Boha silného
— 74, 3. všecko pohubil nepřítel v s-i
— 7. uvrhli oheň do s. tvé
— 78, 69. jako hrad vysoký, s-i svou
— 96, 6. síla i okrasa v s-i jeho
— 134, 2. pozdvihujte rukou svých k s-i 

Iz. 8,14. H. budeť vám i s-í
— 60,13. k ozdobě místa s. mé
— 63,18. nepřátelé naši pošlapali s-i tvou 

Jer. 17,12. místo s. naší věčně trvá
Pláč 1,10. se divati pohanům, an chodí do s.
— 2, 7. v ošklivost vzal s-i svou
— 20. zdaliž mordován býti má v s-i 

Ez. 5,11. poněvadž jsi s. mé poškvrnil
— 7,22. poškvmí s. mé, a vejdou do ní
— 9, 6. od s. mé počněte
— 11,16. budu jim s-i za ten malý čas
— 23,38. zanečišťovaly s-i mou v tentýž den
— 24,21. aj já poškvrnim s. své
— 37,26. postavím s-i svou uprostř. nich
— 28. když bude s. má uprostřed nich
— 41,21. předek s. podobný jemu (chrámu)
— 45,18. kterýmž očistíš s-i
— 47,12. vody jeho ze s. vycházejí 

Dan. 8,11. zavržen příbytek s. Boži
— 9,17. zasvěť tvář svou nad s-í svou
— 26. to město i tu s-i zkazí
— 11,31. poškvrní s. a pevnosti 

Am. 7, 9. s. Izraelovy zpustnou
— 13. Béthel s. králova i dům král. j. 

Žid. 8, 2. služebník jsa s. a pravého stánku
— 9, 1. mělať první smlouva s-i světskou
— 2. stánek první, ten sloul s.
— 8. ještě nebyla zjevena cesta k s-i
— 12. všed jednou do s. věčné vykoupení
— 24. nevšel Kr. do s. rukou udělané 
—• 10,19. plnou svobodu k vjití do s.

Svatyně svátých.
2 M. 26,33. oddělovati opona svatyni od s. s.
4 M. 4,19. když by přistupovali k s-i s.
1 Kr. 6, 5. pavlače okolo chrámu a s. s.
— 16. příbytek, aby byl s. s.; 2 Par. 3, 8.
— 19. s-i s. v domu vnitř připravil
— 7,49. svícnů pět před s í̂ s.
— 8, 6. vnesli truhlu do s. s.; 8. 2 Par. 5, 7.

1 Par. 23,13. oddělen Aron, aby sloužil v s-i s. 
Ez. 41, 4. řekl mi: Tato jest s. s.
Žid. 9, 3. stánek, kt. sloul s. s.

Svaz.
Soud. 15,14. i spadli s-ové s rukou jeho
Kol. 2,19. tělo po kloubich a s-ích vzdělané

Svázán.
1 Sam.25,29. budeť duše Pána mého s-a
Jer. 2,20. potrhal jsem, čím jsi s-a byla
Pláč 1,14. tuze s-o j- jho přestoupeni mých
Oz. 13,12. s-ať j. nepravost Efraimova

Nah. 1,13. to, čímž jsi svázán, roztrhám
Sk. 12, 6. Petr s-án byv dvěma řetězy
— 21,13. netoliko s. býti hotov jsem
— 28,20. pro naději řetězem tímto s. jsem

Svázaný.
Jer. 40, 1. když byl s. řetězy (Jeremiáš)
Dan. 3,23. padli do prostřed peci s-i
Jan 11, 44. maje s-é ruce i nohy rouchami
— 18,24. poslal jej Annáš s-ého ke Kaifášovi 

Sk. 9, 2. aby s-é přivedli do Jeruzaléma 
Ef. 4,16. všecko tělo příslušně spojené a s-é

Svázati.
1 M. 22, 9. s-av syna svého, vložil ho na oltář
— 42,24. vzav Simeona z nich, s~al ho

2 M. 28,28. svíží náprsník kroužky
Soud. 15,10. s-ali Samsona; 12. 13. 16, 5. atd.
— 16,12. Dalila s-ala (Samsona)

2 Kr. 23, 33. i s-al ho (Joachaza) Farao Nécho
— 25, 7. s-avše Sed. řetězy; Jer. 39, 7. 52,11,

2 Par. 33,11. s-avše Manassesa řetězy ocelivými
— 36, 6. král Babyl. s-al Joakima řetězy 

Iz. 27, 5. zdali s-že sílu mou?
Dan. 3,20. svížíce Sidracha, Miz. a Abd.
Oz. 10,10. podlé libosti své svíži je
Mat. 12,29. prvé s-al toho silného; Mk. 3, 27.
— 13,30. s-žte jej v snopky k spálení
— 14, 3. jav Herodes Jana, s-al jej
— 16,19. což bys koli s-al na zemi; 18, 18.
— 22,13. svížíce nohy jeho i ruce
— 27, 2. s-avše vedli; Mk. 15, 1. Jan 18, 12. 

Mk. 5, 3. aniž ho kdo mohl řetězy s.
Luk. 13,16. kt. byl s-al satan aj, již 18 let
Jan 18,12. služebníci židovští s-ali Ježíše
Sk. 21,11. s-av sobě ruce i nohy

muže, jehož j. pás tento, tak sváží
— 21,33. rozkázal Pavla s. 2 řetězy
— 22,25. když jej s-ali řemením, řekl 

Zj. 20, 2. s-al jej za 1000 let

Svazcek.
2 M. 12,22. vezmete s. yzopu 
Pis. 1,13. s. myrry j. mi milý můj

Svazek.
1 Sam.25,29. svázána v s-u živých u H.
Job 12,18. s. králů rozvazuje 
Ž. 2, 3. roztrhejme s-y jejich
— 107,14. H. s-y jejich trhá
— 116,16. ó H., rozvázal jsi s. mé 

Iz. 58, 6. rozvázati s-y bezbožnosti 
Jer. 30, 8. stane se, že s-y tvé potrhám 
Mk. 7,35. rozvázán j. s. jazyka jeho 
Luk. 13,16. neměla býti rozv. ze s-u toho?
Sk. 8,23. v s-u nepravosti tebe vidím 
Ef. 4, 3. jednotu ducha v s-u pokoje 
Kol. 3,14. v lásku, kt. j. s. dokonalosti

Svazování.
Ž. 149, 8. k s. králů jejich řetězy

Svazovati.
Mat. 23, 4. s-u jít  břemena těžká a nesnesit.
Sk. 22, 4. s-uje a dávaje do žaláře muže i ž.
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Svazující.
Zach. 11, 7. di*uhou (hůl) jsem nazval s-ích 

Sveden.
5 M. 11, 6. aby nebylo s-o srdce vaše 
Luk. 21, 8. vizte, abyste nebyli s-i 
Jan 7,47. zdali i vy jste s-i?
2 Kor. 11, 3. aby nebyly s-y mysli vaše 
1 Tim. 2,14. Adam nebyl s., ale žena s-a jsuci 

Svedení.
Mk. 13,22. k s., by možné bylo, i vyvolených 

Svedený.
Iz. 44,20. srdce s-é skloňuje jej, aby nemohl 

Svegruše.
5 M. 27, 23. zloř., kdož by obýval se s-í svou 
Rut 1,14. políbivši s-i svou, odešla
— 3,17. nenavrátíš se prázdná k s-i

Mich. 7, 6. nevěsta proti s-i; Mat. 10, 35. Luk. 
12, 53.

Mat. 8,14. uzřel s-i jeho, ana má zimnici;
Mk. 1, 30. Luk. 4. 38.

Svémyslně.
Kol. 2,18. nepředchvacuj s. pokorou 

Svémyslný.
Př. 18, 1. s. hledá toho, což se jemu líbí 
Tit. 1, 7. jako Boží šafář, ne s.

Svésti.
1 Kr. 18, 40. kt. s-dl Eliáš ku potoku Císon
— 20, 29. dne sedmého svedli bitvu

Job 31,27. že by se tajně dalo s. srdce mé?
— 35, 6. bys hřešil, co s-deš proti němu? 

ž. 55,24. onyno svedeš do jámy zatracení 
Ez. 31,16. když jsem jej svedl do hrobu 
Mat. 24, 4. aby vás někdo nes-dl; Mk. 13, 5.
— 5. s-douť mnohé; 11. Mk. 13, 6.
— 24. že by s-dli i vyvolené

Sk. 19,26. tento Pavel s-dl veliké množství 
Řím. 10, 6. to j. Krista s výsosti s.
2 Kor. 11, 3. jakž onen had s-dl Evu

Svévolně.
1 M. 49, 6. s. vyvrátili zeď
Jer. 44,12. kt. s. vešli do země Egyptské 

Svěcení.
3 M. 8, 33. v kt. by se vyplnili dnové s.

Svědciti.
5 M. 19,16. aby s-il proti němu, že odstoupil
2 Sam. 1,16. ústa tvá s-ila na tebe
1 Kr. 21,10. kt. by s-ili na něj, řkouce
— 13. s-ili proti němu muži nešlechetní

2 Par. 24,19. s-ili jim; oni však neuposlechli 
Job 15, 6. rtové tvoji s-í proti tobě
Iz. 3, 9. nestydatost tváři jejich s-i
— 59,12. hříchové naši s-i proti nám 

Jer. 14, 7. nepravosti naše s-í proti nám 
Oz. 5, 5. hrdost Izr. s-í proti němu; 7, 10. 
Mat. 26,62. co tito proti tobě s-í? Mk. 14, 60.
— 27,13. kt. věci proti tobě s-í? Mk. 15, 4. 

Luk. 16,28. mám 5 bratrů, ať jim s-í
— 22,37. věci, kt. s-i o mně, konec berou 

Jan 3,11. což jsme viděli, s-íme

Jan 3, 32. což viděl a slyšel, toť s-í
— 5,36. skutkové, kt. já činím, s-í o mně 

Sk. 23,11. jakož jsi s-il o mně v Jeruz.
tak musíš s. i v Římě 

žid. 7,17. nebo s-í: Ty jsi kněz na věky 
10,15. s-it nám to i sám Duch svátý

1 Jan 1, 2. my jsme viděli a s-íme; 4, 14.

Svědectví.
2 M. 20,16. nepromluvíš proti bližnímu svému

křivého s.; 5 M. 5, 20. Mat. 19, 18. 
Mk. 10, 19. Luk. 18, 20.

— 25,16. a dáš do truhly s.; 21. 40, 20.
— 31,18. dvě dsky s.; 32, 15. 34, 29.
— 40,20. vzav s., vložil je do truhly

5 M. 4,45. tato jsou s. a ustanovení; 6, 20.
Joz. 22,28. aby byl na s. mezi námi a vámi
— 24,27. kámen tento bude na s.

1 Sam. 12, 3. vydejte s. proti mně před H. 
ž. 19, 8. H. s. j. pravé, moudrost dávající
— 25,10. kt. ostříhají s. jeho; 119, 2.
— 78, 5. vyzdvihl s. v Jákobovi
— 56. s. jeho neostříhali
— 93, 5. s. tvá jsou velmi jistá
— 119,24. s. tvá jsou mé rozkoše a m. rádcové
— 31. s. tvých se přídržím; 22.
— 46. mluviti budu o s-ích tvých
— 99. s. tvá jsou má přemyŠlování
— 111. za dědictví věčné ujal jsem s. tvá
— 129. předivnáť jsou s. tvá
— 167. ostříhá duše má s. tvých; 168.

Př. 25,18. kdož mluví falešné s. proti bližnímu 
Iz. 8,20. k zákonu a s.!
Mich. 6, 3. vydej s. proti mně
Mat. 8, 4. obětuj na s.; Mk. 1, 44. Luk. 5, 14.
— 10,18. na s. proti nim i národům
— 15,19. ze srdce vycházejí křivá s.
— 24,14. evangelium na s. všem národům
— 26, 59. před. kněží hledali falešného s.

Mk. 6,11. prach na s. jim; Luk. 9, 5.
— 13, 9. před králi stanete na s. jim
— 14, 55. před. kněží hledali proti Ježíši s.
— 56. křivé s. vydávali proti němu; 57.

s. jejich nebyla jednostejná; 59. 
Luk. 21,13. toť se vám díti bude na s.
— 22, 71. což ještě potřebujeme s.?

Jan 1, 7. ten přišel na s.
— 8. aby s. vydával o tom světle; 32. .‘>4.
— 19. totoť j. s. Janovo
— 2, 25. aby kdo s. vydával o Člověku
— 3, 11. s. našeho nepřijímáte
— 32. s. jeho žádný nepřijímá
— 5, 31. vydám-liť já s. sám o sobě,

s. mé není pravé
— 32. jinýť s. vydává o mně

vím, že pravé j. s., kt. vydává
— 34. jáť nepřijímám s. od člověka
— 30. já mám větší s. než Janovo
— 37. Otec s. vydal o mně; 8, 18.
— 39. písma tať s. vydávají o mně
— 8,13. ty sám o sobě s. vydáváš,

s. tvé není pravé
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Jan 8,14. ačkoli já s. vydávám sám o sobě, 
pravé j. s. mé

— 17, dvou člověků s. pravé j.
— 18. jáť s. vydávám sám o sobě

a s. vydává o mně Otec
— 10,25. skutkové, tiť s. vydávají o mně
— 12,17. vydával s. zástup, že Lazara
— 15,26. Duch, tenť s. vydávati bude o mně
— 27. i vy s. vydávati budete
— 18, 23. mluvil-li jsem zle, s. vydej o zlém
— 37. abych s. vydal pravdě
— 19, 35. ten, kt. viděl, s. vydal

a pravé j. s. jeho; 21, 24.
— 21,24. učedlník, kt. s. vydává o těchto v.

víme, že pravé j. s. jeho 
Sk. 10,22. Kornelius s. dobré mající
— 43. jemuť všickni proroci s. vydávají
— 14, 3. Pán s. vydával slovu milosti
— 15, 8. Bůh s. jim vydal, dav jim Ducha
— 16, 1. 2. Timoteus, tomu s. vydáv. bratři
— 20,21. s. vydávaje i  židům i flekům

22,12. Ananiáš s. maje ode všech
— 18. nepřijmou s. tvého o mně
— 26, 5. kdyby chtěli s. vydati
— 22. vydávaje s. i malému i velikému 

íUm. 9, 1. čemuž i svědomí mé s. vydává
— 10, 2. neboť jim s. vydávám, žeť horlivost

1 Kor. 1, 6. s. Kristovo upevněno j. mezi vámi
— 2, 1. zvěstuje vám s. Boží
— 15,15. vydali jsme s. o Bohu, že vzkřísil

2 Kor. 1,12. s. svědomí našeho, že v sprostnosti 
Gal. 4,15. s~ť vám dávám, že oči své
1 Tim. 3, 7. musíť i s. dobré míti
— 5,10. o níž by s. bylo, že dobré skutky

2 Tim. 1, 8. nestyď se za s. Pána našeho 
Tit. 1,13. s. to pravé j.; tresciž je
žid. 2, 4. čemuž Bůh s. vydával skrze divy
— 11, 2. pro ni s. došli předkové
— 4. s. obdržel, že je spravedlivý

Bůh darům jeho s. vydal
— 5. Enoch s. měl, že se líbil Bohu 

39. ti všickni s. dosáhše skrze víru
1 Jan 5, 6. Duch j., kt. s. vydává
— 7. tří jsou, kt. s. vydávají na nebi 

8. tří jsou, kt. s. vydávají na zemi
— 9. poněvadž s. lidské přijímáte,

s-ť Boží větší j. 
totoť s. j. Boží

— 10. kdo věří v S. B., máť s. sám v sobě
neuvěřil tomu s. o Synu

— 11. totoť j. s. to, že život věčný dal 
Zj. 1, 2. slovo B. a s. Jezukristovo; 9.
— 6, 9. zmordovaných pro s., kt. vydávali
— 12,17. mají s. Ježíše Krista; 19, 10.
— 19,10. s. Ježíšovo j. duch proroctví
— 20, 4. duše stínaných pro s. Ježíšovo
— 22,20. takť praví ten, kt. s. vydává

Svědek.
1 M. 31,48. tato hromada nechžť j. s-em; 52.
— 50. Bůh j. s. mezi mnou a tebou

2 M. 23, 1. abys měl býti s. nepravý

4 M. 5,13. s-a by nebylo proti ni
— 35,30. podlé vyznání s-ů; 5 M. 17, 6.
— jeden s. neb. svědčiti; 5 M, 17, 6.

5 M. 17, 6. v ústech dvou neb tři s-ů; 19, 15.
— 7. ruka s-ů nejprv proti němu
— 19,15. nepovstane s. jeden proti někomu 

Joz. 22,34. s-em bude, že H. j. Bůh
— 24,22. s-ové budete sami proti sobě 

Soud. 11,10. H. bude s-em mezi námi; 1 Sam.
20, 42.

1 Sam.12, 5. s. j. H. proti vám; 6.
Job 10,17. obnovuješ s-y své proti mně
— 16, 8. vrásky zdělal, což mám za s-a
— 19. jestiť v nebesích s. můj

s. můj jest na výsostech 
ž. 27,12. by ostáli proti mně s-ové Hivi
— 35,11. povstávají s-ové Iživi
— 89, 38. s-ové na obloze hodnověrní 

Př. 6,19. s-a lživého nenávidí H.
— 12,17. š. falešný ohlašuje lest
— 14, 5. s. věrný neklamá

s. falešný mluví lež
— 25. vysvob. duše s. pravdomluvný
— 19, 5. s. falešný nebude bez pomsty
— 28. s. nešlechetný posmívá se soudu

21, 28. s. lživý zahyne
— 24, 28. nebývej s-em všetečným

Iz. 8, % vzal jsem sobě ža s-y věrné
— 43, 9. nechť vystaví s-y své
— 10. vy s-ové moji jste, praví H.; 12.
— 55, 4. za s-a národům dal jsem jej

Jer. 42, 5. nechť j. H. mezi námi s-em prav. 
Mich. 1, 2. nechť j. H. proti vám s-em 
Mal. 2,14. H. s-em mezi tebcu a manželkou

3, 5. budu rychlým s-em proti 
Mat. 18,16. v ústech dvou neb tří s-ú
— 26, 60. falešní s-ové předstupovali

naposledy dva falešní s-ové
— 65. což ještě potřeb, s-ů? Mk. 14, 63. 

Luk. 24, 48. vy pak jste s-ove toho
Jan 3,28. vy sami s-ové jste mi
Sk. 1, 8. budete mi s-ové, i v Jeruz. i v Jud.
— 22. býti s-em vzkříšení jeho
— 2, 32. jehož všickni s-ové jsme; 3, 15.
— 5, 32. my jsme s-ové toho; 10, 39.
— 6,13. vystavili falešné s-y
— 7,58. s-ové složili roucha svá
— 10, 41. s-ům prvé k tomu zřízeným
— 13, 31. kt. jsou s-ové jeho k lidu
— 22, 5. nejv. kněz s. mi toho jest i starší
— 15. s-em jemu budeš u všech lidi
— 20. krev Štěpána, s-a tvého

26, 16: abych tebe učinil s-em
iUm. 1, 9. s. mi j. Bůh; Fil. 1, 8.
1 Kor. 15,15. byli bychom křiví s-ové Boží
2 Kor. 1, 23. Boha za s-a beru na svou duši
1 Tes. 2, 5. Bůhť j. s.
— 10. vy jste s-ové i Bůh, že jsme svatě

1 Tim. 5,19. leč pode dvěma neb třemi s-y
— 6,12. dobré vyznání před mnohými s-y

2 Tim. 2, 2. což jsi slyšel před mnohými s-y
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žid. 10,28. pode dvěma neb třmi s-y umírá
— 12, 1* oblak svědků vůkol sebe majíce 

1 Petr 5, 1. s. Kristových utrpení a budoucí 
Zj. 1, 5. od Ježíše Krista, jenž j. s. věrný
— 2,13. když Antipas, s. můj věrný
— 3,14. Amen, s. ten věrný a pravý
— 11, 3. dám je dvěma s-ům svým

Svědom.
4 M. 10,31. ty jsi s. na poušti 
ž. 139, 3. všech mých cest s. jsi

Svědomí.
Jan 8, 9. v s-ích svých obviněni byvše 
Sk. 23, 1. s dobrým s-ím obcoval jsem
— 24,16. abych měl s. bez úrazu

ftím. 2,15. když jim to osvědčuje s. jejich
— 9, 1. čemuž i s. mé svědectví vydává
— 13, 5. náležiť poddánu býti i pro s. 

IKor. 8, 7. někteří se s-ím pro modlu jedí
s. jejich mdlé poŠkvrňuje se

— 12. urážejíce s. jejich mdlé
— 10,25. nic se nevyptávajíce pro s.; 27.
— 28. pro toho, kdož oznámil a pro s.
— 29. s. pak ne tvé, ale toho druhého

svoboda potupena od cizího s. 
2Kor. 1,12. svědectví s. našeho

— 4, 2. v příjemnost u každého s.
— 5,11. že i s. vašemu známi jsme

1 Tim. 1, 5. láska ze s. dobrého a z víry
— 19. maje víru a dobré s.
— 3, 9. tajemství víry v s. čistém
— 4, 2. cejchované majících s. své

2 Tim. 1, 3. jemuž sloužím v s. čistém 
Tit. 1,15. poškvrněna mysl jejich i s.
Žid. 9, 9. oběti nemohou dok. v s. učiniti
— 14. krev Kristova očistí s. vaše
— 10, 2. již neměli žádného s. z hříchu
— 22. očištěná majíce srdce od s. zlého
— 13,18. doufámeť, že dobré s. máme 

1 Petr 2,19. pro s. Boží snáší zámutky
— 3,16. majíce dobré s.
— 21. křest dobrého s. u Boha dotázání

Svěřen.
ftim. 3, 2. že j. jim s. zákon Boži 
IKor. 9,17. pakli bezděk, úřadť j. mi s.
Gal. 2, 7. mi s-o evangelium; 1 Tim. 1, 11.
1 Tes. 2, 4. aby nám s-o bylo evangelium
1 Tim. 6,20. cožť j. s-o, ostřihej
2 Tim* 3,14. zůstávej v tom, cožť j, s-o

Svěřený.
3M. 6, 2. že by oklamal v věci sobě s-é 
4 M. 4,16. s. sobě maje všecken příbytek 
T it  1, 3. skrze kázání mně s-é

Svěřiti.
Job 34,13. kdo s-il jemu zemi?
Luk. 16,11. spravedlivé kdo vám s-í?
Jan 2,24. Ježíš nes-il sebe jim

Svěřovati.
Př. 26, 6. kdož s~uje poselství bláznu 
2 Tim. 2, 2. což jsi slyšel, s-ujž to věrným

Svěsiti.
Iz. 58, 5. aby s-il jako třtina hlavu svou?

Svět.
5M. 30, 4. byt i na konec s-a zahnán 
Ž. 119,19. příchozí jsem na tom s-ě 
Př. 23,28. nevěstka zoufalce na s-ě rozmnož. 
Iz. 44, 7. jakž jsem rozsadil lidi na s-ě? 
Mat 4, 8. ukázal mu všecka království s-a
— 5,14. vy jste světlo s-a
— 13,22. pečování s-a udušuje; Mk. 4, 19.
— 38. pole j. tento s.
— 16,26. by všecken s. získal; Mk. 8, 36.

Luk. 9, 25.
— 18, 7. běda s-u pro pohoršeni

Mk. 16,15. jdouce po všem s-ě, kažte evang. 
Luk. 2, 1. aby byl popsán všecken s.
— 16, 8. synové s-a opatrnější jsou
— 21,26. věcí, kt. přijdou na všecken s.

Jan 1, 9. osv. každého přicházejícího na s.
— 10. na s-ě byl,

s. skrze něho učiněn j., 
ale s. ho nepoznal

— 29. Beránek B.» kt. snímá hřích s-a
— 3,16. tak Bůh miloval s.
— 17. neposlal Bůh Syna svého na s.,

aby odsoudil s., ale aby spasen byl 
s. skrze něho

— 4,42. tento j. spasitel s-a, Kristus
—  6,14. prorok, kt. měl přijíti na s.
— 33. chléb Boží, kt. dává život s-u
— 7, 4. činíš-li takové věci, zjev se s-u
— 7. nemůžeť vás s. nenáviděti
— 8,12. já jsem světlo s-a
— 23. vy jste z tohoto s-a
— 12,19. aj, s. postoupil po něm
— 31. nyníť j. soud s-a tohoto

kníže s-a tohoto vyvrženo b.
— 46. já světlo na s. jsem přišel
— 47. nepřišel jsem, abych soudil s.

ale abych spasil s.
— 14,17. Ducha pravdy, jehož s. nemůže
— 19. s. mne více neuzří
— 22. sebe nám zjeviti chceš, a ne s-u?
— 27. ne jako s. dává, já dávám
— 30. jde kníže tohoto s-a, ale
— 31. aby poznal s., že miluji Otce
— 15,18. jestližeť vás s. nenávidí
— 19. byste byli ze s-a,

s., což j. jeho, miloval by; 
že pak nejste ze s-a; 17, 14. 
ale já ze s-a vyvolil jsem vás, 
protož vás s. nenávidí; 17, 14.

16, 8. obviňovati bude s. z hříchu
— 11. kníže tohoto s-a již jest odsouz.
— 20. ale s. se bude radovati
— 21. protože se narodil člověk na s.
— 28. od Otce přišel jsem na s.

a opět opouštím s. a jdu k Otci
— 33. na s-ě souženi miti budete

doufejtež, jáť jsem přemohl s.
— 17, 5. slávou, kt. jsem měl, nežli s. byl
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Jan 17, 9. ne za s. prosím
— 12. dokudž jsem s nimi byl na s-ě
— 14. s. jich nenáviděl

nebo nejsou ze s-a; 16. 
jako já nejsem ze s-a; 16.

— 15. neprosímť, abys je vzal ze s-a
— 18. jakož jsi mne poslal na s.

i já jsem je poslal na s.
— 21. aby uvěřil s., že jsi ty mne poslal
— 18, 36. království mé není z tohoto s-a

byť z tohoto s-a bylo král. mé
— 21,25. že by s. nemohl přijíti knih 

Sk. 17, 6. tito, kt. všecken s. bouří
— 24. Bůh ten, kt. stvořil s. i  všecko
— 31. souditi b. všecken s. v spravedln. 

Kím. 1, 20. od stvoř, s-a rozumem pochopeny
— 3,19. aby vinen byl všecken s. Bohu
— 12, 2. nepřipodobňujte se s-u tomuto

1 Kor. 1,20. moudrosti tohoto s-a; 2, 6. 3, 19.
— 27. což bláznivého j. u s-a, vyvolil B.
— 3,19. moudrost s-a bláznovství j. u Boha
— 22. buď Petr, buď s., buď život
— 4, 9. učiněni jsme divadlo tomuto s-u
— 13. jako smetí s-a učiněni jsme
— 5,10. sic musili byste z s-a vyjiti
— 7,31. kt. užívají tohoto s-a, jakoby neuž.

pomíjí způsob tohoto s-a
— 10,11. kt. jsme na konci s-a
— 11,32. abychom se s-em nebyli potup.

2 Kor. 5,19. v mír úvodě s. s sebou
— 7,10. zámutek s-a smrt způsobuje

Gal. 4, 3. pod živly s-a byli jsme v službu
— 6,14. j. mi s. ukřižován, a já s-u 

Ef. 2,12. bez Boha na s-ě
— 6,12. proti s-a pánům temnosti věku 

Kol. 1, 6. přišlo k vám, jako i na všecken s.
1 Tim. 3,16. uvěřeno jemu na s-ě
— 6, 7. nic jsme nepřinesli na tento s.

2 Tim. 4,10. Démas zamilovav tento s.
Tit. 2,12. abychom pobožně živi byli na s-ě 
Žid. 9,26. častokrát trpěti od počátku s-a
— 11, 7. skrze nějž potupil s.
— 38. jichžto nebyl s. hoden

Jak. 1,27. ostř. sebe nepoškvrněn. od s-a
— 3, 6. jazyk j. oheň a s. nepravosti
— 4, 4. přízeň s-a j. nepřítelkyně Boží

kdož by chtěl býti přítelem s-a
2 Petr 1, 4. porušení, kt. j. na s-ě
— 2, 5. prvnímu s-u neodpustil
— 3, 6. první s., vodou zatopen, zahynul

1 Jan 2, 2. obět slit. za hříchy všeho s-a
— 15. nemilujtež s-a, ani těch věcí

kt. na s-ě jsou, miluje-liť kdo s.
— 16. všecko, což j. na s-ě, jako

toť neni z Otce, ale j. ze s-a
— 17. s. hyne i žádost jeho
— 3, 1. protoť s. nezná nás
— 13. jestliže vás s. nenávidí
— 4, 3. a jižť j. nyni na s-ě (antikrist)
—  5. oni ze s-a jsou, protož o s-ě

mluví a s. jich poslouchá
— 17. jakýž j. on, i my na tomto s-ě

1 Jan 5, 4. což se nar. z Boha, přemáhá s.; 5.
toť j. vítězství, kt. přemáhá s.; 5.

—  19. s. všecken ve zlém leží
Zj. 3,10. kteráž přijíti má na všecken s.

Světě jsi.
Iz. 65, 5. s. jsem nežli ty 

Světití.
2 M. 20, 8. pomni na den sobotní, abys jej

s-il; 5 M. 5, 12. Jer. 17, 22. 27.
5 M. 5,15. přikázal, abys s-il den sváteční 
Ez. 20, 20. soboty mé s-te; 44, 24.

Světle.
Iz. 32, 4. jazyk zajíkavých s. mluviti bude 
1 Tim. 4, 1. Duch s. praví, že v posl. Časích

Světlo.
1 M. 1, 3. buď s.! I bylo s.
—  4. oddělil Bůh s. od tmy
—  5. nazval Bůh s. dnem
—  14. buďte s-a na obloze nebeské
—  16. učinil dvě s-a veliká; Ž. 136, 7.

s. větší, aby správu drželo 
s. menší, aby nad nocí; Jer. 31, 35.

2 M. 10,23. synové Izr. měli s. v příbytcích
—  30, 7. každého jitra, když spraví s-a 

1 Sam. 3, 3. s. Boží ještě zhašeno nebylo 
Est. 8,16. Židům vzešlo s. a radost
Job 3, 4. ó by nebyl osvícen s-em!
—  9. očekávajíc s-a, aby ho nebyla doč.
—  16. nemluvňátka, kt. s-a neviděla
—  3,20. proč Bůh dává s. zbědovanému?
—  12, 22. vyvodí na s. stín smrti
—  25. aby šámali ve tmě bez s-a
—  18, 5. s. bezbožných uhašeno bude
—  6. s. se zatmí v stánku jeho
—  18. vyženou ho ze s-a do tmy
—  22,28. na cestách tvých svítiti bude s.
—  24,16. nebo nenávidí s-a
—  25, 3. nad kým nevzchází s. jeho?
—  26,10. až do skonání s-a a tmy
—  29, 3. při jehož s-e chodíval jsem
—  30,26. nadál jsem se s-a, ale mrákota
—  33,28. život můj, aby s. spatřoval
—  36, 30. jak rozprostírá nad ním s.
—  32. (Bůh) oblaky zakrývá s.
—  37, 2. rozprostírá s. ku krajům země
—  10. rozhání mračno s-em svým; 14.
—  20. nemohou patřiti lidé na s.
—  38,15. aby bezb. zbraňováno bylo s-a
—  19. kt. j. cesta k obydlí s-a?
—  24. kt. se cestami rozděluje s.?
—  41, 9. od kýchání jeho zažžehá se s.

Ž. 27, 1. Hospodin s. mé
—  36,10. v s-e tvém s. vidíme
—  37, 6. vyvedeť spravedlnost tvou jako s.
—  38,11. s. očí mých není se mnou
—  43, 3. sešliž s. své a pravdu svou
—  49,20. na věky s-a neuzří
—  56,14. stále chodil před Bohem v s-e
—  74,16. s. i slunce ty jsi učinil
—  90, 8. tajnosti naše na s. obličeje
—  97,11. s. vsáto j. spravedlivým
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Ž. 104, 2. přioděls se s-em jako rouchem
— 112, 4, vzchází ve tmách s. upřímným
— 119,105. slovo tvé j. s. stezce mé
— 139,11. i noc j. s^em vůkol mne
— 12. tobě rovně tma jako s.

Př. 4,18. stezka spravedlivých jako s. jasné
— 6,23. přikázaní j. svíce, a naučení s.
— 13, 9. s. spravedlivých rozsvětluje se 

Kaz. 2,13. j. užitečnější s. nežli temnost
— 11, 7. příjemnéť j. s., a milá věc 

Iz. 2, 5. choďme v s-e Hospodinově
— 5, 20. kladouce tmu za s., a s. za tmu
— 30. se s. zatmi při pohubení jejím
— 9, 2. lid tento uzří s. veliké

v zemi stínu smrti s. zastkví se
— 30,26. bude s. měsíce jako s. slunce

s. slunce b. sedmeronásobní
— 42, 6. dám tě za s. národům
— 16. obrátím před nimi tmu v s.
— 45, 7. formuji s., a tvořím tmu
— 49, 6. dal jsem tě za s, pohanům
— 50,10. kdo nemá žádného s-a, doufej
— 51, 4. soud svůj za s. národům vystavím
— 58, 8. se vyrazí jako jitřní záře s. tvé
— 10. vzejde v temnostech s. tvé
— 59, 9. čekáme-li na s., aj tma; Jer. 13,16.
— 60, 1. poněvadž přišlo s. tvé
— 3. budou choditi v s-e tvém
— 19. nebudeš míti více slunce za s.

budou choditi v s-e tvém 
Jer. 4,23. pakli na nebe, není na něm s-a
— 13,16. čekali byste s-a, ale obrátil by
— 25,10. zahynul hluk žernovu i s. svíce
— 31, 35. dává slunce za s. ve dne

zřízeni hvězd za s. v noci 
Ez. 32, 8. s-a na nebesích zasmušilá učiním 
Dan. 2, 22. zná, což v temn. a s. s ním přeb. 
Oz. 6, 5. aby soudů tvých s. vzešlo 
Am. 5,18. den H. j. tmy a ne s-a; 20.
Mich. 7, 9, vyvedeť mne na s.
Ab. 3, 4. blesk byl jakt) s.
— 11. při s-e střely tvé létaly 

Sof. 3, 5. soud svůj vynáší na s.
Zach. 14, 6. v ten den nebude s-a drahého
— 7. v čas večera bude s.

Mat. 4,16. lid v temnostech viděl s. veliké 
s. vzešlo jim

— 5, 14. vy jste s. světa
16. tak svěť s. vaše před lidmi

— 6,23. jestliže s., kt. j. v tobě, j. tma
— 10,27. což pravím ve tmách, pravte na s-e
— 17, 2. roucho jeho bílé jako s.
— 24,29. měsíc nedá s-a svého; Mk. 13,24. 

Luk. 2, 32. s. k zjevení národům
— 8,16. aby kt. vcházejí s. viděli; 11, 33. 

11, 35. aby s., kt. v tobě, nebylo tmou
— 12, 3. co ve tmách, bude na s-e slyšáno 

16, 8. opatrnější jsou, než synové s-a
Jan 1, 4. život byl s. lidí

— 5. to s. v temnostech svití
— 7. aby svědčil o tom s-e

Jan 1, 8. nebyl on to s.
svědectví vydával o tom s-e

— 9. tentoť byl to pravé s.
— 3,19. s. přišlo na svět

ale milovali lidé více tmu než s.
— 20. kdož zle činí, nenávidí s-a

a nejde k s-u, aby nebyli trestáni
— 21. kdož činí pravdu, jde k s-u
— 5, 35. se na čas poradovati v s-e jeho
— 8,12. já jsem s. světa. Kdož mne násl.,

bude míti s. života
— 9, 5. dokudž jsem na světě, s. js. světa
— 11, 9. s. tohoto světa vidí
— 10. nebo s-a není v něm
— 12, 35. na malý čas s. s vámi jest

choďte, dokud s. máte
— 36. dokud s. máte, věřte v s.

abyste synové s-a byli 
46. já s. na svět jsem přišel 

Sk. 9, 3. obklíčilo jej s.; 22, 6. 26, 13.
— 12, 7. s. se zastkvělo v žaláři
— 13,47. položil jsem tebe s. pohanům
— 16,29. požádav s-a, vběhl k nim
— 20, 8, bylo mnoho světel na té síni
— 22,11. jsem byl nevidomý od blesku s-a
— 26,18. aby se obrátili od temnosti k s-u
— 23. první zvěstovati s. lidu tomuto 

iíím. 2,19. s-em těch, kt. jsou ve tmě
— 13,12. oblecme se v odění s-a

2 Kor. 4, 4. aby se jim nezasvítilo s. evang.
— 6. aby se z temností s. zablesklo
— 6,14. jaké obcování s-a s temnostmi? 

Ef. 5, 8. nyní jste s. v Pánu
jakožto synové s-a choďte

— 13. když bývá od s-a trestáno
cožkoli zjevné bývá, s. jest 

Fil. 2,15. svěťte jako s-a na světě 
Kol. 1,12. účastnosti losu svátých v s-e
1 Tes. 5, 5. všickni vy synové s-a jste
1 Tim. 6,16. kt. přebývá v s-e nepřistupit.
2 Tim. 1,10. život na s. vyvedl, i nesmrtelnost 
Jak. 1,17. shůry j. sstupující od Otce s-el
1 Petr 2, 9. povolal ze tmy v předivné s. své
1 Jan 1, 5. Bůh j. s., a tmy v něm není
— 7. pakliť chodíme v s-e

jako on j. v s-e
— 2, 8. s. to pravé již svítí
— 9. kdo praví, že j. v s-e
— 10. kdož miluje bratra, v s-e zůstává 

Zj. 21,24. v s-e jeho procházeti se budou
— 22, 5. aniž potřebovati s-a slunečného

Světlost.
Job 31,26. hleděl-li jsem na s. slunce
Ez. 1, 4. velmi prudká s. z toho ohně; 8, 2.
2 Kor. 11,14. satan proměňuje se v anděla s-i 
Zj. 21,11. jehož s. podobná ke kameni nejdr.

Světlý.
Mat. 6,22. všecko tělo s-é; Luk. 11> 34. 36.
—  17, 5. oblak s. zastínil je

Zj. 22, 1. potok vody živé, s. jako křišťál



Světský —  Svítiti. 763

Světský.
Ž. 17,14. vytrhni duši mou od lidí s-ých
1 Tim. 4, 7. s-é a babské básně zavrz 
Tit. 2,12. odřeknouce se s-ých žádostí
Žid. 9, 1. mělať první smlouva svatyni s-ou 

Svíce.
2 Sam.21,17. abys nezhasil s. Izraelské
— 22,29. ty jsi s. má, ó Hospodine

1 Kr. 11,36. aby zůstala s. Davidovi
— 15, 4. pro Davida dal jemu H. s-i v Jer.

2 Par. 21, 7. že dá jemu s-i i synům jeho 
Job 21,17. ěasto-liž s. bezbožných hasne?
— 29, 3. svítil s-í svou nad hlavou mou 

Ž. 18, 29. ty rozsvěcuješ s-i mou
— 119,105. s. nohám mým j. slovo tvé
— 132,17. připravím s-i pomazanému svému 

Př. 6,23. přikázaní j. s., a naučení světlo
— 13, 9. s. bezbožných zhasne
— 20,20. zhasne s. jeho v temných mrák.
— 27. duše člověka j. s. Hospodinova
— 31,18. ani v noci nehasne s. její

Jer. 25,10. zahynul hluk žernovu i světlo s. 
Mat. 5,15. aniž rozsvěcují s.; Mk. 4, 21.
— 6,22. s. těla jestiť oko; Luk. 11, 34.

Luk. 8,16. žádný rozsyítě s-i; 11, 33.
— 11, 36. že tě jako s. bleskem osvítí
— 12, 35. bedra přepásaná a s. hořící
— 15, 8. zdaliž nezažže s. a nemete 

Jan 5, 35. onť byl s. hořící a svítící
2 Petr 1,19. jako s. v temném místě svítící 
Zj. 18, 23. ani světlo s. nebude v tobě svítiti
— 21,23. s. jeho j. Beránek
— 22, 5. aniž budou potřebovati s.

Svícen.
2 M. 25, 31. s. ze zlata čistého; 37, 17.

26,35. postavíš s. naproti stolu
4 M. 3, 31. v jejich opatrování truhla, s.
1 Kr. 7, 49. s-ů 5 na pravé a 5 na levé straně
2 Kr. 4,10. postavme tam ložce, stůl a s.
1 Par. 28,15. podlé váhy každého s-u
2 Par. 4, 7. udělal i s-ů zlatých deset 
Jer. 52,19. s-y pobral hejtman 
Zach. 4, 2. vidím, aj, s. zlatý všecken 
Mat. 5,15. stavějí ji pod kbelec, ale na s.;

Mk. 4, 21. Luk. 8, 16. 11, 33. 
žid. 9, 2. stánek první, v kt. byl s.
Zj. 1,12. sedm $-ů zlatých; 13. 20. 2, 1.
— 2, 5. pohnut s-em tvým z místa jeho
— 11, 4. tiť jsou dva s-ové, stojící

Svícení.
2 M. 25, 6. olej k s.; 35, 8.

Svině.
3 M. 11, 7. ani s.; ač má rozdělené kopyto
o M. 14, 8. též s. nečistá vám bude
Př. 11, 22. zápona zlatá na pysku s.
Mat. 7, 6. aniž mečte perel svých před s. 
Luk. 15,16. mlátem, kt. s. jedly
2 Petr 2,22. s. umytá do kaliště bláta

Svinouti.
2 Kr. 2, 8. vzav Eliáš plášť svůj, s-ul jej

Iz. 34, 4. s-uta budou nebesa jako kniha 
žid. 1,12. jako oděv s-eš je 

Svinutý.
Ez. 2, 9. a aj, v ní s-á kniha 
Jan 20, 7. rouchu s-ou na jednom místě 

Svinský.
Iz. 65, 4. jedí maso s-é; 66, 17.
— 66, 3. kdo ob. suchou, krev s-ou obětoval

Svírající se.
Jer. 48, 41. podobné srdci ženy s. se 

Svírání.
Jer. 4, 31. s. jako té, kt. ku porodu pr.
— 22,23. na tě přijdou s. jako rodičky

Svírati se.
4 M. 22, 3. s-al se pro přítomnost synů Izr.
Job 33,11. s-á poutami nohy mé
Ž. 13, 3. den ode dne s. se v srdci svém
Iz. 26,18. s-ali jsme se, jako bychom vítr 
Pláč 2,11. nemluvňátka se s-aji; 12.
Joel 1,18. s-ají se stáda skotů
Jon. 2, 8. když se s-ala ve mně duše má

Svitání.
1 M. 32,24. zápasil s Jákobem muž až do s. 
Neh. 4,21. polovice jich držela kopí od s.
Job 41, 9. oči jeho jsou jako záře s.
Ž. 57, 9. harfo má, když v s. povstávám; 

108, 3.
— 110, 3. v s. jako rosa plod tvůj bude
— 119,147. předstihám s. a volám
— 130, 6. čeká Pána víc než ponocní s.

Oz. 6, 3. jako jitřní s. j. vycházení jeho
— 10,15. na s. docela vyhlazen b. král 

Jon. 4, 7. v s. nastrojil Bůh červa
Sk. 20,11. kázání učiniv dlouho až do s.

Svitati.
Mat. 28, 1. když již s-alo na první den 

Svítěziti. Viz: Zvítěziti.
Svítící.

Jan 5, 35. onť byl svíce hořící a s.
2 Petr 1,19. jako svíce v temném místě s.

Svítiti.
1 M. 1,15. aby s-ila na obloze nebeské
2 M. 13,21. aby s-il jim, aby jiti mohli
Job 25, 5. ani měsíc nes-il by, ani hvězdy
— 29, 3. dokudž s-il svící svou nad hl. 

ž. 80, 4. ať nám s-í obličej tvůj; 8: 20.
— 139,12. noc jako den tobě s-í 

Př. 4,18. s-í až do pravého dne
Ez. 32, 7. měsíc nebude s. světlem svým
— 43, 2. země s-ila se od slávy jeho 

Mich. 7, 8. sedim-liť v temnostech, s-í mi IL  
Mat. 5,15. s-í vŠechněm, kt. jsou v domě
— 16; tak svěť světlo vale před lidmi 

Luk. 17, 24. z jedné krajiny do druhé s-i 
Jan 1, 5. a to světlo v temnostech s-í 
Fil. 2,15. s-te jako světla na světě
1 Jan 2, 8. světlo to pravé již s-í
Zj. 1,16. tvář jako slunce, když jasně s-i
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Svláčeti.
1 Kr. 20,11. jako ten, kt. s-í zbroj 
Neh. 4, 23. nebudeme s. oděvu svého 
Job 22, 6. roucha s nahých jsi s-el 
Př. 25,20. jako kdož s-í oděv v čas zimy 
M;ch. 3, 3. kůži s nich s-eji 

Svlak.
2M. 26,26. naděláš s-ů z dřiví setím 
4M. 3,36. dsky příbytku a s-ové jeho; 4, 31. 

Svlažený.
Job 38,38. aby s-á země stuhnouti mohla 
Iz. 58,11. budeš jako zahrada s-á 
Jer. 31,12. bude podobná zahradě s-é 

Svlažiti.
Ez. 22,24. nebudeš deštěm s-ena 
Luk. 16,24. ať s-i jazyk můj 

Svlažován.
1 M. 13,10. až k Ségor s-a byla 
Job 21,24. mozk kosti jeho s. bývá 

Svlažování.
1 M. 2,10. řeka z Eden k s. ráje 
Job 37,10. při s. země pohybuje oblakem 

Svlažovati.
1 M. 2, 6. pára s-ala svrchek země
5 M. 11,10. kt. jsi s-al do ustání noh 
Ž. 6, 7. ložce své každé noci s-uji
— 65,10. navštěvuješ zemi a s-uješ ji
— 11. záhony její s-uješ
— 104,13. s-ujeŠ hory z výsosti svých

Př. 11,25. kdož s-uje, také bude zavlažen 
Kaz. 2, 6. abych s-al jimi les 
Iz. 16, 9. s-uji tě slzami svými
— 27, 3. já H. každé chvilky budu ji s.

Svléci.
3M. 16,23. Aron svleče se sebe roucha
4 M. 20,28. s-kl Mojžíš Arona z roucha
1 Sam.31, 9. FilistinŠtí s-kli oděni Saulovo 
Pis. 5, 3. s-kla jsem sukni svou
Iz. 32,11. svlecte se a obnažte se 
Ez. 16,39. svlekouce tě z roucha tvého 
—. 26,16. roucha svá krumpovaná svlekou 

Mat. 27,28. svlékše jej, přioděli pláštém
— 31. svlékli s něho plášť; Mk. 15, 20.

2 Kor. 5, 4. nechtěli s-čeni býti, ale přiodíni 
Kol. 2,11. svlékše tělo hříchů
— 3, 9. když jste svlékli starého člověka

Svlečený.
1 Sam.19,24. (Saul) padna, ležel s. celý ten den

Svoboda.
3 M. 25,10. vyhlásíte s-u v zemi
Iz. 61, 1. abych vyhlásil jatým s-u
Jer. 34, 8. smlouvu o vyhlášení jim s-y; 15.
— 17. vyhlašuji proti vám s-u meči 

Luk. 4,18. propustiti soužené v s-u 
ftim. 8,21. v s-u slávy synů Božích
1 Kor. 10,29. proč by měla s. má potup, býti
2 Kor. 3,12. mnohé s-y v mluveni užíváme
— 17. kdež j. Duch Páně, tu i s.

Gal. 2, 4. vloudili k vyšpehováni s-y naší

Gal. 5, 1. v s-ě, kt. Kristus nás osvobodil
— 13. vy v s-u povoláni jste

pod zámyslem s-y nepovolovali 
Žid. 10,19. majíce plnou s-u k vjití do svatyně 
Jak. 1,25, se vzhlédl v dokonalý zákon s-y
— 2,12. podlé zákona s-y souzeni býti

1 Petr 2,16. jako zástěru majíce zlosti s-u
2 Petr 2,19. slibujíce jim s-u, ježto sami

Svoboden.
1 M. 24, 8. s. budeš od této přísahy; 41.
5 M. 24, 5. s. bude v domě svém za jeden rok 
ž. 105,20. panovník lidu s-a ho učinil 
Řím. 7, 3. pakliť by muž umřel, j. s-na 

Svobodně.
1 M. 2,16. z každého stromu s, jisti budeš
3 M. 19,17. s. potresceŠ bližního svého 
Soud. 1,27. počal Kananejský s. bydliti; 35. 
Jer. 37, 4. ještě bydlil s. uprostřed lidu 
Jan 7,26. a aj, s. mluví, a nic mu neříkají 
Sk. 4,31. mluvili slovo Boži směle a s.; 29.
— 9,27. s. mluvil ve jménu Ježíše
— 26,26. víť král, před kt. s. mluvím

Svobodný.
2 M. 21, 2. odejde s. darmo; 5 M. 15,12.13.18.
— 26. s-ého jej propusti za oko; 27.

3 M. 19,20. nebo nebyla s-á učiněna 
Job 24,18. aniž odcházejí cestou s-ou 
Iz. 58, 6. potřené propustiti s-é 
Mat. 17,26. tedy synové jsou s-í
Jan 8,36. Syn vysvobodí, právě s-í budete 
Řím. 7, 2. s-ná j. od zákona muže
1 Kor. 7,21. pakli bys mohl býti s., toho užívej
— 22. kdož j. povolán s., služebník j. Kr.
— 9, 1. zdaliž nejsem s.; 19.

Gal. 3,28. neníť ani slouha, ani s.; Kol. 3,11.
— 4,22. druhého ze s-é; 23. 30. 31.
— 26. ten svrchní Jeruzalém s. j.

1 Petr 2,16. buďtež jako s-i, však ne 
Zj. 6,15. i služebník i s. skryli se

Svod.
Iz. 28,15. položili s. za útočiště 

Svodící.
Zj. 12, 9. satanáš, s. okršlek světa

Svpditi.
Soud. 16,13. dosavad jsi mne s-il 
2Kr. 18,29. nechť vás nes-í EzechiáŠ;

2 Par. 32, 15. Iz. 36, 14. 18.
— 19,10. nechť tebe nes-i Bůh tvůj; Iz. 37,10. 

Př. 12,26. cesta bezbožných s-í je
Iz. 3,12. lide můj, kt. tě vodí, s-i tě 
Jer. 29, 8. nechť vás nes-í proroci vaši
— 37, 9. nes-te sami sebe, říkajíce 

Am. 2, 4. s-í se lžmi svými
Jan 7,12. neni dobrý, ale s-í zástup 
Řím. 16,18. pochlebenstvím s-i srdce prostých
1 Kor. 3,18. žádný sám sebe nes-ď
— 15,33. nedejte se s.

Gal. 6, 3. takového vlastní mysl jeho s-í 
Ef. 5, 6. žádný vás nes-ď; 2 Tes. 2, 3.

1 Jan 3, 7.
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Jak. 1,26. s-í srdce své
1 Jan 1, 8. sami se s-íme a pravdy v nás není

2,26. tyto věci psal j. o těch, kt. vás s-í 
Zj. 19,20. s-il ty, kt. přijali znam. Šelmy
— 20, 8. vyjde, aby s-il národy

Svolán.
1 Sam.13, 4. s. jest lid za Saulem
Iz. 31, 4. byl-li by s. houf pastýřů 

Svolání.
Sk. 19,39. v pořádném s. obce skoncováno 

Svolati.
2 M. 12,21. s-al Mojžíš všecky starší; 19, 7.
5 M. 33,19. lidi na horu Boži s-a ji
Joz. 24, 1. Jozue s-al starší Izraelské
1 Sam. 10,17. s-al Samuel lid k H. do Masfa 
Iz. 9,11. H. nepřátely jeho s-á
— 41,25. ten s-á ve jménu mém

Jer. 1,15. aj, já s-ám rodiny království
— 9,17. s-ejte ty, kteréž nařikávaji 

Pláč 1,15. Pán s-al proti mně zástupy 
Dan. 2, 2. rozkázal král s. mudrce 
Joel 1,14. s-ejte shromážděni; 2, 15.
Mat 2, 4. (Heródes) s-av všecky před. kněží 
Mk. 6, 7. s-av k sobě těch dvanácte
— 15,16. s-ali všecku zběř

Luk. 9, 1. s-av 12 učedlníků svých
— 15, 6. s-al by přátely a sousedy
— 9. s-á přítelkyně a sousedy
— 23,13. Pilát s-av před. kněží i lid 

Sk. 5,21. s-ali radu a všecky starší
— 6, % tedy 12 s-avše množství učedlníků
— 28,17. s-al Pavel přední z Židů

Svolávání.
Iz. 1,13. s. nemohu trpěti 

Svolení.
1 Kor. 7, 5. leč by to bylo ze společného s.

SvoHti.
2 M. 2,20. s-il Mojžíš, aby bydlil s mužem 
Mat. 18,19. jestliže by dva z vás s-ili se

Svorný.
Sk. 28,25. nejsouce mezi sebou s-í

Svozován.
Job 28, 4. řeka s-a bývá uměním člověka

Svrab.
5 M. 28,27. raní tě H. s-em nezhojitelným

Svrablavý.
2 Tim. 4, 3. majíce s-é uši

Svrhnouti.
1 M. 27, 40. s-žeš jho jeho s Šíje své
2 Sam.ll, 21. žena s-ši na něj kus žernovu
1 Kr. 2,27. i s-1 Šalomoun Abiatara s kněžství 
2Kr. 9,33. svrzte Jezábel! K t  s-li ji 
Job 15,33. svrže květ svůj jako oliva
— 30,11. uzdu před přítomn. mou svrhli 

Iz. 22,19. s úřadu tvého s-u tě
Jer. 5,10. svrzte štítky zdí jeho
Ez. 21,26. svrz tu korunu
Zj. 8, 5. anděl s-hl ji (kadidlnici) na zem

Svrchek.
1 M. 2, 6. aby svlažovala s. země
— 29, 8. až odvalen kámen od s-u studnice 

Job 38,30. s. propasti zamrzá
— 41, 4. kdo odkryl s. oděvu jeho?

Ž. 24, 7. pozdvihnětež, ó brány, s-ů svých; 9. 
Svrchní.

Gal. 4,26. ten s. Jeruzalém svobodný j.
Kol. 3, 2. o s. věci pečujte, ne o zemské 

Svrchovaně.
Job 34,17. toho, jenž j. s. spravedlivý 

Svrchovaný.
Fil. 3,14. k odplatě s-ého povolání Božího 

Svrchu.
2 M. 25,21. dáš slitovnici s. na archu 
5M. 4,39. Hospodin j. Bůh na nebi s.
IK r .  8,23. nenit podobného tobě na nebi s. 
Ez. 11,22. sláva Boha Izr. nad nimi s.
Sk. 2,19. ukáži zázraky na nebi s.

Svržen.
Iz. 14,11. s-ať j. do pekla pýcha tvá 
Zj. 12, 9. s. j. drak ten veliký, had starý, 

i andělé jeho s nim s-i jsou
— 10. s. j. žalobník bratří našich

Svůdce.
2 Par. 36,16. za s, měli proroky jeho 
Iz. 9,16. vůdcové lidu tohoto jsou s-ové 
Mat. 27,63. že ten s. řekl, ještě živ jsa
2 Tim. 3,13. s-ové půjdou v horší 
Tit. 1,10. jsou mnozí s-ové myslí

Svůj, svá, své.
2M. 16, 29. zůstaňte každý v svém v den 7. 
4M. 27, 3. nebo pro hřích s. zemřel
2 Kr. 18,27. aby lejna svá jedli; Iz. 36, 12. 
ž. 28, 8. Hospodin jest síla svých 
Př. 26,17. kdož hněvá se ne v své při 
Pláč 5, 4. vody své za peníze pijeme 
Ez. 13, 2. rci prorokujícím ze srdce svého
— 3. kt. následuji ducha svého 

Ab. 2, 6. rozmnožuje věci ne své 
Mat. 9, 1. přišel do města svého
— 27,60. vložil do svého nového hrobu 

Mk. 5,19. jdi k svým do domu svého
Jan 5, 43. kdyby jiný přišel ve jménu svém 
Sk. 4,23. jsouce propuštěni, přišli k svým
— 14,16. aby chodili po cestách svých

1 Kor. 6,19. nejste sami svoji
— 9, 7. kdo bojuje na s. náklad?

2 Tes. 3,12. aby pracujíce s. chléb jedli
1 Tim. 3, 4. k t by dům s. dobře spravoval

Syn.
1 M. 5, 3. Adam zplodil s-a; 4.
— 6,18. vejdeš, ty i s-ové tvoji; 7, 7.
— 7, 7. i ženy s-ů jeho ke korábu; 13.
— 8,16. vyjdi z korábu, ty a s-ové tvoji

18. vyšel Noé a s-ové jeho
— 16, 2. zda bych aspoň z ni mohla míti s-y
— 11. porodíš s-a, nazůveš jm. j. Izmael
— 15. porodila Agar Abramovi s-a
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1 M. 17,16. požehnám jí a dámť z ní s-a
— 17. zdali stoletému narodí se s.?
— 19. Sára porodí tobě s-a; 18, 10.
— 18,19. přikáže s-ům svým a domu
— 21,10. nebudeť dědicem s. děvky té

se s-em mým Izákem
— 22,12. když jsi neodpustil s-u svému; 16.
— 27,13. na mne zlořečenství tvé, s-u můj
— 24. ty-liž jsi s. můj Ezau
— 32. já jsem s. tvůj prvorozený Ezau
— 30, 1. Ráchel řekla: Dej mi s-y
— 3. budu míti také s-y z ní
— 35,17. také tohoto s-a míti budeš
— 22. bylo s-ů Jákobových dvanácte
— 37,34. zámutek nesl po s-u svém
— 42,11. s-ové jednoho muže jsme
— 36. mne jste zbavili s-ů
— 43,14. zbaven jsa s-ů, jako osiřelý budu
— 45,28. dostiť j., když ještě s. můj živ j.
— 46, 8. tato jsou jména s-ů Izraelových
— 27. k tomu s-ové Jozefovi, dva; 20.

2 M. 1,16. byl-li by s., zabité ho; 22.
— 2,10. měla jej za s-a; a nazvala Mojžíš
— 4,22. s. můj prvorozený j. Izrael
— 10, 2. abys vypravoval v uši s-ů svých
— 12,24. ustanoveni tobě i s-ům tvým
— 20, 5. navštěvující nepravost otců na

s-ech; 34, 7. 4 M. 14, 18. 5 M. 5, 9.
— 10. nebudeš děla ti díla, ty i s. tvůj;

5 M. 5, 14.
— 21, 9. pakli by s-u svému ji zasnoubil
— 22,29. prvorozeného z s-ů svých mně dáš
— 30,30. Arona a s-ů jeho pomažeš

3 M. 18,10. hanby vnučky po s-u neodkryješ
4 M. 14,33. s-ové vaši budou tuláci na poušti
5 M. 1,31. jako nosí člověk s-a svého
— 39. s-ové vaši vejdou do ní
— 4, 9. v známost je uvedeš s-ům
— 6, 2. ostříhaje ustanovení ty i s. tvůj
— 7. budeš je opětovati s-ům svým
— 20. když by se potom s, tvůj otázal
— 7, 3. dcery své nedáš s-u jejich

dcery jejich nevezmeš s-u svému
— 4. neboť by odvedla s-a tvého od
— 8, 5. jakož cvičí člověk s-a svého
— 14, 1. s-ové jste H. Boha vašeho
— 18,10. kdož by vedl s-a skrze oheň
— 21,16. s-u milé před s-em nemilé; 17.
— 18. měl-li by kdo s-a zpurného
— 20. s. náš tento neposlouchá
— 24,16. ani s-ové trestáni za otce
— 25, 5. umřel by, nemaje s-a
— 28,32. s-ové tvoji a dcery vydáni budou
— 41. s-ů naplodíš a nebudeš jich míti
— 53. jisti budeš maso s-ů svých
— 32,20. s-ové, v nichž není žádné víry 

Joz. 7,19. s-u můj, dej chválu H.
Soud. 3, 6. dcery své dávali s-ům jejich
— 6, 3l>. vyveď s-a svého, ať umře
— 8,23. aniž panovati b. nad vámi s. můj
— 30. měl Gedeon 70 s-ů

Soud. 13, 3. počneš a porodíš s-a
— 24. a tak žena ta porodila s-a
— 17,11. byl u něho jako jeden ze s-ů jeho 

Rut 1, 3. Noémi pozůstala s oběma s-y
— 12. bych i noci této s-y zrodila

1 Sam. 1, 8. nejsem tobě lepší nežli 10 s-ů?
— 2,12. s-ové Eli byli bezbožní
— 22. slyšel věci, kt. činili s-ové jeho
— 29. víces ctil s-y své nežli mne
— 34. což přijde na dva s-y tvé
— 3, 6. nevolalť jsem, s-u můj
— 13. že na se zloř. uvodí s-ové jeho
— 4,11. dva s-ové Eli zabiti
— 20. neboj se, však jsi porodila s-a
— 8, 3. nechodili s-ové jeho po cestách
— 11. bráti bude s-y vaše
— 10, 2. kterak udělám o s-a svého?
— 14,49. byli s-ové Saulovi: Jonata a
— 17,58. čí jsi s., mládenče?

s. služebníka tvého Izai
— 26,17. není-liž to hlas tvůj, s-u můj

2 Sam. 7,14. a on mi bude s-em; Žid. 1, 5.
— 9, 3. ještě j. s. Jonatův, chromý
— 12,14. s., kt. se narodil tobě, umře
— 13,35. aj, s-ové královští přijíždějí
— 14, 6. měla pak služebnice tvá dva s-y
— 16,11. s. můj hledá bezživotí mého

čím více nyni tento s. Jeminy?
— 18, 5. zacházejtež mi pěkně se s-em A.

20. proto že s. králův umřel
— 33. s-u můj Absolone, s-u můj

ó kdybych byl umřel za tebe, s-u můj
— 21,22. ti čtyři byli s-ové jednoho obra

1 Kr. 1, 9. pozval všech bratří svých s-ů král.
— 3,19. umřel s. ženy této v noci
— 22. s. můj je ten živý; 23.

a ten mrtvý j. s. tvůj; 23.
— 26. pohnula se střeva její nad s-em
— 8,19. ale s. tvůj vystaví dům ten
— 17,17. se roznemohl s. ženy, paní domu
— 23. pohleď, s. tvůj živ jest
— 21,29. za dnů s-a jeho uvedu to zlé

2 Kr. 2, 3. vyšli s-ové proročtí k Elizeovi
— 3,27. pročež jav s-a jeho obětoval jej
— 4,14. hle, s-a nemá a muž její starý
— 16. v času jistém chovati budeš s-a
— 26. dobře-li se má s.?
— 6,28. dej s-a svého, abychom ho snědly

zítra také sníme s-a mého
— 29. ale ona skryla s-a svého
— 14, 6. s-ů těch vražedlníků nepobil

trestáni otcové za s-y
aniž s-ové za otce; 2 Par. 25, 4.

— 15, 5. Jotám, s. královský držel správu
— 16, 3. s-a svého skrze oheň; 21, 6.
— 7. služebník tvůj a s. tvůj jsem
— 19, 37. s-ové jeho zabili jej mečem

1 Par. 8,40. střelci, kt. měli mnoho s-ů
— 9, 30. s-ové kněžští strojili masti

2 Par. 23, 3. aj, s. králův kralovati bude
— 28, 3. pálil s-y své ohněm
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Neh. 5, 2. s-ů a dcer máme tak mnoho, že za
— 8,17. nečinili tak s-ové Izr. ode dnů Joz. 

Job 1, 2. kt. se narodilo 7 s-ů; 42, 13.
— 5. snad zhřešili s-ové moji
— 18. s-ové tvoji a dcery tvé jedli
— 5, 4. vzdáleniť jsou s-ové jeho spasení
— 8, 4. s-ové tvoji že zhřešili
— 14,21. budou-li slavní s-ové jeho, nic neví
— 16,21. jako s-u člověka s přítelem svým
— 17, 5. oči s-ů jeho zhynou
— 18,19. nepozůstaví ani s-a ani vnuka
— 20,10. s-ové přízně u nuzných hledati
— 21,19. odkládá-liž s-ům bezbožníka
— 27,14. rozmnoží-li se s-ové jeho
— 38,32. Arktura se s-y jeho povedeš-li?
— 16. Job viděl s-y s-ů svých

ž. 17,14. čímž i s-ové nasyceni bývají
— 45,17. místo otců svých budeš míti s-y
— 50,20. na s-a matky své lehkost uvodíš
— 62,10. s-ové mocných lživí
— 78, 4. nezatajíme toho před s-y jejich
— 6. s-ové, kt. se zroditi měli
— 86,16. zachovávej s-a děvky své
— 89,31. by s-ové jeho opustili zákon můj
— 102,29. s-ové služ. tvých bydliti budou
— 103,17. spravedlnost jeho nad s-y s-ů
— 106,38. vylili krev s-ů svých a dcer
— 109,10. buďtež běhouni a tuláci s-ové jeho
— 115,14. rozmnoží vás i s-y vaše
— 116,16. jsem služebník tvůj, s. děvky tvé
— 128, 6. viz s-y s-ů svých a pokoj
— 132,127 ostříhati s-ové tvoji smlouvy mé

i s-ové jejich až na věky seděti b.
— 144, 3. a s. člověka, že ho tak vážíš 
—. 12. aby s-ové naši jako štípkové
— 147,13. požehnáni udílí s-ům tvým

Př. 1, 8. poslouchej, s-u můj, cvičení otce
— 4, 1. poslouchejte, s-ové, učení otcova
— 3. když jsem byl s. u otce svého
— 5, 7. s-ové, poslechněte mne
— 10, 1. s. moudrý obveseluje otce; 15, 20.

s. bláznivý zármutkem matce své
— 13, 1. s. moudrý přijímá cvičení
— 24. kdož zdržuje metlu, nenávidí s-a
— 17, 2. služebník rozumný bude nad s-em 
—: 6. ozdoba s-ů otcové jejich
— 25. k žalosti otci svému s. blázen
— 19,13. trápení otci j. s. bláznivý
— 18. tresci s-a svého; 29, 17.
— 26. s., kt. hanbu a lehkost činí
— 20, 7. blaženi s-ové jeho po něm
— 23,15. s-u můj, bude-li moudré srdce tvé
— 26. dej mi, s-u můj, srdce své
— 28, 7. kdo ostříhá zákona, j. s. rozumný
— 29,21. naposledy bude služebník s.
— 31, 2. s-u můj, s-u života mého, s-u slibů

mých
— 28. povstanouce s-ové její blahoslaví 

Iz. 1, 2. s-y jsem vychoval a vyvýšil
— 4. ach, s-ové nešlechetnil
— 14,21. připravte se k zmord. s-ů jeho

Iz. 14,22. zahladím i ostatky s-a i vnuka
— 19,11. s. moudr, já jsem, s. králů starož.
— 30, 1. běda s-ům zpurným
— 9. lid tento s-ové lháři
— 37,38.* s-ové jeho zabili jej
— 39, 7. s-y tvé také poberou
— 43, 6. přiveď zase s-y mé; 49, 22. 60, 4.
— 49,17. pospíšit k tobě s-ové tvoji
— 22. aby přinesli s-y tvé na rukou
— 25. s-y tvé já vysvobodím
— 51,18. žádný ji nevedl ze všech s-ů
— 54, 1. více bude s-ů opuštěné
— 13. s-ové tvoji vyučeni b. od H.

hojnost pokoje b. míti s-avé tvoji
— 57, 4. zdaliž nejste s-ové neřádní?
— 5. zabíjejíce s-y své při potocích
— 60, 4. s-ové tvoji zdaleka přijdou
— 14. přijdou s-ové těch, kt. tě trápili
— 63, 8. jsou s-ové; neučiníť mi nevěrně
— 66, 8. Sión porodil s-y své

Jer. 3,14. navraťtež se, s-ové zpurní; 22.
— 3,19. kterakž tě počisti mezi s-y
— 6, 26. v kvíleni j. po s-u jednorozeném
— 10,20. s-ové moji odebrali se ode mne

19, 9. žráti budou maso s-ů svých
— 31,17. j. čáka, že se navrátí s-ové
— 20. zdali Ef. j. mým s-em milým?
— 29. zubové s-ů laskominy mají
— 32,18. odplácíš do lůna s-ů jejich
— 48, 46. pobráni b. s-ové tvoji do zajetí
— 49, 1. což nemá žádných s-ů Izrael?

Pláč 1,16. s-ové moji jsou pohubeni
— 4,10. ruce žen lítostivých vařily s-y své 

Ez. 2, 4. k s-ům nestydaté tváři posilám tě
— 3,17. s-u člověčí! 32, 18. 33, 2. atd.
— 5,10. otcové jisti budou s-y

a s-ové jisti budou otce své
— 18,20. s. neponese nepravosti otcovy

aniž otec nepravosti s-ovy
— 21,10. když prut s-a mého pohrdá
— 23, 7. vydala se v smilství se s-y Ass.
— 33, 30. s-ové lidu tvého mluvívají 

Oz. 1, 3. kt. porodila jemu s-a
— 10. bude počet s-ů Izr. jako písku

s-ové Boha silného a živého jste
— 11. s-ové Judšti a s-ové Izr. spolu
— 3, 4. budou s-ové Izraelští bez krále
— 9,13. vyvede mordéři s-y své
— 13,13. j. s. nemoudrý

Joel 2,23. s-ové Siónští, plésejte
— 28. budou prorokovati s-ové vaši;

Sk. 2, 17.
— 3, 6. s-y Judské i s-y Jeruzalémské

prodáváte s-ům Jávanovým
Am. 7,17. s-ové tvoji od meče padnou 
Mich. 7, 6. s. v lehkost uvodí otce
Mal. 1, 6. s. ctí otce a služebník pána svého
— 3,17. jako se slitovává otec nad s-em
— 4, 6. srdce otců k s-ům 

Mat. 2,18. Ráchel plačící s-ů svých
— 3, 9. z kamení vzbuditi s-y; Luk. 3, 8.
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Mat. 5,45. abyste byli s-ové Otce svého
— 7, 9. by prosil s. za chléb; Luk. 11, 11.
— 9, 2. doufej s-u, odpuštěni; Mk. 2, 5.
— 10,21. vydáť i otec s-a; Mk. 13, 12.
— 37. kdož miluje s-a více nežli mne

11,11. mezi s-y ženskými nep.; Luk. 7,28.
— 19. osprav. od s-ů svých; Luk. 7,35.
— 12,27. s-ové vaši skrze koho vymítají
— 13,38. dobré símě jsou s-ové království

koukol jsou s-ové toho zlostníka
— 17,15. smiluj se nad s-em mým
— 25. od s-ů svých, čili od cizích?
— 26. tedy s-ové jsou svobodni
— 20,20. matka s-ů Zebedeových; 27, 56.
— 21. ať tito dva s-ové moji sedají
— 21,28. člověk jeden měl dva s-y

s-u, jdi na vinici a dělej
— 23,15. učiníte jej s-a zatraceni
— 31. s-ové těch, kt. proroky zraord. 

Mk. 2, 5. s-u, odpouštějí se tobě hříchové
— 3,17. Boanerges, t. j., s-ové hromovi
— 7,28. jedí pod stolem drobty s-ů
— 9,17. přivedl jsem s-a svého k tobě
— 12,19. ostavil manželku, a s-ů by neměl 

Luk. 1,17. aby obrátil srdce otců k s-ům
— 31. porodíš s-a a nazůveš jméno jeho
— 6,35. budete s-ové Nejvyššího
— 7,12. s. jediný matky své
— 9,38. vzhlédni na s-a mého
— 41. přiveď sem s-a svého
— 10, 6. bude-liť tu s. pokoje
— 12,53. otec proti s-u, a s. proti otci
— 15,11. člověk jeden měl dva s-y
— 13. shromáždil všecko mladší s.
— 19. aniž hoden slouti s-em tvým; 21.
— 21. řekl jemu: Otče, zhřešil jsem
— 24. tento s. můj byl umřel
— 25. byl s. jeho starší na poli
— 30. když s. tvůj tento přišel
— 31. s-u, ty vždycky se mnou jsi
— 16, 8. s-ové světa opatrnější než s-ové
— 25. s-u, rozpomeň se, žes vzal dobré
— 19, 9. že i on j. s. Abrahamův
— 20,34. s-ové tohoto věku žení se
— 36. poněvadž jsou s-ové vzkříšení 

Jan 1,43. ty jsi Simon, s. Jonášův; 21, 15.
— 4,46. jehožto s. nemocen byl
— 47. aby uzdravil s-a jeho
— 49. pojdiž prvé, nežli umře s. můj
— 50. s. tvůj živ j.; 51, 53.
— 8,39. kdybyste s-ové Abrahamovi byli
— 9,20. vimeť, že tento j. s. náš
— 12,36. abyste s-ové světla byli
— 17,12. nezahynul než s. zatraceni
— 19,26. ženo, aj s. tvůj

Sk. 2,39. vámť zaslíbení to a s-ům vašim
— 3,25. vy jste s-ové proroků a úmluvy
— 7,21. vychovala jej sobě za s-a
— 13,10. ó plný nešlechetnosti, s-u ďáblův
— 32. Bůh naplnil je nám, s-ům jejich
— 19,14. bylo jich 7 s-ů jednoho žida

Sk. 23, 6. já jsem farizeus, s. farizeův 
ftim. 8,17, jestliže s-ové, tedy i dědicové
— 23. zvoleni s-ů očekávajíce
— 9, 4. jejichž j. přijeti za s-y
— 8. ne ti, k t jsou s-ové těla

kt. jsou s-ové zaslíbeni
— 9. Sára bude miti s-a
— 26. nazváni b. s-ové Boha živého

1 Kor. 4,14. jako svých milých s-ů napomínám
— 17. kt. j. s. můj milý v Pánu

2 Kor. 6,18. vy mi budete za s-y a za dcery 
—- 12,14. ne s-ové rodičům, ale rod. s-ům

Gal. 3, 7. kt. z víry, ti jsou s-ové Abr.
— 4, 5. abychom právo s-ů přijali
— 6. že jste s-ové, poslal Bůh Ducha
— 7. již nejsi slouha, ale s.

poněvadž s., tedy i dědič Boži
— 28. myť jsme tedy s-ové zaslíbení
— 30. vyvrž děvku i s-a jejího

děditi s. děvky se s-em svobodné
— 31. nejsmeť s-ové děvky, ale svobodné 

Ef. 1, 5. předzřídiv k zvolení za s-y
— 2, 2. kt. dělá v s-ech zpoury
— 3. z přirození s-ové hněvu
— 5, 1. následovnici B., jakožo s-ové milí
— 6. hněv Boží na s-y nepoddané
— 8. jakožto s-ové světla choďte 

Fil. 2,22. jako s. s otcem přisluhoval 
Kol. 3, 6. přichází hněv B. na s-y zpurné
1 Tes. 5, 5. s-ové světla jste a s-ové dne
2 Tes. 2, 3. ten člověk hřicha, s. zatraceni 
Filem. 10. prósimt tebe za s-a svého, Onez. 
Žid. 2,10. aby mnohé s-y k slávě přiveda
— 12, 5. kt. k vám jako k s-ům mluví

s-u můj, nepohrdej kázni Páně
— 6. švihá, kt. za s-a přijímá
— 7. Bůh se vám podává jako s-ům

kt. j. s., jehož by netrestal otec?
— 8. jste cizoložňata a ne s-ové

1 Petr 1,14. jakožto s-ové poslušní
2 Petr 2,14. s-ové zlořečenství
1 Jan 3,10. s-ové Boži a s-ové ďáblovi
2 Jan 4. že jsem nalezl některé ze s-ů tvých
3 Jan 4. že s-ové moji chodí v upřímnosti 
Zj. 2,23. s-y její zmorduji smrti
— 12, 4. aby s-a jejího sežral
— 5. porodila s-a pacholíka
— 21, 7. on mi bude s-em

Syn člověka.
4 M. 23,19. není jako s. č., aby se měnil 
Job 25, 6. jako červ, a s. č., jako hmyz 
ž. 8, 5. co j. s. č., že jej navštěvuješ?
— 80,18. budiž ruka tvá nad s-em č.

Iz. 56, 2. blahosl. s. č., kt. se přidrží 
Dan. 7,13. podobný s-u č. přicházel
Mat. 8,20. S. č. nemá, kde by hlavu sklonil
— 9, 6. má moc S. č.; Mk. 2, 10. Luk. 5,24.
— 10,23. neschodite, až přijde S. č.
— 12, 8. S. č. jest pánem i soboty
— 32. slovo proti S-u č.; Luk. 12, 10.
— 40. takť bude S. č. v srdci země
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Mat. 16,13. kým pravi býti mne S-a č.?
— 27. S. č. přijde v slávě Otce; 25, 31.
— 28. až i uzří S-a člověka přicházejícího
— 17, 9. dokudž by S. č. nevstal z mrtvých
— 22. S. č. bude vydán; 20, Í8.
— 18,11. přišel S. č., aby spasil; Luk. 19,10.
— 20,28. S. č. nepřišel, aby jemu; Mk. 10, 45.
— 24,27. tak i- příchod S-a člověká; 37. 39.
— 30. se ukáže znamení S-a č.
— 44. v tu h. S. č. přijde; Luk. 12, 40.
— 25,13. ani hodiny, v kt. S. č. přijde
— 26, 2. S. č. zrazen bude; Mk. 9, 31.
— 24. S. č. jde, jakož psáno; Mk. 14, 21.

skrze něhož S. č. zrazen; Mk. 14,21.
— 64. uzříte S-a č. na pravici

Mk. 8,31. S. č. mnoho trpěti; 9, 12. Luk. 9,22.
— 8,38. S. č. styděti se za něj; Luk. 9,26.
— 13,26. uzří S-a č., an se béře; Luk. 21,27. 

Luk. 6,22. když vás vyobcují pro S-a č.
— 9,56. S. č. nepřišel zatracovati duší
— 58. S. člověka nemá, kde by hlavu
— 12, 8. i S. č. vyzná jej před anděly
— 17,22. jeden den S-a č., ale neuzříte
— 24. tak bude i S. č. ve dni svém
— 26. tak bude i za dnů S-a Č.
— 18, 8. když přijde S. č., zdaliž nalezne
— 31. naplnit se S-u č., což psáno j.
— 21,36. postaviti se před S-em č.
— 22,48. polibením S-a č, zrazuješ?

Jan 1,52. anděly vstupující a sest. na S-a č.
— 3,14. musí povýšen býti S. č.; 12, 34.
— 5,27. moc i soud činiti, nebo S. č. j.
— 6,27. ten pokrm, kt. S. č. dá vám
— 53. nebudete-li jisti těla S-a č.
— 62. kdybyste uzřeli S-a člověka, an
— 12,34. kdo jest to S. č.?
— 13,31. nyníť oslaven jest S. č.; 12, 23.

Sk. 7,56. vidím S-a č. na pravici Boží
Žid. 2, 6. co j. s. č., že na něj patříš?
Zj. 1,13. podobného S-u č.; 14, 14.

Synové lidští.
1 M. 11, 5. to město a věži, kt. stavěli s. 1.
Ž. 4, 3. s. 1., dokudž sláva má v potupě b.
— 11, 4. víčka jeho zkušuji s-ú 1-ých
— 12, 2. vyhynuli věrní ze s-ů 1-ých
— 14, 2. s nebe popatřil na s-y lidské
— 36, 8. s. 1. v stínu křídel tvých doufají
— 45, 3. krásnější jsi nad všecky s-y 1-é
— 89,48. jsi nadarmo stvořil s-y 1-é?
— 90, 3. navrattež se zase, s. 1.
— 107, 8. skutky před s-y 1-ými; 15. 21. 31.
— 115,16. zemi dal s-ům 1-ým
— 145,12. aby v známost uvedli s-ům 1-ým
— 146, 3. nedoufejte v kníž., v s-ech 1-ých 

Př. 8, 4. hlas můj jest k s-ům 1-ým
— 31. rozkoše mé se s-y 1-ými

Kaz. 1,13. bídné zaměstnání dal s-ům 1-ým
— 3,19. připadnost s-ů 1-ých a hovad 

Iz. 52,14. způsob jeho nad s-y 1-é
Jer. 32,19. na VŠecky cesty s-ú 1-ých
Pláč 3,33. aniž zarmucuje s-ů 1-ých

Mk. 3,28. všickni hř. odpuštěni b. s-ům 1-ým 
Ef. 3, 5. nebylo známo s-ům 1-ým

Syn9 t. Kristus Pán.
Ž. 2, 7. s. můj ty jsi, já dnes
— 12. líbejte s-a, aby se nerozhněval 

Př. 30, 4. jaké jméno s-a jeho, víš-li?
Iz. 7,14. panna počne a porodí s-a
— 9, 6. s. dán j. nám

Mat. 1,25. porodila S-a svého prv.; Luk. 2* 7.
— 2,15. z Egypta povolal jsem S-a svého
— 3,17. tentoť j. ten můj milý S.; 17, 5.

Mk. 9, 7. Luk. 9, 35.
— 9,27. smiluj se, S-u Davidův; Mk. 10,

47. 48. Luk. 18, 38. 39.
— 11,27. žádnýt nezná S-a, jediné Otec

aniž Otce kdo zná, jediné S. 
a komuž by chtěl S.; Luk. 10, 22.

— 12,23. není-liž tento ten S. Davidův?
— 13, 55. zdaliž tento není s. tesařův?
— 16,1.6. ty jsi Kr., ten S. Boha živého
— 21, 9. hosanna s-u Davidovu; 15.

37. naposledy poslal s-a svého
ustydnout se s-a mého; Mk. 12, 6.

— 38. vinaři uzřevše s-a; Luk. 20, 14.
— 22, 2. kt. učinil svadbu s-u svému
— 42. čí js. s.? ftkou jemu: Davidův
— 45. kterakž s. jeho j.? Mk. 12, 37.
— 28,19. křtíce je ve jméno Otce i S-a i 

Mk. 1,11. ty jsi ten můj milý S.; Luk. 3, 22.
— 5, 7. S-u Boha nejvyššího; Luk. 8, 28.
— 13, 32. o tom dni žádný neví, ani S.
— 14, 61. jsirliž ty Kr., S. toho Požehn.

Luk. 1,31. počneš a porodíš s-a
— 32. S. Nejvyššího slouti bude
— 2, 48. s-u, proč jsi nám tak učinil?
— 20,13. pošli svého milého s-a

Jan 3,16. S-a jednorozeného dal; 1 Jan 4, 9.
— 17. neposlal S-a svého na svět, aby od

soudil svět
— 35. Otec miluje S-a; 5, 20.
— 3,36. kdož věří v S-a, má život; 6, 40.

kdožt j. nevěřící S-u, neuzří živ.
— 5,19. nemůžeť S. sám od sebe nic činiti

tot i S. též podobně činí
— 21. jakož Otec křísí mrtvé, tak i S.
— 22. všecken soud dal S-u
— 23. aby všickni ctili S-a

kdo nectí S-a, nectí Otce
— 6, 42. zdaliž tento není s. Jozefův?
— 69. že jsi S. Boha živého
— 8, 35. S. zůstává v domě na věky
— 36. jestližet vás S. vysvobodí
— 14,13. aby oslaven byl Otec v S-u
— 17, 1. Otče, oslaviž S-a svého

aby i S. tvůj oslavil tebe 
Sk. 3,13. Bůh oslavil S-a svého Ježíše
— 26. Bůh vzbudiv S-a svého Ježíše
— 4,27. se sešli proti svátému S-u tvému J.
— 13,33. S. můj jsi ty; Žid. 1, 5. 5, 5.

Řím. 1, 3. zaslíbil o S-u svém
— 9. evangelium S-a jeho
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ftim. 5,10. smířeni jsme skrze smrt S-a
— 8, 3. Bůh poslav S-a svého v podobn.
— 32. ani vlasthimu S-u neodpustil

1 Kor. 15,28. i sám S. poddá se tomu 
Gal. 4, 4. poslal Bůh S-a svého z ženy
— 6. poslal Bůh Ducha S-a svého 

Kol. 1,13. do království milého S-a svého 
ITes. 1,10. abyste očekávali S-a jeho s nebe 
2id. 1, 1. mluvil nám skrze S-a svého
— 5. on mi bude s-em
— 3, 6. Kristus, jako S., panuje
— 7,28. slovo přísežné ustanovilo S-a

1 Jan 5,12. kdož má S-a, máť život
2 Jan 9. tenť i Otce i S-a má

Syn Bozi.
Mat. 4, 3. jsi—li S. B.; 6. Luk. 4, 3. 9.
— 8,29. co je nám po tobě, Ježíši, S-u B.
— 14,33. jistě S. B. jsi

27,40. jsi-li S. B., séstupiž š kříže
— 43. pravil: S. B. jsem
— 54. jistě S. B. byl tento

Mk. 1, 1. počátek evang. Jež. Kr, S-a B.
— 3,11. křičeli: Ty jsi S. B.

Luk. 1,35. slouti bude S. B.
— 4, 41. ty jsi Kristus, S. B.
— 22,70. tedy jsi ty S. B.? 4, 9.

Jan 1,34. svědectví j. vydal, že on j. ten S. B.
— 50. mistře, ty jsi S. B.
— 3,18. ve jméno jednorozeného S-a B.
—- 5,25. mrtví uslyší hlas S-a B.

9,35. věříš-li ty v S-a B.
— 10,36. že jsem řekl: S. B. jsem?
— 11, 4. aby oslaven byl S. B.
— 11,27. já jsem uvěřila, že jsi ty Kristus,

S. Boži, kt. měl přijíti na svět
— 19, 7. S-em B. se činil

Sk. 8,37. věřím, že Ježíš Kristus j. S. B.
— 9,20. kázal Krista, žé on jest S. B. 

ftim. 1, 4. prokázán j. S-em B. mocně
2 Kor. 1,19. S. B. Ježíš Kr., kt. kázán 
Gal* 2,20. u víře v S-a B. živ jsem
Ef. 4,13. v jednotu víry a známosti S-a B.
Žid. 5, 8. ačkoli byl S. B.
— 6, 6. znovu křižují S-a B.
— 7, 3. připodobněn jsa S-u B., zůstává
— 10,29. kdož by S-a B. pošlapával

1 Jan 4,15. že Ježíš j. S. B.; 5, 5.
— 5,10. kdož věří v S. B., máť svědectví
— 12. kdož nemá S-a B., života nemá 

Zj. 2,18. totoť praví S. B., kt. má oči
Synové Bozi.

1 M. 6, 2. vidouce s. B. dcery lidské; 4.
Job 1, 6. když přišli s. B.; 2, 1.
— 38, 7. plésali všickni s. B.

Mat. 5, 9. oni s. B. slouti budou
Luk. 20,36. jsou s. B.
Jan i, 12. dal jim moc s-y B-imi býti
— 11, 52. aby s-y B. rozptýlené shromáždil 

ftim. 8,14. Duchem B. vedeni, ti jsou s. B.
— 16. Duch osvědčuje, že jsme s. B.
— 21. v svobodu slávy s-ů B-ích

Řím. 9, 8. ne ti jsou s. B.
Gal. 3,26. s. B. jste v Kr. J. skr2e víru 
Fil. 2,15. bez úhony a upřímí s. B.
1 Jan 3, 1. abychom s. B. slouli
— 2. nyní s. B. jsme
— 10. po tomtoť zjevhí jsou s, B.
— 5, 2. že milujeme s-y B.

Synáčkové.
Mk. 10,24. s., kterak nesnadné j.
Jan 13,33. s., ještě maličko s vámi jsem
1 Jan 2, 1. s. moji, totoť vám píši; 12.
— 28. s., zůstávejtež v něm
— 3, 7. s., nižádný vás nesvoď
— 18. s. moji, nemilujmež slovem
— 4, 4. vy z Boha jste, s.
— 5,21. s., vystříhejte se modl

Synovství.
Řím. 8,15. přijali jste Ducha s.

Syfatyche.
Fil. 4, 2. Evody i S-ény prosím 

Sypati.
2 M. 9, 8. ať jej s-e Mojžíš k nebi; 10.
Joz. 7, 6. s-ali prach na hlavy své; Ez. 27,30. 

Zj. 18, 19.
Syptěti.

Iz. 10,14. kdo by otevřel ústa a s-ěl
— 29, 4. z prachu řeč tvá s. bude 

Jer. 46,22. hlas jeho jako hadí s. bude
Sýr.

2 Sam.17,29. s-ů kravských přinesli Davidovi 
Syrakusis.

Sk. 28,12. když jsme přijeli do S.
Sýrie.

2 Sam. 8, 6. osadil David S-i Damašskou
— 10, 6. najali ze S. a ze S. Soba 20.000
— 15, 8. když jsem bydlil v Gessur v S-ii

1 Kr. 11,25. Rázon — když kraloval v S-ii
— 19,15. pomažeš Hazaele za krále nad S-ií

1 Par. 18, 6. osadil David S-ii Damašskou
— 19, 6. aby sobě najali z S. Maacha vozů 

Ž. 60, 2. válku proti S-ii Nah. a S-ii Soba 
Mat. 4,24. rozešla se o něm pověst po vší S-ii 
Sk. 15,23. apoštolé těm, kt. jsou v S-ii
— 41. (Pavel) procházel S-ii a Cilicii
— 18,18. plavil se do S.; 20, 3. 21, 3.

Syrofenitský.
Mk. 7,26. žena pohanka, S-á rodem 

Syrsky.
2Kr. 18,26. mluv s.; Iz. 36, 11.
Ezd. 4, 7. písmo psáno s. i vykládáno s. 
Dan. 2, 4. mluvili Kaldejští králi s.

Syrský.
1 M. 25,20. Bathuele S-ého z Pádan S-é

sestru L. S-ého; 28, 5. 31, 20. 24.
— 28, 5. šel do Pádan S-é
— 31,20. ušel Jákob od Lábana S-ého

5M. 26, 5. s. chudý otec můj sstoupí! do Eg. 
Soud. 3, 8. vydal jej v ruku krále S-ého
— 10. Chusana, krále S-ého
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Soud. 10, 6. sloužili bohům S-ým atd.
2 Sam. 8, 5. přitáhli S-Ští od Dam.; 1 Par. 18, 5.

D. porazil ze S. 22.000; 1 Par, 18,5.
— 6. byli S-ští služebnici D.; 1 Par. 18,6.
— 8,13. když se navracoval od pobiti S-ých
— Í0 ,11. S-ští b. silnější; 1 Par. 19, 12.
— 18. utekli S-ští před Izraelem

porazil David ze S-ých 700 vozů
— 19. S-Ští na pomoc Am.; 1 Par. 19,19.

1 Kr. 10,29. králům S-ým oni dodávali
— 20,20. utíkali Š-ští, Izrael pak honili je
— 27. S-Ští pak přikryli tu zemi
— 29. porazili ze S-ých 100.000 pěších
— 22, 1. nebylo války mezi S-ými a Izr.
— 11. trkati budeš S-é; 2 Par. 18, 10.
— 35. na voze proti S-ým; 2 Par. 18, 34. 

2Kr. 5, 1. dal H. vysvobození zemi S-é
— 2. vyšli ze země S-é lotříkové
— 20. nedopustil Námanovi S-ému dáti
— 6, 9. tam S-ští jsou v zálohách
— 23. lotříkové S-ští vskakovali
— 7, 4. utecme do vojska S-ých
— 5. přišli až ku kraji ležení S-ého
— 6. Pán učinil, aby slyšelo vojsko S-é
— 8,13. ukázal tě mi, že b. králem S-ým
— 28. porazili S-ští; 9, 15. 2 Par. 22, 5.
— 13, 3. v ruku Hazaele, krále S-ého; 7.
— 5. vyšli z ruky S-ých
— 17. střela vysvobození proti S-ým
— 19. jen po třikrát porazíš S-é 

16, 6. S-ští přišedše, bydlili tam
2 Par. 24,23. vytáhlo proti němu vojsko S-é
— 28,23. bohové králů S-ých pomáhají 

Job 32, 2. Elihu, z rodu S-ého
Iz. 7, 1. přitáhl Rezin, král S. k Jeruzalému
— 2. spikla se země S-á s Efraimem
— 8. hlava S-é země j. Damašek
— 9,12. Š-é po předu, Filist. po zadu
— 17, 3. b. odjato král. od ostatků S-ých 

Jer. 35,11. ujděme před vojskem S-ým
Ez. 16,57. za času útržky od dcer S-ých
— 27,16. S-šti kupčívali na jarmarcích tvých 

Oz. 12,12. tamto utekl Jákob z krajiny S-é 
Am. 1, 5. půjde v zajeti lid S. do Kir
— 9, 7. zdali jsem nevyvedl S-é z Kir? 

Luk. 2, 2. když vladařem S-ým byl Cyrenius
— 4,27. není očištěn než Náman S.

Gal. 1,21. přišel jsem dó krajin S-ých
Syreček.

1 Sam.17,18. 10 s-ů mladých doneseš hejtm.
Sýření.

Job 10,10. zdalížs mne jako s. neshustil 
Syt.

Př. 25,17. aby s. jsa tebe, neměl tě v nenáv. 
Iz. 1,11. s. jsem zápalných obětí skopců
— 56,11. psi óbžerní, nevědí, kdy jsou s-i

Sytiti.
Job 9,18. s-í mne hořkostmi; Pláč 3, 15. 
ž. 81,17. medem ze skály s-il bych je
— 105, 40. chlebem nebeským s-il je

Sytiti se.
2. 104,13. ovocem činů tvých s-ila se země 
Iz. 66,11. budete s. se z prs potěšeni jeho 
Ab. 2,16. s-iš se potupou, proto že jsi slavný

Sytost.
2 M. 16, 8. chleba do s-i; 3 M. 26, 5. 2. 78,25. 
Ž. 16,11, s. hojného veselí před obl. tvým 
Kaz. 5,12. s. bohatého nedopouští mu spáti 
Ez. 16, 49. pýcha, s. chleba a hojnost pokoje

Sytý.
1 Sam. 2, 5. s-i z chleba jednají se k dílu 
Př. 27, 7. duše s-á pohrdá i medem

Szajímati.
1 Sam.30, 2. ale s-li a odešli

SzoutL
2 M. 3, 5. szuj obuv svou s noh; Joz. 5,15. 
5M. 25, 9. příbuzná sezujé střevíc jeho
Rut 4, 7. szul jeden obuv a dal druhému; 8. 
Sk. 7,33. szuj obuv s noh svých

Sžatý.
Soud. 15, 5. popálil jakž s-é, tak nés-é 

Sžírající.
5M. 4,24. H. Bůh tvůj j. ohfeň s.; (9, 3.) 
Soud. 14,14. ze s-ího vyšel pokrm
2 Sam.22, 9. oheň s. z úst jeho; 2. 18, 9.
Iz. 33,14. by mohl ostáti před ohněm s-ím? 
Joel 2, 5. jako hluk ohně s-íhe strniště

Sžírání.
Př. 30,14. k s. chudých na zemi

Sžírati.
4 M. 22, 4. jako s-á vůl trávu polní
2 Sam. 2,26. bez přestáni s. bude meč tvůj?
ž. 14, 4. s-a ji lid můj, jakoby; 53, 5.
— 50, 3. oheň před ním vše s. bude 

Př. 21,20. bláznivý člověk s-á jej
Iz. 1, 7. zemi vaši cizozemci s-a jí
— 5,24. jakož plamen ohně s-á strniště
— 9,20. s-a je po levé straně, nenasytí se
— 49,19. vzdáleni budou * kt. tě s-ali 

Jer. 2, 3. kt. jej s-ali, obviněni byli
— 3,24. ohavnost ta s-alá práci otců
— 10,25. s-ají Jákoba a tak s-a jí jej
— 30,16. kt. s-ají tebe, sežráni budou
— 50,17. nejprvé š-al je král Assyrský 

Ez. 36,13. země* kt. s-áš lidi; 14,
Dan. 7, 7. šelma, kt. s-ala a potírala
Oz. 7, 7. s-ají soudce své
— 9. cizozemci s-ají síIh jeho 

Joél 2, 3. před tváři jeho oheň s. bude 
Mal. 3,11. přimluvím pro vás lomu, což s-á 
Mat. 23,14. s-áte domy; Mk. 12,40. Luk. 20, 47.
2 Kor. 11,20. snášíte, by Vás kdo S-al

Sžíti.
3 M. 19, 9. nesežsieš naskrze všeho pole; 23,22. 
Rut 2,23. dokudž nes-žali ječmene
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Š.
Šacovati.

3 M. 27,12. bude je š. kněz, buď dobré aneb
2 Kr. 23,35. š-al obyvatele země 
Zach. 11,13. jsem draze š-án od nich 
Mat 27, 9. kt. š-án byl od synů Izraelských 

Šafář.
2 M. 5,14. biti jsou š-i synů Izraelských 
Mat. 20, 8. řekl pán vinice š-i svému 
Luk. 12,42. kdo j. věrný š. a opatrný?
— 16, 1. bohatý, kt. měl š-e

1 Kor. 4, 1. jako o š-ích tajemství Božích
— 2. vyhledává se při š-ích 

Tit. 1, 7. bez úhony jako Boží š.
1 Petr 4,10. dobří š̂ i rozličné milosti Boží

Šafrán.
Pis. 4,14. nardu s š-em, prustvorce 

Šáliti.
2Kr. 4,28. jsem neřekla, abys mne neš-il?

Šalomoun.
2 Sam. 5,14. Sammua, Sobab, Nátan a š.
— 12,24. Betsabé porodila syna, jm. jeho š.

1 Kr. 1,10. ani š-a nepozval; 19. 26.
.— 13. Š. kralovati bude po mně; 17. 30.
— 21. já a š. budeme jako hříšníci
— 34. živ buď král š.! 39.
— 37. tak budiž H. i s š-em
— 38. vsadili š-a na mezkyni krále D.
— 39. Sádoch kněz pomazal š-a
— 43. David ustanovil š-a za krále
— 46. dosedl š. na st.; 2,12.1 Par. 29,23.
— 47. učiniž slavné Bůh jméno š-ovo
— 51. nechť mi přisáhne dnes král Š.
—  2, 1. přikázal š-ovi, synu svému
— 23. přisáhl král š. skrze H.
— 46. utvrzeno j. království v ruce š-ově
— 3, 1. spříznil se Š. s Faraónem
— 3. miloval š. H., chodě v přikázáních
— 5. ukázal se H. Š-ovi; 9, 2.

2 Par. 1, 7. 7, 12.
— 10. že žádal Šalomoun za tu věc
— 15. procítil š., a aj, byl sen
— 4, 1. š. byl králem nade vším Izraelem
— 11. měl Tafat, dceru š-ovu za manž.
— 15. pojal Basemat, dceru š-ovu za m.
— 21. š. panoval nade všemi královstvími
— 22. ku potravě š-ovi na každý den
— 25. po všecky dny Š-ovy; 11, 25.
— 29. dal moudrost š-ovi velikou; 5, 12.
— 30. větší byla moudrost š-ova
— 34. přicházeli posl. moudrosti š-ovy
— 5, 1. poslal Chíram služeb, své k š-ovi
— 12. pokoj mezi Chíramem a š-em
— 13. rozkázal š. vybírati osoby
— 15. měl š. 70.000 nosičů
— 6, 1. Š. počal stavěti domu H.
— 14. a tak vystavěl š. ten dům;

2 Par. 7, 11. Sk. 7, 47.

1 Kr. 7, 1. stavěl š. dům svůj za 13 let
— 51. dokonáno dílo, kt. dělal š.; 9, 1.
— 8, 1. shromáždil š. starší lidu Izr.;

2 Par. 5, 2.
— 5. š. i všecko shromáždění obětovali
— 22. postavil se š. před oltářem
— 54. přestal š. modliti se; 2 Par. 7, 1.
— 65. tak drže š. slavnost
— 9,11. Chíram daroval S-ovi dříví

dal š. Chíramovi 20 měst
— 26. nadělal š. lodí velikých
— 10, 1. uslyš, pověst o š-ovi; 2 Par. 9,1.
— 24. viděti tvář š-ovu; 2 Par. 9, 23.
— 11, 1. Š. zamiloval ženy cizozemky; 2.
— 4. když se sestaral š., ženy jeho
— 5. obrátil se š. k Astarot
— 6. činil š. to, což se nelíbilo H.
— 7. vystavěl š. výsost Chámosovi
— 9. rozhněval se H. na š-a
— 14. vzbudil H. protivníka š-ovi
— 28. vida š. mládence, že pracovitý
— 40. chtěl š. zabiti Jeroboáma
— 42. dnů, v nichž kraloval š. v Jeruz.
— 43. usnul š. s otci svými; 2 Par. 9,31.
— 12, 2. kamž byl utekl přéd‘š-em
— 14,26. pavézy zlaté, kt. byl nadělal š.;

2 Par. 12, 9.
2 Kr. 21, 7. v domě, o kt. byl řekl H. S-ovi;

2 Par. 33, 7.
1 Par. 3, 5. synové Davidovi: š.; 14, 4.
— 22, 5. š., syn můj, mládenček malý; 17.
— 9. š. slouti bude; nebo pokoj
— 28, 6. š. syn tvůj mi vzdělá dům
— 9. ty, š-e, synu můj! znej Boha
— 11. dal David š-ovi formu síňce
— 29, 1. š-a, syna mého, vyvolil Bůh
— 19. š-ovi, synu mému, dej srdce
r— 25. zvelebil š-a náramně; 2 Par. 9,22.

2 Par. 2,17. sečti š. všecky cizozemce
— 3, 3. vyměření š-ovo domu Božího
— 8,11. dceru Faraonovu přestěhoval š.
— 30,26. ode dnů š-a nic takového nebylo 

Ezd. 2, 55. š-ových; 58. Neh. 7, 57. 60. 11, 3. 
Neh. 12, 45. podlé nařízeni Davidova a š-a
— 13, 26. zdaliž tím nezhřešil Š.?

ž. 72, 1. š-ovi. Bože, soudy své králi dej
— 127, 1. píseň stupňů, š-ova

Př. 1, 1. přísloví š-a; 10, 1. 25, 1.
— 25, 1. i tato jsou přísloví š-ova 

Pis. 1, 1. nejpřednější z písní š-ových
— 5. milostná, jako opony š-ovy
— 3, 7. aj, lože š-ovo, okolo něhož
— 11. pohleďte, dcery S., na krále š-a
— 8,11. vinici měl Š. v Balhamon
— 12. měj sobě ten tisíc, ó š-e!

Jer. 52,20. jichž byl nadělal král š.
Mat. 1, 6. t>avid král zplodil š-a z té
— 7. š. zplodil Roboáma
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Mat. 6,29. ani 5. tak odín; Luk. 12, 27.
— 12,42. aby slyšela moudrost S-ovu

aj, víceť tuto nežli š.; Luk. 11,31. 
Jan 10,23. po síňci š-ově; Sk. 3, 11. 5, 12.
Sk. 7,47. S. pak udělal jemu dům 

Šámati.
Job 5,14. jako v noci š-ají o poledni
— 12,25. aby Š-ali ve tmě

Iz. 59,10. jako bychom oči neměli, š-áme
Šance.

1 Sam.17,20. David přišel až k š-úm 
Iz. 29, 3. vzdělám proti tobě š.
Ez. 4, 2. na ní š.; 17, 17. 21, 22. 26, 8.

Šanovati.
2M. 23, 3. ani chudého š. nebudeš v při jeho 
3M. 19,15. aniž š. budeš osoby bohatého 
5M. 28,50. kt. ani starce nebude Š.
1 Sam.24,11. ale š-al jsem tě
Iz. 9,19. ani bratra svého š. nebude
Jer. 13,14. nebudu š., aniž odpustím
— 21, 7. aniž jich š. bude, aniž se smiluje 

Pláč 4,16. nepřátelé kněži neš-uji
Ez. 24,21. poŠkvrním, čehož š-uje duše vaše

Šarlat.
2M. 25, 3. 4. obět pozdviženi: š. a červec

— 26,31. uděláš oponu z Š-u; 2 Par. 3, 14.
— 36. zastření dveří z š-u; 36, 37. 38, 18.
— 28, 5. postavec modrý a š.; Ez. 27, 7.
— 6. náramenník z š-u
— 15. náprsník soudu, z š-u
— 36, 8. příbytek z 10 čalounů, z Š-u 

Pis. 7, 5. vlasy hlavy tvé jako Š.
Iz. 1,18. budou-li (hříchové) červení jako š. 
Jer. 4,30. ačkoli obláčíš se v š.
Pláč 4, 5. kt. chováni byli v š-ě, octli se
Ez. 27,16. v Š-u kupčivali na jarmarcích 
Dan. 5, 7. kdo přečte', š-em odín b.; 16. 29.
Mk. 15,17. oblékli jej v š.

— 20. svlékli s něho š.
Luk. 16,19. obláčel se v š. a kment
Sk. 16,14. Lydia, kt. š-y prodávala
Zj. 17, 4. žena odina byla š-em
— 18,12. koupě kmentu, i š-u, i hedvábí
— 16. město, kt. odíno bylo š-em

Šarlatový.
4 M. 4,13. roucho š-é; Soud. 8, 26.
Est. 1, 6. zavěšené na provázcích š-ých
— 8,15. Mardocheus vycházel v plášti š-ém 

Jan 19, 2. pláštěm š-ým přioděli jej
— 5. vyšel J. ven, nesa ten plášť š.

Šart.
Mk. 12,42. vdova, i vrhla dva š-y; Luk. 21,2. 

Šat.
Ez. 30,21. aniž přiložen š. pro obvázáni 
Jan 11, 44. tvář jeho š-em byla obvinuta

Šaty.
1 M. 27,15. vzala Rebeka nejlepši š. Ezau
— 38,14. š. vdovské; 19.

1 M. 45,22. Jozef dal každému dvoje š.
ale Beniaminovi dal paterý š.

5M. 24,13. aby leže v š-ech svých, dobrořečil 
Joz. 9, 5. vzali též š. otřelé na sebe 
Soud. 3,16. připásal jej sobě pod šaty svými
— 14,19. dal š. těm, jenž uhodli pohádku 

1 Kr. 1, 1. ačkoli jej š. přikrývaly
Job 27,16. jako bláta najedná-li š-ů
— 31,19. že by hynul, nemaje š-ů

Šátek.
Luk. 19,20. hřivna, k. jsem měl složenou v š-u 
Sk. 19,12. na nemocné od jeho těla š-y 

Šebat.
Zach. 1, 7. jedenáct, měsíce, kt. jest měsíc S. 

Šebejský.
2. 72,10. králové Š-Ští dary obětovati budou 

Šedesáte.
Pis. 3, 7. okolo něhož š. udatných 
1 Tim. 5, 9. vdova, kt. by neměla méně š-i let 

Šedesátý.
Mat. 13, 8. 23. užitek stý, jiné š.; Mk. 4, 8. 20. 

Šediny.
1 M. 42,38. š-y mé do hrobu; 44, 29. 31.
1 Kr. 2, 6. nedáš sestoupiti š-ám j. v pokoji
— 9. abys uvedl š. jeho se krvi do hrobu 

Job 5,26. vejdeš v š-ách do hrobu
— 41,23. až se zdá, že propast má š.

2. 71,18. i do starosti a š-in neopouštěj
— 92,15. ještě i v š-ách ovoce ponesou 

Př. 16,31. koruna ozdobná jsou š.
— 20,29. okrasa starců š.

Iz. 46, 4. až do š-in já ponesu 
Oz. 7, 9. i š-ami prokvítaje toho nezná 

Šedivý.
3M. 19,32. před člověkem š-ým povstaň
5 M. 32,25. strach, tak na dítěti i muži š-ém 
Job 15,10. i š-ť i stařec mezi námi j.

Šel, šla atd. Viz: Jiti. 
Šelma.

2M. 23,29; aby nerozmnožily se š-y divoké
5 M. 28,26. ptactvu nebeskému a š-ám zem.
— 32,24. také zuby š-em pošli na ně

1 Sam.17, 44. dámť tělo tvé Š-ám zemským 
Job 41,25. j. králem nade všemi Š-ami
2. 79, 2. těla svátých tvých š-ám zemským 
Iz. 13,21. domové jejich š-ami naplněni b. 
Jer. 50,39. bydliti budou tam š-y 
Daň. 7, 3. čtyři š-y veliké vystupovaly
— 8, 4. jemuž žádná š. odolati nemohla 

Sof. 2,14. všecky š-y národů
1 Kor. 15,32. jestliže jsem bojoval s š-ami 
Zj. 11, 7. š. ta z propasti válku povede
— 13, 1. š-u vystupující z moře; 11.
— 15. aby dáti mohla ducha obrazu š-y

aby i mluvil obraz té š-y
kt. neklaněli by se obrazu té š-y

— 17. kdož má znamení aneb jméno té š-y
— 18. sečtiž počet té š-y
— 14, 9. b u d e - l i  se kdo klaněti š-ě
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Zj. 14,11. kt. se neklaněli š-ě a obrazu
— 16, 2. na lidech, majících znamení š-y
— 17, 3. ženu sedlci na š-ě brunátné
— 6. š., k t  viděl, byla a není; 11.
— 13. silu i moc svou š-ě dadí
— 17. aby království své š-ě dali
— 19,19. i viděl jsem Š-u a krále země
— 20. jata j. ta Š. a s ní falešný prorok

ty, kt. přijali znamení š-y
— 20, 4. k t se neklaněli š-ě ani obrazu
— 10. uvržen do jezera, kdež j. i š.

Šeňk.
1 M. 40,21. navrátil nejvyššiho nad š-y
— 41, 9. mluvil nejvyšší š. Faraonovi

Šeňkéř, šenkýř.
1 M. 40, 1. š. krále Egyptského a pekař 
Neh. 1,11. já pak byl jsem š-em královsk. 

Šeptati.
2Sara.l2,19. služebníci jeho k sobě šepci
Iz. 8,19. dotazujte §e na hadačích, kt. šepcí
— 29, 4. z prachu š. bude řeč tvá

Zach. 10, 8. š. jim budu, a tak je shromáždím 
Luk. 12, 3. co jste v uši Š-ali v pokojích 

Šeredný.
i  M. 41, 3. sedm krav Š-ých; 4. 19. 20. 27.

Šermování.
Job 41,20. posmívá se š. kopím 

Šermovati.
Ez. 32,10. když š. budu mečem 

Šest.
2M. 16,26. po š. dní budete to sbírávati
— 20, 9. š. dní pracovati budeš; 23, 12.
— 11. v Š-i dnech H. nebe a zemi; 31,17.
— 21, 2. š. let sloužiti bude; 5 M. 15, 12.
— 23,10. po š. let osíváti zemi; 3 M. 25, 3.
— 24,16. přikryl ji oblak za š. dní
— 28,10. š. jmen jejich na kameni jednom 

4M. 35, 6. oddělíte š. měst k útočišti
5M. 16, 8. š. dni jisti budeš přesnice 
Joz. 15,59. měst Š. i vsi jejich
1 Sam.17, 4. zvýší š-i* loket a dlani 
2Sam.21,20. po š-i prstech; 1 Par. 20* 6.
Job 5,19. z š-i úzkostí vysvobodil by tebe 
Př. 6,16. těchto Š-i věcí nenávidí H.
Iz. 6, 2. Š. křidel měl každý z nich 
Luk. 13,14. š. dní j., v nichž náleží dělati 
Jan 2, 6. bylo tu kamenných stoudví š.

Šest set šedesáte a šest.
1 Kr. 10,14. zlata přicházelo šalom. 666 cent.;

2 Par. 9, 13.
Ezd. 2,13. synů Adonikamových: 666 
Zj. 13,18. jestliť počet ten š. s. š. a š.

Šestnáct.
Sk. 12, 4. poničiv jej š-i žoldnéřům 

Šestý.
1 M. 1,31. den š.
2M. 16, 5. v den Š. přistrojí, co přinesou 
Mat. 20, 5. při š-é hodině; 27, 45. Mk. 15, 33. 

Luk. 23, 44. Sk. 10, 9.

Luk. 1,26. v měsíci š-ém; 36.
Zj. 6,12. když otevřel pečet š-ou
— 9,14. š. anděl; 16, 12.

Šetrně.
2 M. 23,21. š. se měj před ním 

Šetření.
Luk. 17,20. nepřijdeť království B. s š-ím

Šetřiti.
5 M. 16,19. nebudeš š. osoby
1 Sam. 6, 9. a š-te: jestližeť cestou k cíli
2 Sam.13, 28. š-te medle, když se rozveselí
— 18,12. š-te všickni syna mého Absolona

2 Kr. 6,32. š-tež, když by vcházel ten posel
— 21, 6. Manasses š-il časů; 2 Par. 33, 6.

2 Par. 19, 7. není u H., tak aby Š. měl osob 
Neh. 9,34. aniž Š-ili přikázaní tvých
Job 10,14. jakž zhřeším, hned mne š-íš
— 13,10. budete-li povrchně osoby š.
— 27. a š-íš všech stezek mých
— 22,15. š-iš-li stezky věku předešlého
— 24,15. oko cizoložníka Š-í soumraku
— 32,21. nebuduť š. osoby žádného
— 33,14. mluví Bůh a neš-í toho člověk 

Ž. 5, 4. v jitře předložím žádost a š. b.
— 56, 7. nepřátelé šlépějí mých š-í
— 107,43. kdo j. tak moudrý, aby toho š-il
— 119, 34. ať š-ím zákona tvého
— 130, 3. budeš-li nepravosti š., H.

Př. 14,15. opatrný š-í kroku svého
— 23, 1. pilně Š-ř, co jest před tebou 

Kaz. 5, 8. vyšší vysokého š-í a ještě vyšší
— 11, 4. kdo šetří větru, nebude síti 

Iz. 29,15. Kdo nás vidí? A kdo nás š-í?
— 48,18. ó kdybys byl š-il přik. mých!

Mk. 3, 2. š-ili ho, uzdraví-li jej v sobotu
— 6,20. Heródes š-il ho (Jana Křtitele) 

Luk. 14, 1. oni š-ili ho
Jan 15, 20. řeči mé š-ili, i vaší š. budou 
Řím. 14, 6. kdož dnů š-í, Pánu š-í 

a kdo neš-í, Pánu neš-í
— 16,17. abyste š-ili těch, kt. různice činí 

Gal. 4,10. dnů Š-íte, a měsíců a časů
Fil. 3,17. š-te těch, kt. tak chodí 
Tit. 1,14. neš-íce židovských básní 
Žid. 2, 1. musímeť tím snažněji š. toho
— 10,24. š-me jedni druhých

2 Petr 1,19. kteréžto že š-íte, dobře činíte
Šetřiti se.

1 Sam. 19, 2. nyní šetř se, prosím, až do jitra
2 Sam.20,10. Amaza neš-il se meče
Iz. 7, 4. šetř se, abys se nekormoutil 
Mk. 8,15. pilně se š-te kvasu farizejského
— 13, 9. vy pak š-te sel Luk. 17, 3.

Šibenice.
Est. 2,23. oběšeni jsou ti oba na š-i
— 6, 4. aby oběšen byl Mardocheus na š-
— 7, 9. ještě š. stojí při domu Amanově
— 10. oběsili Amana na té š-i; 9, 25.
— 9,13. deset synů Amanových zvěŠeli na š-
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Šibolet.
Soud. 12, 6. řekli mu: Rci hned: S.

Šigejonót.
Ab. 3, 1. modlitba Abakuka př. podlé š. 

Šíje.
1 M. 27, 40. svržeš jho jeho s š. své
— 33, 4. Ezau pad na š-i jeho
— 45,14. padl na š-i Beniamina

Beniamin také plakal na š-i jeho
— 46,29. padl na jeho Š-i, a plakal na š-i
— 49, 8. ruka tvá na š-i nepřátel tvých

2 M. 13,13. zlom jemu š-i; 34, 20.
5M. 21, 4. setnou š-i jalovice v tom údolí
— 28,48. vloží na š-i tvou jho železné

1 Sam. 4,18. Eli zlomiv š-i, umřel
2 Sam.22,41. dals mi š-i nepřátel mých; Ž. 18, 41.
2 Kr. 17,14. zatvrdili š-i svou jako i otcové š. 
Neh. 9,17. zatvrdivše Š-i svou, ustavovali
— 29. Š-i svou zatvrzovali a neposlouch. 

Job 15,26. útok učinil na Š-i jeho
— 10,12. uchopiv mne za š-i mou
— 41,13. v š-i jeho přebývá síla 

Iz. 48, 4. houžev železná š. tvá 
Jer. 27, 2. dej je na š-i svou; 8. 11.
— 12. skloňte Š. své pod jho krále Babyl. 

Luk. 15,20. padl na š-i jeho a políbil ho
Šik.

4 M. 2,17. každý ve svém š-u pod korouhví
2 Kr. 11, 8. kdož by šel do Š-u vašeho, ať umře
1 Par. 12,33. ku potýkání se v š-u bez choulost. 

Šílený.
Oz. 9, 7. že ten prorok j. blázen Š.

Šimon.
Mat. 4,18. š-a, kt. slově Petr; 16,16.17. Mk.

3, 16. Luk. 6, 14. Jan 21, 11. 15. 
Sk. 10, 32.

— 10, 4. š. Kananitský, kt. slově Zelótes;
Mk. 3, }8. Luk. 6, 15. Sk. 1, 13.

— 13, 55. bratří jeho Jakub, Jozes, š.; Mk. 6, 3.
— 16,17. š-e, synu Jonášův; Jan 21,15.16.17.
— 17,25. co se tobě zdá, š-e?
— 26, 6. v domu š-a malomocného; Mk. 14, 3.
— 27,32. člověka Cyrenenského, jménem š-a;

Mk. 15, 21. Luk. 23, 26.
Mk. 1, J6. uzřel š-a a Ondřeje, bratra jeho
— 29. přišli do domu š-ova; Luk. 4,38.
— 36. šli za ním š. i ti, kt. s ním
— 14,37. š-e, spíš? Ncjmohl-lis bdíti?

Luk. 5, 3. na lodí, kt. byla š-ova
— 4. dí k Š-ovi: Vez na hlubinu
— 10. kt. byli tovaryši Š-ovi

dí š-ovi Ježíš: Nebojž se
— 7,40. Š-e, mámť něco povědíti
— 22,31. řekl Pán: š-e, š-e, aj satan
— 24,34. Pán ukázal se Š-ovi 

Jan 1,41. Ondřej, bratr š-a Petra
— 42. nalezl ten bratra svého š-a
— 43. Ježíš dí: Ty jsi š., syn Jonášův
— 6,71. Jidáš š-a Išk.; 12, 4. 13, 26.
— 13, 2. v srdce Jidáše š-a Iškariotského

Jan 2,36. dí jemu š. Petr: Pane, kam jdeš? 
Sk. 8, 9. š. v tom městě čáry provodil
— 13. tedy i ten 8. uyěřil a děsil se
—  18. š. uzřev, že skrze vzkládáni rukou
— 9, 43. u Š-a koželuha; 10, 6. 32.
— 10,17. ptajíce se na dům š-úv
— 13, 1. š., kt. měl příjmí Černý
— 15,14. š. teď vypravoval, kterak Bůh

2 Petr 1, 1. š. Petr, služeb, a apoštol J. K.
Šín.

Ez. 1,18. Š-ové jejich plní byli očí 
Šíp.

4ob 41* 17. neostojí kopí, š. neb i pancíř 
ž. 11, 2. přikládají š-y své na tětivo
— 76, 4. Jamť j# polámal ohnivé š-y 

Př. 26,18. jako nesmyslný vypouští š-y 
Ef. 6,16. š-y ohnivé nešlechetníka 
žid. 12,20. budeť š-em postřeleno

Širokost.
2M. 37, 6. půl druhého lokte š. její
1 Kr. 4,29. dal Bůh Šalomounovi š. mysli
— 6, 6. spodní š., prostřední š., třetí š.
— 7, 6. síňci, 30 loket š. její

Job 36,16. by i tebe přenesl z úzkosti na š.
— 38,18. shlédl-lis š-i země? Oznam 

ž. 31, 9. postavil jsi na š-i nohy mé
— 119,45. budu bez přestání chodit na š-i 

Př. 21, 4. š. srdce j. hříchem
Ez. 40,11* změřil též i š. dveří 
Zach. 2, 1. abych viděl, jak veliká š.
— 5, 2. knihu, jejíž š. 10 loktů

Ef. 3,18. kteraká by byla š. a dlouhost 
Zj. 20, 9. vstoupili na š. země
— 21,16. dlouhost i š. i vys. jednostejná

Široký.
Job 30,14. jako š-ou mezerou vskakuji 
Iz. 3,24. místo š-ého podolku přepásáni
— 30, 33. hluboké a š-é je (peklo) učinil 

Jer. 51, 58. zeď Babylonská š-á zbořena b. 
Mat. 7,13. Š-á cesta j., kt. vede k zahynutí

Širší.
Job 11, 9. míra její š. než moře 

Šíř.
1 M. 13,17. projdi tu zemi na dýl i na š.
2 M. 27, J2. na š. té síně koltry očkovaté

Šířiti.
2 Sam.19,2a řekl král: Proč š-iš řeč svou? 

Šířka.
Dan. 3, 1. obraz zlatý, jehož š. 6 loket 

Šiti.
Ez. 13,18. běda těm, kt. šijí polŠtáriky 

Škoda.
5M. 18, 8. bez š-y toho, což každý prodal 
Ž. 15, 4. přisáhl-li by i se š-ou, však 
Pis. 2,15. ježto š-u dělají na vinicích 
Dan. 6, 2. aby se králi Š. nedála 
Sk. £7,10. s mnohou š-ou toto plaveni bude
— 21. měli jste uvarovati se š-y

1 Kor. 3,15. paklit čí dílo sheři, vezme š-u
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lKor« 6, 7. proč raději Š-y nebéřete?
— 8. nýbrž vy k š-ě přivodíte

2 Koř. 7, 9. že jste k š-ě nepřišli skrze nás
Fil. 3, 7. položil jsem sobě pro Kr. za š-u
— 8. všecky věci pokládám š-ou býti

Škodící.
2. 101, 5. š-ho jazykem tajně vytnu 

Škoditi.
5M. 2, 9. řekl mi H.: Neškoď Moabským 
Job 31,34. ač bych byl mohl š. množství 
Př. 11,15. sobě š-í, kdož slibuje za cizího
— 13,13. kdož pohrdá slovem B., sám sobě Š-í 

Zj. 6, 6. oleji a vinu neŠ-ď
— 7, 2. jimž dáno, aby š-ili zemi
— 3. neš-te zemi, ani moři, stromům
— 9, 4. aby neš-ily trávě zemské
— 9,10. moc jejich byla š. lidem
— 11, 5. kdož by koli jim š. chtěl
— 22,11. kdo š-í, škoď ještě

Škodlivě.
2. 62, 3. nepohnuť se š.

Škodlivý.
5M. 6,22. zázraky veliké a š-é v Egyptě 
Ezd. 4,12. město odporné a š-é; 15.
Kaz. 9,12. kt. loveny bývají sítí š-ou 
Iz. 32, 7. usilováni skrbného jsou š-á
1 Tim. 6, 9. upadají v žádosti mnohé š-é

Škola.
Mat. 6, 2. jako pokrytci činí v š-ách
— 5. obyčej mají v š-ách modliti se
— 9,35. obcházel Ježíš, uče v š-ách jejich;

13, 54. Mk. 1, 21. 39. 6, 2. Luk.
4, 15. 13, 10. Jan 18, 20.

— 23,34. bičovati v š-ách; Luk. 12, 11. 21,12. 
Mk. 1,39. Ježíš kázal ve š-ách jejich
— 5,22. přišel jeden z knížat š-y 

Luk. 4,20. všech v š-e oči obráceny naň
— 7, 5. š-u on nám vystavěl
— 20,46. miluji přední stolice v Š-ách

Jan 6,59. toto mluvil v š-e, uče v Kaíarnaum
— 12,42. aby ze Š̂ y nebyli vyobcováni
— 16, 2. vypovědiť vás ze Škol
— 18,20. já vždycky učíval jsem v š-e 

Sk. 6, 9. povstali někteří ze š-y Libert.
— 9, 2. vyžádal od něho listy do Škol
— 20. hned v Š-ách kázal Krista
— 13, 5. zvěstovali slovo Boží v š-ách ži

dovských; 14. 14, 1. 17, 1. 10. atd.
— 14, 1. v Ikonii vešli do š-y židovské
— 15,21. v š-ách na každou sobotu čítán
— 18, 4. hádal se v š-e každou sobotu
— 7. kteréhož dům byl u samé š-y
— 19, 8. všed do š-y, svobodně mluvil
— 9. kázáni čině v š-e nějakého Tyranna
— 22,19. bil jsem v š-ách ty, kt. věřili
— 26,11. po všech Š-ách často je trápě

Škriptorál.
Jer. 36,23. pořezal ji š-em

Škřeceti.
Iz. 34,15. tam se zhnízdi sup, a š. bude 
Jer. 17,11. koroptva Š-í, ale nevysedí 

Škřemen.
Job 28, 9. k š-i vztahuje ruku svou 
2. 114, 8. obraci š. v studnici vod 
Iz. 5,28. kopyta koňů jeho jako L
— 50, 7. nastavuji tváři své jako š-e

Škříňka.
1 Sam. 6, 8. nádoby zlaté položte v š-ce; 11. 15.

Škřipění zubů.
Mat. 8,12. tamť bude pláč a š. z.; 13, 42. 50.

22, 13. 24, 51. 25, 30. Luk. 13, 28. 
Škřipěti.

Job 16, 9. Š-ě na mne zuby svými 
Ž. 35,16. š-ěli na mne zuby svými
— 37,12. Š-í na něj zuby svými
— 112,10. zuby svými š. bude

Pláč 2,16. nepřátelé škřipi zuby, říkajíce 
Mk. 9,18. on se sliní a š-í zubami svými 
Sk. 7,54. š-ěli zuby na něho 

Škůdce.
2. 7,14. střely své proti š-ím přistrojil 

Šlakem poražený.
Mat. 4,24. vodili k němu š. p-é
— 8, 6. služebník můj leží doma Š. p.
— 9, 2. přinesli mu š. p-ého; Mk. 2, 3.

Luk. 5, 18. 24.
Mk. 2, 4. ložce, na němž ležel š. p.
— 9. co j. snáze říci s. p-ému 

Sk. 8, 7. mnozí š. p-í uzdraveni jsou
— 9,33. Eneáš byl š. p.

Šlakovati.
Pláč 4,18. š-ují kroky naše 

Šlapati.
5M. 33,29. po vyvýšenostech jejich Š. budeš 
Joz. 1, 3. každé místo, po kt. š. budete
— 10,24. š-ejte na hrdla těch králů

kt. š-ali na hrdla jejich
2 Par. 15, 6. š-á národ po národu 
Job 9, 8. š-á po vlnách mořských 
2. 49, 6. těch, kt. mi na paty š-aji
Iz. 1,12. kdo hledal, abyste š-ali síně mé? 
Nah. 3,14. š-ej hlínu, oprav cihelnu 
Ab. 3,12. v hněvě š-al jsi zemi 
Luk. 10,19. dáváipť vám moc š. na hady

Šlechetný.
1 M. 42,19. jste-li š-í muži
Rut 3,11. že jsi ty žena š-á
Př. 11,16. žena š-á má česť
Kaz. 10,17. když král tvůj j. syn Š-ých
Iz. 32, 5. nebude nazýván nešlechetný š-ým
— 8. š. obmýšlí š-é věci 

T it 2, 5. aby byly š., čistotné
Šlechetnost.

1 Tim. 2, 2. ve vší pobožnosti a Š-i
Šlechtic.

Job 34,18. zdaliž sluší říci š-ům: ó  bezb.
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2. 149, 8. k svazování š-ů jejich pouty 
Iz. 34,12. š-ů jejich volati budou k království 

Šlépěj.
5M. 2, 5. ze země jejich ani š-e nožné
— 33,25. železo a měď pod š-emi tvými 

Job 23,11. š-í přidržela se noha má
— 29, 6. když š-e mé máslem oplývaly 

2. 56, 7. š-í mých šetří, číhajíce
— 65,12. š-e tvé kropí tučností
— 77,20. Š-í tvých nebylo znáti
— 89, 52. utrhali š-ím pomazaného tvého 

Pis. 1, 8. vyjdi po š-ích ovcí
Iz. 59, 8. není žádné spravedlnosti v š-ích 
Ez. 43, 7. místo š-í noh mých, kdežť bydl. b. 
Řím. 4,12. kt. kráčejí š-emi víry otce Abrah.
2 Kor. 12,18. zdaliž ne jedněmi š-emi?
1 Petr 2,21. abyste následovali Š-í jeho 

Šlojíř.
Iz. 3,23. v ten den odejme Pán š-e 

Šnek.
1 Kr. 6, 8. jimiž po š-u se chodilo 

Šňůra.
Iz. 34,11. roztáhne po ní š-u; 2 Kr. 21, 13.
— 44,13. tesař roztáhna š-u znamenává ji 

Jer. 31,39. půjde ještě š. měřící naproti ní 
Pláč 2, 8. roztáhl š-u a neodvrátil ruky 
Ez. 40, 3. maje š-u lněnou v ruce své 
Zach. 2, 1. muž, v jehož ruce byla š. míry

Šňůrka.
4 M. 15, 38. nad třepením š-u modrou 

Šocovice.
1 M. 25, 34. J. dal Ezauchovi té krmě z š.
2 Sam.17,28. š. a pražmy přinesli David.; 29.
— 23,11. bylo díl rolí poseté š-i 

Ez. 4, 9. ty vezmi sobě pšenice, š.
šošannim.

2. 45, 1. přednímu kantoru na š.; 69, 1. 80,1. 
Špalda.

2 M. 9, 32. Iz. 28, 25. Ez. 4, 9.
Špalek.

3 M. 26, 30. skladu těla vaše na š-y bohů
1 Sam. 5, 4. jen ho š. zůstal
Iz. 44,19. mám před š-em dřev. klekati?
Jer. 10, 5. jsou jako palmový š. tvrdý

Špatný.
Job 8, 7. byly by první tvé věci š-é 
Př. 24,10. budeš lenovati, š-á bude síla tvá 
Jer. 48,30. ale š-áť jest ona k tomu
2 Kor. 11,21. jako bychom my nějací š-í byli

Špehéř.
1 M. 42, 9. š-i jste; 11. 14. 16. 30. 31. 34.
Joz. 2, 1. poslal Jozue dva š-e tajně
— 6,23. š-i vyvedli Raab a otce

Soud. 1,24. uzřevše ti š-i muže vycházejícího
1 Sam.26, 4. poslav David š-e, vyzvěděl
2 Sam. 15,10. poslal Absolon š-e do všech pokol. 
Luk. 20,20. střehouce ho, poslali š-e
2id. 11,31. Raab pokojně přijavši š-e

Špehovati.
2. 37, 32. š-ujeť bezbožník po spravedlivém
— 92,12. podívá se na ty, jenž mne š-ují

Špice.
2M. 21, 6. probodne ucho š-í; 5 M. 15, 17.
1 Kr. 7,33. loukoti i š., všecko bylo slité
— 18, 28. bodli se nožíky a š-emi

Mich. 2,13. král před nimi a H. na š-i jejich 
Špičatý.

Job 39, 28. přebývá na š-é skále, jako na
— 41, 21. stele sobě na věci š-é jako na blátě

Špína.
1 Petr 3,21. ne to tělesné š-y smytí

Špižírna.
5 M. 28, 8. aby s tebou bylo v š-ách tvých
2 Par. 11,11. zdělal š-y k potravám
— 31,11. rozkázal nadělati š-í při domu H.
— 32,28. (Ezechiáš) měl Š-y pro úrody obilí 

2. 17,14. jejichž břicho ze š-y své naplň.
— 144,13. š-y naše plné potravy

Luk. 12,24. patřte na havrany, nemají š-y 
Šprýmování.

Ef. 5, 4, ani Š., k t věci jsou nenáležité 
Šrám.

3 M. 13, 28. š. spáleniny jest
Šťastně.

1 M. 24, 42. jestliže Š. spravuješ cestu mou
— 39, 2. všecko se mu (Jozefovi) š. vedlo

5 M. 29, 9. aby se vám š. vedlo
1 Kr. 22,12. jeď, a š-ť se povede; 15.
2Kr. 18, 7. k čemuž se obrátil, š. se mu vedlo
1 Par. 22,13. tehdyť se š. povede
— 29,23. vedlo se mu (šal.) š.; 2 Par. 7, 11.

2 Par. 14, 7. stavěli a š.~se jim zvedlo
— 20,20. věřte prorokům, a š. se vám povede
— 31,21. š. se mu (Ezech.) vedlo; 32, 30.

2. 45, 5. v té slávě své š. vyjížděj
— 128, 2. š-ť se povede

Iz. 52,13. služebníku mému š. se povede 
Jer. 5, 28. š. se jim vede, ačkoli
— 20,11. nebo se jim š. nezvede
— 32, 5. nepovede se vám š.

Řím. 1,10. abych někdy mohl š. k vám při jiti 
šťastnější.

Kaz. 4, 3. nad oba tyto š. jest 
Šťastný.

1 M. 24, 40. š-ou způsobí cestu tvou; 56.
— 30,13. š-ou mne nazývati budou ženy
— 41,16. Bůh oznámí š-é věci Faraonovi 

Joz. 1, 8. tehdáž š. budeš na cestách svých 
Iz. 48,15. š-ou bude míti cestu svou
Sk. 26, 2. za š-ého se počítám 

Štěbetný.
Př. 7,11. š-á a opovážlivá
— 9,13. žena bláznivá Š-á

Štědrost.
2. 68,10. deštěm š-i hojné skropoval jsi 

Štědrý.
Neh. 2, 8. vedle š-é ruky Boha mého ke mně
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Př. 11,25. člověk š. bývá bohatší
— 19, 6. každý j. přítel muži š-ému

Štědře.
1 Sam. 2,32. čehož Bůh š. udíleti bude Izr.
1 Par. 4,10. jestliže š. požehnáš mi 

Štěká ti.
2. 59, 7. š-ají jako psi; 15.
Iz. 56,10. psi němí, aniž mohou š.

Štěně.
Mat. 15,26. vzíti a vrci š-atům; Mk. 7, 27.

Štěňátka.
Mat. 15,27. š-a jedí drobty; Mk. 7, 28.

Štěp.
Iz. 17,10. ačkoli š-y rozkošné štěpuješ 

Štěpán.
Sk. 6, 5. vyvolili š-a, muže plného víry
— 8. š. plný víry a moci činil divy
— 9. hádajíce se s š-em
— 7,55. š. uzřel slávu Boží a Ježíše
— 59. kamenovali š-a modlícího se
— 8, 2. pochovali š-a muži pobožní
— 11,19. souženi, kt. se stalo pro š-a
— 22,20. když vylévali krev š-a, svědka 

IKor. 1,16. křtil jsem Š-ovu čeleď
— 16,15. čeleď š-ova j. prvotiny Achaie
— 17. těšímť se z příchodu š-a

Štěpnice.
1 Par. 4,23. obyvatelé v Š-ích a ohradách 
Jer. 29, 5. štěpujte š., a jezte ovoce; 28.

Štěpovati.
Iz. 65,21. i vinice Š. budou; Jer. 31, 5.

Am. 9, 14. Sof. 1, 13.
Jer. 12, 2. š-uješ je, ano i vkořeňují se
— 29, 5. Š-ujte Štěpnice a jezte ovoce 

Luk. 17,28. ve dnech Lotových Š-ali, stavěli 
1 Kor. 3, 7. aniž ten, kdož š-uje, j. něco
— 8. kdož š-uje, a kdož zalévá, jedno
— 9, 7. kdo š-uje vinici, a ovoce nejí?

Štěrbina.
1 Sam.13,21. byly Š-y na radlicích 

Štěrk.
Iz. 48,19. plodu života tvého jako š-u 

Štěstí.
1 M. 30,13. řekla Lía: To na mé Š.
Job 21,13. (bezbožní) tráví v š. dny své
— 16. není v moci jejich š. jejich 

2. 73, 3. vida š. nešlechetných
Př. 1,32. Š. bláznů zahubí je
— 11,10. ze Š. spravedl. veselí se město 

Jer. 22,21. mluvíval jsem v největším š.
Štípati.

1 M. 49,17. Dan jako had, š-aje kopyta koně
4 M. 21, 6. dopustil H. na lid hady, kt. jej š-ali 
2. 141, 7. jako když někdo š-á dříví 
Kaz. 10, 9. kdo Š:á dřiyí, nebezpečenství 
Jer. 8,17. š. vás budou hadi 

Štípek.
2. 144,12. aby synové naši byli jako š-ové

Štípen.
Iz. 40,24. nebývají š-i ani sáti 
Ez. 17,10. jakžkoli š., zdaliž se. podaří? 

Štípení.
Iz. 60,21. výstřelek š. mého, dílo rukou
— 61, 3. nazváni budou š. Hospodinovo 

Mat. 1£>,13. všeliké š., jehož neštípil Otec
Štípený.

2. 1, 3. jako strom š.; Jer. 17, 8.
— 92,14. š-í v domě H. kvésti budou 

Luk. 13, 6. měl strom fíkový š. na vinici
Štípí.

Iz. 17,11. š., aby rostlo, opatruješ 
Štípiti.

1 M. 2, 8. š-ii H. Bůh ráj v Eden 
5M. 20, 6. kdo j., ježto Š-il vinici 
Joz. 24,13. olivoví, kt. jste neš-ili 
2. 80,16. vinici tu, kt. š-ila pravice tvá
— 51,16. abys š-il nebesa, a založil zemi 

Jer. 24, 6. Š-ím je, a nevyplénim
— 32, 41. když je š-ím v zemi této pevně 

Ez. 17,22. š-ím na hoře vysoké a vyvýšené
— 28,26. nastavějí domů, a š-í vinice 

Am. 9,15. tak je š-ím v zemi jejich 
Mat. 15,13. štípení, jehož neš-il Otec můj 
Mk. 12, 1. vinici š-il člověk; Luk. 20, 9.
1 Kor. 3, 6. jáť jsem š-il, Apollo zaléval

Štír.
3 M. 11,30. toto nečisté vám bude: š.
5 M. 8,15. na níž byli hadové ohniví a š-ové 
Př. 23,32. naposledy jako š. uštkne 
Ez. 2, 6. že mezi š-y bydlíš 
Luk. 10,19. jnoc, šlapati na hady a š-y

— 11,12. zdali podá jemu š-a?
Zj. 9, 3. jakouž moc mají š-ové zemští
— 5. bylo jako trápení od š-a
— 10. měli ocasy podobné š-ům

Štít.
2 Sam. 1,21. povržen š. udatných, š. Saulův

— 8, 7. pobral David š-y zlatě; 1 Par. 18,7.
— 22, 3. š. můj a roh spasení mého; 2.18, 3.
— 31. š. všech, kt. d. v něho; 2. 18, 31.
— 36. dal mi š. spasení svého; 2. 18, 36.

1 Kr. 10,16. nadělal š-ů z zlata taženého
1 Par. 5,18. mužů silných, nosících š. a meč
2 Par. 11,12. v každém městě složil š-y a kopí 
Job 15,26. útok s množstvím zdvižených š-ů
— 41, 6. Šupiny jeho pevné jako š-ové 

2. 3, 4. ale ty jsi š-em vůkol mne
— 5,13. jako š-em přívětivostí svou zastřeš
— 7,11. Bůh j. š. můj
— 28, 7. Hospodin j. síla má a š. můj
— 35, 2. pochyť Š. a pavézu, a povstaň
— 89,19. š. náš j. Hospodinův
— 91, 4. místo š-u b. míti pravdu jeho
— 115, 9. spomocníkem a š-em takových on j.
— 144, 2. š. můj; protož v něhoť doufám 

Př. 30, 5. onť j. š. doufajících v něho 
Pis. 4, 4. vše š-ů mužů udatných
Jer. 46, 3. připravtež š. a pavézu



Štít —  Táhnouti.

Jer. 51,11. shledejte, což nejvíc můžete, pavéz 
Ef. 6,16. zvláště pak vezmouce š. viry 

Štítek.
Jer. 5,10. svrzte Š-y zdí jeho 

Štítiti se.
Job 19,17. dýchání mého š-í se manželka má 
2. 38,12. tovaryši moji š-í se ran mých 
Př. 14,14. muž dobrý š-í se všeho 

Štok.
Ez. 40,39—40. dva Š-ové s jed. strany, a š-ové 

Štoučka.
Ez. 27,24. kupci se Š-ami postavce modrého 

Šum.
Ez. 24,12. do ohně musí š. jeho 

Šupina.
3M. 11, 9. což má š-y, jisti b.; 5 M. 14, 9.
— 10. což nemá š-in; 12. 5 M. 14, 10.

Ta. Viz: Ten, ta, to. 
Tabbera.

4 M. 11, 3. nazval jméno místa t* T. 5 M. 9,22. 
Tabeal.

Iz. 7, 6. ustavme krále syna T-ova 
Tabita.

Sk. 9,36. učedlnice v Joppě, jménem T.
— 40. k tomu tělu řekl: T-o, vstaň!

Tábor.
2M. 16,13. přiletěly křepelky a přikryly t. 

ráno spadla rosa okolo t-u
— 32,17. hřmot boje v t-u j.
— 33,11. potom navracel se do t-u 

3M. 14, 8. potom vejde do t-u
— 16,27. kozla za hřích vynese z t-u 

Joel 2,11. proto že velmi veliký b. t. jeho
Tábor (hora).

Joz. 19,22. meze k T-u a Sehesima 
Soud. 4, 6. shrom. lid na horu T.; 12. 14.
— 8,18. jací byli, kt. jste pobili na hoře T.

1 Sam.10, 3. přijdeš až k rovině T.
1 Par. 6,77. v pokolení Zabulonovu T.
2. 89,13. T. a Hermon o tvém jm. zpívají 
Jer. 46,18. jakž j. T. mezi horami 
Oz. 5, 1. sítka rozestřená na vrchu T. 

Tabule.
2 M. 24,12. dám tobě t. kamenné
1 Kr. 8, 9. nic kromě 2 t-í: 2 Par. 5, 10.
Př. 3, 3. napiš je na t-i srdce svého; 7, 3. 
Iz. 30, 8. napiš to na t-i před očima jejich 
Jer. 17, 1. vyryt j. na t-i srdce jejich 

Taddeus.
Mat. 10, 3. Lebbeus, příjmín T.
Mk. 3,18. T-a, a Šimona Kananitského 

Tadmor.
1 Kr. 9,18. T. na poušti; 2 Par. 8, 4.

Tafat.
1 Kr. 4,11. měl T., dceru Šalomounovu

4 M. 6, 4. od zrnka až do š-y
Job 41, 6. š-y jeho pevné jako štítové 

Šust.
1 Kr. 14, 6. uslyšev Achiáš š. noh jejích

Šustiti.
2 Sam. 5,24. š-í vrchové moruší; 1 Par. 14, 15.

Šusan eduth.
2. 60, 1. přednímu z kantoru na š. e. 

Švagrovství.
5 M. 25, 5. právem š. přižení se k ní 
Mat. 22,24. aby bratr právem š. pojal ženu

Šveholiti.
Iz. 8,19. kt. šepcí a š-í 

Švihání.
2. 39,11. od Š. ruky tvé docela zhynul jsem 

Švihati.
Žid. 12, 6. š-á každého, kt. za syna přijímá

Taflování.
Ez. 27, 5. z jedloví ze Sanir dělávali t. tvá
— 41,16. t. dřevěné vůkol a vůkol

Taflovaný.
Ag. 1, 4. abyste seděli v domích t-ých 

Taflovati.
Jer. 22,14. t-uje cedrovím a maluje 

Tafnes.
1 Kr. 11,19. tak že mu dal sestru T. královny

Tafua.
Joz. 12,17. král T. jeden; 15, 34.

Táhnouti.
2 M. 12,37. t-li synové Izraelští z Ramesses
— 14,10. aj, Egyptští t-ou za nimi
— 15,22. t-li na poušť Sur

4 M. 10,12. t-li synové Izr. po svých taženích
— 33, 2. tato vycházení jejich, jakž t-li 

Soud. 1, 3. pot-i se mnou k dobýváni losu
1 Sam.23,28. Saul táhl proti Filistinským
2 Sam. 5,19. t-i, neboť vydám jistotně Filist.
— 23. net-i, ale obejda je po zadu
— 18, 3. lid řekl: Nikoli nepot-eš

1 Kr. 22, 4. pot-eŠ-li se mnou; 2 Kr. 3, 7.
2 P. 18, 3.

— 6. t-ni, nebo dá je Pán v ruku;
2 Par. 18, 5.

2 Kr. 18,25. t-i proti zemi té a zkaz ji
2 Par. 25, 8. ale t-i ty; učiniž tak a posilň se 
Job 21, 33. nadto za sebou všecky lidi t-e 
2. 10, 9. uchvacujeť jej a t-e pod sítku svou
— 35, 3. vstříc těm, kt. t-ou proti mne
— 48, 5. králové když spolu t-li

Pis. 1, 4. t-iž mne a poběhnem za tebou 
Iz. 5,18. t-ou nepravost za provazy marn.
— 30,22. řka jim (modlám): t-te tam
— 65, 5. t-i preč, nepřistupuj

Jer. 4, 7. t-e, aby obrátil zemi v pustinu
— 12, 3. onyno t-eš jako ovce k zabíjeni
— 12. na všecka místa pot-ou zhoubcové

T.
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Táhnouti -r- Takový.

Jer. 13,20. vizte ty, kt. t-ou od půlnoci
— 49, 4. kdo by táhl na mne?
— 28. vstaňte, t-ěte proti Cedar 

Ez. 38,11. pot-u na zemi, v niž jsou vsi 
Jon. 1,13. ale muži ti statečně t-li
Luk. 12,58. aby snad netáhl tebe k soudci 
Jan 12,32. povýšen od země, všecky pot-u 

k sobě
— 21, 6. nemohli ji t. pro množství ryb 

Sk. 17, 6. t-li Jázona k starším města
— 19, 33. z zástupu Alexandra nějakého t-li
— 21,30. uchopivše P., t-li jej ven z chrámu

2 Kor. 6,14. ne-ěte jha s nevěřícími
Tachpanes. Tachpanches.

Jer. 2,16. 43, 7. 44, 1. 46, 14. Ez. 30, 18.
Tajemství.

Job 11, 6. ať by oznámil t. moudrosti;
1 Kor. 2, 7.

— 15, 8. zdaliž jsi t. Boži slyšel 
2. 25,14. t. H. zjevné j. těm
Př. 3,32. s upřímnými t. jeho
Am. 3, 7. leč by zjevil t. své prorokům
Mat. 13,11. znáti t. království; Mk. 4, 11.

Luk. 8, 10.
Řím. 11,25. abyste nevěděli tohoto t.
— 16,25. podle zjeveni t. od časů věčných

1 Kor. 2, 7. moudrost Boží v t. skrytou
— 4, 1. jako o šafářích t. Božích
— 13, 2. bychť povědom byl všelikého t.
— 14, 2. ale duchem vypravuje t.
— 15,51. aj, t. vám pravím: Ne všickni ze

sneme
Ef. 1, 9. oznámiv nám t. vůle své
— 3, 3. skrze zjevení oznámil mi t.
— 4. známosti mé v t. Kristovu
— 9. jaké by bylo obcování t. skrytého
— 5,32. t. toto veliké j. — o Kr. a o církvi
— 6,19. abych oznamoval t. evangelium 

Kol. 1,26. to t. skryté od věků a národů
— 27. bohatství slavného t.
— 2, 2. ku poznání t. Boha i Otce i Kr.
— 4, 3. k mluvení o t. Kristovu

2 Tes. 2, 7. již t. nepravosti působí
1 Tim. 3, 9. majíce t. víry v svědomí čistém
— 16. v pravdě velikéť j. t. pobožnosti 

Zj. 1,20. t. těch sedmi hvězd v pravici mé
— 10, 7. dokonánoť bude t. Boží
— 17, 5. na čele jejím napsané jméno: T.
— 7. já tobě povím t. té ženy

Tajiti.
2M. 2, 3. když ho nemohla déle t.
Joz. 7, 19. netaj již toho přede mnou
1 Sam. 3,17. netaj medle přede mnou
2 Sam.14,18. netaj přede mnou toho, nač se 
Job 6,10. že jsem net-il řečí Nejsvětějšího
— 27,11. jak se mám k Všemoh., net-ím 

Př. 11,13. věrný člověk t-í věc
Jer. 38,14. netaj přede mnou ničehož
— 25. netaj před námi a neusmrtíme tě 

Mk. 7,24. ale nemohl se t.
Luk. 1,24. Alžběta t-ila se za pět měsíců

Tajně.
1 M. 31,20. ušel Jákob t, od Lábana
— 27. proč jsi t. utekl a vykradl se 

5M. 27,24. kdož by zbil bližního svého t.
Joz. 2, 1. poslal dva muže špehéře t.
2 Sam.12,12. ačkoli ty učinil jsi to t.
2 Kr. 11* 3. byl s ní v domě H. t. za 6 let 
Job 4,12. t. doneslo se mně slovo 
2. 101, 5. Škodícího jazykem bližnímu t.
Př. 17,23. bezbožný t. béře dar, aby převrátil
— 25,23. tvář hněvivá jazyk t. utrhající 

Iz. 45,19. nemluvím t. v místě tmavém 
Mat. 1,19. Jozef chtěl ji t. propustiti
— 2, 7. Heródes t. povolav mudrců 

Jan 11,28. (Marta) zavolala t. Marie
— 18,20. t. jsem nic nemluvil

Sk. 16,37. nyní nás chtějí t  vyhnati?
Ef. 5,12. což se t. děje od nich 

Tajno.
Sk. 26,26. žeť ho nic z těchto věci t. není 

Tajnost,
2. 90, 8. položil t-i naše na světlo 
Př. 11,13. utrhač toulaje se pronáší t.

20,19. kdo vynáší t., chodí neupřímě
1 Kor. 14,25. t-i srdce jeho zjeveny budou 

Tajný.
Soud. 3,19. t-ou věc mám k tobě, ó králi
1 Sam. 5, 9. nametalo se v t-ých místech vředů
2. 19,13. i od t-ých očisť mne!
— 55,15. ježto jsme spolu t-é rady držívali 

Př. 25, 9. t-é věci jiného nevyjevuj
— 27, 5. domlouvání zjevné, než milov. t-é 

Kaz. 12,14. B. přivede na soud každou věc t-ou 
Jer. 16,17. nejsouť t-é přede mnou cesty
— 33, 3. oznámímť věci veliké a t-é 

Dan. 2,28. zjevuje t-é věci; 47.
— 29. ten kt. zjevuje t-é věci, ukázalť 

Mat. 10,26. nic t*ého, ježto by; Luk. 8,17.12,2. 
Jan 19,38. byl učedlník Ježíšův, ale t.
Řím. 2,16. souditi t-é věci lidské

Tak.
1 M. 3, 1. t-liž j., že vám Bůh řekl
— 39, 9. jak bych učinil t. vel. neŠlech.? 

Soud. 1, 7. jakž jsem činil, t. odplatil mi
2 Sam. 3,33. t-liž jest měl umříti Abtoer
1 Kr. 21, 7. t-liž bys ty spravoval království Izr.
2 Kr. 2,10. jestliže uzříš mne, staneť se t.
— 19,17. t-ť jest, H-e, že jsou zkazili kr. 

Est 6, 9. t. se má státi muži tomu; 11.
Job 5,27.. toť jsme vyhledali a t-ť jest
— 7,17. co j. člověk, že ho sobě t. vážíš? 

Př. 15, 7. srdce pak bláznů ne t.
Iz. 37,18. t-ť jest, H-e, žeť jsou pohubili 
Mat. 15,27. a ona řekla: T-ť jest, Pane 
Jan 3, 8. t-ť j* každý, kdo sě z Ducha narodil 
Sk. 17,11. tak-li by ty věci byly 

Také.
Jer. 7,11. aj, t-ť já vidím, di H.

Takový.
1 M. 39, 9. jak bych učinil t-ou nešlechetnost
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Takový —  Tattenai. 781

1 M. 44,15. t. muž, jako jsem já, umí poznati? 
2M. 9, 5. zítra učiní H. věc t-ou na zemi 
5M. 5,29. ó kdyby bylo jejich srdce t-é
1 Par. 29,18. zachovejž na věky snažnost t-ou
2 Par. 28,22. t. byl král Achas
Neh. 6,11. t-liž by muž, jako já, utikati měl? 
Job 8, 2. dokudž mluviti bud^š t-é věci?
— 14, 3. i na t-ého otvíráš oko své 

Ž. 37,37. t-ého člověka poslední věci
— 86, 8. není t-ých skutků, jako tvoji 

Pis. 5,16. t-ť jest milý můj, t. přitel můj 
Jer. 5, 9. pro t-é věci nemám navštíviti?
Mat. 9, 8. kt. dal t-ou moc lidem
— 33. nikdy nic nebylo vídáno t-ého
— 19,10. poněvadž j. t-á pře s manželkou
— 14. t-ýchť j. král. nebeské; Luk. 18,16. 

Sk. 22,22. zahlaď ze země t-ého
— 26,29, abyste byli t-í, jakýž já

1 Kor. 6,11. t-í jste někteří byli, ale obmyti
— 15,48. jakýž j. ten zemský, t-í jsou

i zemští
nebeský, t-íž budou i nebeští

2 Kor. 3,12. majíce t-ou naději, mnohé svobody
— 7, 1. t-á majíce zaslíbení, očišťujme se 

Gal. 5,23. proti t-ýmť není zákon
Eí. 5, 6. pro t-é věci přichází hněv Boži 
Fil. 2,29. mějtež t-é v poctivosti
1 Tim. 6, 5. t-ých se varuj
— 11. t-ých věcí utíkej 

Filem. 9. jsa t., totiž Pavel starý 
Žid. 2, 3. t-ého zanedbávajíce spaseni
— 7,26. t-éhoť nám sluš. míti n. kněze; 8,1.
— 12, 1. t. oblak svědků vůkol sebe majíce
— 13,16. v t-ých obětech libost má Bůh

2 Petr 1,17. když se stal k němu hlas t.

Takto,
2 Sam.17,15. ale já t. a t. jsem radil 

Talitha kumi.
Mk. 5, 41. řekl ji: T. k.!

Tam.
1 M. 31,30. ale již to t., poněvadž
ž. 139, 8. bych vstoupil na nebe, t. jsi ty
— 10. i t-ť by mne ruka tvá provedla 

Jer. 8,22. což není žádného lékaře t.?
Zach. 9, 8. pro ty, kt. t. i zase jdou
2 Kor. 10,16. abych ještě t. za vámi kázal 
Kol. 4, 9. s Onezimem, kt. jest t. od vás

Támar.
1 M. 38, 6. dal Juda Herovi manželku, T.
— 24. dopustila se smilství T.

Rut 4,12. kt. porod. T.; 1 Par. 2, 4. Mat. 1, 3.
2 Sam.13, 1. Absolon měl sestru, T. atd.
— 14,27. zrodili se Absolonovi, dcera T.

Ez. 47,19. od T. až k vodám v Kádes; 48, 28.

Tammiiz.
Ez. 8,14. ženy seděly tam plačíce T-e

Tamna.
1 M. 36,12. T. ženina Elifaza; 22.
Joz. 15,10. ta mežé přichází do Ť.; 57.

Joz. 19, 43. (dědictví Dan.) T. atd.
1 Par. 1,51. vývod. Idum.: T., Alja; 1 M. 36,40.

Tamnas.
1 M. 38,12. Juda šel do T.; 13. 14.

Tamnata.
Soud. 14v 1. šel Samson do T. atd.

T amnatheres.
Soud. 2, 9. pochovali Jozue v T., na hoře Efr.

Tamnatsára.
Joz. 19,50. dali jemu město T.
— 24,30. pochovali Jozue v T.

Tamto.
1 M. 29, 6. a t. jde Ráchel dcera jeho

Tanach.
Joz. 12,21. král T. jeden; 17, 11.

Tancovati.
Mat. 14, 6. t-ala dcera Herodiady; Mk. 6, 22. 

Tanec.
2 M. 32,19. uzřel tele a t-e

Tannurim.
Neh. 3,11. opravoval věži T.; 12, 38.

Tanutí.
1 Par. 28, 9. všeliká mysli t. zná

Tár.
4 M. 33,27. položili se v* T.; 28.

Táre.
1M. 11,24. 26. 27. Joz. 24, 2. 1 Par. 1, 26. 

Luk. 3, 34.
— 31. vzal T. Abrama, syna svého

Tarsenský.
Sk. 9,11. hledej Saule, jménem T-ého
— 21, 39. já jsem člověk, žid T.; 22, 3.

Tarsis.
1 M. 10, 4. synové Jávanovi: T.; 1 Par. 1, 7. 
Ez. 1,16. kola j. barva kam. t.; 10, 9.28,13. 
Dan. 10, 6. tělo jeho jako (kámen) t.

Tarský. 
ž. 48, 8. rozrážíš lodí Ť-é 
Iz. 23,10. navrať se do země své, 6 dcero T-á

Tarsus.
Iz. 23, 6. přepravte se do T-u, kvělte
— 66,19. pošli z nich k národům do T-u 

Jon. 1, 3. Jonáš vstal, aby utekl do T-u
našel lodi, ana jde do T-u

— 4, 2. protož jsem pospíšil utéci do T-u 
Sk. 9,30. bratří poslali jej do T-u
— 11,25. odšel BarnabáŠ do T-u 

22, 3. narozený v T-u Cilickém

Tartak.
2Kr. 17,31. Hevejští udělali Nibchaz a T. 

Tartan.
2 Kr. 18,17. poslal král Assyrský T-a 
Iz. 20, 1. léta, kt. T. přitáhl do Azotu

Tato. Viz: Tento, tato, toto. 
Tattenai.

Ezd. 5, 3. T., vývoda krajiny za řekou; 6.



Tážati —  Tele.

Tázati.
Mk. 9,10. tížíce mezi sebou, co by to bylo 
Jan 16,19. o tom tížětfe mezi sebou?

Tázati se.
Soud. 20,18. a t-ali se Boha a řekli
— 27. t-ali se synové Izr. Hospodina

1 Sam. 14,37. t-al se Saul Boha: Pustím-li se
— 17,22. David t-al se bratři, jak se mají
— 22,15. zdaliž jsem se nyní počal t. Boha?
— 23, 2. t-al se David H.; 4. 30, 8. 2 Sam.

2, 1. 5, 19. 23.
2 Kr. 1, 6. že posíláš t. se Belzebuba; 16.
Ez. 14,10. pokuta na toho, kdož by se t-al 
Mat. 2, 4. t-al se jich, kde by se Kr. měl
— 22, 46. směl kdo jeho se t.; Mk. 12, 34. 

Mk. 1,27. tak že se t-li mezi sebou; Mk. 9,10. 
Sk. 10,18i t-ali se: Má-li zde hospodu Šimon

Tažení.
2M. 37,22. všecko jedním t-ím ze zlata
— 40,38. ve všech t-ích jejich

4 M. 33, 1. tato jsou t. synů Izraelských 
Tažený.

2 M. 25,31. z t-ého zlata svícen; 37, 17. 4 M. 8,4.
— 37, 7. dva cherubíny z t-ého zlata 

4 M. 10, 2. dílem t-ým; 1 Kr. 7, 29.
Jer. 10, 9. stříbro t-é ze zámoří přiváženo

Tébes.
Soud. 9,50. odšel Abimel. do T.; 2 Sam. 11,21. 

Tebet.
Est. 2,16, měsíce desátého, jenž j. T. 

Tebni.
1 Kr. 16,21. polovice lidu postoupilo po T.; 22. 

Téci.
Ž. 78,16. učinil, aby vody tekly jako řeky
— 20. a tekly vody; 105, 41. Iz. 48, 21.
— 104,10. aby tekli mezi horami
— 147,18. povane větrem, anť tekou vody 

Kaz. 1, 7. do místa, do něhož tekou řeky 
Pis. 4,11. strdí tekou rtové tvoji, ó choti!
— 16. a ť tekou vonné věci její 

Jer. 9,18. aby slzy tekly z oči našich
— 13,17. potekou z očí mých slzy; 14, 17. 

Pláč 1,16. z očí mých tekou vody
— 3,48. potokové vod tekou z očí mých 

Dan. 7,10. potok ohnivý tekl od něho

Teď.
1 M. 22, 1. t. jsem; 27, 1. 18. 31, 11. 46, 2.

2 M. 3, 4. 1 Sam. 3, 4. 5. 8. 2 Sam.
1, 7. 15, 26.

Job 38,35. zdaliž řeknou: Aj, t. jsme? 
ž. 116,14. t. přede vším lidem jeho; 18.
Iz. 65, 1. řekl jsem: T. jsem, t. jsem 
Mat. 25,25. aj. t. máš, což tvého j.
Mk. 13,21. aj, t. j. Kristus, aneb aj, tamto 
Luk. 19,20. Pane, aj t. hřivna tvá
— 22,38. aj, dva meče t.

Teglík.
Př. 17, 3. t. stříbra zktáaje; Př. 27, 21.

Tehdáž.
1 M. 31,10. t., když se dobytek běžel
1. 14, 5. t. še náramně strašiti budou
— 119, 6. t-ť nebudu zahanben
— 124, 3. t. by nás byli ža živa sehltili 
—. 126, 2. t-f byla plná radosti ústa naše

t. pravili mezi národy 
Tehdy.

ž. 40, 8. t. řekl jsem: Aj, jáuť, jakož 
Tekel.

Dan. 5,25. mene, mene, t., ufarsin
— 27. t., zvážen jsi na váze

Tekoa (Tekoe).
2 Sam.14, 2. poslal (Joáb) do T.
1 Pár. 2,24. Abia porodila Ashura, otce T.
— 4, 5. Ashur, otec T., měl 2 manželky

2 Par. 11, 6. Roboám vzdělal Etam a T.
— 20,20. vytáhli na poušť T.

Jer. 6, 1. v T. trubte troubou
Am. 1, 1. slova Amosova, kt. byl z T.

Tekoitský.
2 Sam.14, 4. mluvila žena ta T-á králi; 9.
Neh. 3, 5. podlé nich opravovali T-ští; 27.

Tekoucí.
3 M. 20,24. t. mlékem á strdí; Ez. 20, 6. 15.
1 Sam.14,26. když všel lid do lesa, vijděl t. med

Tekutý.
2M. 22,29. t-ých věcí neobmeškáš obětovati 
ž. 1, 3. strom štípený při t-ých vodách 
Pis. 5,13. lilium prýštící myrru t-ou 
Iz. 44, 4. jako vrbí vedlé t-ých vod 
Jer. 31, 9. povedu je podlé t-ých vod

Telabib.
Ez. 3,15. přišel jsem k zajatým do T. 

Telasar.
2 Kr. 19,12. syny Eden, kt. byli v T.; Iz. 37, 12.

Telátko.
Jer. 31,18. strestán jako t. neupřáhané 

Tele.
1 M. 18, 7. Abraham vzav t. mladé; 8.
2 M. 32, 4. t. slité; 8. 19. 20. 24. 35. 5 M. 9,16.

21. Neh. 9, 18. Ž. 106, 19. Sk. 7, 41.
3 M. 9, 2. t. k oběti za hřích
1 Sam. 6, 7. zavřete t-ata jejich doma, aby
— 28,24. mělá t. tučné v domě

1 Kr. 12, 28. dvé t-at Zlatých; 2 Kr. 10, 29.17,16.
2 Par. 13, 8.

Ezd. 6,17. obětovali při posvěc. domu 100 t-at 
Ž. 29, 6. činí, aby skákali jako t-ata 
Iz. 11, 6. t. á lvíče spolu budou
— 27,10. tam pásti se bude t.

Jer. 34,18. když t. tozťalí na dvé a prošli
— 19. kt. prošli mezi díly toho t-ete
— 46,21. nájemníci jeho jako t-ata vytylá 

Oz. 8, 5. opustit je t. tvé, ó Samaří
— 6. drtiny budóu z t-ete Samařského
— 13, 2. lidé, kt. obětují, t-ata áť líbají 

Luk. 15,23. přivedouce to tele tučné; 27. 30.
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žid. 9,12. krev kozlů a t-at; 19.
Zj. 4, 7. druhé zvíře podobné t-i 

Telecí.
Ez. 1, 7. spodek noh jako nohy t.

Telcharsa.
Ezd. 2,59. tito také šli z T.; Neh. 7, 61.

Telmelach.
Ezd. 2, 59. tito také šli z T.

Tema.
1 M. 25,15. T. (syn Izmaelův); 1 Par. 1, 30. 
Job 6> 19. to vidouce htrafové jdoucích z T.
Iz. 21,14. obyvatelé země T.
Jer. 25, 23. napájel jsem Dedana a T-u

Teman.
1M, 36,11. synové Elifazoví: T.; 15. 42.
1 Par. 1,53. vývoda T.
Jer. 49, 7. což není více moudrosti v T.?
Ez. 25,13. od T. až do Dédan mečem padati 
Am. 1,12. pošli oheň na T.
Abd. 9. b. se děsiti udatní tvoji, ó T-e

Temanský.
1 M. 36, 34. král. Husám z země T-ské
Job 2,11. Elifaz T.; 4, 1. 15, 1. 22, 1. 42, 7. 9. 
Jer. 49,20. což myslil proti obývat. T-ým

Téměř.
ž. 42, 5. t. duši svou sám v sobě vylévám
— 73, 2. nohy mé t. se byly ušinuly
— 119, 87. t-ť jsou mne již v nic obrátili 

Sk. 26,28. t. bys mne k tomu naklonil 
Žid. 9,22. t. všecko krví očišťováno bývá

Temnost.
2 Sam.22,12. položil t-i vůkol sebe
— 29. H. osvěcuje t-i mé; ž. 18, 29.

Job 3, 4. ten den ó by byl obrácen v t.
— 12, 22. zjevuje hluboké věci z t-i
— 15,23. pro něj nastrojen j. den t-i
— 30. (bezbožný) nevyjde z t-i
— 17,12. světla ukracují pro přitom, t-i
— 19, 8. stezky mé t-mi zastřel
— 23,17. sotva jsem nezahynul v těch t-ech

28, 3. cil ukládá t-em
— 34, 22. neníť žádných t-í, ani stínu 

jL. 18,12. udělal sobě z t-í skrýši
Kaz. 5,17. po všecky dny své v t-ech jídal
— 11, 8. rozpomenul-li by se na dny t-i 

Iz. 8, 22. všudy bída i nátisk v t-ech
— 9, 2. chodě v t-ech, uzří světlo veliké
— 29,15. každý skutek děje se v t-ech
— 50,10. kdo j., ježto chodí v t-ech
— 58,10. vzejde v t-ech světlo tvé 

Joel 2, 2. den t-i a mračna; Sof. 1, 15.
Mich. 7, 8. sedím-liť v t-ech, svítí mi H.
Mat. 4,16. lid, kt. bydlil v t-ech
— 8,12. vyvrženi do X-í zevnitřních; 22, 13.

25, 30.
Lku. 1,79. aby se ukázal sedícím v t-ech
— 22,53. ta vaše hodina a moc t-i 

Jan 1, 5. to světlo v t-ech svítí
— 8,12. nebude choditi v t-ech

Sk. 2,20. slunce obrátí sfe v t. U měsic
— 26,18. aby se obrátili od t-i k světlu 

Řím. 13,12. odvrzmež skutky t-i
2Kor. 4, 6. aby se z t-i světlo zablesklo 
Ef. 5, $. byli jste někdy t-i, ale nyni
— 6,12. proti světa pánům t-i věku tohoto 

Kol. 1,13. vytrhl nás z moci t-í
1 Jan 2, 9. kdo br. nenávidí, v t-iť j. až posav.
— 11. v t-i j. a v t-i chodí

t. oslepila oči jeho 
Temný.

Ž. 35, 6. cesta jejich budiž t-á a plzká 
Př. 20,20. zhasne svíce v t-ých mrákotách
2 Petr 1,19. jako svíce v t-ém místě svítící

Temnější.
Pláč 4, 8. vzezřeni jejich t. j. než černost 

Ten, ta, to.
1 M. 31,29. mělť bych dosti s to moci
3 M. 14,21. že by s to býti nemohl; 32. 25, 49.

27, 8.
1 Sam.21, 9. neníť přes ten, dejž mi jej 
1 Kr. 20, 40. služebník tvůj toho i onoho hleděl
— 22, 20. ten toto a jiný pravil jiné 

Ž. 19,10. praví a k tomu i spravedliví
— 118,20. tať jest brátia Hospodinova
— 119, 50. toť jest má útěcha v soužení
— 56. toť mám odtud, abych ostřihal
— 132,14. toť bude obydlí mé až na věky 

Př. 3,27. když s to býti můžeš
Luk. 24,39. já zajisté jsem ten
Jan 10,18. to přikázání vzal jsem od Otce
— 16, 3. toť učiní vám proto, že nepoznali 

Řím. 8> 31. což tedy díme k tomu?
— 15, 22. tímť j. mi mnohokrát překaženo 

1 Kor. 11,24. to čiňte na mou památku
Gal. 2, 6. mně po tom nic není 
1 Tim. 2, 3. toť j. dobré a vzácné před spasit.
— 4,15. o tom přemyšluj, v tom buď
— 16. to čině, i sebe spasíš, i ty

Tit. 3, 8. chciť, abys těch věci potvrzoval 
toť jsou ty věci poctivé 

1 Petr 4,16. oslavuj Boha v té částce 
1 Jan 2, 5. láska Boží v tom j. dokonalá
— 5,11. ten život v Synu jeho j.

Zj. 20, 6. nad těmiť ta druhá smrt nemá moci 
Tenata.

Ž. 57, 7. t. roztáhli; 140, 6.
Kaz. 7, 26. ženu, jejíž srdce t.
Ez. 19, 8. rozestřeli na něj t. svá 

Tenký.
1 M. 41, 6. sedm klasů t-ých; 7. 23.
3 M. 13, 30. na ní vlas požlutlý a t.

Tento, tato, toto.
But 1,17. toto mi učiň H. a toto přidej;

1 Sam. 3, 17. 1 Kr. 2, 23. 2 Kr. 6, 31. 
1 Sam.10,27. tento-liž nás vysvobodí?
1 Kr. 19, 2. toto ať mi učiňi bohové; 20, 10.
— 20, 9. ale této věci učiniti nemohu

2 Kr. 6,33. toto zlé j. od H., což mám déle 
Job 31,35. totoť jest znamení mé
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Ž. 118,24. t-ť jest den, kt. učinil H,
Zach. 3, 9. totoť j. ten kámen, kt. kladu 
Mat. 8,27. kteraký j. tento, že ho i větrové

13, 54. odkud má tento moudrost tuto
— 17, 5. tentoť jest ten můj milý Syn
— 26,71. tento byl s J. tím Nazaretským 

Jan 3, 9. kterak mohou tyto věci býti?
— 5,34. totoť pravím, abyste spaseni byli
— 21,21. Petr dí J.: Pane, co pak tento?

2 Tim. 2,14. tyto věci připomínej s osvědčován. 
Tit. 2,15. toto mluv a napomínej a tresci
1 Petr 5,12. že tato jest pravá milost B.
1 Jan 1, 4. totoť píšeme vám, aby radost

Tentýž.
2 Sam. 12,13. t. H. přenesl hřích tvůj, neumřeš 
Ž. 102,28. ty pak jsi t. a léta tvá nikdy 
Přísl. 12,16. hněv blázna v t. den poznán bývá 
Iz. 52, 6. já t., kt. mluvím, přítomen budu 
Ez. 23,39. vcházely do svatyně mé v t. den 
Zach. 6,13. a t. zase přinese slávu
Řím 7,25. t. já sloužím myslí zákonu Božímu
— 10,12. t. Pán všech, bohatý j. ke všechněm

Teofilus.
Luk. 1, 3. Sk. 1, 1.

Tepati.
2 M. 2,11. an t-e muže Hebrejského

— 12, proč t-eš bližního svého?
Iz. 10,20. neb. spoléhati na toho, kdož je t-e 
Mk. 5, 5. křiče a t-a se kamením 
Luk. 22,63. posmívali se jemu, t-ouce ho
— 23,48. t-ouce prsy své, navracovali se 

Jan 18,23. pakli dobře, proč mne t-eš?
Teplý.

1 Sam.21, 6. položeni byli chlebové t-í
Teprv.

1 M. 18,12. t. když jsem se sestarala, v rozkoše
1 Sam.28, 2. t. ty poznáš, co učiní služeb, tvůj
2 Sam. 5,23. t. dotřeš na ně naproti moruším 
Mat. 12,29. a t. by dům jeho obloupiti mohl

Terafim.
Soud. 17, 5. udělal efod a t.; 18, 14. 20.
Oz. 3, 4. za mnohé dny budou bez t. 

Tercius.
fiim. 16,22. pozdravuji vás já T., kt. jsem psal 

Teres.
Est. 2,21. Bigtan a T., komorníci královští 

Tersa.
4 M. 26,33. T. (dcera S.); 27,1.36,11. Joz. 17, 3. 
Joz. 12,24. král T. jeden
1 Kr. 14,17. žena Jeroboámova přišla do T.
— 15,21. as. kraloval v T.; 16, 6. 8. 15. 23.
— 16,17. všecken Izrael oblehli T-u

2 Kr. 15,16. pohubil všecky končiny od T.
Pis. 6, 3. krásná jsi, přítelkyně má, jako T.

Tertullus.
Sk. 24, 1. nejv. kněz s T-em řečníkem; 2. 

Tesaný.
2M. 20,25. nedělej ho z kamene t-ého
1 Kr. 7, 9. z kameni vedlé míry t-ého

ž. 144,12. aby dcery byly j. kamenové t-í 
Iz. 9,10. t-ým kamenem stavěti budeme 
Pláč 3, 9. ohradil cesty mé t-ým kamenem 
Am. 5,11. domů z t-ého kameni nastavěli 
Zach. 9,16. kamení pěkně t-é místo korouhví 

Tesař.
2 M. 38, 23. Aholiab, t. a vtipný řemeslník
2 Sam. 5,11. poslal k Davidovi t-e; 1 Par. 14, 1.
2 Kr. 24,14. přenesl všecky t-e; Jer. 24, 1.
Iz. 44,13. t. udává tvárnost muže 
Jer. 29, 2. když vyšli t-i i kováři z Jeruz.
Mat. 13,55. zdaliž tento není syn t-ův?
Mk. 6, 3. zdaliž tento není ten t.

Tesati.
1 Kr. 5, 15. 80.000 těch, kt. t-ali na hoře 
1 Par. 22, 2. aby t-ali kamení k staveni domu 

Tesbitský.
1 Kr. 17, 1. Eliáš T.; 21, 17. 28. 2 Kr. 1, 3. 8.

9, 36.
Teskliti.

Ž. 38,19. pro hřích svůj t-ím
— 42, 7. jak t-í duše má

Teskliv.
2 Sam. 1,26. velice jsem po tobě t., bratře můj 
Mat. 26, 37. poč. se rmoutili a t. býti; Mk. 14, 33.

T essalonicenský.
Sk. 20, 4. z T-ých Aristarchus a Sekundus
1 Tes. 1, 1. církvi T-ých; 2 Tes. 1, 1.

Tessalonika.
Sk. 17, 1. 13. 27, 2. Fil. 4, 16.
2 Tim. 4,10. Démas mne opustil a Šel do T-y

Tessalonítský.
Sk. 17,11. udatnější nežli T ští 

Test.
2M. 4,18. M. navrátil se k Jetrovi, t-i svému
— 18, 1. Jetro, t. Mojžíšův; 5. atd.

Soud. 19, 7. mocí jej zdržel t. jeho 
Jan 18,13. (Annáš) byl t. Kaifášův

Teta.
2 M. 6,20. pojal Amram Jochebed, t-u svou

Tetrarcha.
Sk. 13, 1. vychován s Heródesem t-ou 

Teudas.
Sk. 5,36. před těmito časy povstal T.

Též.
Mat. 20, 5. při šesté a deváté hodině, učinil t. 

Těhotná.
1 M. 38,25. z muže, jehož tyto \ěci jsou, t. jsem
2 M. 21,22. by se svadili muži a urazili t-ou
1 Sam. 4,19. manželka Fínesova, jsouc t.
2 Sam.ll, 5. oznámila Davidovi: T. jsem
2 Kr. 15,16. t-é zroztinal; Oz. 13, 16. Am. 1, 13. 
Iz. 26,17. jako t. svírá se 
Mat. 1,18. nalezena j. t, z Ducha svátého

23. aj, panna t* bude a porodí syna
— 24,19. běda pak t-ým a těm, kt. kojí 

Luk. 2, 5. s Marií, zasnoubenou sobě m. t-ou
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1 Tes. 5, 3. jako bolest ženě t-é 
Zj. 12, 2. jsoucí t., křičela 

Těhotný.
Jer. 20,17. (by byl) život její věčně t.

Těkati.
ž. 59,16. nechať t-jí a potravy hledají 
Př. 17,24. oči blázna t-ají až ha konec 
Joel 2, 9. po městě t. budou

Tělesně.
Kol. 2, 9. v něm přebývá všecka plnost Bož. t.

Tělesný.
Job 10, 4. zdali oči t-é máš?
Luk. 3,22. sestoupil Duch sv. v t-é způsobě 
Řím. 7,14. já jsemt t., prodáný hříchu
— 15,27. povinniť jsou jim sloužiti t-ými

1 Kor. 2,14. t. člověk nechápá těch věcí
— 3, 1. ne jako duchovním, ale jako t-ým
— 3. ještě t-í jste; 4.
— 15,44. tělo t-é; 46.

2 Kor. 1,12. ne v moudrosti t-é obcovali jsme
— 10, 4. oděni rytěřováni neni t-é

Ef. 6, 5. poslušní pánů t-ých; Kol. 3, 22.
1 Tim. 4, 8. t-é cvičení malého j. užitku 
žid. 7,16. ne podlé zákona přikázáni t-ého

— 9,10. v ospravedlňováních t-ých
— 12, 9. t-é otce měli jsme, kt. nás trestali 

Jak. 2,16. nedali byste jim potřeby t-é
1 Petr 2,11. zdržovali se od t-ých žádosti
— 3,21. ne to t-é Špíny smyti

Tělo.
1 M. 2,21. to místo vyplnil t-em
— 23. tato j. t. z t-a mého
— 24. budou v jedno t.; Mat. 19, 5. 6.

Mk. 10, 8. 1 Kor. 6, 16. Ef. 5, 31.
— 6, 3. proto že také t. jest
— 17,11. obřežete t. hanby; 23. 3 M. 12, 3.
— 13. budeť smlouva xná na t-e vašem
— 23. obřezal t. neobřízky jejich
— 29,14. jistě kost má a t. mé jsi
— 37,27. nebo bratr náš, t. naše j.
— 47,18. nezůstávají nám kromě t-a naše

2 M. 4, 7. učiněna jako jiné t  jeho
— 22,27. roucho, jímž přikrývá t. své
— 28,42. košilek k zakrytí nahoty t-a
— 30,32. t  člověka nebude mazáno jím

3 M. 5, 2. dotkl-li se t-a a zvěři neč.; 11,11. 27.
— 12, 3. obřezáno b. t. neobřízky jeho
— 13,13. přikrylo-Ii malomocenství všecko t.
— 18. když by byl na kůži t-a vřed
— 16, 4. košilku lněnou na t-e hanby své
— 17,14. krve žádného t-a jisti nebudete

4 M. 8, 7. oholí všecko t. své 
5M. 5,26. nebo co jest všeliké t.
— 21,23. nezůstane přes noc t. na dřevě 

Soud. 9, 2. že jsem já kost vaše a t  vaše
— 14, 8. v t-e lva byl roj včel a med

1 Sam.21, 5. protož t-a služebníků svátá jsou
i to dnes posvěceno bude pro t.

2 Sam. 5, 1. aj, my kost tvá a t. tvé jsme
— 19,12. kost má a t. mé jste; 13.

1 Kr. 13,22. neb. pochováno t. tvé v hrobě otců
— 24. leželo t. jeho na cestě

2 Kr. 5,10. uzdraveno bude t. tvé a čist b.
— 14. učiněno t. jako t  dítěte
— 9,37. budiž t. Jezábel na poli Jezreel 

Neh. 5, 5. jakož t. bratři našich tak t-a naše 
Job 6, 7. ty jsou již bolesti t-a mého
— 12. zdali t. mé (j.) ocelivé?
— 7, 5. t. mé odíno j. červy a strupem
— 14,22. toliko t. jeho bolestí okouši
— 19,26. v t-e svém uzřím Boha
— 21, 6. spopadá t. mé hrůza
— 39,30. kde t-a mrtvá, tu i ona j.

ž. 16, 9. t. mé v bezpečnosti přebývati b.
— 38, 4. nic neni celého v t-e mém; 8.
— 56, 5. aby mi co mohlo učinili t.
— 63, 2. po tobě touží t. mé v zemi žíznivé
— 73,26. ač t. i srdce mé hyne
— 78,39. pamatoval, že jsou t., vítr
— 84, 3. srdce mé, i t  mé pléše k Bohu
— 109,24. t. mé vyschlo z tučnosti
—* 119,120. děsi se strachem před tebou t. mé

Př. 11,17. ukrutný kormoutí t. své
Kaz. 12,12. čisti mnoho j. zemdleni t-a
Iz. 50, 6. t-a svého nastavuji bijícím
— 58, 7. před t-em svým abys se neskrýval 

Jer. 12,12. nebude miti pokoje žádné t.
— 17, 5. kt. klade t  za rámě své
— 41, 9. vmetal všecka t-a mužů těch 

Pláč 3, 4. uvedl sešlost na t  mé
— 4, 7. rděla se t-a jejich více než

Ez. 11,19. odejmu srdce kamenné z t-a jejich
— 36,26. odejma srdce kamenné z t-a vaš.
— 44, 7. cizozemce neobřezaného t-a; 9. 

Dan. 1,15. byli tlustší na t-e, než všickni mlád.
— 4,30. rosou t. jeho smáčino bylo; 5, 21. 

Sof. 1,17. a t-a jejich jako lejna
Mat. 5,29. než by celé t. uvrženo do ohně; 30.
— 6,22. svíce t-a jestiť oko; Luk. 11, 34.

všecko t. světlé; Luk. 11, 34. 36.
— 25. nepečujte ani o t  své; Luk. 12,22.

neni t. vice nežli oděv? Luk. 12,23. 
10,28. nebojte se těch, kt. morduji t.

může i duši i t. zatratiti v pekeln.
— 14,12. vzali t. a pochovali; Mk. 6, 29.
— 16,17. t. a krev nezjevilo tobě, ale Otec
— 24,28. kdežkoli bude t., i orlice; Luk.17,37.
— 26,12. vylivši mast tuto na mé t.
— 26. vezměte, jezte; to j. t. mé; Mk.

14, 22. Luk. 22, 19. 1 Koř. 11, 24.
— 41. ale t. nemocno; Mk. 14, 38.
— 27, 52. mnohá t-a zesnulých svat. vstala
— 58. prosil za t. Ježišovo; Mk. 15, 43.

Luk. 23, 52. Jan 19, 38.
— 59. vzav t. Jozef, obvinul je

Mk. 14, 8. předěšlať, aby t-a mého pomďzala
— 51. odín rouchem lněným po nahém t-e
— 15,45. (Pilát) dal t. Jozefovi

Luk. 23,55. kterak pochováno bylo t. jeho
— 24, 3. nenalezly t-a Pána Ježíše; 23.
— 39. duch t-a a kosti nemá
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Jan 1,14. slovo to t. učiněno j.
— 2,21. on mluvil o chrámu t-a svého
— 3, 6. což se narodilo z t-a, t. j.
— 6,51. chléb, kt. já dám, t. mé j.
— 52. kterak může nám dáti t. jisti?
— 53. nebúdete-li jisti t-a Syna člověka
— 54. kdož jí mé t.; 56.
— 55. t. mé právě j. pokrm
— 63. t-ť nic neprospívá
— 8,15. vy podlé t-a soudíte
— 19,31. aby nezůstala na kříži t-a na sob.
— 38. přišed, sňal t. Ježíšovo
— 20,12. tu kdež bylo položeno t. Ježíšovo 

Sk. 2,26. t. mé odpočine v naději
— 31. ani t. jeho vidělo porušení
— 9,40. obrátiv se k tomu t-u, řekl 

19,12. nosívali od jeho t-a šátky
ftím. 1, 3. ze semene D. se strany t-a
— 24. aby zprznili t-a svá vespolek
— 2, 28. obřezání zjevně na t-e
— 4, 1. že došel Abraham podlé t-a?
— 19. nehleděl na své t. již umrtvené
— 6, 6. aby bylo umrtveno t. hřícha
— 12. nepanujž hřích v smrteln. t-e vaš.
— 7, 4. umrtveni zákonu skrze t. Kristovo
— 18. ve mně, to j. v t-e mém, dobré
— 24. kdo mne vysvob. z toho t-a smrti?
— 25. myslí zák. B., ale t-em zák. hřícha
— 8, 1. nechodícím podlé t-a; 4.
— 3. v podobnosti t-a hřícha
— 5. kt. jsou podlé t-a, chutn., což j. t-a
— 6. opatrnost t-a j. smrt
— 7. opatrnost t-a j. nepřítelkyně Bohu
— 8. kt. jsou v t-e, B. se líbiti nemohou
— 9. vy nejste v t-e, ale v duchu
— 10. ač t. umrtveno j. pro hřích
— 11. obživí 1 smrtelná t-a vaše
— 12. dlužníciť ne t-u, ab. podlé t-a
— 13. budete-li podlé t-a živi, zemřete

pakli byste duch. skutky t-a mrtv.
— 23. očekávajíce vykoupení t-a svého
— 9, 5. z nichž . j. Kristus podlé t-a
— 11,14. k závidění vžbuditi t. mé
— 12, 1. abyste vydávali t-a svá v obět
— 4. jakož v jed. t-e mnohé údy máme
— 5. mnozí jedno t. jsme; 1 Koř. 10, 17.
— 13,14. nepečujte o t. podlé žádostí jeho 

1 Kor. 1,26. nemnozí moudří podlé t-a
— 29. aby se nechlubilo žádné t.
— 5, 5. vydali satanu k zahubení t-a
— 6,13. t. ne smilstvu, ale Pánu, a Pán l-u
— 15. že t-a vaše jsou údové Kristovi?
— 16. k nevěstce, jedno t. j. s ní

budou dva jedno t.; Ef. 5, 31.
— 18. všeliký hřích kromě t-a j.

proti svému vlastnímu t-u hřeší
— 19. že t. vaše j. chrám Ducha svat.?
— 20. oslavujtež tedy Boha t-em svým
— 7, 4. žena vlastního t-a v moci nemá

i muž t-a svého v moci nemá
— 28. trápení t-a míti budou
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1 Kor. 7, 34. aby byla svátá i t-em i duchem
— 9,27. podmaňuji t. své a v službu podrob.
— 10,16. zdaliž není společnost t-a Kr.?
— 18. pohleďte na Izraele podlé t-a
— 11, 27. vinen bude t-em a krví Páně
— 29. nerozsuzuje t-a Páně
— 12,12. t. jedno j., a mnoho má údů

všickni ti jednoho t-a údové 
mnozí jsouce, jedno t. jsou

— 13. všickni v jedno t. pokřtěni jsme
— 14. t. není jeden úd, ale mnozí
— 15. nejsem z t-a, zda-liž není z t-a? 16.
— 17. jestliže všecko t. j. oko
— 19. jeden úd, kde by bylo t.?
— 20. jest však jedno t.
— 22. kt. se zdadí nejmdlejši v t-e býti
— 24. Bůh tak způsobil t.
— 27. vy jste t. Kristovo, a údové
— 13, 3. bych vydal t. své k spáleni
— 15,35. mrtví, v jakém t-e přijdou?
— 37. ne to t. rozsíváš, ale holé zrno
— 38. Bůh dává jemu t., jakž ráčí
— 39. ne každé t. j. jednostejné t.
— 40. jsou t-a nebeská, a t-a zemská
— 44. rozsívá se t. tělesné, vstane t. d.
— 50. t. a krev kr. B. dosáhnout nemoh.

2 Kor. 1,17. zdali podlé t-a přemyšluji?
— 4,10. mrtvení Pána J. na t-e nosíme

aby i život Ježíšův na t-e zjeven
— 5, 6. dokudž pohostinu jsme v tomto t-e
— 8. oblibujeme raději vyjiti z t-a
— 10. aby přijal, což skrze t. působil
— 16. žádného neznáme podlé t-a

a ačkoli jsme znali Krista podlé t-a,
— 7, 1. očišťujmež se od vš. poškvrny t-a
— 10, 2. že bychom podlé t-a chodili
— 3. ne podlé t-a rytěřujeme
— 11,18. když se mnozí chlubí podlé t-a
— 12, 2. 3. v ť-e-li? nevím, čili krom t-a?
— 7. dán mi j. osten db t-a, anděl s. 

Gal. 1,16. jsem se neporadil s t-em a krví
— 2, 20. že živ jsem v t-e, U víře živ jsem
— 3, 3. počavše duchem, nyní t-em konáte
— 4, 23. ten z děvky podlé t-a se narodil; 29.
— 5,13. abyste nepovolovali t-u
— 16. a žádosti t-a nevykonáte
— 17. t. žádá proti duchu, a duch pr. t-u
— 19. zjevniť jŝ ou skutkové t-a
— 24. ti své t. ukřižovali s vášněmi
— 6, 8. kdo rozsívá t-u svému, z t-a žiti b.
— 17. jizvy Pána Ježíše nosím na t-e 

Ef. 1,23. církvi, kt. jest t. jeho
—■ 2, 3. obcovali jsme někdy v žádost, t-a 

činivše to, což se líbilo t-u
— 15. zákon vyprázdniv skrze t. své
— 16. v mír úvodě v jednom t-e Bohu
— 4, 4. jedno j. t., a jeden Duch
— 12. pro vzdělání t-a Kristova
— 16. z kteréhož všecko t. zrůst béře

jakž na t. přísluší
— 5, 23. onť j. spasitel t-a
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Ef. 5,28. ženy své jako svá vlastni t-a
— 20. žádný t-a svého neměl v nenávisti
— 30. neboť jsme údové t-a jeho
— 6,12. neni bojováni naše proti t-u a krvi 

Fil. 1,20. veleben bude Kristus na t-e mém
— 24. pozůstati v t-e potřebněji j.
— 3, 4. mohl bych doufati v t-e
— 21. kt. proměni t. naše ponížené

aby bylo podobné k t-u slávy jeho
Kol. 1,18. onť j. hlava t-a církve
— 22. i vás smířil t-em svým
— 24. na t-e svém za jeho t., církev
— 2,11. svlékše t. hříchů skrze obřež. Kr.
— 13. mrtvé v neobřízce t-a vašeho
— 17. ale pravda t. j. Kristovo
— 18. marně se nadýmaje smyslem t-a
— 19. hlavy, od níž všecko t. roste
— 23. toliko k nasycení t-a
— 3,15. povoláni jste v jedno t.

1 Tes. 5,23. celý duch i duše i t. bez úhony 
1 Tim. 3,16. že Bůh zjeven j. v t-e
žid. 2,14. dítky účastnost mají t-a a krve 

3,17. jejichž t-a padla na poušti
— 9,13. krev býků posvěcuje k očišt. t-a
— 10, 5. ale t. jsi mi způsobil
— 10. skrze obětováni t-a Ježíše Kr.
— 20. skrze oponu, to j., t. své
— 23. umyté t. vodou čistou
— 13, 3. jakožto ti, kteříž také v t-e jste
— 11. těch pálena bývají t-a za stany 

Jak. 2,26. jakož t. bez duše j. mrtvé
— 3, 2. jako uzdou spravovati všecko t.
— 3. vším t-em jejich vládneme
— 6. jazyk nanečišťující celé t.
— 5, 3. sžířeť t-a vaše jako oheň

1 Petr 1,24. všeliké t. j. jako tráva
— 2,24. hříchy naše na svém t-e na dřevo
— 3,18. umrtven jsa se strany t-a
— 4, 1. Kristus trpěl za nás na t-e

kdož trpěl na t-e, přestal od hříchu
— 2. aby byl vůli Boží v t-e živ

2 Petr 2,10. kt. po t-e v žádosti nečisté chodí
— 18. žádostmi t-a a chlípnostmi loudi

1 Jan 2,16. jako žádost t-a, žádost očí a pýcha
— 4, 2. Jezukr. v t-e přišlého; 3. 2 Jan 7. 

Juda 8. podobně i tito, t. poškvrňuji
— 9. hádal se o t. Mojžíšovo
— 23. skrze t. poškvrněnou sukni 

Zj. 17,16. t. její jisti budou
— 19,18. abyste jedli t-a králů

Tělo mrtvé.
1 M. 15,11. ptáci sedali na ta m-á t-a
3M. 11, 8. t-a m-ého se dotýkati; Ag. 2, 14.
4 M. 14,29. na poušti padnou m-á t-a vaše; 32.
1 Kr. 13,24. lev stál vedlé t-a m-ého
Job 39,30. kde t-a m-á, tu i orlice jest
Iz. 66,24. uzří t-a m-á těch, kt. se zpronev.
Jer. 19, 7. dám m-á t-a jejich ptactvu; 34, 20.
Zj. 11, 8. ležeti b. t-a jejich m-á na rynku 

Tělo všeliké,
1 M. 6i, 12. porušilo v-é t. cestu svou na zemi

1 M. 6,13. konec v-ého t-a přichází přede mne
— 17. aby zkaženo bylo v. t.; 9, 15.
— 7,16. samec a samice ze v-ého t-a vešli
— 21. umřelo v. t ,  kt. se hýbe

3 M. 17,11. duše v-ého t-a ve krvi j.; 14.
4 M. 16,22. Bože duchův i v-ého t-a; 27, 16. 
ž. 65, 3. v. t. přicházeti bude; Iz. 66, 23.
— 136,25. kt. dává pokrm v-ému t-u
—. 145,21. dobrořečiti bude v. t. jménu jeho 

Iz. 40, 5. uzří v. t. spolu, že ústa H-ova mluv.
— 6. že v. t. j. tráva; 1 Petr. 1, 24.

66,24. budouť v ošklivosti v-ému t-u
Jer. 32,27. já jsem H. Bůh v-ého t-a 
Joel 2,28. vyleji Ducha na v. t.; Sk. 2, 17. 
Zach. 2,13. umlkniž v. t. před obličejem H. 
Luk. 3, 6. uzřiť v. t. spaseni Boži

Těsno.
Job 32,18. t. ve mně duchu života mého 
Pláč 1, 3. kt. jej honí, postihají jej v t-ě 
Mích. 2, 7. zdali do t-a vehnán býti má duch H.

Těsnost.
Zach. 10,11. pro t. přejde přes moře 

Těsný.
2Kr. 6, 1. místo toto j. nám t-é; Iz. 49,20.
Př. 23,27. studnice t-á žena cizi
Iz. 49,19. zboř. země tvé tehdáž t-é budou
— 14. t-á j. brána, kt. vede k životu 

Mat. 7,13. vcházejte t-ou branou; Luk. 13, 24.
Těsto.

2 M. 8, 3. množství žab, kt. polezou do t-a
— 12,34. vzal lid t. na ramena svá
— 39. napekli z t-a koláčů nekvašených 

4M. 15,20. z prvotin t-a obět; 21.
Neh. 10, 37. prvotiny t-a svého i obětí 
Jer. 7,18. ženy zadělávají t.
Oz. 7, 4. jen až by zadělané t. zkynulo 
fiim. 11,16. prvotiny svaté, takéť i t.
1 Kor. 5, 6. všecko t. nakvašuje; Gal. 5, 9.

Těšitel.
Job 16, 2. vy nepříjemní jste t-é

Těšiti.
1 M. 37,35. sešli se synové, aby ho t-ili
— 50,21. tak t-il je a mluvil k srdci 

Job 2,11. aby politovali ho a t-ili jej 
Iz. 22, 4. neusilujte mne t.
— 61, 2. abych t-il všecky kvílící
— 66,13. kt. matka jeho t-i

tak já vás t. budu 
Nah. 3, 7. kdež, kt. by tě t. měli?
Jan 11,19. aby je t-ili pro bratra jejich
— 31. Židé, kt. s ní byli, t-ili ji

2 Kor. 1, 4. kt. t-í nás ve všelikém soužení
— 7, 6. ten, kt. t-í ponížené

Těšiti se.
1 M. 27,42. Ezau t-i se tím, že tě zabije 
Soud. 9,26. i t-ili se z něho muži Sichemšti 
Ž. 37, 4. těš se v H., a dá tobě žádosti srdce 
Luk. 16, 25. nyní pak tento se t-í, ale ty
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Tětivo.
Ž. 11, 2. přikládají Šípy své na t.
— 21,13. na t-a svá přikládati budeš

Těžce.
1 M. 21,11. Abraham t. nesl tu řeč
2 M. 14,25. odjal kola vozů, aby je t. táhli
1 Sam.24, 6. padlo to t. na srdce Davidovi;

2 Sam. 24, 10.
2 Sam.24,10. zhřešilť jsem t.; 1 Par. 21, 8.
Job 4, 2. neponeseš-li toho t.?
— 5. jakž toto přišlo, t. to neseš 

Ž. 38, 3. ruka tvá na mne t. dolehla
— 119,158. velmi to t. nesa, že řeči tvé 

Iz. 24,20. t. na ni dolehne nepravost její 
Mat. 13,15. ušima t. slyšeli
— 17,15. náměsíčník j., a t. se trápí 

Sk. 4, 2. t. to nesouce, že lid učili
— 16,18. Pavel t. to nesa, a obrátiv se
— 28,27. ušima t. slyšeli, a oči zamhouřili

Těžek.
Fil. 2,26. Epafroditus velmi t. nad tim byl

Těžeti.
Př. 3,14. lépeť j. t. jí, nežli t. stříbrem 
Mat. 25,16. t-el jimi, i vydělal jiných

Těžkost.
1 M. 35,17. když (Ráchel) s t-i rodila
4 M. 20,14. ty víš o všech t-ech, kt. přišly na n. 
Neh. 9, 32. že ty všecky t-i na nás přišly 
ž. 52, 4. t-i obmýšlí jazyk tvůj
— 55,12. t-i jsou u prostřed něho

Př. 12,21. nepotká spravedlivého žádná t.
— 17,20. kdož má vrtký jazyk, upadá v t.
— 22, 3. hloupí předce jdouce, t-i docházejí 

Iz. 10, 1. běda těm, kt. t-i spisují
— 14, 3. odpočinutí dá H. od t-i tvé

2 Tes. 3, 8. s prací a s t-í dělajíce
Těžký.

1 M. 15,12. dřímota t-á připadla na Abrama
— 28, 8. t-é byly v očích Izákovi
— 50,11. t. to mají zámutek Egyptští

2 M. 1,13. podrobovali v službu t-ou
— 14. k hořkosti přivodili robotami t-ými
— 9, 3. mor t. velmi bude
— 24. oheň smíšený s krupobitím t. velmi
— 18,18. nad možnost tvou t-á j. tato věc

4 M. 11,10. Mojžíšovi to také t-é bylo
5 M. 15,18. nechť není za t-é před očima tvýma
— 26, 6. vzkládajíce na nás službu t-ou

1 Sam. 4,18. nebo byl muž starý a t.
— 5, 7. t-á j. ruka jeho proti nám
— 11. velmi t-á byla ruka Boží tam
— 29, 7. nebudeš t. v očích knížat Filist.

1 Kr. 12, 4. polehč břemena jeho t-ého; 2 Par.
10, 4. atd.

2 Kr. 14,26. viděl H. trápení Izr. t-é náramně 
Neh. 5,18. t-á poroba vzložena byla na lid
Ž. 38, 5. nepravosti mé jako břímě t-é
Kaz. 12, 5. tak že i kobylka t-á bude
Iz. 14, 3. odpočinutí dá H. od poroby t-é
— 30, 27. jehožto hněv hořící a t-á pomsta

Jer. 30,15. proč křičíš nad t-ou bolestí svou?
Ez. 24,12. klamy svými bylo mi t-é (město) 
Mal. 2,17. t-cí jste H.; říkáte: V čem t-cí?
Mat. 23, 4. svazujiť břemena t-á a nesnesit. 
Luk. 4, 38. trápena byla t-ou zimnicí
Sk. 25, 7. t-é žaloby proti Pavlovi přednáš.
1 Jan 5, 3. přikázaní jeho nejsou t-á

Těžší.
Job 6, 3. že by se nad písek t. ukázala
— 23, 2. bída má t. j. nežli lkáni mé 

Př. 27, 3. hněv blázna t. j. nad to
Mat. 23,14. t. soud; Mk. 12, 40. Luk. 20, 47.
— 23. odpouštíte to, což t-ího j. v zákoně 

Luk. 20,47. tiť vezmou t. odsouzení
Jak. 3, 1. bychom t. odsouzení vzali 

Thumin.
2 M. 28,30. urim a t.; 3 M. 8, 8.
5M. 33, 8. T. tvé bylo při muži svátém tyém 
Ezd. 2, 63. dok. kněz s urim a th.; Neh. 7, 65.

Thyinový.
Zj. 18,12. všelikého dřeva t-ého 

Tchán.
2M. 3, 1. pásl dobytek Jetry t-a svého

— 4,18. Mojž. navrátil se k Jetr. t-u svému
— 18,12. aby jedli chléb s t-em Mojžíšovým
— 24. uposlechl M. řeči t-a svého; 15,27. 

Soud. 1,16. synové Cinejského, t-a Mojžíšova
— 19, 4. i zdržel jej t. jeho

1 Sam. 4,19. umřel t. její i muž její
Tiberiadský.

Jan 6, 1. moře Galilejské neb T-é; 21, 1.
Tiberias.

Jan 6,23. jiné lodi připlouly od T-dy 
Tiberius.

Luk. 3, 1. léta 15. císařství T-a císaře
Tiglatfalazar.

2 Kr. 15, 29. 16,7.10. 1 Par. 5, 6. 26. 2 Par. 28, 20.
Tichnouti.

ž. 76, 9. země se bojí a t-e
Tichost.

Sof. 2, 3. hledejte t-i
1 Kor. 4,21. abych přišel k vám s duchem t-i?
2 Kor. 10, 1. prosím vás skrze t. Kristovu 
Gal. 5,22. ovoce Ducha j. pokoj, t.
— 6, 1. napravte takového v duchu t-i 

Ef. 4, 2. se’ vší pokorou, t-i i snášelivosti
1 Tim. 6,11. následuj pak trpělivosti, t-i
2 Tim. 4, 2. napomínej ve vší t-i a učení
Tit. 3, 2. dokazujíce všeliké t-i ke vŠechněm 
Jak. 1,21. s t-í přijímejte vsáté slovo
1 Petr 3,15. hotovi buďte k vydání počtu s t-i

Tichý.
1 Kr. 19,12. za ohněm hlas t. a jemný
ž. 22,27. jisti budou tiší a nasyceni budou
— 23, 2. k vodám t-ým mne přivodí
— 25, 9. aby tiší chodili v soudu, vyučuje t-é
— 34, 3. což uslyšíc tiší budou se veseliti
— 37,11. tiší dědičně obdrží zemi
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Ž. 69,33. to když uhlédaji tiší, radovati se
Iz. 11, 4. v pravosti trestá ti t-é v zemi
— 29,19. t-i rozveseli se náramně v H.
— 61, 1. abych, kázal evangelium t-ým 

Am. 2, 7. cestu t-ých převracejí
Sof. 2, 3. hledejte H. všickni t-í země
Mat. 5, 5. blahoslaveni t-i, dědictví obdrží
— 11,29. učte se ode mne, neboť jsem t.
— 21, 5. aj, král tvůj béře sé k tobě t.

1 Tes. 2, 7. byli jsme tiší mezi vámi
Timeův.

Mk. 10, 46. T. syn, Bartimeus slepý 
Timon.

Sk. 6, 5. vyvolili T-a a Parména 
Timoteus.

Sk. 16, 1. 17, 14. 15. 18, 5. 19, 22. 20, 4. Řím.
16, 21. 1 Kor. 4, 17. 16, 10. 2 Kor.
1, 1. 19. Fil. 1, 1. 2, 19. Kol. 1, 1. 
Tes. 1, 1. 1 Tes. 1, 1. 3, 2. 2 Tes.
1, 1. 1 Tim. 1, 2. 18.

1 Tes. 3, 6. když k nám přišel T. od vás
1 Tim. 6,20. 6 T-e, cožt j. svěřeno, ostřihej
2 Tim. 1, 2. T-ovi, milému synu 
Filem. 1. Pavel, vězeň, a T. bratr 
Žid. 13,23. věztež o bratru T-ovi, že j.

Tipsach.
1 Kr. 4,24. panoval od T. až do Gázy nade 

v.šemi; 2 Kr. 15, 16.
Tiras.

1 M. 10, 2. synové Jáfetovi: T.; 1 Par. 1, 5. 
Tirhák.

2Kr. 19, 9. uslyšel o T-ovi králi Mouřenín.; 
Iz. 37, 9.

Tirsata.
Ezd. 2,63. zapověděl jim T.; Neh. 7, 65.
Neh. 7,70. T. dal na poklad 1000 drachem
— 10, 1. Nehemiáš T.

Tisíc.
1 M. 24,60. sestro naše, buď v t-e t-ů 
2M. 20, 6. milosrdenství nad t-i; 34, 7.

5 M. 5, 10.
3M. 26, 8. sto vašich honiti bude 10 t-ů
4 M. 10, 36. k desíti t-ům Izraelských 
5M. 32,30. jak by jeden honiti t.; Joz. 23, 10. 

dva pryč zahnati 10 t-ů?
— 33, 2. H. přišel s desíti t-i svátých

1 Sam.18, 7. porazilť j. Saul svůj t.; 21, 11.
ale David svých 10 t-ů; 29, 5.

— 8. a mně dali toliko t.
— 23,23. hledati ve všech t-ich Judských

2 Sam.18, 3. ty sám jsi jako z nás 10 t-ů 
Job 9, 3. ani na jedno z t-e slov
— 33,23. anděla vykladače jednoho z t-e
— 42,12. měl čtrnácte t. ovci

Ž. 3, 7. nebuduť se báti mnoha t-ů
— 50,10. má jsou hovada na t-i horách
— 68,18. vozů B. 20 t-ů, mnoho t-ů andělů
— 84,11. den v siňcích tvých, než jinde t.
— 90, 4. by t. let přetrval, j. jako den

2. 91, 7. po boku tvém t., a 10 t-ů po pravici
— 105, 8. kt. přikázal až do t-e pokolení
— 119,72. lepší nežli na t-e zlata
— 144,13. ať rodí na t-e, a na deset t-ů 

Kaz. 6, 6. byť pak byl živ dva t-e let
— 7,28. muže jednoho z t-e našel jsem 

Pis. 5,10. znamenitější nežli 10 t-ů
— 8,12. mějž sobě ten t., ó Šalomoune

Iz. 30,17. t. před okřiknutím jednoho utíkati 
—■ 60,22. samotný rozmnoží se v t-e 

Jer. 32,18. činíš milosrdenstvi nad t-i 
Dan. 7,10. t-ové t-ů sloužili jemu a desetkrát 

t-krát sto t-ů před ním
— 11,12. a ačkoli porazí na t-e, avšak
— 12,11. bude dnů t. 290
— 12. kdož přijde ke dnům t-i 335 

Am. 5, 3. z kt. vycházelo t., zůstane sto 
Mich. 5, 2. nejmenší mezi t-i Judskými
— 6, 7. zalíbi-liž sobě H. v tisících skopců

v desíti t-ích potoků oleje?
Mat. 14,21. kt. jedli, bylo okolo pěti t-ů mužů;

16, 9. Mk. 6, 44. 8, 19. Luk. 9, 14. 
Jan 6, 10.

— 15,38. těch, kt. jedli, 4 t-e mužů; 16, 10.
Mk. 8, 9. 20.

— 18,24. kt. byl dlužen 10 t-ů hřiven 
Mk. 5,13. bylo jich ke dvěma t-ům 
Luk. 12, 1. když se na t-e lidu sešlo
— 14,31. s desíti t-i potkati se s tím 

Sk. 2,41. připojilo se duší okolo tří t-ů
2 Petr 3, 8. jeden den u Pána je jako t.

let a t. let 
Juda 14. Pán se béře se svátými t-i 
Zj. 5,11. stokrát t. t-ů, a desetkrát sto t-ů
— 7, 4. 144 t-e jich znamenáno
— 20, 2. svázal jej (draka) za t. let
— 3. až by se vyplnilo t. let; 5. 7.
— 4. kralovali s Kristem t. let; 6.

Tisknouti (se).
Mk. 3, 9. aby ho net-li
— 5,24. i t-li jej; Luk. 8, 42. 45.
— 31. že tě zástup t-e

Luk. 16,16. každý se do něho násilně t-e
Tiše.

Soud. 4,21. Jáhel všedši k němu t.
Rut 3, 7. přišla i ona t., a položila se
1 Sam.24, 5. uřezal t. kus pláště Saulova
2 Sam. 3,27. aby s ním mluvil t.
Iz. 8, 6. pohrdl vodami Siloe t. tekoucími

Titlík.
Luk. 16,17. nežli jednomu t-u zahynouti

Titus.
2 Kor. 2,12. že jsem nenalezl T-a
— 7, 6. potěšil nás B. skrze příchod T-ův 
—’ 13. zradovali jsme se z radosti T-ovy
— 14. chlouba naše před T-em
— 8, 6. že jsme musili napomenout! T-a
— 16. snažnost k vám v srdce T-ovo
— 23. se strany T-a, tovaryš můj j.
— 12,18. zdali vás T. podvedl?

Gal. 2, 1. pojav s sebou i T-a
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Gal. 2, 3. ani T. nebyl přinucen obřezati se
2 Tim. 4,10. T. (šel) do Dalmacie
Tit. 1, 4. T-ovi, vlastnímu synu u víře

Tíž.
Př. 27, 3. t. má kámen, a váhu písek 

Tkadlec.
Iz. 38,12. přestřihl jsem jako t. život svůj 

Tkanice.
2M. 28,28. t. z postavce modrého; 37. 39, 21.

— 39,31. dali do něho t-i z hedvábí modr. 
Iz. 3,20. v ten den odejme Pán t.
Jer. 2,32. zdali se zapomíná nevěsta na t. své

Tkáti.
Iz. 19, 9. zahanbeni budou, kt. tkají kment 

Tlačen.
Luk. 21,24. Jeruzalém t. bude od pohanů 
Zj. 14,20. t-o jezero před městem 

Tlačiti.
Neh. 13,15. ani t-í presem v sobotu 
Job 24,11. jenž presy t-í, žíznějí 
Iz. 16,10. vína v presích net-í ten
— 63, 2. oděv jako toho, kt. t-í v presu
— 3. pres jsem t-il sám

t-il jsem nepřátely v hněve 
Joel 2, 8. jeden druhého nebude t.
Am. 2,13. já t. budu zemi vaši

— 9,13. postihati, kdož t-í hrozny, rozsé
vače

Mich. 6,15. t. budeš olivky i mest, ale 
Luk. 8, 45. zástupové tebe tisknou a t-í
— 12, 1. jedni druhé velmi t-ili

Zj. 11, 2. budouť t. město svaté za 42 měs.
— 19,15. pres vína hněvu t. bude

Tlačívati.
Iz. 16,10. vína netlačí ten, kt. t-á 
Jer. 48, 33. nebudou ho t. s pokřikováním? 

Tlapa.
3M. 11,27. cožkoli chodí na t-ách svých

Tleskati.
Pláč 2,15. t-ají nad tebou rukama 
Ez. 21,17. jáť také t. budu rukama
— 25, 6. že jsi t-al rukou a dupal nohou

Tlesknouti.
4 M. 24,10. Balák t-kl rukama svýma 
Job 27,23. t-e nad ním každý rukama 
Ez. 6,11. t-ni rukou svou a dupni
— 22,13. t-1 jsem nad ziskem tvým

Tlouci.
4 M. 11, 8. t-kli (mannu) v moždířích
5 M. 9,21. zdrobil jsem je, tluka je (zl. tele) 
Př. 23,35. t-kli mne a nečil jsem
— 30,33. kdo t-če smetanu, stlouká máslo 

Dan. 5, 6. kolena jeho jedno o druhé se t-klo 
Mat. 7, 7. tlucte, a b. vám otevříno; L. 11, 9.
— 8. kdož tluče, b. otevříno; Luk. 11,10. 

Luk. 13,25. vně státi a t. na dvéře
Sk. 12,16. ale Petr předce t-kl
Zj. 3,20. stojímť u dveří a tluku

Tlučení,
Iz. 41, 7. t-ím na nákovadlí 
Nah. 2,10. t. kolen vespolek bude 

Tlukoucí.
Pis. 5, 2. hlas milého mého, t-ho 

Tlum ač.
1 M. 42, 23. skrze t-e mluvil jim 

Tlustý.
1 M. 41, 2. sedm krav t-ých; 4. 18. 20.
Soud. 3,17. Eglon byl člověk velmi t.

Tlustší.
1 Kr. 12,10. nejmenší prst můj t. j.; 2 Par.10,10. 
Dan. 1,15. t. na těle, než všickni mládenci

Tma.
1 M. 1, 2. t. byla nad propastí
— 4. oddělil Bůh světlo od t-y; 5. 18. 

2M. 10,21. bude t. na zemi Egyptské
— 22. b. t. přehustá po vší zemi Egyptské
— 14, 20. byl Egyptským oblakem a t-ou

5 M. 5, 23. jste slyšeli hlas z prostředku t-y
— 28, 29. jako maká slepý ve tmě

1 Sam. 2, 9. ale bezbožní ve tmě umlknou 
Job 3, 5. ó by jej byly zachvátily tmy
— 17,13. ve t-ě usteli ložce své
— 26*10. až do skonání světla a t-y 

Ž. 82, 5. ve tmách ustavně chodí
— 88,13. v známost přichází ve t-ách div

tvůj?
— 19. známým svým jsem ve tmě
— 104,20. uvodíš tmu a bývá noc
— 105,28. poslal tmu a zatmělo se
— 112, 4. vzchází ve t-ách světlo upřímým
— 139,11. aspoň t-y přikryjí mne

12. aniž ty t-y před tebou ukrýti mohou 
rovně t. jako světlo 

Kaz. 2,14. blázen ve tmách chodí 
Iz. 5,20. t-u za světlo a světlo za t-u
— 42, 7. aby vyvodil ty, kt. sedí ve tmách
— 16. obrátím před nimi tmu v světlo
— 45, 7. formuji světlo a tvořím t-u
— 47, 5. vejdi do tmy, dcero Kaldejská
— 49, 9. kt. jsou ve t-ách; zjevte se
— 59, 9. čekáme-li na světlo, aj, t.
— 60, 2. aj, t-y přikryjí zemi

Jer. 13,16. dejte H. čest, dřív než by t-u uvedl 
Pláč 3, 2. a uvedl do t-y, a ne k světlu 
Ez. 8,12. co starší domu Izr. činí ve tmě
— 12, 6. na rameni nes, po tmě vynes; 7.
— 12. kníže na rameni ponese po tmě 

Joel 2, 31. slunce obrátí se v t-u
Am. 5,18. den H. poněvadž j. t-y a ne světla
— 20. zdaliž není den t-y den H.?
— 8, 9. uvedu t-y na zemi v jasný den 

Zach. 14, 6. nebude světla drahého, ani t-y 
Mat. 6, 23. jestliže světlo v tobě j. t., sama t.?
— 10, 27. což vám pravím ve t.; Luk. 12, 3.
— 27,45. t. se stala; Mk. 15, 33. Luk. 23, 44. 

Luk. 11,35. aby světlo v tobě nebylo t-ou 
Jan 1, 5. ale t-y ho neobsáhly
— 3,19. milovali více t-u nežli světlo
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Jan 6,17. bylo již t., a nepřišel Ježíš
— 12, 35. ať vás t. nezachvátí

kdo chodí ve t-ách, neví, kam jde
— 46. aby kdož věří, ve t-ě nezůstal
— 20, 1. šla k hrobu, když ještě t. bylo 

Řím. 2,19. světlem těch, kt. jsou ve t-ě
1 Koř. 4, 5. osvítí, což skrytého j. ve t-ě 
Ef. 5,11. se skutky neužitečnými t-y
1 Tes. 5, 4. ale vy nejste ve t-ě
— 5. nejsmeť noci ani t-y

1 Petr 2, 9. povolal ze t-y v předivné světlo
2 Petr 2,17. jimž mrákota tmy schována;

Jud. 13.
1 Jan 1, 5. Bůh j. světlo a t-y v něm neni
— 6. a ve t-ě chodíme, lžeme
— 2, 8. t. pomíjí a světlo pravé svítí

Tmavý.
Job 10,21. 22. než odejdu do krajiny t-é
— 30, 3. utíkali na t-á a pustá místa 

Př. 2,13. aby chodili po cestách t-ých 
Iz. 45,19. nemluvím tajně v místě t-ém 
Jer. 2, 31. zdali jsem byl Izrael, zemí t-ou?
— 13,16. zurážely nohy o hory t-é 

Pláč 3, 6. postavil mne v t-ých místech 
Mat. 6,23. všecko tělo t-é bude; Luk. 11, 34. 
Zj. 16,10. učiněno království její t-é

To. Viz: Ten, ta, to. 
Tob.

Soud. 11, 3. Jefte bydlil v zemi T.; 5.
Tobiáš.

2 Par. 17, 8. T-e a Tobadoniáše
Ezd. 2,60. synů T-ových 652; Neh. 7, 62. 
Neh. 2,10. T. Ammonitský; 19. 4, 3. 7. 6, 1.

12. 17. 19. 13, 7. 8.
— 6,14. budiž pamětliv, Bože, na T-e
— 13, 4. Eliasib kněz spříznil se s T-em 

Zach. 6,10. vezmi od zajatých, od T-e
— 14. budou ty koruny T-ovi na památku

Točenice.
Pis. 4, 9. jala jsi srdce mé t-í hrdla svého 
Ez. 16,11. dal jsem t-i na hrdlo tvé 

Točený.
2M. 28, 22. k náprsniku řetízky dílem t-ým 

Točící (se).
Ef. 4,14. t. se každým větrem učení

Točiti se.
Kaz. 1, 6. sem i tam se toče
žid. 13, 9. učením cizím nedejte se t.
Juda 12. oblakové, jimiž vítr t-í 

Tofet.
2 Kr. 23,10. Jer. 7, 31. výsosti T.; 32.19, 6. 13. 14. 
Jer. 19,11. v T. pochovávati budou
— 12. naložím s městem tímto jako s T.

Togorma. Togarma.
1 M. 10, 3. 1 Par. 1, 6. Ez. 27, 14. 38, 6. 

Tohu.
1 Par. 18, 9. když uslyšel T., král Amat 

Tok.
3 M. 12, 7. tak očištěna bude od t-u krve

3 M. 15, 2. t. semene; 22, 4. 4 M. 5, 2.
2 Sam. 3, 29.

— 19. t. krve; 25. atd. 20, 18.
2 Par. 32, 30. Ezechiáš zasypal t. vody Gihonu 
Job 6,18. roztěkají se od t-u svého obec.
— 38,25. kdo rozdělil povodni t.

Iz. 8, 7. tak že vystoupí ze všech t-ú svých
— 33,21. na místě řekami t-ů Širokých 

Ez. 23,20. t. jejich jako t. koňský
Mk. 5,25. žena, kt. t. krve měla 12 let 

Tola.
1 M. 46,13. 4 M. 26, 23. 1 Par. 7, 1.
Soud. 10, 1. povstal k obhajování Izraele T.
1 Par. 7, 2. synové T-ovi: Uzi, Rafaia atd.

Tolik.
2 M. 12, 4. t., kolikž by jich snisti mohlo ber. 
Luk. 15, 29. aj, t. let sloužím tobě, a nikdy 
Sk. 5, 8. za t.-li jste prodali? Ano, za t.

Tolikéž.
2 M. 7,11. čarodějníci Eg. skrze čáry své t. 
Job 9,12. t. jestliže co uchvátí, kdo rozkáže 
Ž. 37, 38. přestupnici t. vyhlazeni budou 
Luk. 6,34. půjčují, aby t. zase vzali

Toliko.
1 M. 24, 8. t. syna mého neuvoď tam zase 
5 M. 15, 4. t. 'aby nuzným někdo nebyl 
Rut 1,17. t. smrt rozdělí mne s tebou
1 Kr. 8, 25. jestliže t. ostříhati b. cesty své
2 Par. 20,12. t. na tě patří oči naše 
Ž. 119, 8. t. neopouštěj mne
Iz. 45,24. t. v Hosp. mám všel. spravedlnost 
Jer. 3,13. jen t. poznej nepravost svou 
Ez. 20, 49. říkají: tento v přísloví nám t. mluví 
Oz. 8, 9. k oslu divokému, kt. j. t. sám svůj 
Jak. 2,24. ze skutků a ne z víry t.

Tomáš.
Mat. 10, 3. Mk. 3, 18. Luk. 6, 15.
Jan 11,16. řekl T., kt. slově Didymus
— 14, 5. dí jemu T.: Pane, nevíme
— 20,24. T., jeden ze dvanácti, nebyl s nimi
— 26. učedlníci vnitř a T. s nimi
— 27. řekl T-ovi: Vlož prst sVůj
— 28. odpověděl T.: Pán můj a Bůh
— 29. žes mne viděl, T-i, uvěřil jsi
— 21, 2. byli spolu Šimon Petr a T.

Sk. 1,13. kdež přebývali Filip a T.

Tonouti.
Jer. 38, 6. že Jeremiáš t-ul v tom blátě 
Mat. 14,30. bál se, a počav t. zkřikl
2 Kor. 11,25. třikrát jsem na moři t-ul

Topazion.
Zj. 21,20. základ devátý t.

Topazius.
2 M. 28,17. sardius, t.; 39, 10. Ez. 28, 13. 

Topení.
Iz. 44,15. bývá člověku k t. (modla) 

Topolí.
Oz. 4,13. kadí pod doubím a t-fm
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Topolový.
1 M. 30, 37. nabral sobě Jákob prutů t-ých 

Top oři stě.
5M. 19, 5. sekera by spadla s t. a trefila 

Toto. Viz: Tento, tato, toto.
Toul.

1 M. 27, 3. vezmi -t. svůj a lučiště své 
Job 20,25. střela vyňata bude z t-u
— 39,23. ač i t. na něm chřesti

Ž. 127, 5. muž, kt. by jimi naplnil t. svůj 
Iz. 22, 6. Elam pochytil t.
— 49, 2. v t-e svém schoval mne 

Jer. 5,16. jehož t. jako hrob otevřený 
Pláč 3,13. postřelil střelami t-u svého

Toulati se.
Job 38,41. mladí jeho t-ají se sem i tam 
Př. 7,25. aniž se t-ej po stezkách jejích 
Iz. 8,21. až by každý t. se musil 
Jer. 2,20. pod každým dřevem t-áš se, nevěst.
— 4, 1. a nebudeš-li se t
— 31,22. dokudž se t. budeš, ó dcero zpurná?
— 50, 6. aby po horách se t-aly 

Pláč 4,14. t-ali se jako slepí po ulicích 
Am. 8,12. t. se budou od moře k moři

Toulka.
Jer. 14,10. tak miluji t-y, noh svých nezdrž.

Toužící.
Sof. 3,18. t. po Jeruzalému seberu

Toužiti.
2 Par. 21,20. sešel tak, že po něm net-ili 
Job 7, 2. jako služebník, kt. t-í po stínu 
Ž. 63, 2. po tobě t-í tělo mé
— 84, 3. velice t-í duše má po siňcích H.
— 119,40. aj, t-ím po rozkázáních tvých
— 81. t-í duše má po spasení tvém
— 174. t-ím po spaseni tvém

Iz. 26, 9. duše má t-í po tobě v noci
— 51, 5. ostrovové po mém rameni t-í 

Jer. 22,27. do země, po níž t. bud., se nenavr. 
Fil. 1, 8. kterak po všech vás t-im
Tit. 1, 6. na kt. by nemohlo t-eno býti

Tovaryš.
Soud. 14,11. vybrali ze sebe 30 t-ů
— 20. žena Sams. dostala se jedn. z t-ů

2 Sam. 2,16. jedenkaždý vrazil meč v bok t-e 
Job 30,29. učiněn jsem t-em pštrosů
Ž. 38,12. t-i moji štítí se ran mých
— 88,19. vzdálil jsi ode mne přítele a t-e 

Př. 28,24. kdo loupí otce, t. j. vražedlníka 
Kaz. 4,10. druhý pozdvihne t-e svého
Pis. 1, 7. jako poběhlá při stádich t-ů tvých
Iz. 1,23. knížata tvá zpurná a t-i zlodějů
Ez. 37,16. synům Izrael., t-ům jeho; 19.
Dan. 2,13. hledali i Daniele a t-ů jeho; 17.18.
Mat. 11,16. dětem na t-e své volajícím
Luk. 5, 7. ponukli t-ů, aby pomohli jim
Sk. 19,29. Gaia a Aristarcha, t-e Pavlovy
2 Kor. 8,19. vyvolen j. za t-e putování našeho
— 23. (Titus) t. můj jest a pomocník

Fil. 4, 3. i tebe prosím, t-i můj vlastní 
Filem. 17. máš-li mne za t-e 

Tovaryšiti.
Př. 13,20. kdo t-í s blázny, setřín bude
— 28, 7. kdož s žráči t-í, hanbu činí otci sv.

Tovaryška.
Mal. 2,14. ježto ona j. t. tvá a manželka 

Tovaryšství.
Dan. 11,23. v t. s nim vejda, prokáže lest 
Gal. 2, 9. podali pravic mně na t.

Tož.
Job 8,19. t-ť ta radost života jeho 

T rachonitidský.
Luk. 3, 1. a T-ské krajiny

Trám.
1 Kr. 6, 6. t-ové nebyli vpouštíni do zdi
— 7, 3. přikryt cedrovím na těch t-ích
— 6. sloupové i t-ové před domem 

Pis. 1,17. t-ové domů našich jsou z cedrů
Trápen.

Pláč 1, 3. zastěhoval se Juda, že byl t.
Mk. 5,26. mnoho byla t-a od lékařů
Luk. 4,38. svegruše Šimonova t-a byla zimnici
— 6,18. kt. t-i byli od duchů nečistých 

Jan 5, 4. od kterékoli nemoct t. byl 
Sk. 22, 5. přivedl do Jer., aby byli t-i 
Žid. 11,36. posměchy a mrskáním t-i
Zj. 14,10. t. bude ohněm a sirou

Trápení.
1 M. 16,11. uslyšel H. t. tvé
— 29,32. viděl H. t. mé; 31, 42.
— 44,29. šediny mé s t-ím do hrobu; 34.
— 47,13. t. veliké bylo na zemi od hladu

2 M. 2,11. Mojžíš hleděl na t. jejich
— 3, 7. viděl jsem t. lidu mého
— 17. vyvedu vás z t. Egyptského

4 M. 11,15. abych více nehleděl na t. své
— 30,14. slibu o t. života muž její potvrdí 

5M. 16, 3. jisti budeš přesnice, chléb t.
— 26, 7. popatřil na t. naše, práci 

Kut 1,13. mé t  větší je nežli vaše
1 Sam. 1,11. jestliže vzhlédneš na t. děvky své
— 5, 9. ruka H. přikročila t-im velikým
— 11. bylo t. smrtelné po všem t  městě

2 Sam.22,19. předstihli mne v den t. mého;
ž. 18, 19.

2Kr. 13, 4. viděl t. Izraelské; 14, 26.
Ezd. 9, 5. vstal jsem od t. svého 
Neh. 9, 9. popatřil jsi na t. otců našich 
Job 3,10. ani skryla t. od oči mých
— 5, 6. nepochází z prachu t.
— 7, 3. noci plné t. jsou mi odečteny
— 10,15. nasycen hanbou a vida t. své
— 30,16. pochytily mne dnové t. mého
— 36,15. vytrhuje v t.

2. 10, 7. pod jazykem jeho t  a starost
— 22,25. ani se odvrací od t. ztrápeného
— 25,18. viz t. mé a bídu mou
— 31, 8. že jsi vzezřel na mé t.
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Ž. 44, 25. zapomínáš se na t. a soužení naše?
— 88, 4. nebo j. naplněna t-ími duše má
— 10. zrak můj hyne t-ím
— 107, 41. vyzdvihuje nuzného z t.
— 119,71. k dobrému, že jsem pobyl v t.
— 92. dávno bych zahynul v svém t.
— 153. popatřiž na mé t. a vysvoboď
— 132, 1. pamětliv buď na Davida i na t. jeho 

Př. 1,27. přijde na vás t. a soužení
— 6,33. t. a lehkost dochází
— 10,22. zbohacuje, a to beze všeho t.
— 19,13. t. otci svému j. syn bláznivý
— 22, 8. kdo rozsívá nepravost, žiti bude t.
— 31, 7. na t. své nezpomíná více 

Kaz. 1,14. marnost a t. ducha; 2, 11. 26.
4, 6. 6, 9.

— 2,26. hříšníku dává t.
Jer. 2,27. ale v čas t. svého říkají: vysvoboď

— 17,17. útočiště mé jsi v čas t.
— 29,11. myšlení o pokoji a ne o t.
— 48,16. t. jeho pospíchá velice

Pláč 1, 7. rozpomínáť se ve dnech t. svého
— 9. popatřiž, H., na t. mé
— 3, 1. já jsem muž okoušející t.
— 19. duše má rozvažujíc t. svá 

Abd. 13. aniž se dívej t. jeho v den bídy 
Sof. 1,15. den rozhněvání bude a t.
Mat. 4,24. vodili rozličnými t-ími obklíčené
— 6, 34. dostiť má den na svém t.
— 25,46. půjdou tito do t. věčného 

Mk. 5,34. buď zproštěna od t. svého 
Řím. 2, 9. těm odplatí t-ím a úzkostí
1 Kor. 7,28. t. těla míti budou takoví
2 Kor. 1, 6. kt. se působí v snášení týchž t.
1 Jan 4,18. nebo bázeň t. má
Zj. 9, 5. t. jich bylo, jako t. od štíra

Trápený.
Sk. 5,16. nesouce t-é od duchů nečistých 

Trapič.
Job 20,22. ruka t-e oboří se na něho 

Trapidlo.
2. 106, 38. kt. obětovali t-ům Kananejským 

Trápiti.
1 M. 12,17. t-il Faraóna ranami velikými
— 15,13. t. je budou za 400 let
— 16, 6. t-ila ji Sarai a ona utekla
— 31,40. ve dne t-ilo mne horko a v noci
— 50. jestliže bys t-il dcery mé

2 M. 1,11. aby je t-ili břemeny svými
— 12. čím více t-ili jej, tím více rostl
— 22,22. vdovy neb sirotka t. nebud.; 23.
— 23,22. t. budu ty, jenž tebe t-i

5 M. 26, 6. když zle nakládali s námi, t-íce nás 
Soud. 14,17. nebo t-ila jej (Samsona); 16,16.
— 20, 5. ženinu mou t-ili tak, že umřela

2 Sam. 7,10. aniž ho budou Více t. jako prvé 
Job 19, 2. dokudž t. budete duši mou?
— 28. byste měli říci: i pročež ho t-íme?
— 37,22. přísnou spravedlnosti net-i

Ž. 89, 23. nebudeť ho člověk nešlechetný t.

Ž. 143,12. vyhlaď všecky, kt. t-í duši mou 
Iz. 60,14. přijdou s ponížením, kt. tě t-ili
— 64,12. zdaliž nás tak velmi t. budeš?

Pláč 3,33. net-iť ze srdce svého (Pán)
Am. 5,12. t-íte spravedlivého
Nah. 1,12. net-il bych jich, jako jsem t-il 
Sof. 3,19. konec učiním všechn., kt. t. budou 
Mat 8,29. přišel jsi sem před časem t. nás? 
Mk. 5, 7. zaklínám tě, abys mne net-il 
Luk. 8,28. prosím tebe, net-p mne 
Sk. 21,13. co činíte plačíce a t-íce srdce mé
— 22,29. odstoupili, kt. jej měli t.
— 26,11. po všech školách často je t-ě

2 Petr 2, 8. spravedlivou duši t-il (Lot)
Zj. 11,10. ti 2 proroci t-ili ty, kt. na zemi 

Trápiti se.
Job 15,20. bezbožný sám se bolestí t-í 
Dan. 10,12. t-il se před Bohem svým 
Mat. 8, 6. služebník můj leží, velmi se t-ě
— 17,15. náměsíčník j., a těžce se t-í 

Zj. 12, 2. t-ěci se, aby porodila
Trápívati.

Iz. 58, 3. t-áme duše své, a nechceš věděti 
Tráva.

1 M. 1,11. zploď země t-u; 12.
5 M. 32, 2. jako tichý déšť na mladistvou t-u 
1 Kr. 18, 5. zdali bychom kde nalezli t-u 
2Kr. 19,26. jako t. na střechách; Iz. 37, 27.
Job 6, 5. řve divoký osel nad mladist. t-ou?

— 8,12. prvé než jaká jiná t., usychá
— 38,27. k zrůstu přivodil t-u mladistvou
— 40,10. slon t-u jí jako vůl

2. 37, 2. jako t. v náhle podťati budou
— 72, 6. jako déšť na přisečenou t-u
— 102,12. já jako t. usvadl jsem
— 103,15. dnové člověka jsou jako t.
— 104,14. dáváš, aby rostla t. dobytku
— 129, 6. budou jako t. na střechách
— 147, 8. vyvodí t-u na horách

Př. 27,25. když roste t., a ukazuje se 
Iz. 40, 6. všeliké tělo j. t.; usychá t.
— 7. v pravděť jsou lidé ta t.

Jer. 14, 5. mladistvé t-y nebude
Mat. 6, 30. poněvadž t-u B. odívá; Luk. 12,28.
— 14,19. rozkázav posad, se na t-ě; Mk. 6, 39. 

Jan 6,10. bylo t-y mnoho na tom místě
1 Petr 1,24. tělo j. jako t., jako květ t-y, 

usvadla t.
Zj. 8, 7. všecka t. zelená spálena j.
— 9, 4. aby neškodily t-ě zemské

Trávení.
Zj. 9, 21. aniž činili pokání z t. svých
— 18,23. t-ími tvými v blud uvedeni

Tré.
1 Kor. 13,13. víra, naděje, láska, to t.

Trefiti.
1 M. 28,11. i t-il na jedno místo, na kt. přes noc
— 32,19. v táž slova, když byste naň t-ili

2 M. 23, 4. t-il-li bys na vola nepřítele svého
1 Kr. 13,24. t-il na něj lev na cestě a udávil
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Job 33,18. život jeho aby net-il na meč 
Kaz. 10,15. neumí ani do města t.

Tref ováti (se).
Př. 2,19. aniž t-uji na cestu života 
Gal. 4,25. dobřeť se k ní t-uje nynější Jer.

Trescící.
Am. 5,10. nenávidí t-ího v bráně 

Trestán (býti).
5 M. 24,16. nebudou na hrdle t-i otcové za 

syny; 2 Kr. 14, 6. 2 Par. 25, 4. 
ž. 73, 5. s lidmi t-i nebývají
— 14. každý den t. bývám 

Př. 21,11. posměvač když bývá t.
Jan 3,20. aby nebyli t-i skutkové jeho 
žid. 12, 5. když od něho t. býváš 

Trestání.
5 M. 11, 2. znejtež dnes t. H. Boha svého
1 Sam.28,10. nepřijde na tě t. pro tu věc
1 Kr. 8,35. od hříchů odvrátili by se po tvém t. 
Job 37,12. buď k t., buď k prokaz. dobrotiv. 
Ž. 89,33. navštívím t-ím nepravost jejich 
Př. 1,25. t. mého jste neoblíbili
— 10,17. stezkou života jde, kdož přijímá t.
— 15,10. t. přísné (přijde) opouštějíc, cestu
— 31. ucho, kt. poslouchá t. života
— 19,19. veliký hněv ukazuj, odpouštěje t  

Jer. 30,11. ačkoli tě bez t. nenechám; 46, 28.
— 14. když tě raním t-ím přísným

Pláč 4, 6. větší t. dcery lidu mého než Sodomy
— 5, 7. my t. po nich neseme

Ab. 1,12. ó skálo, k t. nastrojil jsi ho
— 2, 1. co bych odpovídati měl po svém t. 

Luk. 12, 48. kt. neznal a činil hodné věci t.
Sk. 4,21. nenalezše na nich příčiny t.
2 Kor. 2, 6. dostiť má takový na tom t.
Gal. 2,11. hoden zajisté byl t.
2 Tim. 3,16. písmo užitečné k učení, k t.
Žid. 10,29. čím přísnějšího t. hoden j.
— 12,11. každé t., když přítomné j.

Trestatel.
Př. 25,12. t. moudrý u toho, jenž poslouchá 

Trestati.
1 M. 31, 42. protož tě pominulé noci t-al
3 M. 26,28. t. vás budu sedmkrát více
1 Kr. 12,11. t-al vás bičíky, já t. budu biči; 14.
1 Par. 16,21. i krále pro ně t-ál; Ž. 105, 14. 
Ezd. 9,13. net-al jsi nás podlé nepravostí 
Job 5,17. blahoslavený, kt. tresce Bůh

— 22, 4. zdali, že by se tebe bál, t-ce tě?
— 33,19. tresce i bolestí na lůži jeho
— 36,31. skrze ty věci t-ce lidi

ž. 6, 2. net-ci mne v hněvě svém
— 38, 2. v prchlivosti své net-ci mne
— 39,12. pro nepravost t-ceš člověka
— 50,21. nýbrž t. tě budu
— 94,10. ten, jenž t-ce národy
— 99, 8. i když jsi je t-al pro výstupky jej.
— 118,18. t-altě mne přísně H.
— 141, 5. nechť t-ce mne spravedlivý

Př. 3,12. kohož miluje H., t-ce a to jako otec

Př. 9, 7. kdo t-ce posměvače, dochází hanby
— 13,24. kdož ho miluje, za času jej t-ce
— 15,12. nemiluje toho, kt. ho t-ce
— 19,18. t-ci syna svého; 29,17.

Iz. 2, 4. t. bude lidi mnohé
— 11, 3. nebude podlé slyšení uší svých t.
— 4. bude v pravosti t. tiché v zemi
— 27, 8. vedlé míry t-al jej
— 29,21. na toho, kt. je t-ce, v bráně léčejí 

Jer. 2,19. t. tě bude zlost tvá
— 21,14. t. vás budu podlé skutků vašich
— 25,12. t. budu na králi Babyl.
— 30,11. budu tě t. v soudu; 46, 28.
— 31,18. t-als mne, abych strestán byl 

Mich. 4, 3. t. bude národy silné
Zach. 10, 3. kozly ty t. budu
Mk. 16,14. t-al nedověru jejich a tvrdost
Luk. 23, 40. druhý t-al ho, řka: Ani ty se B.
Ef’ 5,11. ale raději je t-cete
1 Tim. 5, 1. staršího net-ci, ale napomínej
— 20. kt. hřeší, přede všemi t-ci

2 Tim. 4, 2. t-ci ve vší tichosti a učeni 
Tit. 1,13. t-ciž je (Kretenské) přísně
— 2,15. napomínej a t-ci mocně 

žid. 12!, 6. kohož miluje Pán, tohoť t-ce
— 7. kt. j. syn, jehož by net-al otec?
— 9. otce měli jsme, kt. nás t-ali
— 10. onino po nemnohé dny t-ali 

Jak. 2, 9. zákon vás t-ce jako přestupníky 
Juda 15. aby t-al všecky, kt. byli bezbožní 
Zj. 3,19. kt. koli miluji, kárám a t-ci

Trestávati.
Iz. 26,16. vylévali prosby, když jsi je t-al 
Ez. 21*13. když jsem je t-al, co bylo? 

Tresť.
Mat. 27, 48. vloživ na t., napájel ho; Mk. 15, 36. 

Trh.
Mat. 20, 3. ani stojí na t-u zahálejíce
— 23, 7. na t-u; Mk. 12, 38. Luk. 11, 43. 

Mk. 7, 4. po t-u nejedí, leč se umyjí
Trhati.

Ezd. 9, 3. t-al jsem vlasy z hlavy své 
Job 13,14. pročež bych t. měl maso své zuby?
— 30, 4. kt. t-ali zeliny po chrastinách 

ž. 80,13. tak aby každý t. z ní mohl?
Mat. 13,29. abyste t-ajíce koukol nevytrhali 
Luk. 5, 6. tak že se t-ala síť jejich

— 6, 1. t-ali učedlníci jeho klasy
Triumf.

Kol. 2,15. t. slaviv nad nimi skrze něj 
Trkati.

5 M. 33,17. jimiž on t. bude národy napořád
1 Kr. 22,11. těmito t. budeš Syrské 
Dan. 8, 4. an t-al k západu, půlnoci a
— 11,40. t. se s ním bude král polední

Trkavý.
2 M. 21,29. byl-liť by vůl t. prvé; 36.

Tm.
Př. 26, 9. t., kt. se dostává do rukou opilého 
Ez. 28,24. nebude míti t-u urážejícího
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Trní.
1 M. 3,18. t. a bodláčí tobě ploditi bude
— 22,13. skopec za ním vězel v t. za rohy

4 M. 33,55. t. v očích; Joz. 23, 13. Soud. 2, 3. 
Soud. 8, 7. zmrskám těla vaše t-ím a bodláčím
— 16. vzav starší města a t .  s bodláčím

2 Sam.23, 6. bezbožní vypléněni budou jako t.
2 Par. 33,11. kt. jali Manassesa v t.
Job 5, 5. z prostřed t. je vychvátí
— 30, 7. pod t. se shromažďovali
— 31,40. místo pšénice vzejde t.

Ž. 58,10. prvé než lidé pocítí t. jejich
— 118,12. zhasli jako oheň z t.

Př. 15,19. cesta lenivého j. jako plot z t.
— 22, 5. t. a osidla na cestě převráceného
— 24,31. porostlo všudy t-ím (pole lenivého) 

Kaz. 7, 6. jako praštění t., smích blázna 
Pis. 2, 2. jako lilium mezi t-ím
Iz. 5, 6. vzroste na ní bodláčí a t.
— 7,23. t-ím a hložím poroste; 24. 25.
— 32,13. na zemi lidu mého t. vzejde 
—- 33,12. budou národové t. podťaté
— 34,13. vzroste na palácích jejich t.

Jer. 4, 3. nerozsívejte do t.
— 12,13. t. žiti budou

Ez. 2, 6. jako t. jsou proti tobě 
Oz. 2, 6. opletu cestu její t-ím
— 10, 8. t. a hloží zroste na oltářích jejich 

Mich. 7, 4. nejupřímnější převyšuje t.
Nah. 1,10. rovně jako t. spleteni jsouce 
Mat. 7,16. zdaliž sbírají z t. hrozny?
— 13, 7. jiná padla do t.; i zrostlo t.; 22.

Mk. 4, 7. 18. Luk. 8, 7. 14.
— 27,29. korunu z t.j Mk. 15, 17. Jan 19, 2. 

Luk. 6, 44. nesbírají z t. fíků
Žid. 6, 8. země vydávající t. a bodláky 

Trnouti.
Ez. 26,16. t. budou nad tebou; 32, 10.

Trnový.
Jan 19, 5. nesa korunu t-ou 

Troas. Troada.
Sk. 16, 8. 11. 20, 5. 6. 2 Kor. 2, 12. 2 Tim. 

4, 13.
Trofimus.

Sk. 20, 4. 21, 29. 2 Tim. 4, 20.
Trogille.

Sk. 20,15. pobyvše v T-í, přišli jsme do Milétu 
Trochu.

1 M. 18, 4. přineseno bude t. vody
Trojí.

2 Sam.24,12. t-ť věci podávám; 1 Par. 21, 10. 
Am. 1, 3. pro t. nešlechetnost; 6. atd. 2, 1.

Trojnásobní.
Kaz. 4,12. t. provázek nesnadně se přetrhne

Trošku.
Iz. 28,10. t. odtud, t. od onud 

Trošt ováti se.
Job 17,15. kdo to, čím bych se t-al, spatří?
— 20,21. nebude míti, čím by se t-al

Job 21,34. vy mne marně t-ujete 
Jer. 38,22. k t tě t-ali pokojem 
Ez. 13, 6. t-ují lidi, aby jen utvrdili slovo své 

Trouba.
2M. 19,16. zvuk také t-y velmi tuhý; 19.
3M. 25, 9. dáš troubiti t-ou veselí 
4M. 10, 2. udělej sobě 2 t-y stříbrné
— 9. troubiti budete v t-y ty
— 31, 6. t-y k troubeni byly v ruce jeho 

Joz. 6, 4. kněží troubiti budou v t-y 
Soud. 7,16. dal t-y v ruku každému z nich
2 Sam. 6,15. provázeli truhlu s zvukem t-y;

1 Par. 15, 28.
2 Kr. 20,20. vodu po t-ách uvedl do města
1 Par. 15,24. troubili na t-y před truhlou B.; 28.
2 Par. 7, 6. kněží troubili v t-y; 13, 14.
— 13,12. s námi j. Bůh a kněží jeho a t-y
— 20,28. vešli s loutn. a t-ami do domu H. 

Neh. 4,20. na kt. byste uslyšeli hlas t-y 
Job 39,24. aniž pokojně stojí k zvuku t-y
— 25. k zvuku t-y řehce
— 40,13. kosti slona jako t-y měděné

ž. 42, 8. propast se ozývá k hlučeni t-b
— 47, 6. vstoupil H. se zvukem t-y
— 81, 4. trubte t-ou na novměsice
— 98, 6. t-ami a pozouny hlas vydejte
— 150, 3. chvalte jej zvukem t-y

Iz. 18, 3. když troubiti se bude t-ou
—  58, 1. jako t. povyš hlasu svého 

Jer. 4, 5. trubte t-ou; 6, 1. Joel 2, 1. 15.
— 19. hlas t-y slyšíš duše má
— 21. až dokud slýchati budu hlas t-y?
— 6,17. mějtež pozor na zvuk t-y

Ez. 33, 3. troubil-li by na t-u a napomínal
— 6. však by nezatroubil na t-u 

Dan. 3, 5. jakž uslyšíte zvuk t-y
Oz. 8, 1. přičíně k ústům svým t-u 
Am. 2, 2. umře Moáb s křikem a s hlas. t-y 
Sof. 1,16. den t-y a troubení proti městům 
Zach. 9,14. Hospodin t-ou troubiti bude 
Mat. 24,31. pošle anděly s hlasem velikým t-y
1 Kor. 14, 8. t., vydala-li by nejistý hlas
1 Tes. 4,16. s t-ou Boží sestoupí s nebe
žid. 12,18. 19. nepřistoupili jste k zvuku t-y 
Zj. 1,10. uslyšel jsem hlas veliký jako t-y
— 8, 2. jimž dáno 7 trub; 6.

Troubení.
3 M. 23,24. budete míti památku t.
4 M. 29, 1. to j. den t. vašeho 
ž. 47, 6. vstoupil Bůh s t-ím
Jer. 49, 2. aby slyšáno bylo t. válečné

Troubiti.
2 M. 19,13. zdlouha t.; Joz. 6, 5.
3 M. 25, 9. dáš t. troubou; Joz. 6, 4. Jer. 51,27.
4 M. 10, 6. když by t-ili s přetrubováním
— 9. proti nepříteli t. budete v trouby
— 10. t. budete trubou; 1 Kr. 1, 34.

Joz. 6, 4. t. bude; 2 Par. 5, 12. 7, 6. 13, 14. 
Ez. 7, 14.

Soud. 3,27. přišed k svým t-il v troubu
— 20,37. rozvláčně t-ivše zálohy
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2Kr. 11,14. t-li v trouby; 1 Par. 15, 24.
2 Par. 5,13. měli, kt. t-ili, vydávati jeden zvuk 
Ž. 47, 2. t-te Bohu s prozpěvováním
— 60,10. proti mně, Palestino, trub

Iz. 42,13. t. anobrž i prokřikovati bude 
Jer. 4, 5. t-te trubou; 6, 1. 51, 27. Oz. 5, 8. 

Joel 2, 1.
Am. 3, 6. když se t-í trubou v městě 
Zach. 9,14. H. trubou t. bude a pobéře se 
Mat. 6, 2. kd. dáváš almuž., net-b před sebou 
Zj. 8, 6. připravili se, aby t-ili; 10, 7.

Trpělivě.
Pláč 3,26. dobré j. t. očekávajícímu na spas.
— 28. t. se má v tom, což na něj vloženo 

Sk. 26, 3. prosím, vyslyŠiž mne t.
1 Kor. 13, 7. (láska) všeho t. čeká
1 Tes. 5,14. t. se mějte ke všechněm 
Žid. 6,15. t. očekávaje, dosáhl zaslíbeni
— 13,22. snestež t. slovo napomenutí 

Jak. 5, 7. oráč t. naň očekávaje
Trpělivost.

Luk. 8,15. užitek přinášejí v t-i
— 21,19. v t-i vládněte dušemi svými 

Řím. 5, 3. souženi t. působí, a t. zkušení
— 8,25. toho skrze t. očekáváme
— 9,22. snášel ve mnohé t-i nádoby hněvu

2 Kor. 6, 4. jako Boži služebnici ve mnohé t-i
— 12,12. prokázána mezi vámi ve vší t-i 

Kol. 1,11. zmocněni jsouce ke vši t-i
— 3,12. oblectež se v krotkost, t.

1 Tes. 1, 3. pamatujíce na t. naděje P. n. J.
2 Tes. 1, 4. my se chlubíme vaší t-í
1 Tim. 6,11. následuj spravedlnosti, t-i
2 Tim. 3,10. ty jsi došel mého učení, t-i 
žid. 10,36. potřebif je vám t-i
— 12, 1. skrze t. konejme běh uložen, boje 

Jak. 1, 3. zkušeni víry působí t.
— 4. t. ať má dokonalý skutek
— 5,11. o t-i Jobově slýchali jste

2 Petr 1, 6. k zdrželivosti t., k t-i pobožnost
Zj. 1, 9. spoluúčastník v t-i Ježíše Krista
— 2, 2. znám skutky tvé i t. tvou; 19.
— 3,10. jsi ostříhal slova t-i mé
— 13,10. zdeť j. t. a víra svátých; 14, 12.

Trpělivý.
ftim. 12,12. v souženích t-í
1 Kor. 13, 4. láska t-á j., dobrotivá j.
2 Tim. 2,24. aby byl způsobný k učeni, t.
Jak. 5, 7. t-í buďte až do příchodu Páně
— 8. buďtež i vy t-í
— 11. blahoslavíme ty t-é

Trpěti.
4M. 31,23. cožkoli t-i oheň, přepálíte
ž. 101, 5. očí vysokých nebudu moci t.
Iz. 38,14. násilí t-ím, ó prodliž mi života 
Mat. 5,22. musí pekelný oheň t.
— 16,21. že musí mnoho t. od starších
— 17,12. Syn člověka t. bude od nich
— 27,19. mnoho jsem t-ěla ve snách

Iz. 1,13. novmes. a sobot a svolávání ne
mohu t.

Mk. 8,31. musí mnoho t.; 9, 12. Luk. 17, 25.
— 9,19. dokudž vás t. budu?

Luk. 13, 2, že takové věci t-ěli?
— 15,14. počal nouzi t.
— 22,15. jisti s vámi, prvé než bych t-ěl
— 24, 26. nemusil těch věci t.? 46. Sk. 17, 3. 

Sk. 3,18. že měl Kristus t.; 17, 3. 26, 23.
— 5, 41. t. protivenství pro jméno Pána Jež.
— 9,16. mnoho musí t. pro jméno mé 

ftím. 8,17. však jestliže spolu t-íme
1 Kor. 12,26. co t-i jeden úd, spolu s ním t-í
2 Kor. 1, 6. týchž trápení, kt. i my t-íme

— 4, 9. protivenství t-íme; Gal*. 5, 11.
Gal. 3, 4. tak mnoho t-ěli jste nadarmo?
— 5,10. kt. kormoutí vás, t. bude soud 

Fil. 1,29. abyste také pro něj i t-ěli
1 Tes. 2,14. takovéž věci i vy t-ěli jste
2 Tes. 1, 7. vám, kt. úzkost t-íte
2 Tim. 1,12. pro tu příčinu toto t-ím; 2, 9.
— 2,12. t-íme-liť, budeme také kralovati
— 4, 3. zdravého učení nebudou t.

Žid. 2,18. že sám t-ěl, může trpícím spo- 
máhati

— 9,26. byl by musil častokrát t.
—- 11,25. raději protivenství t. s lidem B.
— 13,12. Ježíš vně za branou t-ěl

1 Petr 2,20. dobře činíce a bez viny t-íce
— 21. Kristus t-ěl za nás; 3, 18. 4, 1.
— 23. t-ěv nehrozil, ale poroučel tomu
— 3,14. kdy byste i t-ěli pro spravedlnost
— 17. abyste dobře činíce t-ěli
— 18. Kristus jednou za hříchy t-ěl; 4, h
— 4, 1. Kristus t-ěl za nás na těle

kdož t-ěl na těle, přestal od hříchu
— 15. žádný z vás netrp jako vražedlník
— 19. ti, kt. t-í podlé vůle Boži

1 Jan 3,17. viděl by bratra, an nouzi t-i 
Zj. 2, 2. že nemůžeš t. zlých
— 10. nebojž se nic toho, co t. máš

Trpící.
Ž. 72,12. vytrhne nátisk t-ího, kt. nemá 

Trpívati.
Ž. 34,11. lvíčátka nedostatek t-a jí 

Trpkost.
Jer. 24, 2. jakýchž nelze jisti pro t.; 3. 8.; 29,17. 

Trpký.
Iz. 18, 5. květ vydá hrozen t.

Trubač.
2 Par. 29,28. zpěváci zpívali, t-i troubili 
Neh. 4,18. stavěli a t. stál podle mne 
Mat. 9,23. uzřev t-e i zástup hlučící
Zj. 18,22. hlas t-ů nebude více v tobě slyšán

Trubice.
Zach. 4,12. olivky, které jsou mezi 2 t-emi 

Truhla.
1 M. 50,26. Jozef vložen j. do t-y v Egyptě 
2M. 25,10. t-u z dříví setim; 35, 12. 37, 1.
— 16. t. svědectví; 26, 33. 30, 26. 4 M. 4,5.
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2 M. 40, 20. vzav svědectví, vložil je do t-y
4 M. 10, 33. t. smlouvy Hospodinovy; 5 M. 10, 8.

31, 9. Joz. 6, 8. 1 Kr. 6, 19. 8, 1. 
5M. 10, 5. vložil jsem ty dsky do t-y 
Joz. 3, 3. když uzříte t-u smlouvy H.
— 14. kt. nesli t-u smlouvy; 17. 4,18. 6,12.
— 4, 5. t. Hospodina Boha
— 16. kněžim, kt. nesou t-u svědectví
— 6, 6. t. smlouvy, t. Hospodinova
— 7. ať jdou před t-ou H.; 8.

Soud. 20,27. nebo tu byla t. smlouvy Boží
1 Sam. 4, 3. vezměme k sobě t-u smlouvy H.
— 5. přinesena byla t. smlouvy do vojska
— 11. také t. Boží vzata
— 18. jakž jmenoval t-u Boží, spadl
— 5, 1. Filistinští vzali t-u Boží
— 7. nechť zůstává t. Boha Izr. u nás
— 6, 8. vezmouce t-u H., vstavte ji na vůz
— 19. pobil H., kt. hleděli do t-y H.
— 7, 1. vzali odtud t-u Hospodinovu

Eleazara posvět., aby ostříhal t-y H.
— 2. zůstala t. v Kariatjeharim
— 14,18. dí Saul: Postav sem t-u Boži

2 Sam. 6, 2. t-u Boží, při kt. se vzývá jméno
— 11. pobyla t. H. v domě Obededoma
— 12. požehnal H. pro t-u Boží

David přenesl t-u Boží z domu Obed.
— 7, 2. t. Boží přebývá mezi kortýnami
— 11,11. t. Boží a Izrael zůstávají v stáních
—  15,24. Levitové nesouce t-u smlouvy B.
— 29. donesl Sádoch t-u Boží do Jer.

1 Kr. 8, 3. vzali kněží t-u, i přenesli; 4.
— 9. nic v t-e, kromě 2 tabuli; 2 Par. 5,10.

1 Par. 13, 5. aby přivezli t-u H. z Kariatjehar.
— 7. vstavili t-u Boží na nový vůz
— 15, 2. nemáť nositi žádný t-y Boží kromě
— 23. byli vrátní u t-y
— 26. Levitům nesoucím t-u smlouvy
— 16, 37. Azafa a bratří, aby přisluhovali

před t-ou
2 Par. 1, 4. t-u Boží přivezl byl David

— 6, 41. povstaň k odpočinutí ty i t. síly tvé
— 24, 8. 10. přinášejíce metali do t-y
— 35, 3. vneste t-u svatosti do domu 

Ž. 132, 8. ty i t. velikomocnosti tvé
Jer. 3,16. nebudou říkati více: T. smlouvy H.
žid. 9, 4. stánek maje t-u smlouvy
Zj. 11,19. vidina j. t. smlouvy jeho v chrámě

Truhlicel 
2Kr. 12, 9. Joiada kněz vzav jednu t-i
— 10. že by mnoho peněz bylo v t-i

Truhlička.
2 Tim. 4,13. t-u, kt. jsem nechal v Troadě 

Truchliti.
1 Sam. 1, 8. proč tak t-í srdce tvé?

Truchliv.
Ez. 3,14. odšel jsem t., v hněvě 
Mk. 10, 22. odšel t. jsa (mládenec) 

Truchlivý.
1 Sam. 1,15. žena jsem ducha t-ého

Job 3, 20. proč život těm, kt. jsou ducha t-ého? 
Př. 31, 6. vino těm, kt. jsou t-ého ducha 

TruchloBt.
5M. 28, 65. dá H. tobě t. mysli 
Ž. 116, 3. sevření a t. přišla na mne 

Truchlý.
Jer. 31,25. všelikou duši t-ou nasytím

Trun.
2 M. 17,16. ruka nad t-em H. osvědčuje boj
2 Sam. 3,10. aby upevněn byl t. Davidův
— 7,13. já utvrdím t. království jeho
— 16. t. tvůj bude stálý až na věky

1 Kr. 1, 48. kt. dal dnes sedícího na t-u mém
7, 7. vzdělal síňci, v níž byl t.

— 9, 5. nebude odjat muž od t-u Izrael.
1 Par. 17,12. utvrdím t. jeho až na věky
2 Par. 18,18. viděl jsem H. sedícího na t-u 
Job 23, 3. šel bych až k t-u jeho
— 26, 9. on sám zdržuje stále t. svůj 

ž. 9, 8. připravil k soudu t. svůj
— 11, 4. t. Hospodinův v nebi j.
— 33,14. z příbytku t-u svého dohlédá
— 45, 7. t. tvůj, ó Bože, j. věčný
— 47, 9. Bůh sedí na t-u svém svátém
— 89, 5. vzdělám od národu do nár. t. tvůj
— 15. spravedlnost a soud základem t-u
— 30. t  jeho jako dnové nebes
— 37. t. jeho jako slunce přede mnou
— 45. a t. jeho svrhl jsi na zem
— 93, 2. utvrzenť j. t. tvůj
— 103,19. H. na nebesích utvrdil t. svůj
— 132,11. z plodu života tv. posadím na t. tvůj 

Př. 16,12. spravedlností upevňován t.; 25, 5.
— 20, 28. milosrdenstvím podpírá se t.
— 25, 5. utvrzen bude v spravedlnosti t.
— 29,14. toho t. na věky bývá utvrzen 

Iz. 6, 1. Pána, sedícího na t-u vysokém
— 16, 5. upevněn b. milosrdenstvím t.
— 47, 1. seď na zemi, a ne na t-u, dcero K. 

Ez. 1,26. na obloze bylo podobenství t-u
— 10, 1. podobenství t-u nad nimi 

Dan. 7, 9. t-ové ti svrženi byli
t. jeho jako jiskry ohně 

Jon. 3, 6. vstav s t-u, složil se sebe oděv 
Zach. 6,13. Výstřelek panovati bude na t-u 

a bude knězem na t-u svém 
Mat. 5, 34. nebo t. Boží j. (nebe)
— 19,28. kd. se posadí na t-u velebnosti

sednete i vy na 12 t-ich; 25, 31.
— 23,22. kdož přisahá skrze t. Boží 

Kol. 1,16. skrze něho stvořeny: t-ové
Žid. 4,16. přistupm. s doufáním k t-u milosti
— 8, 1. na pravici t-u velebnosti v nebesích
— 12, 2. posadil se na pravici t-u Božího 

Zj. 3,21. dám jemu seděti s sebou na t-u
sedím s Otcem svým na t-u jeho

— 4, 2. t. postaven byl na nebi
a na t-u jeden seděl; 9. 5, 1.

— 4. okolo toho t-u bylo t-ů 24
na těch t-ích 24 starců

— 5. z toho t-u pocházelo blýskáni
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Zj. 4, 9. sedícímu na t-u; 10. 5, 1. 7. 13.
6, 16. 19, 4.

— 10. metali koruny své před t-em
— 5, 6. mezi t-em a starci Beránek
— 7,10. spaseni od Boha na t-u sedícího
— 11. všickni andělé stáli okolo t-u

padli před t-em na tváři své
— 15. protož jsou před t-em Božím

kt. sedí na t-u, zastěňovati je b.
— 17. Beránek, kt. j. u prostřed t-u
— 20,11. viděl jsem t. veliký bílý
— 21, 5. řekl ten, kt. seděl na t-u: Piš!
— 22, 1. potok tekoucí z t-u Božího
— 3. t. Boží a Beránkův bude v něm

Trupel.
2. 139,16. t. můj viděly oči tvé 
ftim. 9,21. z jednostejného t-e nádobu ke cti 

Trus.
2Kr. 6,25. díl míry káb t-ů holubích 

Trůska.
2. 119,119. jako t-u odmítáš bezbožníky 
Př. 25, 4. jako když bys odjal t-u od stříbra
— 26,23. t. roztažená po střepě

Iz. 1,22. stříbro tvé obrátilo se v t-y
— 25. až přepálím dočista t-y tvé 

Ez. 22,18. obrátili se mi dům Izr. v t-u
všickni napořád t-y stříbra jsou

— 19. že jste vy všickni obrátili se v t-y
Trvanlivý.

4 M. 18,19. smlouvou t-ou a věčnou před H.
5M. '28,59. rozmnoží tvé rány veliké a t-é
2. 119,89. na věky slovo tvé t-é j.
Př. 12, 3. nebývá t. člověk v bezbožnosti

— 28, 2. t-é bývá panování
2id. 10,34. lepši zboží nebeské a t-é

Trvati.
1 M. 7,24. t-aly vody nad zemí za 150 dnů
— 8, 22. dokavadž země t. bude

2 M. 18,23. jestliže rozkážeť Bůh, budeš moci t. 
5M. lij  21. dokudž nebe t-á nad zemi
1 Sam.20,42. což jsme sobě přisáhli, nechť t-á až

na věky
— 26, 3. David t-aje na poušti

2 Sam. 7,29. aby t-1 na věky (dům služeb, tvého)
1 Par. 16,41. na věky t-á milosrdenství jeho;

2 Par. 5, 13. 7, 3. 20, 21. Ž. 118, 1. 
Job 2, 3. že podnes t-á v upřímnosti
— 9. ještě vždy t-áš v své upřímnosti?
— 14, 2. člověk utíká jako stín a net-á

2. 30, 6. na kratičko t-á v hněvě svém
— 33,11. rada H. na věky t-á
— 39, 5. bych věděl jak dlouho t. mám
— 49,13. člověk v slávě net-á
— 72, 5. dokudž slunce a měsíc t. bude
— 89,30. aby na věky t-alo símě jeho 

Př. 27,24. ne na věky t*á bohatství 
Kaz. 1, 4. ačkoli země na věky t-á

— 3,14* což činí Bůh, to t-á na věky 
—< 8, 3. aniž t-ej v zpouře

Iz. 5,11. t-ají při tom až do véčera

Jer. 32,14. do nádobí, aby t-ly za mnohá léta 
Dan. 8,13. dokudž toto vidění t. bude?
Joel 3,20. Juda na věky t. bude
Mat. 15, 32. tři dni t-ají se mnou; Mk. 8, 2.
Sk. 1,14. ti všickni t-li jednomyslně

11,23. aby v úmyslu srdce t-ali v Pánu
— 17,28. jím živi jsme a hýbeme se i t-áme

28, 30. Pavel t-al v hospodě své
Řím. 2, 7. kt. t-ajíce v dobrém skutku

— 11,22. dobrotivost, budeŠ-li t. v dobrotě
1 Tim. 4,16. sebe pilen i učení; v tom t-ej
— 5, 5. právě vdova a t-áť na modlitbách 

žid. 7,23. smrt bránila jim vždycky t.
— 9, 8. dokudž první stánek t-al

2 Petr 3, 4. všecko tak t-á od počátku stvoř.
1 Jan 2,17. kdož činí vůli Boži, tenť t-á na věky 
Zj. 4,11. pro vůli tvou t-ají i stvořeny jsou
— 17,10. na malou chvíli musí t.

Tryféna.
Řím. 16,12. pozdravte T-y a Tryfózy

Tryfóza.
Řím. 16,12. pozdravte Tryfény a T-y 

Tržený.
Iz. 30,13. bude vám jako zeď t-á padající

Tržiště.
Iz. 23,11. H. přikázal o t-šti, aby zkaženy

Třásti.
5 M. 24,20. když by t-sl olivy své 

Třásti se.
2 M. 19,18. t-la se všecka hora velmi hrubě 
Soud. 5, 4. t-la se země; 1 Sam. 14, 15.
1 Sam.14,15. země se t-a; ž. 68, 9. 77, 19.
2 Sam.22, 46. cizozemci t-li se v ohradách rvých 
Ezd. 10, 3. jenž se t-ou před přikáz. B. našeho 
Job 26,11. sloupové nebeští t-ou se
Ž. 18, 8. základové hor t-li se pro rozhněv.
— 104,32. pohledí na zemi, anať se třese
— 114, 7. třásla jsem se já země

Iz. 32,11. třestež se strachem, ó lhostejné!
— 66, 2. kdo třese se před slovem mým; 5. 

Jer. 4,24. hledím-li na hory, a aj, třesou se
— 8,16. země se třese; 10, 10.
— 49,21. t. se země; 50, 46. 51, 29. Joel 2, 10. 

Ez. 26,16. knížata pomořská třesouce se 
Dan. 6,26. aby t-li se před Bohem Daniel.
Joel 2, 1. nechť se třesou všickni obyvatelé 
Am. 8, 8. nad tím-liž by se net-la i země 
Nah. 1, 5. hory se t-ou před ním
Ab. 3, 7. t-li se kobercové země Madianské
— 10. viděly tě hory, t-ly se
— 16. všecken jsem se t-sl 

Mat. 27,51. a země se t-la
Luk. 8,47. ta žena, třesuci se přistoupila 
Sk. 9, 6. t-a se a boje se, řekl: Pane
— 16,29. (strážný žaláře) t-a se, vběhl k nim 

žid. 12,21. lekl jsem se, až se t-u
Jak. 2,19. ďáblové věří, avšak t-ou se

Třebas.
2 Sam. 19, 30. řekl: T. nechť všecko vezme
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Třenovní.
Job 29,17. yylamoval js. t. zuby nešlechetníka 
Př. 30,14. t. zubové jeho jsou nožové 

Třepení.
4 M. 15, 38. ať sobě dělají t. široké 

Třesení.
Ž. 2,11. veselte se s t-ím 
Ez. 12,18. vodu svou s t-ím pí!
Mich. 7,17. jako hadové s t-ím polezou z děr 
Mk. 5, 33. ta žena s bázní a t-ím 
Fil. 2,12. s bázní a s t-ím spasení konejte 

Třeskot.
Sof. 1,10. a t. veliký od pahrbků

Třetí.
1 M. 1,13. byl večer a bylo jitro, den t.
— 22, 4. t-ho dne pozdvihl Abraham oči
— 31,22. pověděno j. Lábanovi dne t-ho
— 34,25. dne t-ho, když největší bolest měli
— 40,20. v den t. učinil Farao hody
— 42,18. t-ho dne řekl jim Jozef

2 M. 19,11. ať jsou hotovi ke dni t-mu; 15.
v den t. sstoupí H. na horu

— 16. dne t-ho ráno, bylo hřímáni
3 M. 7,17. což z oběti zůstalo do t-ho dne;

19, 6.
— 18. kdo předce jedl maso dne t-ho;

19, 7.
4 M. 22,28. že již po t. mne biješ?
5 M. 14,28. léta t-ho oddělíš všecky desátky 
Joz. 3, 2. t-ho dne správcové šli prostř. stanů
1 Sam.30,13. že jsem stonal, již tomu dnes t. den
2 Sam. 1, 2. dne t-ho přišel jeden z vojska
1 Kr. 12, 5. odejděte a t-ho dne navraťté se
2 Kr. 18,10. vzali Samaří léta t-ho; 17, 5.
— 19,29. t-ho teprv roku sejte a žněte 

Iz. 19,24. bude Izrael jako t. z nich 
Ez. 21,14. po druhé i po t. přijde meč 
Dan. 5,16. t-ím v království po mně budeš 
Oz. 6, 2. dne t-ho vzkřísí nás a budeme živi 
Zach. 13, 8. dvě částky vyhlazeny, a t. za

nechána
Mat. 20,19. ále t-ho dne z mrtvých vstane
— 26, 44. modlil se po t. touž řeč říkaje 

Luk. 13, 32. t-ho dne dokonám
Jan 2, 1. t-ho dne stala se svadba v Káni
1 Kor. 15, 4. vstal z mrtvých t-ho dne
2 Kor. 12, 2. byl vtržen až do t-ho nebe

— 13, 1. toto po t. jdu k vám
Třetina.

Ez. 5, 2. ostatní t-u rozptyl u vítr 
Zj. 8,12. udeřena j. t. slunce a t. měsíce 

t. dne nesvítila, též i noci
— 9,18. zmordována j. t. lidu
— 12, 4. jehož ocas strhl t-u hvězd s. nebe

Tři.
1 M. 6,10. zplodil Noé t. syny; 9, 19.
— 18, 2. t. muži stáli naproti němu
— 6. spěšně t. míry mouky bělné zadělej
— 40,10—19. t. ratolesti, t. révové, t. dnové

t. košové

1 M. 42,17. dal je do vězeni za t. dni 
2M. 2, 2. kryla ho za t. měsíce; Sk. 7, 20. 

žid. 11, 23.
— 3,18. nechť jdeme cestou tři dnů na

poušť; 5, 3. 8, 27.
— 10,22. tma přehustá za t. dni; 23.
— 15, 22. t. dni po poušti, nenalezli vod 

3M. 27, 6. za děvče t. loty střibra (výplaty)
4 M. 35,14. t. města dáte před Jordánem,

též t. v zemi Kanan.; 5 M. 4, 41.
5 M. 17, 6. v ústech dvou neb tři svědků; 19,15.

Mat. 18, 16. 2 Kor. 13, 1.
— 19, 2. oddělíš t. města; 7. 9.
— 3. rozdělíš na t. díly krajinu

Joz. 1,11. po t-čh dnech půjdete přes Jord. 
tento

1 Sam.30,12. nic nejedl ani nepil t. dni a t  noci
2 Sam. 6,11. truhla v domě Ob. za t. měsíce
— 18,14. Joáb vzav t. kopí do ruky
— 21, 1. hlad za dnů Davidových t. léta
— 23,13. t. z 30 předních přišli k Davidovi

do jeskyně Adulam
— 23. oněm třem se nerovnal
— 24,13. abys za U měsíce utíkal; t. dni mor

1 Kr. 10, 22. ve třech letech vracely se lodí
2 Kr. 17, 5. ležel u Samaří t. léta 
Job 2,11. uslyšeli t. přátelé Jobovi 
Fř. 30,15. t. věci nebývají nasyceny
— 18. t. věci skryty jsou přede mnou
— 21. pode třemi věcmi pohybuje se země
— 29. t. věci udatně vykračuji

Ez. 14,14. by byli u prostřed ni tito t. muži 
Dan. 3,23. ti t. muži padli do peci ohnivé
— 24. zdaliž jsme neuvrhli tři mužů
— 10, 2. kvílil jsem za t. téhodny dnů; 3.
— 11, 2. ještě t. králové kralovati budou 

Jon. 2, 1. t. dni a t. noci; Mat. 12, 40.
— 3, 3. Ninive veliké, cesty tří dnů

Mat. 13,33. zadělala ve třech měřicích mouky
— 15,32. t. dni trvají se mnou; Mk. 8, 2.
— 17, 4. uděláme t. stánky; Mk. 9, 5. L. 9,33.
— 18,20. kdežkoli shromáždi se dva neb t. 

Luk. 1,56. zůstala Maria s ni za t. měsíce
— 2, 46. po t-ch dnech, že nenalezli jej

v chrámě
— 4,25. zavříno bylo nebe za t. léta
— 13, 7. aj, po t. léta přicházím 

Sk. 9, 9. za t. dni nevida a nejedl
— 20,31. že jsem po t. léta nepřestával
— 28,17. po t-ch dnech svolal přední z Ž. 

Jak. 5,17. nepršel déšť za t. léta
1 Jan 5, 7. t. svědectvi vydávají na nebi 

ti t. jedno jsou; 8.
Zj. 21,13. od vých. brány t ,  od půlnoci t  atd.

Tři sta.
1 M. 5,22. Enoch t. s. let (chodil s Bohem)
— 6,15. tři set loktů dlouhost korábu
— 14,14. služebníků t. s. osmnáct
—■ 45, 22. Beniaminovi dal t. s. stříbrných 

Soud. 7, 6. t. s. mužů, kt. chlemtali; 8, 4.
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Soud. 7, 8. toliko t. sta mužů zanechal
— 15, 4. Samson nalapal t  s. lišek

2 Sam.21,16. jehož kopí hrot vážil t. s. lotů oceli
1 Kr. 11, 3. Šalomon měl ženin t. s.
2 Kr. 18,14. t. s. centnéřů stříbra
1 Par. 11,11. pozdvihl kopí proti třem stům 
Est. 9,15. zmordovali v Susan t. s. mužů 
Mk. 14, 5. (mast) za t. s. peněz; Jan 12, 5.

Tři tisíce.
2 M. 32,28. padlo v ten den z lidu na t. t. mužů 
Joz. 7, 3. okolo tři t-ů mužů nechť vstoupí

— 4. vytáhlo z lidu okolo tři t. mužů 
Soud. 15,11. vyšlo t. t. mužů Juda k Samsonovi
— 16,27. na vrchu okolo tří t. mužů a žen 

1 Sam. 13, 2. Saul vybral t. t. z Izraele
— 24, 3. t  t. mužů vybraných; 26, 2.

1 Par. 29, 4. t. t. centnéřů zlata z Ofir
2 Par. 4, 5. t. t. tun v se beroucí (moře měď.) 
Sk. 2,41. připojilo se duši okolo tři t-ů

TříbitL
Iz. 30,28. aby t-il národy, až by v nic 
Luk. 22,31. aby vás t-il jako pšenici

Třída.
Neh. 12,24. k oslavováni Boha, t. proti t-ě
— • 13,30. ustanovil jsem t-y kněžím a Lev. 

Luk. 1, 5. kněz Žachariáš, z t-y Abiášovy
— 8. úřad konal v pořádku t-y své

Třidcatero.
Soud. 14,12. dám vám t  roucho proměnné

Třidcátý.
Mat. 13, 8. užitek t.; 23. Mk. 4, 8. 20. 

Třidceti.
1 M. 6,15. t. loktů ;1 Kr. 6, 2. 7, 2. 6. 23.
— 41,46. v t. letech; 2 Sam. 5, 4. Luk. 3, 23.

2 M. 21, 32. t  lotů stříbra; 3 M. 27, 4.
4 M. 20,29. t. dní; 5 M. 34, 8. Dan. 6, 7.
Soud. 10, 4. t. synů;

12, 9. t. synů a t. dcer, t. žen;
14. t. vnuků;

14,11. t. tovaryšů;
12. t. čechlů;.

2Kr. 18,14. t. centnéřů zlata
Zach. 11,12. 13. t. stříbrných; Mat. 26, 15.

27, 3. 9.
Jan 6,19. honů 1.

Třikrát.
2 M. 23,14. t. slaviti mi budeš svátek

— 17. t. v roce; 34, 23. 24. 5 M. 16, 16. 
4M. 22,32. proč jsi bil oslici svou po t.

— 24,10. dobrořečil jsi jim již po t.
Soud. 16,15. již jsi mne po t. oklamal
1 Sam.20,41. David poklonil se t. 
lK r. 9,25. obětoval každého roku t
— 17,21. roztáh se nad ditětem po t.

2Kr. 13,18. střelil po t., potom tak nechal
— 19. jen po t. porazíš Syrské

Job 33,29. to dělá Bůh dvakrát i t. při člo
věku

Dan. 6,10. t. za den klekal na kolena
— 13. t. za den modlívá se modlitbou svou

Mat. 26,34. t. mne zapříš; 75. Mk. 14, 30. 72.
Luk. 22, 34. 61. Jan 13, 38.

Sk. 10,16. to se stalo po t ;  11/ 10.
2 Kor. 11,25. t. metlami mrskán, t. jsem tonul
— 12, 8. za to t. jsem Pána prosil

Tříletý.
1 M. 15, 9. jalovici t-ou, kozu t-ou, skopce

t-ého
Iz. 15, 5. srdce mé řve jako jalovice t-á 
Jer. 48,34. křičeti budou jako jalovice t-á 

Třírohý.
2 Par. 4,16. též lopaty a vidličky t-é zdělal Ch.

Třísně.
Iz. 38,12. jako tkadlec od t-í odřeže mne 

Tříšti se.
Kaz. 12, 3. v ten den, v kt. se t. b. strážní 

Třpytící se.
Iz. 54,14. brány tvé z kameni t-ího se 
Nah. 3, 3. jezdec vyzdvihne t. se meč

Třtí.
Job 8,11. zdali roste t. bez bahna?
— 40,16. léhá mezi t-ím a bahnem

Iz. 35, 7. v pelešech jejich tráva, t. a sítí
Třtina.

Iz. 42, 3. t-y nalomené nedolomí; Mat. 12, 20.
— 58, 5. aby svěsil jako t. hlavu svou 

Jer. 6,20. k čemuž mi vonná t  ze země?
Ez. 27,19. t-u vonnou obě směňovali
Mat. 11, 7. t-u-li větrem se klátící? Luk. 7, 24.
— 27,29. dali t-u v pravou ruku jeho
— 30. brali tu t-u a bili je j; Mk. 15, 19. 

Zj. 11, 1. dána mi t., podobná prutu
— 21,15. měl t-u zlatou, aby změřil město
— 16. naměřil města t-ou 12000 honů

Třtinový.
2 Kr. 18,21. nyní spolehl jsi na hůl t-ou 
Ez. 29, 6. jste holi t-ou domu Izraelskému

Tsin.
4 M. 13,22. od pouště T. až do Rohob
— 20, 1. všecko množství na poušť T.
— 27,14. na poušti T.; 33, 36. 5 M. 32, 51.
— 34, 3. strana polední — poušť T.

Tu.
1 M. 28,17. t. j. brána nebeská 
1 Kr. 8,29. o němž jsi* řekl: tuť bude jm. mé 
Job 38,11. t. skládá ti budeš dutí vlnobití 
ž. 45,13. tuť i TýrŠtí s dary
— 118,21. tuť já tě oslavovati budu
— 132,14. tuť přebývati budu
— 17. tuť způsobím, aby zkvetl roh D.

Zj. 14,12. tuť j. trpělivost svátých
t. jsou ti, k t  ostřihají přikázaní

TubaL
1 M. 10, 2. 1 Par. 1, 5. Iz. 66, 19. Ez. 27, 13. 

32, 26. 38, 3. 39, 1.
Tubalkain.

1 M. 4,22. T., řemeslník všel. díla od mědi
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Tučnost.
1 M. 27,28. dejž tobě Bůh z t-i zemské
— 39. v t-ech země bude bydleni tvé 

Soud. 9, 9. oliva: opustě svou t. půjdu?
2. 36, 9. t-i domu svého rozvlažováni
— 65,12. Slepě je tvé kropi t-i

Řím. 11,17. učiněn jsi účastník t-i olivy
Tučný.

1 M. 49,20. t. bude pokrm jeho 
1 Sam.28,24. tele t-é; Luk. 15, 23. 27. 30.
Neh. 8,10. jezte t-é věci a píte sladké 
2. 22,30. skláněti se všickni t-i země
— 66,15. zápaly t-ých beranů obětovati
— 78,31. a zbil t-é jejich

Iz. 5,17. ostatky těch t-ých jisti budou
— 25, 6. učiní hody z věci t-ých 

Ez. 34,14. pastvou t-ou pásti se budou
— 16. t-ou a silnou zahladím
— 20. souditi mezi dobytčetem t-ým a
— 39,18. volků, všecko t-ých Bázanských 

Zj. 18,14. všecko t-é a krásné odešlo od tebe
Tučnější.

Zach. 11,16. což t-iho j., jisti bude
Tudíž.

1 M. *50,24. já t. umru 
2M. 17, 4. již t. ukamenuji mne 
1 Kr. 12,26. t. by se navrátilo královstvi toto
3 Jan 14. mám naději, že tě t. uzřím 

Tuhý.
1 M. 30, 8. t-é jsem odpory měla s sestrou 
2M. 10,19. vítr západní t. velmi

— 19,16. zvuk trouby velmi t.
Job 41,15. srdce jeho t-é j. jako kámen 

tak t-é jako úlomek žernovu 
Iz. 27, 8. nepřítele zachvátil větrem t-ým 
Jer. 4,11. vítr t. z míst vysokých jde 
Ez. 1, 4. vítr t. přicházel od půlnoci 
Sk. 15,39. vznikl mezi nimi t. odpor

Tuk.
1 M. 4, 4. Abel obětoval z t-u stáda
— 45,18. jisti budete t. země této

2 M. 29,13. vezmeš všecken t.; 22. 3 M. 7, 3. 
3M. 3,16. všecken t. Hospodinu bude; 4, 26.

31. 35. 6, 12. 7, 31. 8, 16. 9, 10. 20.
24. 16, 25. 17, 6.

— 17. t-u a krve neb. jisti; 7, 23. násl.
— 6,12. t. pokojných oběti; 1 Kr. 8, 64.

2 Par. 7, 7.
— 7,24. t. mrtvého a t. udáveného
— 8,20. pálil Mojžíš hlavu, kusy i t

5 M. 32,15. t-em jsi obrostl
Soud. 3,22. zavřel se t-em meč
1 Sam. 2,15. prvé než t. zapalovali
— 16. nechť je prvé zapálen t.
— 15,22. lépe nežli t. skopců přinášeti 

Job 15,27. přiodil tvář svou t-em
— 36,16. stůl tvůj t-em oplývající 

2. 17,10. kt. t-em svým zarostli
— 37,20. jako t. beranů s dýmem mizí
— 63, 6. jako t-em sytila by se duše má

2. 73, 7. vysedlo t-em oko jejich
— 119,70. zbřidlo jako t. srdce jejich

Př. 15,30. pověst dobrá t-em naplňuje kosti
Iz. 1,11. syt jsem t-ů krmných hovad
— 34, 7. prach jejich t-em se omastí
— 43,24. ani t-em oběti svých zavlažil
— 55, 2. nechť se kochá v t-u duše vaše
— 58,11. kosti tvé t-em naplní

Ez. 34, 3. t. jídáte, a vlnou se odíváte
Tulák.

1 M. 4,12. t-em a běhounem budeš; 14.
4M. 14,33. budou t-ci na poušti 40 let
— 32,13. aby byli t-ci na poušti za 40 let 

Soud. 9, 4. sobě najal služebníky, t-y
Job 15,23. bývá i t-em, chleba hledaje 
2. 109,10. buďtež t-ci synové jeho 
Oz. 9,17. budou t-ci mezi pohany 
Sk. 19,13. pokusili se někteří z Židů t-ů

Tuna.
lK r. 7,26. (moře slité) 2000 tun v se bralo
2 Par. 4, 5. moře slité 3000 tun v se beroucí 
Ezd. 7,22. až do 100 tun oleje
Luk. 16, 6. a on řekl: Sto tun oleje

Tupiti.
Řím. 2, 1. to též činíš, což t-iš
— 14, 4. kdo jsi, abys t-il cizího služeb.?

1 Koř. 11,22. čili církev Boži t-ite?
Jak. 4,12. ty kdo jsi, ježto t-iš jiného? 

Tupost.
5M. 28, 28. rani tě Hospodin t-i srdce

Tusiti.
Job 5, 3. hned jsem zle t-il příbytku jeho 
—* 40,18. t-i sobě, že požře Jordán v ústa

Tuto.
Mat. 12,41. víceť nežli Jonáš t.; Luk. 11, 32.
— 42. viceť t. nežli Šalomoun; Luk. 11,31.
— 17, 4. dobré j. nám t. býti; Mk. 9, 5.
— 24,23. aj, t-ť j. Kristus, aneb tamto 

26,36. poseďtež t ,  ažť pomodlím se
— 28, 6. neníť ho t.; neboť vstalť j.

Luk. 17,21. aniž řeknou: Aj, t., aneb aj, tamto
Tuze.

1 M. 31,36. t. se domlouval na Lábana 
Soud. 8, 1. t  se na něj domlouvali 
Est. 9,31. aby t. drželi dny ty Purim 
Pláč 1,14. t. svázáno j. jho přestoupeni m.

t. splet, houžve připadly na hrdlo 
Luk. 23,10. před. kněži t. na něj žalujíce

Tvárnost.
2M. 24,17. t. slávy H. byla na vrchu hory
1 Sam. 16, 7. nehleď na t. jeho a na zrůst 
Job 4,16. t. jen byla před očima mýma 
Ez. 1,26. na pohleděni jako t  člověka
2 Kor. 5,12. kt. se v t-i chlubí, a ne ▼ srdci 
Fil. 1,18. buď v samé t-i, buď v pravdě 
KoL 2,23. kt. mají sic t  moudrosti 
ITes. 5,22. od všeliké zlé t-i se varujte
Zj. 4, 7. třetí zvíře mající t  člověka

51
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Tvárný.
Gal. 6,12. kt. chtějí t-í býti podlé těla 

Tvář.
1 M. 3, 8. skryl se Adam před t-i H. Boha
— 19. v potu t-i své chléb jisti budeš
— 4, 5. opadla t. jeho
— 6. proč j. opadla t. tvá?
— 14. před t-í tvou skrývati se budu
— 16. odšed Kain od t-i H-ovy
— 17, 3. padl Abram na t. svou; 17.
— 24,47. dal jsem náušnice na t. její
— 31, 2. a viděl t. Lábanovu, a aj, nebyla
— 32,30. jsem viděl Boha t-í v t.
— 33,10. poněvadž jsem viděl t. tvou

jako bych viděl t. Boží
— 41,40. líbati bude t. tvou všecken lid
— 42, 6. skláněli se před ním t-í až k zemi
— 43, 31. umyv t. svou, vyšel zase 

2M. 3, 6. zakryl Mojžíš t. svou
— 10,10. zlé j. před t-i vaší

28. varuj se, abys více neviděl t-i mé 
v kt, den uzříš t. mou, umřeš

— 29. neuzřímť více t-i tvé
— 25,20. t-i jejich obráceny jednoho k druh.

k slitovnici budou t-i cherubínů
— 33,11. mluvíval H. k Mojžíšovi t-i v t.
— 14. t. má předcházeti vás bude
— 15. nemá-liť předcházeti nás t. tvá
— 19. šlo před t-í tvou všecko dobré
— 20. nebudeš moci viděti t-i mé; 23.
— 34, 6. pomíjeje H. t. jeho, volal: H.
— 29. že by se stkvěla kůže t-i jeho; 30. 35.
— 33. Mojžíš měl zástěru na t-i své 

3M. 9,24. zkřikli a padli na t-i své
— 17,10. t. svou proti člov. tomu; 20,3.5.6.
— 26,17. zuřivou t. svou proti vám 

4M. 6,25. osvěť H. t. svou nad tebou
— 26. obratiž H. t. svou k tobě
— 14, 5. padli na t-i své; 16, 4. 20, 6.

5M. 5, 4. t-í v t. mluvil H. s Vámi na té hoře
— 7,10. v t. jeho odplatíť jemu
— 31* 17. skryji t. svou od nich; 18. 32, 20.
— 33,10. klásti budou kadidlo před t-i tvou
— 34,10. Mojžíše znal H. t-í v t.

Joz. 2, 9. oslábli obyvatelé před t-í vaší 
Soud. 6,22. anděla Hospodinova t-i v t.
1 Sam. 1 ,18. a t  je jí nebyla více smutná
— 13,12. a t-i H-ově nemodlil jsem se
— 20, 41. pad. na t., poklonil se; 1 Par. 21,16.
— 25,23. padla před Davidem na t. svou
— 28,14. sehnuv se t-i k zemi, poklonil se 

2Sam.l4,22. padl Joáb na t  svou k zemi
— 24. ale t-i mé ať nevidí
— 33. poklonil se na t. svou až k zemi
— 18,28. pokloniv se králi t-i svou až k zemi

1 Kr. 1,31. naklonivši hlavy t-i k zemi
— 18, 7. Abdiáš padl na t  svou
— 42. sklonil t. svou ku kolenům
— 19,13. Eliáš zavinul t. svou pláštěm svým

1 Kr. 21, 4. odvrátiv t. svou, ani chleba nejedl
2 Kr. 4,29. polož hůl mou na t. dítěte; 31.
— 8* 11. proměniv muž Boží t. svou
— 20, 2. obrátil t. svou k stěně a modlil se

1 Par. 12, 8. jichžto t-i byli jako t-i lvové
2 Par. 3,13. byli t-í svou obráceni do domu
— 6, 42. neodvracejž t-i od pomazaného
— 7, 3. padše t-í k zemi, klaněli se
— 20,18. sklonil se Jozafat t-í k zemi 

Ezd. 9, 6. stydím se pozdvihnout t-i své k tobě 
Neh. 8, 6. poklonu učinili H. t-í k zemi
Est. 7, 8. a hned t. Amanovu zakryli
Job 2, 7. vyšed satan od t-i Hospodinovy
— 4,15. duch před t-i mou šel
— 16. ale neznal jsem t-i jeho
— 11,15. tedy jistě pozdvihneš t-i své
— 13,24. proč t. svou skrýváš?
— 15,27. přiodil t. svou tukem
— 22,26. pozdvihna k Bohu t-i své
— 24,15. šetří soumraku, a t. zakrývá
— 33,26. patřiti bude t-í ochotnou
— 34,29. když skryje t. svou, kdo jej spatří
— 37,11. na t-i okršlku zemského
— 40, 8. t. jejich zavěž v skrytě

Ž. 6, 8. seškvrkla se zámutk. t. má; 31, 10.
— 10,11. Bůh skryl t  svou
— 13, 2. dokudž t. svou skrývati budeš
— 17,15. v spravedlnosti spatřovati t. tvou
— 22,25. aniž skrývá t-i své od něho
— 24, 6. toť j. národ hledajících t-i tvé
— 27, 8í hledejte t-i mé

t-i tvé, H., hledati budu
— 9. neskrývejž t-i své; 102, 3. 143, 7.
— 30* 8. jakž jsi skryl t. svou, byl jsem
— 31,17. osvěť t. svou nad sl. svým; 119,135.
— 42, 6. vyznávati hojné spasení t-i (Boží)
— 12. onť j. hojné spaseni t-i mé; 43, 5.
— 44,16. hanba t-i mé přikrývá mne
— 25. pročež t. svou skrýváš; 88, 15.
— 51,11. odvrať t  svou přísnou
— 13. nezamítej mne od l-i své
— 69, 8. stud přikryl t. mou
— 18. neskrývej t-i své od služ. svého
— 84,10. viz t. pomazaného svého
— 89,15. a pravda předcházejí t. tvou
— 96,13. před t-í H-a; neboť se béře
— 104,15. aby se stkvěla t. od oleje
— 29. když skrýváš t. svou, rmoutí se
— 30. obnovuješ t. země
— 105, 4. hledejte t-i jeho ustavičně
— 132,10. neodvracejž t-i pomazaného svého
— 139, 7. kamž bych před t-í tvou utekl 

Př. 21,29. bezbožný zatvrzuje t  svou
— 25,23. t. hněvivá jazyk utrhající
— 27,19. u vodě t  proti t-i se ukazuje 

Iz. 3,15. t-e chudých zahanbujete
— 6, 2. dvěma zakrýval ti svou
— 8,17. H. skryl t. svou od domu Ják.
— 50, 6. t-i své neskrývám od pohanění
— 7. nastavuji t-i své
— 54, 8. skryl jsem t. svou na maličko
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Iz. 59, 2. že skryl t. před vámi, aby neslyšel
— 64, 7. když jsi skryl t. svou před námi 

Jer. 3,12. neoboří se t. má zuřivá na vás
— 4, 1. odejmeŠ-li ohavnosti své od t-i mé
— 5, 3. tvrdší jsou t-e jejich než skála
— 21,10. postavů jsem zuřivou t.
— 32,31. tak že sklidím je od t-i své
— 33, 5. skryl jsem t. svou od města
— 44,11. obracím t. svou proti vám k zlému 

Ez. 1, 6. po čtyřech t-ích jednokaždé mělo
— 2, 4. k synům nestydaté t-i posílám tě
— 4, 3. zatvrď t. svou proti němu
— 10,14. čtyři t-i mělo každé (zvíře)
— 14, 8. obrátím t. svou hněvivou
— 15, 7. postavím t. svou hněvivou proti
— 38,20. se pohnou před t-í mou ryby moř.
— 39,23. jsem skryl t. svou před nimi; 24.
— 29. aniž skryli více t-i své před nimi
— 41,18. cherubín měl dvě t-e
— 19. t. lidskou na proti palmě

Dan. 1,13. nechť se spatří před tebou t-e naše
— 15. spatříno j., že t-e jejich krásnější
— 9,17. zasvěť t. svou nad svatyní svou 

Mal. 1, 8. daruj knížeti, přijme-li t. tvou 
Mat. 6,16. pokrytci pošmuřují t-i svých
— 17. když se postíš, t. svou umej
— 17, 2. zaskvěla se t. jeho jako slunce
— 18,10. andělé jejich hledí na t. Otce mého
— 26,39. padl na t. svou, modle se
— 67. tedy plili na t. jeho

Mk. 14,65. počali někteří t. jeho zakrývati 
Luk. 5,12. padl na t., prosil
— 7,27. posílám anděla svého před t-í tvou
— 9,29. učiněna j. t. jeho proměněná
— 17,16. padl na t. k nohám jeho
— 22,64. bili v t. a tázali se
— 24, 5. když sklonily t-i své k zemi 

Jan 5, 37. ani (jste) t-i jeho neviděli
— 11, 44. t. jeho šatem byla obvinuta 

Sk. 3,19. časové rozvlažení od t-i Páně
— 6,15. viděli t. jeho, jako t. anděla
— 20,25. vím, že již více neuzříte t-i mé

1 Kor. 13,12. nyní v zrcadle, tehdáž t-í v t.
2 Kor. 3, 7. nemohli patřiti v t. Mojžíšovu

— 13. Mojžíš kladl zástěru na t. svou
— 18. my odkrytou t-í slávu P. spatřujíce
— 4, 6. známosti slávy Boží v t-i Ježíše 

Kol. 2, 1. kteříž koli neviděli t-i mé
2 Tes. 1, 9. kt. pomstu ponesou od t-i Páně 
Žid. 9,24. aby přítomný byl t-i Boží za nás 
Zj. 1,16. t. jeho jako slunce, když jasně
— 6,16. skrejte nás před t-í toho, na trůnu
— 7,11. padli před trůnem t-i své; 11, 16.
— 9, 7. t-i jejich jako t-i lidské
— 10, 1. t. jeho jako slunce

20,11. před jehož t-i utekla země
— 22, 4. t. jeho vidě ti budou

Tvor.
Jer. 7,18. pekly koláče t-u nebeskému
— 44,17. 18. 19. 25. kadíce t-u nebeskému

Tvořiti.
Iz. 45, 7. kt. formuji světlo, a t-ím tmu 

působím pokoj a t-im zlé 
Tvrdě.

1 M. 42, 7. t. mluvil k nim; 30.
3 M. 25, 43. nebudeš panovati nad ním t.; 46,53. 
1 Sam.20,10. jestliže odpoví tobě otec tvůj t.?
1 Kr. 12,13. odpověděl lidu t.; 2 Par. 10, 13.
Ž. 31,19. (mluví) proti spravedlivému t.
Př. 18,23. bohatý odpovídá t.
Dan. 8,18. usnul jsem t., leže na zemi

Tvrditi.
Mat. 4,21. uzřel jiné, ani t-í síti; Mk. 1, 19. 
Řím. 3, 31. nýbrž zákon t-íme 

Tvrdo.
Sk. 9, 5. t-ť pr. ostnům se zpěčovati; 26, 14.

Tvrdočelný.
Ez. 3, 7. všecken dům Izraelský j. t.

Tvrdost.
5M. 9,27. nepatřiž na t. lidu tohoto 
Mat. 19, 8. pro t. srdce; Mk. 10, 5. 16, 14.
Mk. 3, 5. zarmoutiv se nad t-í srdce jejich 
Řím. 2, 5. podlé t-i své shromažďuješ hněv 

Tvrdošíjně.
Ž. 75, 6. aniž mluvte t.

Tvrdošíjný.
5M. 9,13. jistě lid t. jest 
Oz. 4,16. jako jalovice t-á 
Sk. 7,51. t-í a neobřezaného srdce 
Tit. 3, 3. byliť jme i my někdy t-í 

Tvrdý.
1 M. 2,21. t. sen; 1 Sam. 26, 12.
2 M. 32, 9. lid t-é šíje; 33, 3. 5. 34, 9. 5 M. 9,6.
1 Sam.25, 3. muž její byl t. a zlých povah
1 Kr. 12, 4. polehč služby t-é; 2 Par. 10, 4.
— 14, 6. poslán jsem k tobě s řečí t-ou

Ž. 60, 5. ukazoval jsi lidu svému t-é věci 
Př. 13,15. cesta převrácených j. t-á 
Pis. 8, 6. t-á jako hrob horlivost 
Iz. 21, 2. vidění t-é j. mi ukázáno 
Ez. 3, 8. učinil jsem tvář tvou t-ou 
Jan 6,60. řekli: t-áť j. tato řeč 
Juda 15. aby trestal ze všech t-ých řeči

Tvrdli.
2 Sam.19, 43. t. byla řeč mužů Judských 
Jer. 5, 3. t. jsou tváře jejich než skála

Tvůj, tvá, tvé.
1 Kr. 20, 4. tvůj jsem i všecko, což mám 
ž. 119,94. t-ť jsem já, zachovávejž mne 
Iz. 63,19. my tvoji jsme od věků
Jan 17, 6. tvojiť byli, a mně jsi je dal 
Sk. 5, 4. zdaliž nebylo tvé, kdy bys ho byl

Ty.
2 Sam.12, 7. řekl Nátan: t. jsi ten muž
2Kr. 3,13. co mně do tebe? Jdi k prorokům 
Ezd. 10, 4. na tobě jest ta věc 

my budeme při tobě 
Job 18, 4. pro tebe opuštěna bude země?
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2. 23, 4. nebo ty se mnou jsi
Iz. 4, 1. toliko ať po tobě se jmenujeme
Luk. 7,19. ty-li jsi ten, kt. přijíti má?

Tyatirský.
Sk. 16,14. šarlaty prodávala v městě T-ých 
Zj. 2,18. andělu T-é církve piš; 24. 

Tyatirus.
Zj. 1,11.

Týden (téhodne).
1 M. 29,28. udělal tak a vyplnil t. její
2 M. 34,22. slavnost t-ú; 5 M. 16,10. 2 Par. 8,13. 
4M. 28,26. vyplníc t-y vaše
Jer. 5,24. t-ů nařízených ke žni ostříhá 
Dan. 9,25. bude t-ů 7, potom t-ů 62.
— 26. po t-ech 62 zabit bude Mesiáš 

Luk. 18,12. postím se dvakrát do t-e 
Mat 28, 1. na první den toho téhodne

Tychikus.
Sk. 20, 4. Ef. 6, 21. 2 Tim. 4, 12. Tit. 3, 12. 
Kol. 4, 7. o věcech mých oznámí vám T. 

Tykev.
1 Kr. 6,18. nápodobné t-ím planým; 7, 24. 
2Kr. 4,39. nasbíral t-í plnou sukni

Tykevný.
Iz. 1, 8. jako chaloupka v zahradě t-é

TýL
3M. 5, 8. natrhne hlavy naproti t-u jeho

Týr. Viz: Týrus. 
Tyran.

Iz. 13,11. vysokomyslnost t-ů snížím 
Sk. 19, 9. kázání čině v škole nějakého T-a

Tyratský.
1 Par. 2,55. čeledi T-ých

Tyrský.
2 Sam. 5,11. Chíram, král T.; 1 Kr. 5, 1. 7. násl.

1 Par. 14, 1. 2 Par. 2, 3. 11. 
lK r . 7,13. 14. Chíram, obyvatel T., řemeslník
1 Par. 22, 4. přiváželi T-ští dříví cedrového;

Ezd. 3, 7.
2 Par. 2,14. otce pak měl T-ého
Neh. 13,16. T-Ští, kt. bydlili v Judstvu 
2. 45,13. tuť i T-Ští s dary
— 83, 8. s obyvateli T-ými spojili se
— 87, 4. Filistinské a T-é i Mouřeníny

Jer. 25,22. napájel jsem všecky krále T-é
— 27, 3. potom pošli ku králi T-ému 

Ez. 28, 2. rci vývodovi T-ému
— 12. vydej se v naříkáni nad král. T-ým 

Joel 3, 4. co vy máte proti mně, ó T-ští 
Am. 1,10. pošli oheň na zeď T-ou
Mat 15,21. Ježíš bral se do krajin T-ých
Mk. 7,31. vyšed z končin T-ých, přišel k moři.
Sk. 12,20. Heródes rozzlobil se proti T-ým 

Týrus. Týr.
2Sam.24, 7. přišli ku pevnosti T-u
1 Kr. 7,13. povolal Chírama z T-u
— 9,12. Šalomoun dal Chiramovi z T-u

20 měst
Iz. 23, 1. břímě T-u: kvělte lodi mořské
— 5. žalostiti nad pověstí o T-u
— 8. kdo že to usoudil proti T-u
— 15. v zapomenutí bude T.; 17.

Jer. 47, 4. aby zahladil T. a Sidon
Ez. 26, 2. T. o Jeruz. říká: Dobře se stalo
— 3. aj, já proti tobě, ó T-e! 4. 7.
— 27, 2. vydej se nad T. v naříkáni
— 32. které město podobné T-u
— 29,18. mzdy nemá z T-u

Oz. 9,13. Efraim, jakýž vidím T., vštípen
Am. 1, 9. pro trojí nešlechetnost T-u
Zach. 9, 2. dosáhne do T-u i Sidonu
— 3. vystavěltě sobě T. pevnost

Mat. 11,21. kdyby v T-u divové ti; Luk. 10, 13.
— 22. T-u lehčeji v den soudný; L. 10,14. 

Mk. 3, 8. i ti, kt. byli okolo T-u
— 7,24. odšel do končin T-u

Sk. 21, 3. připlavili jsme se do T-u
Týti.

1 Sam. 2,29. abyste tyli prvotinami obětí
Tytýž.

Mal. 3,16. kt. se bojí H., t. mluvili jeden k dr.
Týž, táž, též.

2M. 12,46. v témž domě jisti jej budeš
—■ 18,11. touž věcí, kt. se vyvyšovali

Job 31,15. hned v životě jeden a t
Ž. 78,41. t. i t. navracujíce se, pokouš. B.
Mat. 21,36. učinili jim t ;  Luk. 10, 37.
— 26, 44. po třetí touž řečí říkaje; Mk. 14,39. 

Luk. 23,40. ježto jsi v témž potupení?
1 Kor. 10, 3. všickni t. pokrm duchovní jedli
— 4. všickni t. nápoj duchovní pili

U.
Ubezpečený.

Ez. 30, 9. aby přestrašili Mouřen. zemi u-ou 
Ubezpečiti se.

Job 3,26. aniž jsem se u-il 
Ubičovaný.

Mk. 15,15. dal jim Ježíše u-ého, aby byl 
Ubičovati.

Mk. 10,34. u-uji ho a upliji i zabiji 
Luk. 18, 33. u-ujíce zamorduji jej

Ubírá ti se.
Luk. 10,33. Samaritán jeden, cestou se u-aje 

Ubírávati se.
2. 42, 5. u-al jsem se s nimi do domu B.

Ubit.
2M. 22, 2. zloděj, u. jsa, umřel by 
Iz. 53, 4. že jest raněn, a u. od Boha

Ubiti.
2 M. 21,12. kdo by ubil člověka; 4 M. 35, 16.
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2M. 21,20. když by ubil kdo služebníka
1 Kr. 20,35. řekl z rozkazu Božího: Ubi mne; 37.
Př. 17,10. nežli by blázna stokrát ubil
— 19,25. ubi posměvače, ať se hlupec dovtípí 

Iz. 27, 7. zdaliž jej tak ubil
jako ubil nepřítele jeho?

— 57,17. pro lakomství jeho ubil jsem jej
— 60,10. když v prchlivosti své ubiji tě 

Oz. 6, 1. ubil nás a uviže rány naše
Ubitý.

Př. 18, 8. slova utrhá ve jsou jako u-ých 
Ublížení.

Sk. 27,10. s u-ím a škodou toto plaveni bude
Ublížiti.

1 Sam.12, 4. aniž jsi u-il nám, aniž jsi co vzal 
2. 105,14. nedopustil žádnému u. jim
Sk. 25,10. Židům jsem nic neu-il
2 Kor. 7, 2. žádnémuť jsme neu-ili 
Gal. 4,12. nic jste mi neu-ili

Ubližovati.
Ez. 22,29. chudému a nuznému u-ují 
Zj. 11, 5. jimžto jestliže by kdo chtěl u.

Ubrocený.
Iz. 63, 1. ježto se béře v u-ém rouše z Bozra

Ubýti.
4M. 36, 3. tak z losu dědictví našeho ubude 
Soud. 21, 3. aby dnes u-lo jedno pokolení z Izr. 
1 Kr. 17,14. aniž oleje v nádobce té ubude; 16.

Ucítiti.
1 M. 27,27. jakž u-il Izák vůni roucha jeho 

Uctíti.
4M. 22,37. že bych tě náležitě u. nemohl?
2. 50,23. obětuje obět chvály, tenť mne u-í 
Iz. 43,23. obětmi svými neu-ils mne 
Mat. 15, 5. neu-il by otce svého neb mateře 
Jan 8,49. vy jste mne neuctili 
Jak. 2, 6. vy jste neu-ili chudého 

Uctivost.
2. 130, 4. aby u. k tobě zachována byla 
2id. 12,28. služme libě Bohu s vážn. a u-i 

Účastem
1 Kor. 9,10. naděje své má ú. býti
— 10,17. všickni jednoho chleba ú-i jsme 

2id. 2,14. i on též podobně ú. j. jich
— 12, 8. bez kázně, kt. všickni ú-i jsou

2 Petr 1, 4. abyste Božského přirození ú-i byli
Účastenství.

1 Kor. 1, 9. povoláni jste k ú. Syna jeho
2 Kor. 13,13. ú. Ducha sv. se všechněmi vámi

Účastnice.
1 Petr 5,13. ta církev, ú. vyvoleni vašeho

Účastník.
2. 45, 8. pomazal tě olejem veselé nad ú-y
— 119,63. ú. jsem všech, k t se boji tebe 

Mat. 23,30. nebyli bychom ú-ci ve krvi proroků 
ftim. 11,17. ú. kořene i tučnosti olivy
1 Kor. 9,23. abych ú. jeho byl
— 10,18. kt. jedí oběti, ú-i oltáře

lKor. 10,20. nechtělť bych, byste byli ú-i ďáblů
— 21. nemůžete ú-ci býti stolu Páně i

2 Kor. 1, 7. jakož jste ú-ci utrpení, tak i 
Ef. 5, 7. nebývejte ú-ci jejich
Fil. 1, 7. vás všecky ú-y milosti mně dané
1 Tím. 6, 2. dobrodiní Božího ú-ci
žid. 3, 1. bratří povolání nebeského ú-ci
— 14. ú-ci Krista učiněni jsme
— 6, 4. kt. ú-ci učiněni byli Ducha sv.
— 10,33. ú-ci učiněni byvše těch

1 Petr 5, 1. budoucí slávy ú.
Účastnost.

Kol.1 1,12. hodné ú-i losu svátých v světle 
Žid. 12,10. abychom došli ú-i svatosti jeho 

Učedlnice.
Sk. 9,36. byla u. v Joppen, Tabita 

Učedlník.
1 Par. 25, 8. metali losy, jakž mistr tak i u.
Iz. 8,16. zapečeť zákon mezi u-y mými 
Mat. 8,25. přistoupivše u-ci jeho zbudili je j
— 9,14. přistoupili k němu u-ci Janovi

proč u-ci tvoji se neposti; Mk. 2,18. 
Luk. 5, 33.

— 10, 1. svolav 12 učedlníků svých
— 24. neniť u. nad mistra; Luk. 6, 40.
— 25. dostiť j. u-u, aby byl; Luk. 6, 40.
— 42. číši vody studené ve jménu u-a
— 11, 2. Jan poslal 2 z u-ů svých; Luk. 7,18.
— 12, 1. u-ci jeho lačni jsouce, poč. vyní-

mati; Mk. 2, 23. Luk. 6, 1.
— 2. u-ci činí, čehož nesluší v sobotu
— 49. vztáhna ruku svou na u-y své
— 13,10. přistoupivše u-ci; 15, 23. 18, 1.
— 14,12. přišedše u-ci Janovi, vzali tělo
— 19. dával u-ům ty chleby; 15, 36. Mk. 6,

41. 8, 6. Luk. 9, 16. Jan 6, 11.
— 26. vidouce jej u-ci po moři jdoucího
— 15, 2. proč u-ci tvoji přestupuji
— 16,20. přikázal u-ům svým, aby žádnému
— 17, 6. to uslyšavše u-ci, padli na tváři
— 16. přivedl jsem ho u-ům tvým
— 19,13. u-ci přimlouvali jim; Mk. 10, 13.
— 20,17. Ježíš pojal 12 u-ů soukromí
— 21, 1. poslal dva u-y; Mk. 11,1. Luk. 19,29.
— 20. vidouce to u-ci, divili se
—. 22,16. (farizeové) poslali k němu u-y své
— 26, 8. vidouce to u-ci jeho, rozhněvali se
— 18. u tebeť jisti budu beránka s u-y
— 26. vzav Ježíš chléb dal u-úm
— 35. podobně i všickni u-ci pravili
— 40. přišel k u-ům a oni spi
— 45. přišel k u-ům a řekl: Spětel
— 56. u-ci opustivše ho, utekli
— 27,57. Jozef, k t také byl u. Ježíšův
— 64. ať by snad u-ci jeho neukradli ho
— 28,13. pravte, že u-ci ukradli je j
— 16. jedenácte u-ů šli do Galilee

Mk. 2,18. u-ci Jan. a f. postivali se; L. 5, 33.
— 4,34. u-ům soukromí vykládal všecko
— 5,31. řekli u-ci: Vidíš, že tě zástup
— 7,17. tázali se ho u-ci o tom podobenství



806 Učedlník —  Učiněn.

Mk. 8,33. pohleděv na u-y své, přimluvil
— 9,18. řekl jsem u-ům tvým, aby jej
— 10,24. u-ci užasli se nad těmi řečmi jeho 

Luk. 6,13. povolal u-ů svých a vyvolil 12.
— 7,18. zvěstovali Janovi u-ci jeho
— 11, 1. řekl jeden z u-ů: Nauč nás modliti
— 14,26. nemůž býti mým u-em
— 19,39. mistře, potresci u-ů svých 

Jan 1,35. stál Jan a z u-ů jeho dva
— 37. slyšeli ho ti dva u-ci mluvicího
— 2, 2. pozván j. Jež. i u-ci jeho na svadbu
— 11. uvěřili v něho u-ci jeho

3,25. vznikla otázka mezi u-y Janov.
— 4, 1. že by Ježíš více u-ů činil
— 2. Ježíš sám nekřtil, ale u-ci jeho
— 8. u-ci jeho odešli do města
— 6,61. že by proto reptali u-ci jeho
— 66. mnozí z u-ů jeho odešli zpět
— 8,31. právě u-ci moji budete
— 9,27. i vy chcete u-ci jeho býti?
— 28. ty jsi u. jeho, ale my Mojžíšovi
— 11,54. tu bydlil s u-y svými
— 12,16. tomu nesrozuměli u-ci jeho zprvu
— 13, 5. počal umývati nohy u-ů
— 23. jeden z u-ů, jehož miloval Ježíš;

19, 26. 20, 2. 21, 7. 20.
— 35. po tomť poznají, že jste moji u-ci
— 15, 8. ovoce hojné, a budete moji u-ci
— 18, 1. vyšel s u-y svými přes potok Cedron
— 15. šel za Ježíšem Petr a jiný u.
— 17. nejsi-liž i ty z u-ů člověka toho? 25.
— 19. nejv. kněz tázal se o u-cích jeho
— 19,27. od té hodiny přijal ji u. ten k sobě
— 20, 8. potom všel i. ten druhý u.
— 10. odešli zase ti u-ci tam, kdež prve
— 19. dvéře zavříny, kdež byli u-ci shrom.
— 20. zradovali se u-ci, vidouce Pána
— 21,12. žádný z u-ů nesměl se ho otázati
— 23. že by u. ten neměl umříti
— 24. toť j. u. ten, kt. svědectví vydává 

Sk. 6, 1. když se rozmnožovali u-ci
— 7. rozmáhal se počet u-ů v Jeruz.
— 9, 1. dychtě po mordu proti u-ům P.
— 10. byl jeden u. v Damašku
— 19. zůstal Saul s u-y v Damašku
— 26. pokoušel se přitovaryšiti k u-ům

báli se ho, nevěříce, by byl u-em
— 38. uslyšavše u-ci, že by tam byl Petr
— 11,26. v Antiochii u-ci nazváni křesťané
— 13,52. u-ci naplněni byli radostí
— 14,21. u-ů mnoho ziskavše
— 22. potvrzujíce duší u-ů
— 15,10. vzkládajíce na hrdlo u-ů jho
— 18,23. (Pavel) potvrzuje všech u-ů
— 20,30. aby obrátili u-y po sobě

Učen.
2 Sam. 1,18. aby synové Judovi u-i byli stříleti
Jan 6, 45. budou všickni u-i od Boha 

Učení.
Job 11, 4. čisté j. u. mé, a čist jsem 
2. 119,130. začátek u. tvého osvěcuje

Př. 4, 1. poslouchejte, synové, u. otcova 
—- 13. chopiž se u., nepouštěj ho
— 22,17. mysl svou přilož k u. mému
— 23,12. zaveď k u. mysl svou

Iz. 42, 4. u. jeho ostrovové očekávati budou 
Mat. 7,28. že se divili u. jeho; 22, 33. Mk. 1, 22. 

11, 18. Luk. 4, 32. Sk. 13, 12.
— 15, 9. učíce u. přik. lidských; Mk. 7, 7.

16,12. aby se varovali od u. farizeů
Mk. 1,27. jakéž toto nové u.? Sk. 17, 19.
Jan 7,16. mé u. neníť mé, ale toho
— 17. rozeznati, jest-li to u. z Boha

18,19. nejv. kněz tázal se Ježíše o u. jeho 
Sk. 2,42. zůstávali v u. apoštolském
— 5,28. naplnili jste Jeruzalém u-ím svým 

Řím. 6,17. uposlechli jste způsobu u. toho
1 Kor. 13, 8. u., to v nic přijde
Ef. 4,14. děti zmítající se každým větrem u.
2 Tes. 2,15. držtež se u., jemuž jste se naučili
1 Tim. 1, 3. abys přikázal jiného u. neučiti
— 10. jež by bylo na odpor zdravému u.
— 3, 2. musíť biskup býti způsobný k u.
— 4, 1. poslouchajíce u. ďábelských
— 6. vykrmený slovy víry a pravého u.
— 13. buď pilen čítání, u.
— 16. budiž sebe pilen i u.
— 5,17. ti, kt. pracují v slovu a v u.
— 6, 1. aby jméno Boží a u. neb. rouháno
— 3. u., kt. j. podlé pobožnosti

2 Tim. 2,24. ale aby byl způsobný k u.
— 3,10. ty jsi došel mého u.
— 16. všelikéť písmo j. užitečné k u.
— 4, 2. napomínej ve vší tichosti a u.
— 3. zdravého u. nebudou trpěti 

Tit. 2, 1. mluv, což sluší na zdravé u.
— 7. maje v u. celost, vážnost
— 10. aby u. Spasitele ve všem ozdob, 

žid. 6, 1. 2. opět zakládajíce gruntu u.
— 13, 9. u-ím rozličným nedejte se točití

2 Jan 9. kdož nezůstává v u. Kristovu
— 10. kdo tohoto u. nepřináší 

Zj. 2,14. kt. drží u. Balámovo
— 15. máš ty, kt. drží u. Mikulášenců
— 24. kt, koli nemají u. tohoto

Učený.
Sk. 18,24. Apollo, muž výmluvný, u. v Písmě
1 Kor. 1,20. kde jest moudrý, a kde u.?

Učící (se).
Iz. 50, 4. abych slyšel jako pilně se u.
Tit. 2, 3. staré ženy poctivým věcem u.

Účinek.
Job 40,14. onť j. přední z u-ů Boha silného 
Iz. 29,16. ú. říká-liž o učiniteli svém 
Abak. 2,18. doufá učinitel v ú. svůj

Učiněn.
2M. 4, 7. u-a j. zase jako jiné tělo
3 M. 24,20. taková ohava zase u-a bude jemu
5 M. 27, 9. dnes u. jsi lidem H. Boha
2 Kr. 5,14. u-o j. tělo jeho jako dítěte 
Ž. 33, 6. slovem H. nebesa u. jsou
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Ž. 111, 8. u-i jsou v pravdě a pravosti
— 118,22. u. j. v hlavu úhelní; Mat. 21, 42.

Mk. 12, 10. Sk. 4, 11. 1 Petr 2, 7.
— 139,15. jakž jsem u. v skrytě 

Pláč 1,12. bolesti, kt. j. mi u-a 
Mat. 23,15. když bude u. (novověrec)
Mk. 2,27. sobota pro člověka u-a jest 
Jan 1, 3. všecky věci skrze ně u-y jsou

bez něho nic není u-o, což u-o
— 10. svět skrze něho u. jest

1 Kor. 1,30. kt. u. j. nám moudrost od Boha
— 9,20. u. jsem Židům jako žid
— 22. u. jsem mdlým jako mdlý

všechněm všecko jsem u.
— 15,45. u. j. první Adam v duši živou 

Gal. 3,13. u. byv pro nás zlořečenstvím
— 16. Abrahamovi u-a jsou zaslíbení 

žid. 5, 9. u. j. původcem spasení věčného
— 6,20. jsa u. nejv. knězem na věky
— 7, 22. lepší smlouvy prostředníkem u. j.
— 11, 3. u-i jsou věkové slovem Božím

z ničeho j. to, což vidíme, u-o
— 7. spravedlnosti té u. j. dědicem

Učiněný.
Řím. 1,20. po věcech u-ých pochopeny bývají 
Gal. 4, 4. u-ého z ženy, u-ého pod zákonem 
Žid. 12, 27. pohnutelných přenesení jakožto 

u-ých
Učinitel.

Př. 14, 31. útržku činí u-i jeho; 17, 5.
22, 2. u. obou jest Hospodin 

Iz. 17, 7. patřiti bude člověk k u-i svému
— 22,11. aniž jste popatřili k u-i jeho
— 29,16. účinek říká-liž o u-i svém
— 54, 5, manželem tvým jest u. tvůj
— 64, 8. my hlína, ty pak u. náš

0  z. 8,14. že se zapomenul na u-e svého 
Abak. 2,18. doufá u. v účinek svůj

Učiniti.
1 M. 1,26. u-me člověka k obrazu našemu
— 31. viděl Bůh vše, což u-il
— 2,18. u-ím jemu pomoc
— 3,13. Bůh ženě: Což jsi to u-ila?
— 14. že jsi to u-il, zlořečený budeš
— 6, 7. líto mi, že jsem je u-il
— 18. s tebou však u-ím smlouvu svou
— 22. u-il Noé, jakž mu rozkázal Bůh
— 9, 6. k obrazu svému u-il Bůh člověka
— 11, 4. tak u-me sobě jméno
— 12, 2. u-ím tě v národ veliký; 21,18. 46,3.
— 18. Farao řekl: Cos mi to u-il?
— 16, 6. učiň s ni, cožť se za dobré vidi
— 18,30. neu-ím, jestliže naleznu tam 30
— 20, 9. u-ils mi, čehož jsi u. neměl
— 21, 6. radost mi u-il Bůh
— 34, 7. proto že hanebnou věc u-il v Izr.
— 39, 9. jak bych u-il tak velikou nešlechet.?
— 40,15. zde jsem ničeho neu-il 
—. 41, 55. což vám rozkáže, u-íte
— 42,28. což nám to u-il Bůh?
— 46, 3. v národ veliký tam tebe u-ím

1 M. 48, 20. u-iž tobě Bůh jako Efraimovi a
2 M. 1,20. u-il dobře Bůh těm babám
— 4,11. kdo může u. němého neb hluch.?
— 6, 1. uzříš, co u-ím Faraonovi
— 9, 5. zítra u-í H. věc takovou
— 10, 2. co jsem u-il v Egyptě
— 12,12. nad bohy Egyptskými u-ím soud
— 18,18. nebudeš jí moci sám dosti u.
— 23. jestliže to u-íš, budeš moci trvati
— 19, 4. co jsem u-il Egyptským
— 20, 4. neu-iš sobě rytiny; 5 M. 4, 16. 5, 8.
— 23. bohů střibr. a zlatých neu-íte sobě
— 24, 3. slova, kt. mluvil H., u-íme

3 M. 20,13. ohavnost u-ili obadva
— 24,19. jakž on u-il, tak se staň jemu

4 M. 6,21. vedle slibu svého u-í
— 14,28. u-ím tak, jakž jste mluvili
— 16, 30. pakliť něco nového u-í H.
—. 21, 2. u-il slib H.; 5 M. 12, 11. Soud. 11,

30. 39. 1 Sam. 1, 11.
— 23,19. což by řekl, zdaliž neu-í?
— 24,23. kdo bude živ, když toto u-í Bůh?
— 32, 31. jakž mluvil H., tak u-íme

5M. 19,19. tak jemu u-te, jakž on myslil u. 
Joz. 7,15. že u-il nešlechetnost v Izraeli
— 19. oznam mi, co jsi u-il; 1 Sam. 14, 43.
— 20. to a toto jsem u-il
— 9, 4. (obyvatelé Gabaon) u-ili chytře 

Soud. 7,17. jakž na mně uzříte, tak u-íte
— 10,15. u-ň s námi, cožť se dobře libí
— 13,19. anděl H. divnou věc u-il
— 15,11. jakž mi u-ili, tak jsem jim u-il
— 19, 24. u-íte jim, což se vám za dobré vidí 

Rut 1, 8. u-iž H. s vámi milosrdenství
— 17. toto mi učiň H. a toto přidej;

1 Sam. 14, 44. 2 Sam. 3, 35. 19, 13.
1 Kr. 2, 23. 2 Kr. 6, 31.

1 Sam. 3,17. toto učiň tobě Bůh a toto
— 18. H. j., nechť u-i, což ráčí
— 13,11. řekl Samuel: Co jsi u-il?
— 14, 45. kt. u-il vysvobození toto veliké

s pomocí Boží u-il to dnes
— 15,19. u-ils zlou věc před očima H.
— 20, 4. čeho koli žádáš, u-ím tobě

31, 4. aby neu-ili sobě ze mne posměchu
2 Sam. 7, 3. cožkoli j. v srdci tvém, učiň;

1 Sam. 14, 7.
— 12, 5. hoden j. smrti muž, kt. to u-il
— 21. služebníci řekli: Co jsi to u-il?
— 15,26. nechť mi u-í, což se mu dobr. vidi
— 23,17. nedejž mi, abych to u. měl; 1 Par.

11, 19.
1 Kr. 2, 7. s syny Barzillai u-íš milosrdenství
— 11,12. však za dnů tvých neu-ím toho
— 17,13. jdi a u-ň, jakž jsi řekla
— 19, 2. toto ať mi u-í bohové a toto 

Ezd. 10,12. podlé slova tvého povinni jsme u. 
Job 7,20. což mám u., ó strážce lidský?
— 10, 8. ruce tvé u-ily mne; 9. 33, 4.
— 9. že jsi mne jako hlinu u-il
— 19,12. u-ili sobě ke mně cestu



808 Učiniti

Job 31,15. k t  mne u-il, neu-il i jeho
— 33, 4. Duch Boha silného u-il mne
— 34,32. neu-ím toho vic 

Ž. 7, 4. u-il-li jsem to
—’ 8, 6. u-il jsi ho málo menšího andělů
— 11, 3. spravedlivý co u-il?
— 39,10. proto že jsi ty u-il to
— 50, 5. k t  smlouvu se mnou u-ili při obět.
— 21. to jsi u-il a já mlčel jsem
— 52,11. oslavovati tě budu, že jsi to u-il
— 56, 5. aby mi co mohlo u. tělo
— 12. aby mi co u. mohl člověk; 118, 6.
— 66,16. co j. u-il duši mé
— 74,16. světío i slunce ty jsi u-il
— 77,11. u-íť proměnu pravice Nejvyššího
— 94, 9. zdali ten, jenž u-il ucho, neslyší?
— 100, 3. H. j. Bůh; on u-il nás a ne my
— 104,24. všeckys je moudře u-il
— 109,27. a že jsi ty, H-e, uč-il to
— 118,24. tentoť j. den, kt. u-il Hospodin
— 119,73. ruce tvé u-ily a sformovaly mne
— 126, 3. u-ilť j. s námi veliké věci H.
— 132,11. u-ilť H. pravdomluvnou přísahu
— 147,20. neu-ilť tak žádnému národu

Př. 6, 3. u-iž tedy toto, synu můj, a vyprosť
— 16, 4. Hospodin všecko u-il pro sebe
— 24,29. jakž mi u-il, tak mu u-im
— 25,10. ať by lehkosti neu-il ten 

Kaz. 7,14. to naproti onomu u-il Bůh
— 29. u-il Bůh člověka dobrého

Iz. 5, 4. ježto bych ji (vinici mé) neuč-il?
— 9, 7. horlivost H. zástupů to.u-i; 37, 32.
— 12, 5. nebo H. veliké věci u-il
— 27, 5. aby u-il se mnou pokoj
— 40, 3. přímou u-te na pustině stezku
— 41, 4. kdo to spravil a u-il, povolávaje
— 43,19/aj, já u-ím věc novou
— 46, 4. já jsem vás u-il a já nositi budu
— 48,11. pro sebe, pro sebe u-im to
— 53, 9. ježto však nepravosti neu-il 
—i 55,11. slovo mé u-i to, což mi se libí
— 57,16. dchnuti, k t jsem já u-il
— 66, 2. všecko to ruka má u-ila 

Jer. 5,31. čeho byste neu-ili naposledy?
— 8, 6. kdo by želel říkaje: Co jsem u-il?
— 16,13. dokudž neu-ím vám milosti
— 18,10. dobrodiní, kt. bych řekl u. jemu
— 25, 6. a neu-ímť vám zle
— 26,14. u-te mi, což se vám za dobré vidi
— 29,11. abych u-il vašemu očekáváni konec 
— ' 31,22. u-i H. novou věc na zemi
— 41,11. o tom zlém, kt. u-il Izrael
— 50,29. jakž dělával, u-te jemu 

Pláč 1,22. u-ň jim, jakož jsi u-il mně 
Ez. 5, 9. u-im, čehož jsem prv neu-il

a podobně neu-ím více
— 7,27. podlé cesty jejich u-im jim
— 16,59. tak u-ím tobě. jakž jsi u-ila
— 17,24. mluvil i u-im; 22, 14. 24, 14. 36, 36.
— 20, 9. u-il jsem pro jméno své; 14. 22.
— 36,27. u-im, abyste v ustanov, mých chod.

Dan. 9,27. u-i konec oběti zápalné i suché
Am. 4,12. poněvadž tak u. minim, připrav.
Jon. 3,10. kteréž řekl (Bůh) u. jim. A neu-il
Mich. 1,16. u-iž sobč lysinu a ohol se
— 6, 3. lide můj, cožť jsem u-il?

Zach. 1, 6. jakž uložil H. u. nám, tak u-il
— 7,12. srdce své u-ili kámen přetvrdý
— 10, 3. u-i je jako koně k boji 

Mal. 2,15. zdaliž neu-il jedno, ačkoli
— 3,17. v den, kt. já u-im, mým klinotem 

Mat 4,19. u-im vás rybáře lidí; Mk. 1, 17.
— 8, 9. dim-li: U-ň toto! a u-i; Luk. 7, 8.
— 9,28. věřite-li, že to mohu u.
— 13,28. nepřítel člověk to u-il
— 20,12. rovné jsi je nám u-il
— 32. Ježíš řekl: Co chcete, ab. vám u-il?
— 21,13. u-ili jste jej peleší; Mk. 11, 17.
— 22, 2. kt. u-il svadbu synu svému
— 23,15. abyste u-ili jednoho novověrce

u-íte je j syna zatracení
— 25,40. cožkoli j. činili, mně jste u-ili
— 26,10. dobr. skut. u-ila nade mn. Mk. 14,6.
— 27,22. di jim Pilát: Co u-im s Ježíšem 

Mk. 6, 5. nemohl tu divu žádného u.
—• 7,37. dobře všecky věci u-il
— 9,13. i u-ili mu, což chtěli
— 10,17. co u-ím, abych života věč. došel?
— 36. co chcete, abych vám u-il?
— 51. co chceš, ať u-im? Luk. 18, 41.
— 14, 8. ona, což mohla, to u-ila

Luk. 1,72. u-il milosrdenství s otci našimi
— 2,48. synu, proč jsi nám tak u-il?
— 5,2b. u-il jemu hody veliké Léví
— 7, 4. hoden j., abys mu to u-il
— 10,37. jdi, i ty učiň též
— 11,40. zdaliž ten, kt. u-il, což zevnitř j.

neu-il také i toho, což j. vnitř?
— 12,17. co u-ím? nebo nemám, kde b. úrody

18. toto u-ím: Zbořím stodoly
— 14,16. člověk nějaký u-il večeři velikou
— 15,19. u-ň mne jako jednoho z nájem.
— 16, 4. vím, co u-im, když budu zsazen
— 8. že opatrně u-il
— 17,10. když u-íte všecko, co přikázáno

což jsme povinni byli u., u-ili jsme
— 23,41. ale tento nic zlého neu-il 

Jan 2, 5. což by koli vám řekl, u-te
— 4,46. kdež u-il byl z vody vino
— 6, 6. on věděl, co by měl u.
— 15. aby ho u-ili králem
— 9,33. byť nebyl od B., nemohlť nic u.
— 11,37. nemohl-liž u., aby tento neumřel?
— 12,16. že to psáno bylo, a že jemu to u-li
— 13,12. víte-liž, co jsem u-il vám?
— 15. jakož jsem já u-il vám, i vy
— 14,13. jestliže byste co prosili, toť u-im
— 14. budete-li zač prosili, jáť u-ím
— 23. příbytek u něho u-ime
— 15, 5. beze mne nic nemůžete u.
— 14. u-ite to, což přikazuji vám
— 21. toto všecko u-í vám pro jméno mé
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Jan 18,35. Pilát (se ptál): co jsi u-il?
Sk. 2,36. Bůh i Pánem ho u-il i Kristem
— 3,12. jako bychom svou vlastni moci u-ili
— 7,40. řkouce Aronovi: U-ň nám bohy
— 50. zdaliž ruka má všeho toho neu-ila?
— 21,24. náklad u-ň s nimi, aby oholili
—. 26,16. abych tebe u-il služeb, a svědkem
— 27,43. ale setnik nedal toho u.

Řím. 4,21. cožkoli zaslíbil, mocen j. i u.
—' 15,26. aby sbírku u-ili na chudé svaté

1 Kor. 6,15. u-ím je  oudy nevěstky?
2 Kor. 3, 6. hodné nás u-il služebníky n. zákona

— 5,21. toho za nás u-il hříchem
Ef. 2,14. pokoj náš, kt. u-il oboje jedno

— 3,20. tomu, kt. mocen j. nade všecko u. 
Kol. 1,12. hodné nás u-il účastnosti losu
1 Tes. 5,24. věrnýť j. ten, kt. také i u-í to 
Žid. 1, 2. skrze něhož i věky u-il

— 13,21. u-iž vás způsobné ve všelikém 
Jak. 2, 4. zdaliž jste již neu-ili rozdílu

— 4,15. bude-li Pán chtiti, u-ime toto
1 Petr 2,22. kt. hříchu neu-il
— 3,13. kdo j., ježto by vám zle u-il

1 Jan 5,10. kdo nevěří Bohu, lhářem je j u-il
Účinnost.

Př. 20, 6. honosí se ú-í svou
1 Tes. 5,15. vždycky ú-i dokazujte
Žid. 13,16. na ú. a sdílnost nezapomínejte 

Účinný.
Př. 11,17. ú. dobře činí životu svému

Učiitěný.
Iz. 25, 6. hody z vína vystálého a u-ého

UčiteL
2 Par. 15, 3. Izr. j. bez u-ů i bez zákona 
Ezd. 7,21. Ezdráš kněz, u. zákona Boha 
Job 36,22. kdo jemu podobný u.?
Ž. 60, 9. Juda u. můj; 108, 9.

— 119,99. nade všecky své u-e rozumnější 
Př. 5,13. k u-ům svým nenaklonil jsem ucha 
Iz. 30,20. nebudou více odjati u-é tvoji

vida ti budeš u-e své
— 43,27. u-é tvoji přestoupili proti mně 

55, 4. dal jsem je j za u-e národům
Mat. 2, 4. (Heródes) svolav před. kněži a u-e 

lidu
— 13,52. každý u. umělý v král. nebeském
— 23,34. já posilám k vám proroky, a u-e 

Sk. 5,34. Gamaliel, zákona u. (22, 3.)
— 13, 1. byli v církvi proroci a u-é 

Řím. 2,19. 20. že jsi u-em nemluvňat
1 Kor. 12,28. postavil Bůh v církvi u-e
— 29. zdali (jsou) všickni u-é?

Ef. 4,11. onť dal některé pastýře a u-e
1 Tim. 1, 7. chtěvŠe býti u-é zákona
— 2, 7. postaven jsem za u-e pohanů;

2 Tim. 1, 11.
2 Tim. 4, 3. shrom. sami sobě budou u-e
2 Petr 2, 1. i mezi vámi budou falešní u-é

Učiti.
2 M. 24,12. dám tobě přikázaní, abys je  učil

3 M, 10,11. abyste u-ili ustanovením; 5 M. 4,
1. 5. 14.

5 M. 31,19. píseň tuto, a uč jí  syny Izr.; 22.
2K r. 17,28. u-il je, jak by měli sloužiti H-u
2 Par. 17, 7. poslal knížata, aby učiii v městech
Ezd. 7,25. kdo by neuměl, budete ho u.
Job 21,22. Boha silného kdo u. bude?

— 27,11. já  učím vás, v kázni B. silného jsa
— 33,16. čemu je  učí, to zpečeťuje 

Ž. 18,35. učí ruce mé boji; 144, 1.
— 71,17. Bože, u-il jsi mne od mladosti mé
— 94,10. kterýž učí lidi uměni

Iz. 48,17. já  H. učím tě, abys prospěch bral
— 56,11. neumějí u.

Jer. 2,33. i jiné nešlechetnice učíš
— 9,20. abyste učily dcerky své naříkáni
— 31, 34. nebudou u. jedenkaždý bliž. svého 

Mich. 3,11. kněži jeho ze mzdy učí
Ab. 2,19. on-liž by (němý kámen) u. mohl?
Mat 4,23. uče v shromážděních jejich; 9, 35.

— 5, 2. otevřev ústa svá, učil je, řka
19. kdo učil by tak lidi

— 7,29. učil je jako moc maje
— 13,54. učil je  ve škole jejich; Mk. 1, 21.

6, 2. Luk. 4, 15. 6, 6. 13, 10.
— 15, 9. učíce učení přik. lidských; Mk. 7, 7.
— 22,16. cestě B. učíš; Mk. 12, 14. Luk. 20,21.
— 26,55. sedával jsem uče v chrámě; Mk. 12,

35. 14, 49. Luk. 19, 47. 20, 1. 21. 
Jan 7, 14. 28. 8, 20. 18, 20.

— 28,19. jdouce, učte všecky národy
— 20. učíce je zachovávati všecko 

Mk. 1, 21. v sobotu šed do školy, učil
— 22. učil je, jako moc maje
— 2,13. zástup přicházel, i učil je
— 4, 1. opět počal u. u moře
— 2. učil je v podobenstvích
— 9, 31. učil učedlníky své, a pravil jim 

Luk. 5, 3. učil z lodi zástupy
— 13,10. učil v jedné Škole v sobotu
— 20,21. víme, že právě mluvíš a učíš
— 23, 5. bouřiť lid, uče po všem Judstvu 

Jan 6, 59. toto mluvil, uče v Kafarnaum
7,35. zdali půjde a bude u. pohany?

— 9,34. se v hříších narodil, a ty nás učíš? 
Sk. 1, 1. kt. začal Ježíš i činiti i u.

— 4, 2. těžce to nesouce, že lid učili
— 5,25. a j, v chrámě stojí a učí lid
— 28. abyste neučili v tom jménu
— 42. nepřestávali u. a zvěstovati Jež.
— 15,35. učíce a zvěstujíce slovo Páně
— 18,25. učil pilně těm věcem, kt. jsou P.
—  19, 8. uče o království Božím
— 20,20. abych neučil vás zjevně i po domich
— 21,28. ten člov., kt. proti lidu i zákonu učí
— 28,31. uče těm věcem, kt. jsou o Pánu 

Řím. 2,21. jiného uče, sám sebe neučíš?
— 12, 7. ten, kdož učí, ve vyučování

1 Koř. 2,13. slovy, jimž lidská moudrost učí
— 11,14. zdaliž i samo přirození neučí?

Kol. 1,28. učíce všelikého čl. ve vší moudrosti

809



810 Učiti —  Udělati.

Kol. 3,16. učíce a napomínajíce sebe vespo
lek; (Ef. 5, 19.)

1 Tim. 2,12. ženě nedopouštím u. ani vládnouti
— 4,11. ty věci předkládej a uč
— 6, 3. jestližeť kdo jinak u-í

2 Tim. 2, 2. k t by způsobní byli i jiné u.
Tit. 1,11. učíce neslušným věcem
2id. 8,11. nebudouť u. jedenk. bližn. svého
1 Jan 2,27. aniž potřebujete, aby kdo učil vás 

jakž pomazání to učí vás 
Zj. 2,20. necháváš ženy Jezábel, aby učila 

Učiti se.
5 M. 4,10. by se učili mne báti; 14, 23. 17, 19.

31, 13.
Iz. 1,17. učte se dobře činiti
— 2, 4. nebudou se více u. boji; Mich. 4, 3.
— 26, 9. obyvatelé učí se spravedlnosti
— 10. milost bezb., neučí se spravedl.

Jer. 10, 2. cestě pohanů neučte se
— 8. z dřeva u. se j. pouhá marnost 

Mat. 9,13. učte se, co j. to: Milosrdenství
— 11,29. učte se ode mne, neboť jsem tichý 

Mk. 13,28. od fíku učte se pod.; Mat. 24, 32.
1 Kor. 4, 6. abyste se na nás učili
1 Timf 2,11. žena ať se učí mlčeci
— 5, 4. nechažť se učí pobožnosti dokaž.
— 13. učí se choditi po domích

2 Tim. 3, 7. vždycky se učí, ale nikdy ku pozn. 
Tit. 3,14. nechažť se také učí i naši v dobr.

Učívati.
Job 4, 3. aj, u-als mnohé
Luk. 13,26. na ulicích našich jsi u-al
Jan 18,20. u-al jsem v škole a v chrámě

Udatně.
Joz. 1, 7. posilň se a u. sobě počínej 
Soud. 5,21. všecko to pošlapala jsi duše má u. 
2. 60,14. v B. u. sobě počíná ti b.; 108, 14. 
Řím. 8,37. v tom ve všem u. vítězíme

Udatnost.
4 M. 24, 8. jako u. jednorožcova j. jemu
2 Sam.22,40. přepásals mne u-í k boji; 2. 18, 40. 
2. 18,33. Bůh přepasuje mne u-í
— 21,14. budemeť oslavovati u. tvou 

Mich. 3, 8. naplněn jsem soudem a u-i
Sk. 4,13. vidouce takovou u. v mluvení Petr.

Udatný.
2M. 15, 3. H. j. u. bojovník
4M. 13,21. buďte u-é mysli a přineste
Soud. 6,12. H. s tebou, muži u.
— 11, 1. Jefte byl muž u.
— 20,17. všickni tito byli muži u-í; Joz. 10, 7.

1 Sam. 9, 1. Cis, muž u.
— 14,52. kohož viděl muže u-ého, bral ho

k sobě; 16, 18.
2 Sam. 1,19. jakť jsou padli u-i; 25. 27.
— 21, tam j. povržen štít u-ých
— 10,12. buďme u-í, bojujíce za lid náš
— 23,16. probivše se ti tři u-í skr.ze vojsko

2 Kr. 5, 1. Náman muž tak u. byl malomocný
1 Par. 11,10. tito jsou před. z u-ých, kt. měl Dav.

1 Par. 11,26. u-í rytíři i tito
— 12, 8. muži u-í, způsobní k boji, užívajíce

štítu a pavézy
— 28, 1. knížata se všemi u-ými

2 Par. 17, 6. nabyv u-ého srdce k cestám H.
— 26,13. 307.500 bojovníků u-ých
— 32,21. anděl vyhladil každého u-ého 

2. 24, 8. Hospodin u. válečník
— 76, 6. v loupež dáni jsou u-í srdcem
— 147,10. aniž se kochá v lejtkách muže u-ého 

Iz. 5,22. muži u-í k smíšení nápoje opojného 
Jer. 20,11. H. j. se mnou jakožto rek u.
— 50,42. sšikovaní jako muž u. k boji 

Joel 3,10. mdlý nechť řekne: U. jsem
Abd. 9. budou se děsiti u-í tvoji, ó Témane 
Sof. 1,14. tuť hořce křičeti bude u.
Zach. 9,13. nastrojím tě jako meč u-ého 

Udatnější.
Sk. 17,11. ti byli u. nežli Tessalonitští 

Udáven.
2 M. 22,13. pakli by u-o bylo, postaví svědka 

Udávené.
2 M. 22, 31. z u-ého jisti; 3 M. 22, 8.
3 M. 7,24. tuk umrlého a tuk u-ého hovada 
Ez. 4,14. u-ého nejedl jsem až po dnes 
Sk. 15,20. ať se zdržují od u-ého; 29.
— 21,25. aby se varovali u-ého

Udáviti.
lK r. 3,19. spěci u-ila ho
— 13,24. lev na cestě u-il jej; 20, 36.

Udeření.
Iz. 30,32. každé u. holí silně dolehne

Udeřiti.
2 M. 7,17. aj, já u-ím holí na vody

— 8,17. Aron u-il v prach země
— 17, 6. u-íš v skálu, a vyjdou z ní vody 

Soud. 9, 33. ráno vstana Uríš na město
1 Sam.17, 49. u-il Filistinského v čelo
— 19,10. u-ilo kopí v stěnu
— 23, 2. mám-li jiti a u. na ty F.

2 Sam. 1,15. u-il ho, tak že umřel
— 3, 27. Joáb u-il ho v páté žebro

2Kr. 2, 8. Eliáš u-il na vodu; (Elizeus) 14. 
Job 1,19. vítr u-il na 4 úhly domu 
Jer. 31,19. u-ím se v bedra; stydímť se 
Pláč 2, 2. zbořil ohrady, u-il jimi o zem 
Mat. 5, 39. u-í-li tě kdo v líce; Luk. 6, 29.
— 26, 51. u-iv služebníka nejv. kněze, uťal

ucho jeho; Mk. 14, 47. Jan 18, 10.
— 68. kdo j. ten, kt. tebe u-il?

Sk. 12, 7. u-iv Petra v bok, zbudil ho
— 27,14. u-il na ně vítr bouřlivý

Udělaný.
Iz. 54,17. nástroj proti tobě u. nrpodaří se 
Mk. 14,58. zbořím chrám tento rukou u.
2 Kor. 5, 1. staveni od B., příbytek ne rukou u.

Udělati (se).
1 M. 19, 9. nyní tobě hůř u-áme, než jim
2 M. 32, 4. u-al z nich tele slité; 8. 5 M, 9, 16.
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2 M. 32,24. a u-alo se to tele
4 M. 21, 8. u-ej sobě hada podobného těm
5 M. 22, 8. u-ej zabradla vůkol střechy 
Soud. 7,17. jakž já budu dělati, tak u-áte
1 Sam.10, 2. kterak u-ám o syna svého?
2 Sam.13, 5. u-ej se nemocným
— 14, 2. u-ej se, jako bys zármutek měla

2 Kr. 6, 2. a u-me sobě tu misto, v němž bych.
2 Par. 25, 9. jakž u-ám s tím stem hřiven 
Iz. 5, 2. také i pres u-al v ní
— 46, 6. aby u-al z něho boha

Jer. 16,20. zdaliž u-á sobě člověk bohy?
Ez. 16,25. při všelikém rozcestí u-alas výsost 
Abd. 4. bys vysoko u-al jako orlice hnízdo 

své; Jer. 49, 16.
Mat. 17, 4. u-áme 3 stánky; Mk. 9, 5. Luk. 9, 33.
Jan 2,15. u-av bič z provázků
Sk. 7,47. Šalomoun u-al jemu dům
— 49. jakýž mi dům u-áte, praví Pán? 

Řím. 9,20. pročs mne tak u-al?
— 21. u-al jednu nádobu ke cti 

Žid. 9, 2. u-án byl stánek první
Uděliti.

4 M. 27,20. u-íš jemu slávy své, aby ho 
Job 10,12. života z milosrdenství u-il jsi mi
— 35, 7. budeŠ-li spravedlivý, čeho mu u-íš?
— 39,17. aniž mu u-il rozumnosti

Ž. 42, 9. věřím, žeť mi u-í H. milosrdenství
— 60,13. u-iž nám pomoci před nepř.; 108,13. 

Mat. 25, 8. u-te nám oleje svého
Řím. 1,11. abych vám u-il částku milosti

— 12, 3. jakž komu Bůh u-il míru víry
Udělovati.

Př. 19,17. kdo u-uje chudému, půjčuje H-u
1 Petr 4,11. z moci, kt. jemu u-uje Bůh

Udice.
2 Kr. 19,28. vpustím u-i v chřípě tvé; Iz. 37, 29. 
Job 40,20. vytáhneš-liž velryba u-í?
Iz. 19, 8. kt. mecí do potoka u-i; Ez. 29, 4. 
Ez. 38, 4. dada u. do čelistí tvých 
Am. 4, 2. vezme potomky vaše na u. rybářs. 
Ab. 1,15. všecky napořád u-í vytahuje 
Mat. 17,27. jda k moři, vrz u-i; a tu rybu 

Udidla.
2 Kr. 19,28. ž. 32, 9. Iz. 37, 29.
Job 41, 4. s u-y svými kdo k němu přistoupí? 
Jak. 3, 3. koňům u-a v ústa dáváme 
Zj. 14,20. vyšla krev z jezera až do u-dl koň. 

Udílení.
1 Tim. 6,18. (bohatí) snadní ať jsou k u. 

Udíleti.
Ž. 44, 5. u-ejž hojného spaseni Jákobova
— 133, 3. tu u-í H. požehnáni i života 

Př. 22, 9. u-í z chleba svého chudému
Ez. 18, 7. chleba svého by lačnému u-el; 16.

Údolí (Údolé).
Sáveh, 1 M. 14,17. kt. j. ú. královské 
Gerar, 1 M. 26,17. Izák bydlil tu 
Eškol, 4 M. 13,24. 32, 9. 5 M. 1, 24.
Záred, 4 M. 21,12. Izr. položili se v ú.

Masfe, Joz. 11, 8. honili až k ú.
Sorek, Soud. 16, 4. Samson zamil. ženu v ú. 
Elah, 1 Sam. 17, 2. 19. 21, 9. boj. proti Filistin.
4 M. 13,24. až do ú. EŠkol, a tu uřezali ratolest
5 M. 8, 7. studnice prýštící se po ú-ich
— 11,11. j. země hornatá, mající i ú.

Joz. 10,12. měsíc v ú. Aialon zastav se 
Soud. 1,19. ale nevyhnal obyvatelů ú.
1 Sam.17, 3. ú. bylo mezi nimi
2 Sam.18,18. vyzdvihl sobě sloup v ú. královsk.
2 Kr. 2,16. snad povrhl jej v některém ú.
1 Par. 4,14. otce bydlících v ú. řemeslníků
— 10, 7. muži Izr., kt. bydlili za tím ú-ím
— 12,15. zahnali >šecky z ú.

2 Par. 1,15. fíkoví, kt. roste v ú.
— 20,26. do ú. Beracha, tu dobrořečili
— 26,10. měl stád mnoho, při ú. i na rovin, 

ž. 23, 4. se dostalo jiti přes ú. stínu smrti
— 65,14. ú. přistřína bývají obilím
— 84, 7. jdouce přes ú. moruší
—. 104, 8. vystoupili hory, snížilo se ú.
— 10. vypouštíš potoky přes ú.

Iz. 22, 1. břímě ú. vidění
— 5. j. den soužení ode Pána v ú. vid.
— 7. nejvýbornější ú. tvá naplň. b. vozy
— 24,15. v ú-ích oslavujte H.
— 28, 1. jsou při vrchu ú. velmi úrodného; 4.
— 40, 4. každé ú. ať j. vyvýšeno

Jer. 2,23. pohleď na cestu svou v tomto ú.
,— 7,32. 19, 6. ú. mordu
— 21,13. kteráž přebýváš v ú. tomto
— 31, 40. všecko ú. těl mrtvých a popela
— 49, 4. což se chlubíš ú-ími

když oplývá ú. tvé?
Ez. 3,22. jdi do tohoto ů.; 23.
— 6, 3. takto praví H. k potokům a ú-ím
— 32, 5. naplním ú. vysokostí tvou
— 35, 8. v ú-ich zbití mečem padati budou
— 37, 1. postavil mne u prostřed ú.

Joel 3,12. přitáhnou národové do ú. Jozafat
— 14. blízký j. den H. v ú. posekáni 

Mich. 1, 4. budou ú. se roztrhovati
Luk. 3, 5. každé ú. bude vyplněno

Udusiti.
Am. 1,11. u-iv v sobě všecku lítostivost 
Mat. 13, 7. zrostlo trní a u-ilo je; Mk. 4, 7. 

Luk. 8, 7.
Luk. 8,14. bývají udušeni a nepřinášejí užitku

Udušovati.
Mat. 13,22. oklamáni zboží u-uje slovo 
Mk. 4,19. žádosti přistupující u-ují slovo

Ufarsin.
Dan. 5,25.

Úfati.
Jer. 13,25. že ú-las v lež
Ez. 16,15. ú-las v krásu svou
Luk. 11,22. oděhi jeho odejme, v něž ú-al

Ufaz.
Jer. 10, 9. zlato z U.; Dan. 10, 5.
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Uhaněti.
Luk. 18, 5. aby přijduci neu-ěla mne
1 Koř. 4,12. u-ni jsouce dobrořečíme

Uhasiti.
Pis. 8, 7. nemohly by u. tohoto milování 
Iz. 1,31. by u. mohl; Jer. 4,4.21,12. Am. 5. 6.
— 42, 3. lnu kouřícího se neu-í; Mat. 12,20. 

Ef. 6,16. kt. byste mohli všecky šípy ohn. u.
Uhasnouti.

4 M. 11, 2. modlil se Mojžíš a u-sl oheň 
Iz. 34,10. v noci ani ve dne neu-e
— 66,24. oheň jejich neu-e; Mk. 9, 44.

Jer. 7,20. hořeti bude, tak že neu-e; 17, 27.
Uhašen.

2 Kr. 22,17. rozpál. se, aniž b. u-a; 2 Par. 34,25. 
Job 18, 5. světlo bezbožných u-o bude

Uhašovati.
3 M. 6,12. oheň na oltáři nebude u-án
2. 104,11. tuť u-ují oslové divocí žízeň svou 
Ag. 1, 6. pijete, ale neu-ujete žízně
1 Tes. 5,19. Ducha neu-ujte 
2id. 11,34. u-ali moc ohně 

Uházeti.
4 M. 14,10. aby je kamením u-eli
Joz. 7,25. u-el jej všecken lid kamením
1 Kr. 12,18. u-el Adurama Izrael kamením

Uhel.
Př. 26,21. u. mrtvý k roznícení, tak svárlivý 
Iz. 6, 6. Serafín maje v ruce u. řeřavý

Úhel.
2 M. 25,12. kt. přiděláš ke čtyřem ú-ům jejím
2 Par. 28,24. nadělal oltářů při každ. ú-u 
Neh. 3,24. až do Mikzoa á až k ú-u
Job 1,19. vítr. udeřil na čtyři ú-y domu 
Př. 7,12. u každého ú-u úklady činící 
Sof. 1,16. den trouby proti ú-ům vysokým 
Zach. 10, 4. od něho ú. od něho hřeb 
Mat. 6, 5. na ú-ech ulic stojíce, modliti se 
Zj. 7, 1. anděly stojící na čtyř. ú-ech země

Úhelní. Úhelný. Viz: Kámen. 
Úhelnice.

Iz. 44,13. tesař spravuje ji u-emi
Úhlavní.

2. 17, 9. ostřih, mne od nepřátel mých ú-ích
— 139,22. ú. nenávisti jich nenávidím

Uhlédati.
2M. 13, 7. aniž se u-á u tebe kvas
4 M. 14,23. aniž ji kdo z těch, kt. mne pop., u-á 
2. 37,34. že vykořeněni budou bezbož., u-áš

Uhlí.
4M. 16, 7. naklaďte do nich u. a vložte
2 Sam.22, 9. od něhož se u. roznítilo
1 Kr. 19, 6. chléb na u. pečený a čiše vody 
Job 41,12. dýchání jeho u. rozpaluje 
2. 18, 9. od něhož se u. rozpálilo
— 120, 4. podobný k u. jalovcovému

Iz. 44,12. kovář dělá při u. a kladivy formuje

Iz. 47,14. žádného u. nezůstane k zhřívání se 
Ez. 24,11. postavím ten hrnec* na u. prázdný 

Uhlí řeřavé.
3M. 16,12. vezme plnou kadidlnici u. ř-ého
2 Sam.22,13. rozpálilo se u. ř.
— 11, 6. dštiti b. na bezbož. u-im ř-ým
— 18,14. vydal (H.) krupobití a u. ř.

2. 78,48. vydal na dobytek jejich u. ř.
—> 140,11. padej na ně u. ř.

Př. 6,28. múže-liž kdo choditi po u. ř-ém
— 25,22. u. ř. shromáždíš na hlavu 

Pis. 8, 6. u. její u. ř., plamen nejprudši 
Iz. 6, 6. serafin maje v ruce své uhel ř.
Ez. 1,13. podobnost těch zvířat jako u. ř-ého
— 10, 2. naplň hrsti své u-ím ř-ým 

Ab. 3, 5. u. ř. šlo před nohama jeho 
Jan 21, 9. jakž vystoupili, uzřeli ř. u.
Řím. 12,20. u. ř. shrneš na hlavu jeho

Uhnouti se.
1 Sam.18,11. ale David u-1 se jemu; 19, 10.

Uhoditi.
2 Sam. 2,23. u-il ho Abner kopím
Sk. 27,29. aby na místa skalnatá neu-ili

Uhodnouti.
Soud. 14,13. jestliže mi nebudete moci u.
— 18. neu-li byste pohádky mé; 19.

Úhona. Bez úhony.
2. 51, 6. bez ú-y v soudech svých
Luk. 1, 6. chodíce v spravedln. P. bez ú-y
lKor. 1, 8. bez ú-y ke dni Pána n. J.
2 Kor. 6, 3. aby bylo bez ú-y přisluhováni
Ef. 5,27. aby byla svátá a bez ú-y
Fil. 2,15. abyste byli bez ú-y
— 3, 6. se strany spravedlnosti jsa bez ú-y 

Kol. 1,22. aby vás postavil bez ú-y
1 Tes. 2,10. žeť jsme bez ú-y obcovali
— 5,23. duše i tělo bez ú-y zachováno

1 Tim. 3, 2. musiť biskup býti bez ú-y
— 5, 7. přikaž, ať jsou bez ú-y
— 6,14. jsa bez poškvrny a bez ú-y 

Tit. 1, 6. jest-li kdo bez ú-y
— 7. biskup má býti bez ú-y
— 2, 8. slovo zdravé, bez ú-y

2id. 8, 7. kdyby ona první byla bez ú-y
2 Petr 3,14. abyste bez ú-y nalezeni byli
Zj. 14, 5. jsou bez ú-y před trůnem Božím

Úhor.
Jer. 4, 3. zořte sobě ú., a nerozsívejte do trní

Uhřivý.
3 M. 22,22. u-ého neobětujte H-u

UchaL
Př. 30, 1. sepsáni řeči Agura k U-ovi

Ucházeti.
Job 14,11. jakož u-ejí vody z jezera
2. 109,23. jako stín u. musím
Př. 11,21. símě spravedlivých u-i toho
— 16, 6. v bázni Hospodinově u-i se zlého 

Gal. 2,12. Petr u-el a odděloval se
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Ucho. Uši.
2 M. 17,14. pilně to vkládej v uši Jozue
— 21, 6. probodne u. jemu špici; 5 M. 15,17.
— 29,20. pomažeš jí konce ucha Aronova
— 32, 2. náušnice, kt. jsou na uších žen 

3M. 8,23. pomazal konce pravého ucha;
14, 14.

5M. 5, 1. soudy, k t já dnes mluvím v uši 
vaše

— 29, 4. nedal vám H. uši k slyšeni
1 Sam. 3,11. zníti v obou uších jeho; 2 Kr. 21,12.
2 Par. 7,15. uši mé nakloněné k modlitbě 
Neh. 8, 3. uši všeho lidu obráceny byly

k knize
Job 12,11. zdaliž u. slov rozeznává ti nebude?
— 28,22. ušima slyšeli jsme pověst
— 29,11. u. slyše, blahoslavilo mne
— 34, 3. u. řečí zkušuje

2. 10,17. ucha svého k nim nakloňuješ
— 18, 7. voláni mé přišlo v uši jeho
— 34,16. uši jeho k volání jejich
— 40, 7. uši jsi mi otevřel
— 44, 2. ušima svými slýchali jsme
— 78, 1. nakloňte uší k slovům úst mých
— 86, 1. nakloň, H., ucha svého; 2. 102, 3.
— 88, 3. nakloň ucha svého k voláni mému
— 92,12. o těch nešlechetnicích ušima uslyš.
— 94, 9. zdali ten, jenž učinil u., neslyší?
— 115, 6. uši mají a neslyší; 135,17. Jer. 5,21.
— 116, 2. naklonil ucha svého ke mně
— 130, 2. nakloň uši k hlasu proseb mých 

Př. 2, 2. nastavíš-li moudrosti ucha svého
— 15,31. u., k t  poslouchá trestáni života
— 20,12. u., které slyší, a oko, které vidí,

učinil H.
— 21,13. kdo zacpává u. své k voláni chu

dého
— 22,17. nakloň ucha svého, a slyš slova
— 23,12. zaveď uši své k řečem umění
— 26,17. psa za uši lapá, kdož hněvá se
— 28, 9. kdo odvrací u., aby neslyšel zák. 

Kaz. 1, 8. aniž se naplní u. slyšením
Iz. 1, 2. ušima pozoruj země, nebo H. mluví
— 6,10. zatvrď srdce Údu, a uši jeho zacpej
— 22,14. známéť j. to v uších mých
— 28,23. nastavte uši, a slyšte hlas můj
— 32, 3. uši slyšících pozorovati budou
— 35, 5. otevrou se též i uši hluchých
— 48, 8. aniž se tehdáž doneslo ucha tvého
— 50, 4. probuzuje mi uši, abych slyšel
— 5. Panovník H. otvírá mi uši
— 55, 3. nakloňte ucha svého, poďte ke mně
— 59, 1. aniž jest obtíženo u. jeho 

Jer. 6,10. aj, neobřezané jsou uši jejich
— 7,24. aniž naklonili ucha svého; 11, 8.

25, 4. 35, 15.
— 19, 3. zníti mu bude v uších jeho
— 26,11. jakž jste slyšeli v své uši

Pláč 3, 8. zacpává uši.před mou modlitbou
— 56. nezacpávejž ucha svého před vzdy

cháním mým

Ez. 8,18. budou volati v uši mé hlasem ve
likým

Dan. 9,18. nakloň, Bože můj, ucha svého 
Am. 3,12. když vytrhne z úst lva kus ucha 
Mich. 7,16. uši jejich ohlechnou 
Zach. 7,11. a uši své obtížili, aby neslyšeli 
Mat 10,27. co v uši slyšíte, hlásejte na domich
— 11,15. kdo má uši k slyšeni, slyš; 13, 9. 43.

Mk. 4, 9. 23, 7, 16. Luk. 8, 8. 14, 35.
— 13,16. blahoslavené uši vaše, že slyší
— 26, 51. uťal u. jeho; Mk. 14, 47. Luk. 22,

50. Jan 18, 10.
Mk. 7,33. vložil prsty v uši jeho a plinuv
— 8,18. uši majíce neslyšíte?

Luk. 1,44. jakž se stal hlas pozdr. tvého 
v uších mých

— 12, 3. co jste v uši šeptali v pokojích
— 22,51. dotek se ucha jeho, uzdravil jej 

Jan 18,26. příbuz. toho, kterémuž Petr uťal u. 
Sk. 2,14. ušima pozorujte slov mých
— 7,51. neobřezaného srdce i uši, vy
— 57. zacpali uši své, a obořili se na něj
— 28,27. ušima těžce slyšeli

1 Kor. 2, 9. čeho oko nevídalo, ani u. neslých.
— 12,16. di-li u.: Když nejsem oko

2 Tim. 4, 3. majíce svrablavé uši
— 4. odvrátiť uši od pravdy

Jak. 5, 4. hlas ženců v uši P. zástupů vešel
1 Petr 3,12. uši jeho k prosbám jejich
Zj. 2, 7. kdo má uši, slyš, co Duch praví 

církvím; 11, 17. 29. 3, 6. 13. 22.
— 13, 9. má-li kdo uši, slyš

Uchopiti.
5 M. 25,11. u-ila by ho za lůno
2 Sam.13,11. Amnon u-il ji a řekl ji
— 15, 5. Absolon u-ě ho, políbil je j

2 Kr. 2,12. Elizeus u-iv roucho své, roztrhl je 
Ž. 18,17. poslav s výsosti, u-il mne 
Mat. 4, 6. na ruce u-í tebe; Luk. 4, 11.
Sk. 18,17. Řekové u-ivŠe Sostena
— 21,30. u-ivše Pavla, táhli jej ven z chrámu

Uchovati.
1 Sam.24, 7. u-ejž mne H., abych to učiniti měl 
2. 78,50. neu-al od smrti duše jejich 

Uchvacovati.
Job 38,13. aby (zář jitřní) u-ala kraje země 
2. 10, 9. u-ujeť jej a táhne pod sítku 
Př. 1,19. zisk duši pána svého u-uje
— 5, 5. krokové její hrob u-uji 

Mat. 11,12. ti, kt. násilí činí, u-ujíť je
— 13,19. přichází ten zlý, a u-uje to

Uchvacující.
Ez. 22,27. knížata její jako vlci u. loupež

Uchvátiti.
1 M. 27,35. bratr tvůj u-il požehnáni tvé
— 36. teď nyní u-il požehnáni mé 

Soud. 21,23. přivedli sobě manželky, kt. u-ili 
Job 9,12. jest-li že co u-i, kdo mu to rozkáže
— 18,14. u-no bude ze stánku doufáni jeho
— 27,21. vichřicí u-í je j z místa jeho
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2. 7, 3. aby neu-il jako lev duše mé 
Iz. 49,24. zdaliž odjato bude reku to, co u-il?
— 25. což u-il násilník, vyproštěno bude 

Oz. 5,14. já u-ím a žádný nevytrhne
— 6, 1. on u-il a zhojí nás

Fil. 3,12. zda bych u. mohl, načež u-cen jsem 
Uchýliti (se).

1 M. 19, 2. páni moji, u-te se do domu služ.
4 M. 5,19. jestliže jsi neu-ila se od muže svého
— 20,17. neu-ime se na právo ani na levo 

5M. 2, 8. u-ili jsme se po poušti Moabské
— 27. neu-ím se ani na právo ani na levo
— 16,19. neu-iš soudu a neb. šetřiti osoby
— 17,11. neu-íš se od slova oznám.; 28, 14.
— 20. aby neu-ilo se srdce j. od přikázaní 

Soud. 18,15. u-ivše se tam, vešli do domu
1 Sam. 8, 3. ale u-ili se po lakomství
2 Sam. 2,21. uchyl se na právo aneb na levo

nechtěl Azael u. se od Abnera
— 6, 6. nebo u-ili se volové; 1 Par. 13, 9. 

2Kr. 14,24. neu-iv se od hříchů Jerob.; 15, 9.
— 18, 6. aniž se u-il od H. (EzechiáŠ)

Job 23,12. aniž od přikázaní jeho u-il jsem se 
2. 44,19. aniž se u-il krok náš od stezky tvé
— 58, 4. u-ili se bezbožníci hned od naroz.
— 78,57. u-ili se jako mylné lučiště
— 141, 4. nedopouštěj srdci mému u. se ke zlé 

Př. 15,24. aby se u-il od pekla dole
Joel 2, 7. aniž se u-í ze stezek svých
Řím. 3,12. všickni se u-ili
Gal. 1, 6. tak rychle u-ili se k jinému ev.
1 Tim. 1, 6. u-ili se k marnomluvnosti
— 5,15. některé u-ily se po satanu

1 Petr 3,11. uchyl se od zlého a čiň dobré
Uchylovati se.

5 M. 5,32. neu-ujte se na pr. ani na 1.; Joz. 1, 7. 
Job 23,11. šetřil jsem, abych se s ní neu-al 
2. 17, 5. aby se neu-aly nohy mé
— 40, 5. kt. se ke lži u-ují
— 119,157. od svědectví tvých se neu-uji
— 125, 5. kt. se u-ují k cestám svým 

Př. 16,10. v soudu neu-ují se ústa jeho 
Iz. 59,15. kdož se u-uje od zlého
Oz. 5, 2. k zabíjeni u-ujíce se
Kol. 1,23. jestliže neu-ujete se od naděje ev.

Uchylující.
2. 101, 3. skutek u-ích se v nenávisti mám

Uchytiti.
1 Sam. 15,27. Saul u-il křidlo pláště jeho
2 Sam. 1,11. David u-iv roucho své, roztrhl je

Ujec.
1 M. 29,10. uzřev Ráchel, dceru L., ujce svého 

Ujeti.
Iz. 30,16. říkáte: Na rychlých u-eme, ale

Ujímati.
2M. 5, 8. nic neu-ejte z ni (sumy cihel)
3M. 5,16. což zhřešil, u-je, nahradí 
Př. 31,16. rozsuzuje pole a u-á je 
Kaz. 4, 8. že životu svému u-ám pohodlí?

Jer. 26, 2. mluv všecka slova, neu-ejž slova 
Am. 8, 5. abychom u-ali efi 

Ujistiti se.
1 Sam.23,22. jdětež medle, u-te se tím ještě lépe

Ujištěn.
Řím. 14, 5. jeden každý v svém smyslu u. buď

— 14. vímť a u. jsem v Pánu Ježíši
Ujiti (ujdu).

1 M. 19,17. ujdi na horu, abys nezahynul
— 31,20. ušel Jákob tajně; 21.

Soud. 3,26. Ahod mezi tim ušel do Seirat 
1 Sam.19,17. pustilas nepřítele, aby ušel? 23,13.
— 22,20. Abiatar ušel a utekl k Davidovi

1 Kr. 18, 40. ať žádný z nich neujde
— 19,17. kdož by ušel meče Haz., meče Jehu 

Ezd. 9,14. že by žádný nezůstal a neušel? 
Kaz. 7,18. kdo se bojí Boha, ujde všeho toho 
Iz. 15, 9. kt. ujdou z Moábských
— 20, 6. jakž bychom my tedy ušli?

Jer. 39, 4. ušel také král cestou pouště
— 41,15. Izmael ušel před Johananem
— 44,14. nenavrátí se než kt. sami ujdou
— 46, 6. aby neutekl čerstvý a neušel silný
— 50,29. položte se vůkol, ať nelze jemu u. 

Ez. 6, 8. pozůstavím někt., kt. by ušli meče
— 14,22. pozůstali-li by, kt. by toho ušli
— 17,15. zdaž pomsty ujde, kdož tak činí?
— 18. zrušiv smlouvu, neujdeť pomsty 

Joel 2, 3. aniž bude, co by ušlo před ním 
Am. 7,12. ó vidoucí! ujdi do země Judské 
Mat. 23, 33. jakž byste ušli odsudku?
Luk. 2,44. ušli den cesty. I hledali ho

4, 30. bera se prostředkem jich, ušel
— 21,36. abyste hodni byli u. těch věcí 

Jan 6,15. ušel na horu opět sám jediný 
Řím. 2, 3. že ty ujdeš soudu Božího?
2 Kor. 11, 33. ušel jsem rukou jeho
1 Tes. 5, 3. přijde na ně zahynutí a neujdouť 
2id. 12,25. poněvadž onino neušli
2 Petr 2,20. kt. ušli poŠkvrn světa

Ujiti (ujmouti9 ujmu).
1 M. 21,18. vezmi dítě a ujmi je rukou svou
2 M. 5,11. nic nebude ujato díla vašeho
— 19. neujmete počtu cihel vašich
— 21,10. ze stravy její nic této neujme 

5M. 4, 2. aniž co ujmete od něho; 12, 32.
— 26,14. neujal jsem z toho k věci obecné 

Rut 4, 4. ujmi pole to před přísedícími; 5.
1 Sam.17,35. ujma ho za čelist, bil jsem jej
2 Sam. 2,16. ujavše jeden každý hlavu bližního

— 20, 9. ujal Joáb Amazu za bradu
1 Kr. 11, 30. ujav Achiáš roucho, roztrhal je
— 21,16. Achab šel, aby ji ujal; 18.

2. 73,23. nebo jsi mne ujal za mou pravici
— 142, 5. není, kdo by se ujal o život můj 

Iz. 8,11. mluvil H. ke mně, ujav mne za
ruku

— 41,13. ujal jsem tě za tvou pravici 
—. 42, 6. ujal jsem tě za ruku tvou

Jer. 31,32. v den, v kt. jsem je ujal za ruku
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Ez. 45, 1. když ujmete zemi v dědictví
— 48,29. toť j. ta země, kt. ujmete 

Dan. 5, 31. Darius ujal království
— 7,18. ujmou království svátých výsostí
— 11,21. ujme království skrze úlisnost 

Mat. 9, 25. Ježíš ujal ji za ruku
— 14,31. Ježíš vztáh ruku, ujal jej 

Mk. 9,27. Ježíš ujav jej za ruku
Sk. 3, 7. ujav jej za ruku, pozdvihl ho
— 5, 2. lstivě těch peněz ujal; 3.

Zj. 22,19. jestliže by ujal od slov
Ujma.

4 M. 16, 28. nic o své u-ě nečiním 
Ezd. 4,13. a tak komoře královské u. bude 

Ukamenován.
2 M. 19,13. u. nebo zastřelen bude
— 21,28. u. bude ten vůl; 29. 32.

1 Kr. 21,14. u-ť j. Nábot a umřel
Ukamenovati.

2M. 8,26. zdaž by nás neu-ali?
— 17, 4. však již u-ují mne

3 M. 24,14. všecken lid ať ho u-uje
4 M. 15,35. nechať ho bez milosti u-uje
5 M. 13,10. u-uješ jej až do smrti 
1 Sam.30, 6. aby ho (Davida) u-ali
1 Kr. 21,10. u-ujte jej (Nábota), ať umře
2 Par. 24, 21. u-ali jej (Zachariáše) v síni domu H. 
Mat. 21, 35. vinaři jiného u-ali
Luk. 20, 6. lid všecken u-uje nás 
Sk. 14,19. u-avše Pavla

Ukázání.
Rím. 3, 25. k u. spravedlnosti své

Ukázati.
1 M. 12, 1. do země, kt. u-ži tobě; Sk. 7, 3.
— 41,25. což Bůh činiti bude, u-al Faraón

2 M. 7, 9. u-žte od sebe zázrak
— 9,16. abych u-al na tobě moc svou 
—- 15,25. u-al mu H. dřevo

4 M. 16, 5. ráno u-že H., kdo jsou jeho
5 M. 1, 33. v noci v ohni, aby vám u-al cestu

34, 1. ukázal jemu H. všecku zemi 
Joz. 7,14. pokolení, kt. u-že H., takž rod
Soud. 1,25. u-al jim, kudy by mohli v jiti
— 13,23. aniž by nám byl u-al čeho toho

1 Sam. 9,18. u-ž mi, kde j. tuto dům vidoucího
— 14, 41. řekl Saul: Ukaž spravedlivě
— 16, 3. jáť u-ži, co bys měl činiti

2Kr. 11, 4. v domě H., u-al jim syna králova
— 20,15. ničeho, čehož neu-al; Iz. 39, 2. 4. 

Ezd. 2,59. nemohli u. domu otců svých
Job 9,20. převráceného mne býti ukáží
— 38,12. u-al-lis záři jitřní místo její?

Ž. 50,23. tomu u-ži spasení Boží
— 77, 8. nikdy-liž již více lásky neu-že?
— 78,11. zapomenuli se na skutky, kt. jim u.
— 85, 8. u-ž nám, H., milosrdenství své 
—- 91,16. u-ži jemu spaseni své

Iz. 21, 2. vidění tvrdé j. mi u-áno
— 22, 6. Kir u-al pavézu
— 39, 2. Ezechiáš u-al jim dům klénotů

Iz. 41,21. u-žte mocně důvody své
Am. 7, 1. toto mi u-al Panovník H.; 4. 7.8,1.
Mich. 7,15. u-ži jemu divné věci
Mat. 3, 7. kdo vám u-al, kterak byste; L. 3,7.
— 4, 8. u-al mu vš. království; Luk. 4, 5.
— 22,19. ukažte mi peníz; Luk. 20, 24.
— 24, 1. aby u-ali jemu staveni chrámové 

Mk. 4,30. kt. podobenstvím je u-žeme?
— 14,15. u-že večeřadlo veliké; Luk. 22, 12* 

Luk. 20,37. že mrtví vstanou, i Mojžíš u-al
— 24,40. u-al jim ruce a nohy 

Jan 2,18. jaké znamení nám u-žeš?
— 5,20. větší nad to u-že jemu skutky
— 10,32. mnohé dobré skutky u-al jsem
— 14, 8. Pane, ukaž nám Otce; 9.
— 20,20. u-al jim ruce i bok svůj

Sk. 1,24. ty, Pane, u-žiž, kterého jsi vyvolil
— 7, 3. do země, kt. ukáži tobě; 1 M. 12,1.
— 9,16. u-ži jemu, kterak mnoho musí

trpěti
— 41. u-al jim ji živou
— 20,35. vše u-al jsem vám, že musíme
— 28, 2. velikou přívětivost k nám u-ali 

Řím. 9,17. abych na tobě u-al moc svou
— 22. Bůh, chtěje u. hněv a oznámiti

1 Kor. 12, 31. ještěť vyšší cestu vám u-ži
Ef. 2, 7. u-al bohatství milosti své
1 Tim. 6,15. kteréž časem svým u-že ten král
žid. 6,17. chtěje u. neproměnit, rady své
Jak. 2,18. ukažiž ty mi víru svou

a já tobě ukáži viru svou
— 3,13. u-žiž dobrým obcováním skutky 

Zj. 21, 9. ukážiť nevěstu, manželku Beránk.
—. 10. u-al mi město veliké

Ukázati se*
1 M. 1, 9. u-ž se místo suché
— 8, 5. u-ali se vrchové hor
— 9,14. u-že se duha na oblaku
— 12, 7. u-al se H. Abrahamovi

H., kt. se byl u-al jemu
— 17, 1. u-al se mu H. a řekl; 26, 2.
— 18, 1. u-al se jemu H. y rovině Mamre
— 26,24. u-al se mu H. v tu noc
— 35, 1. Bohu, kt. se u-al tobě, kdyžs
— 9. u-al se opět Bůh Jákobovi
— 48, 3. Bůh silný všemohoucí u-av se mi

2 M. 3, 2. u-al se mu anděl H. v plameni
— 16. H. Bůh otců vašich u-al mi se
— 4, 1. řeknou: Neu-al se tobě H.
— 5. aby věřili, že se u-al tobě H.
— 6, 3. u-alť jsem se Abrah., Izák. a Jákob.
— 16,10. sláva H. u-ala se v oblaku
— 14. u-alo se po vrchu pouště cosi
— 23,15. aniž se u-ete přede mnou prázdni;

34, 20. 5 M. 16, 16.
— 17. třikrát v roce u-e se každý; 34,

23. 24.
3M. 9, 4. dnes se vám u-2e H.
— 6. u-že se vám sláva H.
— 23. u-ala se sláva H. všemu lidu;

4 M. 14, 10. 16, 19. 42. 20, 6.
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3 M. 13,14. kdykoli u-že se živé maso
— 16, 2. já v oblace u-ži se nad slitovnicí 

4M. 12, 6. já H. u vidění u-ži se jemu
5 M. 31,15. u-al se H. v stánku v sloupě obl. 
Joz. 9, 4. u-ali s.e, jako by zdaleka byli 
Soud. 6,12. u-al se anděl H.; 13, 3.
— 13,10. hle, u-al se mi muž ten
— 21. již se více neu-al anděl H. Manue 

1 Sam. 1,22. aby u-e se před H., zůstalo tam
1 Kr. 3, 5. u-al sé H. v Gabaon Šalomounovi
— 9, 2. u-al se Šalomounovi podruhé; 11, 9.
— 18,15. žeť se jemu dnes u-ži

2 Kr. 8,11. u-al se (Elizeus) k němu neochotně
2 Par. 1, 7. té noci u-al se Bůh Šalomounovi
— 26,19. u-alo se malomocenství na čele 

Job 23,10. jako zlato se u-ži
Ž. 42, 3. skoro-liž u-ži se před obličejem B.
— 102,17. H. u-al se v slávě své 

Př. 17,17. bratr v soužení u-že se 
Pis. 7,12. již-li se u-al začátek hroznů 
Iz. 66, 5. u-žeť se ku potěšení vašemu 
Pláč 3,29. až by se u-ala naděje
Ez. 37, 8. maso na nich ê u-alo 
Dan. 8, 1. u-alo mi se vidění

po tom, kt. se mi u-alo na poč. 
Zach. 9,14. H. proti nim se u-že 
Mal. 3, 2. kdo ostojí, když se on u-že?
Mat. 1,20. anděl Páně u-al se jemu; 2,13.19. 

Luk. 1, 11. 22, 43.
— 2, 7. kt. by se jim času hvězda u-ala
— 8, 4. ukaž se knězi; Mk. 1, 44. Luk. 5,14.
— 13, 26. tedy u-al se i koukdl.
—• 17, 3. u-ali se jim Mojžíš a Eliáš
— 24,30. u-že se znamení Syna člověka
— 27,53. přišli do svátého města a u-ali se 

Mk. 16, 9. Ježíš u-al se nejprv Marii Magd.
— 12. dvěma z nich u-al se v jiné způsobě
— 14. sedícím spolu jedenácti u-al se 

Luk. 1,79. aby se u-al sedícím v temnostech
— 17,14. jdouce, u-te se kněžím
— 22, 43. u-al se jemu anděl s nebe
— 24, 34. že Pán u-al se Šimonovi

Jan 21,14. po třetí u-al se Ježíš učedlníkům 
Sk. 2, 3. u-ali se jim rozdělení jazykové
— 7, 2. Bůh slávy u-al se otci Abrah.
— 30. u-al se jemu na poušti hory Sinai
— 35. kt. se jemu u-al ve kři
— 9,17. kt. se u-al tobě na cestě
— 16, 9. u-alo se Pavlovi v noci vidění
— 26,16. protoť jsem sě tobě u-al

1 Koř. 15, 8. nejposléze u-al se i mně
2 Kor. 5,10. všickni my u. se musíme
Kol. 3, 4. když se u-že Kristus, život náš 

tehdy i vy u-žete se s nim v slávě
2 Tes. 1,10. předivný u-al se ve všech věřících
1 Tim. 3,16. Bůh u-al se andělům 
Žid. 9,28. podruhé bez hříchu u-že se těm 
Jak. 4,14. pára, kt. se na maličko u-že
1 Petr 4,18. bezbožný a hříšník kde se u-že?
— 5, 4. když se u-že kníže pastýřů

Zj. 12, 1. u-al se div veliký na nebi
— 3. drak veliký ryšavý u-al se

Ukazovati.
2 M. 25, 9. jakž u-uji tobě podobenství stánku
5M. 3,24. ty jsi počal u. služebníku svému
Neh. 9, 35. dobrodiní, kt. jsi jim u-al
Est. 1, 4. u-uje bohatství království svého
ž. 19, 3. noc po noci u-uje umění
— 60, 5. u-al jsi lidu svému tvrdé věci

Jan 5,20. Otec u-uje mu všecko, což sám činí
žid. 9, 8. čímž Duch svátý u-uje to
— 12,27. u-uje pohnutelných věcí přenes.

Ukazovati se.
1 Sam. 3,21. neb se jemu i potom u-al H. v Sílo
Pis. 2,12. kvítíčko se u-uje po zemi
Iz. 1,12. že přicházíte, abyste se u-ali
Jer. 14, 9. proč se u-uješ jako muž ustalý?
—. 31, 3. za starodávnať se mi u-al H.

Ez. 10, 8. u-alo se na cherubíních podob.
Mat. 24,27. jako blesk u-uje se až na západ
Sk. 1, 3. za 40 dnů u-uje se jim, a mluvě
— 21, 3. když se nám počal u. Cyprus
— 26,16. v kterýchž u. se budu tobě

Úklad.
4 M. 35,20. shodil by něco na něho z ú-u
1 K. 15,27. činil mu ú-y Báza
Est. 8, 3. Ester prosila, aby zrušil ú-y
— 5. aby byli zrušeni ú-ové Amana
— 9,25. aby obráceni byli ú-ové jeho nešl. 

Job 31, 9. u dveří činil-li jsem ú-y?
ž. 64, 3. skrej mne před ú-y zlostníků
Př. 1,11. pojď s námi, ú-y čiňme krvi
— 7,12. u každého úhlu ú-y činící
— 12, 6. slova bezbožných ú-y činí krvi
— 23,28. onať jako loupežník ú-y činí
— 24,15. nečiniž ú-ů příbytku spravedl.

Jer. 9, 8. v srdci svém skládá ú-y své
Oz. 7, 6. přiložili k ú-ům svým srdce své 
Mich. 7, 2. napořád o vyliti krve ú-y čini
Luk. 11,54. zákonníci ú-y činícê  jemu
Sk. 9,24. zvěděl Saul o těch ú-ech; 20, 19.
— 23,21. ú-y činí jemu více než 40 mužů

Ukládati (se).
1 M. 37,18. u-ali o něm, aby jej zahubili
2 M. 21,13. když by pak neu-1 o bezživotí 
Job 37,14. víš-li, když B. u-á co o těch věcech 
ž. 21,12. proti tobě u-ali zlost
— 104,22. v doupatech svých se u-aji 
—. 105,25. u-ali lest o služebnících jeho

Př. 1,18. tak tito proti krvi své u-ají
— 3,29. neu-ej proti bližnímu zlého
— 6,18. srdce, kt. u-á myšlení nepravá
— 14,22. bloudí, kt. u-ají zlé

Iz. 59,13. že jsme u-ali a vynášeli slova lživá 
Mich. 2, 1. u-ají zlé na ložcích svých
žid. 4, 7. opět u-á den jakýsi: Dnes

Úkladník.
Ezd. 8, 31. vytrhla nás z ruky ú-ů na cestě 

Ukojiti se.
Est. 7,10. a tak prchlivost královská u-ila se
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Úkol.
2 M. 5,13. vyplňte ú. denní v den jeho; 19.

— 14. proč jste nevyplnili ú-u svého
Ukován.

1 M. 42,19. jeden bratr váš ať j. u. v žaláři 
Luk. 8,29. býval u. řetězy a v poutech 

Ukrácen.
4M. 11,23. zdali ruka H. u-a j.?
Př. 10,27. léta bezbožných u-a bývají 
Iz. 50, 2. zdaliž j. u-a ruka má
— 59, 1. neníť u-a ruka H.

Mat. 24,22. byť nebyli u-i dnové ti
Ukrácený.

1 Kor. 7,29. poněvadž čas ostatní j. u.
Ukrádati.

Jer. 23,30. kt. u-a ji slova má 
Ukraden.

1 M. 31, 39. ty jsi vyhledával, co bylo u-o
Ukrásti.

1 M. 31,19. u-dla Ráchel modly, kt. měl otec
— 30. proč jsi u-dl bohy mé?

2 M. 21,16. kdo by ukradna někoho; 5 M. 24,7.
— 22, 1. jestliže by kdo u-dl vola aneb 

5M. 24, 7. že u-dl člověka z bratři svých
2 Sam.l9, 41. proč jsou tě ukradli bratří naši

— 21,12. kt. byli je u-dli na ulici Betsan 
2Kr. 11, 2. u-dši ho z prostředku synů král. 
Mat. 27,64. ať by snad učedlníci ne-adli ho
— 28,13. pravte, že učedlníci ukradli jej 

Mk. 10,19. přikázáni umíš: Neu-neš
ňím. 13, 9. přikázaní: Neu-neš, v tomto slovu

Ukrátiti.
2. 89,46. u-il jsi dnů mladosti jeho
— 102,24. u-il dnů mých

Mk. 13,20. byť nebyl u-il Pán těch dnů 
pro vyvolené u-il těch dnů 

Ukrocovati.
Př. 21,14. dar u-uje prchlivost 

Ukrotiti.
1 M. 32,20. u-ím tvář jeho darem
2 M. 32,30. zda bych ho u-il pro hřích váš 
Př. 16,14. muž moudrý u-í je

Ukrutenství.
Př. 8, 36. u. provodí nad duší svou 
Jer. 51, 46. pověst i u. v zemi 
Nah. 3, 1. všecko lži a u. plné jest
— 19. na koho nedocházelo u. tvé?

Ukrutník.
Job 15,20. po všecka léta skrytá před u-em

— 27,13. to dědictví u-ci přijímají 
2. 54, 5. u-ci hledají duše mé
Iz. 25, 4. vzteklost u-ů podvrátila by zeď
— 29, 5. jako plev bude množství u-ů
— 20. kdyžto přestane u.

Pláč 4, 3. příčinou u-a podobná j. sovám
1 Tim. 1,13. ježto jsem prvé byl ruhač a u.

Ukrutnost.
1 Sam.14,47. kamž se koli obracel, u. provodil

Job 35, 9. aby úpěli pro u. povýšených
2. 27,12. ten, jenž dýše u-í
— 73, 6. u-i jako rouchem přiodini
— 74,20. plni jsou koutové země peleší u-i 

Př. 10, 6. ústa bezbožných přikrývají u.
Iz. 59, 6. dílo u-i j. v rukou jejich
Ez. 7,11. u. vzrostla v prut bezbožnosti
Mal. 2,16. přikrývá u. pláštěm jeho

Ukrutný.
Job 30,21. obrátils mi se v u-ého nepřítele
2.. 5, 7. člověka u-ého v ohavnosti má H.
— 18, 49. od člověka u-ého vyprostils mne
— 140, 2. od muže u-ého ostříhej mne; 5.
— 12. muž u. zlostí polapen jsa, padne 

Př. 5, 9. abys nedal let svých u-ému
— 11,16. žena šlech. má čest, u-i mají zboží
— 17. u. kormoutí tělo své
— 12,10. srdce bezbožných u-é j.
— 16,29. muž u. přeluzuje bližního
— 27, 4. u-átě věc hněv a prudká prchlivost 

Iz. 19, 4. dám Egypt v ruku pánův u-ých
— 25, 5. zhouba u-ých přetržena
— 33,19. lidu u-ého neuhlédáŠ

Jer. 6,23. každý u. bude a neslitují se; 50,42.
Ez. 7,23. země plna j. soudův u-ých
Mat. 8,28. ďábelnici, u-i náramně

Ukryt.
2. 139,15. neniť u-a žádná kost
2id. 11,23. věrou Mojžíš u. byl za tři měsíce

Ukrytě.
Jan 7,10. Šel k svátku, ale jako u.

Ukrýti.
2. 19, 7. což by se u. mohlo před horkosti
— 27, 5. tu mne u-je v slánku svém
— 32, 5. nepravosti své jsem neu-yl
— 40,11. spravedlnosti tvé neukryl jsem
— 139,12. aniž tmy před tebou u. mohou
— 142, 4. na cestě osidlo mi u-li 

Iz. 28,15. pod íalši jsme se u-yli 
Jer. 49,10, že se nebude moci u.
Sof. 2, 3. snad se u-jete v den hněvu II.
1 Tim. 5,25. což j. jinak, u. se nemůže

Ukrytý.
Mk. 4, 22. aniž j. co tak u-ého, aby; Luk. 8,17.

Ukrývající.
Iz. 53, 3. jako u. tvář svou

Ukrývání*.
2 Kor. 4, 2. odmítáme u. neslušnosti

Ukrývati.
Job 34, 6. své-liž bych pře u. měl?
2. 119,19. neu-ejž přede mnou přikázaní
— 143, 7. neu-ejž tváři své přede mnou 

Iz. 3,12. cestu stezek tvých u-aji
Ukřikati.

1 Sam.25,14. poslal David posly, ale on je u-al
Ukřivovat!.

Mat. 27,39. rouhali se jemu, u-ujíce hlav svých
52
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Ukřižován.
Mat. 26, 2. aby byl u.; 27, 26. 31. Mk. 15, 15. 

Luk. 24, 7. Jan 19, 16.
— 27,22. řekli mu všickni: U. bud! 22.
— 38. u-i jsou s nim dva lotři
— 44. lotři, kt. byli s ním u-i; Mk. 15, 32. 

Luk. 23,32. aby spolu s ním byli u-i
Jan 19,32. i druhému, kt. u. byl s ním 
Řím. 6, 6. starý člověk náš s ním u. j.
1 Kor. 1,13. zda-li Pavel u. j. za vás?
2 Kor. 13, 4. ačkoli u. j. jako nemocný 
Gal. 2,20. s Kristem u. jsem
— 3j 1. Ježíš Kristus mezi vámi u.
— 6,14. skrze něhož j. mi svět u.

Zj. 11, 8. kdež i Pán náš u. j.
Ukřižování.

Mat. 20,19. vydadíť jej pohanům k u.
Ukřižovaný.

Mat. 28, 5. že Ježíše u-ého hledáte; Mk. 16,6. 
1 Kor. 1,23. my kážeme Krista u-ého
— 2, 2. nežli Ježíše Krista, a to toho u-ého

Ukřižovati.
Mat. 23,34. některé zmordujete a u-ujete
— 27,35. u-avše jej; Mk. 15, 24. Jan 19, 23. 

Mk. 15,13. U-uj ho! 14. Luk. 23, 21. Jan 19,
6.15.

— 20. vedli jej, aby ho u-ali
— 25. byla hodina třetí, když ho u-ali
— 27. u-ali s ním dva; Luk. 23, 33. Jan

19, 18.
Lnk. 23,33. tu jej u-ali i ty zločince; Jan 19,18. 
Jan 19, 6. vezměte vy jej a u-ujte
— 10. že mám moc u. tě 
—- 15. krále vašeho u-uji?

Sk. 2,23. toho u-avše, zamordovali jste
— 36. toho Ježíše, kt. jste vy u-ali

1 Kor. 2, 8. nebyliť by Pána slávy u-ali 
Gal. 5,24. ti své tělo u-ali s vášněmi

Ukydaný.
3 M. 26,30. a skladu na špalky u-ých bohů vaš. 
Ez. 33,25. očí svých pozdvihuj, k u-ým modl.

Ukydati.
Nah. 3, 6. u-a je tě ohavnými věcmi 

Ulai.
Dan. 8, 2. viděl jsem, byv u potoka U.
— 16. slyšel jsem hlas lidský mezi U-em

Ulam.
1 Par. 7,17. synové U-ovi; 8, 40.

Uléčení.
2 Par. 36,16. aby nehylo žádného u.
Př. 6,15. rychle setřín bude, a nebudeť u. 
Jer. 30,13. kdo by přisoudil při tvou k u.

Uleknouti se.
1 M. 45, 3. neb se ho velmi u-li
2 M. 9,20. kdo u-kl se slova H., svolal 
Rut 3, 8. když bylo o půl noci, u-kl se
1 Sam. 16, 4. ulekše se starší města, vyšli
— 21, 1. ulekl se Achimelech, vyšel vstříc
— 28, 5. u-lo se srdce jeho velmi

Neh. 6,16. národové vůkol nás u-li se velmi
2. 4, 5. u-ětež se a nehřešte
Jer. 36,24. neu-li se aniž roztrhli roucha
Mk. 9,15. zástup uzřev jej, u-li se

— 16, 5. ženy u-ly se 
Luk. 2,48. uzřevše ho u-li se
Sk. 12,16. uzřeli jej (Petra), i u-li se
— 24,25. u-kl se Felix a odpověděl

Uletěti.
2. 11, 1. uleť s hory své jako ptáče

Uleviti.
Soud. 2,19. neu-ili ze skutků jejich zlých 

Ulice.
1 M. 19, 2. přenocujeme na u-i 
Soud. 19,15. posadil se na u-i města
— 20. toliko na u-i nezůstávej přes noc

2 Sam.21,12. je ukradli na u-i Betsan
2 Par. 29, 4. u. východní; 32, 6.
Neh. 8, 3. četl v něm v té u-i
Job 18,17. aniž jméno jeho slých. b. na u-ich
— 29, 7. na u-i strojíval sobě stolici svou 

2. 18, 43. jako bláto na u-ich rozšlapal js. je
— 55,12. aniž vychází lest z u-c jeho
— 144,14. ať není naříkání na u-ích našich 

Př. 1,20. moudrost na u-ech vydává hlas sv.
— 7, 8. kt. šel po u-i vedlé úhlů jejího
— 22,13. na prostřed u-c byl bych zabit
— 26,13. lev j. v u-i (říká lenoch)

Kaz. 12, 4. zavříňy budou dvéře od u-e
— 5. choditi budou po u-i kvílící 

Pis. 3, 2. po u-ech hledati budu toho
Iz. 5,25. těla mrtvá jejich hnůj uprostř. u-c
— 10, 6. v pošlapání jako bláto na u-ich
— 24,11. naříkání bude na u-ích pro víno
— 51,20. omráčeni leží na rozcestí všech u-c 

Jer. 5, 1. hledejte v u-ích jeho, jest-li kdo
— 7,34. v u-ích Jeruzalémských
— 9,21. aby vyhubila mládence z u-c
— 11, 6. ohlašuj po u-ích Jeruzalémských
— 13. podlé počtu u-c Jeruzalémských
— 14,16. rozmetán po u-ích Jeruzalémských
— 33,10. na u-ích Jeruzalémských zpustlých
— 37,21. pecník chleba na den z u. pekařů
— 44, 6. hněv můj rozpálil se po u-ích Jer.
— 9. nešlechetnosti po u-ích Jeruzalém.
— 17. jakž jsme činívali po u-ích Jeruzal.
— 21. kadívali po u-ích Jeruzalémských
— 48,38. po u-ích Moábových jen kvílení
— 49,26. padnou mládenci na u-ích; 50, 30.
— 51, 4. ať padnou probodnuti na u-ích jeho 

Pláč 2,11. nemluvň. na u-ích se svírají; 12.19.
— 21. leží na zemi po u-ích mladý i starý
— 4, 1. kameni svaté sem i tam po u-ich
— 5. jídali rozkošné krmě, hyn. na u-ích 

Ez. 7,19. stříbro své po u-ích rozházejí
— 11, 6. naplnili jste u. jeho zbitými
— 16,24. vzdělalas výsost v každé u-i; 31.
— 26,11. kopyty’ koní pošlapá všecky u. tvé
— 28,23. pošli mor a krev na u. jeho 

Dan. 9,25. zase vzdělána bude u. a přikopá 
Am. 5,16. pío všech u-ich bude kvílení
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Mích. 7,10. bude rozšlapána jako bláto na u-ích
Nah. 2, 4. po u-ích jezditi budou vozové
— 3,10. maličcí rozrážini na úhlech u-c 

Sof. 3, 6. v pustinu obrátil jsem u. jejich 
Zach. 8, 4. starci i baby na u-ich Jeruzalémsk.
— 5. u. města plné budou pacholat 

Mat. 6, 5. obyčej mají na úhlech u-c stojíce
— 12,19. aniž kdo na u-ich uslyší hlas jeho 

Mk. 6,56. na u-ech kladli neduživé
Luk. 13,26. na u-ech našich jsi učíval
— 14,21. vyjdi na rynky a na u. města 

Sk. 5,15. tak že i na u. vynášeli nemocné
— 9,11. vstaň a jdi do u., kt. slově přímá
— 12,10. přešli u-i jednu, a hned odšel anděl

Ulíciti.
2Kr. 9,30. Jezábel u-ila tvář svou 

Úlisně.
2. 81,16. ú. by se jim poddávati musili 

Úlisnost.
Př. 6,24. od ú-i jazyka ženy cizí 
Dan. 11, 21. ujme království skrze ú.

Úlisný.
2. 12, 3. rty ú-ými řeči vynášejí
— 4. ó by vyplénil H. všeliké rty ú-é 

Př. 26,28. ústy ú-ými způsobuje pád
Ulla.

1 Par. 7,39. synové U.: Arach, Haniel 
Ulnouti.

Sof. 1,12. muže, kt. u-uli v kvasnicích 
Úlomek.

Job 41,15. srdce jeho jako ú. spodn. žernovu 
Ulomiti.

Ez. 17, 4. vrch ratolestí jeho u-ila
— 22. mladou větvičku u-im

Uloviti.
1 M. 27, 5. odšel Ezau, aby u-il zvěřinu
— 33. kde j. ten, ježto u-iv zvěřinu

3 M. 17,13. kdož by honě u-il zvíře neb ptáka 
2. 35, 8. síť jejich, kt. ukryli, ať je u-í 

Ulovovati.
Př. 6,26. žena cizoložná drahou duši u-uje

Uložen.
Luk. 22,22. Syn člověka jde, tak jakž j. u-o
1 Tim. 1, 9. spravedlivému není u. zákon 
2id. 9,27. jakož u-o lidem jednou umříti

Uložení.
Job 23,14. vykoná u. své o mně 
Př. 19,21. u. Hospodinovo toť ostojí 
Sof. 2, 2. prvé než u. přijde 
Řím, 8,28. kt. podlé u. jeho povoláni jsou

— 9,11. aby u. Boží pevné bylo
2 Tim. 1, 9. povolal nás podlé u. svého

Uložený.
1 M. 47,22. kněži jedli z u-ých pokrmů 
2. 75, 3. když přijde čas u., já právě soudit
— 81, 4. trubte v u. čas, v den slavnosti 

Iz. 10,22. pohubeni u-é rozhojni spravedln.
— 40, 2. že se již doplnil čas u. jeho

Dan. 8,17. v Času u-ém toto se náplni
— 19. v u-ém času konec bude
— 11,27. cil u. na jiný čas odložen
— 35. to potrvá do času u-ého

Sk. 2,23. vydaného z u-é rady a předzvěděni
— 17,26. vyměřiv jim u-é časy a cíle

Gal. 4, 2. pod správc. do času u-ého od otce
žid. 12, 1. konejme běh u-ého sobě boje

Uložiti.
2 M. 5, 8. touž summu cihel u-te na ně
— 19,12. u-íš lidu meze všudy vůkol

1 Sam.20,33. že u-il otec jeho zabiti Davida
— 21, 2. služebníkům u-il jsem jisté místo

1 Kr. 8,17. u-iltě byl v srdci svém David
— 18. ačkoli jsi u-il stavětí; 2 Par. 6, 8.

2 Kr. 23, 33. a u-il daň na tu zemi sto centnéřů 
Neh. 5, 7. u-il jsem v srdci svém
Job 14,13. u-e mi cíl, abys se rozpomenul 
ž. 59,16. hladovití jsouce u. se musejí 
Iz. 14,24. jakž jsem u-il, stane se
— 19,12. vědi-li, co u-il H. o Egyptu 

Pláč 2,17. učinil H. to, což byl u-il 
Dan. 1, 8. Daniel u-il v srdci svém 
Joel 1,14. u-te půst; 2, 15.
Mich. 6, 9. slyštež o metle, a kdo ji u-il 
Mat. 28,16. na horu, kdež jim byl u-il Ježíš 
Jan 9,22. již tak byli u-ili židé 
Sk. 17,31. u-il den, v kt. souditi bude svět
— 23,20. že u-ili židé prošiti tebe
— 28,23. když u-ili den, sešlo se jich 

Řím. 1,13. žeť jsem mnohokrát u-il při jiti
2 Kor. 2, 1. toto jsem sobě u-il
— 9, 7. jedenkaždý, jakž u-il v srdci 

Ef. 3,11. kt. u-il v Kristu Ježíši
Uma8titi.

Iz. 34, 6. meč H. u-í se tukem a krví 
Umdlen.

Soud. 16,16. u-a jest duše jeho, jako by 
Umdlévati.

2. 119,20. u-á duše má pro žádost soudů 
Pis. 2, 5. nebo u-ám milostí 
Iz. 40,30. ustává a u-á mládež
— 31. běží, a však neu-ají

Am. 8,13. u. budou panny krásné žízni
2 Kor. 11, 29. kdo u-á, ježto bych já nemdlel 

Umdlíti.
1 M. 25, 30. dej mi jisti, neb jsem u-el

Umenšen.
Job 21,21. když počet měsíců jeho bude u.
2. 107,39. u-i a sníženi bývají ukrutenstvím 

Umenšení.
Jer. 30,19. rozmnožím a nebudou u. bráti

Umenšovati se.
2 Sam. 3, 1. dům Saulův tím více se û al
Job 16, 6. buď že mluvím, neu-uje se bolesti

Uměle.
2. 78, 9. ač u. z lučiště stříleli, však 
Př. 13,16. důmyslný dělá u.
Jer. 3,15. kt. pásti vás budou u. a rozumně
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Umělý.
1 Kr. 9, 27. plavce u-é na moři
1 Par. 5,18. natahujících lučiště a u-ých v bitvě
— 8, 40. byli synové Ulamovi střelci u-í
— 15,22. nebo byl u. (Chenaniáš)

2 Par. 2,12. dal Davidovi syna moudrého, u-ého
— 8,18. služebníky u-é na moři

Ezd. 7,12. Ezdrášovi, knězi u-ému v zákoně
Př. 17,27. zdržuje řeči své muž u.
— 20,15. nejdražší klinot jsou rtové u-í
— 24, 5. muž u. přidává síly
— 28, 2. pro člov. u-ého trvanlivé panování 

Iz. 40,20. řemeslníka u-ého sobě hledá
— 50, 4. Panovník H. dal mi jazyk u.

Jer. 10, 9. všecko to jest dílo u-ých
Mat. 13,52. učitel u. v království nebeském 
Jak. 3,13. kdo j. moudrý a u. mezi vámi?
2 Petr 1,12. ačkoli u-í i utvrzeni jste 

Umělejší.
Př. 9, 9. pouč spravedlivého a bude u.

Umění.
2 M. 31, 3. naplnil jsem ho u-ím řemesla
— 35,31. naplnil Bezeleele u-ím vŠelij.

1 Kr. 7,14. řemeslník díla z mědi plný u.
2 Par. 1,10. dej mi moudrost a u.; 11. 12.
Job 15, 2. moudrý vynášeti má u. povětrné?
— 28, 4. svozována bývá u-ím smrtel. člov.
— 33, 3. u. vynesou rtové moji
— 36,12. sejdou a pozdychají bez u.
— 37,15. divy dokonalého v u-ich 

Ž. 107,27. všecko u. jejich mizí
— 119,66. pravému soudu a u. vyuč mne
— 139, 6. u. tvé j. nad můj vtip

Př. 1, 4. aby dáno bylo mládenečku u.
— 5. poslouchati bude, přibude mu u.
— 7. bázeň Hospodinova j. počátek u.
— 22. až dokud nenáviděti budete u.?
— 29. proto že nenáviděli u.
—̂ 2, 6. z úst jeho (Hosp.) u. a opatrnost
— 3,20. u-ím jeho propasti protrhují se
— 8,10. u. raději než zlato nejvýbornější

12. u. pravé prozřetelnosti přít. mám
— 9,10. u. svátých jest rozumnost
—  10,14. moudří skrývají u.
— 11, 9. spravedliví u-ím vytrženi bývají
— 12, 1. kdo miluje cvičení, miluje u.
— 23. člověk opatrný tají u.
— 14, 6. rozumnému u. snadné j.
— 18. opatrní bývají korunováni u-ím
— 15, 2. jazyk moudrých ozdobuje u.
— 7. rtové moudrých rozsívají u.
— 14. srdce rozumného hledá u.
— 16,22. u. bláznů j. bláznovství
— 18,15. srdce rozumného dosahuje u.

ucho moudrých hledá u.
— 19, 2. bez u. duši není dobře
— 25. potresci rozumného, ať porozumí u.
— 21,11. když se uměle nakládá, přijímá u.
— 22,12. oči Hospodinovy ostříhají u.
— 23,12. zaveď uši své k řečem u.
— 23. pravdy nabuď, též moudrosti, u.

Př. 24, 4. skrze u. pokojové naplněni bývají
— 14. tak u. moudrosti duši tvé
— 29, 7. bezbožník nemá s to u.
— 30, 3. u. svátých neumím

Kaz. 1,16. srdce mé dosáhlo množství u.
— 18. kdož rozmnožuje u., rozmn. bolest
— 2,26. člověku, kt. se líbí jemu, dává u.
— 7,27. abych nalezl u.

Iz. 5,13. v zajetí půjde, nebo j. bez u.
— 1.1, 2. na němž odpočine Duch u. a báz. H.
— 32, 4. srdce bláznů nabude u.
— 40,14. s kým se radil, že by vyučil jej u.?
— 44,25. obracím u. jejich v bláznovství
— 47,10. u. tvé, to tě převrátilo

Dan. 1, 4. aby učili se liter, umění a; 17.
— 2,21. dává u. majícím rozum
— 12, 4. rozmnoženo bude u.

Oz. 4, 6. poněvadž jsi ty pohrdl u-ím 
Mal. 2, 7. rtové kněze mají ostřihati u.
Luk. 1, 77. aby dáno bylo u. spasit, lidu jeho

— 11,52. běda vám, nebo jste /zali klíč u. 
Sk. 19,19. kt. se s marnými u-ími obírali
— 26,24. tvé u. k bláznovství tebe přivodí 

Řím. 10, 2. horlivost — ale ne podlé u.
— 11,33. ó hlubokosti u. Božího!

1 Kor. 1, 5. obohaceni jste všelikým u-im
— 8, 7. ale ne všechť jest to u.
— 12, 8. řeč u. podlé téhož Ducha
—> 13, 2. bychť povědom byl všelikého u.

2 Kor. 6, 6. v čistotě, v u., v dlouhočekání
— 10, 5. povyšující se proti u. Božímu
— 11, 6. jsem nedospělý v řeči, ne v u.

1 Tim. 6,20. odporů falešně nazvaného u.
1 Petr 3, 7. spolu s nimi bydlíce podlé u.
2 Petr 1, 5. 6. přičinějte k ctností u.; k u.

Uměti.
1 M. 44,15. nevíte, že muž, jako já, umí pozn.?
1 Sam.16,16. kt. by uměl hráti na harfu
1 Kr. 3, 7. neumím vycházeti ani vcházeti 
Job 32,22. neumím jmen proměňovati 
ž. 119,125. abych uměl svědectví tvá 
Iz. 7,15. až by uměl zavrci zlé

16. prvé než bude u. zavrci zlé
— 42,16. po stezkách, kt. neuměli
— 56,11. neumějí učiti

Jer. 1, 6. H., aj neumím mluviti
— 4, 22. činiti dobře neumějí

Sof. 3, 5. nešlechetník neumí se styděti 
Mat. 16, 3. způsob nebe rozsouditi umíte 
Jan 7,15. kterak tento písmo umí, neučiv se
— 17. bude u. rozeznati, jest-li to učeni

1 Kor. 2, 2. nic jiného neu. mezi vámi
— 8, 2. zdá-li se komu, že něco umí 

Fil. 4,12. umímť snížen býti
umím i hojnost miti

1 Tim. 6, 4. nadutýť j., nic neuměje 
Jak. 4,17. kdož umí dobře činiti 

Umíněný.
Sk. 27,13. že se budou u-ou cestou držeti 

Umíniti.
4 M. 33,56. což jsem jim u-il učiniti
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2 Par. 2, 1. u-iv Šal. stavětí dům jménu H.
— 29,10. u-il jsem učiniti smlouvu s H.

Iz. 46,11. u-il jsem a vykonám to
Sk. 12, 3. Heródes u-il jiti i Petra 

Umírá jící.
2 Kor. 6, 9. jako u., a aj, živi jsme 
Zj. 3, 2. utvrzujž jiné u.

Umírání.
Kaz. 3, 2. čas rozeni i čas u.

Umírat i.
1 M. 48,21. aj, já u-ám a budeť Bůh s vámi
— 50, 5. aj, já u-ám; v hrobě mém mne 

Soud. 16,30. mrtvých, kt. pobil on u-a je, více
2 Sam. 3,33. jako u-á nějaký ničemný člověk?
2 Par. 24,22. když u-1, řekl: Nechť popatří H. 
Job 4,21. u-ají, ale ne v moudrosti

— 14,10. člověk u-á, mdlobou přemožen
— 21,23. tento u-á v síle dokonalosti
— 25. jiný u-á v hořkosti ducha
— 34,20. v okamžení u-a ji lidé
— 36,14. u-á v mladosti duše jejich

2. 49,11. nebo se vidá, že i moudři u-ají 
Př. 10,21. blázni pro bláznovství u-a ji
— 11, 7. když u-á člověk bezbožný 

Kaz. 2,16. jakož u-á moudrý, tak i blázen
— 3,19. jakož u-á ono, tak u-á i on
— 7,17. proč máš u. dříve času svého?

Ez. 18,23. libost mám, když u-á bezbožný?
— 32. nemám libosti v smrti toho, j. u-á 

Mk. 9,44. červ jejich neu-á; 46. 48. Iz. 66, 24. 
Luk. 8,42. měl dceru jedinou a ta u-ala
— 20,36. ani u. více nebudou moci 

Jan 4,47. nebo počinal u.
Řím. 6, 9. Kristus vstav, již vice neu-á
— 14, 7. žádný sobě sám neu-á
— 8. buď že u-áme, Páně jsme

1 Kor. 15,22. jakož v Adamovi všickni u-a ji
— 31. na každý den u-ám 

2id. 10,28. bez lítosti u-á
Zj. 14,13. blahoslaveni, kt. v Pánu u-aji 

Umítán.
Př. 16, 33. do klinu u. bývá los 

Umlceti se.
Est. 4,14. jestliže se u-iš v tento čas 
2. 39, 3. u-el jsem se i spravedl. odporu 

Umlknouti.
1 Sam. 2, 9. bezbožní ve tmě u-ou
— 25, 9. mládenci mluvili a u-li

Job 13,19. abych nyní u. a umřití musil 
2. 4, 5. přemyšlujte o tom a u-ěte
— 107,29. tak že u-e vlnobití jejich

Iz. 41, 1. u-ětež přede mnou ostrovové 
Ab. 2,20. u-iž před obličejem jeho země 
Sof. 1, 7. u-i před obličejem Panovn. H-a 
Zach. 2,13. u-iž všeliké tělo před obl. H.
Mk. 1,25. u-iž a vyjdi z něho; Luk. 4, 35.
— 4,39. řekl moři: U-i a upokoj se

Úmluva.
Sk. 3,25. vy jste synové ú-y 
Ef. 2, 12. cizi od umluv zaslíbení

Umořiti.
Oz. 2, 3. u-il bych ji žízní 

Umrlčí.
Mat. 23, 27. vnitř jsou plni kostí u-ích 

Umrlina.
3M. 11,36. což by se dotklo u-y 
5M. 14,21. žádné u-y jisti nebudete 

Umrskati.
Př. 23,13. u-áš jej metlou, neumřeť 

Umrtven, 
ftím. 6, 6. aby bylo u-o tělo hřicha
— 7, 4. u-i jste zákonu skrze tělo Kr.
— 8,10. ač tělo u-o j. pro hřich

1 Petr 3,18. u. jsa se strany těla
Umrtvený.

Řím. 4,19. na své tělo již u-é, na život S. již u. 
2id. 11,12. z jednoho, a to již u-ého 

Umrtviti.
2 Kr. 5, 7. abych mohl u. a obživiti?

Umrtvovati.
1 Sam. 2, 6. H. u-uje i obživuje 
Ez. 13,19. u-ujíce duše, kt. neumrou 

Umříti.
1 M. 2,17. smrti u-eš; 20, 7.
— 5, 5. i u-el; 8. 11. 14. 17. 20. 27. 31.
— 6,17. cožkoli bude na zemi, u-e
— 7,21. u-elo všeliké tělo
— 19,19. aby mne nepostihlo, a u-el bych
— 20, 7. věz, že smrti u-eš ty i všecko
— 26, 9. abych snad neu-el pro ni
— 27, 4. ať by požehnala duše má, než u-u; 7.
— 30, 1. dej mi syny; pakli nedáš, u-u
— 35,18. Ráchel u-ela
— 44,22. opusti-li otce svého, on u-e
— 45,28. uzřím ho, prvé než u-u
— 46,30. nechžť již u-u, když jsem viděl
— 49,33. složil nohy na loži a u-el
— 50,24. já umru; Bůh pak jistotně 

2M. 10,28. v kt. den uzříš tvář mou, u-eš
— 21,12. až by u-el, smrti u-e; 3 M. 24, 21.
— 31,14. kdož by jí poskvrnil, smrti umře
— 35, 2. kdo by dělal v něm dílo, u-e

4 M. 19,14. kdyby člověk u-el v stanu
— 20,29. vidouce, že umřel Aron, plakali
— 23,10. ó bych já u-el smrtí spravedlivých
— 27, 3. pro hřich svůj u-el

5M. 4,22. já u-u v zemi této a nepřejdu
— 17, 6. v ústech 2 neb 3 svědků u. má
— 24,16. jedenkaždý za svůj hřích u-e; 2 Kr.

14, 6. 2 Par. 25, 4. Jer. 31, 30.
— 31,14. již se přiblížili dnové, abys u-el 

Soud. 6,23. neboj se, neu-eš
— 15,18. nyní již žízní u-u
— 16,16. duše jeho, jakoby již měl u.
— 30. nechť u-e život můj s Filistin.

Rut 1,17. kdekoli u-eš, u-u
1 Sam.14, 44. smrti u-eš; 22, 16. 1 Kr. 2, 42, Jer. 

26; 8. Ez. 3, 18. 33, 8. 14.
— 25,38. porazil H. Nábale, i u-el
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2 Sam. 3, 33. tak-liž měl u. Abner?
— 12,18. dne sedmého u-elo dítě; 19.

nesměli oznámiti, že by u-elo
— 23. poněvadž u-elo, proč se mám post.
— 18,20. proto že syn králův u-el
— 33. ó kdybych byl u-el za tebe
— 19,37. ať u-u v městě svém, kdež j. hrob

1 Kr. 2,24. dnes u. musí Adoniáš
— 3,19. u-el pak syn ženy této v noci
— 14,17. když vstup, na práh domu, u-elo
— 16, 4. kdož u-e v městě; 21, 24.

kdož u-e na poli; 21, 24.
2Kr. 1, 4. jistotně u-eš

— 20, 1. zřeď dům svůj, nebo u-eš; Iz. 38, 1.
2 Par. 25, 4. každý za svůj hřích u-e; Jer. 31,30. 
Job 2, 9. zlořeč Bohu a u-i
— 3,11. proč jsem neu-el v matce?
— 12, 2. že s vámi u-e moudrost
— 14, 8. by v prachu již jako u-el peň jeho
— 14. když u-e člověk, zdali oživne?
— 27,19. bohatý, když u-e, neb. pochován
— 29,18. v hnízdě svém u-u
— 34,15. u-elo by všeliké tělo pojednou 

Ž. 41, 6. skoro-liž u-e a zahyne jméno
— 88,16. jako hned maje u. od násilí
— 118,17. neu-uť, ale živ budu

Př. 5,23. takóvýť u-e, proto že nepřijímal
— 15,10. kdož nenávidí domlouvání, u-e
— 23,13. umrskáš-li jej, neu-eť
— 30, 7. neoslýchejž mne, prvé než u-u 

Kaz. 9, 5. živí vědí, že u. mají
Iz. 66,24. červ jejich neu-e a oheň neuhas.
Jer. 11,21. abys neu-el v ruce naši
— 28,16. tento rok ty u-eŠ
— 34, 4. 5. neu-eš od meče, v pokoji u-eš
— 38,26. abych tam neu-el

Ez. 3,19. pro nepravost u-e, ale ty; 18, 18.
— 20. pro hřích svůj u-e, aniž za pamět
— 6,12. morem u-e
— 11,13. když jsem prorokoval, u-el
— 13,19. umrtvujíce duše, kt. neumrou
— 18, 4. duše, kt. hřeší, ta u-e; 20.
— 21. jistě živ bude a neu-e; 28.
— 24,18. u-la žena má u večer
— 33,13. pro nepravost svou u-e; 18.
— 14. řeknu-li bezbožnému: Smrtí u-eš 

Jon. 4, 3. lépe j. mi u.; 8.
— 8. žádal sobě, aby u-el 

Zach. 11, 9. kteráž u. má, nechť u-e 
Mat. 9,18. dcera má nyní u-ela
— 24. neu-ela děvečka; Mk. 5, 39.
— 15, 4. smrtí ať u-e; Mk. 7, 10.
— 22,24. u-el-li by, nemaje děti; Luk. 20, 28.
— 26,35. bychť měl s tebou i u.; Mk. 14, 31. 

Mk. 9,26. takže mnozí pravili, že u-el
— 12,19. kdyby čí bratr u-el; Luk. 20, 28.
— 15, 44. otázal se, dávno-li je u-el 

Luk. 15,24. tento syn můj byl u-el
— 32. bratr tvůj tento byl u-el
— 16,22. stalo se, že ten žebrák u-el

u-el pak i bohatec

Luk. 23, 46. a to pověděv, u-el
Jan 4, 49. pojdiž prvé, nežli u-e syn můj
— 6,50. kdož by koli jej jedl, neu-eť
— 8,52. Abraham u-el i proroci; 53.
— 11,14. řekl jim zjevně: Lazar u-el
— 21. bratr můj byl by neu-el
— 25. byť pak i umřel, živ bude
— 26. kdož věří ve mne, neu-eť na věky
— 44. vyšel ten, kt. byl u-el
— 50. aby jeden člověk u-el za lid; 18,14.
— 51. měl Ježíš u. za tento národ
— 12, 1. Lazar ten, kt. byl u-el
— 24. zrno pšeničné neu -e-lí, samo

pakliť u-e, užitek přinese
— 33. znamenaje, kt. by smrti měl u.
— 19, 7. podlé zákona našeho máť u.
— 21,23. řeč, že by učedlník ten neměl u.

neřekl Ježíš, že by neměl u.
Sk. 2,29. David i u-el i pochován jest
— 7,15. Jákob — u-el i otcové naši
— 9, 37. (Tabita) roznemohši se, u-ela
— 12,23. Heródes rozlez se červy, u-el
— 14,19. domnívá vše se, že u-el
— 21,13. i u. hotov jsem v Jeruzalémě
— 25,11. neodpirámť u.

Řím. 5, 6. Kristus za bezbožné u-el
— 7. sotva kdo za spravedlivého u-e

ač za dobréhoť by snad i u. směl
— 8. když jsme hříšníci b., Kristus u-el

za nás
— 6, 7. kdožť u-el, ospravedlněn j.
— 10. žeť u-el, hříchu u-el jednou
— 7, 6. u-el, v němž jsme držáni byli
— 9. 10. hřích ožil, a já u-el
— 8,34. Kristus j., kt. u-el, nýbrž i z mrtv.
— 14, 9. na toť Kristu i u-el, i z mrtvých

1 Kor. 7, 39. pakli by u-el muž její, svobodná j.
— 9,15. anoť by mi lépe bylo u.
— 15, 3. Kristus u-el za hříchy naše
— 36. nebývá obživeno, leč u-e

2 Kor. 1, 9. že nebylo lze, než u.
— 5,15. poněvadž jeden za všecky u-el

aby živi byli tomu, kt. za ně u-el 
Gal. 2,19. skrze zákon zákonu u-el jsem
— 21. tedyť Kristus nadarmo u-el

Fil. 1, 21. mně živu býti j. Kristus, u. zisk
— 23. žádost maje u. a býti s Kristem

1 Tes. 4,14. jakož věříme, že Ježíš u-el
— 5,10. kterýž u-el za nás, abychom buď

1 Tim. 5, 6. rozkošná, živa jsuci, již u-ela 
žid. 9,27. jakož uloženo lidem jednou u.
— 11, 4. skrze tu, u-ev, ještě mluví

Umučení.
Sk. 1, 3. zjevoval sebe živého po svém u. 

Úmysl.
1 Sam.24,12. viz, žeť není v ú-e mém pic zlého
2 Sam.13, 32. tak v ú-e Absol. složeno bylo
1 Kr. 5, 5. ú. mám stavětí dům jménu H.
Př. 19, 21. mnozí ú-ové jsou v srdci člověka 
Jer. 23,20. dokudž nevykoná ú-u srdce svého
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Sk. 11, 23. aby v ú-u srdce trvali v Pánu
2 Petr 3, 5. tohoť z ú-a věděti nechtí

Umysliti.
ž. 37, 7. kterýž provodí, cožkoli u-il

Umyti.
1 M. 18, 4. u-jete nohy své; 19, 2.
3 M. 14, 9. tělo své umyje vodou; 16, 4. 24. 28. 
5M. 21, 6. u-jí ruce své nad jalovici
Ž. 51, 9. umyj mne a nad sníh bělejší
— 58,11. nohy své umyje ve krvi bezbožn. 

Pis. 5, 3. u-la jsem nohy, což je mám káleti? 
Mat. 27, 24. Pilát umyl ruce před lidem, řka 
Mk. 7, 3. farizeové nejedí, leč by ruce u-li 
Jan 13, 8. neumy ji-liť tebe, nemáš dílu

— 10. kdož j, umyt, nepotřebuje,
než aby nohy umyl 

Sk. 9, 37. kt. u-vše, položili na síň vrchní
— 16,33. strážný umyl jim rány 

Jak. 4, 8. umejte ruce, hříšníci
Zj. 1, 5. umyl nás od hříchů krví
— 7,14. umyli roucha svá ve krvi Beránk.

Umyti se.
3 M. 14, 8. umyje se vodou; 15, 5.
Rut 3, 3. umej se a pomaž a roucho oblec
2 Sam.12,20. vstav ze země, u-1 se a pomazal
2 Kr. 5,10. umej se sedmkrát v Jordáně 
Job 9, 30. bych se i umyl vodou sněžnou 
Iz. 1,16. umejte se, očisťte se
Jer. 2,22. bys ty se umyla sanitrem 
Luk. 11,38. podivil se, že se neumyl před 
Jan 9, 7. umyj se v rybníku Siloe; 11. 

a on šel a umyl se; 11.
— 15. umyl jsem se, i vidím

Umytý.
žid. 10, 23. u-é tělo vodou čistou
2 Petr 2,22. svině u-á do kaliště bláta 

Umyvadlo.
2 M. 30,18. uděláš i u. měděné; 38, 8. 40, 7.

— 28. u. s podstavkem jeho; 31, 9. 35, 16.
39, 39. 40, 11. 3 M. 8, 11.

1 Kr. 7, 38. 10 u-el měděných; 2 Par. 4, 6.
Umývání, 

žid. 9,10. v rozličných u-ích záležejících
Umývati (se).

2 M. 30,21. budou u. ruce i nohy své
1 Sam.25, 41. aby u-ala nohy služebníkům
1 Kr. 22,38. když u-ali zbroj jeho (Achab.)
ž. 26, 6. u-ám v nevinnosti ruce své; 73, 13.
Ez. 23, 40. jimž jsi se u-ala a líčila
Mat. 15, 2. neu-ají rukou svých
Jan 13, 5. (Ježíš) počal u. nohy učedlníků
1 Tim. 5,10. jestliže svátým nohy u-ala

Unesení.
ž. 38, 5. jako břímě nemožné jsou mi k u. 

Upadati.
2 Sam.24,14. jediné ať v ruce lidské neu-ám;

1 Par. 21, 13.
Př. 13,17. posel bezbožný u-á v neštěstí
— 26,27. kdo jámu kopá, do ní u-á

1 Tim. 6, 9. kt. chtějí zboh., u-ají v pokušení 
Jak. 1, 2. kdyžkoli v rozličná pokušení u-áte 

Upadnouti.
5 M. 22, 8. když by kdo u-dl s něho
1 Sam.18,25. obmýšlel, aby D. u-dl v ruku Fil.
2 Sam. 4, 4. u-dl a okulhavěl Mifibozet

— 13, 2. v nemoc u-dl pro Támar
— 24,14. nech. u-eme v ruku H.; 1 Par. 21,13.

2 Kr. 6, 6. řekl muž Boží: Kamž j. u-la?
ž. 37,24. jestliže by u-dl, neurazí se
— 57, 7. sami u-li do ní (do jámy)

Mich. 7, 8. u-la-liť jsem, povstanu 
Mat. 15,14. oba v jámu u-ou
— 21,44. na kohož u-e, setřeť je j; L. 20, 18. 

Luk. 10,30. u-dl mezi lotry; 36.
— 13, 4. na kteréž u-la věže v Siloe
— 14, 5. čí z vás vůl u-dl by do studnice 

1 Tim. 3, 6. aby neu-dl v potupení ďáblovo
Upálen.

1 M. 38,24. vyveďte ji, aby byla u-a 
Upéci.

Jer. 29,22. kteréž u-kl král Babyl. na ohni 
Upevněn.

1 Sam.20,31. nebudeš u. ty, ani království tvé
2 Sam. 3,10. aby u. byl dům Davidův nad Izr.

— 23, 5. smlouva všelijak u-ěna bude
1 Kr. 8,26. nechť j. u-o slovo tvé; 2 Par. 6,17.
1 Par. 16,30. budeť u. okršlek země
2 Par. 25, 3. když bylo u-o království jeho 
Job 38, 6. na čem podstavkové její u-i jsou? 
ž. 96,10. že i okršlek zemský u. bude
— 140,12. utrhač nebude u. na zemi 

Př. 16, 3. budou u-a předsevzetí tvá
— 24, 3. rozumností u. bývá dům 

Iz. 54,14. na spravedlnosti u-a budeš
1 Kor. 1, 6. svědectví Kristovo u-o j. mezi vámi 
žid. 13, 9. aby milostí u-o bylo srdce
2 Petr 3, 5. země z vody a na vodě u-a

Upevnění.
Iz. 33, 6. i bude u-ím časů tvých 

Upevněný, 
ž. 111, 8. u-í na věčnou věčnost

Upevniti.
1 Par. 29,12. v ruce tvé j. to, kohož chceS u.
2 Par. 26, 9. vzdělal Uziáš věže v Jer. i u-il je

32, 5. (Ezechiáš) u-il i Mello města Dav. 
ž. 8, 4. hvězdy, kt. jsi tak u-il
— 30, 8. silou u-il jsi horu mou
— 48, 9. Bůh u-í je až na věky
— 93, 1. H. okršlek země u-il, aby se nepohn.
— 105, 8. 9. pamatuje na slovo, kt. u-il s Abr. 

Iz. 14,32. že H. u-il Sión, v němž útočiště 
Nah. 3,14. u-i ohrady své, vejdi do bláta
1 Petr 5,10. on dokonalé vás učiň a u-ni

Upevňovati.
ž. 65, 7. u-ujeŠ hory mocí svou 
Př. 8,28. když u-al oblaky u výsosti
— 15,25. H. meze vdovy u-uje
— 16,12. spravedlností u-án bývá trůn
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Př. 20,18. myšlení radou u-uj
— 29, 4. král soudem u-uje zemi

2 Petr 1,10. snažujte se, vyvolení své u. 
Úpění.

1 Kr. S, 28. popatř k ú. služ. svého; 2 Par, 6,19.
— 38. každé ú. ty vyslýchej
— 45. vyslýchej na nebi ú. jejich; 49.

2 Par. 35. 39.
Ž. 5, 2, porozuměj tužebnému ú. mému
— 6, 7. ustávám v ú. svém
— 12, 6. pro ú. nuzných jižť povstanu
— 31,11. zhynula léta má od ú.
— 32, 3. prahly kosti mé v ú. mém
— 119,169. předstupiž ú. mé před obličej tvůj 

Iz. 21, 2. všelikému ú. jeho přestátí rozkáži
— 35,10. zármutek a ú. uteče od nich; 51, 11.
— 52, 5. panovníci jeho k ú. jej přivodí 

Jer. 45, 3. ustávám v ú. svém a odpočinutí nen. 
Pláč 1,22. neboť jsou mnohá ú. má

Úpěti.
2M. 2,22. synové Izraelští ú-ěli pro roboty
5 M. 24,15. aby chudý neúpěl proti tobě k  H. 
Iz. 24, 7. ú. budou všickni veselého srdce 
Joel 1,13. úpějte přisluhující oltáři 
Mich. 4,10. úpěj, dcero Siónská, jako rodička 

Upláeeti.
2 M. 22,13. nebude povinen u. toho, což udáv.

Úplatek.
1 Sam.12, 3. vzal-li jsem od koho ú.
Iz. 1,23. jedenkaždý dychtí po ú-cích

Upliti.
Mk. 10,34. u-jí i zabijí jej, ale třetího dne 

Uplván.
Luk. 18,32. bude zlehčen i u.

Upokojení, 
ž. 122, 7. budiž u. na palácích tvých
2 Kor. 2,12*. však neměl jsem u. v duchu svém

Upokojený.
Jer. 49, 31. táhněte proti národu u-éftiu 

Upokojit! se.
Est. 2, 1. když se u-ila prchlivost Asvera 
Job 30,27. vnitřnosti mé, tak že se ještě neu-ily 
Ž. 46,11. u-tež se a vězte, žeť jsem já
— 131, 2. zdali jsem neu-il duše své 

Iz. 62, 1. pro Jeruzalém neu-ím se
Ez. 16, 42. abych u-il se a nehněval se více 
Ab. 3,16. že se mám u. v den souženi 
Mk. 4,39. řekl moři: umlkni a u-oj se!

Upokojovati (se).
Ž. 83, 2. aniž se u-uj, ó Bože silný 
Př. 15,18. zpozdilý k hněvu u-uje svádu

Upomínati.
5 M. 15, 2. neb. u. bližního svého neb bratra
— 3. cizozemce u. budeš

Uposlechnouti.
1 M. 3,17. že jsi u-chl hlasu ženy své

22,18. proto že jsi u-chl hlasu mého
— 34,17. pakli neu-ete nás, abyste se obř.

2 M. 4, 1. nevěříť ani u-ou hlasu mého
— 7,22. zsililo se srdce Far., aby neu-chl 

5M. 13, 3. neu-eš. slov proroka toho
Soud. 11,28. král Ammon. neu-chl slov Jeíte
1 Sam. 2,25. neu-li hlasu otce svého
— 8, 7. řekl H.: u-ni hlasu lidu ve všem
— 22. u-ni hlasu jejich a ustanov jim
— 28,18. že jsi neu-chl hlasu Hospodinova 

Job 36,11. u-ou-li, stráví dny své v dobrém
— 12. pakli neu-ou, od meče sejdou 

ž. 81,12. ale neu-chl Úd hlasu mého 
Jer. 17,23. však neu-li, aniž naklonili ucha
— 34,14. neu-li otcové vaši mne
— 35, 8. u-li jsme hlasu Jonadaba, otce naš.
— 38,15. poradím-liť, neu-eŠ mne
— 20. u-ni, prosím, hlasu H.
— 44, 5. ale neu-chli, aniž naklonili ucha
— 16. v té věci neu-eme tebe

Dan. 3,28. až i rozkazu královského neu-li
Mat. 18,15. u-l-li by tebe, získal jsi bratra
— 17. jestliže i církve neu-e 

Luk. 17, 6. řekli byste a u-la by vás 
Sk. 19, 5. kt. u-li, pokřtěni jsou 
Řím. 6,17. u-li jste způsobu učeni toho
— 10,16. ne všickni u-li evangelium
— 11,31. tak i oni nyní neu-li

2 Tes. 3,14. kdo neu-ne skrze psáni řeči 
Žid. 11, 8. věrou Abraham u-chl Boha

Upouštěti.
Rut 2,16. naschvál jí u-ejte z snopů

Uprázdniti (se).
Ž. 80,10. u-il jsi mu a učinils, aby zemi napl.
1 Kor. 7, 5. abyste se u-ili ku postu

Upražiti.
3M. 2,14. klasy nové ohněm u-íš

Uprostraniti.
1 M. 26,22. nyní u-il nám Hospodin 
Ž. 78,50. u-il stezku prchlivosti své
—■ 118, 5. vyslyšev, u-il mi H.

Uprostraňovati.
Př. 18,16. dar člověka u-uje jemu

Uprostřed.
2M. 8,22. abys věděl, že jsem já H. u. země 
5M. 1,42. nebojujte, neboť nejsem u. vás 
Joz. 19, 9. u. dědictví jejich vzal dědictví
— 24,23. odvržte bohy cizozemců, kt. u. vás

Upřímě.
Soud. 9,19. jestliže právě a u. udělali jste Jer.
2 Sam.22,26. k upřimému u. se máš; Ž. 18, 26. 
Ž. 18,24. u. choval jsem se k němu
— 58, 2. u.-liž soudy činíte, synové lidští? 

Př. 10, 9. kdo chodí u., chodí doufanlivě
— 16,13. ty, kt. u. mluví, (králové) milují
— 28,18. kdo chodí u., zachován bude 

Ez. 14, 3. zdaliž se u. radí se mnou?
Am. 3,10. neumějí dělati u.
Mich. 2, 7. nejsou dobrá tomu, kdo u. chodí? 
Ef. 4,15. u. se majíce v lásce, rosťme
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Upřímo.
1 Sam. 6,12. šly u. krávy cestou do Betsemes 
Job 23, 8. půjdu-li u. dále, tam ho není 
Př. 15,21. člověk rozumný u. kráčeti směřuje 
Jer. 4,11. vítr tuhý jde u. na lid můj 

Upřímost. Upřímnost.
1 M. 20, 5. v u-i srdce svého učinil jsem to
2 Sam.15,11. šli v u-i své, aniž co o tom věděli
1 Kr. 3, 6. v u-i srdce stál při tobě
— 9, 4. jestliže choditi budeš v u-i

1 Par. 29,17. známť, Bože můj, že u. oblibuješ 
z u-i srdce svého obětoval jsem toto 

Job 2, 3. že podnes trvá v u-i své
— 9. ještě trváš v své u-i?
— 4, 6. u. cest tvých očekáváním tvým
— 27, 5. neodložím u-i své od sebe
— 31, 6. nechť přezví Bůh u. mou
— 33, 3. u. srdce mého vynesou rtové moji 

2. 5,10. není v ústech jejich u-i
— 15, 2. kdož chodí v u-i a činí spraved.
— 17, 2. oči tvé nechať patří na u.
— 25,21. sprostnost a u. nechať mne ostřihají
— 26, 1. v u-i své chodím; 11.
— 41,13. mne v u-i mé zachováš
— 78, 72. pásl je v u-i srdce svého
— 84,12. aniž odepře čeho chodícím v u-i
— 101, 2. choditi v u-i srdce v domě svém
— 119, 7. oslavovati tě budu v u-i srdce 

Př. 2, 9. tehdy porozumíš u-i i všeliké
— 14, 2. kdo chodí v u-i své; Iz. 57, 2.
— 17,26. aby knížata biti měli pro u.
— 19, 1. jenž chodí v u-i své; 20, 7. 28, 6. 

Pis. 7, 9. ústa tvá, milá pro u.
Mal. 2, 6. v pokoji a v u-i chodil se mnou 
ílím. 12, 8. kdo rozdává, v u-i
1 Kor. 5, 8. ale v přesnicích u-i a pravdy
2 Kor. 1,12. v u-i Boží obcovali jsme

— 2,17. jako z u-i v Kristu mluvíme
— 8, 2. chudoba rozh. v bohatství u-i jejich

3 Jan 3. a svědectví vydávali o tvé u-i
— 4. že synové moji chodí v u-i

Upřímý.
1 M. 42,11. synové jednoho muže; u-í jsme
— 33. po tomto poznám, že u-í jste 

Joz. 10,13. napsáno v knize U-ého; 2 Sam. 1,18.
2 Sam.22,26. k u-ému upřimě se máš; 2. 18,26.
2 Kr. 20, 3. že jsem chodil v srdci u-ém
1 Par. 29,19. šalom., synu mému, dej srdce u-é
2 Par. 16, 9. kt. jsou k němu srdce u-ého

— 25, 2. ale však ne srdcem u-ým 
Job 1, 1. Job byl sprostný a u.; 8. 2, 3.
— 4, 7. kde u-í vyhlazeni jsou?
— 6,25. ó jak jsou pronikavé řeči u-é
— 8, 6. kdybys ty byl čistý a u.
— 20. Bůh silný nepohrdá u-ým
— 9, 20. pakli stavě ti se budu za u-ého; 21. 
—* 22. u-ého jako bezbožného zahlazuje
— 12, 4. v posměchuť j. spravedlivý a u.

—  23, 7. tuť by u. hádati se mohl s ním 
Ž. 7,11. spaseny činí u-é srdcem

— 11, 2. aby stříleli skrytě na u-é srdcem

— 32,11. prozpěvujte všickni srdce u-ého
— 33, 1. na u-éť přísluší chválení
— 36,11. spravedlnost tvou na u-é srdcem
— 37,18. znáť Hospodin dny u-ých
— 37. pozor měj na pobožného a viz u-élio
— 49,15. u-í panovati budou nad nimi
— 64,11. chlubiti se b., kt. jsou u-ého srdce
— 94,15. za ním všickni u-ého srdce
— 97,11. radost těm, kt. jsou u-ého srdce
— 101, 6. kdož chodí po cestě u-é, tenť
— 107, 42. nechť to spatřují u-í a rozveselí se
— 112, 2. rodina u-ých požehnání dojde
— 4. vzchází ve tmách světlo u-ým
— 119,80. budiž srdce mé u-é při ustanov.
— 137. spravedl. jsi a u. v soudech svých 
—- 125, 4. dobře učiň těm, kt. jsou u-ého srdce
— 140,14. u-í přebývati před obličejem tvým 

Př. 2, 7. H. chová u-ým dlouhověkosti
— 21. u-í bydliti budou v zemi
— 3,32. ale s u-ými j. tajemství jeho
— 10,29. sílou j. u-ému cesta H.
— 11, 3. sprostnost u-ých vodí je
— 5. spravedl. u-ého sprav, cestu jeho; 6.
— 14, 9. mezi u-ými dobrá vůle
— 11. stánek u-ých zkvetne
— 15, 8. modlitba u-ých líbí se jemu
— 19. stezka u-ých j. vydlažená
— 16,17. cesta u-ých j. odstoupiti od zlého
— 21,29. u. měří cestu svou
— 28,10. kdo zavodí u-é na cestu zlou

u-í dědičně obdrží dobré
— 29,10. vražedlníci v nenávisti mají u-ého

u-í pečují o duši jeho 
Pis. 1, 4. u-í milují tě
— 5, 2. holubičko má, u-á má; 6, 8.

Iz. 26, 7. cesta spravedlivého jest u-á
— 44, 2. neboj se, u., kt. jsem vyvolil 

Mich. 7, 2. u-ého mezi lidmi není žádného 
Ab. 2, 4. tohoť duše není u-á v něm
Sk. 8,21. srdce tvé není u-é před Bohem
2 Kor. 8, 8. vaši u-ou lásku zkušenou ukázati
— 9,13. z u-é té sdílnosti k sobě i ke vš. 

Fil. 1,10. abyste byli u-í a bez úrazu; 2,15.
2 Petr 3, 1. vzbuzuji vaši u-ou mysl

Ur.
1M. 11,28. U. Kaldejských; 15, 7. Neh. 9, 1.
1 Par. 11, 35. Elifal syn U-ův 

Uraditi se.
Ab. 2,10. u-ils se k hanbě domu svému 
Mat. 28,12. u-ivše se, mnoho peněz dali 
Mk. 15, 1. u-ivše se před. kněži se staršími 

Úraz.
3 M. 19,14. před slepým nepoložíš ú-u 
Joz 23,13. budou vám ú-em i bičem 
Job 34, 30. aby nebylo lidem ú-ů
Jer. 6,21. já nakladu lidu tomuto ú-ů
— 18,15. marnost k ú-u je přivodí

Ez. 18,30. aby vám nebyla k ú-u nepravost 
Dan. 6, 23. žádného ú-u neni nalezeno na něm 
Sk. 24,16. abych měl svědomí bez ú-u 
Řím. 14,13. abyste nekladli ú-u bratru
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1 Kor. 10,32. bez ú-u buďte i Židům i Řekům 
Fil. 1,10. abyste byli upřimí a bez ú-u
1 Petr 2, 7. tenť j. učiněn kámen ú-u
Juda 24. kt. mocen j. zachovati bez bez ú-u 

Uraziti.
2 M. 21,19. již nebude vinen ten, kdo u-1

— 22. u-ili by ženu těhotnou
— 26. jestliže by u-1 služebníka v oko 

Ž. 91,12. abys neu-il o kámen nohy své;
Mat. 4, 6. Luk. 4, 11.

Zj. 2,11. nebude u-žen od smrti druhé 
Uraziti se.

2. 37,24. jestliže by upadl, neu-í se 
Zach. 12, 3. kdož zdvihá ti budou, velmi se u-í 
Jan 11, 9. chodí-li kdo ve dne, neu-í se

— 10. kdo by chodil v noci, u-íť se 
Řím. 9, 32. u-ili se o kámen urážky

Urážející.
Ez. 28,24. nebude míti dům Izr. trnu u-ího 

Uražený.
Př. 18,19. bratr křivdou u. tvrdší j.

Urážeti.
Job 5,18. onť u-í, onť i obvazuje 
Jan 6,61. řekl jim: To vás u-í?
1 Kor. 8,12. u-ejíce svědomí jejich mdlé

Urážeti se.
2 Koř. 11,29. kdo se u-í, abych já se nepálil?
1 Petr 2, 8. kt. se u-e ji na slovu

Urážka.
1 Sam.25,31. nebude tó k u-ce srdce pánu mému 
2. 119, 165. kt. milují zákon tv., nemají žád. u-y 
Iz. 8,14. budeť vám kamenem u-y 
Ez. 3,20. já bych položil u-u před něj

— 7,19. nepravost jejich j. jim k u-ce;
14 ,3 .4 . 7 .

Řím. 9,33. urazili se o kámen u-y
— 33. aj, kladu na Siónu kámen u-y

1 Kor. 8, 9. by ta vaše moc neb. k u-e mdlým
Urban.

Řím. 16, 9. pozdravte U-a, pomocníka našeho
Uri.

2 M. 31, 2. Bezeleele, syna U.; 35, 30. 38, 22.
1 Par. 2, 20. 2 Par. 1, 5.

1 Kr. 4,19. Geber, syn U. (vládař) v Galád 
Ezd. 10,24. z vrátných Sallum, Telem a U.

Uriáš.
2 Sam. 11, 3. Betsabé, manželka U-e Hetejského;

Mat. 1, 6.
— 6. pošli ke mně U-e Het.; 14. 21. 12,9.

23, 39. 1 Kr. 15, 5. 1 Par. 11, 41.
2 Kr. 16,10. U. kněz; Ézd. 8, 33. Iz. 8, 2.
Neh. . 8, 4. stál U. po pravé ruce jeho; 3, 4. 21. 
Jer. 26,20. pror. ve jm. H. U. syn Semaiášův
— 21. U. utíkaje, přišel do Egypta; 23.

Urim.
2M. 28,30. do náprsniku soudu U. a Thumim;

3 M. 8, 8. Ezd. 2, 63. Neh. 7, 65.
5 M. 33, 8. Thumim a U. tvé bylo, P., při muži
1 Sam.28, 6. H. neodpovídal jemu ani skrze U;

Úroda.
1 M. 4, 3. obětoval Kain z ú-y zemské
2 M. 23,10. po 6 let budeš shromažďovali ú-u
3 M. 23,39. když byste shromáždili ú-y země

— 25,19. přinese vám země ú-y své
— 22. budete jisti ú-y staré až do leta 9.
— 26, 4. vydá ú-y své; Ez. 34, 27. Zach. 8,12.
— 10. jisti budete ú-y několikaleté
— 20. nevydá.vám ú-y své; 5 M. 11, 17. 

4M. 18,30. ú-y z humna, ú-y od presu
5 M. 7,13. požehná ú-ám země tvé
— 16,15. požehná tobě H. ve všech ú-ách
— 26,12. desátky ze všech ú-d svých
— 28,18. zlořečené (budou) ú-y země tvé 

Joz. 5,11. jedli z ú-d té země
Soud. 6, 4. (Madianští) kazili ú-y země
2 Par. 31, 5. snesli mnoho ú-d polních 
Neh. 9,37. ú-y své vydává v hojnosti králům 
Job 20,28. rozptýlena bude ú. domu jeho
— 31,12. všecku ú-u mou vykořenil 

2. 67, 7. země vydá ú-u svou
— 78,46. dal chroustům ú-y jejich
— 85,13. tak že země naše vydá ú-y své
— 105, 35. pojedli ú-y země jejich

Př. 3, 9. cti H. z nejpř. věcí ú-d svých
— 14, 4. hojná ú. jest v síle volů
— 15, 6. v ú-ě bezbožného zmatek
— 18,20. ú-ou rtů svých nasycen bude 

lz. 23, 3. jehož ú-y na velikých vodách
— 30,23. dal chléb z ú-y země

Jer. 7,20. hněv můj bude vylit i ná ú-y země
— 12,13. styděti se budou za ú-y své 

Pláč 4, 9. pro nedostatek ú-d polních 
Ez. 36,30. rozmnožím ú-y polní
Oz. 8, 7. ú. nevydá mouky 
Ab. 3,17. byť nebylo ú-y na vinicích 
Mal. 3,11. nebude vám kaziti ú-d zemských 
Mk. 4,29. když sezrá ú., i hned přičiní srp 
Luk. 12,17. nemám, kde bych shrom. ú-y své 
—■ 18. tu shromáždím všecky své ú-y

2 Kor. 9,10. přispořiž ú-y spravedlnosti vaší
Uroditi.

2. 7,15. počav těžkou bolest, u-í lež 
Uroditi se.

3 M. 22,27. beran aneb koza, když se u-i
Úrodný.

1 M. 41,35. ať shrom. potravy těch ú-ých let 
2Kr. 18,32. dokudž nepřenesu vás do země 

ú-é; Iz. 36, 17.
Neh. 9,25. vzali města hrazená i pole ú-á
— 35. v zemi ú-é nesloužili tobě 

Iz. 5, 1. vinici má na vrchu ú-ém 
Jer. 4,26. a aj, pole ú-é j. poušti
Sk. 14,17. dávaje nám déšť a časy ú-é

Úrok.
3 M. 25, 36. nevezmeš od něho ú-u; Ez. 18, 17. 
Ezd. 4,13. cla a ú-u dávati; 20.
— 7,24. na žádného z kněži ú-u nevzkládal 

Př. 28, 8. kdo rozmnožuje statek svůj ú-em 
Ez. 18, 8. ú-u by nebral
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Ez. 18,13. na lichvu by dával a ú. bral
— 17. ú-u by nebral: jisté živ bude
— 22,12. lichvu a ú. béřeš

Urozený,
Job 12, 21. vylévá potupu na u-é

— 21,28. kde jest dům u-ého?
— 34,19. aniž u něho má přednost u.

1 Kor. 1,26. nemnozí mocni, nemnozí u-í
Urputně.

2 Par. 36,13. SedechiáŠ u. uložil v srdci svém
Urputný.

1 Sam.20,30. synu převrácený a u.
Iz. 46,12. slyšte mne, vy u-ého srdce 

Úřad.
1 M. 40,13. a k ú-u tvému tě navrátí
ž. 109, 8. ú. jeho vezmi jiný
Luk. 1,23. se vyplnili dnové konáni ú-u jeho

— 23,50. Jozef, jeden z ú-u, muž dobrý 
Řím. 12, 7. buďto ú., v přisluhováni v_
1 Kor. 9,17. pak-li bezděk, ú-ť j. mi svěřen 
Ef. 6,20. pro něž ú. konám v řetězu 
žid. 8, 6. nyní tím důstojnějšího došel ú-u 

Úřadný.
Mk. 15,43. Jozef z Arim., počestná osoba ú-á 
Luk. 23,13. Pilát svolav ú-é osoby, řekl 

Úředník.
1 M. 41,34. ať Farao postaví ú-y nad zemí
— 47, 6. ustanovíš je ú-y nad dobytkem

2 M. 1,11. ustanovili nad ním ú-y
— 5,10. vyšedše ú-ci nad lidem
— 13. ú-ci nutili je: Vyplňte díla svá

1 Kr. 14,27. poručil je ú-ům nad drabanty
1 Par. 26,29. byli v Izraeli za ú-y a soudce
2 Par. 2, 2. odčetl Šalomoun ú-ů 3600

— 18. Šalomoun vybral 3600 ú-ú
— 23,18. uvedl ú-y domu H. pod moc kněži
— 26,11. jakž vyčteni byli od Maaseiáše ú-a
— 34, 8. Maaseiá$, ú. města

Iz. 60,17. představímť ú-y spravedlivé 
Dan. 6, 1. Darius ustanovil ú-ů 120

— 3. Daniel převyšoval ty hejtm. a ú-y 
Zach. 10, 4. od něho pojde všeliký ú.
Luk. 8, 3. manželka Chuzova, ú-a Heródes.

— 22, 4. Jidáš mluvil s ú-y, kterak
— 52. di Ježíš ú-ům chrámu 

Sk. 4, 1. kněži a ú. chrámu; 5, 24.
— 7,10. kt. ho ustanovil ú-em nad Egypt.
— 16,20. postavivše je před ú-y
— 22. ú-ci, roztrhše sukně jejich, kázali 

Zj. 6,15. ú-ci a mocní skryli sfe v jeskyních
Uřezati.

4 M. 13,24. u-ali ratolest s hroznem; 25.
1 Sam.24, 5. David u-al kus pláště Saulova
— 6. u-al křídlo pláště Saulova

Usaditi se.
1 M. 37, 25. u-ili se, aby jedli chléb
Job 2, 8. u-iv se v popele
Iz. 7,19. u-í se v údolích pustých a v děr.
— 34,14. tam toliko noční přeluda se u-í 

Jer. 46,19. kt. jsi u-ila se, dcero Egyptská

Jer. 48,11. u-il se na kvasnicích svých 
Pláč 2,10. starší u-ivše se na zemi mlčí 
Ez. 32,14. učiním, že se u-í vody jejich 
Mk. 6,40. u-ili se, po stu; Luk. 9, 14.
Jan 6,10. rozkažte lidu, ať se u-i 

Usazovati se. 
ž. 26, 5. s bezbožnými se neu-uji 

Uschlý.
Mat. 12,10. maje ruku u-ou; Mk. 3, 1. 3.
Luk. 6, 6. jehož pravá ruka byla u-á; 8.

Uschnouti.
1 Kr. 13, 4. u-la ruka jeho, kt. vztáhl proti
Job 18,16. kořenové jeho u-ou
Iz. 15, 6. u-e bylina, usvadne tráva
— 19, 7. což se seje při potoku, u-e 

Ez. 37,11. říkají: U-ly kosti naše 
Joel 1,12. vinný kmen usechl
Jon. 4, 7. ranil břečtan, tak že uschl 
Zach. 11,17. rámě jeho docela u-e 
Mat. 13, 6. že neměla kořene, u-la
— 21,19. usechl fík ten pojednou; 20. Mk.

11,20.21.
Mk. 4, 6. že nemělo kořene, u-lo 
Jan 15, 6. nezůstal-li by kdo ve mně, u-eť 

Ú silé, úsilí.
5 M. 28,33. ú. tvé sžíře národ, kt. neznáš 
Job 20,18. navrátí ú. cizí a nezažive ho 
ž. 78, 46. dal ú. jejich kobylkám
— 105,44. ú. národů dědičně obdržeti
— 109,11. ú. jeho rozchvátejte cizí

Př. 5,10. aby se nenasytili cizí ú-ím tvým 
Ez. 23,29. poberou všecko ú. tvé 

Usilování.
1 Sam. 2, 3. u. jeho jemu nepochybuji 
ž. 7,17. obrátíť se u. jeho na hlavu jeho
— 11, 3. těmi u-imi zkaženi budou

Př. 15,22. kdež není rady, zmařena bývají u. 
Iz. 32, 7. také i u. skrbného jsou Škodlivá 

Usilovati.
4 M. 14, 44. oni předce ú-ali vstoupiti na vrch
1 Sam.19, 2. u-uje Saul o to, aby tě zabil
ž. 127, 1. nadarmo u-uji ti, kt. stavějí jej 
Př. 23, 4. neu-uj, abys zbohatl 
Iz. 22, 4. neu-ujte mne těšiti nad popléněním 
Luk. 1, 1. poněvadž mnozí u-ali sepsati
— 13,24. mnozí u. budou vjiti 

Sk. 9,29. oni u-ali ho zabiti
Řím. 10, 3. svou spravedlnost u-ujíce vystaviti
2 Kor. 5, 9. u-eme, buďto v těle pohoštinu 
Ef. 4, 3. u-ujíce zachovávati jednotu ducha
1 Petr 1,10. je vystihati u-ali proroci

Uskrovniti.
2 Kor. 12, 6. u-ímť, aby někdo nesmýšlel více

Uslyšán.
Mk. 2, 1. u-o jest, že by doma byl 
Luk. 1,13. Zachariáši, j. u-a modlitba tvá 
Sk. 10, 31. Koraéli, u-áť j. modlitba tvá

Uslyšeti.
1 M. 3, 8. v tom u-eli hlas H. Boha
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1 M. 16,11. u-el H. trápení tvé
— 17,20. také o Izmaele u-el jsem tě
— 21, 6. kdokoli u-í, radovati se bude
— 17. u-el B. hlas dítěte z místa, na kt. j.
— 25,21. u-el jej (Izáka) H.; a tak počala
— 29,33. u-el H., že jsem v nenávisti
— 30, 6. Bůh u-el hlas můj a dal mi syna
— 17. u-el Bůh Líu
— 22. Bůh u-el Ráchel a otevřel život j.

.— 34, 5. u-ev Jákob, že poškvrnil Diny
2 M. 2,23. u-el Bůh naříkání jejich

— 22,27. když bude volati ke mně, u-ím
4 M. 14,13. ale u-íť to Egyptští
— 20,16. H. u-el hlas náš; 21, 3.

5M. 1,34. u-el H. hlas řečí vaš. a rozhněv. se
— 3,26. H. neu-el mne, ale řekl: Dosti máš
— 9,19. u-el mne H. i tehdáž; 10, 10.

1 Sam. 7, 9. u-el Samuele H.
IK r. 3,28. u-avše Izraelští soud tento
— 18,26. říkajíce: ó Báli, u-š nás!

2Kr. 22,19. já také u-el jsem tě, praví II.
2 Par. 7,12. u-el jsem modlitbu tvou
Ž. 92,12. o těch neŠlech. ušima svýma u-im
— 95, 7. dnes u-íte-li hlas jeho
— 97, 8. to u-še Sión, rozveselí se
— 132, 6. aj, u-šavše o ní, že byla v kraji Efr. 
—• 138, 4. když u-í řeč úst tvých

Iz. 37, 9. u-el o Tyrhákovi, králi mouřen.
Jer. 19, 3. kdo koli u-í, zní ti mu bude v uších
— 42, 2. u-Š nás v ponížené prosbě naši 

Mat 11, 2. Jan u-ev o skutcích Kristových
—■ 12,19. aniž kdo na ulicích u-í hlas jeho
— 28,14. u-í-liť o tom hejtman, myť ho 

Mk. 4,16. jakž u-í slovo, hned přijímají je
— 10,47. když u-el, že by byl Ježíš Naz.
— 13, 7. když u-íte o bojích a o válkách 

Luk. 1,41. jakž u-ela Alžběta pozdravení
— 15,25. u-el zpívání a hluk veselících se
— 18,23. on u-av to, zarmoutil se

Jan 5,25. mrtví u-í hlas Syna Božího; 28. 
kt. u-i, živi budou

— 7,51. leč prvé u-í od něho a zví
— 16,13. cožkoli u-í, toť mluviti bude 

Sk. 4,24. kt. u-evše to, pozdvihli hlasu
— 11,18. to u-avše, spokojili se
— 17,32. u-evše o vzkříšení z mrtvých 

Řím. 10,14. kterak u-í bez kazatele?
2 Kor. 6, 2. v čas příhodný u-el jsem tě
Žid. 3, 7. dnes, u-eli-li byste hlas jeho
Zj. 3,20. jestližeť by kdo u-el hlas můj

Usmrcení.
Sk. 8, 1. Saul přivolil k u. jeho; 22, 20.

Usmrcovati.
Job 9,23. bičem náhle u-uje

Usmrtiti.
1 M. 18,25. abys u-il spravedl. s bezbožným
2 M. 4,24. H. hledal ho (Mojžíše) u.
5 M. 32,39. já mohu u. i obživiti
Soud. 13,23. kdyby nás chtěl H. u., nebyl by

Iz. 53, 9. bohatému, aby byl u-cen 
Jer. 20,17. ó že mne neu-il od života

Usmysli ti sobě.
1 Kr. 8, 47. u-ili by sobě v zemi té 
Jer. 6, 8. u-sl sobě, ó Jeruzaléme 
Mat. 21,29. potom u-iv sobě, šel
— 32. aniž jste potom u-ili sobě

Usnou ti.
Usnul:
Adam, 1 M. 2,21.
Farao, 1 M. 41, 5.
Usnul s otci svými:
David, IK r. 2,10. 11,21. Sk. 13, 36.
Šalomoun, 1 Kr. 11, 43. 2 Par. 9, 31.
Jeroboám, 1 Kr. 14, 20.
Roboám, 1 Kr. 14, 31.
Abiam, 1 Kr. 15, 8.
Aza, IKr. 15,24.
Báza, 1 Kr. 16, 6.
Amri, 1 Kr. 16,28.
Achab, 1 Kr. 22, 40.
Jozafat, 1 Kr. 22, 51.
Jehorám, 2 Kr. 8, 24.
Jéhu, 2 Kr. 10,35.
Joachaz, 2 Kr. 13, 9.
Joas, 2Kr. 13,13.
Amaziáš, 2 Kr. 14, 22.
Azariáš, 2 Kr. 15, 7.
Manahem, 2 Kr. 15, 22.
Jotám, 2 Kr. 15,38.
Achas, 2Kr. 16,20.
Ezechiáš, 2 Kr. 20, 21.
Manasses, 2 Kr. 21, 18.
Joakim, 2 Kr. 24, 6.
5 M. 31,16. aj, ty již u-eš s otci svými
2 Sam, 7,12. když u-eš s otci svými, vzbud. símě 
IK r. 1,21. když u-e pán můj král s otci
— 19, 5. Eliáš u-ul pod tím jalovcem 

Ž. 13, 4. abych neu-ul snem smrti
— 132, 4. aniž dám očím svým u.

Př. 6, 4. nedej u. očím svým* a zdřímati 
Dan. 8,18. u-ul Jsem tvrdě, 10, 9.
Luk. 8,23. když se plavili, u-ul (Ježíš)
Sk. 7, 60. a to pověděv, u-u! (Štěpán)

Usoudili.
2 Sam. 7,27. u-il služebník tvůj v srdci svém
1 Kr. 2,15. u-zeno mu bylo (království)
2 Par. 25,16. 2e tě u-il Bůh zahladiti
Iz. 14,27. H. zástupů u-il, kdo to zruší?
1 Kor. 2, 2. tak jsem u-il, nic jiného neuměli
2 Kor. 1, 9. sami v sobě jsme byli tak u-ili 
Zj. 16, 5. spravedlivý jsi, žes to u-il

Usouzení.
Jer. 51,11. proti Babylonu u. jeho j.
Dan. 4,14. u. hlásných stane se
Jon. 3, 7. dal provolati x u. královského

Uspati.
Soud. 16,19. u-la ho na klině svém
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Uspísiti se.
2 Sam.15,14. aby se neu-il a nezastihl nás
1 Koř. 11, 21. nejprv s jídlem večeře své se u-í 

tJsta.
1 M. 4,11. země, kt. otevřela ú. svá
— 45,12. oči vaše vidí, že ú. má mluví vám

2 M. 4,10. zpozdilých úst jsem
— 11. kdo dal ú. člověku?
— 12. já budu v ú-ech tvých; 15.
— 15. ty vložíš slova v ú. jeho
— 16. bude tobě on za ú.; 15.

3 M. 13, 45. bude míti ú. zastřená
4 M. 12, 8. ú-y k ú-ům mluvím s ním
— 16, 30. 32. otevřevši země ú. svá, požřela je;

26, 10. 5 M. 11, 6.
— 22, 28. otevřel Hospodin ú. oslice
— 38. slovo, kt. vložil Bůh v ú. má;

23, 12. 5 M. 18, 18.
5 M. 8, 3. tím, což vychází z úst H., živ bude

člověk; Mat. 4, 4.
— 17, 6. v ú-ech 2 neb 3 svědků; 19, 15.

Mat. 18, 16. 2 Koř. 13, 1.
— 18,18. položím slova má v ú. jeho
— 23, 23. což vyšlo z úst tvých, splníš
— 25, 4. nezavížeš úst vola mlátícího;

. 1 Koř. 9, 9. 1 Tim. 5, 18.
— 30,14. blízko tebe j. slovo v ú-ech tvých
— 32, 1. poslyš i země výmluv, úst mých 

Joz. 1, 8’. neodejdeť kniha zákona od úst
— 9,14. úst Hospodinových neotázali se 

Soud. 7, 6. rukama k ú-ům vodu nosíce
— 18,19. vlož ruku svou na ú. svá

1 Sam. 1,12. Eli pozor měl na ú. její
— 2, 1. rozšířila se ú. má proti nepřátelům

2 Sam. 1,16. neboť ú. tvá svědčila na tebe
— 22, 9. oheň sžírající z úst jeho

1 Kr. 19,18. jichžto všech ú. nelíbala ho
— 22, 13. jedněmi ú-y předpovídají dobré;

2 Par. 18, 12.
2 Kr. 4, 34. vloživ ú. svá na ú. jeho

— 19,28. vpustím udidla svá do úst tvých;
Iz. 37, 29.

2 Par. 35, 22. slov Néchových pošlých z úst B. 
Neh. 9, 20. manny své neodjals od úst jejich 
Job 5,15. zachovává od meče a od úst jejich

— 8, 21. až i naplní smíchem ú. tvá
— 9, 20. ú. má potupí mne
— 15, 6. potupuji tě ú. tvá, a ne já
— 16,10. rozedřeli na mne ú. svá
— 19,16. když ho ú-y svými pěkně prosím
— 21, 5. položte prst na ú.
— 23, 4. ú. svá naplnil bych důvody
— 31, 27. že by líbala ú. má ruku mou
— 30. nedopustilť jsem hřešiti ani ú-ům
— 33, 2. aj, jižť otvírám ú. svá

mluví jazyk můj v ú-ech mých
— 39, 34. ruku svou kladu na ú. svá
— 41,10. z úst jeho jako pochodně vycházejí 

Ž. 5,10. neni v ú-ech jejich upřímosti
— 8, 3. z úst nemluvňátek dokazuješ síly

Ž. 10, 7. ú. jeho plná jsou zlořečenství
— 12, 5. mámeť ú. svá s sebou
— 17, 3. což myslím, nepředstihá úst
— 10. mluví pyšně ú-y svými
— 22,14. otvírají na mne ú. svá
— 22. zachovej mne od úst lva
— 33, 6. duchem úst jeho vojsko jejich
— 34, 2. vždycky chvála jeho v ú-ech mých
— 35,21. rozdírají proti mně ú. svá
— 37, 30. ú. spravedlivého mluví moudrost
— 38,14. jako němý, kt. neotvírá úst svých
— 39, 2. pojmu v uzdu ú. svá
— 10. oněměl jsem a neotevřel úst svých
— 40, 4. tak vložil v ú. má píseň novou
— 49, 4. ú. má mluviti budou moudrost
— 50,19. ú. svá pouštíš ke zlému
— 55,22. libější než máslo slova úst jeho
— 62, 5. ú-y dobrořečí, ale u vnitřnosti
— 63,12. ú. mluvících lež zacpána budou
— 66,13. 14. sliby, kt. vynesla ú. má
— 17. ú-y svými k němu jsem volal
— 71, 8. ať jsou naplpněna ú. má chválením
— 15. ú. budou vypravovati spravedlnost
— 73, 9. stavějí proti nebi ú. svá
— 103, 5. nasycuje dobrými věcmi ú. tvá
— 107, 42. všeliká nepravost ať zacpá ú. svá
— 109, 2. ú. lstivá proti mně se otevřela
— 115, 5. ú. mají a nemluví; ž. 135, 16.
— 119, 72. za lepší pokládám zákon úst tvých
— 103. výmluvnosti tvé, nad med ú-ům
— 108. dobrovolné oběti úst mých oblib
— 131. ú. svá otvírám a dychtím
— 141, 3. polož H., stráž ú-ům mým
— 144, 8. jejichž ú. mluví marnost; 11.
— 145,21. chválu H. vypravovati budou ú. má 

Př. 2, 6. z úst jeho umění á opatrnost
— 4, 5. ani se uchyluj od řečí úst; 5, 7.
— 24. převrácenost úst; 8, 13.
— 5, 3. měkčejší nad olej ú. její
— 7,24. pozorujte řečí úst mých
— 10, 6. ú. bezbožných přikr. ukrutnost; 11.
— 11. pramen života ú. spravedlivého
— 14. úst blázna blízké j. setření; 18, 7.
— 31. ú. spravedl. vynášejí moudrost
— 32. ú. bezbožná převrácené věci vy

nášejí
11, 9. pokrytec ú-y kazí bližního svého

— 11. město bývá ú-y bezbož. vyvráceno
13, 2. z ovoce úst každý jisti bude; 12, 14.

— 3, kdo ostříhá úst svých, o. duše;
21, 23.

— 15, 2. ú. bláznů vylévají bláznovství
— 14. ú. bláznů pasou se bláznovstvím
— 28. ú. bezbožných vylévají zlost
— 16,23. srdce moudr, rozumně spravuje ú.
— 26. nebo ponoukají ho ú. jeho
— 18,20. ovocem úst nasyceno bývá břicho
— 19,28. ú. bezbož. přikrývají nepravost
— 24. lenivý ruku ani k ú-ům nevztáhne
— 22,14. jáma hluboká ú. postranních
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Př. 26,15. těžko mu vztáhnouti ji k ú-ům
— 27, 2. nechať tě chválí jini, a ne ú. tvá
— 30,32. myslil-lis zle, ruku na ú. polož
— 31, 8. otevři ú. svá za němého
— 26. ú. svá otvírá k moudrosti 

Kaz. 5, 6. nedopouštěj ú-ům, aby k hříchu
— 6, 7. všecka práce člověka j. pro ú. jeho 

Pis. 1, 2. ó by mne políbil políbením úst
— 5,16. ú. jeho přesladká
— 7, 9. ú. tvá jako víno výborné

Iz. 1,20. ú. H. mluvila; 40, 5. 58, 14..
— 5,14. peklo rozedřelo nad míru ú. svá
— 6, 7. dotekl se úst mých a řekl

dotekl se uhel tento úst tvých
— 9,17. každá ú. mluvi nešlechetnost
— 10,14. aniž byl, kdo by otevřel ú.
— 11, 4. biti bude zemi holí úst svých
— 29,13. přibližuje se ú-y svými; Mat. 15, 8.
— 30, 2. nedotazujíce se úst mých
— 45,23. vyšlo z úst mých slovo spr.; 55,11.
— 49, 2. učinil ú. má podobná meči
— 51,16. kt. jsem vložil slova svá v ú. tvá
— 52,15. králové před ním zacpaji ú. svá
— 53, 7. však neotevřel úst svých
— 9. aniž j. nalezena lest v ú-ech jeho
— 55,11. slovo mé, kt. vyjde z úst mých
— 57, 4. proti komu rozdíráte ú.?
— 59,21. slova má, kt. jsem vložil v ú. tvá

neodejdouť od úst tvých 
ani od úst semene tvého

— 62, 2. kt. ú. Hospodinova vyřknou 
Jer. 1, 9. H. dotekl se úst mých

aj, vložil jsem šlová svá v ú. tvá
— 7,28. pravda vymizela z úst jejich
— 9, 8. ú-y svými pokojně mluvi
— 12, 2. jejichžto úst blízko jsi, ale
— 15,19. oddělíš-li, jako ú. má Budeš
— 32, 4. b. mluviti ú. jeho s ú-y jeho; 34, 3. 

Pláč 1,18. jsem na odpor činila ú-ům jeho
— 2,16. nepřátelé rozdíraji na tebe ú.
— 3,29. dávaje do prachu ú. svá
— 38. z úst Nejvyššího zdali nepochází 

Ez. 3, 3. byla v ú-ech mých jako med 
Dan. 4,28. ještě ta řeč byla v ú-ech krále
— 6,22. anděla, kt. zavřel ú. lvů 

Mich. 6,12. jazyk lstivý j. v ú-ech jejich
— 7, 5. ostříhej dveří úst svých
— 16. vloží ruku na ú.

Mal. 2, 6. zákon pravdy byl v ú-ech jeho
Mat. 4, 4. slovem vycházejícím skrze ú. B.

— 12,34. z hojnosti srdce ú. mluví
— 13,35. otevru v podobenstvích ú. svá
— 15, 8. přibližuje se ke mně lid tento ú-y
— 11. ne to, což vchází v ú.; 17.

což z úst pochází, toť poškvrňuje
— 18. kt. věci z úst pocházejí
— 21,16. z úst neml. dokonal jsi chválu 

Luk. 1,70. jakož mluvil skrze ú. proroků
— 4,22. slovům, pocházejícím z úst jeho
— 11,54. popadnouti něco z úst jeho
— 19,22. z úst tvých soudím tebe

Luk. 21,15. jáť dám vám ú. a moudrost 
Sk. 3,18. předzvěstoval skrze ú. pror.; 21.
— 11, 8. nic obecného nevcházelo v ú. má
— 23, 2. nejv. kněz kázal, aby jej bili v ú. 

ftím. 3,14. kterýchž ú. plna jsou zlořečení
— 10, 8. blízko jestiť slovo, v ú-ech tvých

9. vyznáš-li ú-y svými Pána Ježíše
— 10. ú-y vyznání se děje k spasení
— 15, 6. abyste jedněmi ú-y oslavov. Boha

2 Kor. 6,11. ú. naše otevřína jsou k vám
Ef. 4,29. žádná řeč mrzutá z úst; Kol. 3, 8.
2 Tes. 2, 8. kt. Pán zabije duchem úst svých
2 Tim. 4,17. vytržen jsem byl z úst lva 
Tit. 1,11. jimž musejí ú. zacpána býti 
Žid. 11,33. skrze víru zacpávali ú. lvům 
Jak. 3,10. z jedněch úst pochází dobrořečení
1 Petr 2,22. aniž j. lest nalezena v ú-ech jeho
— 3,10. ú. jeho ať nemluví lsti

2 Jan 12. ú-y k ú-ům mluviti budou; 3 Jan 14. 
Juda 16. jejichž ú. mluvi pýchu
Zj. 1,16. z úst jeho meč s obou stran ostrý 

vycházel; 19, 15. 21.
— 3,16. vyvrhu tě z úst svých
— 9,17. z úst jejich vycházel oheň
— 19. moc jejich j. v ú-ech jejich
— 10, 9. v ú-ech tvých bude sladká jako

med; 10.
— 12,15. vypustil had z úst svých vodu
— 13, 5. ú. mluvící veliké věci a rouhání
— 6. otevřela ú. svá k rouhání se
— 14, 5. v ú-ech jejich není nalezena lest
— 16,13. z úst draka a z ú. šelmy a z ú. fal.

proroka 3 duchové neč.
Ustalý.

2 Sam. 16,14. lid, kt. byl s ním, u.
— 17, 2. dokudž j. u. a zemdlené má ruce 

Job 22, 7. vody u-ému jsi nepodal
Př. 25,25. voda studená duši u-é j. novina 
Iz. 5,27. u-ého nebude mezi nimi
— 28,12. způsobte odpočinutí u-ému
— 40, 29. on dává u-ému sílu
— 50, 4. příhodně u-ému mluviti

Jer. 14, 9. proč se ukazuješ jako muž u.?
—• 31,25. rozvlažím duši u-ou

Ustání.
5 M. 11,10. svlažoval ji  do u. noh svých 
Kaz. 10,15. práce bláznů k u. je přivodí 
Pláč 4,17. až do u. očí svých hledíme o pomoc
2 Kor. 11,27. v práci a v u., v bděních Často

Ustanoven.
Neh. 7, 1. když u-i byli vrátní i zpěváci 
Př. 8,23. před věky u-a jsem (moudrost) 
Gal. 3,19. zákon pro přestupováni u. j.
2 Tim. 1,11. jehož já u. jsem kazatelem 
Žid. 8, 3. nejv. kněz k obětování bývá u.

Ustanovení.
3 M. 18,26. ostříhejte u. mých; 19, 37. 20, 8.
— 26,43. u. má zošklivila sobě duše jejich
— 46. ta jsou u. a soudové

4 M. 9,12. vedlé u. fáze budou je slaviti
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4 M. 15,15. u. jednostejné vám i příchozímu 
u. věčné v pronárodech vašich

— 30,17. ta jsou u. mezi mužem a ženou 
5M. 4, 1. ó Izraeli, slyš u. a soudy; 5, 1.
— 8. kt. by měl u. a soudy spravedl.
— 7,11. ostříhej přikázaní a u.

2Sam.22,23. aniž jsem od u. jeho odstoupil
1 Kr. 2, 3. zachovávaje u. jeho
— 3,14. ostříhaje u. mých jako David 

2Kr. 17, 8. chodíce v u-ích pohanů
1 Par. 16,17. vystavil ji Jákobovi za u.
Neh. 1, 7. neostříhali jsme přikázaní a u.
— 9,13. vydal jsi jim u. dobrá; 14.
— 10,29. že budeme plniti u. jeho

ž. 18,23. u. jeho neodložil jsem od sebe
— 50,16. že ty vypravuješ u. má?
— 81, 5. toť j. u. v Izraeli
— 89,32. jestliže by u. mých poŠkvrnili
— 105,10. (smlouvu) utvrdil Jákob, za u.
— 119, 5. ó by spraveny byly cesty mé k ostř.

ustanovení
— 8. u. tvých budu ostříhati
— 12. H., vyuč mne u-ím svým; 26. 64.

68. 124. 135.
— 16. v u-ích tvých se kochám
— 54. u. tvá jsou mé písničky
— 71. abych se naučil u-ím tvým
— 80. srdce mé upřímé při u-ích tvých
— 83. na u. tvá jsem nezapomenul
— 155. (bezbožní) nedotazuji se na u. tvá
— 147,19. zvěstuje u. svá Izraelovi 

Př. 31, 5. aby pije, nezapomněl na u.
Jer. 10, 3. u. těch národů jsou marnost

33,25. nebude-lif u. nebes i země zdržáno
Ez. 11,20. aby v u-ích mých chodili; 36, 27.
— 18,21. ostříhal by všech u. mých
— 20,25. pročež dal jsem jim u. nedobrá
— 33,15. v u-ích života budé-li choditi
— 37,24. aby u. mých ostříhali i činili je
— 43,11. ať ostříhají všech u. jeho
— 18. ta jsou u. oltáře v den, kt. b. udělán
— 44, 5. cožkoli mluvím o všech u-ích 

Mat. 15, 2. proč přestupují u. starších; Mk. 7,5.
— 3. přestupujete př. B. pro u. svá
— 6. zlehčili jste přikázaní B. pro své u.
— 25,34. královstvím, vám připr. od u. světa 

Mk. 7, 3. leč by ruce umyli, držíce u. starších
— 8. opustivše přik. Boží, držíte u. lidská
— 9. rušíte přik. B., abyste u. svá zach.
— 13. rušíce slovo Boží u-ím svým 

Luk. 11,50. k t  vylita j. od u. světa
Jan 17,24. jsi mne miloval před u-ím světa
Sk. 6,14. že Ježíš Nazaretský promění u.
— 16, 4. vydávali u. zřízená od apoštolů
— 21,21. ani zachovávati u. (zák. Moji.) 

Gal. 1,14. byv horlivý milovník otcov. u.
Ef. 1, 4. vyvolil nás před u. světa
— 2,15. zákon přikázaní v u-ích 

Kol. 2, 8. uče podlé u. lidských
— 14. smazav ten zápis, záležející v u-ích 

Žid. 4, 3. dokonána jsou díla od u. světa

1 Petr 1,20. předzvěděného před u-ím světa 
Zj. 17, 8. v knize života od u. světa 

Ustanovený.
Sk. 10,42. on j. ten u. od Boha soudce 

UstanoviteL 
Iz. 33,22. Hospodin u. práv našich 

Ustanoviti.
1 M. 41,41. u-il jsem tě nade vší zemi Egypt. 
2M. 7, 1. u-il jsem tě za Boha Faraonovi
4 M. 14, 4. u-me sobě vůdce, a navraťme se
2 Sam. 7,11. jakž jsem u-il soudce nad lidem
— 15, 4. ó kdy by mne kdo u-il soudcim

1 Kr. 12,32. v Bethel u-il kněží výsosti
1 Par. 22, 2. David u-il z nich kameníky
2 Par. 19, 5. u-il soudce v zemi po městech
— 26, 1. u-ili jej za krále na místě otce jeho 

ž. 2, 6. jáť jsem u-il krále svého nad S.
— 105,21. u-il ho pánem domu svého 

Jer. 1,10. u-uji tě nad národy
— 49,19. toho, kt. j. vyvolený, u-ím nad ní 

Dan. 6, 7. abys u-il nařízeni královské
Oz. 1,11. u í̂ce nad sebou hlavu jednu
Am. 5,15. u-te v bráně soud
Mat. 24,45. kt. u-il nad čeledi svou; Luk. 12,42.
— 47. nade vším statkem u-í jej; L. 12, 44.
— 25,21. nad mnohem tebe u-ím
— 27,10. za pole hrnčířovo, jakož mi u-il Pán 

Mk. 3,14. u-il jich dvanácte, aby s nim byli
— 7,13. ustanovením svým, kt. jste u-ili 

Tit. 1, 5. abys u-il po městech starší 
Žid. 1, 2. kteréhož u-il dědicem všeho
— 2, 7. u-ils jej nad dílem rukou svých
— 3, 2. věrného tomu, kdož jej u-il
— 10, 9. ruší první, aby druhé u-il

U&tanovovati.
Dan. 2,21. sesazuje i u-uje krále
— 4,14. toho, kt. j. ponížený, u-uje nad ním
— 5,21. kohož chce, u-uje nad ním

Ustati.
1 M. 19,11. tak že u-li hledajíce dveří
2 M. 18,18. tudíž u-neš i ty i lid 
Soud. 4,21. ustav, tvrdě usnul
— 8, 4. u-li, honíce nejfřátely

2 Sam.23,10. bil Filistinské, až u-la ruka jeho
Job 3,17. odpočívají ti, jenž v práci u-li
ž. 69, 4. u-al jsem, volaje
Kaz. 12, 3. u-nou meliči, proto že jich málo
Iz. 1,14. u-al jsem, nesa je
Jer. 4,31. u-la duše má pro vrahy
— 15, 6. u-al jsem, želeje
— 51,58. nadarmo pracovati budou, až u-nou 

Jan 4, 6. u-av na cestě Ježíš, posadil se
Ustávání.

1 Tes. 2, 9. pamatujete na práci naši a u.
UstávatL

2 M. 7,18. u. budou, hledajíce vody
4 M. 21, 4. u-al lid velice na cestě 
Ž. 6, 7. u-ám v úpěni svém
Iz. 40,28. H. neu-á ani zemdlívá
— 30. u-á a umdlévá mládež
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Iz. 40, 31. chodí a neu-aji
— 44,12. aniž se vody napije, až i u-á
— 47,13. u-áš s množstvím rad svých
— 57,10. po množství cest svých u-áš 

Jer. 9, 5. neprávé činíce u-ají
— 45, 3. u-ám v úpění svém

Gal. 6, 9. časem svým budeme žiti neu-ajíce 
žid. 12, 3. abyste neu-ali v myslech svých 

Ustaven.
Luk. 3,13. mimo to, což j. u-o 
Hím. 14, 4. budeť pak ustaven, mocen j. B. 

utvrditi jej
Žid. 3, 4. všeliký dům u. bývá od někoho 

Ustavěti.
1 M. 33,17. Jákob u-ěl sobě dům (v Sochot)
2 Sam. 7,13. onť u-í dům jm. mému; 1 Par. 17,12.
1 Kr. 2, 36. u-ěj sobě dům v Jeruzalémě
2 Par. 8, 4.. Šalomoun u-ěl Tadmor na poušti
— 27, 3. Jotám u-ěl bránu domu H. hořejší 

Iz. 5, 2. u-ěl věži u prostřed ní
Ez. 13,10. jeden u-ěl stěnu hliněnou 
Mat. 7,24. kt. u-ěl dům svůj na skále

— 26. kt. u-ěl dům svůj na písku
— 21, 33. hospodář, kt. u-ěl věži; Mk. 12, 1.
— 26,61. zbořiti chrám, a ve třech dnech u. 

Žid. 3, 4. kdož všecky tyto věci u-ěl, Bůh j.
Ustavičně.

2M. 28,29. nositi jména synů Izr. před H. u.
— 30, 8. k večeru kaditi bude u. před H.

3 M. 6,13. oheň u. hořeti bude na oltáři
1 Par. 16,15. rozpomínejte se u. na smlouvu jeho 
Ž. 44, 9. jméno tvé u. oslavujeme
— 51, 5. hřích můj přede mnou j. u.
— 71, 3. skalou, na niž bych u. utíkal
— 14. já u. čekati a víc tě chváliti
— 101, 2. choditi budu u. v upřímnosti
— 103, 9. nebudeť u. žehrati
— 105, 4. hledejte tváři jeho u.
— 116, 9. u. choditi budu před H.

Př. 5,19. v milování jejím kochej se u.
Iz. 21, 8. stojím na stráži u. ve dne
Jer. 25, 3. slovo H., kt. jsem vám mluvíval u.
— 4. posílal H. k vám proroky a to u.
— 31, 3. pročež u. činím tobě milosrdenství 

Ez. 46,14. suchou oběť H. u.
Dan. 6,16. Bůh, kterému sloužíš u.
Sk. 26, 7. sloužíce Bohu u. dnem i nocí 

Ustavičnost.
Ef. 6,18. bedliví jsouce se vší u-i

Ustavičný.
2 M. 29, 42. oběť tato u-á ať jest; 4 M. 28, 6. 
Př. 15,15. dobromyslného hody u-é

— 19,13. u-é kapání žena svárlivá
Sk. 12, 5. modlitba u-á k Bohu dála se 
ňím. 12,12. na modlitbě u-í; Kol. 4, 2.
2 Tim. 1, 3. mám na tě u-ou paměť 

Ustaviti.
1 Sam. 7, 3. u-te srdce své při Hospodinu
2 Par. 12,14. Roboám neu-il srdce svého
Ž. 22,10. u-iv mne v doufáni při prsích

Ž. 86,11. u-v srdce mé v bázni jména 
Dan. 2, 38. pánem tě u-il nade všemi věcmi 
Luk. 12,14. člověče, kdo mne u-il soudcím 

Ustaviti se.
Rut 1,18. že se na tom u-ila
2 Par. 30,19. celým srdcem se u-il, aby hledal 
Luk. 9,51. Jež. se na tom u-il, aby šel do Jer.
1 Kor. 7, 37. kdož se pevně u-il v srdci

Ústavně.
ž. 72,15. u. za něj se modliti budou
— 82, 5. ve tmách u. chodí

Ustavovati (se).
5 M. 21,16. když dědice u. bude 
Neh. 9,17. otcové naši u-ali sobě vůdce 
Ž. 36, 5. u-uje se na cestě nedobré 
Žid. 7,28. zákon lidi u-1 za nejv. kněží 

Ustlati.
Job 17,13. ve tmě usteli ložce své 
Ž. 139, 8. pakli bych sobě u-al v hrobě 
Sk. 9, 34. Eneáši, vstaň a ustel sobě 

Ustoupit!.
Ezd. 6, 6. 7. u-pte odtud, nechte jich při díle 
Iz. 49,20. u-p mi, abych bydliti mohl 
Ez. 24,14. neu-ímť, aniž se slituji, ani želeti 
Ab. 3,10. povodeň vod u-ila 
Gal. 2, 5. ani na chvilku neu-ili jsme

Ustrašiti.
Neh. 6, 9. všickni ti nás u. se snažovali

19. listy posílal Tobiáš, aby mne u-il 
Ustrčiti.

2 M. 21, 35. a u-il-li by vůl něčí vola sousedova
Ustrčiti se.

Př. 4,12. poběhneš-li, neu-íš se
— 19. bezbožní nevědí, na čem se u.

mohou
Ustrkovati se.

Jer. 46,12. silný na silném se u-uje 
Ustrnouti.

Oz. 11, 7. lid můj u-ul na odvrácení se 
ode mne

Ústupek.
1 Kr. 6, 6. zdělal ú-y ve zdi domu vůkol 

Ustupovati.
Iz. 54,10. byť i pahrbkové u-ali 
Jer. 37,13. řka: Ku Kaldejským ty u-uješ 
Pláč 4,15. u-ujte nečistí, u-ujte, u-ujte 

Ustydnouti.
Mat. 24,12. u-e láska mnohých 

Ustydnouti se.
Mat. 21,37. o-ouť se syna mého; Mk. 12, 6. 

Luk. 20, 13.
Úsudek.

Job 38,10. když jsem uložil ú. svůj
ž. 2, 7. vypravovali budu li.
— 119,91. vedlé ú-ů tvých stojí to vše
— 160. na věky trvá všeliký ú. sprav.

Př.- 16,11. váha a závaží jsou ú. H-ův
Jer. 1,16. tak vypovím ú-y své plroti nim
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Usušiti.
Job 15,30. ratolest jeho u-í plamen 
Iz. 42,15. všelikou bylinu jejich u-ím 
Ez. 17, 9. zdaliž ovoce jeho neu-í

zdaž ratolesti z něho neu-í
— 24. já H. u-il jsem strom zelený 

Zach. 14,12. u-i tělo jednohokaždého
Jak. 1,11. slunce u-ilo bylinu a květ její 

Usvadlý.
1 M. 41, 6. sedm klasů u-ých; 23. 27.

Usvadnouti.
5 M. 32,24. hladem u-ou
Ž. 31,10. tak že u-la zámutkem tvář má
— 102, 5. u-lo srdce mé
— 102,12. já jako tráva u-dl jsem 

Iz. 5,13. množství jeho žízní u-e
— 19, 6. třtí i rákosí u-e

Jer. 23,10. u-la pastviska na poušti 
Joel 1,12. iik u-dl 
Zach. 14,12. oči jednohokaždého u-ou 

jazyk jednohokaždého u-e 
Jak. 1,11. takť i bohatý v svých cestách u-e
1 Petr 1,24. u-la tráva, květ její spadl

Úsvit. Na úsvitě.
Job 24,14. na ú-ě povstávaje vražedlník 
Ž. 78, 34. k Bohu hned na ú-ě se navraceli 
Dan. 6,19. král vstav na ú-ě, šel k jámě 
Mich. 2, 1. na ú-ě ráno vykonávají je 
Mat. 20, 1. vyšel na ú-ě, aby najal dělníky 
Luk. 21,38. lid na ú-ě přicházel k němu 
Jan 8, 2. na ú-ě přišel do chrámu 

Usychati. 
ž. 90, 6. u večer jsouc podťata, u-á
— 129, 6. kt. prvé než odrostá, u-á

Iz. 40, 7. u-á tráva, květ prší, jakž vítr H.
Ušinouti se.

Ž. 73, 2. nohy mé téměř se byly u-uly
Ušiti.

Job 16,15. žíni jsem ušil na zjizvenou kůži
Uškoditi.

Iz. 11, 9. neu-i na vší mé hoře; 65, 25.
— 27, 3. aby jí někdo neu-il

Dan. 9,26. zabit bude, však jemu to nic neu-í
Mat. 16,26. všecken svět, své duši pak u-il?
Mk. 16,18. by co jedovat, pili, nikoliť jim neu-í
Luk. 4,35. vyšel od něho a nic mu ne-uil
— 10,19. moc nepřítele, a nic vám neu-í

2 Koř. 7, 2. žádnému jsme neu-ili
Ušlechtile.

Ž. 122, 3. jižtě Jeruzalém u. vystaven 
Kaz. 3,11. sám všecko činí u. časem svým 
Iz. 35, 2. u. zkvetne, ano i plésati bude 

Ušlechtilost.
Jak. 1,11. u. postavy jeho zhynula 

Ušlechtilý.
1 M. 39, 6. byl Jozef u-é postavy a krásného 
ž. 93, 5. domu tvému u-á svatost až na v. 
Iz. 4, 2. bude výstřelek Hospodinův u.
Ez. 31, 7. byl u. pro svou velikost (Assur)

UštipnoutL
Př. 23, 32. naposledy jako had u-e 

UštknoutL Ušťknouti.
4 M. 21, 9. když uŠťkl had někoho a on vzhlédl 
Kaz. 10, 8. kdo boří plot, u-e jej had 
Am. 5,19. zpolehna rukou, uŠťkl by ho had 
Zj. 9, 5. jako když by uštkl člověka (štír)

Ušťknutý.
4 M. 21, 8. každý u., když pohledí na něj

Utajiti se.
Ž. 22, 3. volám i v noci, a nemohu se u.

Utéci.
1 M. 14,13. přišel jeden, kt. byl u-kl
— 16, 6. Agar u-kla od ní (Sarai)
— 19,20. město, do něhož bych utekl
— 27, 43. utec k Lábanovi, bratru mému
— 31,22. povědíno j. Lábanovi, že u-kl Ják.
— 27. proč jsi tajně u-kl

39,12. nechav roucha v rukou jejích, u-kl
2 M. 2,14. Mojžíš u-kl od tváři Faraonovy;

Sk. 7, 29.
— 21,13. místo, do něhož by takový mohl u.

4 M. 35, 6. 11. 5 M. 19, 4. Joz. 20, 3. 
4M. 16, 34. nebo řekli: Utecme, aby i nás
— 35, 32. kt. utekl do města útočiště svého 

Joz. 7, 4. u-kli před muži města Hai
— 10,16. u-klo těch králů pět a skryli se 

Soud. 9,21. u-kl Jotám a odšel do Beera
— 11, 3. u-kl Jefte od tváři bratří svých

1 Sam. 4,16. z bitvy u-kl jsem dnes
— 17. u-kl Izrael před Filistinskými
— 19,10. David utekl; 12. 21, 10.
— 23,26. pospíšil David, aby mohl u.
— 27, 1. abych u-kl do země Filistinské 

2Sam.l3,29. všickni synové královi u-kli
— 34. Absolon utekl do Gessur; 37. 38.

15,14. řekl David: Vstaňte a u-me
— 17, 2. u-če všecken lid, kt. j. s ním

1 Kr. 2,28. u-kl Joáb k stánku H.
— 39. u-kli dva služebníci Semei
— 11,17. u-kl Adad do Egypta
— 40. Jeroboám u-kl do Egypta
— 20,20. Benadad u-kl na koni

2Kr. 7, 7. Syrští u-kli pro zachování života
— 9, 3. hned u-c a nemeškej se
— 10,24. jestliže kdo u-če z lidí těch
— 14,19. Amaziáš u-kl; 2 Par. 25, 27.

Job 1,15. u-kl jsem toliko já sám; 16. 17. 19.
— 9,25. dnové moji u-li, aniž
— 20, 8. u-če jako vidění noční 

2. 68, 2. utekou od tváři jeho ti
— 114, 3. to když vidělo moře u-klo
— 139, 7. kamž bych před tváří tvou utekl? 

Př. 19, 5. kdož mluví lež, neu-če
Pis. 2,17. ažby u-kli stínové; 4, 6.
Iz. 5,29. pochytí loupež a u-če
— 24,18. kdož u-e před pověstí strachu
— 35,10. zámutek a úpěni uteče; 51, 11.

Jer. 46, 6. aby neu-kl čerstvý a neušel silný
— 48, 6. u-te, vysvoboďte život svůj
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Jer. 48,44. kdo u-e před strachem
— 51, 6. u-te z prostředku Babylóna

Ez. 17,21. kt. u-kli od něho, od meče padnou 
Dan. 10, 7. hrůza připadla na ně, až i u-li 
Am. 2,15. čerstvý na nohy své neu-če
— 9, 1. neu-čeť žádný z nich

Jon. 1, 3. Jonáš vstal, aby u-kl do Tarsu 
Mat. 2,13. vezmi děťátko a utec do Egypta
— 3, 7. u. budoucího hněvu; Luk. 3, 7.
— 8,33. pastýři u-kli; Mk. 5, 14. Luk. 8, 34.
— 10,23. u-te do jiného města
— 24,16. nechť u-kou na hory; Mk. 13, 14.
— 26,56. opustivše ho, u-kli; Mk. 14, 50.

Mk. 5,14. kt. ty vepře pásli, u-kli
— 14,52. nahý u-kl od nich
— 16, 8. u-kly od hrobu, nebo se bály 

Jan 10, 5. ale utekou od něho (ovce)
Sk. 14, 6. u-kli do měst Lykaonitských
— 16,27. domnívaje se, že vězňové u-kli
— 27,30. když chtěli marináři u. z bárky
— 42. aby jim některý neu-kl 

Žid. 2, 3. kterakž my u-čeme?
— 11,34. u-kli ostrosti meče

Jak. 4, 7. zepřete se ďáblu, i u-čeť od vás
2 Petr 1, 4. u-kše porušení toho, kt. na světě
— 2,18. kt. v pravdě u-kli od těch 

Zj. 9, 6. smrt u-če od nich
— 12, 6. a žena u-kla na poušť
— 20,11. před jehož tváří u-kla země i nebe

Utéci se.
Př. 18,10. k němu se u-če spravedlivý 
Žid. 6,18. kt. jsme se utekli k obdrž, naděje 

Útěcha.
2Sam.23, 5. toť j. mé spasení a všeliká ú.
Ž. 48, 3. ú. vší země j. hora Sión
— 119,50. toť j. má ú. v soužení

Utěradlo.
2 M. 25,38. 37, 23. 4 M. 4, 9. 1 Kr. 7, 49. 

Utěšení.
Ž. 16,11. dokonalé u. po pravici tvé 
Pláč 1, 7. rozpomínáť se na všecka svá u.
— 2,15. město, o němž říkávali, že j. u-ím

vší země
Zach. 11, 7. nazval jsem jednu hůl u-ím
— 10. vzav hůl u., posekal jsem ji

Sk. 2,28. naplníš mne u-ím před oblič. svým
— 4,36. Barnabáš, což se vykládá syn u. 

Fil. 2, 1. jest-li které u. lásky
Utěšený.

Ž. 133, 1. jak u-é, když bratří v jednomysl. 
Př. 3,17. cesty její cesty u-é
— 5,19. laně milostné a srny u-é
—  16,24. plást medu jsou řeči u-é
— 22,18. to bude o-ou věci, jestliže 

Pis. 1,16. jak jsi ty krásný, jak u.
— 7, 6. jak jsi ty krásná, a jak u-á

Utěšenější.
Ez. 32,19. nad kohož bys u. byl?

Utěšitel.
Iz. 51,12. já, já jsem u. váš

Jan 14,16. jiného U-e dá vám
— 26. U., ten Duch svátý, kt. pošle Otec
— 15,26. když přijde ten U., Duch pravdy
— 16, 7. neodejdu-liť, U. nepřijde k vám

Utěšiti.
Ž. 71,21. zase u-íŠ mne 
Iz. 12, 1. u-il jsi mne 
Zach. 1,17. u-í ještě H. Sión 

Utichnouti.
Př. 26,20. když nebude klevetnika, u-e svár 
Iz. 24, 8. u-e veselí harfy
1 Kor. 13, 8. jazykové, ti u-ou 

Utíkající.
Iz. 21,14. nechať vyjdou proti u-ímu 
Jer. 50,21. zahlaď jako proklaté i u.
— 28. hlas u-ích ze země Babylonské

Utíkání.
Joz. 8,20. neměli místa k u. sem ani tam
Job 11,20. u. jim zhyne (bezbožným)
Ž. 56, 9. ty má u. v počtu máš
Iz. 52,12. ne s chvátáním ani s u-ím půjdete
Jer. 49,24. Damašek obrátí se k u.
Am. 2,14. zahyne u. od rychlého
Mat. 24,20. aby u. vaše neb. v zimě; Mk. 13,18.

Utíkati.
1 M. 16, 8. od paní své já u-ám
— 35, 1. kdyžs u-al před Ezau bratrem 

2M. 4, 3. u-al Mojžíš před ním
14, 5. povědíno králi, že by lid u-al

— 27. Egyptští u-ali proti moři
— 23,27. aby nepřátelé tvoji u-ali před tebou

3 M. 26,17. u. budete, ano vás žádný nehoní
4 M. 10,35. ať u-ají, kt. tě v nenávisti mají
5 M. 19, 3. bude u. tam vražedlník
— 28,25. sedmi cestami u. budeš

Joz. 7, 8. lid Izr. u-á před nepřátely; 12.
— 8,15. Izrael, u-ali cestou pouště 

Soud. 1, 6. když u-al Adonibezek, honili ho
4,15. skočiv Zizara s vozu, u-al pěšky

— 7,21. Madianští křičíce, u-ali
— 8,12. když u-ali Zebah a Salmun
— 9,21. Jotám u-aje, odšel do Beera

1 Sam. 17,24. u-ali před tváří Goliáše
— 19,18. David u-aje, vynikl z nebezpeč.
— 20, 1. u-aje David z Náiot v Báma
— 31, 1. Izraelští u-ali před Filistinskými
— 7. opustivše města, také u-ali

2 Sam.13,38. Absolon u-aje, přišel do Gessur
— 24,13. čili aby za tři měsíce u-al 

2Kr. 9,23. Jorám u-al a řekl Ochoziášovi
— 27. Ochoziáš král Judský u-al

Neh. 6,11. takový-liž by muž, jako já, u. měl?
Job 14, 2. člověk u-á jako stín, a netrvá
— 27,22. před rukou jeho prudce u. bude 

ž. 31,12. u-aji přede mnou
— 48, 6. předěšeni byvše, náhle u-ali

68,13. králové s vojsky u-ali, u-ali
— 71, 3. skalou obydlí, na niž iy ch  u-al 

Př. 28, 1. u-ají bezbožní, ač jich žádný nehoní 
Iz. 17,13. pročež daleko u. budou
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Iz. 30,16. na koních utečeme, protož u. b.
— 17. před okřiknutí pěti u. budete 

Am. 2,16. nahý u. bude v ten den
Jon. 1,10. dověděvše se, že od tváři H. u-á 
Luk. 21,21. kdož v Judstvu, u-ejte k horám 
Jan 10,12. nájemník opouští ovce i u-á; 13.
1 Koř. 6,18. u-ejte smilstva
— 10,14. u-ejtež modlářství

1 Tim. 6,11. ale ty takových věcí u-ej
— 20. u-aje nepobožných křiků

2 Tim. 2,22. mládencích žádostí u-ej
Utíkati se.

Iz. 8,19. k mrtvým-liž má se u.?
— 20, 6. toť útočiště, k němuž jsme se u-ali 

Oz. 8, 9. že se oni u-ají k Assurovi
Utínati.

Sk. 27,32. žoldnéři u-ali provazy u člunu 

Útisk.
Iz. 33,15. ten, kt. pohrdá ziskem z ú-u 
Jer. 22,13. běda, kdož staví dům svůj s ú-em 
Ez. 22,12. zisku hledáš s ú-em bližního 
Mal. 3, 5. proti těm, kt. s ú-em zadržují mzdu

Utiskati.
5 M. 23,16. nebudeš ho moci u.
— 28,29. u-án budeš a loupen po všecky dny 

Soud. 2,18. kt. je sužovali a u-ali
2 Par. 16,10. u-al Aza některé z lidu 
Job 20,19. u-al a opouštěl nuzné 
2. 106, 42. u-ali je nepřAtelé jejich 
Př. 14,31. kdo u-á chudého, útržku činí
— 22,16. kdo u-á nuzného, aby rozmnožil své
— 28, 3. chudý, kt. u-á nuzné, podoben j. 

Ez. 18, 7. kt. by žádného neu-al; 16.
Zach. 7,10. vdovy ani sirotka neu-ejte
1 Tes. 4, 6. aby neu-al v jednání bratra

Utisknouti.
2 M. 22,21. aniž u-eš ho (příchozího)
3 M. 19,13. neu-eš mocí bližního svého 
5 M. 24,14. neu-eš nájemníka chudého
1 Sam. 12, 3. u-kl-li jsem koho
— 4. neu-kl jsi nás, aniž jsi ublížil 

Jer. 7, 6. sirotka a vdovy neu-ete
Ez. 18,12. chudého a nuzného by u-kl

Utiskování.
2. 62,11. nedouíejtež v u.
Jer. 23,10. jest u. těchto nešlechetné

Utiskovati.
3M. 25,14. neu-ujte jeden druhého
Iz. 49,26. nakrmím ty, kt. tě u-ují, vlastním
Jer. 22, 3. nečiňte křivdy, aniž jich u-ujte
Ez. 22, 7. sirotka a vdovu u-ují v tobě
— 29. pohostinného u-ují nespravedlivě 

Oz. 12, 7. kramářem j., rád u-uje
Mat. 5, 44. modlete se za ty, kt. vás u-ují

Utiskující.
Sof. 3, 1. běda městu tomuto u-ímu!

Utišení.
2. 107,29. proměňuje bouři v u.

Iz. 30,15. v u. se a v doufání bude sila vaše 
Mat. 8,26. u. veliké; Mk. 4, 39. Luk. 8, 24.

Utišiti se.
Jer. 47, 6. navrať se do pošvy své, u-š se 
Mat. 14, 32. u-il se vítr; Mk. 6, 51.

Utištěn.
Oz. 5,11. u. j. Efraim, potřín soudem 

Utištění.
2Kor. 6, 4. jako Boží služebníci v u-ích 

Utištěný.
2. 9,13. aniž se zapomíná na křik u-ých
— 82, 3. u-ého spravedliva vyhlašujte
— 103, 6. činí soudy všechněm u-ým
— 146, 7. kt. činí soud u-ým

Utíti. Utnouti.
5 M. 25,12. u-eš ruku její
Soud. 9, 49. uťal sobě jedenkaždý ratolest C
2Kr. 6, 6. uťav dřevo, uvihl je tam
Mat. 5, 30. pakli ruka, utni ji; 18, 8. Mk. 9, 43.
— 26, 51. uťal ucho služ. nejv. kněze; Mk. 14,

47. Luk. 22, 50. Jan 18, 10. 26. 
Útočiště.

4 M. 35, 6. oddělíte šest měst k ú-i; 12—15. 
25—28.

— 32. kt. utekl do města ú.
2 Sam.22, 3. Bůh ú. mé
2. 9,10. Hospodin jest ú. chudého 

ú. v čas ssoužení; 59, 17.
— 18, 3. Bůh silný můj, mé ú.
— 46, 2. Bůh j. naše ú. i síla
— 61, 4. nebo jsi býval mé ú.
— 62, 9. Bůh ú. naše
— 91, 2. ú. mé a hrad můj, Bůh můj
— 9. poněvadž jsi H., kt. ú. mé j.
— 94,22. Bůh můj skalou ú. mého
— 104,18. skály ú. králíků
— 142, 5. zhynulo ú. mé
— 144, 1. 2. požehnaný Hospodin, ú. mé 

Př. 14,26. synům svým ú-em bude
Iz. 4, 6. za ú. a skrýši před přívalem
— 14,32. v němž ú. mají chudí z lidu jeho
— 20, 6. aj hle, toť naše ú., k němuž
— 25, 4. jsi byl ú-em nřed povodní
— 28,15. jsme položili svod za ú. své
— 17. zamete to omylné ú. krupobití
— 33,16. hradové na skalách ú. jeho 

Jer. 16,19. Hospodine, ú. mé v den soužení
— 17,17. ú. mé jsi v čas trápení
— 25, 35. zahyne ú. pastýřům 

Joel 3,16. H. j. ú. lidu svého
Útočištný.

1 Par. 6, 57. města ú-á: Hebron a Lebno 
Útok. Outok.

1 Kr. 5, 4. není ou-u nebezpečného
2 Kr. 11, 6. ostříhá jíce domu tohoto před ou-em 
Job 15,26. ú. učinil s množstvím štítů
— 16, 14. ú. učinil na mne jako silný 

2. 27, 2. ú. učinivše na mne zlostnici 
Sk. 17, 5. ú. učinivše na dům Jázonův 
Ef. 6,11. státi proti ú-ům ďábelským
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Utrápiti se.
1 Sam.14, 24. muži Izrael, u-ili se toho dne

Utratiti.
1 M. 31,15. peníze naše do čista u-il
— 47,15. když u-ili peníze ze země Eg.

Luk. 15,14. když všecko u-il
Utrhač.

3 M. 19,16. nebudeš choditi jako u. v lidu 
2. 140,12. u. nebude upevněn na zemi 
Př. 11,13. u. toulaje se, pronáší tajnost
— 18, 8. slova u-e j. jako ubitých; 26, 22. 

Jer. 6,28. chodí jako u.; 9, 4.
Ez. 22, 9. u-i jsou v tobě, aby prolévali krev 
ftím. 1,30. u-i — hodni jsou smrti 
2Tim. 3, 3. nastanou lidé u-i, nestředmí 

Utrhající.
2. 44,17. to z příčiny řeči u-ího 

Utrhání.
2. 31,14. slýchám u. mnohých; Jer. 20, 10.
— 44,14. vydal jsi nás k u. sousedům 

Pláč 3, 61. slýcháš u. jejich, ó Hospodine
2 Kor. 12,20. aby snad nebylo vád, u., reptání
1 Petr 2, 1. složíce závist i všecka u.

Utrhati.
2 M. 22,28. soudcům nebudeš u.
2Kr. 19, 4. poslal, aby u-al Bohu živému
2 Par. 30,10. když ti poslové chodili, u-ali jim 
Neh. 6,13. k zlé pověsti, čímž by mi u-ali 
Job 5,21. když u-á jazyk, byl bys skryt 
2. 15, 3. kdož neu-á jazykem svým
— 35,15. u-ali mi a nemlčeli
— 42,11. když mi u-ají nepřátelé moji
— 89,52. jak jsou u-ali nepřátelé tvoji, H.
—  102, 9. každý den u-aji mi nepřátelé 

Mat. 27, 44. takž také i lotři u-ali. jemu
2 Kor. 8,20. aby nám někdo neu-al pro hojnost 
Jak. 4,11. neu-ej.tež jedni druhým

kdož u-á bratru, u-á zákonu
1 Petr 2,12. místo toho, kdež u-ají vám; 3, 16.

Utrhnouti se.
Dan. 2, 34. až se u-hl kámen, kt. nebýval; 45.

Utrknouti.
2M. 21,28. jestliže by vůl u-1 muže 

Utrpení.
Řím. 8,18. nejsou rovná u. nynější oné slávě
2 Kor. 1, 5. jakož se rozhojňují u. Kristova
— 7. jakož jste účastníci u., tak i potěš. 

Kol. 1,24. raduji se z u. svých pro vás
2id. 2, 9. pro u. smrti slávou a clí korun.
— 10. vůdce spaseni j. skrze u. posvětil 
—■ 10,32. mnohý boj u. snášeli jste

1 Petr 1,11. předpovídající o u-ích Kristových
— 4,13. že jste účastni u. Kristových
— 5, 1. já svědek Kristových u.
— 9. tatáž u. bratrstvo vaše obkličují

Utržený.
1 M. 8,11. list olivový utržený v ústech j. 

Útržka.
2Kr. 19, 3. den úzkosti a ú-ek; Iz. 37, 3.

2 Kr. 19,16. poslal k činění ú-ek Bohu; Iz. 37,17.
Ž. 22, 7. jsem ú. lidská a povrhel
— 55,13. ne nějaký nepřítel ú-y mi činil
— 74,10. dokudž ú-y činiti bude odpůrce?
— 18. že ú-y činil ten odpůrce H.
— 89,51. pamatuj na ú-y služeb, tvým
— 119,22. odejmi ode mne ú-u a potupu 

Př. 6, 33. ú. jeho nebývá shlazena
— 14,31. ú-u činí učiniteli jeho; 17, 5.
— 18, 3. přichází s lehkomyslným ú.

Iz. 51, 7. nebojte se ú-y lidí bídných
— 52, 5. jménu mému ú. se činí 

Jer. 31,19. snáším ú-u dětinství svého
Ez. 5,14. dám tě v ú-u mezi národy; 15.
— 36,15. aniž ú-y lidské snášeti budeš více 

Mk. 15, 32. kt. s ním ukřižováni, ú-u mu činili
Utfíti.

Př. 30,20. jí a u-e ústa svá a dí: Nepáchala
Utvrditi.

1 M. 9,17. znamení smlouvy, kt. jsem u-il
— 17, 7. u-ím smlouvu svou; 19. 21. 2 M. 6, 4.
— 26, 3. u-ím přísahu, kt. jsem přisáhl

4 M. 23,19. což by promluvil, zdali neu-í toho?
5 M. 32, 6. on učinil tebe a u-il tě
1 Sam. 1,23. ó by toliko u-il H. slovo své!
2 Sam. 7,12. u-ím království jeho; 1 Par. 17, 11.
— 13. u-ím trůn království jeho; 1 Kr. 9,5.

1 Kr. 15, 4. u-iv Jeruzalém H.
2 Par. 7,18. u-ím stolici království tvého
— 11,17. u-ili král. Judské a sesílili Roboáma
— 12, 1. když u-il král. R., opustil zákon H. 

2. 7,10. spravedlivého abys u-il, ty Bože
— 40, 3. kroky mé u-il

51,14. duchem dobrovolným u-ď mne
— 87, 5. sám Nej vyšší u-í jej
— 89, 3. na nebi u-íš pravdu svou
— 5. na věky u-ím símě tvé
— 103,19. H. na nebesích u-il trůn svůj
— 105,10. ji u-il Jákobovi za ustanoveni
— 119,90. u-il jsi zemi; 78, 69. Iz. 45, 18.
— 148, 6. a u-il je na věčné věky 

Př. 3,19. H. u-il nebesa opatrností 
Iz. 22,10. abyste u-ili zeď
— 35, 3. kolena klesající u-te
— 49, 8. dám tě v smlouvu lidu, abys u-il z.
— 62, 7. dokudž neu-i, aby Jer. byl slavný 

Jer. 10,12. u-il okršlek světa moudrostí; 51,15. 
Ez. 13, 6. troštují, aby u-ili slovo své
Dan. 6, 7. abys u-il zápověď: kdož by vzložil
— 9,27. u-í smlouvu mnohým v téh. posled. 

Sk. 3,16. tohoto u-ilo jméno jeho
Řím. 14, 4. mocen j. Bůh u. jej
— 16,25. tomu, kt. může vás u.

1 Kor. 1, 8. kt. i u-í vás až do konce
2 Kor. 2, 8. abyste u-ili k němu lásku
2 Tes. 2,17. u-iž vás v slovu i skutku
— 3, 3. u-í vás a ostřihati od zlého 

2id. 11,27. jako by viděl, tak se u-il
1 Petr 5,10. on dokonalé vás učiň, u-ď

Utvrzen.
2 Sam. 7,16. u. bude dům tvůj a království
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1 Kr. 2,12. u-o j. království jeho velmi 
ž. 89,38. jako měsíc u-o bude na věky
— 93, 2. u-ť j. trůn tvůj přede všemi časy 

Př. 12,19. rtové pravdomluvní u-i b. na věky
— 25, 5. u. bude v sprav, trůn jeho
— 29,14. krále toho trůn na věky bývá u.

Iz. 2, 2. u-a bude hora domu H.
Jer. 30,20. shromážděni jeho u-o bude 
Luk. 16, 26. mezi námi a vámi propast u-a j. 
Sk. 3, 7. a hned u-y jsou nohy jeho
1 Tes. 3,13. aby u-a byla srdce vaše v svatosti
2 Tim. 4,17. aby skrze mne u-o bylo kázáni
2 Petr 1,12. ačkoli u-i jste v pravdě

Utvrzení.
2 Kr. 15,19. byl nápomocen k u. království 
Kol. 2, 5. vida u. té víry vaší v Krista
1 Tim. 3,15. sloup a u. pravdy 

Utvrzený.
Ž. 112, 8. u-é srdce jeho nebojí se 
Gal. 3,15. u-é člověka smlouvy žádný neruší 
Kol. 2, 7. u-í u víře, jakž jste naučeni 

Utvrzování.
Fil. 1, 7. vás v srdci mám i v u. evangelium 

Utvrzovati.
1 M. 9,11. u-uji smlouvu svou s vámi 
ž. 10,17. u-uješ srdce jejich
— 20, 3. a ze Siona u-uj tě
— 119,133. kroky mé u-uj v slovu svém 

Př. 8,28. když u-al studnice propasti 
Sk. 16, 5. tak církve u-aly se u víře 
Zj. 3, 2. u-ujž jiné umírající

Uťatý.
Soud. 1, 7. sedmdesát králů s u-ými palci 

Uvadlý.
Juda 12. tiť jsou stromové u-í 

Uvadnouti.
Ž. 37, 2. jako zelená bylina u-ou 
Luk. 8, 6. u-lo, že nemělo vláhy 

Uvaliti.
2 Sam.15,14. aby neu-il na nás zlého 
Ž. 37, 5. uval na H. cestu svou 
Př. 16, 3. uval na H. činy své
Iz. 53, 6. u-il na něj nepravosti všech nás 

Uvarovati se.
Sk. 27,21. u. se nebezpečenství tohoto 

Uvařiti.
2 Sam.13, 8. před očima jeho u-ila ji
2 Kr. 6,29. u-ili jsme syna mého 

Uvázaný.
Sk. 10,11. nádobu za čtyři rohy u-ou 

Uvázati.
1 M. 38,28. u-ala na ni červenou nitku
— 49,11. u-že k vinnému kmenu osle své 

5 M. 6, 8. u-žeŠ je na ruce; 11, 18.
Joz. 2,18. jestliže neu-eš provázku v okně 
Iz. 30,26. u-že H. zlámání lidu svého
— 61, 1. abych u-al rány skroušen. srdcem 

Ez. 30,21. rámě Far. zlámal js. a nebudeť u-o
— 34,16. polámanou uvíži

Oz. 6, 1. on ubil a uvíže rány naše 
Luk. 10,34. (Samaritán) u-al rány jeho 

Uvázati se.
4 M. 21, 35. u-ali se dědičně v zemi jeho
1 Sam. 14,47. Saul u-av se v království 
Ž. 83,13. u-žme se dědičně v příbytky Boží 
Mat. 21, 38. u-žme se v dědictví jeho 

Uváznouti.
Soud. 4,21. až u-zl Zizara v zemi
1 Sam.17, 49. kámen u-zl v čele jeho 
ž. 9,16. v osidle u-la noha jejich
— 38, 3. střely tvé u-ly ve mně

Iz. 24,18. kdož vyleze z jámy, v osidle u-e 
Jer. 38,22. u-lyť v bahně nohy tvé 
Mat. 17,27. rybu, kt. nejprvé u-e, vezmi 

Uvazovati. 
ž. 147, 3. u-uje bolesti jejich 
Iz. 1, 6. ani u-uje, ani olejem změkčuje 
Ez. 34, 4. zlámané neu-ujete 

Uvažovati.
Luk. 20, 5. oni u-ali to mezi sebou 

Uveden.
1 M. 12,15. až zase u-a j. Maria 
Iz. 1,27. kt. zase u-i budou do něho
— 23,16. zpívej, abys v paměť u-a byla

Sk. 21,37. když měl u. býti do vojska Pavel 
ftim. 6,17. uposlechli jste učení, v kt. u-i jste 
žid. 7,19. u-a lepší naděje, skrze niž přibliž.

Uvedení.
.i Sam.19,11. u. zase krále do domu jeho 

Uvésti (se).
1 M. 2,21. u-dl H. tvrdý sen na Adama
— 9,14. když u-du mračný oblak nad zemí
— 20, 9. že jsi uvedl na mne hřích veliký?
— 27,12. u-du na sebe zlořečenství
— 29,13. Lában u-dl Jákoba do domu

38,23. abychom neu-dli se v lehkost
— 42, 38. u-dli byste šediny mé do hrobu
— 44,29. uvedete šediny mé do hrobu; 44,31.
— 46, 7. vš. rodinu u-dl s sebou do Egypta
— 47, 7. uvedl Jozef Jákoba, otce svého

2 M. 10,13. H. u-dl vítr východní na zemi
— 32,21. že jsi u-dl na něj hřích veliký

3 M. 22, 9. aby hříchu na se neu-dli
— 26,16. u-du na vás strach, souchotiny; 25.
— 22. zvěř polní u-de na vás sirobu
— 41. že jsem u-dl je do země nepřátel

4 M. 14, 31. dítky vaše malé, ty uvedu
— 16,14. a ještě jsi nás neu-dl do země

5 M. 6, 23. aby u-dl nás a dal nám zemi
— 21, 4. u-dou jalovici tu do údolí
— 22, 8. abys neu-dl viny krve na dům svůj
— 29,22. rány země i neduhy, kt. u-dl na ni H. 

Joz. 6,18. u-dli byste stany Izr. v prokletí
23,15. takť u-de na vás H. každé slovo zlé

— 24, 7. u-edl na ně moře i zatopilo je
1 Sam. 3,12. v ten den u-du na Eli všecko to
1 Kr. 2, 9. u-dl šediny jeho se krví do hrobu
— 44. H. u-dl to tvé zlé na hlavu tvou
— 14,10. u-du zlé věci na dům Jeroboámův
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1 Kr. 21,21. u-du na tebe zlé
— 29. neu-du toho zlého za dnů jeho

2 Kr. 21,12. u-du zlé věci na Jeruzalém
— 22,16. uvedu zlé věci na místo toto;

2 Par. 34, 24.
2 Par. 23,18. u-dl Joiada úředníky domu H. pod 
2. 7, 6. slávu mou v prach u-de
— 44,15. u-dl jsi nás v přísloví mezi národy
— 61, 3. . na skálu nade mne vyšší u-diž mne
— 66,11. u-dl jsi nás do leči
— 126, 4. uvediž zase, ó H., zajaté naše 

Pis. 3, 4. až ho u-du do domu matky své 
Iz. 31, 2. u-de pomstu, a nezmění slov svých
— 47, 6. v lehkost jsem u-dl dědictví své
— 49, 8. abys v dědictví u-dl dědictví zpušt.
— 58, 7. chudé vypověděné abys u-dl do d.
— 14. u-du tě na vysoká místa země 

Jer. 4, 6. já zlé věci u-du od půlnoci
— 11, 8. u-dl jsem na ně všecka slova
— 11. já u-du na ně zlé
— 23,40. u-du na vás pohanění věčné
— 26,15; krev nevinnou na sebe u-dete 

Pláč 2, 2. v potupu u-dl království i knížata 
Ez. 5,17. když u-du na tě meč
— 20, 5. v známost j. se u-dl v zemi Eg.; 9.
— 36,12. u-du do vás lidi, lid svůj Izr.
—  37,21. u-du je do země jejich
— 40, 1. byla nade mnou ruka H. a u-dl mne 

Mk. 15,16. žoldnéři u-dli jej vnitř do síně 
Luk. 12,51. že bych přišel pokoj u. na zemi
— 14,21. kulhavé a slepé u-ď sem
— 22,54. u-dli Ježíše do domu nejv. kněze 

Jan 16,13. uvedeť vás ve všelikou pravdu
— 18,16. uvedl tam Petra

Šk. 9, 8. za ruce u-dli jej do Damašku
— 23,20. abys zítra do rady u-dl Pavla

2 Tes. 1, 8. pomstu u-de na ty, ježto neznají
2 Petr 2, 1. u-dou sekty zatracení
— 5. když potopu na svět u-dl

Uvěřiti.
1 M. 15, 6. u-il Abram Hospod.; Řím. 4, 3.

17. 18. Gal. 3, 6. Jak. 2, 23.
2M. 4, 1. aj, neu-í mi; 8. 9. 31.
Job 9,16. neu-ím, aby vyslyšel hlas můj 
2. 116,10. u-il jsem, protož i mluvil jsem
— 119,66. neboť jsem přikázáním tvým u-il 

Iz. 53, 1. kdo u-il kázaní naš.? Řím. 10, 16. 
Pláč 4,12. králové země nikoli by neu-ili 
Jon. 3, 5. tedy u-ili Ninivetští Bohu
Ab. 1, 5. o němž když vypravováno b., neu-te 
Mat. 8,13. jakž’s u-il, staň se tobě
— 21, 32. publikáni a nevěstky u-ili (Janovi)
— 27,42. ať sestoupí s kříže a u-íme jemu 

Mk. 11,31. proč jste tedy neu-ili jemu? L. 20, 5.
— 15,32. ať uzříme a u-íme
— 16,16. kdož u-i a pokřti se, spasen b.

kdož neu-i, budeť zatracen 
Luk. 1,20. že jsi neu-il řečem mým
— 45. blahoslavená, kt. u-ila
— 16, 31. by kdo z mrtvých vstal, u-í jemu
— 22,67. povím-li vám, nikoli neu-ite

Jan 1, 7. aby všickni u-ili skrze něho
— 2,11. u-ili v něho učedlníci jeho
— 22. u-ili písmu a slovu, kt. pověděl J.
— 23. mnozí u-ili ve jméno jeho
— 3,12. budu-li vám praviti nebeské, u-íte?
— 18. neu-il ve jméno jednoroz. Syna B.
— 4, 39. mnozí ze Samaritánů u-ili
— 41. více jich u-ilo pro řeč jeho
— 48. neuzříte-li divů, neu-íte
— 50. u-il člověk řeči, kt. mluvil Ježíš
— 53. u-il on i dům jeho všecken
— 5,47. kterak slovům mým u-íte?
— 6, 69. my jsme u-ili a poznali, že jsi
— 7, 48. zdali kdo z knížat u-il v něho?

8,30. když mluvil, mnozí u-ili v něho
— 11,27. jáť jsem u-ila, že jsi ty Kristus
— 45. mnozí z Židů u-ili v něho
— 48. necháme-li ho, všickni u-í v něho
— 12, 37. však neu-ili v něho

38. kdo u-il kázaní našemu?
— 42. ačkoli mnozí i z knížat u-ili
— 13,19. abyste u-ili, že já jsem
— 16,27. a u-ili, že jsem já od Boha vyšel
— 17, 8. oni u-ili, že jsi ty mne poslal
— 20. kt. skrze slovo jejich mají uvěřiti

ve mne
— 21. aby u-il svět, že jsi ty mne poslal
— 20, 8. i ten druhý učedlník uzřel a u-il
— 25. leč uzřím, nikoli neu-ím
— 29. žes mne viděl, Tomáši, u-il jsi

blahoslavení, kt. neviděli a u-ili
Sk. 4, 4. mnozí, kt. slyšeli slovo, u-ili
— 8,13. i ten Šimon u-il a pokřtěn byv
— 9, 42. u-ili mnozí v Pána
— 10,43. odpuštění hříchů, kdožkoli u-il by
— 13,12. vladař u-il, divě se učení Páně
— 41. dílo, jemuž ne-íte, byť vám kdo
— 48. slyševše to pohané, u-ili; 18, 8.21,25.
— 14, 1. u-ilo Židů i Řeků množství
— 23. poručili je Pánu, v kt. u-ili
— 15, 5. z sekty farizejské, kt. byli u-ili
— 7. aby slyšeli pohané evang. a u-ili
— 16, 34. veselil se, že se vš. domem svým u-il
— 17, 4. u-ili někteří z nich a připojili se
— 12. a tak mnozí z nich u-ili
— 34. někteří muži u-ili

18, 8. Krispus u-il Pánu se vším domem
— 28,24. někteří u-ili tomu, což vypravov. 

Řím. 4, 3. u-il Abr. Bohu; Gal. 3, 6. Jak. 2,23.
— 18. kt. v naději proti naději u-il
— 9, 33. kdož u-í v něj, nebudeť zahanben;

10, 11. 1 Petr 2, 6.
— 10, 9. srdcem svým u-íš-li
—■ 14. kterak b. vzývati, v kt. neu-ili?

kterak u-í tomu, o němž neslyšeli?
— 16. kdo u-il kázaní našemu?
— 13,11. blíže spasení nežli když jsme u-ili

1 Kor. 3, 5. služebníci, skrze něž jste u-ili
— 15, 2. leč byste nadarmo u-ili

2 Kor. 4,13. u-il jsem, protož jsem mluvil 
Gal. 2,16. i my v Krista u-ili jsme
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Ef. 1,13. u-ivše, znamenáni jste Duchem
1 Tes. 2,10. bez úhony mezi vámi, kt. jste u-ili
2 Tes. 1,10. u-eno j. svědectví našemu u vás
— 2,12. aby odsouzeni byli, kt. neu-ili př.

1 Tim. 1,16. kt. maji u. v něho k životu věčn.
— 3,16. u-eno jemu na světě

2 Tim. 1,12. vím, komu jsem u-il 
Tit. 3, 8. předčiti, kt. u-ili Bohu
Žid. 4, 3. vcházíme v odp., kt. jsme u-ili
1 Jan 4,16. myt jsme poznali a u-ili o lásce
— 5,10. nebo neu-il tomu svědectví

Uviniti.
Jan 8, 46. kdo z vás u-í mne z hříchu? 

Uvlačován.
2 M. 26,29. kruhy, do nichž svlakové u-i

Uvoditi.
1 M. 24, 6. hleď, abys neu-il syna mého tam
4 M. 27,17. kt. by vyvodil a zase u-il je 
1 Sam. 2, 6. H. u-í do pekla i vyvodí 
1 Kr. 14,16. i v hřích u-il Izraele 
Job 12,24. v blud je u-í na poušti bezcestné 
Př. 10,10. kdo mhourá okem, u-í nesnáz
— 20,26. král uvodí na ně (bezbožné) pomstu 

Iz. 3, 9. sami na sebe u-í zlé
Ez. 44, 7. že jste u-ili cizozemce do svatyně 
Mat. 5, 32. u-í ji v cizoložstvo
— 6,13. neu-ď nás v pokušení; Luk. 11, 4. 

Luk. 2,27. když u-ili rodičové Ježíše děťátko
1 Kor. 7,18. neu-iž na sebe neobřízky
2 Koř. 4, 2. v příjemnost u-íce sebe
Žid. 1, 6. když u-í prvorozeného na okrŠlek

Uvozovati.
3 M. 22,16. aby neu-ali na ně pokuty 
5M. 8, 7. H. u-uje tě do země výborné 
Ž. 47, 4. u-uje lidi v moc naši

Uvrci. Uvrhnouti.
1 M. 37,20. uvržeme ho do některé čisterny
— 24. u-li jej do čisterny

2 M. 1,22. každého syna do řeky uvrzte
— 15, 1. koně i s jezdcem u-hl do moře; 4. 

Neh. 9,11. jenž je stihali, u-hl jsi do hlubin 
Job 30,19. u-hl mne do bláta
— 36,18. aby tě neu-hl Bůh u větší ránu 

Ž. 55,23. uvrz na H. břímě své
— 60,10. na Edoma u-hu obuv svou;

ž. 108, 10.
— 73,18. u-žeš je v spustliny
— 136,15. u-hl Faraóna do moře Rudého 

Ez. 43,24. u-hou kněži na ně soli
Jon. 1,12. uvrzte mne do moře; 15. 2, 4. 
Mich. 7,19. uvržeš do hlubin moř. hříchy naše 
Mat. 13,42. u-houť je do peci ohnivé
— 22,13. uvrzteš jej do temnosti zevnitřních 

Mk. 4,26. kdyby člověk uvrhl símě do země
— 12, 43. chudá vdova více u-la; Luk. 21, 3. 

Luk. 12, 5. má moc u. do pekelného ohně
— 13,19. zrno, vzav čl., u-hl do zahrady své 

Jan 5, 7. nemám, kt. by u-hl mne do rybníka
1 Kor. 7, 35. ne abych na vás osidlo uvrhl
1 Pet»* 5, 7. všelikou peči u-houce na něj

Zj. 2,10. uvržeť ďábel některé do vězeni
— 22. já uvrhu ji na lože i ty, kt. cizoL
— 20, 3. uvrhl ho do propasti

Uvržen.
Ž. 22,11. na tebeť jsem u. od narozeni
Dan. 3, 6. u. bude do peci ohnivé rozpálené
— 6, 7. aby u. byl do jámy lvové

Mat. 3,10. na oheň u. bývá; 7, 19. Luk. 3, 9.
— 5,25. byl bys u. do žaláře
— 29. než by celé tělo u-o bylo; Mk. 9,47.
— 18, 8. u-u býti do ohně věčného; 9.

Mk. 9, 45. nežli obě ruce maj. u-u býti do
pekla; 47.

Zj. 8, 8. jako hora hořící u-a j. do moře
— 18,21. tak prudce u. bude Babylon
— 19,20. u-i jsou do jezera ohnivého; 20,14.
— 20,10. u. j. do jezera ohně; 15.

Uz.
Job 1, 1. byl muž v zemi U., Job
Jer. 25,20. všecky krále země U.
Pláč 4,21. kt. jsi se usadila v zemi U.

Uza.
2 Sam. 6, 3—8. U. a Achio, spravovali ten vůz
— 6. vztáhl ruku U. k truhle; 1 Par. 13,9.

2 Kr. 21,18. pohřben j. v zahradě U-y; 26.
1 Par. 6,29. 8, 7. Ezd. 2, 49. Neh. 7, 51. 

UzaL
1 M. 10,27. a U-a

Uzavírán.
Jer. 13,19. města poledni u-a budou

Uzda.
Job 30,11. u-ů nřed přítomností mou svrhli
ž. 32, 9. jejichž ústa u-ou sevřiti musíš
— 39, 2. pojmu v u-u ústa svá

Př. 26, 3. u. na osla a kyj na hřbet blázna
Jak. 1,26. v u-u nepojímá jazyka svého
— 3, 2. jako o-ou spravovati všecko tělo

Uzdraven.
3M. 14, 3. u-a j. rána malomocenství; 48. 
2Kr. 2,22. u-y jsou ty vody vedle řeči Eliz.
— 5,10. u-o bude tělo tvé, a čist budeš 

Iz. 6,10. aby neobrátil se a nebyl u.
Jer. 14,19. abychom již nebyli u-i?
Mat. 8, 8. a u. bude služebník můj
— 13. u. j. služebník jeho v tu hodinu
— 9,21. u-a budu; Mk. 5, 28.
— 14,36. kt. dotkli se, u-i jsou; Mk. 6, 56.
— 15,28. u-a j. dcera její v tu hodinu
— 17,18. u. j. ten mládenec v tu hodinu 

Luk. 8,43. od žádného nemohla u-á býti
— 17,15. uzřev, že j. u., navrátil se

Jan 5, 4. kdo nejprvé sestoupil, u. býval 
Sk. 4,14. an stojí s nimi, kt. byl u.
Žid. 12,13. ale raději u-o bylo
Jak. 5,16. modlete se, abyste u-i byli
1 Petr 2,24. jehož zsinalosti u-i jste
Zj. 13, 3. rána její smrtelná u-a j.; 12.

Uzdravení.
Jer. 8,15. čekej času u., ale aj, hrůza; 14, 19.
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Luk. 9,11. kt. u. potřebovali, uzdravoval 
Sk. 4,22. při kt. se stal zázrak ten u.

Uzdravený.
Job 5,10. řekli Židé tomu u-ému; 13.
Sk. 3,11. když se ten u. přidržel Petra 

Uzdraví ti.
1 M. 20,17. u-il Bůh Abimelecha a ženu jeho
4 M. 12,13. ó Bože silný, prosím, u-iž ji 
5M. 32,39. já mohu rfcniti i u.
2Kr. 5, 3. by ho u-il od málom. jeho; 6, 7.
— .11. že tak u-í malomocenství mé
— 20, 5. aj, já u-ím tě

2 Par. 30,20. vyslyšel H. Ezechiáše a u-il lid 
Ž. 6, 3. u-v mne, Hospodine, nebo ztrnuly
— 30, 3. k toběť jsem volal a u-il jsi mne
— 41, 5. u-v duši mou, nebo js. tobě zhřešil
— 60, 4. u-iž rozsedliny její

Iz. 19,22. biti bude Eg., aby zbije u-il jej 
on je vyslyší a u-í

— 57,18. vidím cesty jeho, avšak u-ím jej
19. a tak u-ím jej; Jer. 33, 6.

Jer. 3,22. u-ím odvrácení vaše
— 17,14. u-v mne, H., a zdráv budu
— 33, 6. aj, já u-ím obyvatele

Oz. 5,13. nebude moci u. vás od nežitů
— 14, 4. u-ím odvrácení jejich 

Mat. 8, 7. já přijdu a u-ím ho
— 16. všecky u-il; 12, 15.
— 9,22, víra tvá tě u-ila; Mk. 5, 34. 10, 52.

Luk. 8, 48. 17, 19. 18, 42.
— 12,22. u-il ďábelstvím posedlého
— 19, 2. šli s ním zástup, a u-il je; Mk. 6, 5.
— 21,14. přistoup. k němu sl. a kulh. a u-il je 

Mk. 6, 5. málo nemocn., vzkládaje ruce, u-il 
Luk. 4,23. lékaři u-v se sám
— 7,21. v touž hodinu mnohé u-il
— 8, 2. i ženy některé, kt. byl u-il
— 9,42. u-il toho mládence

22,51. dotek se ucha jeho, u-il jej 
Jan 5,11. ten, kt. mne u-il, mi řekl
— 7,23. že jsem člověka u-il v sobotu?

Sk. 28, 8. Pavel, pomodliv se, u-il jej
— 27. a neobrátili se, abych jich neu-il 

Jak. 5,15. modlitba víry u-í neduživého
Uzdravován.

Luk. 6,18. byli u-i
— 13,14. v těch přicházejíce, buďte u-i 

Sk. 5,16. a u-i byli všickni
— 28, 9. jiní přistupovali a byli u-i

Uzdravování.
Luk. 5,17. moc Páně přítomna byla k u.
Sk. 4,30. vztahuje ruku ku . a k  činění divů
1 Kor. 12, 9. jinému darové u.; 28, 30.

Uzdravovat!.
2M. 15,26. já jsem H., kt. tě u-uji 
2Kr. 2,21. takto praví H.: u-uji vody tyto 
Ž. 103, 3. kt. u-uje všecky nemoci tvé
— 107,20. posílá slovo své a u-uje je
— 147, 3. kt. u-uje skroušené srdcem

Oz. 11, 3. aniž znáti chtěli, že jsem já je u-al

Mat. 4,23. Ježíš u-uje všelikou nemoc; 9, 35.
— 24. u-al je
— 10, 1. moc, aby u-ali; Mk. 3, 15. Luk. 9,1. 
r— ' 8. nemocné u-ujte; Luk. 10, 9.
— ’ 14,14. u-al nemocné jejich
— 15,30. kladli je k nohám J., a on je u-al 

Mk. 1, 34. u-al mnohé ztrápené rozl. neduhy
— 6,13. nemocné u-ali

Luk. 4,18. poslal mne u. skroušené srdcem
— 40. ruce vzkládá v, u-al je
— 9, 6. zvěstujíce evang. a u-ujíce všudy
— 11. kt. uzdravení potřebovali, u-al-
— 13, 32. u-uji dnes i zítra a třetího dne 

Sk. 9, 34. Eneáši, u-uje tebe Ježíš Kristus
— 10,38. dobře čině a u-uje všecky

Uzi.
1 Par. 6, 5. Bukki zplodil U.; Ezd. 7, 4.
Neh. 11,22. představený Levitům v Jeruzalémě

byl U.
Uziái.

2 Kr. 15,30. 1 Par. 6, 24. 2 Par. 26, 1. Ezd. 10,
21. Neh. 11, 4. Iz. 1, 1. 6, 1. 7, 1. 
Oz. 1, 1. Am. 1, 1.

2 Par. 26, 8. dávali Ammonitští dary U-ovi
— 18. ne tobě, U-i, náleží kaditi
— 21. byl U. malomocný až do smrti 

Zach. 14, 5. před zemětřesením za dnů U-e
Uziel.

2 M. 6,18. 22. 3 M. 10, 4. 4 M. 3, 19. 30. 1 Par.
4, 42. 6, 2. 18. 7, 7. 15, 10. 23, 20.
24, 24. 25, 4. 2 Par. 29, 14. Neh. 3, 8.

Úzko.
5 M. 4, 30. kdyžť ú. bude a přijdou
1 Sam.13, 6. muži Izraelští vidouce, že jim ú. 
Pláč 1,20. popatřiž, ó H., neboť mi ú.

Úzkost.
2 M. 6, 9. neslyšeli Mojžíše pro ú. ducha
1 Sam.26,24. aby mne vysvobodil ze vší ú-i
— 28,15. odpověděl Saul: Ú-mi sevřín jsem

2 Sam. 1, 9. nebo mne obklíčila ú.
— 4, 9. kt. vysvobodil duši mou z ú-i
— 22, 5. obklíčily mne byly ú-i smrti
— 7. v ú-i vzýval j. H.; ž. 18, 7. 118, 5.
— 24,14. ú-mi sevřín jsem náramně

1 Kr. 1,29. vysvobodil duši mou ze všel. u-í 
2Ivr. 19, 3. den ú-i jest den tento 
Neh. 9,37. tak že jsme u veliké ú-i 
Job 5,19. z šesti ú-í vysvobodil by tebe
— 36,16. tak by i tebe přenesl z ú-i

Ž. 4, 2. jsi mi v ú-i prostranství způs.
— 25,17. z ú-í mých vyveď mne
— 22. vykup Izraele ze všelijakých ú-í
— 34, 7. ze všech ú-í vysvobodil jej; 18.
— 20. mnohé ú-i jsou spravedlivého
— 38, 9. řvu pro ú. srdce svého
— 69,18. neboť mám ú., rychle vyslyš
— 71,20. jsi mi dal okusiti ú-í velikých
— 106, 44. však patřil na ú. jejich
— 107, 6. z ú-i jejich vytrhl je
— 13. z ú-i je vysvobozuje; 19, 28.
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Ž. 116, 3. ú-i hrobu potkaly mne
— 142, 4. se ú-mi svírá duch můj; 143, 4.
— 143,11. vyveď z ú-i duši mou

Př. 11, 8. spravedl. z ú-i bývá vysvobozen 
Iz. 21, 3. ú-i postihly mne 

jako ú-i rodičky
— . 25, 4. hradem nuznému v ú-i jeho

26,16. H., v ú-i hledali tebe
— 30,20. Pán dá vám chleba ú-i
— 37, 3. den ú-i a útržky i rouh.; Sof. 1, 15.
— 53, 8. z ú-i a ze soudu vyňat j.

Oz. 6, 1. v ú-i své ráno hledati mne budou 
Sof. 1,17. v němž ú-mi sevru lidi 
Sk. 7,10. vysvobodil ho ze všech ú-í 
ftím. *2, 9. odplatí trápením a ú-í každé duši
— 8,35. kdo nás odloučí od lásky K.? ú.?

2 Kor. 4, 8. když se všech stran ú. míváme
— 6, 4. se chovajíce, jako B. služ., v ú-ech
— 8,13. ne aby jiní polehčení a vy ú.
— 12,10. libost mám v ú-ech, pro Krista

1 Tes. 1, 6. přijavše slovo ve mnohé ú-i
2 Tes. 1, 7. vám, kt. ú. trpíte, odpočinutím
2 Tim. 1, 8. čitedlen buď ú-í pro evangelium 
Zj. 2,10. budete míti ú. za deset dní

Úzký.
4 M. 22,26. anděl stál v ú-ém místě 
Iz. 28,20. přikrytí ú-é, by se i skrčil 
Mat. 7,14. ú-á cesta, kt. vede k životu 

Uzlík.
1 M. 42, 35. jedenkaždý měl u. peněz v pytli 

vidouce u-y peněz svých, báli se 
Uznati (se).

3 M. 13,59. kterak má za čistou u-ána býti 
Ez. 20, 43. hodné ošklivosti se u-áte; 36, 31.

Uzráti.
Joel 3,13. přičiňte srp; nebo u-lo obilé 
Zj. 14,18. neboť jsou u-li hroznové její

Uzříti.
1 M. 37,20. u-me, nač jemu vyjdou snové
— 25. u-eli, a aj, množství Izmaelitsk.
— 42, 7. u-ev Jozef bratři své, poznal je
— 43, 3. neu-te tváři mé, neb. bratr; 44, 23.
— 45,28. půjdu a u-ím ho, prvé než umru

2 M. 6, 1. nyní u-íš, co učiním Faraonovi
— 12,13. když u-ím krev, pominu vás
— 14,13. Egyptských neu-te nikdy více
— 16, 7. ráno u-te slávu H.
— 32,19. Mojžíš u-el tele a tance
— 33,20. neu-í mne člověk, aby živ zůstal
— 23. u-íš hřbet můj, ale tvář má

4 M. 11,23. již u-íš, přijde-li na to, co jsem
— 14,23. neu-í země, kt. j. zasl.; 5 M. 1, 35.
— 24,17. u-ímť jej, ale ne nyní

5 M. 3,25. prosím, nechť u-ím zemi tu výb.
— 9,16. když jsem pak pohleděl a u-el
— 32,52. před sebou zajisté u-íš zemi, ale 

Soud. 11,35. když u-el ji, roztrhl roucha svá
1 Sam.17, 42. když u-el Davida, pohrdal jim
1 Kr. 22,25. aj, u-iš v ten den, když vejdeš
2 Kr. 2,10. jestli u-íš mne, když vzat budu

2Kr. 7, 2. u-íš očima, ale nebudeš jisti; 19.
Job 7, 7. oko mé že více neu-í dobr. věcí
— 19,26. vždy v těle svém u-ím Boha
— 27. kteréhož já u-ím sobě
— 23, 9. zastře-li se, ovšem ho neu-ím 

Iz. . 9, 2. chodě v temnostech, u-í světlo
— 26,11. u-íť a zahanbeni budou
— 33,17. krále v okrase jeho u-í oči tvé
— 35, 2. tyť věci u-í slávu Hospodinovu
— 38,11. že neu-ím H. v zemi živých
— 40, 5. u-í všeliké tělo, že ústa H. mluvila
— 52,15. což nebylo vypravováno, uzří
— 62, 2. u-í národové spravedlnost tvou
— 66,18. přijdou a u-í slávu mou

Jer. 34, 3. oči tvé u-í oči krále Babylon.
— 42,18. nadto neu-íte více místa tohoto 

Ez. 8,13. obrátě se, u-íš ještě větší ohavnosti 
Mich. 7,10. u-íť to nepřítelkyně má
Mat. 2,10. u-evŠe hvězdu, zradovali se
— 9,23. u-ev trubače i zástup, řekl jim
— 16,28. u-í Syna člověka přicház.; 24, 30.
— 21, 38. u-evše syna, řekli; Luk. 20, 14.
— 23, 39. mne již více neu-te od této chvíle
— 24,15. když u-te ohavnost zpuštění
— 33. když byste u-eli toto všecko
— 26,64. u-te Syna člověka sedícího na pra

vici moci Boží; Mk. 14, 62.
28,10. ať jdou do Gal., a tamť mne u-í

Mk. 4,12. aby hledíce hleděli, ale neu-eli
— 6, 49. oni u-evše jej, an chodí po moři
— 9, 1. až i u-í království B.; Luk. 9, 27.
— 4. u-eli Eliáše s Mojžíšem
— 11,20. u-eli ten fík, an usechl z kořene 

Luk. 2, 26. bylo jemu zjeveno, že neu-í smrti
až by prvé u-el Krista Páně

— 3, 6. u-íť všeliké tělo spasení Boží
— 10,33. Samaritán u-ev jej, milosrd. hnut
— 13,28. tamť bude pláč, když u-te A.
— 35. nikoli mne neu-te, ažť přijde
— 16, 23. u-el Abrahama zdaleka
— 17,22. budete žádati viděti, ale neu-te
— 19, 5. Ježíš uzřel jej (Zachea)
— 41. u-ev město plakal nad ním
— 20,13. snad když toho u-í, ustydnou se
— 21,31. když u-te, ano se tyto věci dějí 

Jan 1,29. u-el Jan Ježíše, an jde k němu
— 33. nad kýmž u-íš Ducha sestup.
— 36. u-ev Ježíše, an se prochází, řekl
— 52. od tohoto času u-te nebe otevř.
— 3, 36. kdo j. nevěřící Synu, neu-íť života
— 5, 6. toho u-ev Ježiš ležícího
— 8; 51. smrti neu-í na věky
— 11, 40. budeš-li věřiti, u-íš slávu Boží
— 14,19. maličko, a svět mne více neu-í

ale vy u-íte mne, nebo já živ jsem
— 16,16. maličko a neu-te mne; 17. 19.

maličko a u-te mne; 17. 19.
— 22. opět u-ím vás a radov. se bude
— 19, 37. u-íť, v koho jsou bodli
— 20, 5. nachýliv se, u-el prostěradla
— 12. u-ela dva anděly v bílém rouše
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Jan 20,25. u-ím v rukou jeho bodení hřebů
Sk. 7,55. u-el slávu Boží a Ježíše stojícího
— 10,11. u-el nebe otevřené a nádobu
— 20,25. již více neu-íte tváři mé
— 28,26. hleděti budete, ale neu-te 

Řím. 15,21. není zvěstováno o něm, u-í 
Žid. 12, 14. svatosti, bez níž žádný neu-í P. 
Zj. 1, 7. u-íť jej všeliké oko
— 18, 7. nejsemť vdovou, a pláče neu-ím

Užasnouti se.
1 M. 42,28. u-li se a předěšeni jsouce
1 Kr. 9, 8. kdo koli mimo něj půjde, u-e se
Job 17, 8. u^ouť se nad tím upřímí
— 21, 5. u-ěte se, a položte prst na ústa 

Ž. 99, 1. H. kraluje, u-ěte se národové 
Iz. 13, 8. každý nad bližním svým u-e se
— 29, 9. ježto byste se měli u.
— 52,14. mnozí se nad ním u-ou
— 59,16. až se u-sl, že není prostředníka
— 63, 5. až jsem se u-sl, že žádného neb. 

Jer. 2,12. u-ěte se nebesa nad tím
— 4, 9. u-ou se i kněží a proroci diviti

se budou
— 49,17. kdož půjde skrze ni, u-e se 

Mat. 19,25. učedlníci u-li se; Mk. 10, 24.
Luk. 5,26. u-li se všickni
— 24, 4. když ony se toho u-ly, aj, muži 

Sk. 2, 6. sešlo se množství, a u-li se
— 10, 45. u-li se ti z obřezaných věřící

Užasnutí.
1 M. 24,21. muž ten s u-ím divil se ji
5 M. 28,37. budeš k u. všechněm národům
2 Par. 7,21. dům ten každému bude k u.
Jer. 5,30. věc u. hodná děje se v zemi
— 8,21. smutek nesu, u. podjalo mne
— 44,12. nadto budou k proklínání a k u.

Užitečněji.
Mat. 5,29. j. užitečněji tobě, aby zahynul je

den úd; 30.

Užitečnější.
Kaz. 2,13. u. moudrost než bláznovství

Užitečný.
1 Sam.19, 4. správa jeho j. tobě velmi u-á 
Př. 31,18. jak j. u-é zaměstknání její 
Kaz. 2,11. nic není u-ého pod sluncem
— 7,11. moudrost j. velmi u-á

Jan 11,50. j. u-é nám, aby jeden člověk
— 16, 7. j. vám u-é, abych já odšel
— 18,14. že by u-é bylo, aby člověk jeden 

Sk. 20,20. jsem nepominul, což by u-ého b.
1 Kor. 10,23. ale ne všecko j. u-é
2 Kor. 8,10. nebo jest vám to u-é
Ef. 4,29. jaká dobrá k vzděláni u-ému
Fil. 1,10. abyste rozeznati mohli u-é věci
1 Tim. 4, 8. pobožnost ke všemu j. u-á
2 Tim. 2,21. bude nádobou u-ou Pánu
— 3,16. všeliké Písmo jest u-é k učení 

Tit. 3, 8. toť j. ty věci poctivé i lidem u-é 
Žid. 13,17. neboť by vám to nebylo u-é

Užitek.
1 M. 43,11. nabeřte nej vzácnějších u-ů země
5 M. 14,22. desátky ze všech u-ů semene; 28.
2 Kr. 8, 6. ať jsou navráceny všecky u-y pole
— 19, 30. kořeny hluboce, a vydáť u. vzhůru 

Job 10, 3. jaký na tom u., že mne sužuješ?
— 35, 3. jaký u. budu míti, bych i nehřešil? 

Ž. 19, 12. kdož jich ostříhá, u. hojný má
— 30,10. jaký bude u. z mé krve?
— 58,12. v pravdě, žeť má u. spravedlivý
— 107,37. shromažďují sobě ú. úrody 

Př. 3,14. nad výborné zlato u. její
— 8,19. lepší u. můj než stříbro výborné 

Kaz. 1, 3. jaký u. má člověk z práce?
— 4, 9. mají dobrý u. z práce své
— 5,10. kdo miluje hojnost, neb. míti u-u
— 11. jakýž tedy má u. pán jeho?

Iz. 17,11. v den u-u odejde žeň
— 23, 3. žeň jeho, u. potoka
— 27, 9. toť bude veliký u., že odejme hřích
— 37,31. ostatek (Judův) vydá u. vzhůru
— 53,11. z práce duše své uzří u.

Jer. 12,13. bolest, ponesou, že u-u nevezmou
Ab. 3,17. byť rolí nepřinesla u-u: já však
Mat. 13, 8. vydalo u., některé stý, jiné šedes.

22. udušuje slovo, i bývá bez u-u
— 26. když zrostla bylina a u. přinesla
— 21, 34. poslal k vinařům, aby vzali u-y
— 43. bude dáno lidu činícímu u-y 

Mk. 4, 7. padlo mézi trní; i nevydalo u-u
— 8. dalo u. vzhůru vstupující 

Luk. 8, 8. jiné učinilo u. stý
— 14. slyší, ale nepřinášejí u-u
— 15. u. přinášejí v trpělivosti
— 19,23. byl bych je vzal i s u-y
— 20,10. aby u. z vinice dali jemu 

Jan 4,36. shromažďuje u. k životu věč.
— 12,24. pakliť umře, mnohý u. přinese 

Sk. 16,16. děvečka veliký u. přinášela 
Řím. 1,13. abych nějaký u. i mezi vámi měl
— 3, 1. jaký jest u. obřízky?
— 6,21. jaký jste u. měli tehdáž toho
— 22. máte u. svůj ku posvěceni
— 15,28. když jim odvedu u. ten

1 Kor. 12, 7. dáno bývá zjevení Ducha k u-u
— 14,14. ale mysl má bez u-u j.

Fil. 4,17. hledám u-u hojného k vaš. prosp.
1 Tim. 4, 8. tělesné cvičení malého jest u-u
2 Tim. 2, 6. pracovati i oráč, nežli u-u okusí 
Jak. 5, 7. oráč očekává drahého u-u
Juda 16. pochlebujíce osobám pro svůj u.

Užiti.
3 M. 26,34. země užive sobot svých; 43.
Rut 4, 6. u-v ty práva příbuznosti mé
Iz. 14, 4. uživeš přísloví o králi Babyl.
Am. 2,14. silný neužive síly své 
Filem. 20. ať já u-vu tebe v Pánu

Užívání.
5 M. 20, 6. ještě nepřišla k obecnému u.
Řím. 1,26. změnily přirozené sebe u.; 27.
Kol. 2,22. všecky samým u-ím jich kazí se
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Užívati.
1 M. 34,31. což měli zle u. setry naši?
2 M. 1,14. práce jejich u-ali nenáležitě
— 12,16. toliko čehož se u-á k jidlu 

3M. 7,24. tuk mrtvého může u-án býti
4 M. 4, 9. nádob k oleji, jichž u-ají
— 26. čehož koli u-ají při službě své 

Soud. 13,14. což z vinného kmene, ať neu-á
1 Par. 6,10. u-al kněžství v domě, jejž ustavěl 

Šalomoun
2. 27,13. že u. budu dobroty H. v zemi
— 104, 3. u-á hustých oblaků místo vozů 

Př. 13,10. při těch, jenž u-aji rady, moudrost

V.
Váček.

Iz. 3,22. odejme Pán v-y i zrcadla 
Vada,

2 M. 12, 5. beránka bez v-y; 3 M. 22, 21.
— 29, 1. a skopce dva bez v-y

3M. 1, 3. samce bez v-y obětovati bude
— 3, 1. vola neb krávu bez v-y obětovati
— 21,17. kdož bude míti na sobě v-u
— 22,20. což by mělo na sobě v-u
— 25. v-u mají, nebudou příjemné 

4 M. 19, 2. jalovici červenou bez v-y
5M. 15,21. mělo by jakoukoli škodlivou v-u
— 17, 1. dobytčete, na němž by v. byla 

Dan. 6, 4. žádné v-y nemohli najiti
Váda.

2 Kor. 12, 20. aby nebylo hněvů, vád, utrhání

Vaditi se.
1 M. 26,20. v-ili se pastýři Gerarští
— 22. kopal studnici, o kt. se nev-ili
— 45,24. nev-tež se na cestě

2 M. 2,12. dva muži Hebrejští v-ili se
3 M. 24,10. v-ili se v stáních syn ženy té
4 M. 26, 9. a Abiron, kt. se v-ili s Mojžíšem 
Př. 3, 30. nevaď se s člověkem bez příčiny 
Jer. 2, 29. co se v. budete se mnou?
Mat. 12,19. nebude se v. ani křičeti
2 Tim. 2,14. ať se o slova nev-í
— 24. neslušíť na služebníka Páně v. se

Vadnouti.
2. 1, 3. jehožto list nev-e

Váha.
1 M. 43,21. a aj, peníze naše podlé v-y své
3 M. 19, 35. nečiňte neprávě ve váze
5 M. 25,15. v-u spravedlivou míti; Ez. 45, 10.
2 Kr. 25,16. nebylo v-y mědi těch nádob;

Jer. 52, 20.
1 Par. 28,14. dal zlata v jisté váze na nádobí 
Ezd. 8,34. vše v počtu a váze

zapsána j. všecka ta v. toho času 
Job 6, 2. bída má na váze aby vyzdvižena
— 28,25. tak že větru v-u dává
— 30, 8. lidé menší v-y i než ta země

Kaz. 2,25. kdož by jisti a u. měl toho?
— 6, 2. nedopouští mu Bůh u. těch věcí 

Iz. 58,14. abys u-al dědictví Jákoba, otce
— 61, 6. zboží pohanů u. budete

Ez. 12,23. aniž u. budou přísloví toho v Izr.
1 Kor. 7,31. kt. u-ají tohoto světa, jako by
— 9,12. jiní práva svého k vám u-aji

neu-ali jsme práva toho
— 15. jáť jsem ničeho toho neu-al

2 Koř. 3,12. svobody v mluvení u-áme
1 Tes. 2, 5. aniž jsme kdy u-ali řeči pochlebné
1 Tim. 1, 8. když by ho kdo náležitě u-al
— 5,23. ale vína skrovně u-ej

Job 31, 6. nechť mne zváží na váze sprav.
2. 62,10. budou-li spolu na v-u vloženi
Př. 11, 1. v. falešná ohavností jest; 20, 23.
— 16,11. v. a závaží jsou úsudek H.
— 27, 3. tíž má kámen, a v-u písek 

Iz. 40,12. kdo zvážil na váze hory?
Jer. 32,10. odváživ peníze na váze 
Ez. 4,16. jisti budou chléb na v-u
— 5, 1. vezma sobě v-u, rozděl to 

Dan. 5,27. zvážen jsi na váze
Am. 8, 5. abychom přivětšovali v-y 
Zj. 6, 5. měl v-u v ruce své 

Váhavý.
Př. 19,15. duše v-á lačněti bude 

Vaheb.
4 M. 21,14. proti V. u vichřici bojoval

Val.
Pláč 2, 8. v. i zeď kvílí
Nah. 3, 8. Nó, jehož v. bylo moře
Luk. 19,43. obklíčí tě nepřátelé v-em

Válčící.
2. 56, 3. j. mnoho v-ích proti mně

Válčiti.
Ž. 109, 3. v-í proti mně beze vši příčiny 
Iz. 27, 4. abych proti ní v-il

41,12. na nic přijdou ti, jenž s tebou v-í 
Dan. 11,10. synové onoho v. budou 
Jak. 4, 2. bojujete a v-íte, a neobdržíváte

Válečně.
Ab. 3,16. přitáhne na lid, aby jej v. hubil

Válečník.
2. 24, 8. H. udatný v.

Válečný.
2 Sam. 1,27. zahynula odění v-á
— 17, 8. otec tvůj jest muž v.

1 Par. 7, 4. mužů v-ých 36.000
— 20, 1. vedl Joáb lid v. a hubil

2 Par. 26,13. lidu v-ého 307.500
Iz. 3, 2. H. odejme od Judy muže v-ého
— 42,13. H. jako muž v. rozhorlí se 

Jer. 49, 2. aby slyŠáno bylo troubení v-é
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Jer. • 51,20. ty jsi mými nástroji v-ými 
Zach. 9,10. vypleněna b. lučiště v-á; 10, 4.

Váleti se.
2 Sam.20,12. Amaza v-el se v krvi
Jer. 6,26. přepaš se žíní a v-ej se v popele
— 25,34. v-ejte se v popele; Ez. 27, 30.
— 48,26. až by se v-el Moáb ve vývratku 

Ez. 27,30. budou v popele se v.
Mich. 1,10. v domě Ofra v prachu se v-ej 

Valchář.
2 Kr. 18,17. při poli v-ovu; Iz. 7, 3. 36, 2.

Valící se.
Sk. 2, 2. jako v-ího se větru prudkého 

Valiti se.
Soud. 7,13. pecen chleba ječmenného v-il se 
Job 30,14. k vyplénění mému v-í se 
Jer. 46, 7. kdo se to v-í jako potok?
— 8. Egypt jako potok se v-í 

Am. 5,24. pov-í se jako voda soud 
Luk. 5, 1. když se zástup na něj v-il 
Sk. 19,29. v-ili se všickni spolu na plac

Válka.
2 M. 13,17. když hy uzřel, an v. nastává 
Joz. 11,19. jiná všecka (města) v-ou vzali 
Soud. 3, 2. aby poznali, co j. to v.
— 5, 8. tedy bývala v. v branách

2 Sam. 3, 1. trvala dlouho v. mezi domem S. 
2Kr. 18,20. že j. rady a síly k v-ce dosti
1 Par. 28, 3. jsi muž v-mi zaměstknaný
2 Par. 16, 9. od toho času b. proti tobě v-y 
Ž. 27, 3. byť se pozdvihla proti mně i v.
— 55,19. aby v pokoji byla před v-ou
— 68, 31. rozptyl lidi žádostivé v-ek
— 76, 4. tamť j. polámal meč i v-u
— 140, 3. na každý den sbírají se k v-ce 

Iz. 13, 4. H. zástupů sbírá vojsko k v-ce
— 28, 6. a silou těm, kt. zapuzují v-u
— 36, 5. radyť j. a síly k v-ce potřebí 

Jer. 6, 4. vyzdvihněte proti ní v-u 
Dan. 7,21. roh ten v-u vedl se svátými
— 11,10. v-ou dotírati bude až k j. pevnostem 

Mk. 13, 7. uslyšíte pověst o v-ách; Luk. 21, 
Zj. 11, 7. šelma ta v-u povede proti nim

Vápenice.
1 M. 19,28. a aj, vystupoval dým jako z v. 

Vápenný.
Iz. 27, 9. kamení oltáře jako kamení v-é

Vápno.
1 M. 11, 3. měli zemi lepkou místo v-a
5 M. 27, 2. kameny obvržeš v-em 
Iz. 33,12. budou národové vypálené v.
Ez. 13,10. obrnítali v-em ničemným; 22, 28. 
Am. 2, 1. spálil kosti krále Idum. na v.

Varhany, 
ž. 150, 4. chvalte jej na husle a v. 

Varovati se.
1 M. 31,24. v-uj se, abys nemluvil s J. nic
2 M. 10,28. v-uj se, abys více neviděl tváři
— 19,12. v-jte se, abyste nevstup, na horu

5 M. 6,12. v-uj se, abys nezapomenul na H.
ž. 36, 5. zlého se nev-uje
Mat. 6, 1. pilně se v-ujte, abyste almužny
— 7,15. pilně se v-ujte falešn. proroků
— 16, 6. v-ujte se kvasu far.; 11. Luk. 12, 1. 

Mk. 12, 38. v-ujte se zákonníků; -Luk. 20, 46. 
Luk. 21, 34. pilně se v-ujte, aby nebyla obtížena 
Řím. 16,17. v-ujte se těch, kt. různice činí
2 Kor. 8,20. v-ujíce se, aby nám někdo neutrhal
— 11, 9. ve všech věcech v-al jsem se

1 Tes. 5,22. od všeliké zlé tvárnosti se v-ujte
1 Tim. 6, 5. takových se varuj
2 Tim. 2,23. nevzdělavatelných otázek v-uj se

Varující se.
Job 1, 8. Job v. se zlého; 2, 3.

Vaření.
Dan. 1,12. nechť se nám v. dává; 16.
Ag. 2,13. dotkl by se v. neb vína 

Vařený.
2 M. 12, 9. nic surového ani ve vodě v-ého

Vařiti.
2 M. 23,19. v. kozelce v mléku mateře; 34, 26.

5 M. 14, 21.
3 M. 6,17. nebude v-eno s kvasem
Pláč 4,10. ruce žen lítostivých v-ily syny 
Hz. 46,20. kdež v-í kněží oběti za vinu 
Zach. 14,21. budou je bráti a v. v nich 

Vasni.
1 Par. 6,28. synové Samuelovi: V. a Abia

VastL
Est. 1, 9. násl.; 2, 1. 4.
— 12. odepřela královna V.; 19.
— 2,17. učinil ji královnou místo V.

Vášeň.
Gal. 5,24. ti své tělo ukřižovali s v-ěmi

Váti.
liz. 37, 9. přijď duchu, a věj na tyto zmord.
Mat. 7,25. přišly řeky a váli větrové; 27.
Luk. 12,55. když od poledne vítr věje
Jan 3, 8. vítr kam chce, věje
Sk. 28,13. když vál vítr od poledne
Zj. 7, 1. aby nevál vítr na zemi

Vázati (se).
1 M. 37, 7. v-ali jsme snopy na poli 
ž. 73, 4. nebývají v-áni až k smrti
— 118, 27. važte beránky až k rohům oltáře 

Iz. 3, 7. nebuduť v. těch ran
2 Kor. 5,14. láska Kristova víže nás
žid. 13, 9. neprospěli těm, kt. se jimi v-ali

Vazba.
ž. 74, 5. roubaje v-u dříví jeho
Juda 6. v-ou věčnou pod mrákotou schoval

Vážení.
1 Kr. 7,47. zanechal Šalomoun v. nádobí 
žid. 10,29. krev za nehodnou drahého v.

Vážiti.
1 M. 24,11. když vycházejí (ženy) v. vody
2 M. 2,15. sedm dcer, kt. přišedše v-ily vodu
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5 M. 29,11. i ten, kt. v-í vodu
Soud. 5,11. hluk střelců, kdež se voda v-í
1 Sam. 7, 6. v-íce vodu, vylévali před H.

26, 24. tak budiž draze v-en život můj
2 Kr. 5,18. toho sklánění mého nechť nev-í H. 
Př. 5,21. on všecky stezky jeho v-í
Iz. 12, 3. budete v. vody s radostí ze studnic
— 46, 6. stříbro na vážkách v-í 

Luk. 18, 9. jiných za nic név-íce
Jan 2, 9. služebníci věděli, kt. v-ili vodu
— 4, 7. přišla žena ze Samaří v. vody
— 15. nežíznila, ani chodila sem v.

Vážiti sobě.
1 Sam.25, 35. v-il jsem sobě osoby tvé
— 26,24. jsem sobě draze v-il života tv.

2 Sam.19, 6. že sobě nev-íš hejtmanů
1 Kr. 10,21. aniž stříbra sobě co v-ili; 2 Par.

9, 20.
2Kr. 3,14. bychť sobě nev-il Jozafata 
Job 7,17. člověk* že ho sobě tak v-íš
— 36,19. zdaliž by sobě co v-il boh. tvého? 

Ž. 144, 3. syn člověk^, že ho sobě tak v-íš 
Př. 23, 7. jak on sobě tebe v-í v mysli, tak 
Oz. 8,12. nev-í sobě, rovně jako cizí věci 
Luk. 7, 2. kteréhož on sobě mnoho v-il 
Řím. 1,28. jakož sobě nev-ili známosti B.
Gal. 4,14. nebylo u vás málo v-eno

Vážky.
Iz. 40,15. národové jako prášek na v-ách
— 46, 6. stříbro na v-ách Váží

Oz. 12, 7. v jehož ruce jsou v. falešné 
Am. 8, 5. faleš provodili v-ami falešnými 
Mich. 6,11. ospravedlniti mám v. nepravé?

Vážnost.
Job 29, 24. u v-i mne míti neoblevovali 
Luk. 12,24. čím ve větší v-i jste vy než ptactvo? 
Tit. 2, 7. maje v učení celost, v.
Žid. 12, *9. tělesné otce své měli jsme u v-i
— 28 služme libě Bohu s v-í

Vážný.
1 Tim. 3, 2. musíť biskup býti středmý, v.
Tit. 2, 2. starci ať jsou střízliví, v-í

Vběhnouti.
Sk. 12,14. Róde v-ši zvěstovala, že Petr
—  16,29. požádav světla, v-hl k nim

Včele.
4M. 5, 7. navrátí to, čímž vinen byl, v. 

Včela.
5 M. 1, 44. honili vás, jako činívají v-y 
ž. 118,12. sesuli se na mne jako v-y 
Iz. 7,18. pošepce H. v-ám, kt. j. v zemi Ass. 

Včera.
2 M. 5,14. proč j. nevyplnili ani v. ani dnes? 
Mich. 2, 8. v. byl lidem mým, již jako nepřítel 
Jan 4,52. v. v hod. sedmou přestala zimnice 
Sk. 7,28. jako jsi v. zabil Egyptského?
Žid. 13, 8. Ježíš Kristus v. i dnes tentýž j.

Včerejší.
1 M. 19,34. spala jsem v. noci s otcem svým

Job 8, 9. myť v. jsme, aniž čeho povědomí 
ž. 90, 4. před očima tvýma jako den v. 

Vdaná.
1 M. 20, 3. poněvadž j. v. za muže 
Iz. 62, 4. nazývána bude země tvá v-ou 

země tvá bude v.
1 Kor. 7, 34. v. pečuje o věci tohoto světa 

Vdání.
1 Kor, 7, 36. panně pokládá pomíjení času k v. 

Vdáti se.
4M. 36, 6. za kohož se líbiti, nechť se vdadi
— 8. za někoho z čeledí otce sv. vdá se 

Rut 1,12. bych i noci této se v-la
Př. 30,23. pod omrzelou, když se vdá 
Mk. 10,12. jestliže by žena za jiného se v-la 
1 Kor. 7,28. v-la-li by se panna, nezhřešila
— 36. nechažť ji vdá
— 39. svobodná j., můž se v.

Vdávati (se).
1 M. 29,26. nebývá, aby v-ána mladší dříve 
Oz. 3, 3. nesmilni, aniž se v-ej za muže 
Mat. 22,30. při vzkříšení nebudou se v.; Mk.

12, 25. Luk. 20, 35.
— 24, 38. ženili se a v-aly se; Luk. 17, 27. 

Luk. 20, 34. synové tohoto věku žení se a v-ají 
1 Kor. 7,38. ten, kdož v-á, dobře činí
1 Tim. 5,11. v chlípnost se vydadí, v. se chtějí
— 14. chci, aby se mladší v-aly

Vdeehnouti.
1M. . 2, 7. v-chl v chřípě jeho dchnutí života 

Vdechnutý.
2 Tim. 3,16. všelikéť písmo od Boha j. v-é

Vděčen.
2 Par. 32,25. ale Ezechiáš nebyl v. dobrodiní 
Kol. 3,15. buďtež v-ni

Vděčně.
Sk. 21,17. v. nás přijali bratří 

Vděčnost.
2 Sam.16,17. to-liž jest v. tvá k příteli tvému? 

Vděčný.
1 M. 45,16. bylo to velmi v-é Faraonovi 
Jer. 31, 26. ten můj sen byl mi v.

Vdova.
2 M. 22,22. žádné v-y trápiti nebudete
— 24. budou ženy vaše v-y

3 M. 21,14. v-y an. zahnané nebude sobě bráti
5 M. 10,18. čině soud sirotku a v-ě
— 14,29. sirotek i v. budou jisti
— 24,17. ani vezmeš v základu roucha v-y
— 19. sirotku a v-ě to bude
— 27,19. kdož převrací spravedlnost v-y

2 Sam.14, 5. zajisté žena v. jsem
1 Kr. 11,26. jm. matky jeho ženy v-y Serua
— 17, 9. přikázal j. ženě v-ě, aby tě živila 

Job 24,21. v-ě dobře nečiní
— 27,15. v-y jeho nebudou ho plakati
— 29,13. srdce v-y k plésání j. vzbuzoval
— 31,16. oči v-y jestliže jsem kormoutil?
— 18. býval jsem v-ě za vůdce
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ž. 68, 6. otec j. sirotků a ochránce vdov
—  78, 64. v-y jejich neplakaly
—  94, 6. v-y a příchozí mordovati 

Př. 15,25. meze pak v-y upevňuje 
Iz. 1,17. zastaňte v-y
—  47, 8. říkáš: Nebuduť v-ou

Jer. 15, 8. větší bude počet v-v jeho než pisku
—  49,11. v-v svých mně se dověřte 

Pláč 1, 1. město tak lidné učiněno jako v.
Ez. 44,22. v-y nebudou sobě pojímá ti

v-u po knězi pojiti mohou 
Zach. 7,10. v-y ani sirotka neutiskejte 
Mk. 12,43. chudá v. více uvrhla; Luk. 21, 3. 
Luk. 2,37. ta v. byla v letech okolo 84
—  4,25. mnoho vdov bylo v lidu Izrael.
—  26. než toliko do Sarepty k ženě v-ě
—  7,12. syn jediný matky a ta v. byla
—  18, 3. byla v. v témž městě

Sk. 6, 1. by zanedbávány byly v-y jejich
— 9,39. obstoupily ho všecky v-y

1 Koř. 7, 8. pravím neženatým a v-ám
1 Tim. 5, 3. v-y měj v poctivosti, kt. pravé v-y
—  5. kt. právě v. j. a osamělá
—  11. mladých vdov nepřijímej
—  16. má-liť kdo věřící v-y, opatruj ž

. aby, kt. právě v-y jsou, postačilo 
Jak. 1,27. navštěvovati sirQtky a v-y v souž. 
Zj. 18, 7. sedím královna a nejsemť v-ou

V d ovsk ý .
1 M. 38,14. složivši s sebe šaty své v-é
—  19. oblékla se v šaty své v-é

Mat. 23,14. že zžiráte domy v-é; Mk. 12, 40. 
Luk. 20, 47.

V dovstv í.
Iz. 47, 9. přijde na tě i siroba i v.
—  54, 4. na pohaněni v. svého nezpomeneš

Večer#
1 M. 1, 5. byl v. a bylo jitro; 8. 13. 19. 23. 31.
—  19, 1. přišli dva andělé do Sodomy u v.
—  29,23. u v. vzav (Lában) Líu
—  30,16. když navracoval se Jákob s pole v.
—  49,27. Beniamin v. rozdělí kořisti 

2M. 12, 6. zabije (beránka) k v-ou
—  18. u v. jisti budete chleby přesné
—  16, 6. u v. poznáte, že H. vyvedl vás
—  8. dá vám H. u v. masa
—  13. u v. přiletěly křepelky
—  27,21. Aron a synové od v-a do jitra př. H.

3 M. 11,24. nečistý bude až do v-a; 25. 27. 28.
31. 32. 39. 40. 14, 46. 15, 5. 6. 7. 8. 
10. 11. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 23. 27.
17, 15. 22, 6. 4 M. 19, 7. 8. 10. 21, 22.

—  23, 5. u v. bude Fáze H.
4 M. 9,15. u v. býv. nad příbytkem jako oheň 
5M. 28,67. ráno diš: ó  by již byl v.! a v. diš 
Joz. 8,29. nechal ho tam až do v-a
—  10,26. viseli na dřevích až do v-a 

Soud. 20,23. Izraelští plakali až do v-a
—  26. postili se až do v-a; 2 Sam. 1, 12.

1 Sam.14,24. zlořečený, kt. by jedl než bude v.
—  17,16. přicházel ten Filistinský ráno a v.

1 Sam.20, 5. skryji se až do třetího v-a
— 30,17. bil je od v-a do v-a

2 Sam.11,13. (Uriáš) šel v. spáti na ložce
1 Kr. 17, 6. krkavci přinášeli chléb každ. v-a
2 Par. 13,11. páli H. zápaly každého v-a 
Ezd. 3, 3. (kněži) obětovali ráno i v.
Est. 2,14. u v. vcházela ku králi
Job 4,20. od jitra až do v-a stíráni bývají 
Ž. 30, 6. z v-a potrvá pláč

55,18. u v. i ráno též o poledni modliti se
— 59, 7. navracejí se k v-u; 15.
— 65, 9. kt. nastáváním jitra a v-a k plés.
— 90, 6. u v. jsouc podťata, usychá
— 104, 23. vychází k dílu svému až do v-a 

Př. 7, 9. k domu jejímu kráčel v soumr. u v. 
Kaz. 11, 6. u v. nedávej odpočinouti ruce své 
Iz. 5,11. trvají při tom do v-a, až je víno
— 17,14. u v. aj, předěšení

Ez. 24,18. tedy umřela žena má u v.
— 33,22. ruka H. byla při mně u v.
— 46, 2. brána nebude zavírána do v-a 

Dan. 8,14. až do 2300 v-ů a jiter
Zach. 14, 7. v čas v-a tfude světlo
Mat. 8,16. když byl v., přivedli k němu mnohé
— 14,23. a když byl v., sám byl tam
— 16, 2. když bývá v., říkáte: Jasno bude
— 20, 8. v. řekl pán vinice šafáři
— 26,20. když byl v., posadil se za stůl
— 27,57. když byl v., přišel Jozef

Mk. 14,17. když byl v., přišel se dvanácti 
Jan 20,19. v. toho dne, kt. j. první po sobotě 
Sk. 28,23. slouže jim k víře od jitra do v-a

Večerní.
2 Kr. 16,15. obětuj obět suchou v.
2 Par. 2, 4. dům k obětem ranním i v-ím
— 31, 3. částka z statku král. k zápal, v-ím 

Jer. 6, 4. že se roztáhli stínové v.
Dan. 8,26. vidění to v. j. jistá pravda 
Mk. 11,11. když již byla v. hodina

Večeřou.
1 M. 8,11. přiletěla k němu holubice k v.
— 24,11. zastavil se u studnice vody k v.
— 63. když se chýlilo k v.

Soud. 19, 9. již se den nachýlil k v.
Mat. 14,15. k v. přistoupili učedlníci

Večeřadlo.
Mk. 14,14. kde j. v., v němž bych jedl berán.?
— 15. on vám ukáže v. veliké; Luk. 22,12.

Večeře.
Mat. 23, 6. milují přední místa na v-ích;

Mk. 12, 39. Luk. 20, 46.
Mk. 6,21. Heródes učinil v-i kníž. svým 
Luk. 14,12. když činíš v-i, nezov přátel
— 16. člověk nějaký učinil v-i velikou
— 17. poslal služebníka v hodinu v.
— 24. žádný z mužů těch neokusí v. mé
— 22,20. i kalich, když bylo po v-i, řka 

Jan 12, 2. připravili Ježíšovi v-i
— 13, 4. Ježíš vstal od v. a složil roucho
— 21,20. kt. odpočíval za v-i na prsech j.
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1 Koř. 11,20. toť není v-i Páně jisti
— 21. každý s jídlem v. své se uspíší 

Zj. 19, 9. kt. j. k v-i svadby Beránk. povoláni
— 17. shromažďte se k v-i velikého B.

Večeřeti.
Jan 13, 2. když v-eli, a ďábel již vnukl 
Zj. 3,20. budu s ním v. a on se mnou 

Veden.
Iz. 53, 7. jako beránek k zabiti v. byl 
Jer. 11,19. jako volček, kt. v. bývá k zabití 
Mat. 4, 1. Ježíš v. j. na poušť od Ducha
— 10,18. před krále v-i budete pro mne 

Luk. 23,32. v-i byli i jiní dva zločinci
Sk. 8, 32. jako ovce k zabití v. j.
— 22,11. nevidomý, za ruce jsa v. 

ftim. 8,14. kt. Duchem Božím v-i bývají
1 Kor. 12, 2. jakž jste bývali v-i
Gal. 5,18. jestliže Duchem v-i býváte
2 Tim. 3, 6. kt. v-y bývají rozlič. žádostmi

Vedlé.
5 M. 29,21. v. všech zlořečení smlouvy

Vedoucí.
Př. 7,27. cesty v. do skrýší smrti

Vedro.
Jer. 17, 8. necítí, když přichází v.

Vejce.
5 M. 22, 6. hnízdo s mladými neb v-i 

matka seděla by na v-ích 
Job 39,14. opouští na zemi v. svá 
Iz. 10,14. jako sbírána bývají v. opuštěná
— 59, 5. v. bazilišková vyseděli

kdož by jedl v. jejich, umře 
Luk. 11,12. prosil-li by za v.

Velbloud.
1 M. 12,16. Abraham měl též oslice a v-y
— 24,10. vzal deset v-ů z v-ů pána svého
— 14. řekla: Pí, i v-y tvé napojím
— 64. uzřevši Izáka, sesedla s v-a
— 32, 7. Jákob rozdělil v-y na dva houfy
— 37, 25. kt. na v-ích nesli vonné věci 

3M. 11, 4. nebudete jisti v-a
Soud. 6, 5. aniž v-ú jejich byl počet 
1 Sam.30,17. kt. vsedše na v-y, utekli
1 Kr. 10, 2. přijevši s v-y nes. vonné věci a
1 Par. 12, 40. přinášeli chleba na v-ích
— 27,30. nad v-y Obil Izmaelský 

Job 1, 3. měl tři tisíce v-ů
Iz. 60, 6. stádo v-ů přikryje tě 
Ez. 25, 5. dám Rabbu za obydli v-ům 
Mat. 19,24. snázeť j. v-u skrze uši jehly pro

jiti; Mk. 10, 25. Luk. 18, 25.
— 23,24. cedíte komára, v-a požíráte

Velbloudovy.
Mat. 3, 4. Jan měl roucho ze srsti v-ých 
Mk. 1, 6. byl Jan odin srstmi v-ými

Veleben,
Mal. 1, 5. v. buď H. po pomezích Izrael.
Fil. 1,20. tak v. bude Kristus na těle mém

Velebiti (se).
2. 69,31. budu v. jméno Boži s děkováním
— 117, 1. v-tež ho všickni lidé; ftím. 15, 11. 

Dan. 11,37. proto že se nade všecko v. bude 
Zach. 12, 7. aby se nev-ila ozdoba domu D. 
Mat. 9, 8. v-ili B., kt. dal takovou moc lidem
— 15,31. v-ili Boha Izraelského 

Luk. 1,46. v-í duše má H.
— 2,20. navrátili se pastýři, v-íce Boha
— 5,25. odšel do domu svého v-ě Boha
— 7,29. lid slyše to i publikáni, v-ili Boha
— 17,15. s velikým hlasem v-ě Boha 

Sk. 4,21. všickni v-ili Boha z toho
— 5,13. ale v-il je lid
— 10,46. ani mluví jazyky a v-i Boha
— 13,48. pohané v-ili slovo Páně 

Řím. 15,11. v-tež ho všickni lidé
1 Petr 2,12. aby v-ili Boha v den navštívení

Velebnost.
5M. 32, 3. vzdejtež v. Bohu našemu
— 33,26. kt. se vznáší u v-i své na oblacích

1 Par. 29,11. tváť j., ó Hospodine, v. i moc 
Job 31,23. jehož bych v-i nikoli neznikl 
2. 29, 4. hlas Hospodinův přichází s v-i
— 104, 1. V. a krásu jsi oblékl
— 145, 5. o slávě a kráse v-i tvé mluviti b. 

Mich. 5, 4. pásti bude u v-i jména H.
Mat. 19,28. se posadí na trůn v-i své; 25, 31. 
žid. 1, 3. posadil se na pravici v-i
— 8, 1. kt. se posadil na pravici trůnu v-i

2 Petr 1,16. kt. jsme viděli jeho v.
Juda 25. samému Bohu budiž sláva a v.

Velebný.
2 M. 15,11. kdo j. jako ty v. v svatosti?

Veleslaven.
2. 35,27. v. budiž Hospodin; 40, 17. 70, 5.

Veleslavný.
5 M. 28,58. aby se bál toho v-ého jména 
Iz. 28,29. divný v radě, a v. v skutku

Veleti.
2. 27, 8. že v-íš řka: Hledejte tváři mé 
Am. 3, 8. Panovník H. v-í, kdož by nepror.

Velice.
1 M. 3,16. v. rozmnožím bolesti tvé 
—- 24,35. H. požehnal pánu mému v.
— 43, 3. v. se zařekl muž ten

1 Kr. 19,10. v. jsem horlil pro H. Boha zást.
2. 129, 1. v-ť jsou mne sužovali hned od 
Pláč 1,20. proto že jsem na odpor v. činila 
Fil. 4,10. zradoval jsem se v  Pánu v.
1 Tes. 5,13. v. je milujte pro práci jejich

Velikomluvný.
2. 12, 4. ó by vyplenil H. jazyk v.

V elikomocnost,
5M. 9,26. kt. jsi vykoupil v-í svou
2. 68,35. v. jeho na oblacích
— 132, 8. do odpočinuti, ty i truhla v-i tvé 

Luk. 9, 43. děsili se všickni nad v-i Božskou
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Veliko mocný.
Ž. 29, 1. vzdejte H. v-í čest a sílu!
Iz. 33,21. v. Hospodin j. nám na místě tom 
Mich. 5, 4. v. bude až do končin země 
Nah. 1, 3. H. dlouhočekající j. a v.

Velikonoc. Velikanoc.
4 M. 9, 2. slaviti budou synové Izrael, v.
—. 28,16. měsíce 1., 14. dne, v. bude H.

Joz. 5,10. synové Izraelští slavili v.; 11. 
2Kr. 23,21. slavte v. H., jakož psáno j.
2 Par. 30, 1. slavili v. Hospodinu Bohu
— 35, 1. slavil Joziáš v Jeruzalémě v.

18. nebyla slavena v. té podobná 
Ezd. 6,19. slavili také ti, kt. se vrátili, v. 
Mat. 26, 2. víte, že po dvou dnech v. bude 
Luk. 22, 1. svátek přesnic, kt. slově v.; Jan 6, 4. 
Jan 2,13. blízko byla v. židov.; 6, 4. 11, 55.
— 23. když byl v Jeruzalémě na v.
— 11,55. Šli mnozí do Jeruzaléma před v-í
— 12, 1. šestý den před v-í přišel do Betani 
—* 18,39. abych vám propustil jednoho na v.
— 19,14. bylo v pátek před v-í

Sk. 12, 4. chtěje po v-i vyvésti jej lidu
— 20, 6. plavili jsme se po v-i z Filippis

Velikonoční.
Luk. 2, 41. do Jeruzaléma na den slavný v. 

Viz: Beránek.

Velikost.
5M. 5,24. ukázal nám Hospodin v. svou 
Ž. 145, 3. v. jeho nemůž vystižena býti 
Dan. 4,19. v. tvá vzrostla a vznesla se 
Ef. 1,19. nesmírná v. moci jeho k nám

Veliký.
1 M. 1,16. učinil Bůh dvě světla v-á
— 12. stvořil Bůh velryby v-é
— 12, 2. učiním tě v národ v.; 18, 18.
— 17. H. trápil Faraóna ranami v-ými
— 15, 1. já budu odplata tvá velmi v-á
— 19,19. v-é j. milosrdenství tvé
— 21, 8. učinil Abraham v-é hody

29, 2. kámen v. byl na vrchu studnice
— 34,12. věno i dary jak chcete v-é
— 39, 9. bych učinil tak v-ou nešlechetnost
— 41, 31. pro hlad, nebo velmi v. bude
— 45, 7. pro zachování vás vysvoboz. v-ýni
— 50,10. kvílili tam kvílením v-ým 

2M. 3, 3. spatřím vidění toto v-é
— 6, 6. vysvobodím skrze soudy v-é; 7, 4.
— 11, 3. Mojžíš v. byl v zemi Egyptské
— 6. bude křik v. po vší zemi; 12, 30.
— 8. vyšel od Faraóna s v-ým hněvem
— 32,30. vy jste zhřešili hříchem v-ým; 31.

4 M. 22,17. v-ou ctí tě ctíti chci
5 M. 1,17. malého i v-ého slyšeti budete
— 19. přešli jsme poušť tuto v-ou
— 4, 7. kt. národ tak v. j.
— 37. vyvedl tě mocí svou v-ou z E.
— 6,22. činil H. zázraky v-é v Egyptě
— 7,21. Bůh silný, v. a hrozný; 10. 17.

5 M. 9, 2. abys vládl lidem v-ým a vysokým
— 10,21. kt. učinil s tebou tyto v-é věci
— 29,28. vyplénil je H. v prchlivosti v-é
— 32,10. nalezl jej na poušti v-é

Joz. 6, 5. zkřikne lid křikem v-ým; 20.
— 7,26. naň hromadu kamení v-ou; 8, 29.
— 10,10. pobil je ranou v-ou u Gabaon
— 11. H. metal na ně kamení v-é 

Soud. 2, 7. jenž viděli skutky v-é H-ovy
— 5,16. v-é hrdiny u sebe v Huben.
— 15,18. učinil vysvobození v-é; 1 Sam.

14, 45. 19, 5. 2 Sam. 23, 10. 12.
1 Sam. 1,16. z v-ého myšlení mluvila jsem
— 2,17. byl to hřích mládenců těch v.
— 4, 5. zkřikl Izrael s v-ým plésáním
— 6. jaký j. to hlas výskání v-ého?
— 12,16. vizte věc tuto v-ou, kt. učiní H.
— 14, 52. byla válka v-á s Filistinskými
— 20, 2. nečiníť ničehož ani v-ého ani

2 Sam. 2,17. byla bitva velmi v-á v ten den
— 3, 38. že kníže v-é padlo dnes v Izraeli?
— 7, 9. učinil jsem tobě jméno v-é
— 18,17. uvrhli Absolona do jámy v-é
—- 21,20. muž v-é postavy, měl po 6 prstech
— 22,17. vytáhl mne z vod v-ých; Ž. 18, 17.

1 Kr. 3, 8. u prostřed lidu tvého, lidu v-ého
— 4,29. dal Bůh moudrost šalom. v-ou
— 8,65. držel shromáždění v-é
— . 18, 2. hlad v.; 2 Kr. 6, 25. Luk. 4, 25.

15, 14. Sk. 11, 28.
— 45. odkudž byl déšť v.
— 22, 31. nebojujte proti malému ani v-ému

2 Kr. 5, 1. Náman jsa v. u pána svého
— 13. jakkoli v-ou věc rozkázal by
— 7, 6. aby slyšelo hluk vojska v-ého

17,21. přivedl je k hřešení hříchem v-ým
— 18,28. slyšte slovo krále v-ého; Iz. 36,13.
— 22,13. v. j. hněv H. proti nám

1 Par. 16,25. v. j. H. a chvalitebný náramně
— 29, 1. dílo toto v-é j.; nebo ne člověku
— 9. i král David radoval se radostí v-ou

2 Par. 2, 5. dům, kt. stavětí chci, v. býti má 
Kzd. 3,11. lid prokřikoval hlasem v-ým; 12. 
Neh. 1, 5. Bože nebeský silný, v. a hrozný
— 4,14. na Pána v-ého a hroz. pamatujte
— 9, 37. tak že jsme u v-é úzkosti
— 12, 31. dva houfy v-é oslavujících 

Job 1,19. vítr v. strhl se od pouště
— 3,19. malý i v. tam jsou rovni sobě
— 5, 9. kt. činí věci v-é; 9, 10. 37, 4.
— 36,18. by v-á výplaty mzda nevyprostila
— 26. B. silný tak j. v., že ho nemůžeme
— 37, 22. Všemohoucí j. v. v moci

ž. 19,14. očištěný od přestoupení v-ého
— 25,11. odpusť nepravost mou, neb j. v-á
— 31,20. ó jak v-á j. dobrotivost tvá
— 40,11. nezatajil j. v shromáždění v-ém
— 47, 3. H. j. král v. nade vší zemí
— 48, 2. v. j. H. a převelmi chvalitebný
— 68,12. kt. zvěstovaly, zástup v. řkoucích
— 71,20. ač mi dal okusiti úzkostí v-ých
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ž. 76, 2. a v Izraeli v-é jméno jeho
— 77,20. stezky tvé skrze vody v-é
— 80, 6. dals jim vypiti slz míru v-ou
— 86,10. nebo jsi ty v. a činíš divné věci
— 92, 6. jak v-ci skutkové tvoji H.; 104, 24.
— 96, 4. v. H. a vší chvály hodný; 145, 3.
— 104, 1. Hospodine, velmi jsi v.
— 25. v moři v-ém živočich, malí i v-cí
— 111, 2. slaviti budou v-é skutky H.
— 112, 1. v přikázáních jeho má v-ou tíbost
— 126, 2. v-é věci s nimi učinil H.; 3.
— 131, 1. aniž jsem se vydal v věci v-é
— 135, 5. jáť jsem seznal, že v. j. H.
— 147, 5. v-ť j. Pán náš a nesmírný v síle 

Př. 15, 6. v domě spravedl. hojnost v-á
— 16. lepší než poklad v. s nepokojem
— 19,19. v. hněv ukazuj, odpouštěje
— 22, 1. vzácnější j. než bohatství v-é 

Kaz. 2, 4. v-é jsem skutky činil
— 9. a tak v-ým jsem učiněn
— 9,13. moudrost, kt. za v-ou byla u mne 

Iz. 9, 2. lid tento uzří světlo v-é
— 12, 5. nebo v-é věci učinil
— 6. v. j. uprostřed tebe Svatý Izrael.
— 27,13. troubeno bude troubou v-ou
— 36,13. volal hlasem v-ým židovsky
— 40,26. vedlé v-é moci ani jedno nehyne
— 45,14. muži v-é postavy k tobě přijdou 

Jer. 10, 6. v. jsi i jméno tvé v-é j. v moci
— 16, 6. když pomrou v-ci i malí
— 32,18. Bůh v., silný, mocný, jehož jm. H.
— 19. v. v radě a znamenitý v správě
— 45, 5. ty bys hledal sobě v-ých věcí?
— 50,41. přitáhne od půlnoci národ v.

Pláč 1, 3. byl trápen a u v-é porobě
Ez. 13,13. kameni krupobití v-ého
— 38,19. v ten den bude pohnutí v-é v zemi 

Dan. 2,35. kámen ten učiněn horou v-ou
— 4,27. zdaliž toto není ten Babylon v.?
— 8, 4. podle vůle své, a to věci v-é
— 10, 8. sám viděl jsem vidění to v-é 

Am. 3, 9. vizte znepokojení v-á
— 5,12. vím o v-ých hříších vašich 

Mich. 7, 3. kdož v. j., mluví převrácenost 
Zach. 4, 7. co jsi ty, ó horo v-á?
Mal. 1,11. v-é jméno mé mezi národy
Mat. 4,16. v temnostech viděl světlo v-é
— 5,19. v. slouti bude v král. nebeském
— 35. město v-ého toho Krále j.
— 7,27. a byl pád jeho v.; Luk. 6, 49.
— 8,10. ani v Izraeli tak v-é viry; Luk. 7,9.
— 24. bouře v-á stala se na moři; Mk. 4,37.
— 26. stalo se utišeni v-é
— 15,28. ó ženo, v. j. víra tvá
— 20,25. kt. v-cí jsou, moci užívají; Mk. 10, 42.
— 26. kdož chtěl by býti v-ým; Mk. 10,43.
— 29. Šel za ním zástup v.
— 22,36. kt. j. přikázaní v-é
— 23, 5. v-é dělají podolky plášťů
— 24,21. souženi v-é; Sk. 7, 11.
— 24. činiti budou divy v-é a zázraky

Mat. 24,30. uzřiť Syna člověka s moci a slávou 
v-ou; Mk. 13, 26. Luk. 21, 27.

— 27,60. přivaliv kámen v. ke dveřím
— 28, 2. zemětřesení stalo se v-é; Sk. 16,26.

Zj. 6, 12. 11, 13. 16, 18.
— 8. hrobu s bázni a s radosti v-ou 

Mk. 5,11. bylo tu stádo vepřů v-é; Luk. 8,32.
—. 19. kterak v-é věci učinil tobě P.; 20.
— 13, 2. vidíš tato tak v-á stavení?
— 14,15. ukáže večeřadlo v-é; Luk. 22, 12.
— 43. Jidáš a s ním zástup v.

Luk. 1,15. bude v. před obličejem Páně
— 32. tenť bude v. a Syn Nejvyššího
— 49. neboť mi učinil v-é věci
— 2,10. zvěstuji vám radost v-ou
— 5, 6. zahrnuli množství v-é ryb
— 29. učinil jemu hody v-é Lévi
— 7,16. prorok v. povstal mezi námi
— 9,48. nejmenší, tenť bude v.
— 14,16. člověk nějaký učinil večeři v-ou
— 16,26. mezi námi a vámi propast v-á
— 17,15. v-ým hlasem velebě Boha
— 19,37. radostně chválili B. hlasem v-ým
— 21,11. zemětřesení v-á budou

hrůzy a zázrakové s nebe v-cí
Jan 11,43. zavolal hlasem v-ým: Lazare
— 19,31. byl v. ten den sobotní
— 21,11. síť plnou ryb v-ých * 

Sk. 2,20. než přijde den Páně v. a zjevný
— 5, 5. spadla bázeň v-á na všecky; 11.
— 6, 8. Štěpán činil zázraky v-é v lidu
—  8, 1. přišlo v-é protivenství na cirkev
— 9. pravě se býti nějakým v-ým
— 10. tentoť j. moc Boži v-á
— 10,11. nádobu, j. prostěradlo v-é; 11, 5.
— 19,27. v-é bohyně Diany chrám
— 28. v-á j. Diana Efezských; 34.
— 21,40. když se v-é mlčení stalo
— 22, 6. s nebe obklíčilo mne světlo v-é
— 25,23. přišel Agrippa s v-ou slávou
— 26,22. vydávaje svědectví mal. i v-ému

1 Kor. 9,11. v-á-liž by věc byla, když bychom
— 16, 9. otevříny jsou mi tu v-é dvéře

2 Kor. 11, 5. nic menši, nežli ti v-ci apoštolé
— 15. neníť to tak v-á věc 

Ef. 5, 32. tajemství toto v-é j.
1 Tim. 3,16. v-éť j. tajemství pobožnosti
— 6, 6. jestiť zisk v. pobožnost 

žid. 4,14. majíce v-ého nejv. kněze
— 5, 7. s křikem v-ým a slzami
— 10,35. doufanlivosti, kt. v-ou má odplatu
— 13,20. k t toho v-ého pastýře ovci vzkřísil 

Jak. 3, 5. jazyk v-é věci provodí
2 Petr 1, 4. v-á nám a drahá zaslíbeni dána 
Juda 6. k soudu v-ého toho dne schoval 
Zj. 6,17. přišel den v. hněvu jeho
— 8,10. spadla s nebe hvězda v-á
— 13. praví hlasem v-ým; 10, 3. 11, 12.

12, 10. 14, 7. 19, 17.
— 11,18. odplata malým i v-ým
— 12, 3. drak v. ryšavý ukázal se; 9.
— 14. ženě dvě křidla orlice v-é
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Zj. 14, 8. padl Babylon, to město v-é; 18, 2.
10. 16. 18. 19. 21.

— 15, 1. zázrak na nebi v. a předivný
16, 9. pálili se lidé horkem v-ým

—• 14. aby je shromáždili k v-ému dni
— 17, 1. odsouzení nevěstky v-é;. 19, 2.
— 19, 5. chvalte Boha, malí i v-cí
— 17. shromažďte se k večeři v-ého B.
— 20, 1. anděla majícího řetěz v. v ruce
— 11. viděl jsem trůn v. bílý
— 12. viděl jsem mrtvé, malé i v-é

Velmi.
2 M. 32,19. rozhněvav se Mojžíš v.
Joz. 13, 1. země zůstává v. mnoho k opanov. 
Soud. 13, 6. Obličej anděla, hrozný v.
— 19,11. když den se v. nachýlil

1 Sam.18, 30. jméno jeho bylo v. slavné
2 Sanj.13, 36. plakali pláčem v. velikým
1 Kr. 19, 7. v. dlouhou máš cestu před sebou 
ž. 79, 8. neboť jsme v. znuzeni
— 147,15. v. rychle k vykonání běží slovo 

Ez. 16,13. krásná jsi učiněna v. velice 
Dan. 9, 23. nebo jsi v. milý
Mat. 8, 6. služebník můj leží, v. se trápě 
—i 13, 54. učil je, že se v. divili 

Mk. 3,12. v. jim přimlouv., aby ho nezjev. 
Lulfc 12, 47. bit bude v.
Gal. 1,14. byv v. horlivý milovník otc. ustaň. 
Žid. 10, 37. ještě v., v. maličko, a aj, přijde

Velryb.
1 M. 1,21. stvořil Bůh v-y veliké
Job 3, 8. hotovi jsouce vzbuditi v-a
— 7,12. zdaliž jsem v-em
— 40,20. vytáhneš-li v-a udicí?

Ž. 104,26. tuť v., aby v něm hrál
— 148, 7. chvalte H. v-ové 

Ez. 32, 2. a jsi jako v. v moři
Mat. 12, 40. jakož byl Jonáš v břiše v-a

Ven.
1 M. 39,12. utekl a vyšel v.

45, 1. kažte všechněm v.!
2 M. 12, 46. nevyneseš z domu v. masa jeho
— 33, 7. kdokoli hledal H., v. choditi musil

3 M. 14, 3. vyjdeť kněz v. z stanů
24,23. vyvedli toho ruhače v. za stany

4 M. 5, 3. v. za stany vyženete je
Joz. 2,19. kdo by vyšel v. ze dveří domu 
Mat. 15,17. do břicha a vypouští se v.; Mk. 7,19.
— 21,17. šel v. z města do Betany 

Jan 19, 4. vyšel opět v. Pilát
Žid. 13,13. vyjděmež k němu v. ze stanů

Vepnouti. Vpjati.
2 M. 39,18. druhé 2 konce vpjali do haklíků 

Vepř.
Ž. 80,14. v. divoký zryl ji
Mat. 8, 30. stádo v-ů; Mk. 5, 11. Luk. 8, 32.
— 31. v jiti do toho stáda v-ů; Mk. 5, 12.
— 32. vešli do stáda těch v-ů; Luk. 8, 33.

hnalo se stádo těch v-ů do moře

Mk. 5,13. duchové nečistí vešli do těch v-ů 
Luk. 15,15. on jej poslal, aby pásl v-e 

Vepsati.
2 M. 17,14. vpiš to do knih na památku 
1 Sam.10,25. Samuel v-al to do knihy 
Job 19,23. ó kdyby v knihu v-ány byly!

Veřeje.
2M. 12, 7. pomaží obou v-í; 22. 23.
5 M. 6, 9. napíšeš je také na v-ích; 11, 20. 
Soud. 16, 3. pochytiv vrata s oběma v-emi 
1 Sam. 1, 9. Eli seděl na stolici u v. chrámu 
1 Kr. 6, 31. podvoje i £ v-emi byly pětihrané 
1 Par. 9,22. ti voleni za vrátné k v-ím 
Př. 8,34. šetře v-í dveří mých 
Ez. 40, 9. změřil sínci brány a v. její
— 43, 8. kladli v-i svou podlé v. mé

45,19. pomaže v-í domu
i v. brány síně vnitřní 

Am. 9, 1. udeř v makovici, až se zatř. ty v. 
Sof. 2,14. pustina na v-i 

Veřejný.
žid. 12,23. přistoupili jste k v-ému shromážd. 

Ves.
3 M. 25, 31. domové ve všech jako pole 
Soud. 5, 7. spustly vsi v Izraeli
1 Kr. 4,13. vsi Jair v Galád; 1 Par. 2, 23.
1 Par. 9,22. ti ve všech svých vyčteni jsou
— 25. bratří jejich, po všech svých bydlící 

Pis. 7,11. přenocujme ve všech
Iz. 42,11. vsi, v nichž bydlí Cedar 
Ab. 3,14. probodl jsi hlavu vsí jeho 
Zach. 2, 4. po všech bydliti budou Jeruzalém. 
Mat. 22, 5. odešli, jiný do vsi své, jiný 
Mk. 5,14. oznámili to ve všech; Luk. 8, 34.
— 6, 56. kamžkoli vcházel do vsí

Luk. 14,18. v. jsem koupil, musím shlédnouti 
Vesel.

Est. 5, 9. vyšel Aman dne toho v. jsa 
Job 20,18. úsilé cizí, nebude na ně v. 
ž. 38,20. nepřátelé moji v-i jsouce, sílí se 
Př. 15,23. v. bývá člověk z odpovědí úst svých 
Jer. 44,17. bývali jsme v-i 
Luk. 15,23. hodujíce, buďme v-i
— 24. i počali v-i býti
— 29. abych s přátely svými v. pobyl

Vesele.
Ž. 132, 9. svati tvoji ať v. prozpěvuji 

Veselé. Veselí.
3 M. 25, 9. dáš troubiti trubou v. všudy
2 Sam. 6,12. přenesl truhlu s v-ím; 1 Par. 15, 25.
2 Par. 20,27. aby se navrátili do Jer. s v-ím
— 29, 30. chválili H. s velikým v-ím
— 30,21. slavnost přesnic s v-ím; Ezd. 6, 22.
— 26. bylo v. veliké v Jeruzalémě

Neh. 12, 43. bylo slyšáno v. Jeruzaléma opodál 
Job 20, 5. v. pokrytce jen na chvilku 
Ž. 16,11. sytost hojného v. před obličejem

30,12. přepásals mne v-ím
— 100, 2. služte Hospodinu s v-ím
— 106, 5. abych veselil se v-ím národu tvého
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Př. 12, 20. v těch, kt. radí ku pokoji, v.
— 14,10. k v. jeho nepřimísi se cizí
— 13. cíl v. j. zámutek
— 15,21. bláznovství j. v-ím bláznu 

Kaz. 2, 1. nuže zkusím tě v v.
— 2. v. jsem řekl: Co to děláš?
— 10. aniž jsem zbraňoval srdci v.
— 26. dává moudrost, umění a v.
— 5,20. Bůh jemu přeje v. srdce jeho
— 7, 4. srdce bláznů v domě v.
— 8,15. chválil jsem v., proto že nic 

Iz. 9, 3. ale nezveličils v.
— 16,10. v. nad polem úrodným; Jer. 48, 33.
— 22,13. radost a v. vaše jisti a piti
— 24, 8. utichne v. harfy
— 11. zatemněno bude všeliké v.
— 35,10. v. věčné bude na hlavě jejich

radosti a v. dojdou
— 55,12. protož s v-im vyjdete

Jer. 7, 34. aby přestal hlas radosti a v.
— 16, 9. aby nebývalo ani hlasu v.

Ez. 24,25. odejmu od nich v. okrasy jejich 
Zach. 8,19. půst obrátí se v radost a v.
Luk. 1,14. z čehož budeš míti radost a v.
žid. 1, 9. pomazal tebe Bůh olejem v.
1 Petr 4,13. abyste radovali sc s v-ím
Juda 24. mocen postaviti vás bez úhony 

s v-ím
Veselící se.

Ž. 113, 9. kt. vzdělává matku v. se z dítek
Iz. 24, 8. přestane hluk v-ích se
Jer. 30,19. b. pocházeti od nich hlas v-ích se
Luk. 15,25. uslyšel zpívání a hluk v-ích se

Veseliti se.
3M. 23,40. v. se budete před H.; 5 M. 12, 12.

16, 11. 14. 27, 7.
5 M. 12, 7. veseliti se budete v každé věci;

26, 11. 27, 7.
— 28, 63. tak v. se bude H. nad vámi; 30, 9.
— 32, 43. v-te se pohané s lidem jeho
— 33,18. v-el se Zabulon u vycházení svém 

Soud. 9,19. v-te se z Ab. a on nechť se v-í z vás.
— 27. tlačili víno i v-ili se

1 Sam. 6,13. Betsemští v-ili se vidouce ji
2 Sam. 1,20. aby se nev-ily dcery Filistinsk.
1 Par. 16,10. v-el se srdce těch, jenž hledají H.
— 31. v. se nebesa a plés. země
— 32. v. se bude pole i vše
— 29, 9. v-il se lid, že ochotně obětovali

2 Par. 6, 41. svati tvoji ať se v-í v dobrých věc.
— 29, 36. v-il se Ezechiáš i lid 

Neh. 12, 43. ano i ženy a děti v-ily se 
Job 3,22. kt. by se v-ili s plésáním
— 22,19. což vidouce spravedliví v-í se
— 31,25. v-il-li jsem se, že rozmnož, zboží 

ž. 2,11. v-te se s třesením
— 5,12. ať se v tobě v-í, kt. miluji jméno tvé 
—. 9, 3. ra dováti a v. se budu v tobě; *15.
— 14, 7. v. se bude Izrael; 53, 7.
— 19, 6. v-í se jako udatný rek
— 21, 2. v spasení tvém v-í se přenáramně

ž. 28, 7. protož se v-í srdce mé
— 33, 1. v-te se spravedliví v H.; 97, 12.
— 35, 9. duše má ať se v-í v H.
— 58,11. bude se v. spravedlivý, když uzří
— 60, 8. Bůh mluvil; v. se budu; 108, 8.
— 63,12. král v. se bude v Bohu
— 64,11. spravedlivý v. se bude v H.
— 66, 6. tuť jsme se v-ili v něm
— 67, 5. v. se a prozpěvovati b. národové
— 68, 4. spravedliví v-íce se poskakovati b.
— 70, 5. ať se v-í v tobě všickni, kt. tě
— 85, 7. tak aby se lid tvůj v-il v tobě?
— 105, 3. v-el se srdce těch, kt. hledají H.
— 38. v-ili se Eg., když tito vycházeli
— 107, 30. i v-í se, že utichlo (vlnobití)
— 118,24. radujme se a v-me se v něm
— 122, 1. v-ím se z toho, že mi říkáno bývá
— 126, 3. protož v-ili jsme se
— 149, 2. v-el se Izrael v tom, kt. ho učinil 

Př. 2,14. kt. se v-í ze zlého činění
— 5,18. v-el se z manželky mladosti své
— 23,15. v. se bude srdce mé všelijak ve mně
— 24. kdož zplodil moudrého, v-í se

z něho
— 25. nechť se tedy v-í otec tvůj
— 29, 2. když se množí spravedl., v-í se lid 

Kaz. 3, 22. není lepšího, než v. se; 12. 8, 15. 
Iz. 9, 3. v. se budou před tebou

tak jako se v-í ve žni
— 23, 7. to-liž by se vždycky v-ilo?
— 25, 9. v. se budeme v spasení jeho
— 35, 1. v. se budou z toho poušť a pustina
— 65,13. služebníci moji v. se budou
— 66,10. v-te se s Jeruzalémem

Jer. 32, 41. v. se budu z nich dobře jim čině
Ez. 35,14. jakž se v-í všecka ta země
Joel 2,21. neboj se země, plésej a v-el se
— 23. synové Siónští, \-te se v H.

Am. 6,13. kt. se v-íte, ano není z čeho
Ab. 3,18. já však v H. v. se budu 
Zach. 2,10. v-el se, dcero Siónská
— 4,10. poněv. se v-í, hledíce na ten kámen
— 10, 7. v. se bude srdce jejich j. od vína 

Mat. 5,12. radujte se a v-te se, nebo odplata 
Luk. 1, 47. v-í se duch můj v Bohu, spasiteli
— 6, 23. radujte se v ten den, a v-te se
— 15, 32. v. a radovati se náleželo

Jan 8, 56. Abraham v-il se, aby viděl den můj
Sk. 7, 41. v-ili se v díle rukou svých
— 16, 34. připravil stůl a v-il se 

Řím. 12,12. nadějí se v-íce
— 15,10. v-te se pohané s lidem jeho 

Gal. 4,27. v-el se neplodná, kt. nerodíš 
1 Petr 1, 8. v-íte se radostí nevýmluvnou
Zj. 11,10. kt. přebývají na zemi, budou v. se
— 19, 7. v-me se a chválu vzdejme jemu

Veselost.
Př. 21,17. muž milující v. nuzníkem bývá 

Veselý.
Soud. 19, 6. pobuď přes noc a buď mysli v-é; 9.
1 Sam.25, 8. v den v. přišli jsme
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ž. 16, 6. provazcové padli na místech v-ých 
Př. 15,13. srdce v-é obveseluje tvář; 17, 22. 
Kaz. 9, 7. pí s v-ou myslí víno své 
Iz. 24, 7. úpěti budou všickni v-ého srdce

32,13. trní vzejde na domích v-ých 
Jer. 31, 7. prozpěvujte Jákob, o věcech v-ých 
Ez. 34,14. tamť léhati budou v ovčinci v-ém 
Luk. 1,19. a tyto věci v-é tobě zvěstoval 
1 Tes. 3, 6. zvěstoval nám novinu v-ou

Veslo.
Iz. 33,21. po němž nepůjde lodí s v-y 
Ez. 27, 6. z dubů Bázanských dělávali v-a
— 29. všickni ti, kt. táhnou v-em 

Jak. 3, 4. nejmenším v-em bývají obřadný

Vesnice.
Mk. 6,36. ať jdouce do okoln. v-ic; Luk. 9,12.

Vespolek.
Ez. 3,13. křídla, kt. se v. dotýkala 
Dan. 2,43. přízniti se budou v. lidé 
Mat. 24,10. a v. se budou zrazovati 
Luk. 23,12. před tím nepřátelé byli v.
Jan 13, 34. abyste se milovali v.; 15, 12. 17.

Řím. 13, 8.
Sk. 21, 6. když jsme se v. rozžehnali 
Řím. 12,16. buďte v. jednomyslní
— 15, 5. dejž vám býti jednomyslnými v.
— 7. přijímejte se v.

Gal. 5,13. skrze lásku posluhujte sobě v.
15. pakli se v. koušete a žerete 

Ef. 4, 2. snášejíce se v. v lásce
25. jsme v. oudové

— 32. buďte k sobě v. dobrotiví
odpouštějíce sobě v.; Kol. 3, 13.

— 5,19. mluvíce sobě v. v žalmích 
Kol. 3,16. učíce a napomínajíce sebe v.
1 Tes. 3,12. rozhojniti v lásce k sobě v.
— 5,11. napomínejte se v.

1 Petr 4, 9. buďte v. přívětiví k hostem
— 10. v. sobě přisluhujte

1 Jan 1, 7. obecenství máme v.
Vésti (povedu atd,).

1 M. 24,27. mne také na cestě vedl H.; 48.
2 M. 32,34. veď lid tento, kamž jsem rozkázal
5 M. 8, 2. na cestu, kt. tě vedl H., rozpom. se
— 15. vedl tě přes poušť velikou
— 29, 5. vedl jsem vás 40 let po poušti;

Am. 2, 10.
— 32,12. Hospodin sám vedl jej

1 Kr. 1, 33. na mezkyni mou, a veďte ji k G. 
Job 27, 1. dále Job vedl řeč svou; 29, 1. 
ž. 27,11. veď mne po stezce přímé
— 31, 4. pro jméno své veď i doveď mne
— 73,24. podlé rady své veď mne
— 74,22. povstaniž ó Bože, a veď při svou
— 77,21. vedl jsi jako stádo lid svůj
— 78,14. vedl je ve dne v oblace
— 107, 7. vedl je po cestě přímé
— 126, 1. když vedl H. zajaté Siónské
— 136,16. kt. vedl lia svůj přes poušť
— 139, 24. veď mne cestou věčnou

ž. 143,10. vediž mne jako po rovné zemi
Př. 4,11. vedu tě stezkami přímými
— 22,23. H. povede při jejich
— 23,11. onť povede při jejich proti tobě 

Iz. 9,16. kteříž se jim v. dadí, zhynuli
— 11, 6. malé pacholátko je povede

20, 4. tak povede král Assyrský jaté Eg.
— 42,16. povedu slepé po cestě, kt. neznali
— 49,10. podlé pramenu vod povede je
— 58,11. povede tě H. ustavičně
— 63,14. tak Duch H. vedl z nich každého 

Jer. 31, 9. povedu je podlé tekutých vod
— 50,34. H. jistotně povede při jejich
— . 51,40. povedu je jako berany k zabití 

Ez. 47, 6. vedl mne na břeh toho potoka 
Mat. 7,13. široká cesta vede k zahynutí
— 14. úzká cesta, kt. vede k životu
— 15,14. povede-liť slepý slepého
— 27, 2. vedli jej a vydali Pilátovi; Mk. 15,1.

Jan 19, 16.
— 31. vedli ho, aby byl ukřiž.; Mk. 15,20. 

Mk. 15,22. vedli jej až na místo Golgata 
Luk. 4, 5. vedl jej ďábel na horu vysokou
— 6,39. zdali může slepý slepého v.?
— 22, 54. javše jej vedli do domu nejv. kn.
— 66. vedli ho do rady své
— 23, 1. vedli jej ku Pilátovi

Jan 18,13. vedli ho k Annášovi nejprvé
Sk. 8,26. kt. vede od Jeruzaléma do Gázy
— 9,27. Barnabáš vedl ho k apoštolům
— 39. vedli jej (Petra) na síň
—  13,11. hledal, kdo by ho za ruku vedl
— 21,21. že bys ty vedl od zákona Mojžíš. 

Řím. 2, 4. dobrotivost B. ku pokání tebe vede
— 13, 6. pilnou práci o to samo v-ouce 

Kol. 2,15. vedl je na odivu zjevně
1 Tim. 2, 2. abychom pokojný život vedli

Vésti se.
1 M. 40,14. v paměti, když se dobře povede 
2Kr. 18, 7. Šťastně se mu vedlo
2 Par. 13,12. nepovede se vám šťastně; 24, 20.
— 18,11. jeď a šťastněť se povede; 14.

Job 31,29. plésal, když se mu zle vedlo?
ž. 1, 3. šťastně se mu povede; Jer. 23, 5.
—  30, 7. když mi se Šťastně vedlo

Př. 28,13. nepovede se mu šťastně; Jer. 22, 30.
Kaz. 8,14. spravedliví, jimž se vede, jako by 

bezbožní, kt. se vede, jakoby
Iz. 52,13. služebníku mému šťastně se povede
Jer. 10,21. protož nevede se jim šťastně
— 12, 1. proč se cestě bezb. Šťastně vede?
— 15, 5. aby se zeptal, jakť se vede 

Pláč 1, 5. odpůrcům jeho šťastně se vede 
Ez. 16,13. šťastněť se vedlo v království 
Dan. 8,24. Šťastně se mu povede; 11, 36.

Vetchost,
Řím. 7, 6. abychom sloužili ne ve v-i litery 

Vetchý.
Mat. 9,16. k rouchu v-ému; Mk. 2, 21. L. 5, 36.
Žid. 8,13. pokládá první za v-ou
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Vetknutý.
1 Sam.26, 7. kopí jeho v-é bylo v zemi 

Vetříti se.
Jer. 17,16. ježto jsem se nev-el, abych pastýř.

VetsetL
5 M. 8, 4. roucho tvé nev-elo na tobě 
Luk. 12, 33. pytlíky, kt. nev-eji 

Vezdejší.
Mat. 6,11. chléb náš v. dej nám dnes; L. 11, 3. 
Sk. 6, 1. v přisluhování v-ím vdovy 
Jak. 2,15. opuštění se strany živnosti v.

Véžti (se).
Luk. 5, 4, vez na hlubinu
Sk. 27,15. pustivše, tak jsme se v-li

Věc.
1 M. 37,11. otec jeho měl pozor na tu v.
— 41,16. odpověděl Jozef: Není to má v.

Bůh oznámí šťastné v-i Faraón o vi
2 M. 18,18. nad možnost tvou j. tato v.
— 35, 35. aby vymýšleli vtipné v-i

3M. 19, 7. jisti dne třetího, v. ohavná bude 
5M. 4, 9. hleď, abys nezapomenul na ty v-i
— 19. ježto ty v-i oddal H. B. tvůj všech.

lidem
— 10,21. Bůh učinil s tebou hrozné v-i;

2 Sam. 7, 23. 1 Par. 17, 21.
— 14, 3. nebudeš jisti žádné v-i ohavné
— 19,20. nedopustí se takových zlých v-í
— 32,29. prohlédali by na poslední v-i své

1 Sam. 3,11. učiním v. takovou v Izraeli
1 Kr. 2,16. jediné v-i žádám od tebe
— 20. v-i neveliké já žádám od tebe
— 12,24, ode mne stala se j. v. tato
— ’ 21,26. dopouštěl se v-í ohavných

2 Kr. 17,11. činili v-i nejhorší, popouzejíce H.
2 Par. 12,12. k Judovi v dobrých v-ech se ohlaš. 
Job 37, 3. aniž mešká s jinými v-mi
ž. 73,17. jsem srozuměl poslední v-i jejich
— 87, 3. přeslavnéť jsou to v-i, kt. se
— 101, 3. nepředstavímť sobě v-i nešlech.
— 103, 5. nasycuje dobrými v-mi ústa tvá
— 112, 5. řídí své v-i se soudem
— 119,96. každé v-i vidím skončení
— 128, 5. spatřuj dobré v-i Jeruzaléma 

Př. 6,16. těchto šesti v-í nenávidí H.
— 8,11. jakékoliv v-i žádost, vyrovnali se jí
— 10, 32. ústa bezbožných převrácené v-i;

23, 33.
— 25, 2. sláva Boží j. skrývati v.

ale sláva králů zpytovati v.
— 27, 4. ukrutná v. hněv
— 29,20. an j. kvapný ve v-ech svých
— 30,15. tři v-í nebývají nasyceny
— 18. tři tyto v-i skryty jsou přede mnon 

Kaz. 1,11. není paměti prvních v-í
— 2, 1. užívejž tedy dobrých v-í
— 6, 1. jest bídná v., kt. jsem viděl
— 7, 8. lepší j. skončení v-i nežli počátek
— 9, 3. toť j. přebídná v. mezi vším 

Iz. 3, 24. místo vonných v-í hnis

Iz. 43,19. já učiním v. novou; Jer. 31, 22.
— 66,17. k t jedí v. ohavnou i myši 

Jer. 2, 8. za věcmi neužitečnými chodili
— 11. změnil slávu svou ve v. neužitečnou
— 32,17. nemůže skryta býti žádná v.
— 27. přede mnou skryta která v.?

Pláč 2,14. proroci tvoji předpovídali lživé v-i
Ez. 22,28. předpovídají marné v-i
— 42,13. jídají kněží v-i nejsvětější

tam nechávati budou v-í nejsvět.
Dan. 2,18. se modlili příčinou té v-i tajné
Oz. 8,12. neváží sobě, rovně jako cizí v-i
Am. 8,10. poslední v-i její j. den hořkosti
Ab. 2, 6. běda, k t rozmnožuje v-i ne své
Zach. 8,16. tyto v-i činiti budete: Mluvte
Mat. 9, 4. proč myslíte zlé v-i v srdcích
— 15,20. tyť jsou v-i poskvrňující
— 21,24. otižiť se i já vás na jednu v.;

Mk. 11, 29. Luk. 20, 3.
— 23,23. tyto v-i měli jste činiti
— 27,13. kteraké v-i proti tobě; Mk. 15, 4. 

Mk. 6, 34. Ježíš počal je učiti mnohým v-em
— 7, 4. mnohé v-i jsou, kt. přijali
— 23. tyto zlé v-i pocházejí z vnitřku
— 10,40. neníť má v. dáti

Luk. 1, 4. abys zvěděl jistotu těch v-i
— 2,15. vizme tu v., kt. se stala

49. v těch v-ech, kt. jsou Otce mého
— 4,23. které v-i slyšeli jsme, žes činil
— 5,26. viděli jsme dnes divné v-i
— 16, 8. než synové světla ve svých v-ech
— 19, 42. kt. by v-i ku pokoji tobě byly
— 21,26. zmrtvějí pro očekávání těch v-í 
—- 24,17. kt. jsou to v-i, o nichž rozjímáte?

Jan 3,12. zemské v-i mluvil jsem vám
— 9,30. toť j. jistě divná v.

21, 24. kt. svědectví vydává o těchto v-ech
— 25. i jiných mnoho v-í činil Ježíš 

Sk. 1, 7. neníť vaše v., znáti časy
— 4,32. aniž kdo co z těch v-í, kt. měl,

svým vlastním
— 8,21. nemáš dílu ani losu v této v-i
— 13,34. dám vám svaté v-i Davidovy věrné
— 15,28. kromě těchto v-í potřebných
— 20, 30. budou mluviti převrácené v-i
— 28, 31. a uče těm v-em, kt. jsou o P< J. Kr. 

Řím. 1,20. neviditelné v-i jeho
— 15,27. duchovním v-em jejich obc. pohané

1 Kor. 1,28. aby ty v-i, kt. jsou, zahladil
— 6, 3. co pak tyto časné v-i? 4.
— 7,15. neníť manem v takových v-ech
— 33. pečuje o v-i tohoto světa; 34.
— 9,13. kt. o svátých v-ech pracují

ze svátých v-í jedí
— 14, 1. horlivě žádejte duchovních v-í; 12.
— 35. mrzká v. j. ženám v shromáždění

2 Kor. 7,11. že jste nevinni v té v-i 
Gal. 1,10. lidské-liž v-i předkládám?
— 4, 24. kt. v-i u figuře se staly

Ef. 1, 3. požehnáním v nebeských v-ech
—> 10. buď nebeské v-i, buď zemské
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Eř. 6, 22. abyste věděli o našich v-ech 
Kol. 3, 1. vrchních v-í hledejte
— 2. o svrchní v-i pečujte
— 4, 7. o v-ech mých oznámí Tychikus 

Žid. 6,18. skrze ty dvě v-i nepohnutelné
— 8, 5. sloužíce stínu nebeských v-í
— 9,23. v-í nebeských příkladové
— 10, 1. a ne sám obraz těch v-í
— 11,20. věrou o budoucích v-ech Izák

Zj. 22,20. kt. svědectví vydává o těchto v-ech
Veliká věc.

1 Sam.12,16. vizte v. tuto v-ou, kt. učiní H.; 24. 
2Kr. 8, 4. vypravuj mi o všech v-ech v-ých
— 13. aby uČiniti mohl v. tak v-ou?

1 Par. 17,19. H. činíš v-ou v. tuto
Job 5, 9. kt. činí v-i v-é; 9, 10. 37, 4.
Ž. 71,19. provodíš v-i v-é, Bože!
—. 106, 21. kt. činil v-é v-i v Egyptě
— 131, 1. aniž jsem se vydal ve v-i v-é 

Jer. 45, 5. ty bys hledal sobě v-ých v-í?
Luk. 1, 49. nebo mi učinil v-é v-i
— 8,39. kt. v-é v-i učinil tobě Bůh; 39.

Sk. 2,11. jazyky naš. mluví v-é v-i Boží 
Jak. 3, 5. jazyk v-é v-i provodí
Zj. 13, 5. ústa, mluvící v-é v-i

Všecky věci.
1 M. 24, 1. H. požehnal mu ve všech v-ech 

31,37. již jsi přemetal v. mé v.
— 39, 6. všech v-í zanechal v rukou Joz. 

42,36. na mneť se tyto v. v. svalily
4M. 18, 7. při všech v-ech přinálež. k oltáři 
lK r . 8,66. veselice se ze všech dobrých v-í
1 Par. 26,32. ve všech v-ech Božských i králov.
— 29,16. Hospodine, tvé jsou v. v.

Kaz. 1, 8. v. v. jsou plné zaneprázdněni
Mat. 11,27. v. v. dány jsou mi od Otce; L. 10,22.
— 24,34. až se tyto v. v. stanou

Luk. 2,19. Maria zachovávala v. v. tyto 
Jan 1, 3. v. v. skrze ně učiněny jsou
— 17,10. v: v. mé, tvé jsou 

Sk. 2,44. měli v. v. obecné
Řím. 8,28. milujícím Boha v. v. k dobrému
— 11,36. z něho, skrze něho a v něm jsou

všecky věci
1 Kor. 1, 5. všemi v-mi obohaceni jste v něm
— 2,10. Duch zpytuje v. v.
— 3,21. v. v. vaše jsou
— 11,12. v. v. z Boha
— 15,27. v. v. poddal pod nohy jeho

že v. v. poddány jsou, zjevnéť j.
— 16,14. v. v. vaše ať se dějí v lásce

2 Kor. 8, 7. jakž ve všech v-ech jste hojní 
Fil. 3, 8. v. v. pokládám Škodou býti
— 21. mocen j. v. v. podmaniti sobě
— 4, 6. ve všech v-ech prosby vaše známy
— 12. ve všech v-ech pocvičen jsem 

KoL 1,’ 16. skrze něho stvořeny jsou v. v.
Tit. 2, 7. ve všech věcech sebe za příklad 
Žid. 3, 4. kdož v. v. ustavěl, Bůh j.
Jak. 5,12. přede všemi v-mi nepřisahejte 
Zj. 4,11. ty jsi stvořil v. v.

Věcně.
Iz. 57,16. aniž se budu v. hněvati
Žid. 7, 3. zůstává knězem v.

Věcnost.
2 M. 3,15. toť j. jméno mé na v.
— 31,17. (sobota) za znamení j. na v.

3 M. 25,46. na v. služby jejich užívati budete
5 M. 33,27. zespod ramena v-i
Job 19, 24. na v. na skále aby vyryty byly
ž. 93, 2. od v-i ty jsi
Kaz. 3,11. věčnost dal v srdce jejich
Iz. 9, 6. jméno jeho Otec v-i
— 32,14. obráceny budou v jeskyně na v.
— 57,15. kt. u v-i přebývá, jehož jméno
— 63,16. toť j. od v-i jméno tvé

Jer. 3, 5. zdaliž držeti bude hněv na v.?
— 12. aniž držím hněvu na v.
— 17,25. státi bude toto město až na v.

Pláč 3,31. nezamítá Pán na v.
Oz. 2,19. zasnoubím tě sobě na v.
Ab. 1,12. zdaliž ty nejsi od v-i?
2 Petr 2,17. mrákota tmy schov. na v.; Juda 13. 

Věcný.
1M. 17, 8. zemi Kan. k vládařství v-ému;

48, 4.
— 21, 33. vzýval jméno H. Boha v-ého

49,26. až ku končinám pahrbků v-ých
2 M. 12,14. právem v-ým slaviti jej budete; 17.
— 27,21. toť bude řád v.; 28, 43. 29, 9.
— 29,28. Aronovi a synům jeho právem v-ým
— 30,21. bude jim ustanovení toto v-é
— 40,15. ku kněžství v-ému po rodech jejich

3 M. 3,17. právem v-ým po rodech vašich
— 6,18. právem v-ým; 22. 7, 34. 36. 10, 15.

24, 9.
— 10, 9. ustanovení v-é; 16, 29. 31. 34. 23, 21.

31. 41. 24, 3. 4 M. 15, 15. 18, 8. 11.
19. 23. 19, 10. 21.

— 17, 7. zákon tento bude jim v.
4 M. 25,13. smlouvu kněžství v-ého
5M. 33,27. ochrana tvá buď Bůh v. a zespod
Joz. 8,28. v hromadu v-ou a pustinu
Job 40,23. přijmeš-liž jej za služebníka v-ého?
Ž. 10,16. H. j. králem v-ých věků
— 24, 7. pozdvihnětež se vrata v-á; 9.
— 45, 7. trůn tvůj, ó Bože, j. v. a stálý
— 78,66. u v-é pohanění je vydal
— 112, 6. v paměti v-é bude spravedlivý
— 119, 52. se rozpomínám na soudy tvé v-é
— 111. za dědictví v-é svědectví tvá
— 142. spravedlnost tvá j. spravedln. v-á
— 136, 1—26. nebo v-é j. milosrdenství jeho
— 139, 24. veď mne cestou v-ou
— 148,. 6. a utvrdil je na v-é věky

Kaz. 12, 5. béře se člověk do doinu v-ého
Iz. 26, 4. v H. j. škála v-á
— 33,14. ostáti před plamenem v-ým?
— 35,10. veselé v-é na hlavě jejich; 51, 11.
— 40,28. Bůh, v. H., neustává
— 45,17. Izr. spasen bude spasením v-ým
— 54, 8. v milosrdenství v-ém slituji se
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Iz. 55,13. H-u k slávě, na znamení v-é
— 56, 5. jméno v-é dám jim

60,15. zpflsobímť důstojnost v-ou
19. budeť H. světlem tvým v-ým; 20.

— 61, 7. veselé v-é míti budete
— 63,12. aby sobě způsobil jméno v-é?

Jer. 10,10. H. j. Bůh živý a král v.
— 15,18. proč má býti bolest má v-á?
— 18,16. obrátiti v poušť na odivu v-ou
— 20,11. aniž potupa v-á v zapomenutí dána
— 23,40. potupu v-ou, kt. nepřijde v zapom. 

Ez. 36, 2. výsosti v-é v dědictví se dostanou
— 46,14. obět H-u nařízením v-ým

Dan. 3,33. království jeho králov. v-é; 7, 27.
— 4, 31. panování jeho j. panování v-é
— 7,14. jehož panství j. panství v-é
— 9,24. k přivedeni spravedlnosti v-é
— 12, 2. druzí ku pohanění a potupě v-é
— 3. stkvíti se jako hvězdy na v-é věky 

Mich. 5, 2. jehož východové ode dnů v-ých 
Mat. 18, 8. uvrženu býti do ohně v-ého
— 25, 41. jděte zlořečení do ohně v-ého
— 46. půjdou tito do trápení v-ého

ale spravedliví do života v-ého 
Mk. 3,29. hoden j. v-ého odsouzení 
Luk. 16, 9. aby přijali vás do v-ých stanů 
Řím. 1,20. jeho v-á moc a Božství
— 16,26. podlé poručeni v-ého Boha

2 Kor. 4,17. v-é slávy břímě nám působí
— 18. kt. se nevidí, jsou v-é
— 5, 1. příbytek v. v nebesích

2 Tes. 1, 9. pomstu ponesou, v-é zahynutí
— 2,16. dal potěšení v-é z milosti

1 Tim. 6,16. kterémuž čest a síla v-á
2 Tim. 2,10. aby spasení došli se slávou v-ou 
Filem. 15. abys jej v-ého měl
žid. 5, 9. učiněn j. původem spasení v-ého
— 6, 2. ne zakládajíce gruntu soudu v-ého
— 7,24. tento v-é má kněžství
— 9,12. v-é vykoupeni nalezl
— 15. zaslíbení v-ého dědictví

1 Petr 5,10. povolal nás k v-é slávě
2 Petr 1,11. vjíti k v-ému království

— 3,18. jemuž sláva i nyní i na časy v-é 
Juda 6. vazbou v-ou pod mrákotou schoval
— 7. pokutu v-ého ohně snášejíce 

Zj. 14, 6. anděla majícího evangelium v-é

Věčná smlouva.
1 M. 9,16. abych se rozpomenul na s-u v-ou
— 17, 7. smlouvu svou za s-u v-ou; 13. 19.

2 M. 31,16. aby světili sobotu s-ou v-ou
3 M. 24, 8. berouce je od synův Izr. s-ou v-ou
2 Sam.23, 5. s-u v-ou učinil se mnou
1 Par. 16,17. Izraelovi za s-u v-ou; Ž. 105, 10. 
Iz. 24, 5. zrušili s-u v-ou
— 55, 3. učiním s vámi s-u v-ou
— 61, 8. s-u v-ou s nimi učiním; Jer. 32, 40. 

Jer. 50, 5. připojte se k H. s-ou v-ou
Ez. 16, 60. potvrdím tobě s-y v-é
— 37, 26. s-a v-á bude s nimi 

Žid. 13, 20. pro krev s-y v-é

Věcný život.
Dan. 12, 2. procítí jedni k ž-u v-ému
Mat. 19,16. abych měl ž. v.
— 29. ž. v. dědičně obdrží
— 25, 46. půjdou spravedliví do ž-a v-ého 

Mk. 10,17. abych ž-a v-ého dědičně došel
— 30. v budoucím věku ž. v.; Luk. 18, 30. 

Luk. 10,25. co čině ž. v. obdržím? 18, 18.
Jan 3,15. aby nezahynul, ale měl ž. v.; 16.
— 36. má ž. v.; 5, 24. 6, 40. 47. 54.
— 4,14. prýštící se k ž-u v-ému
— 36. shromažďuje užitek k ž-u v-ému
— 5,39. domníváte se v nich v. ž. míti
— 6,27. pokrm, kt. zůstává k ž-u v-ému
— 54. kdož jí mé tělo a pije mou krev,

máť ž. v.
— 68. slova v-ého ž-a máš
— 10,28. jáť ž. v. dávám jim
— 12,25. k ž-u v-ému ostříhá ji
— 50. přikázaní jeho j. ž. v.
— 17, 2. aby těm všechněm ž. v. dal
— 3. totoť j. pak v. ž.

Sk. 13, 46. za nehodné sebe soudíte v-ého ž-a
-T- 48. což jich předzřízeno k ž-u v-ému

Řím. 2, 7. odplatí ž-em v-ým
— 5, 21. skrze spravedlnost k ž-u v-ému
— 6, 22. cíl pak ž. v.
— 23. milost Boží ž. v. v Kristu J.

Gal. 6, 8. z Duchať žiti bude ž. v.
1 Tim. 1,16. kt. mají uvěřiti k ž-u v-ému
— 6,12. dosáhni v-ého ž-a
— 19. aby dosáhli v-ého ž-a 

Tit. 1, 2. k naději ž-a v-ého
— 3, 7. dědicové v naději ž-a v-ého 

1 Jan 1, 2. zvěstujeme vám ten ž. v.
— 2, 25. kt. nám zaslíbil, ten ž. v.
— 3,15. vražedlník nemá ž-a v-ého
— 5,11. že ž. v. dal nám Bůh
— 13. abyste věděli, že máte v. ž.
— 20. on j. ten pravý Bůh a ž. v.

Juda 21. očekávajíce milosrdenst. k v-ému ž.

Věderce.
1 M. 24,14. nachyl v. svého, ať se napiji
— 15. v. bylo na rameni jejím
— 18. rychle složila v. své

2 M. 16, 33. v. plné gomer manny
Kaz. 12, 6. roztříšti se v. nad vrchovištěm
Žid. 9, 4. kdežto bylo v. zlaté

Vědění,
1 M. 2, 9. strom v. dobrého a zlého; 17.
1 Kor. 8,11. zahyne pro tvé v. bratr mdlý

Věděti.
1 M. 3, 5. ale ví Bůh, že v kterýkoli den z n.

jako bohové, v-ouce dobré i zlé
— 22. jako jeden z nás, v-a dobré i zlé
— 4, 9. Kain odpověděl: Nevím!
— 8, 8. aby v-ěl, již-M by odpadly vody
— 28,16. H. na místě tomto, a já jsem nev-ěl

39, 6. aniž o čem, tak jako on v-ěl
— 48,19. vím, synu můj, vím, také on b.
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2 M. 3,19. já vím, žeť vám nedopustí král Eg.
8,10. abys v-ěl, že žádného není, jako H.

— 22. abys v-ěl, že jsem já H.
— 9,14. abys v-ěl, žeť není podobného mně
— 10, 7. zdaž ještě nevíš, že zkažen j. Eg.?
— 26. nevíme, čím sloužiti máme Hosp.
— 11, 7. abyste v-ěli, že rozdíl učinil H.
— 32,23. muži, kt. vyvedl nás, nevíme, co se
— 34,29. nev-ěl, že by se stkvěla kůže tváři

4 M. 20,14. ty víš o všech těžkostech
Joz. 2, 4. nev-ěla jsem, oclkud jsou
— 8,14. nev-ěl, že zálohy udělány byly
— 22,22. onť ví, žeť jsme ne ze zpoury 

Soud. 6,37. tedy v. budu, že vysvobodíš Izr.
— 18,14. vězte, co máte činiti
— 20,34. nev-ěli o tom, že je  potkati mělo zlé

1 Sam. 3,13. soudím pro nepravost, o níž v-ěl
2 Sam.12,22. kdo ví? můžeť &e smilovati H.
1 Kr. 1,11. pán náš David nic neví o tom?
— 18,12. duch H. zanesl by tě nevím kam
— 22, 3. víte-li, že naše bylo Rámot Galád

2 Kr. 2, 3. odpověděl: A já vím, mlčte!
— 10,10. věztež, žeť nepochybilo slovo H.

1 Par. 12,32. tak že v-li, co by měl činiti lid Izr.
2 Par. 20,12. aniž víme, co bychom činiti měli 
Job 15, 9. co víš, čehož bychom nev-ěli?
— 19,25. vím, že vykupitel můj živ j.
— 22,13. jak by v-ěl Bůh silný?
— 23, 3. ó bych v-ěl, kde ho najiti!
— 31,36. víť Bůh, nenosil-li bych ji na

rameni
— 42, 2. vím, že všecko můžeš

Ž. 4, 4. vězte, že j. oddělil H. sobě milého
— 14, 4. zdaliž nevědí všickni činitelé nepr.
— 35,11. na to, o čemž nevím, dotazují se
— 15. o čemž jsem nev-ěl, utrhali mi
— 39, 5. abych v-ěl, jak cllouho trvati mám
— 7. shromažďuje, a neví, kdo to pobéře
— 46,11. vězte, že jsem j£ Bůh
— 56,10. toť vím, že Bůh při mně stojí

73,11. jakť má o tom v. Bůh silný?
— 74, 9. aniž j. mezi nánii, kdo by v-ěl,

dokud
— 82, 5. ale nevědí nic, nerozumějí nic
— 100, 3. vězte, že H. j. Bůh
— 139, 4. aj, H., ty to všecko víš

Př. 9,18. ale neví hlupec, že mrtví jsou tam
— 24,12. díš-li, aj, nev-li jsme o tom 

Kaz. 9, 5. živí vědí, že umříti mají
Iz. 40,21. zdaliž nevíte? zdaliž neslýcháte
— 44, 8. neníť žádné skály, jáť o žádné

nevím
— 48, 4. v-ěl jsem, že jsi zatvrdilý
— 7. abys neřekl: Aj, v-ěl jsem o tom
— 58, 3. trápíváme duše své, a nechceš v.
— 63,16. Abraham nic neví o nás 

Jer. 22,28. uvrženi do země, o níž nev-í
— 38,24. žádný ať neví o věcech těchto 

Ez. 11, 5. o tom já vím, d i H.
Dan. 5,23. bohy, kt. aniž co v-í, chválil jsi 
Am. 5,12. já vím o nešlechetnostech vašich

Jon. 4, 2. nebo jsem v-ěl, že jsi ty B. mi
lostivý

Zach. 4, 5. řekl jsem: Nevím, pane můj
Mat. 6, 3. nechť neví levice tvá
— 8. ví Otec váš, čeho j. vám potřebí;

32. Luk. 12, 30.
— 9, 6. abyste v-ěli, žeť má moc Syn člov;

Mk. 2, 10. Luk. 5, 24.
— 15,12. víš-li, že farizeové zhoršili se?
— 20,22. nevíte, zač prosíte; Mk. 10, 38.
— 21,27. odpovídajíce Jež. řekli: Nevíme
— 24,33. vězte, žeť blízko j. a ve dveřích
— 36. o tom dni žádný neví; Mk. 13, 32. 

42. poněvadž nev-íte, v kt. hodinu
— 43. kdyby v-ěl hospodář; Luk. 12, 39.
— 25,13. nevíte dne ani hodiny
— 24. Pane, v-ěl jsem, že jsi člověk přísný
— 26,70. nevím, co pravíš; Luk. 22, 60.

Mk. 4,27. semeno by zrostlo, jakž on neví
— 5,33. ta žena věduci, co se stalo při ni
— 9, 6. nebo nev-ěl, co mluví; Luk. 9, 33.
— 11,33. řekli Ježíšovi: Nevíme
— 13,33. nebo nevíte, kdy bude ten čas
— 35. bděte; nebo nevíte, kdy P. přijde
— 14,68. aniž vím, co ty pravíš 

Luk. 9,55. nevíte, čího jste vy ducha
— 10,11. to vězte, žeť se přiblížilo kr. B.
— 22. žádný neví, kdo by byl Syn
— 16, 4. vím, co učiním, aby přijali mne
— 20, 7. i odpověděli, že nev-í, odkud byl
— 23,34. odpusť jim, neboť nev-í, co činí 

Jan 2,25. on v-ěl, co by bylo v člověku
— 3, 8. ale nevíš, odkud přichází
— 11. což víme, mluvíme
— 4,22. vy se modlíte, a nevíte čemu

my se modlíme, čemuž víme, nebo
— 32. jáť mám pokrm jisti, kt. vy nevíte
— 42. víme, že tento j. právě Kristus
— 5,13. ten uzdravený nev-ěl, kdo by byl
— 6, 6. nebo on v-ěl, co by měl uČiniti
— 61. věda Ježíš sám v sobě, že
— 7,27. o tomto víme, odkud j.

žádný nebude v., odkud by byl
— 8,14. nebo vím, odkud jsem přišel, a kam
— 9,25. jest-li hříšník, nevím, než to vím
— 10, 6. oni nev-ěli, co by to bylo
— 11, 42. já zajisté vím, že mne vždycky
— 49. vy nic nevíte, aniž přemyšlujete
— 13, 1. věda Ježiš, že přišla hodina jeho
— 7. co já činím, ty nevíš nyní
— 11. věděl o zrádci svém
— 12. víte-liž, co jsem učinil vám?
— 14, 4. kam já jdu, víte, i cestu víte
— 5. Pane, nevíme, kam jdeš
— 15,15. služebník neví, co by činil pán
— 16,18. nevíme, co praví
— 30. nyní víme, že viš všecko
— 19,10. nevíš-liž, že mám moc ukřiž. tě
— 35. onť ví, že pravé věci praví
— 20, 2. nevíme, kde jej položili
— 13. nevím, kde ho položili
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Jan 20,14. nevěděla, by Ježíš byl
— 21, 4. nevěděli uěedlnici, by Ježíš byl
— 12. vědouce, že Pán j.
— 17. ty víš, že tě miluji

Sk. 2,36. věziž jistotně všecken dům Izr.
— 17,19. můžeme-li v., jaké j. to uěeni
— 23, 5. nev-ělť jsem, byť nejv. knězem byl 

Řím. 1,13. nechciť, abyste nev-ěli; 11, 25.
1 Koř. 10, 1. 12, 1. 2 Kor. 1, 8. 
1 Tes. 4, 13.

— 2, 2. vímeť, že soud Boží j. podlé pravdy
— 7, 7. o žádosti byl bych nev-ěl
— 18. vímť, že nepřebývá ve mně dobré
— .8,22. víme, že všecko stvoření lká
— 26. zač bychom se měli modliti, nevíme
— 28. vímeť, že milujícím Boha
— 14,14. vímť a ujištěn jsem v Pánu

1 Kor. 1,16. nevím, abych koho jiného křtil
— 2,11. kdo z lidí ví, co j v člověku
— 12. abychom v-ěli, kt. věci od Boha
— 3,16. zdaliž nevíte? 5, 6. (Luk. 2, 49.)
— 4, 4. ač do sebe nic nevím
— 12, 2. víte, že jste byli pohané
— 14,38. pakli kdó neví, nevěz
— 16,15. víte, že čeleď Štěpán, j. prvotiny

2 Kor. 4,14. v-ouce* že ten i nás vzkřísí
— 5, 1. víme, že byl-li by stánek zbořen
— 6. v-ouce, že dokudž pohostinu jsme
— 9, 2. vím o vaší hotovosti
— 11,11. že vás nemiluji? Bůhť ví
— 31. Bůh ví, žeť nelhu

Gal. 2,16. v-ouce, že nebývá ospravedlněn 
Ef. 1,18. abyste v-ěli, kt. by byla naděje 
Fil. 1,22. tedy nevím, co bych vyvolil
1 Tes. 5, 2. vy sami víte, že ten den Páně
2 Tim. 1,12. vím, komu jsem uvěřil
—> 3, 1. toto věz, že v posledních dnech
— 14. v-a, od kohos se naučil

Žid. 10, 34. v-ouce, že v sobě máte lepší zboží
— 13, 2. nev-ěvše, anděly ža hostě přijímali 

Jak. 1, 3. v-ouce, že zkušení viry působí trp.
— 2,20. chceš-liž v., ó člověče marný
— 4, 4. nevíte, že přízeň světa nepřítelkyně
— 14. nevíte, co zítra bude
— 5,20. věziž, že ten, kdož by odvrátil hř.

1 Petr 1,18. v-ouce, že ne porušitelnými
— 5, 9. v-ouce, že tatáž utrpení bratrstvo

2 Petr 1,14. v-a, že brzké j. složení stánku
— 3, 3. toto v-ouce, že přijdou posměvači

1 Jan 3, 2. vímeť, že když se okáže
— 5. víte, že on se okázal, aby
— 14. víme,, že jsme přeneseni ze smrti
— 5,13. abyste v-ěli, že máte věčný život
— 15. že víme, že nás slyší

víme, že máme prosby naplněné
— 18. víme, že kdož se narodil z Boha
— 19. víme, že z Boha jsme
— 20. vímeť, že Syn Boží přišel 

Juda 5. kteříž jednou již o tom víte
Zj. 2, 9. vím o skutcích tvých; 13. 3, 1.8.15.

Zj. 2,17. jméno, kt. žádný neví, než; 19, 12.
— 7,14. řekl jsem jemu: Pane, ty víš

Vědomí.
Filem. 14. bez v. tvého nechtěl jsem učiniti 

Vědomý.
Mat. 6,16. aby v-é bylo lidem, že se postí 

Vědro.
Jan 4,28. nechala tu žena v-a svého 

Vějeěka.
Iz. 30,24. píci, kt. v-ou vyčištěna bývá 
Jer. 15, 7. přetříbím je v-ou skrze brány země 
Mat. 3,12. jehožto v. v ruce jeho; Luk. 3, 17.

Věk.
1 M. 6, 9. Noé dokonalý byl za svého v-u
— 9,12. znamení smlouvy po všecky v-y

4 M. 32,13. dokudž nezahynul všecken ten v.
5M. 32, 7. považte let každého v-u 
Soud. 2,10. všecken v. ten připojén j. k otcům 

a povstal jiný v.
2 Sam.19,34. jacíž jsou dnové v-u mého
1 Kr. 3,11. neprosils za dlouhý v.; 2 Par. 1,11.
Job 8, 8. vzeptej se v-u starého
— 14, 1. člověk j. krátkého v-u

Ž. 22, 31. přičteno bude ku P. v každém v-u
— 39, 6. v. můj j. jako nic před tebou
— 71,18. v znám. uvedu rámě tvé tomuto v-u
— 89, 48. rozpomeniž se, jak kratičký v. můj 

Kaz. 1, 4. v. pomíjí a jiný v. nastává
Iz. 65,20. neb. tam žádného v v-u dětinském 
Oz. 9,12. však je zbavím v-u zmužilého
Mat. 12, 32. ani v tomto v-u ani v budoucím
— 24, 34. nepomine v. tento, až; Luk. 21, 32. 

Luk. 2,52. Ježíš prospíval moudrostí a v-em
— 20, 35. dosáhnouti onoho v-u a vzkříšeni 

Gal. 1, 4. aby nás vytrhl z tohoto v-u zlého 
Ef. 1,21. netoliko ve v-u tomto, ale i v bud.
— 2, 7. aby ukázal ve v-u budoucím
—. 4,13. v míru postavy plného v-u Kristova 

Žid. 6, 5. okusili moci v-a budoucího

Věkové.
Soud. 3, 2. aby aspoň zvěděli v. synů Izr 
Ž. 10,16. H. j. králem věčných v-ů
— 25, 6. na milosrdenství svá, kt. j. od v-ů
— 145,13. království tvé j. král. všech v-ů 

Př. 8,23. před v-y ustanovena jsem
Iz. 63, 9. H. nosil je po všecky dny v-ů
— 64, 4. čehož se od v-ů neslýchalo 

Joel 2, 2. lid, jemuž rovného nebylo od v-ů 
Luk. 1,70. skrze ústa proroků, kt. byli od v-ů 
Jan 9, 32. od v-ů není slýcháno
Sk. 14,16. za předešlých v-ů pohanů nechával
— 15,18. známáť jsou Bohu od v-ů díla 

Ef. 3,21. tomu sláva po všecky v-y v-ů
1 Tim. 1,17. králi v-ů nesmrtelnému
2 Tim, 1, 9. milosti nám dané před časy v-ů 
T it  1, 2. kt. zaslíbil před časy v-ů Bůh 
Žid. 1, 2. skrze něhož i v-y učinil
— 9,26. nyní při skonání v-ů zjeven j.
— 11, 3. že učiněni jsou v. slovem B.

Juda 25. i nyní i po všecky v-y. Amen
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Na věky.
1 M. 3, 22. jedl by i byl by živ na v.
— 6, 3. neb. se nesnadniti duch můj na v.
— 13,15. zemi dám semeni tvému až na v.

2 M. 12,24. za ustanovení tobě i synům až na v.
5 M. 23, 3. nevejdeť do shromážděni H. na v.
— 32,40. pravím: Živ jsem já na v.

Joz. 4, 7. kamenové tito na památku na v.
1 Sam. 1,22. povedu je, aby zůstalo tam na v.
2 Sam. 7,13. utvrdím trůn král. jeho až na v.;

1 Par. 17, 12. 14. 22. násl. (22, 10.)
— 16. království tvé až na v. před tebou

trůn tvůj stálý až na v.
— 29. aby trval na v. před obličejem tvým

požehnán bude dům služ. tv. na v.
1 Par. 16, 34. na v. milosrdenství jeho; 41.
— 17,27. budeť požehnaný na v.
— 29,18. zachovejž na v. snažnost takovou

2 Par. 5,13. žě na v. trvá milosrdenství jeho;
2 Par. 7, 3. 6. 20, 21. Ezd. 3, 11. 
ž. 106, 1. 107, 1. 118, 1—4. 29.

Job 20, 7. jako lejno na v. zahyne 
ž. 5,12. na v. ať plésají, když je zastírati
— 9, 8. H. na v. kraluje, připravil k soudu
— 13, 2. což se na v. zapomeneš na mne?
— 16,11. utěšení po pravici tvé až na v.
— 19,10. bázeň H. zůstávající na v.
— 21, 7. hojného požehnání až na v.
— 22,27. živo bude srdce vaše na v.
— 28, 9. pas je i vyvyš je až na v.
— 29,10. H. jsa králem na v.

30.13. na v. tě oslavovati budu
— 31, 2. nedejž mi zahanbenu býti na v.
— 33,11. rada H. na v. trvá
— 37,27. čiň dobré a bydliti budeš na v.
— 28. na v. v stráži jeho budou
— 29. na v. v ní přebývati budou

41.13. postavíš před obličejem sv. na v.
— 44,24. nezahánějž nás na v.
— 45, 3. tobě požehnal Bůh až na v.
— 48, 9. Bůh upevní je až na v.
— 15. tento Bůh j. Bůh náš na věčné v.
— 49, 9. nedovedeť toho na v.
— 20. na v. světla neuzří
— 52, 7. i tebeť Bůh silný zkazí na v.
— 55,23. aby na v. pohnut byl spravedlivý
— 72,17. jméno jeho bude na v.
— 19. požehnané jméno slávy jeho na v.
— 73,26. díl můj B. j. na v.
— 77, 8. zdali na v. zažene Bůh?
— 79, 5. na v-liž se hněvati budeš?
— 84, 5. tiť tebe na v. chváliti budou
— 85, 6. zdaliž na v. hněvati se budeš
— 89, 2. o milosrdenstvích H. na v. zpívati
— 3. na v. milosrdenství vzdělávati
— 37. símě jeho na v. bude
— 53. budiž pochválen H. na v., amen
—  92, 9. ty pak, ó Nejvyšší, že na v. jsi H.
— 93, 5. ušlechtilá svatost, H., až na v
— 100, 5. na v. milosrdenství jeho
— 102,13. ty, H., na v. zůstáváš

Ž. 103, 9. ani na v. hněvu držeti
— 104,31. budiž sláva H. na v.
— 110, 4. ty jsi kněz na v.; Žid. 7, 17.
— 111, 9. přikázal na v. smlouvu svou 
—> 10. chvála jeho zůstává na v.
—• 113, 2. od tohoto času až na v.; 115, 18.

121, 8. 125, 2. 131, 3. Iz. 9, 7. 
59, 21. Mich. 4, 7.

— 117, 2. pravda H. na v.
— 119,89. na v., ó H., slovo tvé trvanlivé
— 93. na v. se nezapom. na rozkazy tvé
— 144. spravedlnost svědectví tvých na v.
— 132,14. toť bude obydlí mé až na v.
— 133, 3. udílí požehnání i života až na v.
— 135,13. H.1 jméno tvé na v.
— 138, 8. milosrdenství tvé, H., na v.
— 146, 6. kt. ostříhá pravdy až na v.
— 10. kralovati bude H. na v.

Př. 10, 30. spravedlivý na v. se nepohne
— 12,19. rtové pravdomluvní na V.

Kaz. 1, 4. ačkoli země na v. trvá
— 3,14. cožkoli činí Bůh, to trvá na v.

Iz. 14,20. připomínáno na v. símě zlostníků
— 26, 4. doufejtež v H. až na v.

32,17. pokoj a bezpečnost na v.
— 34,10. na v. vystupovati bude dým její
— 17. až na v. dědičně ji osednou
— 40, 8. slovo Boha našeho zůstává na v.
— 51, 6. spadení mé na v. zůstane
— 8. spravedlnost má na v. zůstane
— 57,16. nebuduť se na v. nesnadniti
— 60,21. na v. dědičně obdrží zemi
— 64, 9. aniž se na v. rozpomínej na nepr. 

Jer. 17, 4. oheň, kt. až na v. hořeti bude
— 33,11. na v. milosrdenství jeho 

Pláč 5,19. ty H., na věky zůstáváš
20. proč se zapomínáš na v. na nás? 

Ez. 37,25. budou v ní bydliti až na v.
David knížetem jejich bude na v. 

—■ 26. postavím svatyni svou na v.; 28.
— 43, 7. kdežto bydliti budu na v.
— 9. budu bydliti u prostřed nich na v. 

Dan. 4, 31. živého na v. chválil jsem
6,26. Bůh živý a zůstávající na v.

— 12, 3. jako hvězdy na věčné v.
— 7. přisáhl skrze živého na v.

Mich. 7,18. kt. by nedržel na v. hněvu svého 
Zach. 1, 5. proroci zdali na v. živi jsou?
Mal. 1, 4. lidem, na nějž hněviv bude H. na v. 
Mat. 6,13. tvé j. království i moc i sláva na v. 
Mk. 3,29. nemá odpuštění na v.
— 11,14. na v. nižádný z tebe ovoce nejez 

Luk. 1,33. kralovati v domě Jákobově na v.
— 55. Abrahamovi a semeni jeho na v. 

Jan 4,14. nežíznil by na v.
— 6,51. živ bude na v.; 58.
— 8, 35. služebník nezůstává v domě na v.

Syn zůstává na v.
— 51. smrti neuzří na v.
— 10,28. nezahynouť na v., aniž jich kdo
— 11,26. kdož věří ve mne, neumřeť na v.
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Jan 12,34. slýchali, že Kristus zůstává na v.
13, 8. nebudeš ty mýti noh mých na v.

— 14,16. aby s vámi zůstal na v.
Řím. 1, 25. stvořiteli, kt. j. požehnaný na v.
— 9, 5. Kristus, Bůh požehnaný na v.
— 11, 36. jemuž sláva na v., amen
— 16,27. Bohu sláva skrze Jezukrista na v.

2 Kor. 9, 9. spravedlnost jeho zůstává na v.
— 11, 31. Bůh a Otec P. n. J., požehn. na v. 

žid. 5, 6. ty jsi kněz na v.; 7, 17. 21.
— 6, 20. jsa učiněn nejv. knězem na v.
— 7,24. tento, poněvadž zůstává na v.
— 28. ustanovilo Syna dokonalého na v.
— 10,14.. jednou obětí dokonal, učinil na v. ty
— 13, 8. J. Kr. včera i dnes tentýž j. i na v.

1 Petr 1,23. skrze * slovo Boží zůstávající na v.
— 25. slovo Páně zůstává nav.

1 Jan 2,17. kdož činí vůli Boží, tenť trvá na v.
2 Jan. 2. pro pravdu, kt. s námiť bude na v.

Na věky věků.
2 M. 15,18. H. kralovati bude na v. v-ů 
Ž. 21, 5. dal jsi mu prodlení dnů na v. v-ů

45,18. oslavovati tě b. národové na v. v-ů
— 104, 5. že se nepohne na v. v-ů
— 145, 2. chváliti jméno tvé na v. v-ů 

Iz. 30, 8. aby to zůstávalo až na v. v-ů
—• 34,10. na v. v-ů nebude, kdo by šel přes ni
— 45,17. neb. v lehkost uvedeni na v. v-ů
— 65,18. ves. se na v. v-ů z toho, což stvoř. 

Dan. 7,18. obdržeti mají království na v. v-ů 
Mich. 4, 5. choditi bud. ve jm. H. B. na v. v-ů 
Gal. 1, 5. jemuž buď sláva na v. v-ů; Fil. 4,

20. 2 Tim. 4, 18. Žid. 13, 21. 1 Petr 
4, 11. 5, 11. Zj. 1, 6.

1 Tim. 1,17. čest i sláva na v. v-ů 
Žid. 1, 8. stolice tvá, ó Bože, na v. v-ů 
Zj. 1,18. aj, živý jsem na v. v-ů
— 4, 9. tomu živ. na v. v-ů; 10. 5, 14. 15, 7.
— 5,13. čest a sláva i síla na v. v-ů
— 7,12. moc i síla Bohu našemu na v. v-ů
— 10, 6. přisáhl skrze živého na v. v-ů
— 11,15. královátiť bude na v. v-ů
— 14,11. dým muk jejich vstoupíť na v. v-ů
— 19, 3. dým její vstupoval na v. v-ů
— 20,10. budouť mučeni na v. v-ů
— 22, 5. kralovati budou na v. v-ů

Od věků na věky.
1 Par. 16, 36. požehnaný H. od v-ů až na v.;

Ž. 41, 14. 106, 48.
Neh. 9, 5. dobrořečte H. od v-ů až na v.
Ž. 90, 2. od v-ů až na v. ty jsi Bůh silný
— 103,17. milosrdenství H. od v-ů až na v.
— 145, 21. dobrořečiti jménu jeho od v-ů na v. 

Jer. 7, 7. na místě tomto od v-ů až na v.
— 25, 5. kt. dal H. vám od v-ů až na v. 

Dan. 2, 20. buď jm. B. požehn. od v-ů až na v.

Věnec.
Iz. 3,23. odejme Pán i v-e i Šlojíře 
Sk. 14,13. kněz Jupiterův přivedl býky s v-i

Věník.
1 M. 3, 7. nadělali sobě v-ů 

Věno.
1 M. 34,12. jmenujte mi v. i dary
2 M. 22,16. dáť jí v. a vezme ji za manž.; 17. 
1 Sam.18,25. není žádostiv král v-a
1 Kr. 9,16. dal město za v. dceři své

Věrně.
2 Kr. 12,15. nebo v. dělali; 22, 7.
2 Par. 20, 20. věřte v H. a stane se vám v.
Ž. 78, 37. aniž se v. měli v smlouvě jeho
3 Jan 5. v. děláš, cožkoli činíš bratřím

Věrnost.
1 Sam.26, 23. H. navratiž každému za v. jeho
1 Par. 9,22. vrátné, kt. nařídil pro jejich v.
Oz. 4, 1. není žádné v-i v této zemi 
Mat. 23,23. opouštíte soud a milosrd. a v.
Řím. 3, 3. nevěra jejich v. Boží vyprázdní? 
Gal. 5, 22. ovoce Ducha jestiť láska, v.
Tit. 2,10. ve všem v-i pravé dokazujíce 
Zj. 2,19. známť v. tvou 

Věrný.
4 M. 12, 7. kt. ve všem domě mém v. j.
1 Sam. 2, 35. vzbudím sobě kněze v-ého
— 3, 20. že Samuel j. v. prorok H.
— 22,14. kdo j. tak v. ze všech služeb, tvých 

Ž. 12, 2. vyhynuli v-í ze synů lidských
— 31, 6. nebo jsi mne vykoupil, B. silný a v.
— 78, 8. nebyl v. Bohu silnému duch jeho 

Př. 11,13. v. člověk tají věc
— 13,17. jednatel v. j. lékařství
— 14, 5. svědek v. neklamá
— 25,13. tak j. posel v. těm, kt. jej posílají
— 28,20. muž v. přispoří požehnání

Iz. 1, 21. nevěstkou učiněno to město v-é
— 26. slouti budeš městem v-ým
— 8, 2. vzal jsem sobě za svědky v-é
— 25, 1. rady tvé jsou v-á pravda
— 49, 7. klaněti se budou pro H., kt. v. j. 

Dan. 6, 4. Daniel v. byl, aniž jaký omyl 
Oz. 11,12. když Juda se svátými v. byl 
Zach. 8, 3. aby sloul Jeruzalém městem v-ým 
Mat. 24, 45. kdož j. ten služebník v.
— 25,21. služebníče dobrý a v.; 23.

Luk. 12, 42. kdo j. v. šafář a opatrný
— 16,10. kdo j. v. v mále, i ve mnoze v. j.
— 11. mamoně v-í jste nebyli
— 12. když jste v cizím v-í nebyli
— 19,17. že jsi nad málem byl v.

Jan 20, 27. nebudiž nevěřící, ale v.
Sk. 13, 34. dám vám svaté věci Davidovy v-é
— 16,15. poněvadž jste mne soudili v-ou P.

1 Kor. 1, 9. v-ť j. Bůh, skrze něhož povolání
— 4, 2. aby každý v. nalezen byl
— 17. (Timoteus) syn můj milý a v.
— 7,25. jemuž Pán dal v-ým býti
— 10,13. v-ť j. Bůh, kterýž nedopustí

2 Kor. 1,18. víť v. Bůh, že řeč naše nebyla
— 6,15. jaký díl v-ému s nevěrným?

Ef. 6, 21. Tych. v. služeb, v Pánu; Kol. 4, 7.
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Kol. 4, 9. s Onezimem, v-ým a milým bratrem
1 Tes. 5,24. v-ť j. ten, kt. povolal vás
2 Tes. 3, 3. v-ť j. Pán, kt. utvrdí vás
1 Tim. 1,12. že mne za v-ého soudil
— 15. v-áť j. tato řeč a všelijak; 4, 9.
— 3, 1. v-áť j. řeč, žádá-li kdo biskupství
— 11. manželky ať mají ve všem v-é
— 4,12. buď příkladem v-ých v řeči

2 Tim. 2, 2. svěřujž to lidem v-ým
— 11. v-áť j. tato řeč; nebo jestližeť
— 13. pakliť jsme nev-í, onť zůstává v.
— 4, 5. dokazuj toho, že jsi v. služebník 

Tit. 1, 9. pilně se přídržící v-é řeči
— 3, 8. v-áť j. řeč tato, a chciť, abys 

Žid. 2,17. v. nejv. kněz u Boha
— 3, 2. v-ého tomu, kdož jej ustanovil
— 5. Mojžíš v. byl v celém domě jeho
— 10,23. v-ť j. ten, kt. zaslíbil; 11, 11.

1 Petr 4,19. jakožto v-ému stvořiteli ať porouč. 
1 Jan 1, 9. v-ť j. Bůh a spravedlivý 
Zj. 2,10. budiž v. až do smrti
— 17,14. Beránek i ti, kt. jsou s ním, v-i
— 21, 5. jsou tato slova v-á a pravá; 22, 6.

Věření.
Luk. 24,25. zpozdilí k v. tomu, což mluv. pror.

Věřící.
ž. 31,24. ostříhá v-ích H.
Mat. 18, 6. kdo by pohoršil jednoho z malič

kých v-ích ve mne; Mk. 9, 42.
Mk. 9,23. všeckoť j. možné v-ímu
Jan 7,39. to řekl o Duchu, kt. měli přijití v.
Sk. 2,44. všickni v. byli pospolu
— 4,32. množství v-ích bylo jedno srdce
— 11,21. veliký počet v-ích obrátil se ku P.
— 19,18. mnozí z v-ích přicházeli
— 21,20. mnoho tisíců Židů v-ích

Řím. 1,16. moc Boží k spasení každému v-imu
— 3,22. ke všem a na všecky v.
—• 4,11. otcem všech v-ích v neobřízce
— 10, 4. k ospravedlnění všelikému v-imu 

1 Kor. 1,21. skrze bláznové kázáni spasiti v. 
Gal. 3,22. aby zaslíbení dáno bylo v-ím 
Ef. 1,19. velikost moci jeho k nám v-ím
1 Tes. 1, 7. jste učiněni přiklad všem v-ím
— 2,13. kt. i dílo své působí ve vás v-ích

2 Tes. 1,10. aby ukázal se ve všech v-ích
1 Tim. 4,10. kt. j. ochránce všech, zvláště v-ích
— 5,16. má-liť kdo v. neb která v. vdovy
— 6, 2. kt. mají pány v.

Tit. 1, 6. dítky maje v.
žid. 10,39. jsme v. k získáni duše 
1 Petr 2, 7. (ten kámen) vám v-ím j. poctivost
1 Jan 5, Í3. tyto věci psal jsem vám v-ím ve jm.

Věřitel.
5M. 15, 2. každý v., kt. rukou svou půjčil
2 Kr. 4, 1. teď v. přišel, aby vzal syny mé
— 7. prodej ten olej, a spokoj v-é svého 

Iz. 50, 1. kdo j. z v-ů mých?
Luk. 7,41. dva dlužníky měl nějaký v.

Věřiti.
1 M. 45,26. slyšev to, nev-il jim

2M. 4, 5. aby v-ili, že se ukázal tobě H.
— 14,31. v-li Hospodinu i Mojžíšovi 

4M. 14,11. dokud nebudou mi v.?
— 20,12. že jste mi nev-ili, neuvedete

1 Kr. 10, 7. jsem nechtěla v. řečem, až jsem
2 Par. 20,20. v-te v H. Boha svého, v-te prorok. 
Job 15,22. nev-í, by se měl navrátiti z temn.
— 31. nev-í, že v marnosti j., jenž bloudí
— 29,24. žertoval-li jsem s nimi, nev-ili 

ž. 27,13. bychť nev-U, že užívati budu
— 42, 9. v-ím však, žeť mi udělí ve dne H.
— 78,32. nev-ili předivným skutkům jeho
— 106,12. ačkoli v-ili slovům jeho a zpívali

24. nev-íce slovu jeho
Př. 14,15. hloupý v-í každému slovu
—- 26,25. když se ochotný ukáže, nevěř mu

Iz. 7, 9. jestliže nev-íte, jistě že neostojíte
— 28,16. kdo v-í, nebudeť kvapiti

Jer. 12, 6. nevěř jim, byť mluvili přátelsky
— 40,14. nev-il jim Godoliáš 

Dan. 6,23. nebo v-il v Boha svého 
Mat. 9,28. v-íte-li, že to mohu učiniti?
—  21,22. zač byste prosili v-íce; Mk. 11, 24. 
—> 25. proč jste nev-ili jemu?
— 32. přišel k vám Jan, a nev-ili jste mu

aniž jste usmyslili sobě, abyste v-ili
— 24,23. aj, tutoť j. Kr.! nevěřte; Mk. 13,21.
— 26. aj, v skrýších jest, nev-te

Mk. 1,15. čiňte pokání a v-te evangelium
— 5,36. neboj se, toliko věř! Luk. 8, 50.
— 9,23. můžeš-li tomu v.?
— 24. v-ím, Pane, spomoz nedověře mé
— 16,13. ani těm nev-ili (učedlníci)

Luk. 8,12. aby nev-íce, spaseni nebyli
— 13. ti na čas v-í a v čas pokušení
—  50. věř toliko, a zdrávať bude

24, 41. když oni ještě nev-ili pro radost
Jan 1,12. kt. v-í ve jméno jeho
— 51. žeť jsem řekl: Viděl js. tebe, v-íš
—  3,12. zemské věci mluvil jsem a nev-íte
—  3f 15. aby, kdož v-í v něho, nezahynul; 16.
— 18. kdož v-í v něho, nebude odsouzen

kdož nev-í, jižť j. odsouzen
— 36. kdož v-í v Syna, máť život věčný
— ^4,21. ženo, věř mi, žeť jde hodina 
—> 42. již ne pro tvé vypravov. v-ime
— 5,24. kdož v-í tomu, kt. mne poslal
—  38. kt. on poslal, tomu vy nev-íte
— 44. kterak vy můžete v., chvály
— 46. byste v-ili Mojžíšovi, v-ili byste i
— 47. poněvadž jeho písmům nev-íte
— 6,29. abyste v-ili v toho, kt. on poslal
— 30. abychom viděli a v-ili tobě?
— 35. kdož v-í ve mne, nebude žízniti
—  36. anobrž viděli jste mne, a nev-íte
— 40. kdo vidí Syna a v-í v něho

47. kdož v-í ve mne, máť život věčný
—  64. jsouť někteří z vás, ježto nev-í
—  7, 5. ani bratři jeho nev-ili v něho
— 38. kdož v-í ve mne, řeky z břicha
— 8,24. jestliže nebudete v., že já jsem
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Jan 8, 46. proč vy mi nev-íte?
— 9,18. nev-ili Židé, by slepý býval
— 35. v-íš-liž ty v Syna Božího?
— 36. i kdož j., Pane, abych v-il v něho?
— 38. a on řekl: V-ím, Pane, a klaněl se
— 10,25. pověděl jsem vám a nev-íte
— 26. nev-íte, nebo nejste z ovcí mých
— 37. nečiním-li skutků Otce sv., nev-te
— 38. byste mně nev-ili, skutkům v-te

abyste v-ili, že Otec ve mně j. a já
— 11,25. kdo v-i ve mne, živ bude
— 26. kdož v-í ve mne, neumře na věky

v-íš-li tomu?
— 40. budeš-li v., uzříš slávu Boži
— 42. aby v-ili, že jsi ty mne poslal
— 12,36. dokud světlo máte, v-te v světlo
— 44. kdo v-í ve mne, ne ve mneť v-í
— 46. aby žádný, kdož v-í ve mne, ve tmě
— 47. slyšel-liť by slova má a nev-il by
— 14, 1. v-íte v Boha, i ve mne v-te
— 10. nev-íš, že já v Otci a Otec ve mně?
— 11. v-tež mi, že jsem já v Otci

pro ty samy skutky v-te mi
— 12. kdož v-í ve mne, skutky činiti
— 16, 9. z hříchu, že nev-í ve mne
— 19,35. pravé věci praví, abyste vy v-ili
— 20, 31. abyste v-ili, že Ježíš j. Kristus

abyste v-íce život měli 
Sk. 8,37. v-íš-li celým srdcem, slušíť

v-ím, že Ježíš Kristus j. Syn B.
— 13,39. skrze tohoto, každý kdož v-í, bývá
— 14, 9. vida, an v-í, že uzdraven bude
— 15,11. skrze milost P. J. Krista v-íme
— 16, 31. věř v Pána J. Kr. a b. spasen
— 26,27. v-íš-li, králi Agrippo, prorokům?

vím, že v-íš
— 27,11. setník více v-il spr. lodi a marináři
— 25. věřím Bohu, že se tak stane, jakž 

Him. 4, 5. kdož v-í v toho, kt. spravedl. činí
— 6, 8. v-ímeť, že spolu s ním také bud.
— 10,11. kdož v-í v něj, nebude zahanben
— 14, 2. někdo v-í, že může jisti všecko

1 Kor. 11,18. a poněkud tomu v-ím
— 13, 7. láska všemu v-í, všeho se naděje
— 14,22. jsou za div ne těm, kt. v-í, ale nev.

2 Kor. 4,13. i myť v-íme, protož i mluvíme 
Fil. 1,29. abyste netoliko v něho v-ili
1 Tes. 4,14. jakož v-íme, že Ježíš umřel a
2 Tes. 2,11. pošle B. dílo podvodů, aby v-ili lži 
žid. 11, 6. přistupující k Bohu v. musí
— 11. Sára v-ila, že j. věrný ten, kt. zasl.
— 13. nevzavše zaslíbeni, jim v-ili 

Jak. 2,19. ty v-íš, že j. jeden Bůh
i ďáblové tomu v-í, avšak třesou se

1 Petr 1, 8. kt. nevidouce, avšak v něho v-íce
— 21. kt. skrze něho v-íte v Boha
— 2, 6. v kt. kdokoli v-í, nebude zahanb.

1 Jan 3,23. abychom v-ili jménu Syna jeho
— 4, 1. ne každému duchu věřte
— 5, 1. kdož v-í, že Ježíš j. Kr., z Boha
— 5. kdož v-í, že Ježíš j. Syn Boží

1 Jan 5,10. kdož v-í v Syna Božího, máť
kdo nev-í Bohu, lhářem jej učinil

— 13. a abyste v-ili ve jm. Syna Božího
Věštec.

3 M. 19,31. neobracejte se k hadačům a v-ům
— 20, 6. duše, kt. by se obrátila k v-ům

5 M. 18,10. nebude nalezen v tobě v.
— 14. národové ti v-ů poslouchají

1 Sam.28, 3. Saul vyplénil v-e; 9.
2 Kr. 23,24. v-e a hadače vyplénil Joziáš
Iz. 8,19. dotazujte se na hadačích a v-ích 
Mich. 3, 7. budou se styděti ti v-i 
Zach. 10, 2. v-i prorokují faleš

Věští.
3M. 20,27. muž neb žena ducha v-ího umrou 

Větrový.
2 Sam.22,11. spatřín j. na peří v-ém 
ž. 104, 3. kt. vznáší se na peří v-ém 

Vetřícek polední.
Pis. 4,16. přijď v-u, prověj zahradu mou

Větší.
1 M. 1,16. světlo v., aby správu nade dnem
— 4,13. v-ť nepravost má, než aby mi
— 25,23. v. sloužiti bude menšímu

2 M. 18,11. v. j. H. nade všecky bohy
— 22. což bude v-ího, vznesou na tebe
— 23, 2. aby se uchýlil po v-ím počtu

3 M. 25,16. čím více let, tím v. placeni bude 
4M. 26,54. v-ímu počtu v. dědictví dáš 
5M. 7,17. v. jsou národové tito nežli já
— 25,13. nebudeš míti kamene v-ího a
— 14. aniž b. míti korce v-ího a menšího

1 Sam.14,30. nebyla-liž by se stala v. porážka
2 Sam.13,15. v. byla nenávist než milost
2 Par. 2, 5. Bůh náš v. j. nade všecky bohy

28,22. tím v. převrácenost páchal proti H.
— 32, 7. v-ť j. s námi, než s ním 

Job 33,12. v. j. Bůh nežli člověk 
Př. 20, 6. v. díl honosí se účinností
Iz. 56,12. jako dnešní den, nýbrž v. a mnohem 
Dan. 7,20. byl na pohledění v. roh 
Ag. 2,10. v. bude sláva domu tohoto 
Mat. 9,16. v. by díra byla; Mk. 2, 21.
— 11,11. nepovstal v. nad J. Kř.; Luk. 7, 28.

nejmenší v království nebeském v. 
nežli on

— 12, 6. v. j. tuto nežli chrám
— 13> 32. v. j. nežli jiné byliny
— 23,17. což j. v-ího, zlato-li či chrám?
— 19. co j. v-ího, dar-li či oltář?

Mk. 9,34. kdo by z nich byl v.
Luk. 7,28. v-ího proroka nad Jana Kř. není
— 12,18. zbořím stodoly své a v-ích nastav.
— 22,27. kdo v.? kt. sedí, čili kt. slouží?

Jan 1,51. v. věci nad tyto uzříš
4,12. zdaliž jsi ty v. nežli Jákob?

— 5,20. v. nad to ukáže jemu skutky
— 36. mám v. svědectví než Janovo
— 8, 53. jsi ty v. otce našeho Abrahama
— 10,29. Otec můj v. j. nade všecky
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Jan 13,16. není služebník v. nad pána; 15, 20.
ani posel v. nežli ten, kdož jej

— 14,12. v. nad ty činiti bude
— 28. Otec v. j. nežli já
— 15,13. v-ího milováni žádný nemá
— 20. neníť služebník v. nežli pán jeho
— 19,11. kdo mne tobě vydal, v-ť hřích má 

Sk. 27,20. bouře vždy v. nastávala
Řím. 9,12. v. sloužiti bude menšímu
1 Koř. 12,23. těm v. poctivost činíme
— 14, 5. v. j. ten, kt. prorokuje

Žid. 6,13. neměl skrze koho v-ího přisáhnouti
— 16. lidé skrze v-ího přisahají
— 9,11. skrze v. a dokonalejší stánek
— 11,26. v. zboží pohaněni Kristovo

2 Petr 2,11. andělé, jsouce v. v síle a moci
1 Jan 3,20. Bůh j. v. nežli srdce naše
— 4, 4. v-ť j. ten, kt. ve vás, nežli ten

Zj. 2,19. skutky tvé poslední v. nežli první

Větvička.
Ez. 17,22. mladou v-u ulomím, a štípím

Větvoví.
3 M. 23,40. .naberouce sobě v. ze stromů
Ez. 19,11. vyvýšil se nad prostředek hust. v.
— 31, 3. Assur cedr, v-ím zastěňující

Vězeň.
1 M. 39,20. místo, kdež v-ové král. seděli
— 40, 3. y němž Jozef v-ěm byl

2 M. 12,29. pobil H. až do prvorozeného v-ě
1 Par. 3,17. synové Jekoniáše v-ě
Job 3,18. (tamť) i v-ové pokoj mají 
ž. 68, 7. Bůh vyvodí v-ě z okovů
— 19. jaté jsi vedl v-ě; Ef. 4, 8.
— 69,34. H. v-i svými nezhrzí
— 79,11. vstupiž před obl. tvůj lkáni v-ů
— 102,21. aby vyslyšel vzdychání v-ů
— 146, 7. H. vysvobozuje v-ě

Iz. 10, 4. by nemusila sklonití se mezi v-i
— 24,22. jako shrom. bývají v-ové do žaláře
— 42, 7. abys vyvodil ze žaláře v-ě
— 49, 9. abys řekl v-ům: Vyjděte
— 61, 1. v-ům otevření žaláře

Pláč 3,34. aby kdo potíral v-ě, (Pán nelibuje) 
Zach. 9,11. vypustil jsem v-ě tvé z jámy
— 12. ó v-ové v naději postavení 

Mat. 27,15. obyčej propouštěti lidu v-ě
— 16. měli v ten čas v-ě znamenitého 

Mk. 15, 6. propouštíval jim jednoho z v-ů 
Sk. 16,25. zpívali tak, že je slyšeli v-ové
— 27. domnívaje se, že v-ové utekli
— 23,18. v. Pavel zavolav mne, prosil
— 25,27. poslati v-ě a pře jeho neoznámiti
— 27, 1. Pavel i někteří jiní v-ové
— 42. radili, aby v-ě zmordovali
— 28,16. setník dal v-ě v moc hejtmanu 

Ef. 3, 1. já Pavel v. Krista Ježíše
— 4, 1. prosímť vás já v. v Pánu

2 Tim. 1, 8. nestyď se za mne, v-ě jeho 
Filem. 1. Pavel, v. Krista Ježíše; 9.
Žid. 13, 3. pomněte na v-ě

Vězení.
1 M. 40, 4. a byli drahně dni u v.
— 15. pročež by mne do v. dali 
—> 41,10. Farao dal mne do v.
— 42,16. vy pak u v. zůstaňte

3 M. 24,12. dali jej do v.; 4 M. 15, 34.
2 Par. 16,10. Aza dal proroka do v.
Ž. 85, 2. přivedls z v. Jákoba
— 106, 46. kt. je u v. drželi

Iz. 24,22. zavříni budou u v. (králové)
Jer. 20, 2. dal Jeremiáše do v.; 37, 15.

3. vyvedl Paschur Jeremiáše z v.
— 52,11. dal Sedechiáše do v. až do smrti 

Mat. 11, 2. Jan uslyšev ve v. o skutcích 
Mk. 15, 7. Barabáš se svárlivými ve v.
Sk. 20,23. že v. a soužení mne očekávají
— 23,29. pro kt. by byl hoden smrti neb v.
— 24,27. Felix nechal Pavla ve v.; 25, 14.
— 26, 31. nic hodného v. nečiní člověk tento

2 Kor. 11,32. chtěje mne do v. vzíti
Fil. 1, 7. vás v srdci mám i ve v. svém

13. že v. mé pro Krista rozhlášeno j.
— 14. spolehše na v. mé, hojnější smělost
— 16. že mi k v. mému soužení přidádí 

Kol. 4, 3. pro něž i ve v. jsem
— 18. pamatujtež na mé v.

2 Tim. 2, 9. v kt. protivenství trpím, až i v.
slovo Boží není u v.

Filem. 10. kt. jsem zplodil ve v. svém
— 13. aby mi posluhoval místo tebe ve v. 

žid. 10, 34. i v. mého čitelní jste byli
— 11, 36. jiní posměchy trápeni, ano i v-ími 

Zj. 2,10. uvržeť ďábel některé z vás do v.
9,14. čtyři anděly u v. při veliké řece

— 13,10. kdo do v. povede, do v. půjde
Vězeti.

1 M. 22,13. skopec za ním v-el v trní 
2Kr. 3, 3. v hříších Jeroboáma vždy v-el 
Job 6, 4. střely Všemohoucího vězí ve mně

Věž, věže.
1 M, 11, 4. vystavějme sobě město a v-i
— 5. sstoupil H., aby viděl město a v-i

39,20. pán dal jej do v-e žalářné; 40, 3.
— 40, 3. do v-e žalářné v místo, v němž Jozef 

Soud. 9, 51. byla v. pevná uprostřed města
2 Kr. 17, 9. od v-e strážných až do města; 18, 8.
2 Par. 26, 9. vzdělal Uziáš v-e v Jeruzalémě
— 10. vystavěl v-e na poušti 

Neh. 3,27. naproti v-i veliké a vysoké 
Ž. 48,13. sečtěte v-e jeho (Siona)
— 61, 4. pevná v. před tváří nepřítele 

Př. 18,10. v. pevná j. jméno Hospodinovo 
Pis. 4, 4. hrdlo tvé j. jako v. Davidova
— 7, 4. nos tvůj v-e Libánská patřící k D.
— 8,10. prsy mé jako v-e

Iz. 2,15. (den H.) na všelikou v-i vysokou
— 30,25. v den porážky, když padnou v-e
— 32,14. v-e obráceny budou v jeskyně 

Jer. 6,27. dal jsem tě za v-i v lidu tvém 
Ez. 26, 9. v-e tvé poboří nosatci svými 
Mich. 4, 8. ty, v-e bravná, bašto dcery Siónské
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Mat 21,33. hospodář, kt. ustavěl v-i; Mk. 12,1. 
Luk. 13, 4. na kt. upadla v. v Siloe a zbila j.
— 14,28. kdo z vás j., chtéje stavětí v-i

Vcházející.
Zach. 8,10. ani v-mu nebylo pokoje 
žid. 6,19. v. až do vnitřku za oponu 

Vcházení.
1 Sam.29, 6. líbí se mi vycházení i v. tvé
2 Sam. 3,25. aby vyšpehoval vycház. i v. tvé
2 Kr. 16,18. v. královské odjal od domu H-ova
1 Par. 9,19. otcové, kt. ostříhali v.
Iz. 37,28. vycházení i v. tvé znám 
Ez. 42, 9. bylo v. od východu
— 43,11. způsob domu, též v. jeho
— 44, 5. přilož srdce své k v. do domu

Vcházeti.
1M. 6, 4. v-eli synové B. k dcerám lidským
— 9, 9. já v-ím v smlouvu svou s vámi
— 23,10. přede všemi, kt. v-ejí do brány
— 49, 6. do rady jejich nev-ej duše má

2 M. 28,29. když v. bude do svatyně
— 30. když (Aron) v. bude před H.
— 35. když v. i vycházeti bude; 2 Kr. 11, 8.

3 M. 16,17. když v-í k očišťování do svatyně
4 M. 27,17. kt. by vycházel a v-el před nimi 
5M. 11,10. země, do kt. ty již v-íŠ
— 28, 6. požehnaný budeš v-eje i vych.
— 19. zlořečený budeš v-eje i vych.
— 31, 2. nemohuť již vycházeti a v.

Joz. 6, 1. žádný tam (do Jericha) nev-el 
Soud. 13, 5. břitva ať nev-í na hlavu jeho 
2 Sam. 6,16. když truhla H. v-ela do města
1 Kr. 6,31. kudy v-eli do svatyně svátých
— 14,12. když v. budeš do města, umře

2 Kr. 5,18. když vchází pán můj do chrámu
Remmon

ž. 100, 4. v-ejte do bran jeho s díkčiněním
— 118, 20. tať j. brána H., kt. spravedl. v-ejí
— 121, 8. H. ostříhati tě bude, když v. budeš
— 143, 2. nev-ej v soud se služebníkem

Př. 2,19. kteřížkoli v-ejí k ní, nenavrac. se
— 6, 29. tak kdož v-í k ženě bližního
— 21,22. do města silných v-í moudrý
— 23,10. na pole sirotků nev-ej
— 25, 8. nev-ej v svár kvapně

Ez. 26,10. když on v. bude do bran tvých
— 43, 4. když sláva Boží v-ela do domu 

Am. 2, 7. syn i otec v-ejí k jedné a též 
Abd. 11. cizozemci v-eli do bran jeho
— 13. nev-ej do brány lidu mého 

Mat. 7,13. v-ejte těsnou branou
mnoho těch, kt. v-ejí skrze ni

— 8, 5. když ^-el Ježíš do Kafarnaum
— 10, 5. do měst Samaritánských nev-ejte
— 12. v-ejíce do domu, pozdravte ho
— 15,11. ne to, což v-í v ústa; 17.
— 23,13. sami tam nev-íte a těm

kt. by chtěli, v. nedopouštíte 
Mk. 6, 56. kamžkoli v-el do městeček
— 7,18. což do člověka v-í

Mk. 7,19. nev-í v srdce jeho, ale v břicho
— 9,25. nev-ej více do něho

Luk. 9,34. báli se, když onino v-eli do oblaku
— 11,52. těm, kt. v-eli, zbránili jste
— 13,24. snažujte se v. těsnou branou
— 22,10. když v. budete do města

Jan 10, 1. kdož nev-í dveřmi ale v-í jinudy
— 2. ale kdož v-í dveřmi, pastýř j.

2id. 4, 3. v-íme v odpočinutí my, kt. uvěřili
— 9,25. jako nejv. kněz v-el do svatyně

Více.
1 M. 5,24. Enoch nebyl v. vidin
— 8,21. nebudu v. zlořečiti zemi

aniž budu v. biti všeho
— 17, 5. aniž v. slouti bude jm. tvé Abram
— 29,30. a miloval ji v. než Líu
— 32,28. v. nazýváno jm. tvé Jákob; 35, 10.
— 43,34. Beniaminovi dostalo se pětkrát v.
— 48,19. bratr jeho mladší v. poroste

2 M. 1,12. čím v. trápili jej, tím v. rostl
tím se v. rozmáhal

— 16,17. nasbírali jiní v., jiní méně
— 30,15. bohatý nedá v., a -chudý nedá méně
— 36, 5. mnohem v. přináší lid

5 M. 7, 7. ne proto, že by vás v. bylo nad jiné
— 10,16. protož šije své nezatvrzujte v.

1 Sam. 2, 3. nemluvtež již v. hrdě
— 29. v-s ctil syny své nežli mne

2 Sam. 7,20. což již v. má mluviti David
— 19, 43. v Davidovi máme v. nežli vy

1 Kr. 18,25. poněvadž j. vás v.
2 Kr. 6,16. mnohem v. jich s námi j.
— 10,18. Jéhu bude mu v. sloužiti

2 Par. 25, 9. máť H. mnoh. v. nad to, což by dal
Neh. 13,21. učiníte-li to v., vztáhnu ruku
Job 7,10. aniž ho již v. pozná místo jeho
— 34, 32. neučiním toho v.
— 39, 35. ale nebudu v. přidávati
— 42,12. požehnal H. Jobovi k posledku v. 

ž. 39, 3. bolest má v. zbouřena jest
— 14. bych se odebral, a již zde v. nebyl
— 52, 5. miluješ zlé v. než dobré
— 69, 5. v. j. těch, kt. mne nenávidí
— 71,14. vždy v. a v. tě chváliti budu
— 139,18. v. jest jich než písku

Iz. 1, 5. čím v. biti býváte, tím v. se
— 2, 4. nebudou se v. učiti boji; Mich. 4,3.
— 54, 1. v. bude synů opuštěné 

Jer. 33,24. jako by nebyl v. národem 
Ez. 26,14. nebudeš vystaven v.
Oz. 4, 7. čím se v. rozmohli, tím v. hřešili
— 10, 1. čím v. mívá ovoce svého, tím v.
— 11, 2. oni tím v. ucházeli před nimi 

Jon. 1,11. moře vždy v. a v. bouřilo se; 13. 
Zach. 13, 3. prorokoval-li by někdo v., řeknou 
Mal. 2,15. ačkoli ještě v. ducha měl
Mat. 5, 37. což nad to v. j., to od zlého j.

47. což v. činíte?
— 6,25. zdaliž není život v.? Luk. 12, 23.
— 10,37. kdo miluje otce neb matku v.

syna neb dceru v. nežli mne
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Mat. 11, 9. i v. nežli proroka; Luk. 7, 26.
— 12,41. v-ť nežli Jonáš tuto; Luk. 11, 32.
— 42. v-ť tuto nežli Šalomoun; Luk. 11,31.
— 18,13. že se raduje nad ní v., než nad 99
— 20,10. domnívali se, že v. vezmou
— 21,36. poslal služebníků v. než prvé
— 23,15. dvakrát v. nežli jste sami
— 25,29. bude dáno a bude v. miti
— 26,53. v. nežli dvanácte houfů andělů
— 27,23. oni pak křičeli: Ukřižován buď 

Mk. 9,25. nevcházej v. do něho
— 10, 48. ale on mnohem více volal
— 12,43. chudá vdova v. uvrhla; Luk. 21, 3. 

Luk. 3,13. nic v. nevybírejte, mimo to, což
— 5,15. rozhlašovala se v. řeč o něm
— 7, 42. který z nich v. bude jej milovati?
— 43. mám za to, že ten, kt. v. odpustil
— 9,13. nemámeť víc než 5 chlebů a 2 r.
— 15,19. aniž j. hoden v. slouti synem tvým
— 18,30. aby nevzal v tomto času mnohem v.
— 39. slepý mnohem v. volal
— 22,16. žeť ho již v. nebudu jisti

Jan 3,19. milovali lidé v. tmu nežli světlo
— 4, 1. Ježíš v. učedlníků činil
— 5,14. zdráv jsi učiněn, nikoli v. nehřeš
— 7, 31. zdali (Kristus) v. divů činiti bude
— 12, 43. milovali slávu lidskou v. než B.
—  21,15. miluješ-li mne v. než tito?

Sk. 4,17. aby se to v. nerozhlašovalo
— 19. abychom vás v. poslouchali než B.
— 5,14. vždy v. se rozmáhalo množství
— 29. v. sluší poslouchali Boha než lidi
— 25,24. takový nemá v. živ býti 

ííím. 3, 1. což tedy má v. Žid?
— 12, 3. aby nesmyslil v. než sluší
— 14,13. nesudmež tedy V. jedni druhých 

Ef. 4,14. abychom již v. nebyli děti
— 28. kdo kradl, již v. nekraď

Fil. 1, 9. aby láska vaše ještě v. a v. se
1 Tes. 4, 1. abyste se rozhojnili v.
2 Tím. 3, 9. nebudouť v. průchodu míti 
Filem. 21. že i v. než pravím, učiníš 
žid. 10,25. a to tím v., čím v. se ten den
— 13,19. tím pak v. prosím vás, abyste to 

Zj. 7,16. nebudouť lačněti v. ani žízniti v.
— 18, 23. světlo svíce neb. v tobě v. svítiti

21, 4. smrti již v. nebude ani kvíleni
Víčka.

Job 16,16. na v-ách mých stín smrti j.
Ž. 11, 4. v. H. zkušují synů lidských
— 132, 4. aniž dám v-ám svým zdřimati 

Př. 4,25. v. tvá ať přímě hledí před tebou
— 6, 4. nedej zdřimati v-ám svým
— 25. nechať tě nejimá v-y svými
— 30,13. v. jeho jsou vyzdvižena 

Jer. 9,18. aby v. naše oplývala vodou

Vídati.
Ž. 31,12. kt. mne v-ají vně, utikaji
— 107,24. tiť v-ají skutky H-ovy

Kaz. 6, 5. ani slunce nev-á (nedochůdče)
Iz. 66, 8. kdo v-al co podobného?

Iz. 66,19. neslých. o mně, aniž v-ali slávy mé
Ez. 13, 6. v-ají marnost a hádání lživé; 9.
— 8. že mluvíte marnost a v-áte lež
— 23. nebudete v. marnosti

Joel 2,28. mládenci viděni v. b.; Sk. 2, 17.
Mat. 9, 33. nikdy nic nebylo v-áno takového
— 25,37. Pane, kdy jsme tě v-ali lačného?

1 Kor. 2, 9. čeho oko nev-alo ani ucho nesl.
Zj. 11, 9. v. budou těla mrtvá (2 svědků)

Vidění.
1 M. 15, 1. slovo H. k Abrahamovi u v.
— 16,13. ty jsi silný Bůh v.
— 46, 2. mluvil Bůh Izraelovi u v.

2M. 3, 3. řekl Mojžíš: Spatřím v. toto veliké
4 M. 12, 6. já H. u v; ukáži se jemu
— 8. mluvím s ním, ne u v. ani v zaviň.
— 24, 4. kterýž v. Všemohoucího vidi

1 Sam. 3, 1. aniž bývalo v. zjevného
— 15. ostýchal sé oznámiti Eli toho v.

2 Sam. 7,17. podlé všeho v. tohoto mluvil Nátan
2 Par. 9, 29. u v-ích Jaaddy proroka
Job 4,13. v přemyšlováních z v. nočních
— 7,14. v-ími děsíš mne
— 20, 8. uteče jako v. noční
— 33,15. skrze sny u v. nočním

Ž. 89,20. mluvě u v. k svátému svému
Př. 29,18. když nebývá v., rozptýlen lid
Iz. 1, 1. v. Izaiáše, syna Amosova
— 11, 3. nebude podlé v. očí svých souditi
— 21, 2. v. tvrdé j. mi ukázáno
— 28, 7. bloudí u v.
— 30,10. říkají vidoucím: Nemívejte v.

Jer. 14,14. v. lživé prorokují vám
— 23,16. v. srdce svého mluví, ne z úst H. 

Pláč 2, 9. proroci její nemívají v. od H-a 
Ez. 1, 1. viděl jsem v. Boži
— 7,26. budou hledá ti v. od proroka
— 8, 3. do Jeruzaléma u v-ích Božích
— 11,24. odešlo ode mne v.
— 12,22. prodlí se dnové a zahyne všeliké v.
— 24. nebude žádného v. marného
— 13, 7. zdaliž v. marného nevídáte?
— 43, 3. v. podobná v. při řece Chebar 

Dan. 1,17. Danielovi dal, aby rozuměl v.
2,19. Danielovi u v.; 4, 7. 10. 7, 1. 8, 1. 2.

— 8,16. Gabrieli, vylož tomuto v. to; 26.
— 17. v času uloženém v. se naplní
— 9,21. Gabriel, kt. jsem viděl v tom v.
— 10, 1. toho slova smysl zjeven u v.
— 14. nebo ještě v. (bude) o těch dnech 

Oz. 12,10. já abych v. mnoho ukazoval?
Joel 2,28. mládenci v. vídati budou; Sk. 2,17.
Abd. 1. v. Abdiášovo
Ab. 2, 3. ještě do jistého času bude v.
Zach. 13, 4. se budou styděti, každý za v. své
Mat. 17, 9. žádnému nepravte tohoto v.
Luk. 1,22. srozuměli, že v. viděl v chrámě
— 4,18. poslal mne zvěstovati slepým v.
— 24,23. že v. andělské viděly

Sk. 9,10. řekl jemu Pán u v.: Ananiáši!
— 12. Saul viděl u v. muže, Ananiáše
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Sk. 10, 3. (Kornelius) viděl u v. anděla
— 11, 5. viděl jsem u vytržení mysli v.
— 12, 9. domníval se, že by v. viděl
— 16, 9. ukázalo se Pavlovi v noci v.
— 18, 9. řekl Pán v noci u v. Pavlovi
— 26,19. nebyl jsem nevěřící nebeskému v.

2 Koř. 5, 7. skrze víru chodíme, ne skrze v.
— 12, 1. přišel bych k v-ím a zjevením 

Zj. 9,17. viděl jsem koně u v.
VidětL

1 M. 1, 4. v-ěl Bůh světlo, že bylo dobré
— 10. v-ěl Bůh, že to bylo dobré
— 31. v-ěl B. vše, což učinil
— 3, 6. viduci žena, že dobrý j. strom
— 6, 2. v-ouce synové Boží dcery lidské
— 12. v-ěl Bůh zemi, a aj, porušena
— 7, 1. nebo jsem tě v-ěl spravedlivého
— 13,15. všecku zemi, kt. v-íš, tobě dám
— 16,13. zdaliž nev-ím po tom, kt. mne v-ěl?
— 29,32. jistě v-ěl H. trápení mé; 31, 42.
— 31, 2. v-ěl tvář Lábanovu, a aj, nebyla
— 32,30. nebo jsem v-ěl Boha tváří v tvář
— 33,10. poněvadž jsem v-ěl tvář tvou

jako bych v-ěl tvář Boží
— 42,21. v-ěli jsme soužení duše jeho
— 44,23. nepokoušejte se v. tváři mé
— 46, 30. nechť umru, když j. v-ěl tvář tv.
— 48,10. nemohl dobře v. (Izrael)
— 49,15. v-a odpočinutí, že j. dobré
— 50,15. v-ouce bratří Joz., že umřel otec

2 M. 3, 7. zřetelně v-ěl jsem trápení
4,14. v-a tebe, radovati se b. v srdci sv.

— 31. že v-ěl souženi jejich
— 10, 6. čehož nev-ěli otcové tvoji
— 23. aniž v-ěl jeden druhého
— 19,21. ať se nevytrhují k H., chtějíce ho v.
— 24,10. a v-ěli Boha Izraelského
— 11. ačkoli v-ěli Boha, a potom jedli
— 32, 9. v-ěl jsem lid tento, a aj; 5 M. 9,13.
— 33,10. všecken lid v-a sloup oblakový
— 20. nebudeš moci v. tváři mé

3 M. 14, 37. v-a ránu tu, dá zavříti dům ten
— 20,17. v-ěl by hanbu její

4 M. 14,22. všickni ti, kt. v-ěli slávu mou
5 M. 4,28. bohům, ježto nev-í ani slyší 
Joz. 5,13. Jozue v-ěl, an muž stojí naproti 
Soud. 6,22. proto-liž jsem v-ěl anděla H.
— 13,22. jistě zemřeme, nebo jsme B. v-ěli

1 Sam.15, 35. potom více Samuel nev-ěl Saule
— 28,13. neboj se! Což jsi pak v-ěla?

bohy jsem v-ěla vystupující
1 Kr. 10,24. žádostiví byli v. tvář šalom.
— 22,17. v-ěl jsem lid Izr. rozptýlený
— 19. v-ěl jsem H. sedícího; 2 Par. 18,18.

2 Kr. 6,17. otevři oči jeho, aby v-ěl; 20.
— 13, 4. H. v-ěl trápení Izraelské; 14, 26.
— 20, 5. v-ěl jsem slzy tvé; Iz. 38, 5.
— 22,20. aby nev-ěly oči tvé ničeho toho zlé

ho; 2 Par. 34, 28.
— 23,24. ohavnosti, což jich bylo v. v zemi 

Job 3,16. nemluvňátka, kt. světla nev-ěla

Job 6,19. to v-ouce houfové jdoucích z T.
— 8,18. řka: Nev-ělo jsem tě
— 9,11. jde-li mimo mne, tedy nev-ím
— 25. utekli, aniž v-ěli dobrých věci
— 11,11. zná lidskou marnost a v-i neprav.
— 28,24. všecko, což j. pod nebem, v-i
— 34, 32. nev-ím-li čeho, ty vyuč mne
— 42, 5. nyní pak i oko mé tě v-i

Ž. 4, 7. ó bychom v. mohli dobré věci
— 22, 8. všickni, kt. mne v-í, posmív. se mi
— 33,13. H. patře s nebe, v-í všecky syny 1.
— 35,21. hahá, jižť v-í oko naše
— 22. v-íš ty to, H-e, neodmlčujž se
— 36,10. v světle tvém světlo v-íme
— 37,25. nev-ěl jsem spravedl. opuštěného
— 35. v-ěl jsem bezbožníka hrozné síly
— 50,18. v-íš-li zloděje, hned s ním běžíš
— 63, 3. abych v-ěl sílu a slávu tvou
— 77,17. v-ělyť jsou tě vody, Bože
— 97, 4. to v-uc země, děsí se
— 112,10. bezbožný v-a to, zlobiti se bude
— 115, 5. oči mají a nev-í; 135, 16. Jer. 5, 21.
— 119,158. v-ěl jsem ty, kt. se převráceně měli
— 139,16. trupel můj v-ěíy oči tvé 

Př. 20,12. oko, kt. v-í, to učinil H.
— 22, 3. opatrný v-a zlé, vyhne se; 27, 12.

24, 32. v-a to, posoudil jsem toho
Kaz. 1,14. v-ěl jsem všecky skutky, dějící se
— 2,24. i to v-ěl jsem, že z ruky B. poch.
— 4, 3. kt. ještě nebyl a nev-ěl skutku zlého
— 6, 9. lépe j v., nežli žádati

Pis. 3, 3. v-li-liž jste toho, kt. miluje duše
Iz. 6, 1. v-ěl jsem Pána sedícího na trůnu
— 22,11. toho, kdo jej vzdělal, nev-ěli jste
— 29,15. říkají: Kdo nás v-í?
— 42,18. vy slepí, prohlédněte, abyste v-ěli
— 47,10. říkáš: Žádný mne nev-í
— 49, 7. králové v-ouce tě, povstanou
— 52,10. aby v-ěly všecky končiny spaseni
— 53, 2. v-ěliť jsme jej, ale nic nebylo v.
— 10. aby v-ěl símě své
— 57,18. v-ím cesty jeho, avšak uzdravím
— 58, 7. v-ěl-li bys nahého, abys jej přioděl
— 59,15. což v-i H., a nelíbí se to jemu
— 16. když tedy v-ěl, že není žádného
— 63, 5. když j. v-ěl, že není spomocníka 

Jer. 1,11. co v-iš? prut mandlový v-ím
— 12. dobře v-íš; nebo pospíchám já
— 6, 1. v. zlé od půlnoci a potření
— 7,11. takéť já v-ím, dl H.
— 12, 4. říkají: Nev-í B. skončení našeho 

Pláč 2,16. ten den, jižtě nastal, v-íme
Ez. 1, 1. v-ěl jsem vidění Boží
— 8, 4. jako ta, kt. jsem v-ěl v údolí
— 6. v-íš-liž ty, co tito činí, ohavnosti?
— 12, 3. před očima j., zda by aspoň v-li
— 40, 4. oznámíš všecko domu Izr., což v-íš 

Dan. 4,10. v-ěl jsem u viděních svých; 7, 2.
— 10, 7. kt. se mnou byli, nev-ěli toho 

Oz. 5,13. vida Efraim neduh svůj 
Mich. 7, 9. budu v. spravedlnost jeho
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Zach. 4, 2. v-ím, aj, svícen zlatý
Mat. 2, 2. v-ěli jsme hvězdu jeho
— 9. hvězda, kt. v-ěli na východu
— 4,16. lid, kt. bydlil v temnost., v-ěl světlo
— 5, 8. nebo oni Boha v. budou
— 16. ať v-í skutky vaše dobré
— 6, 4. Otec tvůj, kt. v-í v skrytě; 6, 18.
— 7, 3. kterakž v-íš mrvu v oku; Luk. 6, 41.
— 9, 2. v-ěv viru jejich; Mk. 2,5. Luk. 5,20.
— 4. v-ěv Ježíš myšlení jejich
— 11, 4. zvěstujtež, co sl. a v-ite; Luk. 7,22.
— 5. slepí v-í; Luk. 7, 22.
— 7. co jste vyšli na poušť v.?; 8. 9.
— 12,38. chceme od tebe znamení v.
— 13,13. že v-ouce nev-í
— 16. oči vaše blahoslavené, že v-i
— 17. v., co vy v-íte, nev-ěli; Luk. 10,24.
— 17, 8. žádného nev-ěli než samého Ježíše
— 21,19. v-a jeden fíkový strom
— 24, 2. v-íte-liž tyto všecky věci?
— 26, 58. seděl s služebníky, aby v-ěl konec 

Mk. 2,12. nikdy jsme toho nev-ěli
— 8,18. oči maj., nev-íte; Iz. 6, 10. Jer. 5, 21.
— 24. v-ím, že chodí jako stromové
— 25. tak že i zdaleka jasně v-ěl
— 10,51. Mistře, ať v-ím! Luk. 18, 41.

Luk. 2,30. v-ěly oči mé spasení tvé
— 5,26. v-ěli jsme dnes divné věci
— 8,10. aby hledíce, nev-ěli
— 9,32. procítivše, v-ěli slávu jeho
— 47. v-ěv přemyšlování srdce jejich
— 17,22. budete žádati v. Syna člověka
— 19, 3. (Zacheus) žádostiv byl v. Ježíše
— 24, 23. také vidění andělské v-ěly
— 37. domnívali se, že by ducha v-ěli
— 39. duch těla nemá, jako mne v-íte 

Jan 1,14. v-ěli jsme slávu jeho
— 18. Boha žádný nikdy nev-ěl
— 40. Šli a v-ěli, kde bydlil
— 49. pod fíkem, v-ěl jsem tebe
— 3, 3. nemůž v. království Božího
— 11. což jsme v-ěli, svědčíme
— 4,19. Pane, v-ím, že jsi ty prorok
— 6, 36. v-ěli jste mne, a nevěříte
— 40. kdož v-í Syna a věří v něho
— 46. ne že by kdo v-ěl Otce

jedině, kt. j. od Boha, v-ěl Otce
— 8,56. Abr. veselil se, aby v-ěl den můj

i v-ěl a radoval se
— 57. Abrahama jsi v-ěl?
— 9, 7. umyl se, i přišel v-a
— 21. kerak nyní v-í, nevíme
— 37. v-ěl jsi ho, a k t mluví s tebou
— 39. aby ti, kt. nev-í v-ěli

a ti, kt. v-í, aby slepí byli
— 41. ale nyní pravíte, v-íme
— 12,21. chtěli bychom Ježíše v.
— 45. kdož v-í mne, v-í toho, kt. mne
— 14, 7. již jej znáte a v-ěli jste ho
— 9. kdož v-í mne, v-í Otce
— 15,24. v-ěli a nenáviděli i mne i Otce
— 19,35. a ten, kt. v-ěl, svědectví vydal

Jan 20, 20. zradovali se, v-ouce Pána
— 25. v-ěli jsme Pána
— 29. blahosl., kt. nev-ěli a uvěřili

Sk. 2,27. v. svátému svému porušení; 13, 35.
— 33. vylil to, co vy nyní v-íte
— 4,13. v-ouce takovou udatnost Petrovu
— 20. nemluviti toho, co jsme v-ěli
— 6,15. v-ěli tvář jeho, jako tvář anděla
— 7,34. v-ěl jsem, v-ěl trápení lidu
— 44. stánek podlé způsobu, k t v-ěl
— 7,56. aj, v-ím nebesa otevřená
— 8, 39. nev-ěl ho více komorník
— 9, 8. Saul otevřev oči, nic nev-ěl
— 9. byl tu za tři dni, nevida
— 27. kterak na cestě v-ěl Pána
— 11, 5. v-ěl jsem u vytržení mysli viděni 

ftim. 7,23. v-ím jiný zákon v údech svých
— 8,24. což kdo v-í, proč by se toho nadál?
— 13,11. vidouce takovou příhodnost

1 Kor. 1,26. v-íte povolání své, bratří
— 9, 1. zdaliž jsem Jezukrista nev-ěl?
— 13,12. nyní v-íme v zrcadle 

Gal. 3, 7. vidíte, že kt. jsou z víry 
Fil. 4, 9. kt. jste slyšeli i v-ěli na mně
1 Tim. 6,16. jehož žádný nev-ěl, aniž v. může 
žid. 2, 8. ještě nev-íme, aby jemu všecko
— 9. toho Ježíše v-íme slávou korunov. 

10,25. v-íte, že se ten den přibližuje
— 11, 3. z ničeho j. to, což v-íme, učiněno
— 7. čehož ještě nebylo v., boje se 
—• 27. jako by v-ěl neviditelného
— 12,21. tak hrozné bylo to, což v-ěli 

Jak. 5,11. dokonání Páně v-ěli jste
1 Petr 1, 8. k t nev-ěvŠe, milujete, kt. nev-ouce
— 3,10. kdož chce v. dny dobré

2 Petr 1, 9. toho, což vzdáleno j., nev-a
— 16. kt. jsme v-ěli jeho velebnost

1 Jan 1, 1. co jsme očima svýma viděli; 3.
— 3, 2. v. jej budeme tak, jakž j.

6. kdož hřeší, nev-ěl ho
— 4,20. kdož nemiluje bratra, k t v-ěl

Boha, kt. nev-ěl, kterak může?
Zj. 5, 1. 2. v-ěl jsem; 6, 1. 9. 7, 1. 2. 8, 2.

9, 1. 13, 11. 14, 6. 15, 1. 2. 16, 3.
17, 3. 6. 18, 1. 19, 11. 17. 19. 20, 1.
3. 11.

— 21, 1. v-ěl jsem nebe nové á zemi novou
— 2. já Jan v-ěl jsem město svaté
— 22. chrámu jsem v něm nev-ěl
— 22, 8. já Jan v-ěl jsem a slyšel tyto věci

Viz! Vizte!
2 M. 14,13. stůjte a vizte spasení H.
1 Sam.12,16. vizte věc tuto velikou, kt. učiní H.
2 Kr. 10,16. viz horlivost mou pro H.
2 Par. 20,17. vizte vysvobození H. při sobě 
ž. 9,14. H., viz souženi mé
— 34, 9. okuste a vizte, jak dobrý j. H.
— 46, 9. pojďte, vizte skutky H.; 66, 5.

Iz. 40,26. vizte, kdo to stvořil?
Jer. 2 ,19. viz, že zlá a hořká věc j.
Ez. 8, 9. vejdi a viz ohavnosti tyto
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Ez. 40, 4. synu člověčí, viz očima svýma 
Mat. 8, 4. viziž, abys žádnému nepravil
— 9,30. viztež, ať nižádný nezví
— 24, 4. vizte, aby vás někdo nesvedl
— 27, 4. co nám do toho? ty viz!
— 24. čist jsem od krve; vy vizte
— 28, 6. vizte místo, kdež ležel Pán 

Mk. 1, 44. viziž, abys žádnému nic nepravil
— 8,15. vizte a pilně se šetřte kvasu 

Luk. 2,15. vizme tu věc,* kteráž se stala
— 8,18. protož vizte, jak slyšíte
— 24,39. vizte ruce mé i nohy mé

dotýkejte se mne a vizte 
Jan 1, 40. dí jim: Pojďte a vizte 
Řím. 11,22. viz dobrotivost i zůřivost Boži
1 Kor. 3,10. jedenkaždý viz, jak na něm staví 
Fil. 3, 2. vizte psy, vizte zlé dělníky
Kol. 4,17. viz, abys služebnost vyplnil 
Zj. 6, 1. pojď a viz! 3. 5. 7.

Viděti se.
5 M. 2,30. jakož se v-í po dnes
—  12, 8. jedenkaždý což se mu dobrého v-í 

Joz. 9,25. což se dobrého v-í, učiň
Soud. 17, 6. každý což se mu za dobré v-ělo
2 Sam.15,26. nechť učiní, což se mu dobr. vidí
— 16, 8. již se v-íš v svém neštěstí 

2Kr. 9,15. v-í-li se vám, nechť nevychází
2 Par. 6,15. jakž se to dnes v-í; Ezd. 9, 15.
Jer. 26,14. učiňte, což se vám za dobré v-i
— 40, 4. v-í-liť se za dobré jiti se mnou 

Ez. 16,50. sklidil jsem je, jakž mi se v-ělo 
Dan. 11, 39. kt. se mu v. bude, poctí 
Zach. 9, 8. proto že se tak v-i očím mým
— 11,12. jestliže se vám v-í, dejte mzdu mou 

Mk. 3,13. povolal, kt. se jemu v-ělo
Sk. 15,22. v-ělo se apoštolům, aby poslali
— 28. v-ělo se Duchu svátému i nám 

tlím. 8,24. naděje, kt. se v-í, není naděje
— 15, 26. za dobré se v-ělo Macedonským

1 Kor.' 11,16. jestliže komu se v-í neustupným
2 Kor. 4,18. na věci, kt. se v-í, ale kt. se nev-í

kt. se v-i, jsou časné, kt. se nev-í 
Žid. 12,10. jakž se jim v-ělo, trestali

Vidin.
1 M. 5, 24. Enoch nebyl více v.; nebo vzal ho B. 
Iz. 60, 2. sláva jeho nad tebou v-a bude 
Mat. 6, 1. abyste v-i byli od nich; 5.
— 23, 5. aby byli v-i od lidi

Mk. 16,11, že by živ byl a v. od ní
Jan 7, 4. v skrytě nedělá, kdož chce v. býti
Sk. 13,31. kt. v. j. po mnohé dni
1 Kor. 15, 5. v. od Petra, potom v. více než od 500 
Zj. 12, 3. v. jest jiný div na nebi

Viditelný.
Kol. 1,16. stvořeny všecky věci v-é i nev-é

Vidlice.
Job 40,26. naplníš v-emi rybář, hlavu jeho?

Vidlička.
2 M. 27, 3. 38,3. 4 M. 4, 14. 1 Par. 28, 17.

2 Par. 4, 16.

Vidly.
1 Sam.13,20. ostřil sobě jedenkaždý v. své
— 21. Štěrbiny na v-ách třirohých

Vidoucí.
1 M. 16,14. nazvala studnici živ. v-iho mne
— 24, 62. od studnice Živ. v-ího mne; 25, 11.

2 M. 4,11. kdo může učiniti v-iho?
1 Sam. 9, 9. půjdeme až k v-ímu

kt. nyní slově prorok, sloul v.
— 11. jest-li zde v.?
— 18. kde j. tuto dům v-ího?
— 19. odpověděl Samuel: Já jsem v.

2 Sam.15,27. zdaliž ty nejsi v.?
2 Kr. 17,13. osvědčoval H. skrze všecky v.
1 Par. 9,22. vrátné, kt. nařídil Samuel v.
Iz. 30,10. říkají v-ím: Nemívejte vidění
— 32, 3. oči v-ích nebudou blikati 

Am. 7,12. ó v., utec do země Judské 
Mich. 3, 7. budou se hanbiti ti v.

Vichr. Vicher.
2Kr. 2,11. vstoupil Eliáš u v-u do nebe 
Job 21,18. jako drtiny, kt. zachvacuje v.
— 27,20. v noci zachvátí ho v.
— 38, 1. odpověděl H. Jobovi z v-u 

Iz. 40, 24. v. jako plevu zanáší je
— 41,16. v tom je v. rozptýlí 

Jer. 4,13. jako v. vozové jeho
— 30,23. v. H. vyjde, v. trvající 

Nah. 1, 3. u v-u a bouři je cesta H. 
žid. 12,18. nepřistoupili jste k v-u
2 Petr 2,17. mlhy y-em zbouřené
— 3,10. nebesa v prudkosti v-u pominou

Vichřice.
4 M. 21,14. proti Vahebovi u v-i bojoval 
Job 9,17. v-í setřel mne
— 27,21. v-í uchvátí jej z místa jeho
— 37, 8. ze skrýše vychází v.

Ž. 11, 6. duch v. bude částka kalicha jejich
— 50, 3. vůkol něho v. náramná
— 55, 9. pospišil bych ujiti v-i 

Př. 10,25. jakož pomíjí v.
Iz. 5,28. kola jeho jako v.
— 29, 6. navštíveno bude v-í a bouří
— 54,11. ó ssoužená, v-í zmítaná
— 66,15. jako v. budou vozové jeho 

Jer. 23,19. v. H. vyjde, v. trvající
— 25,32. v. veliká strhne se od končin země

0 z. 8, 7. v-i žiti budou
Zach. 7,14. a v-í rozptýlil jsem je
— 9,14. pobéře se s v-emi poledními

Vika.
Iz. 28,25. 27.

Viklati se.
Jer. 10, 4. utvrzují je, aby se nev-alo 

Vina.
1 M. 26,10. byl bys uvedl na nás v-u
— 44,10. vy budete bez v-y

1 Sam.26, 9. kdo byl by bez v-y?
2 Par. 28,13. v-u myslíte na nás uvésti
Job 22,30. vysvobodil i toho, k t  není bez v-y
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Př. 28,20. zbohatnouti, nebývá bez v-y
Mat. 6,12. odpusť nám v-y naše
— 27, 37. vstavili nad hlavu jeho v-u 

Mk. 15,26. byl nápis v-y jeho napsán
Luk. 23, 4. žádné v-y nenalézám na tomto; 14.
Jan 18,38. na něm v-y nenalézám; 19, 4. 6.
Sk. 23,29. žádné v-y, pro kt. by byl hoden
ÍUm. 5,16. v. z jednoho pádu ku potupení
Eí. 2, 1. i vás obživil mrtvé ve v-ách
1 Petr 2,19. snáší trpě bez v-y

Vinař.
2 Kr. 25,12. aby byli v-i a oráči; Jer. 52, 16.
Iz. 61, 5. synové cizozemců v-i vaši budou
Joel 1,11. kvílí v-i, nebo zahynula žeň
Mat. 21,33. pronajal ji v-ům; Mat. 12, 1.

Luk. 20, 9.
— 35. v-i zjímavše služebníky
— 38. v-i uzřev, syna; Mk. 12, 7. L. 20,14.
— 40. co učiní v-ům těm?
— 41. vinici svou pronajme jiným v-ům 

Mk. 12, 2. poslal k v-ům služebn.; Luk. 20,10. 
Luk. 13, 7. řekl v-i: Aj, po tři léta přicházím
— 20,10. v-i zmrskavše jej 

Jan .15, 1. Otec můj v. j.
Vinen.

1 M. 16, 5. křivdou mou tys v.
— 43, 9. v. budu hříchem tobě; 44, 32.

3 M. 5, 2. v. j.; 3. 4.
— 17, 4. v. bude krví; 4 M. 35, 27.

Soud. 15, 3. nebuduť potom v. Filistinským
— 21, 22. a tak nebudete nic v-i 

Jer. 50, 7. říkají: Nebudeme nic v-i
CJz. 5,15. až se v-i dadí a hledati budou
— 10, 2. klade díly srdce jejich, v-i jsou 

Luk. 13, 4. že by v-i byli nad všecky lidi 
Řím. 3,19. aby v. byl všecken svět Bohu
1 Kor. 11, 27. v. bude tělem a krví Páně
Jak. 2,10. přestoupil jediné, všechněmi j. v. 

Vinice.
1 M. 9,20. Noé začal dělati v.
2 M. 22, 5. jestliže by kdo spásl v-i

— 23,11. tak uděláš s v-í svou
3 M. 19,10. ostatků v. své nebudeš bráti
— 25,11. ani sbírá ti vína opuštěných v-ic

4 M. 21, 22. neuchýlíme se ani do v-ic
5 M. 20, 6. kdo j., ježto štípil v-i
— 23,24. všel-li bys do v. bližního svého
— 28, 30. v-i štípíš, a sbírati nebudeš
— 39. v. štípíš, ale vína piti; Sof. 1, 13.

1 Kr. 21, 2. dej mi v-i svou a dámť v-i lepší
— 18. a hle, j. na v-i Nábotově

2 Kr. 18, 31. jezte jedenkaždý z v. své
— 32. do země chleba a v-ic; Iz. 36, 17.

1 Par. 27,27. nad v-emi Semeiáš Ramatský
Job 24, 6. z v-ic bezbožníci sbírají
Ž. 80,16. v-i u, kt. štípila pravice tvá
Př. 24, 30. Šel jsem přes v-i nemoudrého
— 31,16. z výdělku štěpuje i v-i 

Kaz. 2, 4. štípil jsem sobě v.
Pis. 1,14. hrozen na v-ích v Engadi
— 2,15. lišky, ježto škodu dělají na v-ich

Pis. 8,11. v-i měl Šalomoun v Balhamon
Iz. 1, 8. dcera Siónská jako boudka na v-i
— 3,14. vy jste pohubili v-i mou
— 5, 1. píseň milého o v-i jeho

v-i má milý můj na vrchu úrod.
— 3. suďte mezi mnou a v-í mou
— 4. což ještě činěno býti mělo v-i mé
— 16,10. na v-ích se nezpívá
— 27, 2. v ten den o v-i výborné zpívejte
— 36,16. bude mdci jisti každý z v. své
— 37, 30. třetího roku budete štěpovati v.
— 65,21. v. štěpovati budou; Am. 9, 14.

Jer. 31, 5. ještě štěpovati budeš v.
Ez. 28,26. ustavějí domů a štípí v.
Am. 5,17. po všech v-ích bude kvílení
Ab. 3,17. byť nebylo úrody na v-ích 
Mat. 20, 1. aby najal dělníky na v-i svou
— 4. jdětež i vy na v-i; 7.

8. večer řekl pán v.; Luk. 20, 13.
— 21,28. synu, jdi na v-i mou dnes
— 33. hospodář, kt. vzdělal v-i
— 39. vyvrhl je z v..; Mk. 12, 8. L. 20,15.
— 40. když přijde pán v.

Mk. 12, 1. v-i štípil člověk; Luk. 20, 9.
— 9. což učiní pán v.? Luk 20, 15.

dá v-i jiným; Mat. 21, 41. L. 20, 16.
1 Kor. 9, 7. kdo štěpuje v-i a ovoce nejí?
Zj. 14,18. a zbeř hrozny v. zemské
— 19. anděl sebral v-i země

Viniti.
Job 39, 32. kdo chce v. Boha, nechť odpoví na 
Sk. 19,38. nechať jedni druhé v-í
— 25,18. z ničeho takového nev-ili (Pavla)
— 26, 2. věci, z kterýchž mne v-í Židé

Vinník.
Mat. 6,12. jakož i my odpouštíme v-ům našim 
Luk. 11, 4. i my všelikému v-u svému 

Vinný.
2 M. 34, 7. neospravedlňuje v-ého; Nah. 1, 3.
2 Sam.14,13. jako ten, kt. sebe v-ého činí
Jer. 13,12. nádoba v-á naplňována bývá vínem 

Vinný kmen.
1 Kr. 4,25. jedenkaždý pod svým v-ým k-em 
Job 15,33. zmaří jako v. kmen nezralý hrozen 
Iz. 17,10. a kmen v. přespolní sázíš 
Joel 1, 7. přivedl v-é k-y mé v pustinu 
Mal. 3,11. aniž vám pochybí v. kmen

Víno.
1 M. 9,21. Noé pije v. opil se
— 24. procítiv Noé po svém v-ě
— 14,18. Melchisedech vynesl chléb a v.
— 19,32. dejme piti otci našemu v-a
— 27,25. přinesl mu také v-a, a on pil
— 28. dejž tobě Bůh hojnost obilé a v-a
— 37. obilím také a v-em opatřil js. ho
— 49,11. práti bude u v-ě roucho své

v červeném v-ě oděv svůj
— 12. červenějších očí bude nad v.

3M. 10, 9. v-a nebudeš piti
4 M. 6, 3. od v-a i nápoje opoj. zdržíť se
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4 M. 18,12. což nejlepšího v-a, dal jsem tobě
— 27. jako v. od presu

5 M. 7,13. požehná v-u tvému a oleji
— 32,14. červené v. výborné aby pil
— 33. jed draků v. jejich

Soud. 9,13. zdali já, opustě své v., půjdu
— 13, 4. abys v-a nepila aneb nápoje
— 7. protož nyní nepí v-a

1 Sam. 1,14. vystřízlivěj z v-a svého
— 25, 37. když z v-a vystřízlivěl Nábal

2 Sam. 6,19. jednomukaždému v-a láhvici
1 Par. 9,29. postaveni byli nad v-em, olejem
Neh. 2, 1. vzav v., podal jsem ho králi
Est. 5, 6. řekl král k Ester, napiv se v-a
Job 1,13. pili v. v domě bratra svého
2. 4, 8. když obilé a v. jejich se obrodí
— 60, 5. napájels nás v-em zkormoucení
— 75, 9. kalich v-a kalného plný
— 78,65. jako rek, kt. po v-ě sobě vykřikuje
— 104,15. v., jenž obveseluje srdce člověka 

Př. 4,17. (bezbožní) v. loupeží pijí
— 9, 2. moudrost smísila v. své
— 5. píte v., kt. jsem smísila
— 20, 1. v. činí posměvače
— 21,17. kdož miluje v., nezbohatne
— 23,20. nebývej mezi pijany v-a
— 30. kt. se zdržují na v-ě
— 31. nehleď na v. rdící se
— 31, 4. ne králům náleží piti v.
— 6. v. těm, kt. jsou tiuchlivého ducha 

Kaz. 2, 3. abych povoloval u v-ě tělu svému
— 9, 7. pí s veselou myslí v. své
— 10,19. v. obveseluje život

Pis. 8, 2. jáť bych dala piti v-a strojeného
Iz. 1,22. v. tvé smíšeno s vodou
— 5, 2. ale vydala plané v.; 4.
— 11. až je v. i rozpaluje
— 22. silní ku pití v-a
— 24, 9. nebudou piti v-a s prozpěvováním 
—■ 11. naříkání na ulicích pro v.
— 28, 1. běda ztupeným od v-a
— 7. kníže i prorok pohlceni jsou od v-a
— 29, 9. zpili se, ale ne v-em
— 51,21. slyš opilá, ale ne v-em
— 55, 1. kupujte bez záplaty v. a mléko
— 56,12. pojďte, naberu v-a a opojíme se 

Jer. 23, 9. jako muž, kteréhož rozešlo v.
— 25,15. vezmi kalich v-a prchlivosti
— 35, 5. řekl jsem Rechabitským: Píte v.
— 6. otec náš zapověděl nám: Nepij v.
— 51, 7. v. jeho pili národové 

Pláč 2,12. kdež j. obilí a v.?
Ez. 27,18. kupčili vé v-ě Chelbonském a vlně
— 44,21. v-a nebude piti žádný z kněží 

Dan. 1, 5. nařídil jim král pokrm i v-a
— 5, 2. když pil v. Balsazar
— 10, 3. ani v. nevešlo do úst mých 

Oz. 3, 1. miluji kádě v-a
— 4,11. smilství a v. a mest odjímá srdce 

Am. 2,12. jste napájeli nazarejské v-em 
Mich. 2,11. budu tobě prorokovati o v-ě

Mich. 6,15. tlačiti mest, ale nebudeš piti v-a 
Nah. 1,10. jako v-em opojeni sehlceni budou 
Mat. 9,17. aniž lejí v-a nového do nádob sta

rých; Mk. 2, 22. Luk. 5, 37.
Mk. 2,22. v. se vylejé a nádoby se pokazí
— 15,23. dávali mu piti v. s mirrou 

Luk. 1,15. v-a i nápoje opoj. nebude piti
— 7, 33. Jan Křtitel nepije v-a
— 10,34. naliv oleje a v-a

Jan 2, 3. když se nedostalo v-a: V-a nemají
— 9. jakž okusil té vody v-em učiněné
— 10. každý nejprvé dobré v. dává

ty zachoval jsi v. dobré až dosavad
— 4, 46. kdež učinil byl z vody v.

Řím. 14,21. dobré j. nepiti v-a
Ef. 5,18. neopíjejte se v-em
1 Tim. 5,23. v-a skrovně užívej 
Zj. 6, 6. oleji a v-u neškoď
— 14, 8. v-em smilství napájelo; 17,2. 18,3.
— 10. bude piti v. hněvu Božího; 19, 15.
— 16,19. kalich v-a prchlivosti hněvu

Vinobraní.
3 M. 26, 5. mlácení postihne v., v. setí 
Iz. 18, 5. před v-ím podřeže révíčko
— 24,13. když se dokoná v.
— 32,10. přestane v. a klizeni úrod 

Jer. 48, 32. na v. tvé zhoubce připadne 
Mich. 7, 1. jako paběrkové po v.

Víra.
5 M. 32,20. synové, v nichž není v-y 
Abk. 2, 4. spravedlivý z v-y živ b. 
ž. 85,11. milosrd. a v. potkají se spolu
— 12. v. ze země pučiti se bude
— 119,138. svědectví svá, vší v-y hodná 

Oz. 2,20. zasnoubím tě sobě u v-e
Ab. 2, 4. spravedlivý z v-y své živ bude 
Mat. 8,10. ani v Izr. tak veliké v-y; Luk. 7, 9.
— 9, 2. viděv J. v-u jejich; Mk. 2, 5.

Luk. 5, 20.
— j 22. v. tvá tě uzdravila; Mk. 5, 34. 10, 

^  52. Luk. 8, 48. 17, 19. 18, 42.
— 9,29. podlé v-y vaší staň se vám
— 15,28. ó ženo, veliká j. v. tvá
— 17,20. budete-li míti v-u jako zrno hoř

čičné; 21, 21. Luk. 17, 6.
Mk. 4, 40. jakž to, že nemáte v-y?
— 11,22. mějte v-u Boží!

Luk. 7,50. v. tvá tebe k spasení přivedla
— 8, 25. kdež j. v. vaše?
— 17, 5. přispoř nám v-y!
— 18, 8. zdaliž nalezne v-u na zemi
— 22,32. aby nezhynula v. tvá

Sk. 2,10. Židé i v nově na v-u obrácení
— 3,16t skrze v-u ve jméno jeho
— 6, 5. vyvolili Štěpána, plného v-y

Mikuláše k v-e v nově obráceného
— 7. také zástup kněží poslouchal v-y
— 11,24. plný Ducha svátého a v-y
— 13, 8. usiluje odvrátiti vladaře od v-y
— 43. nábož. znovu na v-u obrácených
— 14,22. napomínajíce, aby trvali u v-e
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Sk. 14,27. že otevřel pohanům dvéře v-y
— 15, 9. v-ou očistiv srdce jejich
— 16, 5. církve utvrzovaly se u v-e
— 17,31. slouže k v-e všechněm vzkříšením
— 20,21. svědectví vydávaje o v-e v J. Kr.
— 24,24. slyšel od něho o v-e v Krista
— 26, 8. za nepodobné k v-e, že Bůh křísí
— 18. díl s posvěcenými skrze v-u 

ftim. 1, 5. ap. ku poslušenství v-y; 16, 26.
— 8. že v. vaše rozhlašuje se
— 12. abych potěšen byl skrze vaši v-u
— 17. zjevuje se z v-y u v-u

spravedl. z v-y živ bude; Gal. 3, 11.
— 3,22. spravedlnost B. skrze v-u J. Kr.
— 25. za smírci skrze v-u ve krvi jeho
— 26. kt. j. z v-y Ježíšovy
— 27. nikoli! ale skrze zákon v-y
— 28. spravedliv učiněn v-ou bez skutků
— 30. obřízku z v-y a neobřizku skrze v-u
— 31. zákon vyprazdňujeme skrze v-u?
— 4, 5. bývá počtena v. za spravedlnost
— 9. Abrahamovi v. počtena za sprav.
— 11. obřízku za znamení spravedl. v-y
— 12. kráčejí šlépějemi v-y Abrahama
— 13. zaslíbeni skrze spravedlnost v-y
— 14. zmařena j. v.
— 16. z v-y jde, aby šlo podlé milosti

tomu, kt. j. z v-y Abrahamovy
— 19. nezemdlev u v-e
— 20. nýbrž posilnil se v-ou
— 5, 1. ospravedlněni jsouce z v-y
—■ 2. přístup měli jsme v-ou k milosti
— 9,30. spravedlnosti té, kt. j. z v-y
— 32. nebo ne z v-y, ale ze skutků
— 10, 6. spravedlnost z v-y takto praví
— 8. to j. slovo to v-y, kt. kážeme
— 17. tedy v. ze slyšení
— 11,20. ty v-ou stojíš
— 12, 3. jakž komu Bůh udělil míru v-y
— 6. ať se koná podlé pravidla v-y
— 14, 1. mdlého u v-e přijímejte
— 22. ty v-u máš? Mějž ji  před Bohem
— 23. potupen j., nebo ne z v-y jí

cožkoli není z v-y, hřích j.
— 15,13. Bůh naplňujž vás pokojem u v-e

1 Kor. 2, 5. aby v. vaše nebyla na moudrosti
— 12, 9. jinému v. v témž Duchu
— 13, 2. kdy bych měl tak velikou v-u
— 13. nyní zůstává v., naděje, láska
— 15,14. tedy daremná j. i v. vaše
— 17. nevstal-liť, marná j. v. vaše
— 16,13. bděte, stůjte u v-e

2 Kor. 1,24. jako bych. panovali nad v-ou vaší
nebo v-ou stojíte

— 4,13. majíce téhož ducha v-y
— 5, 7. skrze v-u chodíme, ne skrze vidění
— 11. lidem k v-e sloužíme
— 10,* 15. když v. vaše růsti bude ve vás
— 13, 5. sami sebe zkušujte, jste-li u v-e 

Gal. 1,23. kt. se protivil, již nyní káže v-u
— 2,16. ale skrze v-u v Jezukrista

Gal. 2,16. abychom osprav. byli z v-y Kr.
— 20. u v-e Syna Božího živ jsem
— 3, 2. ze skutků-li čili ze slyšení v-y? 5.
— 7. kt. jsou z v-y, ti jsou synové

Abrahamovy
— 8. z v-y ospravedlňuje pohany Bůh
— 9. kt. jsou z v-y, docházejí požehn.
— 12. zákon pak není z v-y
— 14. zaslíbení Ducha přijali skrze v-u
— 22. zaslíbení z v-y Jezukr. věřícím
— 23. prvé, než přišla v., zavřeni k té v-e
— 24. abychom z v-y ospravedlněni byli
— 25. když přišla v., již nejsme pod
— 26. synové Boží v Kr. J. skrze v-u
— 5, 5. duchem z v-y naděje spravedl.
— 6. v. skrze lásku dělající
— 6,10. nejvíce pak domácím v-y

Ef. 1,15. slyšev o vaší v-e a o lásce; Kol. 1, 4.
— 2, 8. milosti spaseni jste skrze v-u
— 3,12. přístup s doufáíiím skrze v-u
— 17. aby Kristu sskrze v-u přebýval
— 4, 5. jeden Pán, jedna v., jeden křest
— 13. až bychom se sběhli v jednotu v-y
— 6,16. vezmouce štít v-y
— 23. láska s v-ou od Boha Otce a Pána 

Fil. 1,27. jednomyslně pracujíce u v-e evang.
— 3, 9. spravedlnost, kt. j. z v-y Kristovy

kt. j. z Boha a u v-e záleží
Kol. 1,23. u v-e založení a pevní

— 2, 5. vida utvrzení té v-y vaší v Krista
— 7. utvrzení u v-e, jakž jste naučeni
— 12. skrze v-u, kt. j. mocné dílo Boží

1 Tes. 1, 3. pamatujíce na skutek v-y vaší
— 8. v. vaše, kt. j. v Boha, roznesla se
— 3,10. čehož by se nedostávalo v-e vaší
— 5, 8. oblečeni jsouce v pancíř v-y

2 Tes. 1, 3. že velmi roste v. vaše
— 11. aby B. vyplnil i skutek v-y mocně
— 2,13. k spasení u v-e pravdy
— 3, 2. ne všech j. v.

1 Tim. 1, 2. vlastnímu synu u víře; Tit. 1, 4.
— 4. vzdělání Boží, kt. j. u v-e
— 5. láska z v-y neošemetné
— 19. maje v-u a dobré svědomí

zhynuli u v-e
— 2,15. jestliže by zůstala u v-e
— 3, 9. tajemství v-y v svědomí čistém
— 13. dobudou mnohé doufanlivosti u v-e
— 4, 1. odvrátí se někteří od v-y
— 5, 8. kdo o své péče nemá, zapřelť v-y
— 12. že první v-u zrušily
— 6,10. pobloudili od v-y
— 11. ale ty následuj v-y; 2 Tim. 2, 22.
— 12. bojuj ten dobrý boj v-y

21. se strany v-y pobloudili od cíle
2 Tim. 1,13. u víře a v lásce, kt. jest v Kr. J.

— 2,18. převracejí v-u některých
— 3, 8. při v-e zpletení
— 15. moudrého k spaseni skrze v-u
— 4, 7. v-u jsem zachoval

Tit. 1, 1. podlé v-y vyvolených Božích
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Tit. 1, 4. vlastnímu synu u v-e obecné
— 13. tresci je, ať jsou zdraví u v-e
— 3,15. pozdraviž těch, kt. nás milují u v-e 

Filem. 5. slyše o lásce tvé a v-e
— 6. aby společnost v-y tvé mocná byla 

žid. 4, 2. řeč, nepřipojena k víře
— 6,12. kt. skrze v-u obdrželi dědictví
— 10,22. přistupmež v plné jistotě v-y
— 38. spravedlivý z v-y živ bude
— 11, 1. v. j. nadějných věcí podstata
— 3. v-ou rozumíme, že učiněni věkové
— 4. v-ou lepši obětoval Abel
— 5. v-ou Enoch přenesen j.
— 6. bez v-y nemožné j. líbiti se Bohu
— 7. v-ou Noe připravoval koráb

spravedlnosti z v-y dědicem
— 8. v-ou povolán jsa Abrah., uposlech
— 9. v-ou bydlil v zemi zaslíbené
— 11. v-ou Sára moc ku početí přijala
— 13. podlé v-y zemřeli ti všickni
— 17. v-ou obětoval Abraham Izáka
— 20. v-ou požehnání dal Izák Jákobovi
— 21. v-ou Jákob umíraje, požehnání
— 22. v-ou Jozef o kostech svých poručil
— 23. v-ou Mojžíš ukryt byl za 3 měsíce
— 24. v-ou Mojžíš odepřel slouti synem
— 27. v-ou opustil Egypt
— 28. v-ou slavil hod beránka
— 29. v-ou přešli moře červené
— 30. v-ou zdi Jericha padly
— 11, 31. v-ou Raab nevěstka nezahynula
— 33. skrze v-u vybojovávali království
— 39. svědectví dosáhše skrze v-u
— 12, 2. patříce na vůdce a dokonavat. v-y
— 13, 7. následujtež jejich v-y

Jak. 1, 3. zkušení v-y působí trpělivost
2, 1. nepřipoj, přijímání osob k v-e

— 5. aby bohatí byli u v-e
— 14. praví-li se kdo v-u míti a nemá-li

zdaž jej ta v. může spasiti?
— 17. v., nemá-liť skutků, mrtváť j.
— 18. ty v-u máš a já mám skutky

ukažiž ty mi v-u svou ze skutků 
já tobě ukáži v-u svou ze skutků

— 20. v. bez skutků j. mrtvá; 26.
— 22. že v. napomáhala skutkům jeho

ze skutků v. dokonalá byla
— 24. ze skutků ospr. a ne z v-y toliko
— 5,15. modlitba v-y uzdraví neduživého

1 Petr 1, 5. ostříhání skrze v-u k spasení
— 7. aby zkušení v-y vaší bylo k chvále
— 9. docházejíce konce v-y své
— 21. aby v. vaše a naděje byla v Bohu
— 5, 9. odpírejte silní jsouce u v-e

2 Petr 1, 1. kt. s vámi drahé dosáhli v-y
— 5. přičínějte k v-e své ctnost

1 Jan 5, 4. toť j. to vítězství v. naše 
Juda 3. abyste statečně bojovali o v-u
— 20. vzdělávajíce se na té nejsv. v-e 

Zj. 2,13. nezapřel jsi v-y mé

Zj. 13,10. zdeť j. trpělivost a v. svátých
— 14,12. tu jsou, kt. ostříhají v-y Ježíšovy

Viseti.
2 Sam.18, 9. tak že v-el mezi nebem a zemí
— 10. viděl jsem, an v-í na dubě

Luk. 23,39. jeden z těch zločinců, kt. s nim v-eli 
Sk. 28, 4. ano ještěrka v-í u ruky jeho 
Gal. 3,13. zlořečený, kdož v-í na dřevě 

Vítati.
žid. 11,13. jim i věřili, i je v-ali 

Vítěz.
1 Sam.15,29. v. Izraelský klamati nebude

Vítězící.
2 M. 32,18. není to křik v-ích
4M. 23,21. zvuk krále v-ího v něm 

Vítězit!.
2 M. 17,11. dokudž vzhůru držel ruce, v-il 
Řím. 8,37. v tom ve všem udatně v-íme 
Kol. 3,15. pokoj Boží v-iž v srdcích vašich 
Zj. 2,17. tomu, kdož v-í, dám jisti
— 26. kdož by v-il, dám jemu moc

Vítězný.
ž. 32, 7. plésáním v-ým obdaříš 

Vítězství.
2Sam.l2,28. bylo by mně připisováno v.
1 Par. 29,11. tváť j., ó H., velebnost i v. 
ž. 144,10. prozpěv. dávajícímu v. králům 
Iz. 25, 8. sehltí smrt u v.
Mat. 12,20. až i vypoví soud k v.
1 Kor. 15, 54. pohlcena jest smrt ve v.
— 55. kde jest, ó peklo, v. tvé?
— 57. B. dika, kt. dal nám v.; 2 Kor. 2,14.

1 Jan 5, 4. toť j. to v., kt. přemáhá svět
Víti.

Rut 3, 2. nebude v. ječmene noci této?
Jer. 51, 2. pošli na Babylon ty, jenž vějí

Vítr.
1 M. 3, 8. chodícího po ráji k v-u dennímu
— 8, 1. uvedl Bůh v. na zemi
— 41, 6. 7 klasů východním v-em usvadlých

2 M. 10,13. uvedl v. východní na zemi
— 19. obrátil H. v. západní tuhý velmi
— 14,21. H. rozdělil moře v-em východ.
— 15,10. povanul jsi v-em svým

1 Kr. 19,11. v. veliký a silný, podvracující 
hory, ale nebyl v tom v-u H.

2Kr. 3,17. toto dí H.: Neuzříte v-u
— 19, 7. aj, já piistím naň v.

Job 1,19. v. veliký strhl se od pouště
— 7, 7. že jako v. j. život můj
— 8, 2. dokudž slova úst tvých b. jako v.
— 21,18. bývají-liž jako plevy před v-em?
— 27,21. pochytí jej východní v.
— 28,25. tak že v-u váhu dává
— 30,22. vznášíš mne u v.
— 37,16. zemi pokojnou činí v-y poledními
— 20. když je v. prochází a vyčišťuje
— 41, 7. ani v. nevchází mezi ně 

ž. 1, 4. jako plevy, kt. rozmitá v.
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Ž. 35, 5. jako plevy před v-em
— 48, 8. v-em východním rozrážíš lodi T.
— 78,26. obrátil v. východní u povětří

přivedl mocí svou v. polední 
39. pamatoval, že jsou v., kt. odchází

— 83,14. ať jsou jako stéblo před v-em
— 103,16. jakž v. na něj povane; Iz. 40, 7.
— 135, 7. vyvodí v. z pokladů svých; Jer.

10, 13. 51, 16.
— 147,18. jakž povane v-em svým, tekou vody 

Př. 11,29. za dědictví bude míti v.
— 25,14. jako oblakové a v. bez deště 

30, 4. kdo sebral v. do hrstí svých?
Kaz. 1, 6. se toče, chodí v. a navracuje se v.
— 5,16. jaký užitek, že pracoval u v.?
— 11, 4. kdo Šetří v-u, nebude síti

5. jakož nevíš, kt. j. cesta v-u
Iz. 26,18. svírali, jako bychom rodili v.
— 37, 7. aj, já pustím naň v.
— 41,29. v. jsou slitiny jejich
— 57,13. ano pak všecky je zanese v.
— 64, 6. nepravosti jako v. zachvacují 

Jer. 2,24. podlé libosti duše své hltá y.
— 4,11. v. tuhý z míst vysokých
— 12. v. silnější než oni přijde mi
— 5,13. ti pak proroci pominou s v-em
— 14, 6. divocí poslové hltali budou v.
— 18,17. v-em východním rozptýlím je
— 49,32. rozptýlím na všeliký v. ty; 36.
— 36. čtyři v-y ode čtyř stran světa 

Ez. 1, 4. v. tuhý přicházel od půlnoci
— 13,11. v. bouřlivý roztrhne ji
— 19,12. v. východní usušil ovoce jeho 

Dan. 7, 2. 4 v-ové nebeští bojovali na moři 
Oz. 8, 7. v-u rozsívají, vichřici žiti budou
— 12, 1. Efraim se v-em pase a v. honí 

Am. 4,13. on j. stvořitel v-ů
Jon. 1, 4. vzbudil v. veliký na moři
— 4, 8. nastrojil Bůh v. východní, žhoucí 

Zach. 5, 9. majíce v. v křidlách svých
— 6, 5. to jsoii čtyři v-ové nebeští 

Mat. 7,25. přišly řeky a váli v-ové; 27.
— 8,26. přimluvil v-ům; Mk. 4,39. Luk. 8,24.
— 27. že ho i v-ové poslouchají? Mk. 4, 41.
— 11, 7. třtinu-li v-em se klátící? Luk. 7,24.
— 14,30. vida v. tuhý, bál se
—  24,31. shromáždit’ vyvolené ode 4 v-ů 

Luk. 8,23. přišel v. bouřlivý na jezero
— 12,55. když od poledne v. věje, říkáte 

Jan 3, 8. v., kam chce věje a hlas jeho slyšíš 
Sk. 2, 2. zvuk, jako valícího se v-u
— 27, 7. proto že v. nám bránil
— 12. na břehu Kréty k v-u nešpornímu
— 13. když počal v. vítr od poled.; 28,13.
— 14. udeřil na ně v. bouřlivý půlnoční

1 Kor. 9,26. tak bojuji, ne jako v. rozrážeje
— 14, 9. budete jen u v. mluviti

Ef. 4,14. točící se každým v-em učeni
Jak. 1, 6. vlnám, kt. v. sem i tam žene
— 3, 4. lodí prudkými v-y hnány 

Juda 12. jimiž v. sem i tam točí

Zj. 7, 1. držící čtyři v-y zemské, aby nevál 
v. na zemi

Vjeti.
Mat. 21,10. když vjel do Jeruzaléma

Vjití.
Z. 51, 2. po jeho v. k Betsabé 
Žid. 4, 1. zaslíbení o v. do odpočinutí
— 10,19. svobodu k v. do svatyně

2 Petr 1,11. v. k věčnému království
Vjíti.

1 M. 6,18. vejdeš do korábu
— 20. po dvém z každého vejdou k tobě
— 7, 1. vejdiž ty i čeleď tvá do korábu
— 13. toho dne všel Noé do korábu
— 16, 2. vejdi, prosím, k děvce mé
— 19, 8. vešli pod stín střechy mé
— 23. když Lot vešel do Ségor
— 24, 31. vejdi, požehnaný Hospodinův
— 29,21. dej mi ženu mou, abych všel k ní
— 30. Jákob všel také k Ráchel
— 30, 3. hle děvka má Bála; vejdi k ní
— 38, 8. vejdi k ženě bratra svého

43,30. Jozef všed do pokoje, plakal
2 M. 14,17. zatvrdím srdce Eg. a vejdou za nimi
— 15,19. vešli koně Far. s vozy do moře

4 M. 6, 5. břitva nevejde na hlavu jeho
5 M. 1, 8. vejděte do ni a dědičně vládněte
— 37. také ani ty nevejdeš tam
— 38. Jozue, syn Nun, vejde tam
— 39. synové vaši vejdou do ni
— 8, 1. abyste vešli k dědičnému obdrženi

země; 9, 1. 10, 11. 11, 8.
— 23, 2. aniž vejde do shrom. syn postranní
— 10. vyjde ze stanů a nevejde do nich
— 11. po západu slunce vejde do stanů
— 29,12. abyste vešli v smlouvu H.
— 34, 4. však do ní nevejdeš

Joz. 6, 5. vejde lid do města jedenkaždý; 20.
—  9,15. Jozue vešel s nimi v smlouvu
— 11,19. nebylo města, ježto by v pokoj vešlo 

Soud. 3,22. i jilce za ostřím vešly tam
— 15, 1. nedopustil mu otec její v.
— 16,17. břitva nevešla na hlavu mou 

Rut 4,13. když všel k ní, dal jí to H.
1 Sam. 1,11. břitva nevejde na hlavu jeho
2 Sam. 3, 7. proč jsi všel k ženině otce mého?
— 5, 6. nevejdeť sem David
— 11, 4. když vešla k němu; 1 Kr. 1,28.2,19.
— 12,24. David potěšiv Betsabé, všel k ni
— 16,22. všel Abs. k ženinám otce svého; 21. 

1 Kr. 1,15. vešla Betsabé ku králi do pokoje
— 23. Nátan všel před krále

1 Par. 11, 5. mluvili Davidovi: Nevejdeš sem
2 Par. 15,12. vešli v smlouvu, aby hledali H.

20,28. vešli do Jeruzaléma s loutnami 
Neh. 6,11. kdo by vejda do chrámu živ byl? 

Nevejduť
Job 5,26. vejdeš v šedinách do hrobu 
ž. 5, 8. vejdu do domu tvého; 66, 13.
— 24, 9. aby v. mohl král slávy
— 37,15. meč jejich vejde v jejich srdce
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Ž. 45,16. vejdou na palác královský
— 63,10. vejdou do největší hlubokosti země
— 66,12. vešli jsme byli do ohně i vody
— 73,17. až jsem všel do svatyně Boha
— 95,11. že nevejdou v odpočinutí mé
— 109,18. zlořečenství ať vejde do vnitřností
— 118,19. vejda, oslavovati budu H.
— 119,170. v-iž pokorná prosba má před tvář
— 132, 3. nevejdu do Stánku domu svého
— 7. vejdemeť do příbytku jeho 

Iz. 2,21. vejde do slují skal
— 8,10. vejděte v radu, a zrušena bude
— 13, 2. ať vejdu do bran knížecích
— 26, 2. otevřte, ať vejde národ sprav.
— 20. ej lide můj, vejdi do pokojů svých
— 38,10. že vejdu do bran hrobu

Pláč 4,12. by měl v. protivník do bran Izr.
Ez. 10, 2. vejdi doprostřed kol pod cherubíny
— 37,10. i všel do nich duch a ožili
— 44, 2. H. Bůh Izr. všel skrze ni
— 27. v den, v kt. vejde do svatyně 

Mat. 2,11. všedše do domu, nalezli
— 5,20. nevejdete do král. nebes.; 18, 3.
— 25. vejdi v dobrou vůli s protivníkem
— 6, 6. vejdi do pokojíka svého
— 7,21. ne každý vejde do král. nebes.
— 8, 8. abys vš. pod střechu mou; Luk. 7, 6.
— 31. dopustiž nám v. do stáda vepřů;

Mk. 5, 12. Luk. 8, 32.
— 32. vyšedše, vešli do stáda vepřů
— 10,11. do kt. koli města vešli byste
— 12, 29. kdo může do domu silného v.
— 45. vejdouce přebývají tam; Luk. 11, 26.
— 18, 8. lépe do života v. kulhavému;

Mk. 9, 43. 45. 47.
— 19,17. chceš-li v. do života
— 23. nesnadně vejde do král. nebeského;

24. Mk. 10, 23. 24. 25. Luk. 18, 24. 25.
— 22,12. příteli, kteraks ty sem všel
— 23,13. kt. by v. chtěli, nedopouštíte
— 24, 38. když Noé všel do korábu
— 25,10. vešly s ním na svadbu
— 21. vejdiž v radost pána svého
— 26, 41. aby nevešli v pokuš; Luk. 22, 40. 46. 

Mk. 1,21. vešli do Kafarnaum; 2, 1. Luk. 7, 1.
— 3,27. nádobí silného, vejda do domu jeho
— 6,10. kdež vešli byste do domu; Luk. 9, 4.
— 22. když dcera té Herodiady tam vešla
— 9, 47. lépe jednookému v. do králov. B.
— 10,15. nikoli do něho nevejde; Luk. 18,17.
— 11,11. všel do Jeruzaléma Ježíš
— 14,14. kamžkoli vejde, rcete hospodáři
— 16, 5. všedše do hrobu, uzřely mládence 

Luk. 6, 4. kterak všel do domu Božiho
— 7, 44. všel jsem do domu tvého
— 8,30. mnoho ďáblů vešlo do něho
— 32. prosili, aby jim dopust. do nich v.
— 10, 5. do kteréhožkoli domu vejdete
— 8. do kt. koli města vešli byste; 10-
— 11,52. sami jste nevešli, a těm, kt. vcház.
— 13,24. mnozí usilovati budou v.

Luk. 14, 23. přinuť v., ať se naplní dům
— 15, 28. rozhněval se, a nechtěl v. .
— 24,26. Kristus v. v slávu svou?

Jan 3, 4. podruhé v život matky své v.
— 4, 38. vy jste v jejich práce vešli
— 6, 3. všel na horu Ježíš
— 10, 9. skrze mne všel-li by kdo, vejde
— 18, 28. oni nevešli do rádného domu
— 33. všel opět do rádného domu; 19, 9.
— 20, 5. ale však tam nevsel
— 6. Šimon Petr všel do hrobu

Sk. 8, 5. Filip všed do města Samaří, kázal
— 10, 3. viděl anděla B., an všel k němu
— 9. všel Petr na horu, aby se modlil
— 11, 3. k mužům neobřezaným všel jsi
— 14,22. musíme skrze mnohá soužení v. do
— 16, 40. vyšedše z žaláře, vešli k Lydii 

Řím. 5,12. skrze jednoho hřích na svět všel
— 11, 25. dokudž by nevešla plnost pohanů 

Žid. 3,11. nevejdou v odpočinutí mé; 4, 5.
— 19. nemohli v. pro nevěru
— 6,20. předchůdce pro nás všel Ježíš
— 9,12. skrze svou vlastní krev všed
— 24. nevšel Kristus do svatyně rukou 

Jak. 5, 4. v uši Pána zástupů vešel
1 Petr 3, 22. všed v nebe, j. na pravici Boží 
Zj. 3,20. vejduť k němu a budu s ním
— 21, 27. nevejdeť do něho nic poskvrňuj.
— 22,14. aby branami vešli do města

Vkopati.
Mat. 21, 33. v-al v ní pres; Mk. 12, 1.

Vkořeněn. Vkořeněný.
Ef. 3,18. v lásce v-ěni a založeni 
Kol. 2, 7. v-í a vzdělaní na něm 

Vkořeniti se.
Job 5, 3. jsem viděl blázna, an se v-il
ž. 80,10. učinils, aby se v-il
Iz. 27, 6. v-í se Jákob, zkvetne Izrael 

Vkořeňovati se.
Jer. 12, 2. štěpuješ je, ano i v-ují se 

Vkydnouti.
Mal. 2, 3. a v-u lejno na tváře vaše 

Vláčeti.
Job 39,10. bude-liž v. brázdy za tebou?
Iz. 28, 24. zdaliž každého dne v-í roli svou?
Oz. 10,11. Juda aby oral a Jákob v-il

Vládař.
1 M. 39, 21. H. dal Jozeíovi milost u v-e
1 Kr. 4, 6. Achisar, v. domu
— 7. měl Šalomoun 12 \-ů
— 5,16. bylo předních v-ů 3300; 9, 23.

2 Par. 8, 10.
1 Par. 23, 4. v-ů a soudců 6000
Neh. 2, 8. psaní k Azafovi, v-i lesu král.
Mat. 10,18. před v-e i před krále vedeni b.; 

Mk. 13, 9. Luk. 21, 12.
— 27,11. Ježíš stál před v-em; 14. 15.

Luk. 2, 2. když v-em Syrským byl Cyrenius
— 12,11. když vás voditi budou k v-ům
— 16, 8. pochválil pán v-e toho nepravého
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Sk. 13, 7. byl u znamen. v-e Sergia Pavla
— 18,12. když Gallio v-em byl v Achaii
— 23,24. k Felixovi v-i; 26. 33. 34.

1 Petr 2,14. buďto v-ům, jako od něho poslán.

Vládařství.
1 M. 17, 8. dám zemi Kananejskou k v. věčn.
— 47,11. dal jim v. v zemi Egyptské

4 M. 32, 5. nechť j. dána k v.; 29.
— 32. v. naše z této strany Jordánu
— 35,28. navrátí se do země v. svého

5 M. 2,12. jako učinil Izrael v zemi v. svého 
Joz. 22, 4. navraťte se do země v. sv.; 9. 19.
2 Par. 31, 1. navrátili se jedenkaždý k v. svému
2. 2, 8. končiny země v. tvé
Ez. 44,28. v. nedávejte jim v Izraeli 

já jsem v. jejich
— 45, 8. to bude míti za v.
— 46,16. buď k v. jejich dědičnému
— 18. z v. jejich je vytiskuje

ze svého v. dědictví dá synům 
aby nebyl rozptylován z v. svého 

Mk. 13, 34. poručiv služebníkům svým v.
Luk. 16, 2. vydej počet z v. svého
— 3. teď pán můj odjímá ode mne v. 

Sk. 2,45. prodávali v. a statky
— 7, 45. kdež bylo v. pohanů

Žid. 2,14. kt. má v. smrti, to j. ďábla

Vládnouti.
1 M. 14,19. kt. v-e nebem a zemí; 22.
— 22,17. dědičně v. bude símě tvé branami 

3M. 14,34. některý dům země, kt. v. budete
— 20, 24. v. budete zemí jejich

4 M. 35, 2. Levitům z dědictví, kt. v. budou
— 8. vedlé velikosti dědictví, jímž v. b.
— 36, 8. aby v-li dědictvím otců mých

5 M. 1, 8. dědičně v-ěte jí
— 12,10. abys jí v-dl právem dědičným 

1 Kr. 21,15. v-i vinicí Nábota Jezreelského 
1 Par. 28, 8. abyste v-li zemí dobrou
Neh. 9,15. aby šli a dědičně v-li zemí; 23.
2. 37,22. požehnaní ode Pána zemí v. b.; 

Iz. 57, 13.
— 69,37. símě služebníků dědičně jí v. b.
— 105,22. aby v-dl knížaty jeho

Ez. 47,14. dědičně jí (zemí) v. budete 
Mat. 25,34. dědičně v-ěte královstvím 
Mk. 10, 42. kt. sobě zálibu jí v. nad národy 
Luk. 14,33. neodřekne všech včcí, kt. v-e
— 16, 2. nebudeš moci déle v.
— 18,12. desátky ze všech věcí, kt.-mi v-u
— 21,19. v trpělivosti v-ěte dušemi svými

1 Kor. 7,30. kt. kupuji, jako by nev-li
2 Kor. 6,10. avšak všemi věcmi vládnouce
1 Tes. 4, 4. aby uměl svým osudím v.
1 Tim. 2,12. ženě nedopouštím v. nad mužem 
Jak. 3, 3. vším tělem jejich v-eme

Vláha.
Job 8,16. v-u má před sluncem 
Luk. 8, 6. uvadlo, protože nemělo v-y

Vlachy.
Sk. 18, 2. 27, 1. 6.
Žid. 13,24. pozdravují vás bratří z Vlach

Vlámati se.
2 Par. 24, 7. v-ali se do domu Božího

Vlas
3 M. 13, 30. v. požlutlý a tenký; 32. 36.
— 31. že není v-u černého na ní
— 37. černý v. vzrostl by na ní
— 40. z jehož by hlavy v-ové slezli
— 14, 8. oholí všecky v-y své; 9.

4 M. 6, 5. nechá růsti v-ů hlavy své
— 18. v-y s hlavy nazarejství svého 

Soud. 16,22. počaly mu v-y odrostati
— 20,16. z praku kamením házeli k v-u

1 Sam.14, 45. nespadne v. s hlavy jeho; 1 Kr. 1,52.
2 Sam.14,11. nespadne v. syna tvého na zemi
— 26. vážíval v-y hlavy své 

Ezd. 9, 3. trhal jsem v-y s hlavy své 
Job 4,15. v-ové vstávali na těle mém
ž. 40,13. nad počet v-ů hlavy mé; 69, 5,
Pis. 4, 1. v-y tvé jako stáda koz; 6, 4.
— 5,11. v-y jeho kadeřavé, černé
— 7, 5. v-y hlavy tvé jako šarlat 

Jer. 7,29. ohol v-y své a zavrz
Ez. 16, 7. v-y tvé zrostly
— 44,20. ani (budou) v-ů nositi

Dan. 3,27. ani v. hlavy jejich nepřiškvrkl
— 4, 30. až na něm v-i zrostli jako peří
— 7, 9. v-ové hlavy jeho jako vlna čistá 

Mat. 5,36. nemůžeš jednoho v-u učiniti bílého
— 10, 30. vaši v-ové sečteni; Luk, 12, 7.

Luk. 7,38. v-y hlavy své vytírala; 44. Jan
11, 2. 12, 3.

— 21,18. ani v. s hlavy vaší nezahyne
Sk. 27,34. žádnéhoť z vás v. s hlavy nespadne 
1 Kor. 11,14. ohyzda muži míti dlouhé v-y
— 15. ženě míti dlouhé v-y poctivé j.

v-ové k zastírání dány jsou jí 
1 Tim. 2, 9. ne křtaltováním sobě v-ů 
1 Petr 3, 3. ozdoba ne ta v zplétání v-ů 
Zj. 1,14. v-ové bílí jako bílá vlna
— 9, 8. měli v-y jako v-y ženské

Vlasatý.
Ž. 68,22. raní Bůh vrch hlavy v.

Vlaský.
Sk. 10, 1. setník ze zástupu, kt. sloul v. 

Vlast.
1 M. 24, 7. vzal mne z v-i mé
Mat. 13,54. přišed do v-i své; Mk. 6, 1.
—. 57. neníť prorok beze cti, než v své v-i; 

Mk. 6, 4. Luk. 4, 24. Jan 4, 44. 
Luk. 4, 23. učiň i zde v své v-i 
Žid. 11,14. prokazují, že v-i hledají

Vlastně.
4 M. 8,16. v. dáni jsou mi z synů Izr.; 3, 9. 
Ez. 24, 2. napiš sobě jméno v. dnešního dne 
Fil. 2,20. tak v. o vaše věci pečoval
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Vlastní.
ž. 64, 9. ku pádu je přivede v. jazyk 
Př. 27, 9. sladkost přítele víc než rada v.
Iz. 49,26. nakrmím v-ím masem jejich 
Pláč 4,15. nebudouť více míti v-ího bydlení 
Mich. 7, 6. nepřátelé každého jsou v. jeho 
Mk. 15, 20. oblékli jej v roucho jeho v.
Luk. 6, 41. břevna v tvém v-ím oku neznamen.
— 44. strom po svém v-ím ovoci poznán 

Jan 1,11. do svého v-ího přišel
— 7,18. chvály své v. hledá
— 8,44. (ďábel) lež ze svého v-ího mluví
— 10, 3. svých v-ích ovec ze jména povolává
— 12. nájemník, jehož nejsou ovce v.

Sk. 3,12. jakobychom svou v. moci
— 4,32. aniž kdo co svým v-ím býti pravil
— 20,28. dobyl svou v. krví; žid. 9,12.13,12. 

ftim. 8, 32. ani v-ímu Synu svému neodpustil
— 10, 3. svou v. spravedlnost vystaviti
— 11,24. vštípeni v svou v. olivu 

1 Kor. 4,12. dělajíce rukama v-íma
— 6,18. proti svému v-ímu tělu hřeší
— 7, 7. každý svůj v. dar od Boha má

15, 38. jednomu každému jeho v. tělo
Ef. 5, 28. milovati ženy jako svá v. těla 
Fil. 4, 3. tovaryši můj v.
1 Tes. 2,15. Pána Jež. zabili i své v. proroky
— 4,11. pracovati rukama svýma v-íma

2 Tim. 4, 3. podlé sv. v-ích žádostí; 2 Petr 3, 3. 
Tit. 1,12. řekl v. jejich prorok
Žid. 7,27. za své hříchy obětovati
— 9,12. skrze svou v. krev všed do svatyně
— 13,12. posvětil lidu svou v. krví

Jak. 1,14. od svých v-ích žádostí zachvacován

Vlastnější.
Př. 18,24. přítel bývá v. než bratr

Vlaštovice.
Ž. 84, 4. v. nalezla sobě hnízdo 
Př. 26, 2. jako v. létá, tak zlořečení 
Iz. 38,14. jako řeřáb a v. pištěl jsem 
Jer. 8, 7. v. šetří času příletu svého

Vlažný.
Zj. 3,16. že jsi v., vyvrhu tě z úst svých 

Vléci.
Ez. 32,20. v-tež jej i všecko množství jeho

Vlekoucí se.
Ž. 91, 6. nakažení, v-ího se v mrákotě

Vlévati.
Mk. 2, 22. žádný nev-á vína nového do nádob 

starých; Luk. 5, 37.

Vlézti.
Př. 5,14. o málo, že jsem nevlezl ve všecko 
Jer. 9, 21. v-la smrt okny našimi

Vlhkost.
Ž. 32, 4. v. má obrátila se v sucho letni

Vlhký.
Soud. 15,15. našel čelist osličí ještě v-ou

Vliti.
3 M. 8,12. vlil oleje pomazání na hlavu Ar. 
Zj. 14,10. víno, kt. j. vlito do kalichu hněvu

Vlk.
1 M. 49,27. Beniamin, v. dravý
Iz. 11, 6. bude bydliti v. s beránkem; 65,25.
Jer. 5, 6. v. večerní pohubí je
Ez. 22, 27. knížata její jsou jako vlci
Ab. 1, 8. lítější nad v-y večerní
Sof. 3, 3. soudcové jeho vlci večerní
Mat. 7,15. vnitř jsou vlci hltaví
— 10,16. posílám vás jako ovce mezi v-y 

Luk. 10, 3. posílám vás jako berany mezi v-y 
Jan 10,12. nájemník vida v-a, an jde

v. lapá a rozhání ovce 
Sk. 20,29. vejdou mezi vás vlci hltaví 

Vlna (z ovec).
5 M. 18, 4. prvotiny v-y z ovec dáš jemu
— 22,11. neoblečeš roucha z v-y a lnu 

Ž. 147,16. onť dává sníh jako v-u
Př: 31,13. hledá pilně v-y a lnu 
Iz. 1,18. hříchové vaši jako v. budou
— 51, 8. jako v-u sžíře je červ

Ez. 34, 3. tuk jídáte a v-ou se odíváte 
Dan. 7, 9. vlasové hlavy jeho jako v. čistá 
Zj. 1,14. vlasové bílí jako bílá v.

Vlna (mořská).
Job 9, 8. šlapá po v-ách mořských 
Ž. 89,10. když se zdvihají v-y jeho, ty je
— 93, 4. nad sílu vln mořských j. H.

Iz. 48,18. spravedlnost tvá jako v-y mořské
— 51,15. jehož v-y zvuk vydávají 

Mat. 8,24. tak že v-y přikrývaly lodí
— 14,24. lodí, zmítající se v-mi 

Mk. 4,37. až se v-y na lodi valily 
Jak. 1, 6. podoben j. v-ám mořským

Vlněný.
Ez. 44,17. aniž na se vezmou v-ého (roucha)

Vlnobití.
Job 38,11. tu skládati budeš dutí v. svého 
Ž. 42, 8. v. tvá na mne se svalila; Jon. 2, 4.
— 88, 8. v-ím svým přikvačil jsi mne
— 93, 3. pozdvihují řeky v. svých
— 107,29. tak že umklne v. jejich 

Jer. 5,22. ačkoli zvučí v. jeho; 31, 35.
Zach. 10,11. a prorazí na moři v.
Luk. 21,25. zvuk vydá moře a v.

Vlouditi se.
Gal. 2, 4. kt. se byli v-ili k vyšpehování 

Vložen. Vložený.
1 M. 43,12. peníze v-é na vrch do pytlů
— 50,26. Jozef v. j. do truhly v Egyptě 

Pláč 3,28. trpělivě se má, což na něj v-o 
Mat. 6, 30. zítra do peci bývá v-a

Vložiti.
1 M. 4,15. v-il Hospodin znamení na Kaina
— 21,14. dal Agar, a v-il na rameno její
— 22, 6. v-il je na Izáka syna svého
— 24, 2. v-ž ruku svou pod bedro mé; 47,29.
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1 M. 37, 34. v-iv žíni na bedra svá, zámutek
— 43,22. nevíme, kdo v-il peníze do pytlů
— 44, 2. koflík stříbrný vlož do pytle ml.
— 13. v-il každý břímě na osla svého 

2M. 2, 3. v-ila do ní to dítě
— 3,22. v-íte to na syny a na dcery své
— 4, 6. vlož ruku svou za ňadra svá; 7.
— 15. v-íš slova v ústa jeho
— 39, 7. v-il je na kraje náramenníku

3 M. 1, 4. v-í ruku svou na hlavu oběti
— 8, 8. v-il na něj náprsník
— 16, 21. v-e Aron obě ruce na hlavu kozla

4 M. 8,10. v-í synové Izr. ruce své na Levity
— 11,11. že jsi v-il břímě všeho lidu na mne?
— 27,18. vlož ruku svou na něj (Jozue); 23.

5 M. 10, 5. v-il jsem ty dsky do truhly; .2.
— 28, 48. v-í na šíji tvou jho železné
— 34, 9. v-il Mojžíš ruce své na Jozue 

Soud. 18,19. mlč, vlož ruku svou na ústa svá
1 Sam.19,13. vzala Míkol obraz a v-ila na lůže
1 Kr. 12,11. otec můj těžké břímě v-il na vás;

2 Par. 10, 4. 9.
2 Par. 20,34. aby to v-il do knihy o králích 
Ž. 40, 4. v-il v ústa má píseň novou
— 89,26. v-ím na moře ruku jeho

Iz. 51,16. kt. jsem v-il slova svá v ústa tvá;
59, 21. Jer. 1, 9.

Mat. 9,18. vlož na ni ruku, a živa; Mk. 5, 23.
—  27, 6. neslušíť jich v. do pokladnice
— 48. v-iv na trest hubu; Mk. 15, 36.
— 60. v-il do svého nového hrobu 

Mk. 7, 33. v-il prsty své v uši jeho
— 8,23. v-iv na něj ruce, otázal se ho
— 15,17. korunu zpletše z trní, v-ili naň 

Luk. 10,34. v-iv jej na hovado své, vedl do
— 13,13. v-il na ni ruce, a ihned zdvihla se
— 15, 5. v-il by na ramena svá s radostí
— 23,26. v-ili na něj kříž, aby nesl

Jan 20,27. J. řekl Tomáš.: v-iž prst svůj sem
Sk. 9,17. v-iv ruce naň, řekl: Sauli bratře
— 28, 8. Pavel pomodliv se v-il na něj ruce 

Žid. 6,17. v-il mezi to přísahu
Viz též: Vzložiti.

Vmetati.
Ez. 26,12. i prach tvůj do vody vmecí 

Vnášeli.
1 Par. 9,28. v jistém počtu v-eli je a vynášeli 
Jer. 17,31. ani v-li břemen v den sobotní

Vnésti.
1 M. 8, 9. v-sl ji k sobě do korábu
2 M. 40, 4. vneseš i stůl a zřídíš řád jeho

v-eš svícen a rozsvítíš
— 21. v-1 truhlu do příbytku

3 M. 10,18. krev její není v-ena do svatyně 
Soud. 16, 3. vnesl je na vrch hory
1 Kr. 15,15. vnesl věci, kt. posvěceny byly
1 Par. 15,12. abyste v-li truhlu Hospodina
2 Par. 35, 3. v-te truhlu svat. do domu 
Neh. 10,38. Levitové v-ou desátek z desátků
— 13, 9. v-sl jsem tam zase nádobí domu B.

Job 10,19. do hrobu abych byl vnesen
Luk. 5,18. hledali v. ho před něj; 19.
1 Petr 2,24. hříchy naše sám vnesl na dřevo
Zj. 21,10. v-sl mne v duchu na horu velikou

Vně.
1 M. 24, 31. proč bys stál v.?
2 M. 29,14. kůži spálíš v. za stany
— 33, 7. stánek rozbil sobě v. za stany 

5M. 23,12. místo míti budeš v. za stany
— 24,11. ale v. staneš a jemužs půjčil
— 32,25. meč uvede sirobu v.

1 Kr. 8, 8. avšak v. nebylo jich viděti
Neh. 11,16. nad dílem při domě Božím v.
Job 31, 32. v. nenocoval host
ž. 31,12. kt. mne vídají v., utíkají
Př. 7,12. jednak v., jednak na ulici úklady
— 22,13. říká lenoch: Lev j. v.
— 24,27. nastroj v. dílo své

Pis. 8, 1. abych tě naleznouc v., políbila
Iz. 42, 2. ani slyšán bude v. hlas jeho
Pláč 1,20. v. meč na sirobu přivodí
Ez. 7,15. meč bude v., mor a hlad doma
Oz. 7, 1. v. provozují loupežnictví
Mat. 12,46. matka a bratří jeho stáli v.; 47. 

Mk. 3, 31. 32. Luk. 8, 20.
— 26, 69. Petr seděl v. v síni

Mk. 1, 45. v. na místech pustých byl
— 4,11. těm, kt. jsou v., v podobenství 

Luk. 1,10. všecko množství bylo v.
— 13,25. počnete v. státi a tlouci na dvéře 

Jan 18,16. Petr stál u dveří v.
— 20,11. Maria stála u hrobu v. plačeci 

Sk. 5,23. strážné v. stojící u dveří
1 Kor. 5,12. proč mám, kt. jsou v., souditi?
— 13. kt. jsou v., Bůh soudí

Kol. 4, 5. před těmi, kt. jsou v.; 1 Tes. 4,12.
1 Tim. 3, 7. svědectví od těch, kt. jsou v. 
žid. 13,11. pálena bývají těla v. za stany
— 12. Ježíš v. za branou trpěl

Zj. 11, 2. síň, kt. v. j. před chrámem
— 22,15. v. budou psi a čarodějníci

Vnitř.
Mat. 7,15. ale v. jsou vlci hltaví

23,25. v. plné loupeže a nestředmosti
— 26. vyčisť to, což v. jest v konvi
— 27. v. plni kostí umrlčích a nečistoty
— 28. v. plní jste pokrytství a neprav.
— 26,58. vŠed v. seděl s služebníky

Luk. 11,39. což v., plno loupeže a nešlechet.
Řím. 2,29. ten j. Žid, kt. v. j. židem
2 Kor. 7, 5. zevnitř boje, v. strachy
Zj. 4, 8. v. plná byla (ta zvířata) očí
— 5, 1. knihu popsanou v. i zevnitř

Vnitřek.
ž. 45,14. slavná j, dcera královská u v-u
Ez. 1,27. u v-u jejím vůkol jako oheň
Sof. 1,11. kvělte vy, kt. bydlíte u v-u
Mk. 7,21. z v-u ze srdce zlá myšlení
— 23. tyto zlé věci pocházejí z v-u
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Vnitřní.
Ez. 8, 3. brána v.; 40, 15.
— 16. síň v.; 43, 5.

Řím. 7,22. libost mám v zák. B. podlé v-ího
2 Koř. 4,16. v. (člověk) obnovuje se den ode d. 
Ef. 3,16. posilněnu býti na v-ím člověku
— 4,16. podlé v. moci zrůst béře

Vnitřnost.
Job 19,27. zhynula ledví má u v-i mé
— 30,27. v-i mé zevřely
— 38,16. u v-i propasti chodil-lis?
— 36. kdo složil u v-ech moudrost?

Ž. 5,10. v-i jejich plné nešlechetnosti
— 18, 2. z v-i srdce miluji tě, H.
— 22,15. srdce mé rozpustilo se uprostřed v-í
— 36, 2. u v-i srdce mého
— 40, 9. zákon tvůj j. uprostř. v-í mých
— 51, 8. ty libuješ pravdu u v-ech
— 62, 5. u v-i své proklínají
— 64, 7. v. a srdce člověka hluboké j.
— 103, 1. všecky v-i mé jménu svat. jeho
— 109,18. ať vejde do v-í jeho jako voda
— 143, 4. u v-i mé hyne srdce mé

Př. 18, 8. ale však sestupují do v-í života
— 20,27. zpytuje všecky v-i srdečné
—  30. bití (jest lékařství) v-em života
— 26,24. u v-i své skládá lest

Pis. 5, 4. v-i mé pohnuly se ve mně
Jer. 31,20. pohybují se v-i mé příčinou jeho
— 33. dám zákon svůj do v-i jejich 

Pláč 1,20. v-i mé zkormouceny jsou
Vnučka.

1M. 46, 7. dcery i v-y uvedl do Egypta
3 M. 18,10. hanby v-y své neodkryješ

Vnuk.
1 M. 21,23. jestliže mi sklámáš, aneb v-u mému
2M. 10, 2. abys vypravoval v uši v-ů svých
5M. 6, 2. ostříhá je přikázaní ty i syn i v.
Job 18,19. nepozůstaví ani syna ani v-a
Př. 13,22. dobrý zanechává dědictví v-ům
— 17, 6. koruna starců jsou v-ové

Iz. 14,22. zahladím i ostatky syna i v-a
1 Tim. 5, 4. pakli která vdova dítky neb v-y má

Vnuknouti.
Jan 13, 2. ďábel v-kl v srdce Jidáše 

Voda.
1M. 18, 4. přineseno bude trochu v-y
— 21,14. vzav chléb a láhvici v-y, dal Agar
— 15. když nebylo v-y v láhvici
— 26,19. nalezli tam studnici v-y živé
— 20. naše jest v.
— 32. nalezli jsme v-u
— 49, 4. prudce sběhneš jako v.

2 M. 2,10. nebo jsem ho z v-y vytáhla
— 4, 9. nabereš v-y z řeky
— 7,15. aj, půjde ven k v-ě; 8, 20.
— 17, 2. domlouval se lid: Dejte nám v-y

3 M. 15,13. v-ou živou zmyje tělo své
4 M. 5,17. nabere v-y svaté do nádoby
— 18. v. hořká zlořečená

4M. 8, 7. pokropíš jich v-ou očištěni
— 19, 9. k v-ě očištění, k očištění za hřích
— 13. v-ou očišťování pokropen; 31, 23.
— 20,17. aniž piti budeme v-y z čí studnice

5 M. 2, 6. v-y za peníze od nich jednati
— 28. v-y také za peníze dáš mi
— 12,16. na zemi vycedíte ji jako v-u; 24. 

Joz. 7, 5. srdce lidu bylo jako v.
Soud. 5,25. on v-y žádal, ona mléka dala
— 7, 5. kdož chlemtati bude jazykem z v-y

2 Sam.23,15. ó by mi někdo dal piti v-y z či
sterny Betlém.; 1 Par. 11, 17.

2 Kr. 2, 8. Eliáš udeřil (pláštěm) na v-u
— 14. vzav plášť Eliášův, udeřil na v-u
— 3,11. kt. líval v-u na ruce Eliášovy
— 18,31. píte jedenkaždý v-u z čistemy své
— 20,20. v-u po trubách uvedl do města 

Neh. 4,23. žádný ho (oděvu) nesloží, leč u v-y 
Job 3,24. rozchází se jako v. řváni mé
— 8,11. roste-liž rákosí bez v-y?
— 14,19. jako kameni stírá v.
— 15,16. pije nepravost jako v-u
— 24,18. lehcí jsou na svrchku vody 

ž. 22,15. jako v. rozplynul jsem se
— 66,12. vešli jsme do ohně i do v-y
— 88,18. obkličují mne jako v.
— 109,18. ať vejde do vnitřností jeho jako v. 

Př. 5,15. pí v-u z čisterny své
— 9,17. v. kradená sladší j.
— 17,14. jako když kdo protrhuje v-u
— 20, 5. rada v srdci muže v. hluboká
— 25,25. v. studená duši ustalé
—. 27,19. jakož u v-ě tvář proti tváři
— 30,16. země nebývá nasycena v-ou 

Iz. 41,17. hledají v-y, an jí není
— 44,12. lačni, aniž se v-y napije
— 60, 2. ryby, proto že nebývá v-y, mrou 

Jer. 2,13. čisterny děravé, k t nedrží v-y
— 8,14. v-ou jedovatou napojí nás
— 9, 1. aby hlava má byla v-ou
— 18. aby víčka naše oplývala v-ou
— 13, 1. do v-y pak nedávej ho (pás)

14, 3. nenaleznouce v-y, navrátí se
— 18,14. zdaliž kdo pohrdá čerstvou v-ou? 

Ez. 12,18. v-ou svou s třesením pí! 19.
— 34,18. což j. vám málo učištěnou v-u piti?
— 36,25. pokropim vás v-ou čistou
— 47, 3. provedl mne skrze vodu, v. do

kůtků
Oz. 5,10. vyleji na ně jako v-u prchlivost
Zach. 9,11. z jámy, v níž není žádné v-y
Mat. 3,11. jáť křtím vás v-ou; Jan 1, 26.
— 16. vystoupil hned z v-y; Mk. 1, 10.
— 10, 42. číši v-y studené k nápoji
— 14,29. Petr Šel po v-ě, aby přišel k Jež. 

Luk. 7,44. v-y nohám mým nedal jsi
— 16,24. ať omoči konce prstu ve v-ě
— 22,10. člověk, džbán v-y nesa 

Jan 2, 7. naplňte ty stoudve v-ou
— 3, 5. nenarodí-li se kdo z v-y a z Ducha
— 4,10. ty bys prosila a dal by tobě v-y živé
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Jan 4,13. kdož pije v-u tuto, žízniti bude
— 14. kdož by se napil v-y té

v. ta, kt. já dám jemu, 
bude v něm studnicí v-y

— 15. Pane, dej mi té v-y, abych nežízn.
— 46. kdež učinil z v-y víno
— 5, 4. anděl kormoutil v-u

kdo nejprvé sestoupil po tom zkor
mouceni vody

— 7. když se zkormoutí v., jiný
— 7,38. řeky z břicha jeho v-y živé
— 19,34. hned vyšla krev a v.

Sk. 1, 5. Jan křtil v-ou; 11, 16.
— 8,36. přijeli k jedné v-ě

aj v.I Proč nemám býti pokřtěn?
— 10, 47. může kdo zabrániti v-y?

1 Tim. 5,23. nepí již více v-y, ale vína skrovně 
Žid. 10,23. umyté tělo v-ou čistou
Jak. 3,12. slané i sladké v-y nevydává
2 Petr 2,17. tiť jsou studnice bez v-y

3, 5. země z v-y a na v-ě upevněna
1 Jan 5, 6. kt. přišel skrze v-u a krev

ne u v-ě toliko, ale u v-ě a ve krvi
— 8. Duch, v. a krev, ti tří jedno jsou 

Juda 12. tiť jsou oblakové bez v-y
Zj. 12,15. vypustil had z úst v-u jako řeku
— 21, 6. dám ze studnice v-y živé darmo
— 22, 1. ukázal mi potok čistý v-y živé
— 17. nabeř v-y života darmo

Vody.
1 M. 1, 2. Duch Boží vznášel se nad v-ami
— 6. buď obloha u prostřed vod
— 9. shromažďte se v.
— 10. shromáždění vod

20. vydejte v. hmyz
— 7, 7. v. potopy; 10.
— 17. rozmnoženy jsou v.
— 18. nebo zmohly se v.; 19.

zplýval koráb na v-ách
— 20. 15 loktů zvýší rozmohly se v.

24. trvaly v. nad zemí za 150 dnů
— 8, 3. navrátily se v.; 5. 7. 8. 9. 11, 13.

2 M. 4, 9. i promění se v. v krev; 7, 20.
— 7,17. udeřím holí na v.; 20.
— 14,21. když se rozstoupily v.
— 22. v. jim byly jako zeď
— 15, 8. stály tekuté v. jako hromada
— 23. nemohli piti vod z Marah
— 25. učiněny jsou sladké v.
— 17, 1. kdež nebylo vod; 4 M. 20, 2. 33, 14.
— 6. v skálu a vyjdou z ní v.; 4 M. 20,8.
— 23,25. požehnáť chlebu i v-ám tvým 

4M. 24, 7. símě jeho u v-ách mnohých 
Joz. 3,16. že se zastavily v., kt. s hůry 
Soud. 15,19. otevř. B. skálu v Lechi i vyšly

z ni vody
2 Sam.14,14. jsme jako v., kt. rozlity jsouce
1 Kr. 18,35. tak že tekly v. okolo 6ltáře
2 Kr. 2,19. v. jsou zlé a země neúrodná
— 22. uzdraveny jsou ty v.
— 3,20. v. přicházely od strany Idumejské

2 Kr. 5,12. lepší nad všecky v. Izraelské
Job 5,10. kt. spouští v. na pole
— 11,16. jako na v., kt. pominuly
— 12,15. tak zastavuje v., až i vysýchají
— 26, 5. mrtvé věci pod v-ami sformovány
— 8. zavazuje v. v oblacích
— 10. cíl vyměřil rozlévání se v-ám
— 29,19. kořen můj rozloží se při v-ách
— 36,27. on vyvodí krůpěje vod
— 38,30. až i v. jako v kámen se proměňují 

ž. 18,12. vůkol sebe stánek z temných vod
— 17. vytáhl z velikých vod; 2 Sam. 22,17.
— 23, 2. k v-ám tichým mne přivodí
— 29, 3. hlas Hospodinův nad v-ami
— 32, 6. v. mnohé v rozvodnění
— 33, 7. onť shrnul jako na hromadu v.
— 42, 2. jako jelen řve po tekutých v-ách
— 46, 4. byť kormoutily se v. jeho
— 65,10. potok Boží naplňován bývá v-ami
— 69, 2. dosáhly v. až k duši mé
— 3. všel jsem do hlubokosti vod
— 15. vytržen jako z hlubokosti vod
— 77,17. vidělyť jsou tě v., Bože
— 20. stezky tvé skrze v. veliké
— 78,13. aby stály v. jako hromada
— 104, 3. sklenul na v-ách paláce své
— 105,29. obrátil v. jejich v krev
— 106,11. přikryly v. ty, kt. je sužovali
— 119,136. potůčkové vod vyplývají z očí mých
— 124, 4. tehdáž by nás přikvačily v.
— 5. zachvátily by duši naši ty v. zduté
— 136, 6. kt. roztáhl zemi na v-ách
— 144, 7. vytrhni mne z vod mnohých
— 148, 4. chvalte jej v., kt. jsou nad nebem 

Př. 8,29. když ukládal cíl v-ám
— 18, 4. slova úst muže v. hluboké
—  30j 4. kdo shrnul v. v roucho své

Pis. 8, 7. v. mnohé nemohly by uhasiti tohoto
Iz. 8, 6. pohrdl lid ten v-ami Siloe
— 23, 3. úrody na velikých v-ách
— 30,20. Pán dá vám v-y soužení
— 33,16. v. jeho stálé budou
— 40,12. kdo změřil hrstí svou v.?
— 43, 2. když půdeš přes v., s tebou budu
— 16. způsobuje na prudkých v-ách stezku
— 20. že jsem vyvedl na poušti v.
— 44, 3. vyleji v. na žíznivého
— 4. porostou vedle tekutých vod
— 48, 1. z vod Judových jste pošli
— 21. v. ze skály vyvede jim

rozetne skálu, aby tekly v.
— 55, 1. žízniví pojďte k v-ám
— 57,20. jehož v. vymítají nečistotu
— 58,11. pramen vod, jehož v. nevysých. 

Jer. 15,18. proč mi býti máš jako v. nestálé?
— 17, 8. podob, stromu Štípenému při v-ách
— 13. opustili pramen vod živých; 2, 13.
— 47, 2. aj, v. vystupují od půlnoci
— 51,13. ty, kt. bydlíš při v-ách velikých 

Pláč 1,16. z oči mých tekou v.
— 5, 4. v. své za peníze pijeme
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2M. 14,28. jezdce se vším v-em Far.; 15, 4. 
Joz. 5,14. já js. kníže v-a H. a nyní js. přišel

10, 5. pět králů i všecka v-a jejich 
Soud. 4,15. porazil Zizaru i všecka ta v-a
— 7, 1. v-a Madianských byla na půlnoci
— 9. vstana sstup k v-u, nebo dal jsem je
— 9,29. sběř sobě v., a vyjdi

1 Sam.17,10. já jsem zhaněl v-a Izraelská
— 21. sšikováli se v. proti v-u

2 Sam. 1, 2. přišel jeden z v-a Saulova; 3.
— 22, 30. v tobě proběhl jsem v-a; Ž. 18, 30.

1 Kr. 4, 4. Banaiáš byl nad v-em
— 22,19. v. nebeské po pravici i po levici

jeho; 2 Par. 18, 18.
2 Kr. 6,15. v. obklič, město, koni i vozové
— 24. shromáždil Benadab všecka v-a
— 7, 4. utecme do v-a Syrských; 5.
— 6. aby slyšelo hluk v-a velikého
— 17,16. klaněli se všemu v-u nebeskému;

21, 3. 5. 23, 4. 5. 2 Par. 33, 3. 5. Jer.
8, 2. 19, 13. Sof. 1, 5.

— 25, 5. všecko v. jeho rozprchlo se
1 Par. 9,19. jako otcové jejich nad vojskem H.
— 12,22. až bylo v. veliké, jako v. Boží

2 Par. 16, 4. poslal knížata s v-y svými
— 18,18. viděl jsem H. a všecko v. nebeské 

Ezd. 8, 22. žádati od krále v-a a jízdných 
Neh. 9, 6. učinil nebesa nebes i všecko v.

v-á nebeská před tebou se sklánějí 
Job 10,17. v-a jedna po druhých proti mně
— 25, 3. zdaliž j. počet v-ům jeho?

29,25. bydlil jsem jako král ve vojště 
ž. 33, 6. duchem úst jeho všecko v. jejich
— 44,10. nevycházíš s v-y našimi

60,12. nevycházels s v-y našimi? 108, 12.
— 68,13. králové s v-y utíkali
— 78,28. spustil je do prostřed v-a jejich
— 136,15. uvrhl Far. s v-em j. do moře Rud. 

Pis. 6, 3. hrozná-jsi jako v. s praporci; 9. 
Iz. 13, 4. H. zástupů sbírá v. k válce
— 24,21. navštíví Hospodin v. vysoké
— 34, 2. prchlivost H. proti všemu v-u
— 4. chřadnouti b. všecko v. nebeské
— 40,26. vyvodí v počtu v. jejich
— 45,12. všemu v-u jejich rozkazuji
— 65,11. kt. strojíte v-u tomu stůl 

Jer. 19,13. kadili všemu v-u nebeskému
— 32, 2. v. krále Babylon, oblehlo Jeruzalém
— 33,22. nemůže sečteno býti v. nebeské
— 46,22. když s v-em přitáhnou
— 52, 8. všecko v. jeho rozprchlo se 

Ez. 1,24. zvuk hluku jako zvuk v-a
Dan. 4, 32. podle vůle činí mezi v-em nebes.
— 8,10. zpjal se až k v-u nebeskému
— 9,27. skrze v. ohavné, hubící
— 11,13. přijde s v-em velikým; 7.

Joel 2,11. H. vydá hlas svůj před v-em 
Abd. 11. zajímali cizí v. jeho
Mat. 22, 7. král poslav v-a svá, zhubil 
Luk. 21,20. když uzříte obležený od v-a Jeruz. 
Sk. 7, 42. sloužili v-u nebeskému

Ez. 17, 5. vsadila je opatrně při v-ách
— 31, 4. v. k zrůstu přivedly jej
— 47, 1. v. vycházely od spodku prahu
— 5. v., přes něž by se musilo plynouti 

Am. 5, 8. kt. přivolává v. mořské; 9, 6.
Jon. 2, 6. obklíčily mne v. až k duši
Nah. 3, 8. Nó v-ami byvši opuštěno
Ab. 2,14. jako v. naplňují moře
Luk. 8,25. větrům přikazuje i v-ám; 24.
Jan 3, 23. byly tam v. mnohé 
Juda 13. vzteklé v. mořské
Zj. 11, 6. mají moc nad v-ami
— 14, 2. slyšel jsem hlas jako vod mnohých
— 17, 1. nevěstky, kt. sedí na v-ách; 15.

Voditi.
Soud. 16,26. Sams. pacholeti, kt. ho za ruku v-lo
ž. 23, 3. v-í mne po stezkách spravedlnosti
— 43, 3. to ať mne v-í a zprovodí
— 78,53. v-il je v bezpečnosti, že se nestraš.
— 72. zvláštní opatrností v-il je
— 80, 2. v-íš Jozefa jako stádo

Př. 8,20. stezkou spravedlnosti v-ím
— 11, 3. sprostnost upřímých v-í je 

Iz. 3,12. kt. tě v-í, svodí tě
— 48,17. v-ím tě po cestě, po kt. bys chodil 

Jer. 2, 6. kde je H., kt. nás v-il po poušti? 
Ez. 23, 37. syny své v-ily jim (ukydaným b.) 
Mat. 4,24. v-ili k Ježíšovi všecky nemocné 
Luk. 12,11. když pak vás v. budou do Škol
— 21,12. v-íce ku králům pro jméno mé

Vodnatelný.
Luk. 14, 2. člověk nějaký v. byl před ním 

Voják.
4 M. 31,27. mezi v-y, kt. byli vytáhli na vojnu
1 Sam.18, 5. i ustanovil ho Saul nad v-y
2 Par. 28,14. takž nechali v-ci těch zajatých 
Iz. 22, 7. v-ci silně položili se u brány

Vojensky.
2M. 13,18. v. zpořádaní vyšli z země Egyptské 
Joz. 1,14. vy pak jděte v. zpořádaní 
Ž. 34, 8. v. se klade anděl H. okolo těch
— 53, 6. kt. tě v. oblehli, zahanbíš 

Nah. 3,17. kt. se kladou v. po plotích

Vojenský.
Pis. 6,12. jako zástup v.
Jer. 4,19. slyšíš prokřikování v-é
Ez. 32, 27. sestoupili do hrobu se zbrojí v-ou

Vojna.
4M. 10, 9. když vyjdete na v-u; 5 M. 21, 10. 
2 Sam.ll, 1. když králové vyjíždívají na v-u
1 Kr. 22, 6. mám-li táhnouti na v-u proti Rámot

Vojsko.
1 M. 2, 1. nebesa a země i všecko v. jejich
— 32, 2. řekl Jákob: v. Boží j. toto
— 49,19. Gad, v. přemůže jej, však
— 50, 9. a bylo v. to veliké velmi

2 M. 12,41. vyšla všecka v-a H. ze země Eg.
— 14, 4. oslaven budu ve Faraonovi a ve

VŠem v-u jeho
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Sk. 21, 31. povědíno hejtmanu v-a, že se bouří
— 34. rozkázal jej vésti do v-a; 22, 24.

23, 10. 16. 32.
2 Kor. 11,28. v. na každý den povstává proti mně 
žid. 11,34. v-a zaháněli cizozemců 

Volající,
Job 29,12. vysvobozuji chudého v-ho 
Ž. 27, 7. slyš mne, H., hlasem v-ho
— 72,12. vytrhne nuzného v-ho a nátisk trp. 

Iz. 40, 3. hlas v-ho: Připravlež cestu; Mat.
3, 3. Mk. 1, 3. Luk. 3, 4. Jan 1, 23. 

Mat. 11,16. podobno dětem na tovaryše své 
v-ím; Luk. 7, 32.

Luk. 18, 7. což by Bůh nepomstil v-ích k němu? 
Sk. 19, 34. hlas, jako za dvě hodině v-ích 
Gal. 4, 6. poslal Bůh Ducha v-ho: Abba, Otče 
Zj. 5, 2. anděla silného, v-ho hlasem velik. 

Volání.
5 M. 4, 7. jako j. H. ve všem v. našem k němu
1 Sam. 9,16. přišlo v. jeho ke mně 
Job 16,18. nechť nemá místa v. mé
— 27, 9. zdaliž v. jeho vyslyší Bůh silný?

Ž. 5, 3. pozoruj hlasu v. mého; 17, 1. 142,7.
— 18, 7. v. mé přišlo v uši jeho

34,16. uši jeho k v. jejich (spravedlivých)
— 39,13. v. mé přijmi v uši své
— 40, 2. naklonil se ke mně a vyslyšel mé v.
— 61, 2. slyš, ó Bože, v. mé
— 88, 3. nakloň ucha svého k v. mému
— 102, 2. v. mé přijdiž k tobě

Př. 21,13. kdo zacpává ucho k v. chudého 
Iz. 30,19. k hlasu v. tvého bude milost činiti 
Jer. 14, 12. já nikoli nevyslyším v. jejich 
PláČ 3, 56. nezacpávejž ucha před v-ím mým 
Jak. 5, 4. hlas v. ženců v uši Pána vešel 

Volati.
Volal k Hospodinu: Mojžíš, 2 M. 8, 12. 14, 15.

15, 25. 17, 4. Samson, Soud. 15, 18.
16, 28. Samuel, 1 Sam. 7, 8. 12, 18.
15, 11. Eliáš, 1 Kr/ 17, 20. (18,36.) 
IzaiáŠ, 2 Kr. 20, 11. Aza, 2 Par.
14, 11.

1 M. 4,10. hlas krve bratra tvého v-á ke mně
— 41, 43. v-ali před ním: Klanějte se
— 55. v-al lid k Faraonovi o chléb

2 M. 22, 23. oni by v-áli ke mně, vyslyším
— 27. když bude v. ke mně, uslyším
— 32, 5. y-al a řekl: Slavnost H. zítra bude 

4M. 11, 2. tedy v-al lid k Mojžíšovi
5M. 26, 7. v-ali jsme k H. Bohu otců 
Soud. 10, 10. tedy v-ali synové Izr. k II-u
— 14. v-ejte k bohům, kt. jste sobě zvolili

1 Sam. 3, 5. teď jsem, nebo jsi mne v-al
odpověděl: Nev-alť jsem

— 7, 8. nepřestávej v. za nás k Hospodinu
— 8, 18. budete v. příčinou krále vašeho
— 12,-10. když v-li k H. a řekli: Zhřešili jsme
— 17. v. budu k H., i vydá hřímání; 18.
— 15,11. Samuel v-al k H. celou noc
— 20, 37. v-al Jonata za pacholetem; 38.
— 24, 9. David vyšed, v-al za Saulem

2 Sam.22, 7. k Bohu svému v-al jsem
1 Par. 5,20. k Bohu v-ali v boji a vyslyšel je
Job 9,16. ač bych pak i v-al

12, 4. kt. když v-á, vyslýchá Bůh
— 19, 7. v-ám-li pro nátisk, nem. vyslyšení
— 24,12. duše zraněných v-ají

38, 41. když mladí jeho k B. silnému v-ají
ž. 3, 5. hlasem svým v-al jsem k H.
— 4, 2. když v-ám, vyslyš mne, Bože
— 4. vysl. mne H., když k němu v. budu

17, 6. já v-ám k tobě, nebo vyslýcháš
— 18, 42. v-aliť jsou, ale nebylo spomocníka
— 22, 3. Bože můj, přes celý den v-ám
— 25. když k němu v-á, vyslýchá jej
— 28, 1. k toběť, H., v-ám, skálo má
— 2. když koli k tobě v-ám
— 30, 3. k toběť js. v-al, a uzdravil jsi mne
— 31,23. ty jsi vyslyšel, když js. k tobě v-al
— 34, 7. tento chudý v-al, a H. vyslyšel
— 18. v-ají-li spravedliví, H. vyslýchá
—- 55,17. já k Bohu v. budu a H. vysvobodí
— 18. nezbedně v. budu, až i vyslyší
— 56,10. v ten den, když v. budu
— 57, 3. v. budu k Bohu nejvyššímu
— 61, 3. od konce země k tobě v-ám
— 69, 4. ustal jsem v-a je
— 77, 2. hlas můj k Bohu, když v-ám
— 81, 8. když jsi v-al, vytrhl jsem tě
— 86, 3. k toběť každého dne v-ám
— 88, 2. ve dne i v noci k tobě v-ám
— 14. já pak, H., k tobě v-ám
— 89, 27. on v-a je ke mně, dí: Ty jsi otec můj
— 102, 3. když k tobě v-ám, rychle vyslyš mne
— 107, 6. když v-ali k H. v soužení; 13. 28.
— 119,146. k tobě v-ám, vysvoboď mne
— 120, 1. k H. v soužení svém v-al jsem
— 130, 1. z hlubokosti v-ám k tobě, H.
— 141, 1. H., k toběť v-ám, pospěš ke mně
— 142, 2. hlasem svým k H. v-ám; 6.
— 147, 9. krkavcům, kt. v-ají k němu 

Př. 1,20. moudrost vně v-á
— 21. moudrost v největším hluku v-á
— 24. poněvadž jsem v-ala, a odpírali jste
— 28. tehdy v. budou ke mně
— 8, 1. zdaliž moudrost nev-á?
— 4. na vásť, ó muži, v-ám
— 9,15. aby v-ala jdoucích cestou
— 19, 7. když v-á za nimi, není jich
— 21,13. i on sám v. bude a nebude vyslyšán 

Pis. 5, 6. v-ala jsem ho, ale neozval se mi 
Iz. 8, 4. prvé než bude uměti dítě to v.: Otče
— 21, 8. v-al jako lev: Jáť, Pane můj, stojím
— 40, 6. hlas řkoucího: V-ej

řekl: Co mám v.?
— 58, 1. v-ej vším hrdlem, nezadržuj
— 65,12. když jsem v-al, neohlásili jste se
— 24. prvé než v. budou, já se ohlásím 

Jer. 2, 2. jdi a v-ej, tak aby slyšel Jeruzalém
— 3, 4. zdaliž v. budeš ke mně: Otče můj
— 11,14. nevyslyším, když by v-ali ke mně 

Pláč 1,19. v-ala jsem na milovníky své, oni
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Ez. 8,18. budou v. v uši mé hlasem velikým
Oz. 7,14. aniž v-ají ke mně ze srdce svého
— 11, 2. v-ali jich, oni tím vice ucházeli
— 7. ač ho k Nej vyššímu v-ají, však 

Joel 1,14. v-ejte k Hospodinu!
— 19. k toběť, ó H.! v-ám

Am. 7, 4. H. v-al, že při svou povede ohněm
Jon. 1, 5. v-ali jedenkaždý k Bohu svému
— 6. vstaň, v-ej k Bohu svému
— 3, 4. počal Jonáš v.: Po 40 dnech 

Ab. 1, 2. v. budu k tobě pro nátisk
Mat. 9,13. nepřišel jsem v. sprav.; Mk. 2,17.
— 27. šli za ním dva slepí, v-ajice; 20, 30.
— 15,22. žena Kananejská v-ala: Smiluj se
— 23. odbuď ji, neboť v-á za námi
— 21, 9. v-ali: Hosanna; Mk. 11, 9. Jan 12,13.
— 15. dítky, any v-aji v chrámě
— 27, 47. pravili: Eliáše v-á tento; Mk. 15,35. 

Mk. 10,48. ale on mnohem více v-al: Synu D.
— 49. dobré mysli buď, vstaň, v-á tě
— 15,14. oni více v-ali: Ukřiž.! Luk. 23, 21.
— 39. že tak v-aje vypustil duši 

Luk. 7,32. dětem, kt. jedni na druhé v-ají
— 19,40. kamení hned bude v.

Jan 1,15. Jan v-al: Tentoť j., o němž jsem
— 7, 37. stál Ježíš a v-al: 2ízní-li kdo, pojď
— 11,28. Mistr zde j. a v-á tebe

ftím. 8,15. v němž v-áme: Abba, totiž Otče
Gal. 5, 8. neníť ta rada z toho, kt. vás v-á
Zj. 6,10. v-ali hlasem vel.; 7,10.10,3.14,15.

Volávati.
Ž. 22, 6. k tobě v-ali, a spomáhals jim
— 99, 6. v-ávali k H., a on je vyslýchal 

Jer. 35,17. v-al jsem na ně, ale neohlásili se
Volavka.

5 M. 14,18.
Volče.

Iz. 34, 7. sestoupí s nimi i v-ata
Vole.

3 M. 1,16.
Volek.

2 M. 29, 1. 3 M. 4, 3. Ez. 43, 19. atd. 45. 18. atd. 
5 M. 15,19. nebudeš dělati prvorozeným v-em
1 Sam. 1,24. vedla jej s sebou se třemi v-y
1 Kr. 18,23. nechť jsou nám dáni dva v-ové
2 Par. 30,24. Ezechiáš dal 1000 v-ú
ž. 50, 9. nevezmuť z domu tvého v-a, ani 
Iz. 1,11. krve v-ů nejsem žádostiv 
Jer. 50,27. zbíte mečem všecky v-y její 
Oz. 14, 2. budemeť se odpláceti i v-y rtů naš. 
Mich. 6, 6. předejdu-liž ho v-y ročními?

Volen.
1 Par. 9,22. všickni ti v-i za vrátné 

Volnost.
Sk. 25,16. měl v. k odpovídáni na to 

Volný.
Př. 29,15. dítě sobě v-é k hanbě přivodí 

Volový.
Ez. 1,10. tvář v-ou po levé straně

Voneti.
2. 45, 9. všecka roucha tvá v-i 
Př. 27,16. jako mast v pravici v. bude 

Vonný.
2M. 31,11. kadidlo v-é do svatyni 
Iz. 57, 9. chodíš s v-ými mastmi svými 
Jer. 6,20. k čemuž mi v-á třtina z země da

leké?
Ez. 27,19. třtinu v-ou tobě směňovali

Vonné věci.
1 M. 37,25. kt. nesli v. v. do Egypta
—  43,11. doneste muži tomu v-ých v-i
—  50, 2. pomazali lékaři v-ými v-mi Izr. 

2M. 25, 6. v. v. na olej ku pomazáni; 35, 28.
—  30,23. vezmi sobě v-ých v-í předních
—  35,15. kadidlo z v-ých v-í

3 M. 16,12. vnese plné hrsti v-ých v-i za oponu 
4M. 4,16. pečovati o kaděni v-ými v-mi 
1 Sam. 2,28. vyvolil js. ho, aby kadil v-ými v-mi
1 Kr. 10,15. co přicház. od prodavačů v-ých v-í
2 Par. 9, 9. dala králi v-ých v-i velmi mnoho 
Pis. 4,14. s všelijakými zvlášt. v-mi v-ými
—  5,13. záhonkové v-ých v-í; 6, 1.

květové v-ých v-i
—  8,14. na horách v-ých v-i

Iz. 3,24. budeť místo v-ých v-í hnis
—  43,24. nekoupil si mi v-ých v-í

Ez. 27,22. kupci v nejpřednějších v-ých v-ech
Mk. 16, 1. nakoupily v-ých v-i
Luk. 23,56. připravily v. v. a masti
—  24, 1. šly k hrobu nesouce v. v.

Jan 19,40. obvinuli je prostěr. s těmi v-ými v. 
Zj. 18,13. v-ých v-í a masti

Vor.
1 Kr. 5, 9. dám je v v-ích splaviti po moři
2 Par. 2,16. připlavíme je tobě ve v-ích

Vosk.
Job 38,14. proměnu přijímala jako v. pečetní 
2. 22,15. srdce mé jako v. rozpustilo se
—  68, 3. jakož se rozplývá v., tak bezbožní
—  97, 5. hory jako v. rozplývají se 

Mich. 1, 4. budou se rozplývati hory jako v.

Voziti (se).
1 M. 41,43. dal ho v. na svém druhém voze 
2. 73, 9. jazyk jejich po zemi se v-i 

Vozka.
1 Kr. 22,34. řekl v-ovi svému; 2 Par. 18, 33.

Vozní.
2 Kr. 7,14. vzali dva koně v.

Vazník.
2 Sam. 8, 4. zpodřezoval žily v-ům; 1 Par. 18, 4. 
1 Kr. 10,29. vodív. spřež. v-ú z Eg.; 2 Par. 1, 17.

Vpád.
1 Sam.27, 8. v-y činíce na Gessurské
2 Par. 28,18. Filistinšti učinili v. do měst 
Job 1,15. v. učinivše Sabejšti, zajali je
2. 144,14. a není v-u na ulicích našich 
Jer. 48,12. pošli na něj ty, kt. v-y činí
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Vpadnouti.
2M. 21,33. v-dl by tam vůl neb osel
1 Sam.27,10. kam jste dnes v-li?
2. 10,10. dokudž by nev-lo v pazoury jeho
— 35, 8. s hřmotem ať do ni v-ou

Vpustiti.
Oz. 14, 5. Izrael hluboce v-í kořeny své 
Jan 20, 25. leč v-ím prst svůj v místo hřebů
— 27. vztáhni ruku, a v-f v bok můj

Vrabec.
3 M. 14, 4. rozkáže vzíti dva v-e živé
— 7. pustí v-e živého na pole
— 49. k očištění domu toho dva v-e
— 51. v-e živého ve krvi v-e zabitého 

Ž. 84, 4. i ten v. nalezl sobě místo
— 102, 8. jsem jako v. osamělý na střeše 

Př. 26, 2. jako v. přenáší se, tak zlořečení 
Mat. 10,31. dražší jste nežli mnoho v-ů

Vrabeček.
Mat. 10,29. dva v-ové za penízek 
Luk. 12, 6. pět v-ů za dva penízky
— 7. mnohoť vy v-ů převyšujete

Vraceti (se).
Job 20,10. ruce jeho musejí v. loupež svou 
Iz. 15, 3. kvíliti bude, s pláčem se v-eje

Vracovati se.
Ž. 104, 9. ani se v-aly k přikrývání zeme 
Mat. 24,18. nev-uj se, abys vzal roucha; Mk.

13, 16. Luk. 17, 31.

Vrah.
Jer. 4, 31. ustala duše má pro v-y 

Vraný.
Zach. 6, 2. v druhém voze byli koni v-í
— 6. koni v-í vycházejí do země půlnoční 

Zj. 6, 5. aj, kůň v., a kt. na něm seděl

Vráska.
Job 16, 8. v-y jsi mi zdělal
Ef. 5,27. církev, nemající poškvrny ani v-y

Vrata.
Joz. 20, 4. stane u vrat v bráně města 
Soud. 16, 3. pochytiv v. brány městské
1 Sam.21,13. psal také po v-ech u brány
1 Kr. 6, 33. udělal u v-at chrámových dvéře
2 Kr. 23, 8. výsosti, kt. byly u v-at brány 
Job 41, 5. v. úst jeho kdo otevře?
Ž. 24, 7. pozdvihnětež se v. věčná; 9.
Iz. 45, - 2. v. měděná potru a závory posekám
Jer. 49,31. nemá ani vrat ani závory
Zach. 11, 1. otevři, Libáne, v. svá
Luk. 16,20. Lazar ležel u vrat jeho vředovitý

Vratidlo.
Soud. 16,13. přivila 7 pr. vlasů k vratidlu
1 Sam.17, 7. kopí jako v. tkalcovské; 2 Sam.

21, 19. 1 Par. 11, 23. 20, 5.

Vrátiti.
Soud. 9, 57. nešlechetnost v-il na hlavu jejich
1 Sam. 6,21. v-ili zase Filistinští truhlu H.

Vrátiti se.
1 M. 44,13. v-ili se do města
— 24. když jsme se v-ili k otci
— 49, 9. z loupeže, synu můj, v-il jsi se

2 M. 13,17. aby nev-ili se do Egypta
— 14,26. ať se zase vrátí vody na Egyptské

1 Kr. 18,43. řekl opět: Vrať se po sedmkrát 
Ezd. 8,35. v-ivše se ze zajetí, obětovali
Př. 7,20. v jistý den v-í se do domu svého 
Luk. 10,35. když se v-ím, zaplatím tobě
— 11,24. v-ím se do domu svého
— 12,36. až by se v-il ze svadby

17,18. nenalezli se, aby v-ice se, chválu
— 23, 56. v-ivše se, připravily masti 

Sk. 13,13. Jan v-il se do Jeruzaléma
— 21, 6. oni se v-ili domů
— 23, 32. (žoldnéři) v-ili se do vojska

Vrátná.
Jan 18,16. ten druhý učedlník promluv, s v-ou
— 17. řekla Petrovi děvka v.

Vrátný.
1 Par. 9,17. 23, 5. Ezd. 2, 42. Neh. 7, 1.
— 22. voleni za v-é k veřejím
— 24. po čtyřech stranách byli v-í
— 26. levitové b. pod správou těch 4 v-ých
— 26, 1. spořádání v-ých takové bylo
— 19. ta jsou spořádání v-ých

2 Par. 34, 9. kt. byli Levitové v-í vybrali
— 35,15. v-í při jednékaždé bráně 

Mk. 13,34. v-ému přikázal, aby bděl 
Jan 10, 3. tomuť v. otvírá

Vraziti.
2 M. 14,27. v-il H. Egyptské do prostřed moře 
Pláč 3,16. v-il mne do popela

Vražda.
1 Kr. 2, 5. Joáb dopustiv se v-y lstivé 
ž. 106, 38. poškvrněna j. země v-ami 
Iz. 33,15. aby neslyšel rady o v-ě 
Oz. 4, 2. v. v-u postihá
Mich. 3,10. každý vzdělává Sión v-ami
Mat. 15,19. ze srdce vycházejí v-y; Mk. 7, 21.
Mk. 15, 7. kt. v svádě v-u byli spáchali
Luk. 23,19. byl pro v-u vsazen do žaláře
— 25. propustil, kt. pro v-u vsazen byl 

Řím. 1, 29. plní závisti, v-y, svárů
Gal. 5,19. 21. skutkové těla: Závisti, v-y
Zj. 9,21. aniž čiiiili pokání z v-d svých

Vražedlník.
4 M. 35,16. v. jest; smrtí umře v. takový; 17.
— 25. vysvobodí shromáždění v-a toho
— 30. podlé vyznání svědků sáhne na v-a
— 31. nevezmete výplaty za v-a 

5M. 19, 6. aby přítel zabitého stíhaje v-a 
Joz. 20, 3. aby tam utekl v. z nevědomí
— 6. tehdáž navrátí se v. do města svého
— 21,13. město útočištné v-u; 21.27. 32. 38.

2 Sam.16, 7. vyjdi, v-če a nešlechetníče
— 8. již se vidíš v neštěstí, nebo jsi v.

2 Kr. 6,32. poslal ten syn v-ův, aby sťal
— 14, 6. synů těch v-ů nepobil
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Job 24,14. na úsvitě povstávaje v., morduje 
Př. 28, 24. kdo loupí otce svého, tovaryš j. v-a
— 29,10. v-ci v nenávisti mají upřímého 

Iz. 1,21. sprav, přebývala v něm; nyní v-i 
Mat. 22, 7. zhubil v-y ty, a město zapálil 
Jan 8, 44. on (ďábel) byl v. od počátku 
Sk. 3,14. prosili jste za muže v-a
— 7, 52. jehož vy nyní zrádci a v-ci jste
— 28, 4. jistě člověk tento jest v.

1 Tim. 1, 9. uložen zákon v-ům atd.
1 Petr 4,15. žádný z vás netrp jako v.
1 Jan 3,15. kdož nenávidí bratra svého, v. j.

v. nemá života věčného 
Zj. 21, 8. v-ům díl jejich v jezeře
— 22,15. vně budou v-ci a modláři

Vražedlný.
Ž. 26, 9. nezahrnujž s lidmi v-ými života
— 55,24. lidé v-í nedojdou polovice dnů
— 59, 3. od mužů v-ých zachovej mne
— 139,19. tehdáž by muži v-í odstoupili
— 144,10. vysvobozujícímu od meče v-ého 

Ez. 22, 2. zastával-liž bys toho města v-ého?
— 24, 6. běda městu tomuto v-ému; 9.

Nah. 3, 1.
Vrbí.

3 M. 23, 40. naberouce sobě v. od potoku 
Job 40,17. v. potoční obkličuje jej 
Ž. 137, 2. na v. zavěšovali jsme citary 
Iz. 44, 4. jako v. vedlé tekutých vod

Vrci.
2 M. 4, 3. vrz ji na zem; i povrhl ji
ž. 72,16. když se vrže hrst obilí do země
Mat. 5,29. vylup je a vrz od sebe; 18, 9.
— 30. utni ji a vrz od sebe; 18, 8.
— 15,26. vzíti dětem a v. štěňatům
— 17,27. jda k moři, vrz udici
— 21,21. vrz sebou do moře; Mk. 11, 23.

Mk. 12, 42. chudá vdova vrhla 2 šarty; L. 21,2.

Vrch.
1 M. 11, 4. věži, jejíž by v. dosahal k nebi
— 28,12. žebřík, jehožto v. dosahal nebe
— 29, 2. kámen veliký na v-u studnice; 3.
— 3. odvalovali od v-u studnice; 10.
— 44, 2. koflík vlož na v. do pytle mladš. 

4M. 23, 9. když s v-u skal hledím na něj
5 M. 32,49. vstup na v, Nébo a spatř zemi
— 50. a umřeš na v-u, na kt. vejdeš 

Soud. 9,51. zavřeli, vstoupivše na v. věže
— 16,27. i na v-u okolo 3000 mužů a žen

2 Sam. 5,24. uslyšíš, že šustí v-ové moruší
— 17,19. rozestřela plachtu na v. studnice
— 18, 24. vyšel strážný na v. brány

2 Kr. 5,24. když přišel na v., vzal to
Job 22,12. shlédni v. hvězd, jak js. vysoké
ž. 73,10. když se jim vody až do v-u nalívá
Př. 8, 2. na v-u vysokých míst stojí; 9, 3.
Pis. 7, 8. dosáhnu v-ů jejich
Iz. 17, 6. dvě neb tři olivky na v-u větve
Jer. 8,11. hojí potření dcery lidu mého po v-u
Ez. 17, 3. orlice vzala v. cedru; 22.

Ez. 17, 4. v. mladistvých ratolestí ulomila
— 31, 3. jehož v-ové mezi hustými větv.

Dan. 8,23. když na v. vzejdou nešlechetníci 
Oz. 4, 2. cizoložství na v. vzrostlo
Mat. 4, 5. postavil ho na v-u chrámu; L. 4, 9.
— 21, 7. a jej na v-u na ně posadili
— 27, 51. opona roztrhla se od v-u; Mk. 15, 38. 

Jan 2, 7. naplnili je až do v-u
Žid. 11,21. poklonil se na v. hůlky své 

Vrch hlavy.
1 M. 49, 26. na v-u h. Nazarejského; 5 M. 33,16. 
5M. 28,35. od spodku nohy až do v-u h-y;

Iz. 1, 6.
2 Sam.14,25. až do v-u h. nebylo na něm poškvr. 
Job 2, 7. ranil Joba nežitem až do v-u h.
Ž. 7,17. na v. h. nepravost jeho sestoupí
— 68,22. raní H. v. h. vlasatý

Iz. 3,17. okydne Pán prašivinou v. h. dcer S. 
Jer. 48, 45. sžíře v. h-y těch, kt. jen bouří 

Vrch hory.
1 M. 8, 5. ukázali se v-ové hor
2 M. 17, 9. já zítra státi budu na v-u h.
— 19,20. sstoupil H. na v. h. (Sinai)

povolal H. Mojžíše na v. h.
— 24,17. jako spalující oheň na v-u h.
— 34, 2. staneš přede mnou na v-u h.

Soud. 9, 36. hle, lid sstupuje s v-u hor
— 16, 3. Samson vnesl vrata na v. h. 

ž. 95, 4. v-ové hor jeho jsou
Luk. 4, 29. vedli ho až na v. h.

Vrchní.
1 M. 40,17. v koši v-ím byli vselij. pokrmové 
Sk. 1,13. vstoupili do v-ího příbytku domu
— 9, 37. kterouž položili na síň v.
— 19, 1. prošed v. krajiny, přišel do Efezu 

Kol. 3, 1. v-ích věcí hledejte, kdež Kristus
Vrchnost.

1 Par. 29,11. ty jsi vyšší nade všelikou v.
Ezd. 9, 2. v. první byla v tom přestoupení 
Kaz. 10, 5. neprozřetelnost, kt. pochází od v-i 
Luk. 12,58. když jdeš s protivn. svým k v-i
— 20,20. aby potom jej vydali v-i

Řím. 13, 1. každá duše v-em poddána buď 
není v-i, jediné od Boha 
kt. v-i jsou, od B. zřízené jsou

— 2. kdož se v-i protiví
— 3. v-i nejsou k strachu dobře činícím

chceš-li se nebáti v-i, čiň dobře
1 Kor. 15,24. když vyprázdní i všelikou v.
2 Petr 2,10. kt. v-í pohrdají, smělí

Vrchovatě.
1 M. 50,15. Jozef v. nahradí nám všecko zlé
3 M. 26,25. meč, kt. v. pomsti zrušení smlouvy 
Ž. 31,24. odplácí v. tomu, kdož pýchu

Vrchoviště.
5 M. 33,13. pro rosu a v. zespod se prýštící 
Job 8,17. při v-i kořenové jeho hustě rostou 
ž. 74,15. ty jsi otevřel v. a potoky 
Př. 5,15. pí prameny z prostředku v. svého 
Kaz. 12, 6. než roztříští se věderce nad v-ěm
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Pis. 4,12. v. zamčené, studnice zapečetěná
— 15. ó ty sám v. zahradní 

Jer. 51, 36. vysuším i v. jeho
Oz. 13,15. vítr Hospodinův osuší i v. jeho 

Vroucí.
Kaz. 8,11. v. jest k tomu srdce synů lidských 
Sk. 18,25. byv v-ího ducha, mluvil 
Řím. 12,11. duchem v-ím, Pánu sloužíce 

Vrovnati.
2 Sam.23,23. oněm třem se nev-al 
Job 28,17. nev-á se jí zlato ani drahý kámen 
Př. 3,15. nejžád. věci nev-ají se jí; 8, 11. 
Kaz. 7,30. kdo se může v. moudrému?
Ez. 31, 8. jedle nev-aly se ratolestem jeho

Vrš.
Ez. 12,13. polapen bude do v-e mé; 17, 20. 
Mat. 13, 47. podobno j. království nebeské v-i 

Vršek.
Job 24,24. jako v-ové klasů stínáni bývají 

Vrtati.
Job 30,17. v noci v-á kosti mé ve mně 

Vrtkán.
2 Kor. 4, 8. býváme v-i, ale nebýváme zvrtkáni

Vrtkost.
Kaz. 4,16. nebývalo konce té v-i všeho lidu

Vrtký.
Př. 5, 6. v-éť jsou cesty její, neseznáš
— 17, 20. kdož má v. jazyk, upadá v těžkost

Vřed.
2M. 9, 9. v-ové prýštící se neštovicemi
3 M. 13,18. když by byl na kůži těla v.
— 20. rána malomocenství na v-u

23. znamení toho v-u j.
5M. 28,27. raní tě H. v-em egyptským; 35.
1 Sam. 5, 9. v tajných místech plno v-ů
2 Kr. 20, 7. hrudu fíků přiložili na v.; Iz. 38,21. 
Luk. 16, 21. psi přicházejce lízali v-y jeho
Zj. 16, 2. vyvrhli se v-ové škodliví
— 11. rouhali se pro v-y své

Vředovitý.
Luk. 16,20. Lazar, kt. ležel u vrat jeho v.

Vřes.
Jer. 17, 6. bude podobný v-u na pustině; 48, 6.

Vřeteno.
Př. 31,19. prsty svými drží v.

Vříti.
Job 41,22. působí, aby vřelo v hlubině
Iz. 64, 2. jako od ohně voda vře
Jer. 1,13. vidím hrnec, an vře
Ez. 24, 5. způsob, ať to vře, až by kypělo

Vsaditi.
2 M. 28,11. do zlata je v-íš; 39, 6. 13.
1 Kr. 1,38. v-ili Šalomouna na mezky ni krále
Ž. 66,12. v-ils člověka na hlavu naši
— 80, 9. vyhnal jsi pohany, a v-ils jej 

Jer. 37,21. v-ili Jeremiáše do síně stráže 
Oz. 6,11. u tebe, ó Judo, v-il rouby

Luk. 12, 58. biřic v-il by tě do žaláře 
Sk. 4, 3. v-ili je do žaláře až do jitra

Vsát,
ž. 97,11. světlo v-o j. spravedlivým 
Mat. 13,19. uchvacuje, což j. v-o; Mk. 4, 15.

ten, kt. podlé cesty v. j.
Mk. 4,32. když v-o bývá, roste a bývá větší

Vsátý.
Mat. 13,20. v skalnatou 2emi v.; Mk. 4, 16.
— 22. mezi trní v.
— 23. v dobrou zemi v.

Jak. 1,21. s tichostí přijímejte v-é slovo 
Vsazen.

Kaz. 3, 2. jest čas vykopání, což v-o bývá 
Mat. 4,12. že by Jan byl v.; Mk. 1, 14.
Luk. 23,19. pro vraždu v. do žaláře 

Vsazený.
2 M. 39, 6. kamení vložené a v-é do zlata; 13. 

VsázetL
Sk. 5,18. v-eli je do žaláře obecného 

Vsazování.
2 M. 25, 7. kameni k v.; 35, 9. 27. 1 Par. 29, 2.
— 31, 5. kamení drahého k v.; 35, 33.

Vaedati.
Jer. 46, 4. zapřáhejte koně a v-ejte jezdci 

Vsednout!.
2Sam.22,11. vsedl na cherubín a letěl
Jan 12,14. dostav Ježíš oslátka, v-dl na ně

V 8ÍtÍ.
1 Sam. 8,15. z toho, což vsejete, desátky bráti 
Mat. 13,31. vzav člověk vsál na poli svém

Vskakovati.
Job 30,14. jako širokou mezerou v-ují 
Sof. 1, 9. navštívím, kt. v-uje na práh

Vstání z mrtvých.
Mat. 22, 23. praví, že není z m. v.; Mk. 12, 18. 
Sk. 10, 41. kt. jsme s ním jedli po j. z m. v.
— 17,18. Pavel jim o z m. v. vypravoval
— 23, 6. pro naději a z m. v. k soudu stojím 

Řím. 1, 4. prokázán j. S. B., skrze z m. v.
1 Kor. 15,12. že by nebylo z m. v.?
— 13. není-liť z m. v.

Vstáti.
1 M. 13,17. vstaň, projdi tu zemi
— 18,16. vstávše odtud, obrátili se k Sodomě
— 19, 1. Lot vstav šel jim v cestu
— 14. vstaňte, vyjděte z místa tohoto
— 27. vstav Abraham ráno; 21, 14. 22, 3.
— 33. když lehla, ani když vstala; 35.
— 20, 8. vstav Ab. ráno, svolal služebníky
— 21,18. vstaň, vezmi dítě a ujmi je
— * 27, 43. v-na utec k Lábanovi, bratru mému
— 28, 2. v-na jdi do Pádan Syrské
— 18. vstav Jákob ráno, vzal kámen
— 31,13. v-niž nyní, vyjdi ze země této
— 17. vstav Jákob vsadil syny své
— 21. vstav, přepravil se přes řeku
— 55. vstal Lában velmi ráno
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1 M. 35, 1. v-ana vstup do Bethel
2 M. 2,16. Mojžíš vstav, pomohl jim
— 8, 20. vstaň ráno a stůj před Far.; 9, 13.

10,23. aniž kdo vstal z místa svého
— 12, 30. vstal Farao noci té
— 24, 4. Mojžíš vstav ráno, vzdělal oltář
— 32, 6. vstávše velmi ráno, obět. zápaly

potom vstali, aby hráli; 1 Kor. 10, 7.
— 34, 4. vstav ráno, vstoupil na horu Sinai

4 M. 22,13. Balám vstav ráno, řekl knížat.; 21.
— 20. v-na jdi s nimi, avšak

5 M. 11,19. když lehneš i když vstaneš
— 31,16. lid tento vstana, smilniti bude 

32,38. nechať v-nou a spomohou vám
Joz. 3, 1. vstal Jozue velmi ráno
— 7,10. řekl H. k Jozue: Vstaň! Proč
— 13. vstaň, posvěť lidu a rci
— 16. vstav Jozue ráno, kázal přistupov. 

Soud. 3,20. i vstal ze stolice své (Eglon)
— 7, 1. vstav ráno Jerobál, jenž j. Gedeon
— 15. vstaňte, nebo dal H. v ruku vaši
— 8,21. řekl Zebach: Vstaň ty a oboř se na 

Rut 3,14. v-la prvé, nežli kdo poznati mohl
1 Sam. 1, 9. v-la Anna, když pojedli v Sílo
— 9,26. v-li velmi ráno (Samuel a Saul)

vstaň, a propustím tě
— 21,10. vstal David a utekl před Saulem

29,10. nyní vstaň tím raněji
2Sam.l2,20. vstav David ze země, umyl se
1 Kr. 8,54. Šalomoun vstal od oltáře H.
—- 19, 5. anděl řekl: Vstaň, pojez; 7.
— 8. Eliáš vstav jedl a pil a šel v sile
— 21, 7. řekla mu Jezábel: Vstaň, pojez 

Ezd. 9, 5. vstal jsem od trápení svého
— 10, 4. v-ň, na tobě j. ta věc

Neh. 9, 5. vstaňte, dobrořečte H. svému 
Job 1,20. Job vstav, roztrhl roucho své
— 7, 4. říkám: Kdy vstanu? pomine noc? 

Ph 6, 9. skoro-liž v-neš ze sna svého?
Pis. 2,10. vstaň, přítelkyně má; 13.
— 3, 2. již tedy v-nu, a zchodím město

Iz. 32, 9. ženy lhostejné, vstaňte, slyšte hlas 
Jer. 1,17. v-na mluv k nim, cožk. přikazuji
— 2,27. říkají: Vstaň a vysvoboď nás 

Pláč 2,19. vstaň, křič v noci
Ez. 3, 22. vstaň, jdi do údolí, tam mluviti
— 23. vstav šel jsem do toho údolí 

Dan. 3,24. Nabuch. král vstal s chvátáním
— 7, 5. vstaň, nažer se hojně masa 

Jon. 1, 2. vstaň, jdi do Ninive; 3, 2.
— 3. Jonáš vstal, aby utekl do Tarsu
— 6. vstaň, volej k Bohu svému 

Mich. 6, 1. vstaň, suď se s těmito horami 
Mat. 2,13. v-na vezmi děťátko i matku j.; 20.
— 8,26. tehdy povstav, přimluvil větrům
— 9, 5. či-li říci: Vstaň a choď? Luk. 5, 23.
— 6. v-na vezmi lože své; Mk. 2, 9.

Jan 5, 8.
— 17, 7. řka: Vstaňte, nebojte se
— 25, 7. tedy v-ly všecky ty panny
— 26, 46. v-tež, pojďme! aj přiblížil se

Mk. 10, 49. dobré mysli buď, vstaň, volá tě
Luk. 6, 8. vstaň a stůj v prostředku 

a on vstav, stál
— 11, 7. nemohuť v. a dáti tobě
— 15,18. v-na půjdu k otci svému a dím
— 20. vstav, šel k otci svému
— 22, 45. vstav od modlitby, nalezl, ani spí 

Jan 13, 4. vstal od večeře a složil roucho
— 14,31. vstaňte, pojďme odtud

Sk. 3, 6. ve jm. Jež. Kr. N. vstaň a choď
— 9, 8. i vstal Saul ze země a otevřev oči
— 10,13. vstaň Petře, bí a jez; 11, 7.
— 26. Petr pozdvihl ho, řka: Vstaň

1 Kor. 10, 7. vstali, aby hráli
Zj. 11, 1. vstaň a změř chrám Boží

Vstáti (z  mrtvých).
2 Kr. 13,21. ožil a vstal na nohy své 
Iz. 26,14. mrtví jsouc nev-nouť
— 19. těla mrtvá má v-nou

Mat. 14, 2. to j. Jan Křtitel; onť j. vstal z m.
— 16,21. musí 3. dne z m. v.; Luk. 9,22. 24,7.
— 17, 9. dokudž by Syn člověka nevstal z m.
— 23. ale třetího dne z m. v-ne; 20, 19.

Mk. 9, 31. 10, 34. Luk. 18, 33.
— 26,32. z m. v-nu, předejdu vás; Mk. 14,28.
— 27,52. mnohá těla zesnulých svátých v-la
— 63. po třech dnech v-nu
— 64. a řekli by lidu: Vstalť j. z m.
— 28, 6. nebo vstalť j.; Mk. 16, 6. Luk. 24, 6.
— 7. povězte učedlníkům, že vstal z m. 

Mk. 5,41. děvečko, toběť pravím, vstaň
— 6,14. pravil, že Jan Křtitel vstal z m.
— 16. ontě z m. vstal
— 8,31. Syn člověka musí ve 3 dn. z m. v.
— 9, 9. než až Syn člověka z m. v-ne
— 10. co by to bylo, z m. v.?
— 12,23. když z m. v-nou, čí z těch bude?
— 25. když v-nou z m., nebudou se ženiti
— 26. o mrtvých, že maji v., jste nečtli?
— 16, Sf. vstav Ježíš z m., ukázal se Marii 

Luk. 7,14. mládenče, toběť pravím, vstaň
— 8,54. Ježíš zvolal, řka: Děvečko vstaň
— 9, 7. že by Jan vstal z m.
— 8. jeden z proroků starých vstal; 19.
— 16, 31. byť kdo z m. vstal, uvěří jemu
— 20, 37. že mrtví v-nou z m.
— 24, 34. že vstal Pán právě
— 46. musil trpěti a z m. v.; Sk. 17, 3. 

Jan 2,22. když z m. vstal, rozpomenuli se
— 11,23. di jí Ježíš: V-neť bratr tvůj
— 24. řekla Marta: Vím, že v-ne při vzkř.
— 20, 9. neznali písma, že měl z m. v.
— 21,14. ukázal se učedlníkům, vstav z m. 

Sk. 9, 40. Petr řekl: Tabito, vstaň
— 26,23. měl z m. vstana první, zvěstovati 

Řím. 4,25. vstal z m. pro ospravedlněni naše
— 6, 4. jakož z m. vstal Kr. k slávě Otce
— 9. vstav z m., již více neumírá
— 7, 4. z m. vstal, abychom ovoce nesli B.
— 8, 34. Kristus j., kterýž i z m. vstal
— 14, 9. Kristus i umřel i z m. vstal
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1 Koř. 15, 4. vstal z m. 3. dne podlé písem
— 12. káže se o Kristu, že z m. vstal
— 13. anižť Kristus z m. vstal
— 14. nevstal-liť z m. Kristus, j. daremné
— 16. anižť Kristus vstal
— 17. nevstal-liť z m., marná j. víra
— 20. vstalť z m. Kristus, prvotiny
— 32. co prospěje, nev-nou-liť mrtví
— 35. řekneť kdo: kterakž vstanou mrtví?
— 42. v-ne neporušitelné
— 43. v-ne slavné; v-ne mocné
— 44. v-ne tělo duchovní
— 52. mrtví v-nou neporušitelní

2 Kor. 5,15. kt. za ně umřel i z m. vstal 
Ef. 5,14. vstaň z m., a zasvítíť se Kristus 
Kol. 2,12. s ním z m. vstali jste skrze víru
1 Tes. 4,14. že JežiŠ umřel a z m. vstal
— 16. mrtví v Kristu v-nou nejprvé

2 Tim. 2, 8. pamatuj, že Ježíš Kristus vstal z m.
Vstávati.

2 Par. 36,15. ráno v-aje a posílaje; Jer. 7, 13. 25. 
Job 4,15. vlasové v-ali na těle mém 
£. 127, 2. daremnéť j. vám ráno v.
Př. 27,14. kdož dobrořečí příteli, ráno v-aje 
Iz. 5,11. ráno v-ajíce chodí po opilství 
Jer. 5, 8. ráno v-ajíce, jsou jako koni vytylí; 
Mat. 11, 5. mrtví z mrtvých v-ají
1 Kor. 15,15. jestliže mrtví z mrtvých nev-ají; 16.
— 29. jestližeť nev-ají mrtví z mrtvých

Vstaviti.
2 M. 29, 9. v-íš jim čepičky na hlavu
3 M. 8, 9. v-il čepici na hlavu jeho (Aronovu)
— 13. v-il na ně klobouky
— 16, 4. čepici lněnou v-í na hlavu

2Kr. 11,12. v-il na něj korunu; 2 Par. 23, 11. 
1 Par. 13, 7. v-ili truhlu Boží na nový vůz
Ž. 21, 4. v-il jsi na hlavu jeho korunu
Ez. 24,17. klobouk svůj vstav na sebe
Zach. 6,11. udělej koruny, a vstav na hlavu
Mat. 27,29. korunu z trní v-ili; Jair 19, 2.
— 37. v-ili nad hlavu jeho vinu jeho 

Mk. 4,21. však aby na svícen v-ena byla
Vstoupiti.

1 M. 13, 1. v-il Abram z Egypta
— 17,22. Bůh v-il od Abrahama
— 26,23. v-il pak odtud do Bersabé
— 35, 3. vstupme do Bethel a uděl. tam olt.
— 13. v-il Bůh z místa, na kt. mluvil
— 44, 33. pachole ať v-í s bratry svými
— 34. jak bych já v-il k otci svému?
— 45, 9. pospěšte a v-te k otci mému
— 49, 4. že jsi v-il na lůže otce svého

2 M. 19, 3. Mojžíš v-il k Bohu; 24.
— 24. ať se nepokoušejí v. k H.
— 24, 1. vstup k H. ty a Aron

—  2. sám toliko Mojžíš v-í k H.
— 9. v-ili Mojžíš a Aron a 70 starších
— 12. v-p ke mně na horu; 13. 18.
— 32, 30. v-ím k H., zda bych ho ukrotil
— 33, 5. jakž jen jednou v-ím mezi vás

5 M. 30,12. kdo nám v-í do nebe?

Joz. 2, 6. rozkázala jim v. na střechu
— 8. v-ila k nim na střechu 

Soud. 9,51. v-ivše na vrch věže
1 Sam.14,10. pakli by řekli: V-te k nám!
— 24,23. v-ili na bezpečné místo
— 25, 5. v-te na Karmél k Nábalovi

2 Kr. 2,11. v-il Eliáš u vichru do nebe
1 Par. 11, 6. v-il nejprvé Joáb a učiněn předním
Job 20, 6. byť v-ila až k nebi pýcha jeho
ž. 24, 3. kdo v-í na horu H.? a kdo stane
— 47, 6. v-il Bůh s troubením
— 68,19. v-il jsi na výsost; Efez. 4, 8.
— 78,21. prchlivost v-ila na Izraele
— 139, 8. jestliže bych v-il na nebe, tam jsi 

Př. 25, 7. ať by řečeno bylo: V-p sem
— 30, 4. kdo v-il v nebe i sestoupil?

Iz. 2, 3. v-me na horu H., do domu Boha
— 14,13. v-ím do nebe, nad hvězdy Boha sil. 

Jer. 5,10. v-te na zdi jeho a zkazte je
— 22,20. vstup na Libán a křič

Joel 2, 7. jako muži váleční v-í na zeď
Am. 9, 2. pakli by v-ili na nebe, i odtud
Abd. 21. v-í vysvoboditelé na horu Sión
Jon. 1, 2. v-ila nešlechetnost jejich před
— 3. zaplativ, v-il na ni, aby se plavil 

Mich. 2,13. v-í ten, kt. prolamovati bude
— 4, 2. pojďte a v-me na horu H.

Ag. 1, 8. v-te na tuto horu, a stavějte
Mat. 5, 1. v-il na horu; Mk. 3, 13. Luk. 9, 28.
— 8,23. v-il na lodí; 9, 1. 13, 2. 15, 39. Mk.

4, 1. 5, 18. 8, 10. 13. Luk. 5, 3. 8, 22.
— 14,22. v-ili na lodí; 32. Mk. 6, 45. Jan 6,17.
— 23. v-il na horu soukromí 

Luk. 2, 4. v-il pak i Jozef od Galilee
— 5,19. v-ili na dům a skrze podlahu
— 19, 4. v-il na strom planého fíku
— 22, '3. v-il satan do Jidáše; Jan 13, 27. 

Jan 3,13. žádnýť nev-il v nebe, než Syn čl.
— 6,22. než ta jedna, na kt. v-ili učedlníci
— 7,14. v-il Ježíš do chrámu a učil

20,17. nebo jsem ještě nev-il k Otci svému
— 21,11. v-il Šimon Petr, a vytáhl síť 

Sk. 1,13. v-ili do vrchního příbytku domu
— 2,34. neboť David nev-il v nebe
— 7,15. i v-il Jákob do Egypta
— 8,31. prosil Filipa, aby v-il a seděl
—  10, 4 almužny tvé v-ily na pamět
— 20,13. my v-ivše na lodí
— 21, 2. v-ivše na ni, plavili jsme se 

Řím. 10, 6. kdo v-í na nebe? t. j. Krista svésti
1 Kor. 7, 9. nechať v stav manželský v-i

lépe j. v stav manželský v.
Gal. 2, 1. opět v-il jsem do Jeruz.; 2.
Ef. 4, 8. v-iv na výsost, jaté vedl vězně
— 9. ale to, že v-il, co j., že i sestoupil
— 10. onť j., kt. i v-il vysoko nade

Zj. 4, 1. v-p sem, a ukážiť, co se má díti
— 8, 4. v-il dým zápalů před obličej B.
— 11,11. duch života v-il do nich
— 12. slyšeli hlas, řkoucí k nim: V-te sem

i v-ili na nebe v oblace
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Zj. 14,11. dým muk jejich v-íť na věky věků
—  20, 9. v-ili na širokost země

VstrčitL
2Sam.20, 8. meč, kt. snadně v. mohl

VstřelitL
Iz. 37,33. aniž sem střely v-i

Vstříc.
1 M. 18, 2. běžel jim vstříc ode dveři stanu
— 46,29. vyjel v. Izraelovi, otci svému

2 M. 4,27. jdi v. Mojžíšovi na poušť
— 19,17. vyvedl lid z ležení v. Bohu 

Joz. 8,14. vyšli v. Izraelovi k boji
— 9,11. jděte jim v. a rcete: Služebníci 

Soud. 4, 22. vyšla Jáhel v. jemu
— 11,31. což by koli vyšlo mně v.; 34.

1 Sam.15,12. Samuel Šel v. Saulovi
— 18, 6. vyšly ženy plésajíce v. Saulovi
— 21, 1. ulek se, vyšel v. Davidovi
— 30,21. vyšli v. Davidovi a lidu, kt. byl

2 Sam. 6,20. vyšla Míkol v. Davidovi
— 19,24. Mifibozet také vyjel v. králi

1 Kr. 2, 8. ačkoli potom vyšel mi v. k Jordánu
— 18,16. a tak Šel Abdiáš v. Achabovi
— 21,18. vstana, vyjdi v. Achabovi králi 

2Kr. 1, 3. jdi v. poslům krále Samařského
— 7. jaký způsob muže, kt. vám v. vyšel?
— 5, 21. Náman skočil s vozu v. jemu; 26.
— 8, 8. jdi v. muži Božímu, a zeptej se H.

9,17. povolej jízdného, a pošli v. jim
— 16,10. vypravil se v. Tiglatfalazarovi 

Job 39,21. vycházeje v. i zbroji
Ž. 35, 3. vyjdi v. těm, kt. táhnou proti mně
— 59, 5. povstaniž mně v. a popatř 

Př. 7,15. protož vyšla jsem v. tobě 
Iz. 7, 3. vyjdi nyní v. Achasovi
— 14, 9. k vyjití v. přicházejícímu tobě
— 21,14. nechať vynesou vody v. žíznivému 

Zach. 2, 3. jiný anděl vycházel jemu v.
1 Tes. 4,17. zachváceni budeme v. P. v povětří

Vstupovati.
1 M. 28,12. andělé Boží v-ali po něm
2M. 19,12. varujte se, abyste nev-ali na horu
— 34, 3. žádný ať nev-uje s tebou

4 M. 14, 42. nev-ujte, H. není uprostřed vás 
Joz. 8,20. v-al dým města k nebi 
Soud. 5,11. v. bude k branám lid H.
— 13,20. když v-al plamen s oltáře k nebi
— 20, 40. an v-uje oheň města k nebi 

Kaz. 3, 21. duch synů lidských v-uje vzhůru 
Jer. 51, 50. Jeruzalém nechť v-uje na srdce v. 
Ez. 8,11. oblak kadění vzhůru v-al
— 11, 5. což vám koli v-uje na mysl, vím
— 13, 5. nev-ujte k mezerám 

Mat. 20,17. v-uje Ježíš do Jeruzaléma
— 18. aj, v-ujeme do Jeruzaléma;

Mk. 10, 33. Luk. 18, 31.
Luk. 2, 42. a oni v-ali do Jeruzaléma
—. 18,10. dva muži v-ali do chrámu; Sk. 3,1.
— 19,28. Šel napřed, v-uje k Jeruzalému 

Jan 6, 62. kdybyste uzřeli Syna čl., an v-uje

— 20,17. v-u ji k Otci svému a k Otci vašemu 
Sk. 3, 1. Petr a Jan v-ali do chrámu
Zj. 19, 3. dým její v-al na věky věků

Vstupující.
Oz. 13,15. přijde vitr H. od pouště v.
Mk. 4, 8. dalo užitek zhůru v.
Jan 1,52. anděly Boži v. a sestupující

Vsypati.
2 M. 32,20. prach v-av na vodu, dal piti synům
5 M. 9,21. v-al jsem prach jeho do potoka

Vsak.
2 M. 3,12. I odpověděl: V. budu s tebou 

Vše.
1 M. 1,31. viděl Bůh vše, což učinil 
Iz. 46,10. vše, což mi se líbí, činím 
Mat. 6, 33. toto vše bude vám přidáno 
1 Kor. 10,27. vše, cožkoli by vám bylo předlože

no, jezte
— 12,11. to vše působí jeden a týž Duch

Všecken, všecka, všecko; 
všickni, všecky, všecka. 

Všechen.
1 M. 6, 5. myšlení srdce zlé po v. čas 
4M. 11,29. ó kdyby v. lid H. proroci byli!
5 M. 27,15. odpoví v. lid a řekne: Amen; 26.
2 Par. 35,13. rozdávali všemu lidu
Pis. 8, 7. kdyby dáti chtěl v. statek za
Mat. 16,26. by v. svět získal; Mk. 8, 36. Luk. 9,25.
— 18,32. v. ten dluh odpustil jsem tobě
— 22, 40. na těch dvou přikázáních v. zákon 

Jan 5,22. Otec v. soud dal Synu
— 9, 34. ty jsi v. se v hříších narodil
— 13,10. čist j. v.

Sk. 17,31. souditi bude v. svět 
Řím. 3,19. aby vinen byl v. svět Bohu
1 Jan 2, 2. za hříchy všeho světa
— 5,19. svět v. ve zlém leží

Všecka.
1 M. 11, 1. byla v. země jazyku jednoho
— 31, 6. vší silou sloužil jsem otci vašemu
— 32,10. menší jsem vší pravdy

5 M. 6, 5. milovati budeš H. ze vší duše své;
10, 12. 11, 13. 30, 6. Mat. 22, 37.

— 26,16. čiň je ze vší duše své
2 Sam. 1, 9. ještě v. duše má j. ve mně 
ž. 33, 8. boj se H. v. země
— 66, 4. v. země skláněti se tobě bude
— 72,19. budiž naplněna slávou jeho v. země
— 78, 38. nevzbuzoval vší zůřivosti své
— 96, 4. veliký H., a vši chvály hodný 

Kaz. 6,* 7. v. práce člověka j. pro ústa jeho 
Pis. 4, 7. v. jsi krásná, přítelkyně má
Iz. 1, 5. v. hlava j. neduživá
— 25, 8. pohanění odejme ze vši země
— 54, 5. Bohem vší země slouti bude 

Oz. 13, 9. ježto ve mně v. pomoc tvá 
Mk. 12, 44. tato uvrhla v-u živnost svou
Ef. 5, 9. ovoce ducha záleží ve vší dobrotě
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Kol. 1,19. aby v něm v. plnost přebývala
— 2, 9. v něm přebývá v. plnost Božství

Všecko.
1 M. 9, 2. v., což se hýbe na zemi, v ruce vaše
— 3. v., což je živo, bude vám za pokrm
— 25, 5. dal Izákovi v., což měl
— 39, 2. v. se mu Šťastně vedlo

2 Sam.19, 30. třebas nechť v. vezme, když se
— 23, 5. toť jest v. mé spasení

1 Kr. 6,18. v. z cedrů bylo, takže kamene 
Neh. 9, 6. ty H. obživuješ také v.
Job 13, 1. aj, v. to vidělo oko mé
— 42, 2. vím, že v. můžeš

ž. 8, 7. v. jsi podložil pod nohy jeho
— 44,18. v. to přišlo na nás, a však
— 104,27. v. to na tě očekává
— 119, 91. v. to zajisté jsou služebnici
— 139, 4. aj, H., ty to v. víš 

Př. 26,10. veliký Pán stvořil v.
Kaz. 3,11. v. činí ušlechtile časem svým
— 9,10. v., což by před se vzala ruka tvá
— 11, 5. neznáš díla B., kt. činí v.
— 12,13. na tom v. člověku záleží 

Pis. 8, 7. se vším tím pohrdnut by byl 
Iz. 1, 5. v. srdce zemdlené
— 44,24. já H. činím v.
— 45,25. v H. chlubiti se v. símě Izr.
— 66, 2. v. to ruka má učinila

Jer. 10,16. on jest stvořitel všeho; 51, 19.
— 17, 9. nejlstivější j. srdce nade v.

Oz. 13, 8. roztrhám v. srdce jejich
Mal. 3, 9. že mne loupíte, vy pokolení v.
Mat. 6,32. toho všeho pohané hledají

vit, že toho všeho potřebujete
— 7,12. v., jakž byste chtěli, aby vám lidé
— 19,20. v-ho toho ostříhal jsem od své
— 26. u Boha v. j. možné; Mk. 10, 27.
— 21,22. a v., zač byste koli prosili
— 22, 4. v. hotovo, pojďtež na svadbu
— 23, 3. v., což by koli rozkázali vám
— 28,20. učíce je zachovávati v., což 

Mk. 9,23. v-ť j. možné věřícímu
— 12,30. milovati budeš Pána B. ze všeho srd

ce, ze vší duše atd.; 33. Luk. -10, 27.
Jan 3,35. Otec v. dal v ruku jeho
— 6,37. v., což mi dává Otec, ke mně přijde
— 14,26. Duch svátý vás naučí všemu
— 16,15. v., cožkoli má Otec, mé j.
— 30. nyní víme, že víš v.
— 21,17. Pane, ty znáš v.

Sk. 10,36. Kristus j. Pánem všeho
— 17,25. dává všechněm život i dýchání i v.

1 Kor. 6,12. v. mi sluší, ale ne v.; 10, 23.

Všecken.
— 8, 6. jediného Boha Otce, z něhož v.

a jednoho Pána J. K., skrze něhož v.
— 9,12. v. snášíme, abychom překážky
— 22. všechněm v. jsem učiněn
— 25. kdož bojuje, ve všem j. zdrželivý
— 10,25. v., což se v masných krámích prod.
— 31. v. k slávě Boží čiňte

1 Kor. 10,33. ve všem líbím se všechněm
—  12, 6. Bůh působí v. ve všech
—  13, 7. láska v. snáší, všemu věří, všeho se

naděje, všeho trpělivě čeká
— 14,40. v. slušně a podlé řádu ať se děje
— 15,27. kromě toho, kt. jemu poddal v.
—  28. když poddáno jemu bude v.

aby byl Bůh v. ve všech
2 Kor. 2, 9. jste-li ve všem poslušní
—  5,17. nové v. učiněno j.
— 18. to v. j. z Boha, kt. smířil
— 9, 8. abyste ve všem dostatek majíce 

Gal. 4, 1. dědic maličký, jsa pánem všeho 
Ef. 1,10. aby v jedno shromáždil v. v Kristu
— 11. kt. v. působí podlé rady vůle své
— 22. v. poddal pod nohy jeho
—  23. plnost v. ve všech naplňujícího
— 2,21. na němž v. stavení příslušně vzděl.
—  3, 9. kt. v. stvořil skrze J. Krista
— 20. mocen j. nade v. učiniti mnohem
— 4, 6. kt. j. nade v. a skrze v.
—  10. aby (Kristus) naplnil v.
— 5,20. díky činíc vždycky ze všeho
— 24. tak i ženy mužům svým ve všem 

Fil. 3, 8. pro Krista jsem to v. ztratil
—  4,13. v. mohu v Kristu

Kol. 1,17. on j. přede vším a v. jím stojí
— 18. aby on ve všem prvotnost držel
— 20. aby smířil s sebou v.
— 3,11. v. a ve všech j. Kristus
— 14. nadto nade v. v lásku
— 17. v., cožkoli činíte, v. čiňte ve jménu
— 20. dítky, poslouchejte rodičů ve všem
— 22. poslušní buďte ve všem pánů
— 23. v. z té duše čiňte, jako Pánu

1 Tes. 5,18. ze všeho díky čiňte
—- 21. všeho zkuste; co dobrého j., toho 
—. 23. Bůh pokoje posvětiž vás ve všem

1 Tim. 2, 1. aby přede vším činěny modlitby
— 3,11. manželky ve všem věrné
— 4, 8. pobožnost ke všemu j. užitečná
— 6,13. před Bohem, kt. v. obživuje
—  17. dává hojnost všeho ku požíváni

2 Tim. 2, 7. dejž tobě Pán ve všem rozum
— 4, 5. ale ty ve všem buď bedliv 

Tit. 2, 9. pánům svým ve všem se líbíce 
žid. 1, 3. zdržuje v. slovem mocnosti své
— 2, 8. v. jsi podmanil pod nohy jeho

poddav jemu v., ničeho nezanechal 
aby jemu v. poddáno bylo

— 10. pro kt. j. v. a skrze kt. j. v.
—  17. ve všem připodobněn bratřím
—  4,15. nejv. kněze zkušeného ve všem
—  7, 2. kterémuž desátek dal ze všeho 

Jak. 3, 2. jako uzdou spravovati v. tělo
1 Petr 4, 7. všemu se přibližuje konec
— 8. přede vším lásku opravdovou mějte
— 4,11. aby ve všem slaven byl Bůh

2 Petr 1, 3. od jeho B. moci nám v. darováno
1 Jan 5, 4. v., což se narodilo z Boha, přemáhá
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Zj. 21, 5. aj, nové činím v.
— 7. kdož zvítězí, obdržíť dědičně v.

Všickni,
1 M. 6,19. ze všech živočichů po dvém; 8, 17.
— 8,17. všecky živočichy vyveď s sebou
— 11, 6. jazyk jeden j. všechněch těchto
— 16,12. ruce jeho proti v-em a ruce všech

2 M. 19, 5. budete lid zvláštní mimo všecky lidi
4 M. 16,11. ty a v. tvoji, kt. se rotíte; 16.
5 M. 4,19. ježto ty věci oddal H. B. tvůj všech-

něm lidem
— 33, 3. v. svati jeho jsou v ruce tvé

1 Sam.16,11. jsou-li to již v. synové?
1 Kr. 9, 3. aby byly tu oči mé po všecky dny
2 Kr. 19, 35. a aj, v. mrtví; Iz. 37, 36.
2 Par. 6,31. po všecky dny, v nichž by živi byli 
Job 16, 2. v. vy nepříjemní jste těšitelé
— 24,24. jako jiní v. sníženi bývají
— 34,19. dílo rukou jeho jsou všickni

ž. 2,12. blahoslaveni v., kt. doufají v něho
— 6, 9. odstuptež v. činitelé nepravosti
— 14, 3. v. se odvrátili, napořád neužiteční
— 25, 3. v., kt. na tě očekávají, zahanb. neb.
— 34, 5. ze všech přístrachů vytrhl mne
— 82, 6. synové Nejvyššího jste vy v.
— 104,24. všeckys je moudře učinil
— 139,16. v knihu tvou v. oudové zapsáni
— 145, 9. dobrotivý j. H. všečhněm

slitováni jeho nade všecky skutky j.
— 15. oči všechněch v tebe doufají 

Iz. 9,17. v. jsou pokrytci a zločinci
— 41,29. v. ti jsou marnost
— 45,16. v. onino se zastydí; 24.
— 53, 6. v. my jako ovce zbloudili jsme

uvalil na něj nepravosti všech nás
— 56,11. v. k cestám svým patří
— 64, 6. jsme jako nečistý my v.

pršíme jako list my v.
Jer. 5,16. v. jsou silní
— 6,28. v. jsou ze zarputilých nejzarp.
— 9, 2. v. jsou cizoložníci
— 31, 34. v. napořád znáti mne budou
— 36. národem př. obl. mým po vš. dny 

Dan. 4,34. jehož v. skutkové jsou pravda 
Mal. 2,10. zdaliž není jeden otec všech nás? 
Mat. 4,24. vodili všecky nemocné; Mk. 1, 32.
— 10,22. v nenávisti všechněm; Mk. 13, 13.
— 30. vlasové na hlavě v. sečteni
— 11,13. v. proroci až do Jana prorokovali
— 28. pojďtež ke mně v., kt. pracujete
— 12,15. Ježíš uzdravil je všecky

19,11. ne v-ť chápají slova toho
— 26,33. byť se všickni zhoršili nad tebou
— 27,22. řekli v.: Ukřižován buď
— 28,20. já s vámi jsem po všecky dny 

Mk. 1, 37. v. tě hledají
— 13,37. všechněmť pravím: Bděte 

Luk. 2, 3. šli v., aby zapsáni byli
— 4,20. všech oči byly obráceny naň
— 6,26. běda, když by dobře o vás mluvili v.
— 13, 5. všickni též zahynete

Luk. 13,27. ode mne v. činitelé nepravosti
— .21,17. v nenávist u všech pro jméno mé
— 23,49. stáli v. známi zdaleka 

Jan 1, 7. aby v. uvěřili skrze něho
— 3,31. kdožť s hůry přišel, nade všeckyť

kt. s nebe přišel, nade všecky j.
— 5,23. aby v. ctili Syna tak jakž Otce cti
— 28. v., kt. v hrobích jsou, uslyší hlas
— 6, 45. budou v. učeni od Boha
— 12,32. já všecky potáhnu k sobě
— 13,10. vy čisti jste, ale ne v.; 11.

18. ne o všechť vás pravím
— 35. po tomť poznají v., že jste moji
— 17,21. aby v. jedno byli

Sk. 3,24. v. proroci o těchto dnech předzv.
— 17,25. on dává všechněm život i dýchání

30. zvěst, všechněm všudy, aby pokání
— 31. slouže k víře všechněm

22, 5. svědek mi toho j., i v. starší 
ftím. 1, 8. díky činím Bohu ze všech vás
— 3, 9. že jsou v. pod hříchem
— 12. v. se uchýlili, spolu neužiteční
— 23. v. zajisté zhřešili a nemají slávy B.

5,12. v Adamovi v. zhřešili
— 18. jakž na všecky lidi přišla vina

tak na všecky lidi přišla milost
— 8,32. za nás za všecky vydal jej
— 9, 5. Kr., kt. nade všecky B. požehnaný
— 10,12. tentýž Pán všech, bohatý j.

ke všechněm vzývajícím jej
— 16. ne v. uposlechli evangelium
— 11, 32. zavřel Bůh všecky v nevěře,

aby se nade všemi smiloval
— 14,10. v. staneme před stolicí Kristovou
— 15,11. chvalte H. v. národové

velebtež ho v. lidé; ž. 117, 1.
1 Kor. 1,10. abyste jednostejně mluvili v.
— 9,22. všechněm všecko jsem učiněn

15,22. jakož v Adamovi v. umírají
skrze Krista v. obživeni budou

2 Kor. 5,10. v. my ukázati se musíme
— 15. poněvadž jeden za všecky umřel

tedyť v. zemřeli 
a že za všecky umřel 

Gal. 3,22. zavřelo písmo všecky pod hřích
— 28. v. vy jedno jste v Kristu Ježíši
— 6,10. čiňme dobře všechněm

Ef. 2, 3. my v. obcovali jsme někdy
— 4, 6. jeden Bůh a Otec všech

1 Tes. 5, 5. v. vy synové světla jste
2 Tes. 3, 2. ne všech j. víra
1 Tim. 2, 1. činěny bývaly modlitby za v. lidi 
—■ 2. i za všecky v moci postavené

4. B. chce, aby v. lidé spaseni byli
— 6. mzdu na vykoupení za všecky
— 4,10. ochránce všech a zvláště věřících

2 Tim. 3,12. v., kt. chtějí pobožně živi býti
Tit. 2,11. zjevila se milost B. všechněm lidem 
Žid. 1, 6. klanějte se jemu v. andělé Boží
— 14. zdaliž v. nejsou služební duchové
— 2, 9. aby za všecky okusil smrti
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Žid. 2,11. z jednoho jsou v.
— 3,13. napomínejte se po všecky dny
— 8,11. že mne v. znáti budou 

Jak. 1, 5. kt. všechněm dává ochotně
1 Petr 2,17. všecky ctěte
— 3, 8. v. buďte jednomyslní
— 5, 5- v. poddanost jedni druhým ukaz.

2 Petr 3, 9. aby v. ku pokání se obrátili
Všecky.

5 M. 32, 4. v. cesty jeho jsou spravedlivé
1 Kr. 11,39. a však ne po v. dny
2 Par. 6, 31. aby chodili po všech cest. svých 
ž. 22,28. obrátí se k H. v. končiny země

skláněti se před ním v. čeledi národů
— 65; 6. Bože, naděje všech končin, země
— 67, 8. bojtež se jeho v. končiny země
— 103, 3. odpouští tobě v. nepravosti

kt. uzdravuje v. nemoci tvé
— 119,168. v. cesty mé jsou před tebou
—■ 130, 8. vykoupí Izraele ze všech nepravostí 

Iz. 45,22. abyste spaseny byly v. končiny
— 52,10. aby viděly v. končiny země spaseni
— 64, 6. jako roucho ohyzdné v. spravedl. 

Jer. 31, 1. budu Bohem všech Čeledí Izrael. 
Ez. 34, 6. bloudi stádo mé po všech horách 
Mat, 5,18. až se v. věci stanou
Luk. 14,33. kdož se neodřekne všech věcí, kt.
— 15,31. všecky věci mé jsou tvé

2 Kor. 4, 8. se všech stran úzkost míváme 
Všecka.

2M. 24, 3. v. slova, kt. mluvil H., učiníme 
Ž. 119,172. v. přikázaní tvá jsou spravedlnost 
Kaz. 7, 21. ne ke všechněm slovům, kt. mluví 
žid. 10, 1. oběti, kt. po v. léta obětují 
Jak. 2,10. všechněmi j. vinen 

Všední.
Ez. 46, 1. brána bude zavřená po 6 dní v-ích 

V&elijak.
4 M. 22, 38. zdaliž v. budu co moci mluviti?
2 Sam.23, 5.. kt. v. upevněna a ostříhána bude
1 Kr. 7, 1. až jej v, dostavěl
Mat. 5,34. pravím vám, abyste nepřisahali v. 
Řím. 3, 2. jaký j. užitek obřízky? Mnohý v.
2 Kor. 9,11. abyste v. zbohaceni byli
Ef. 4,15. rosťme v toho v., kt. j. hlava
1 Tim. 1,15. v. oblíbení hodná; 4, 9.

Všelijaký.
1 M. 1,21. stvořil Bůh v-ou duši živou
2 M. 22, 9. o v-ou věc, o niž by byla nesnáz
ž. 25,22. vykup Izraele ze v-ých úzkostí jeho 
Iz. 58, 6. v-é jho abyste roztrhli

Všeliký.
1 M. 1,26. ať panují nad v-ým zeměplazem
— 28. panujte nad v-ým živočichem
— 4,22. řemeslník v-ého díla od mědi
— 6, 5. v-é myšlení srdce nebylo než zlé
— 12. porušilo v-é tělo cestu svou
— 17. potopu, aby zkaženo bylo v-é tělo
— 9, 2. hrůza vaše buď na v. živočich

1 Sam. 4, 8. bohové, kt. zbili Egypt v-ou ranou

Neh. 10, 31. necháme v-ého dobývání dluhu 
ž. 12, 4. ó by vyplénil H. v-é rty úlisné
— 39,12. marnost j. v. člověk
— 46, 2. ve v-ém souženi pomoc hotová
— 62, 9. naději v něm skládejte v-ého času
— 116,11. v. člověk jest lhář
— 150, 6. v. duch chval H.

Př. 30, 5. v-á výmluvnost Boži přečištěna j. 
Kaz. 3, 1. v-á věc má jistý čas
— 12,14. v. skutek Bůh přivede na soud 

Iz. 25, 8. setře H. slzu s v-é tváři
— 32,20. sejete na v-ých místech úrodných
— 40, 6. v-é ělo j. tráva; 1 Petr 1, 24.
— 45,23. se mně skláněti bude v-é koleno
— 49,26. poznáť v-é tělo, že jsem spasitel tv. 

Mat. 4,23. v-ou nemoc i v. neduh; 9, 35. 10, 1.
— 7,19. v. strom, kt. nenese ovoce
— 12, 31. v. hřích i rouhání bude odpuštěno
— 15,13. v-é štípení, jehož neštípil Otec můj
— 18,19. by dva z vás svolili se o v-ou věc
— 28,18. dána j. mi v-á moc na nebi 

Luk. 3, 6. uzříť v-é tělo spaseni Boži
— 21,36. bděte v-ého času modléce se 

Jan 16,13. uvedeť vás ve v-ou pravdu 
Řím. 7, 8. hřích zplodil ve mně v-ou žádost
1 Kor. 6,18. v. hřích kromě těla jest, ale
2 Kor. 1, 3. Bůh v-ého potěšení
— 9, 8. mocenť j. B. v-ou milost rozhojniti

ve všem všudy v. dostatek majíce 
hojní ke v-ému skutku dobrému 

Ef. 1, 3. požehnal v-ým požehn. duchovním
— 3,19. abyste naplněni b. ve v-ou plnost 

Kol. 1,28. napomínajíce v-ého a učíce v-ého
2 Tim. 3,16. v-éť písmo od Boha j. vdechnuté
—- 17. ke v-ému skutku dobrému hotový 

žid. 3, 4. v. dům ustaven od někoho
— 4,12. pronikavější nad v. meč

Jak. 1,17. v-é dání dobré shůry j. stupující
— 3,16. kdež závist — tu i v-é dílo zlé

1 Petr 1,24. v-é tělo j. jako tráva, a v-á sláva
— 3,15. hotovi k vydání počtu v-ému
— 5, 7. v-ou péči svou uvrhouce na něj

1 Jan 4, 2. v. duch, kt. vyznává; 3.
Zj. 5, 9. vykoupils nás ze v-ého pokolení
— 11, 6. aby bili zemi v-ou ranou

Všemohoucí.
1 M. 17, 1. já jsem Bůh silný v.; 35, 11. 28, 3.

43, 14. 48, 3. 49, 25. 2 M. 6, 3.
4 M. 24, 4. kt. vidění v-ého vidí; 16.
Rut 1,20. hořkostí velikou naplnil mne V. 21.
Job 5,17. káráním V-ho nepohrdej
— 6, 4. střely V-ho vězí ve mně
— 8, 5. kdy bys ty V-ímu se modlil
— 13, 3. jistě žeť já s V-ím mluviti budu
— 15,25. nebo proti V-ímu postavil se
— 21,15. kdo j. V., abychom sloužili jemu?
— 27,11. jak se mám k V-ímu, netajím
— 29, 5. dokudž ještě V. byl se mnou
— 31,35. V. sám bude odpovídati za mne 

Ž. 68,15. když V. rozptýlí krále
— 91, 1. v stínu V-ho odpočívati bude
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Iz. 13, 6. den H. jako zpuštěni od V-ho 
přijde; Joel 1, 15.

Ez. 1,24. zvuk křidel jako zvuk V-ho; 10, 5.
2 Kor. 6,18. vy mi budete za syny, praví Pán v. 
Zj. 1, 8. praví Pán, ten v. (4, 8.; 11, 17.

16, 7. 14. 19, 6.)
Všetečné.

5 M. 1, 43. v. vstoupili jste na horu 
Všetečnost.

Joz. 22,22. onť ví, žef jsme ne z v-i to učinili 
Všetečný.

Př. 24,28. nebývej svědkem v-ým 
1 Kor. 13,- 4. láska není v-á 
1 Tim. 5,13. jsouce klevetné a v-é
1 Petr 4,15. žádný z vás netrp jako v.

Vševědoucí.
1 Sam. 2, 3. nebo Bůh silný v. j. Hospodin

Vštípen, 
ftim. 6, 5. poněvadž jsme s ním v-i
— 11,17. ty v. jsi místo nich
— 19. vylomeny jsou, abych já byl v.
— 24. v. jsi v dobrou olivu; 23.

kt. podlé přirození jsou v-i

Vštípiti.
2 Sam. 7,10. v-im jej, a bydliti b. v místě svém 
Ž. 44, 3. vyhnal pohany, a v-il jsi je
iíim. 11,23. mocenť j. Bůh zase v. je 

Všudy.
Př. 24, 31. porostlo v. trním (pole lenivého) 
Mk. 16,20. oni vyšedše, kázali v.
Luk. 9, 6. zvěstujíce evang. a uzdravujíce v. 
Sk. 17,30. zvěstuje lidem všechněm v. pokání

Všudy vůkol.
3 M. 14,41. dům rozkáže vy strouha ti v. v.
Job 10, 8. a teď v. v. hubíš mne
— 19,10. zpodvracel mne v. v.

Vtáhnouti.
1 M. 38, 29. když v-hl ruku svou zase

Vtip.
2. 139, 6. umění tvé j. nad můj v.

Vtipně.
2 M. 31, 4. aby v. smysli ti uměl
2 Petr 1,16. ne nějakých v. složených básni 

Vtipný.
2 M. 35,10. kdož jsou v-í, dělati budou
— 25. i ženy v-é předly
— 35. aby vymýšleli v-é věci

Dan. 1, 4. mládence v-é ke vší moudrosti

Vtipnější.
Př. 1, 5. rozumný bude v.

Vtrhnouti.
2 Sam.17,13. v-eme je až do potoka
2 Par. 25,13. vojsko to v-lo do měst Judských 
ž. 79, 1. v-li pohané do dědictví tvého

Vtržen.
Sk. 11,10. v-o j. zase to všecko do nebe
2 Kor. 12, 2. kt. byl v. až do třetího nebe; 4.

Vůbec.
Job 24, 4. musejí se v. skrývati chudí

Vůči.
Oz. 7,10. pýcha Izr. svěd. v. proti němu; 5,5. 

Vůdce.
4 M. 10, 31. řekl k Chobabovi: Budeš nám za v.
— 14, 4. ustanovme sobě v., a navraťme se 

5M. 5,23. v-ové pokolení vašich a starší vaši 
Soud. 10,18. bude v. všech obyvatelů Galád
— 11, 6. pojď a buď v. náš, abychom bojov.
— 11. představil jej sobě lid za v.

1 Sam.10, 1. pomazal tě H. za v.
— 25, 30. abys byl v-ím nad Izraelem

1 Kr. 1,35. jemu přikázal, aby byl v-i
— 9,22. ze synů Izr. — byli v-ové jeho
— 11,34. v-ím zanechám ho po všecky dny

2 Par. 13,12. s námi j. Bůh v. náš 
Ezd. 6, 7. v. 2idovský a starší jejich 
Neh. 12,26. za času Nehemiáše v.
Job 31,18. býval jsem vdově za v. 
ž. 48,15. on v. náš bude až do smrti.
— 55,14. ty, člověče mně rovný, v. můj
— 68, 31. sebrání mocných v-ů i lidu
— 140,10. v. těch, jenž obkličují mne 

Př. 2,17. kt. opouští v. mladosti své
— 6, 7. nemaje v. ani správce ani pána
— 14,28. v nedostatku lidu zahynutí v.

Iz. 9,16. v-ové lidu tohoto jsou svůdcové
55, 4. dal jsem jej za v. a učitele národům 

Jer. 3, 4. Otče můj, ty jsi v. mladosti mé
— 13,21. aby byli nad tebou v-ové přední 

Dan. 3,27. shromáždivše se knížata, v-ové 
Mich. 7, 5. nedoufejte ve v.
Mat. 15,14. v-ovéť jsou slepí slepých
— 23,10. ani se nazývejte v-ové

nebo jeden j. v. váš, Kristus
— 16. běda vám, v-ové slepí; 24.

Luk. 22,26. kdož v. j., budiž jako sloužící 
Sk. 1,16. k. byl v. těch, kt. jímali Ježíše 
Řím. 2,19. za to máš, že jsi ty v-ím slěpých 
žid. 2,10. aby v. spasení jejich posvětil
— 12, 2. patříce na v. a dokonavatele viry
— 13, 7. zpomínejte na v. své

VůkoL
3 M. 14, 41. dům vystrouhati vnitř všudy v.
5 M. 21, 2. k městům, kt. jsou v. toho zabitého 
Joz. 6,11. obešla truhla H. město v. jednou
2 Kr. 11, 8. tak obstoupíte krále v.
ž. 12, 9. v. a v. bezbožní se protulují
— 18,12. v. sebe stánek svůj z temných vod
— 76,12. kt. koli jste v., přinášejte dary
— 97, 2. oblak a mrákota j. v. něho

Iz. 29, 3. položím se v. proti tobě vojensky
Jer. 12, 9. což ptactvo v. bude proti němu?
— 46, 5. strach j. v.; 49, 29.

Ez. 1,18. šínové jejich v. plní očí
— 28, 26. soudy při všech zhoubcích v. nich
— 40, 30. síňce v. a v. zšiří 25 loket 

Zach. 2, 5. já budu jeho zdí ohnivou v.
Mk. 3, 34. obezřev učedlníky v. sebe sedící
— 6, 6. obcházel v. po městečkách uče
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VůL
1 M. 12,16. Abram měl ovce a v-y
— 32, 7. Jákob rozdělil lid, ovce a v-y

2 M. 21,28. jestliže by v. utrkl muže
ukamenován bude ten v.; 29. 32. 
pán v-a toho bez viny bude

— 22, 1. jestliže by kdo ukradl v-a
— 24, 5. obětovali oběti pokojné H., v-y

4 M. 11,22. zdali ovcí a v-ů nabije se jim, aby
— 22,40. nabiv Balák v-ů a ovec
— 31,33. bylo té kořisti v-ů 72.000

5 M. 5,14. dělati žádného díla, i v. tvůj
— 21. nepožádáš v-a jeho i osla jeho
— 22, 1. jestliže bys uzřel v-a, an bloudi
— 4. vida v-a jeho pod břemenem
— 10. nebudeš orati v-em a oslem spolu
— 25, 4. nezavížeŠ úst v-a mlátícího
— 28,31. v. tvůj před tvýma očima zabit
— 33,17. prvorozeného v-a toho krása veliká 

Soud. 3,31. pobil Filistinských 600 ostnem v-ů
1 Sam.ll, 5. Saul šel za v-y s pole
— 7. vzav pár v-ů, rozsekal je
— 27, 9. David bral ovce i v-y, i osly

2 Sam.12, 2. bohatý měl ovec i v-ů mnoho
1 Kr. 7,25. stálo na dvanácti v-ích
— 19,20. zanechav v-ů, běžel za Eliášem

1 Par. 29,21. obětovali v-ů tisíc, skopců tisíc
2 Par. 4, 3. podobenství v-ů pod ním
— 15. moře jedno a v-ů 12 pod ním

Job 1,14. když volové orali a oslice se pásly
— 6, 5. řve-liž v. nad pící svou?
— 24, 3. v zástavě berou v-a od vdovy
— 40,10. hle slon, trávu jí jako v.

ž. 22,13. v-ové z, Bázan obstupují mne
— 50,13. zdaliž jídám maso z v-ů?

51,21. v-y na oltáři tvém obětovati b.
— 66,15. v-ů i kozlů nastrojím tobě
— 69, 32. bude příjemnější nežli v.
— 106,20. změnivše slávu svou v podobiznu v-a
— 144,14. v-ové naši ať jsou vytylí 

Př. 7,22. jako v. k zabití chodívá
— 14, 4. když není v-ů, prázdné jesle

hojná úroda j. v síle v-ů
— 15,17. lepší krmě nežli z krmného v-a 

Iz. 1, 3. v. zná hospodáře svého a osel
11, 7. lev jako v. plevy jisti bude

— 22,13. veselí vaše zabíjeti v-y a biti
— 65,25. lev jako v. bude jisti plevy
— 66, 3. kdož zabijí v-a, zabil člověka 

Dan. 4,30. bylinu jako v. jedl
Am. 6,12. zdaliž (skálu) kdo orati může v-y? 
Mat. 22, 4. v-ové moji a krmný dobytek zbit 
Luk. 13,15. v sobotu neodvazuje v-a svého
— 14, 5. čí z vás v. upadl by do studnice
— 19. patero spřežení v-ů koupil jsem 

Jan 2,14. nalezl v chrámě prodavače v-ů
1 Kor. 9, 9. nezavížeš v-u mlátícímu; 1 Tim. 5,18. 

zdali Bůh o v-y pečuje?

Vůle.
1 Kr. 5, 8. učiním všecku v-i tvou strany dříví
— 9. naplníš v-i mou, dodávaje potravy

1 Kr. 10,13. dal královně vedle vší v-e její 
Ezd. 10,11. čiňte v-i jeho a oddělte se 
Est. 1, 8. aby činili podle v-e jédn. každého 
ž. 30, 8. podlé dobře líbezné v. své; 145, 16. 
—■ 40, 9. abych činil v-i tvou, libost mám
— 103,21. služebníci, kt. činíte v-i jeho
— 143,10. nauč mne činiti v. tvé
— 145,19. v-i těch, kt. se ho boji, činí

Iz. 44,28. pastýř můj — všel. v-i mou vykoná 
Dan. 4,32. podlé v. své činí
— 8, 4. činil podlé v. své 

Mat. 6,10. buď v. tvá; Luk. 11, 2.
— 7,21. kdož činí v-i Otce mého
— 12, 50. kdož by koli činil v-i Otcfe mého 
—. 18,14. takť není v. Otce vašeho
— 21, 31. kt. z těch dvou naplnil v-i otcovu?
— 26,42. staniž se v. tvá; Luk. 22, 42*

Mk. 3, 35. kdož by koli činil v-i Boží 
Luk. 12,47. kt. by znal v-i Pána svého
— 22, 42. ne má v., ale tvá staň se
— 23,25. Ježíš vydal k v-i jejich 

Jan 1,13. ani z v. těla, ani z v. muže
— 4,34. abych činil v-i toho, kt.; 6, 38.

5,30. nehledám v. své, ale v. Otcovy
— 6, 38. ne abych činil v-i svou
— 39. tatoť j. v. Otcova
— 40. tatoť j. v. toho, kt. mne poslal
— 7,17. bude-li kdo chtíti v-i jeho činiti
— 9,31. kdo by v-i jeho činil, tohoť slyší 

Sk. 13,22. kt. činiti bude všecku v-i mou
18,21. navrátím se, bude-li v. Boží

— 21,14. staň se v. Páně
Řím. 1,10. byla-li by v. Boží, při jiti
— 2,18. znáš v-i jeho
— 9,19. v-i jeho kdo odepřel?

1 Kor. 1, 1. apoštol Ježíše Kr. skrze v-i B.
— 7,37. kdo v moci má svou vlastní v-i
— 16,12. nebyl té v., aby nyní přišel

2 Kor. 8,12. v. hotová podlé t. což má vzácná j. 
Gal. 1, 4. vydal sebe podle v. Boha a Otce 
Ef. 1, 5. podlé dobře libé v. své
— 9. oznámiv nám tajemství v. své
— 5,17. rozumějící, kt. by byla v. Páně
— 6, 6. služeb. Krist, činíce v-i z té duše 

Fil. 2,13. podlé dobře libé v. své
1 Tes. 4, 3. tať j. v. Boži, posvěceni vaše
— 5,18. ta j. v. Boží v Kristu Ježíši

2 Tes. 1,11. vyplnil dobře libou v-i dobrotivosti
2 Tim. 2,26. od ďábla zjímáni k činění v. j. 
Žid. 10, 7. abych činil, ó Bože, v-i tvou; 9.
— 36. abyste v-i Boží činíce, dosáhli
— 13,21. způsobné k činění v. své

1 Petr 2,15. nebo tak jest v. Boží, abyste
— 3,17. líbilo-li by se tak v-i Boží
— » 4, 2. ale v-i Boží v těle živ
— 19. kt. trpí podlé v. Boží

2 Petr 1,21. z lidské v. nepošlo proroctví
1 Jan 2,17. kdož činí v-i B., trvá na věky
— 5,14. zač bychom prosili podlé v. jeho 

Zj. 4,11. pro v-i tvou trvají i stvořejiy jsou
— 17,17. aby činili v-i jeho
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Dobrá vůle.
3M. 19, 5. z dobré v. své obětovali; 22, 19. 
Est. 8,17. měli Židé hody a d-ou v-i
— 9,19. majíce veselé hody a d-ou v-i 

Mat. 5,25. vejdi v d-ou v-i s protivníkem 
Luk. 2,14. na zemi pokoj, lidem d. v.
— 12,19. jez, pí, měj dobrou v-i

2 Kor. 8,17. sám z své dobré v. šel k vám
Vůně.

1 M. 8,21. zachutnal H. v-i tu příjemnou
— 27,27. jakž ucítil Izák v-i roucha jeho

v. syna mého j. jako v. pole
2 M. 29,18. zápal ten j. H. v. příjemná; 25.
— 25. zápal k v-i příjemné před H.; 41.

3 M. 4, 31. 23, 13. 4 M. 29, 6. 
Ezd. 6, 10.

— 30,38. by dělal co podobného k v-i sobě 
3M. 1, 9. v. spokojující H.; 13. 17. 2, 2. 9.

3, 5. 6, 21. 4 M. 15, 3. 7. 10. 24.
— 6,15. u v-i líbeznou H.; 17, 6.
— 8,28. posvěcení toto j. u v-i rozkošnou 

Pis. 1, 3. pro v-i masti tvé jsou výborné
— 2,13. réví rozkvetlé vydalo v-i
— 4,10. v. masti tvých nade vš. vonné věci
— 11. v. roucha tvého jako v. Líbánu 

Jer. 48,11. a v. jeho není proměněna
Ez. 6,13. v-i libou ukydaným bohům 
Dan. 2, 46. oběti a v. libé obětovali jemu 
Jan 12, 3. naplněn j. dům v-i té masti
2 Kor. 2,14. v-i známosti své zjevuje
— 15. jsme Kristova v. dobrá Bohu
— 16. těmto v. smrtelná k smrti

oněmno v. života k životu 
Ef. 5, 2. obět Bohu u v-i rozkošnou 
Fil. 4,18. což posláno od vás, v-i sladkosti 
Zj. 5, 8. majíce báně zlaté plné v.

Vůz.
1 M. 41, 43. dal ho voziti na svém druhém v-e
— 45,19. v-y pro děti a ženy

2 M. 14,17. oslaven v Faraonovi, v v-ích jeho
— 25. odjal kola v-ů jejich
— 28. zatopily v-y i jezdce se vším vojs. 

4M. 7, 3. dvé knížat dalo jeden v.; 6-45. 
Joz. 11, 9. a v-y jejich ohněm popálil
— 17,18. ačkoli má v-y železné (Kananejský) 

Soud. 1,19. proto že v-y železné měli
— 4, 3. 900 v-ů železných měl
— 5,28. proč se v. jeho nevrací?

1 Sam. 6, 7. udělejte v. nový jeden
— 26, 5. Saul spal vozy otočen; 7.

2 Sam. 6, 3. vstavili truhlu Boží na nový v. 
lK r . 4,26. měl Šalomoun 40.000 koní k v-ům;

2 Par. 9, 25.
— 20,33. kázal mu A. vstoupiti na svůj v.
— 22,35. král pak stál na v-e proti Syrským

2 Kr. 2,11. v. ohnivý a koni ohniví
— 12. v-ové Izraelští i jezdci jeho; 13, 14.
— 9,16. vsedl na v. Jéhu a jel
— 27. i toho zabité na v-e jeho
— 19,23. ve množství vozů svých vytáhl
— 23,30. vloživše jej mrtvého na v.

2 Par. 8, 6. (vystavěl Šalomoun) města v-ů
— 35,24. vložili ho na druhý v.

ž. 20, 8. tito ve v-ích doufají; Iz. 31, 1.
— 46,10. v-y spaluje ohněm
— 68,18. v-ů Božích j. 20.000
— 76, 7. v. i kůň tvrdě zesnuli
— 104, 3. kt. užívá oblaků místo v-ů 

Iz. 2, 7. v-ům jejich počtu není
— 21, 7. viděl v-y a dvěma řady jízdu
— 22,18. tam i v-ové slávy tvé, ó ohyzdo
— 31, 1. běda těm, kt. doufají v v-ích
— 66,15. jako vichřice budou v-ové jeho 

Jer. 46, 9. běžtež s hřmotem, ó v-ové
Ez. 23,24. přitáhnou na tě na v-ích železných
— 27,20. kupčíval v suknech drahých k v-ům 

Am. 2,13. jako v. těžký tlačí snopy
Mich. 1,13. zapřáhni do v-u rychlé koně 
Ag. 2,23. podvrátím v* i ty, kt. na něm jezdí 
Zach. 6, 1. čtyři v-ové vycházeli z hor 
Sk. 8,28. navracoval se na v-e svém
— 29. přiviň se k v-u tomu
— 38. rozkázal státi v-u

Zj. 9, 9. zvuk křidel jako v-ů
— 18,13. a v-ů, i služebníků, i duši lidských

Vy.
Neh. 5, 7. vy jste ti, jenž obtěžujete 
Ez. 36,22. ne pro vás já to učiním; 32.

Vyběhnouti.
1 M. 29,13. Lában v-hl proti Jákobovi
— 39,13. že nechal roucha a v-hl ven

Sk. 14,14. Barnabáš a Pavel v-li k zástupům
— 19,16. zranění v-li z domu toho

Výběrěí.
Ezd. 7,21. poručil jsem všechněm v-ím 
Iz. 33,18. kde j. písař? kde v.?
Dan. 11,20. povstane ten, kt. rozešle v.

Vybíhali.
Ž. 104,20. noc, v níž v-jí živočichové 

Vybírá ti.
1 Kr. 5,13. rozkázal v. osoby ze všeho Izraele 
Iz. 40,20. dřevo, kt. by népráchnivělo, v-á 
Mat. 13,48. v-ali, což dobrého bylo, do nádob
— 17,24. ku Petrovi, kt. plat v-ali, řekli 

Luk. 3,13. nic více nev-ejte, mimo to, což ust.

VybojovávatL 
Gal. 1,23. káže víru, kt. někdy v-al 
Žid. 11, 33. skrze víru v-ali království

Výborně.
Ž. 139,14. duše má zná je v.
Sk. 24, 3. mnohé věci v. se ději
1 Tes. 5, 2. vy sami v. víte, že ten den Páně

Výborný.
1 M. 47,11. dal jim vládařství v kraji v-ém
— 49,11. k v-ému kmenu; Iz. 5, 2.

5 M. 3,25. zemi v-ou; 4, 21. 22. 6, 18. 8, 7. 9,
6. 11, 17. Joz. 23, 13. 15. 1 Kr. 14,15.

— 8,10. dobrořečiti budeš H. za zemi v-ou
— 32,14. červené víno v-é aby pil

1 Sam. 1, 5. Anně dal díl jeden v.
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2 Sam.15, 3. hle, tvá pře v-á jest a pravá
2 Kr. 3,19. zkazite všeliké město v-é
— 19,23. vejdu do v-ých roli jeho 

Neh. 5,18. strojívalo se šest ovec v-ých 
Ž. 111,10. rozumu v-ého nabývají
— 133, 2. jako mast v-á na hlavě

Př. 3, 4. prospěch v. před Bohem i lidmi
— 8,19. lepší užitek můj, než stříbro v-é
— 10,20. stříbro v-é j. jazyk spravedlivého 

Pis. 1, 3. pro vůni masti tvé jsou v-é
Iz. 16, 8. potřeli v-é réví jeho
— 41,19. nasadím na poušti v-ých cedrů 

Jer. 2,21. vysadil vinným kmenem v-ým
— 29,10. potvrdím vám slova svého v-ého
— 33,14. vykonám slovo to v-é, kt. js. mluvil 

Ez. 31,16. což v-ého a dobrého j. na Libánu 
Luk. 1, 3. v. Teofile!
Jan 12, 3. masti drahé z nardu v-ého 
Sk. 24, 3. to my vyznáváme, v. Felix!
1 Tim. 3, 1. žeť v-é práce žádá
2 Tim. 1,14. v-ého toho pokladu ostříhej
— 4, 7. boj v. bojoval jsem

Žid. 13, 9. v-éť j., aby milostí upevněno 
Vybraný.

2 M. 14, 7. Soud. 20, 15. 16. 34. 1 Par. 7, 40.
2 Par. 25, 5.

1 Kr. 4, 6. Adoniram nad v-ým lidem
— 5,14. Adon. byl ustaven nad těmi v-ými 

Ž. 89,20. zvýšil jsem v-ého z lidu
Sk. 15,22. aby v-é ze sebe muže poslali; 25. 
1 Petr 2, 6. zakládámť na Siónu kámén v. 

Vybrati.
1 M. 34,29. i všecko jmění jejich v-ali
2 M. 12,21. vybeřte a vezměte sobě beránka
— 17, 9. v-eř nám muže a vytáhna bojuj
— 18,25. v-al muže; Joz. 8, 3. 1 Sam. 13, 2.

4 M. 35,11. vybéřete sobě města, k utíkáni
1 Sam.16, 1. v-al jsem sobě ze synů jeho krále
— 17, 8. Filistin. volal: V-te ze sebe muže
— 40. David v-al sobě pět kamenů 

2Sam.l7, 1. nechť vyberu 12.000 mužů
1 Kr. 18,23. ať v-ou sobě volka jednoho; 25.
1 Par. 28, 5. H. v-al Šalomouna syna mého 
Iz. 62,10. vyrovnejte silnici, vybeřte kamení 
Mat. 13, 40. jakož vybrán bývá koukol
— 41. i v-ouť všecka pohoršení

Vybyti.
1 M. 26,27. poněvadž v-li jste mne od sebe
1 Sam.18,13. v-yl ho Saul od sebe 

Vycediti.
3 M. 17,13. v-í krev jeho a zasype ji prstí
5 M. 12,16. v-íte ji jako vodu; 24. 15, 23.

Vycvičený.
1 Par. 25, 7. v-í v zpěvích Hospodinových 
Pis. 3, 8. udatných, v-ých v boji
Jer. 9,17. svolejte ty, kt. jsou v-é (v naříkáni)
2 Petr 2,14. srdce majíce v-é v lakomství

Vyčisti.
1 Par. 7, 5. udatných 87.000, všech vyčtených
— 40. byli vyčteni; 9, 22.

1 Par. 16, 41. v-eni byli zejména, aby vzdávali 
Ezd. 1, 8. je vyčti Sezbazarovi (nádoby)
ž. 40, 6. kdo by je pořád v. mohl před tebou 

Vyčisti ti.
2 Par. 29,15. aby v-ili dům Hospodinův
— 18. v-ili jsme všecken dům H.
— 24. v-ili krví jejich oltář k očištění Izr. 

Ž. 51, 9. v-ť mne izopem a očištěn budu 
Mal. 3, 3. přečistí syny Leví, a v-í je
Mat. 3,12. v-íť humno své; Luk. 3, 17.
— 23,26. v-ť prvé to, což vnitř j. v konvi 

1 Kor. 5, 7. v-tež tedy starý kvas
Vyčištěn.

Iz. 30,24. píci, kt. věječkou v-a bývá 
Ez. 21, 9. meč nabroušen i v. j.; 10. 11. 28.

Vyčištění.
Dan. 9,24. 70 téhodnů k v. nepravosti 

Vyčištěný.
Mat. 12, 44. přijda nalezne v. a ozdobený 

Vyčišťovati.
Job 41,16. až se strachem i v-u jí 

Vyčítání.
Tit. 3, 9. v. rodů a sváry zastavuj 

Vydán.
Ez. 32,30. meči v. j., vlectež jej
— 36, 3. v-i jste v pomluvu a zlou pověst 

Dan. 6,10. že j. v. mandát
— 11, 6. vydána b. ona i ti, kt. ji. přivedou 

Mat. 17,22. Syn člov. v. bude v ruce lidské
— 20,18. Syn člověka v. bude př. kněžím; 

Luk. 18, 32. v. bude pohanům a b. posmíván 
Jan 18,36. bránili by, abych nebyl v. Židům 
Řím. 4,25. v. j. pro hříchy naše
žid. 7,11. za něho v. j. lidu zákon 

Vydání.
1 Petr 3,15. hotovi buďte k v. počtu 

Vydaný.
Ez. 16, 6. vida tě ku potlačení v-ou ve krvi 
Sk. 2, 23. toho v-ého z uložené rady
1 Petr 1,18. z marného obcování od otců v-ého
2 Petr 2,21. odvrátiti se od v-ého jim přikázaní

Vydati.
1 M. 1,12. země v-ala trávu a bylinu
— 20. v-ejte vody hmyz duše živé
— 24. v-ej země duši živou

2 M. 15,25. tu v-al jemu práva a soudy
5 M. 1,13. v-ejtež ze sebe muže moudré
— 23,15. nev-áš služebníka pánu jeho
— 32,30. H. v-al je
— 33, 4. zákon v-al nám Mojžíš 

Soud. 5, 4. oblakové déšť v-ali
14,12. řekl Samson: Vydám vám po

hádku; 13.
— 20,13. v-ejte ty muže; 1 Sam. 11, 12.

1 Sam.23,11. v-ali-li by mne muži Cejly; 12.
2 Sam.20,21. v-ejte ho samého
— 22,14. Nejvyšší v-al zvuk svůj; Ž. 18, 14.

2 Kr. 19,30. vpustí zase kořeny a v-á užitek 
Ezd. 1, 7. Cyrus v-al nádoby domu H-ova
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Job 16,11. v-al mne Bůh nešlechetníku 
ž. 44,14. T-al jsi nás k utrhání sousedům
— 46, 7. v-al hlas svůj, a rozplynula se
— 67, 7. země v-á úrodu svou; Ez. 34, 27.
— 77,18. v-ali povodně oblakové, v-ala
— 78,66. u věčné pohanění je v-al
— 105,30. v-ala země množství žab
— 118,18. smrti mne nev-al
— 119,138. ty jsi v-al svědectví svá 

Pis. 2,13. réví rozkvetlé v-alo vůni 
Iz. 5, 2. ale v-ala plané víno
— 13,10. měsíc nev-á světla svého
— 34, 2. jako proklaté a v-á je k zabití 

Jer. 15,13. poklady v-ám v rozchvátání; 17, 3. 
Pláč 1,14. v-al mne Pán v ruku nepřátel 
Ez. 20,12. i soboty své v-al jsem jim
Dan. 3,28. těla svá v-ali, aby nesloužili
— 6, 8. ó králi, v-ej mandát; 9.
— 12. zdaliž jsi nev-al mandátu? 13.

Oz. 11, 8. jakž bych tě v-al, ó Izraeli? 8.
Joel 2,22. fík a vinný kmen v-dí moc svou 
Mich. 6,14. co vyneseš, v-ám pod meč
Ab. 3,10. v-la propast hlas svůj
Mat. 10,19. když vás v-dí, nebuďtež pečliví
— 21. v-áť bratr bratra na smrt;

Mk. 13, 12.
— 12, 36. vydadí počet v den soudný
— 20,19. v-díť jej pohanům; Luk. 18, 32.
— 24, 9. tehdy v-dí vás v soužení 

26, 53. v-al by mi 12 houfů andělů
— 59. aby jej na smrt v-ali; 27, 1.
— 27, 2. v-ali ho Pontskému Pilátovi
— 18. že jej ze závisti v-ali; Mk. 15, 10.
— 26. v-al, aby byl ukřižován; Jan 19,16. 

Mk. 14,55. aby (Ježíše) na smrt v-ali
Luk. 1, 2. jakž nám v-ali ti, kt. sami viděli
— 16, 2. v-ej počet z vladařství svého
— 20,20. aby jej v-ali vrchnosti
— 23,25. Ježíše v-al k vůli jejich

24,20. kterak jej v-ali knížata na odsouz. 
Jan 11,57. v-li byli před. knězi mandát
— 18, 30. nev-ali bychom ho tobě
— 19,11. kdo mne tobě v-al, většíť hřích má 

Sk. 3,13. kt. jste vy v-ali
— 6,14. ustanov., kteráž nám v-al Mojžíš
— 7, 42. Bůh v-al je, aby sloužili
— 15,26. v-ali duše své pro jméno P.
— 25,16. že není obyčej, v. člověka na smrt 

Řím. 1,24. Bůh v-al je v žádosti; 26. 28.
— 3, 25. jehož Bůh v-al za smírci 

8,32. za nás za všecky v-al jej
1 Kor. 5, 5. abyste v-ali takového satanu
— 11,23. v-al jsem vám, že P. J. v tu noc
— 15, 3. v-al jsem vám, což jsem i vzal

1 Tes. 2, 8. v. vám netoliko evangelium B.
1 Tim. 1,20. kt. jsem v-al satanu
žid. 9,20. krev zákona, k t vám Bůh v-al 
Zj. 20,13. v-alo moře mrtvé, smrt i  peklo v-li

Vydati se.
1 M. 18,12. v rozkoše se v-ám?
5 M. 17,12. jestliže by kdo v vzpouru se v-al

Gal. 1, 4. kt. v-al sebe samého; Ef. 5, 2.
— 2,20. v-al sebe samého za mne 

Ef. 4,19. v-ali se v nestydatost
— 5,25. v-al sebe samého za ni (církev)

2 Tim. 2,15. v. sebe Bohu milého dělníka
Vydávající.

Žid. 6, 8. v. trní a bodláky, zavržena j.
Vydávání se.

1 Petr 4, 4. k takovému v. se v rozpustilost 
Vydavatel.

1 M. 49,10. ani v. zákona od noh jeho
4 M. 21,18. kt. vykopali s v-em zákona
5 M. 33,21. skrze v-e zákona ubezpečen j. 
Soud. 5,14. z Machira táhli v-é zákona 
Jak. 4,12. jedenť j. v. zákona

Vydávali.
5 M. 33,28. jehož nebesa i rosu v. budou 
2. 27,12. nev-ejž mne libosti protivníků
— 119,121. nev-ejž mne mým násilníkům 

Př. 3,20. oblakové v-ají rosu
Iz. 15, 5. křik hrozný v. budou 
Zach. 8,12. vinný kmen v-á ovoce své 

země v-á úrodu svou 
Mat. 7,18. ani strom zlý ovoce dobrého v.
— 10,17. vás v. budou do sněmů; Mk. 13, 9. 

Luk. 21,12. v-ajíce vás do škol a žalářů
Sk. 16, 4. v-ali jim k ostříhání ustanoveni 
Řím. 6,13. aniž v-ejte oudů svých za oděni
— 19. jakž jste v-ali oudy své

tak nyní v-ejte v službu spravedln.
— 12, 1. abyste v-ali těla svá v obět živou

2 Kor. 4,11. na smrt býváme v-áni pro J. 
žid. 6, 6. Syna Božího v porouhání v-ají 
Jak. 3,11. zdaliž studnice v-á sladk. a hořkost

Vydávati se.
Mich. 2,11. jestliže za proroka se v-aje 
ftím. 6,13. ale v-ejte se k službě Bohu
— 16. nevíte, že komuž se v-áte za služ.

1 Kor. 13, 5. v nic neslušného se nev-á 
Kol. 2,18. v to, čehož neviděl, se v-aje
2 Tes. 3,11. v neužitečné věci se v-ajíce 
Tit. 2, 7. sebe samého v-aje zá příklad

Vydělati.
Mat. 25,16. v-al jiných pět liřiven 

Výdělek.
Př. 31,16. z v-u rukou svých štěpuje vinici 

Vydchnouti.
Job 32, 20. mluviti budu a v-u sobě

Vydírati.
Př. 22,23. vydře duši těm, kt. v-aji jim 
Iz. 10, 2. aby v-ali spravedlnost chudých 
Mich. 2, 2. požádají polí, i v-ají

Vydlážděný.
Př. 15,19. stezka upřímých j. v-á

Vydobýti se.
Zach. 2, 7. nuže, Sióne, v-uď se 

Vydříti.
ž. 69, 5. čehož jsem nev-el, nahražovati
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Př. 22,23. v-e duši těm, kt. vydírají 
Mal. 1,13. přinášíte to, což j. v-eno 
Sk. 23,27. muže tohoto v-el jsem 

Vydříti se.
Př. 6, 5. v-i se jako srna z ruky 

V y d u tí.
1 Kr. 7,20. jakož svrchu tak proti v.
Iz. 30,13. bude jako v. na zdi vysoké 

V y h á n ě t i.
1 M. 4,14. v-íš mne dnes z země této 
1 Par. 17,21. v-je před tváří lidu svého pohany? 
Jer. 51,34. Nabuchodonozor v-í mne 
Mk. 5,10. prosil, aby jich nev-ěl 
Luk. 11,49. některé mordovati a jiné v.
1 Jan 4,18. láska dokonalá ven v-i bázeň 

Vyházeli.
Neh. 13, 8. v-el jsem všecko nádobí ven 
Sk. 27,19. nádobí bárce potřebné v-eli jsme 

Vykazovali.
Jon. 1, 5. v-ali to, což měli na lodi, do moře 
Sk. 7,19. tak že musili v. nemluvňátka svá 

V y h la d it i.
1 M. 6, 7. v-ím ze země člověka; 7, 4. 23.
2 M. 17,14. v-ím památku Amal.; 5 M. 25, 19.
— 32,10. abych v hněvě prchlivosti své v-il je

4 M. 4,18. abyste nev-ili čeledi Kahat
5M. 4, 3. všecky, kt. šli po Belfegor, v-il H.
— 10, 1. vyhlaď sobě dvě dsky kamenné; 3.
— 12, 3. v-te jméno jejich z místa toho 

19, 1. když by v-il H. národy
—« 25,19. v-íš památku Amalecha pod nebem
— 33,27. řekne: V-ď je

Joz. 7, 9. Kananejští v-i jméno naše ze země
— 10,39. všelikou duši jako proklaté v-ili
— 17,13. nev-ili Kananejské do konce 

Soud. 2, 3. nev-ím jich před tváří vaši
— 4,24. v-ili Jabina Kananejského 

lSam.24,22. nev-íŠ jména mého z domu otce
— 28, 9. Saul kterak v-il věštce a hadače

1 Kr. 14,10. v-ím z Jeroboáma i toho, jenž močí
— 16,12. v-il Zamři všecken dům Bázův 

2Kr. 13,17. až i do konce v-íš Syrské; 19.
Ezd. 9,14. až by nás do konce v-il
Est. 3,13. aby v-ili všecky Židy 
Ž. 9, 6. jméno jejich v-il jsi
— 69, 5. zmocnili se, kt. mne v. usilují
— 143,12. v-ď všecky, kt. trápí duši mou 

Ez. 28,16. v-ím tě z hory Boží, ó cherube 
Abd. 8. zdaliž nev-ím moudrých z země Id. 
Zach. 13, 2. v-ím jména modl z země
Luk. 20,16. v-í vinaře ty a dá vinici jiným
— 22, 2. hledali, kterak by jej v-ili 

Ef. 2,16. v-iv nepřátelství skrze něj
V y h lá s it i.

3M. 13, 3. za nečistého v-í jej; 8. 11. 44.
— 6. za čistého v-í jej

5M. 4,13. v-il vám smlouvu svou
1 Kr. 21, 9. v-te půst a posaďte Nábota; 12.
2 Par. 20, 3. Jozafat v-il půst všemu lidu Jud. 
Ezd. 8, 21. v-il jsem tu půst u řeky Ahava

Est. 3,15. v-eno j. to v Susan; 4,8.8,14.9,14. 
Job 34,17. toho za nešlechetného v-íš?
Iz. 61, 1. abych v-il jatým svobodu; L. 4,18.
— 2. abych v-il léto milostivé H.

Jer. 34,15. že jste v-ili svobodu bližnímu; 17. 
Joel 3, 9. v-te boj, probuďte reků
Jon. 3, 5. v-ivše půst, oblékli se v žíně 

Vyhlášení.
Jer. 34, 8. učinil smlouvu o v. svobody 

Vyhlašovati.
Ž. 82, 3. chudého spravedliva v-ujte 
Jer. 34,17. aj, já v-uji proti vám svobodu 
Mich. 3, 5. hryzouce zuby svými, v-uji pokoj 
Řím. 2,21. v-uje, že nemá kradeno býti

Vyhlazen*
1 M. 17,14. v-a bude duše ta z lidu; 2 M. 12,

15. 19. 31, 14. 3 M. 18, 29. 22, 3.
4 M. 9, 13. 19, 13. 20.

2 M. 30,33. v. bude; 38. 3 M. 7, 21. 25. 4 M.
15, 30.

3M. 20,17. v-i budou před očima synů lidu; 18. 
5M. 4,26. hrozně v-i budete ze země 
Soud. 21, 6. dnes v-o j. jedno pokolení z Izr.
1 Kr. 8,25. nebudeť v. muž z rodu tvého;

2 Par. 6, 16. 7, 18.
Job 4, 7. kde upřímí v-i jsou?
ž. 37,38. přestupnici v-i budou a bezbožníci
— 88, 6. kt. od ruky tvé v-i jsou
— 92, 8. kvetou, aby v-i byli na věky 

Př. 14,11. dům bezbožných v. bude
Iz. 16, 4. pošlapávající v. bude z země 
Ez. 14,19. aby v-i byli z ní lidé i hovada
0  z. 4, 6. v. bude lid můj pro neumění
— 10, 7. y. bude král Samařský

Sof. 1,11. v. bude všecken obor kupců 
Zach. 5, 3. každý zloděj jako i ona v.

každý přisahající jako i ona v. bude
— 11, 9. kt. má v-a býti, nechť j. v-a
— 14, 2. ostatek lidu nebude v-o z města 

Sk. 3,23. duše, kt. by neposlouchala, v-a b.
— 8,33. odsouzeni jeho v-o j.

1 Kor. 13,10. což j. z částky, v-o bude
Vyhlazeni.

Iz. 10,25. dokoná se prchliyost má k v. jich 
Vyhlazovali.

Neh. 13,14. nev-uj dobrodiní mých 
ž. 119,21. v-ujeŠ pyšné, zlořečené

Vyhledati.
1 M. 41, 33. a€ v-á Farao muže opatrného 
2M. 18,21. v-ej muže statečné, bohabojné
1 Sam.13,14. v-al j. H. sobě muže vedle srdce
— 16,17. v-ejte mi muže, kt. by uměl hráti

2 Par. 24,22. popatří Hospodin, a v-á to 
Job 5,27. toť jsme v-ali a takť j.
—  9,14. jakž bych slova proti němu v. mohl?
— 34, 4. v-ejme mezi sebou, co by dobrého 

2. 10,15. v-ej nepravosti zlostného
Př. 23, 30. kt. chodí, aby v-ali strojené víno 
Kaz. 1,13. jak bych v. a vystihnout! mohl

7,25. abych poznal a v-al moudrost
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Jer. 31, 37. budou-li moci býti v-áni základové 
Ez. 3,18. krve jeho z ruky tvé v-ám; 20. 

Vyhlédati. Viz: Vyhlídati. 
Vyhledávání.

Sk. 15, 7. když mnohé v. toho bylo 
VyhledávatL

1 M. 9, 5. krve vaší, duší vašich v. budu 
budu v. duše člověka

— 42,22. pročež krve jeho v-á se
— 43, 9. z ruky mé v-ej ho; 31, 39.

5 M. 18,19. já v. budu na něm
Joz. ^2,23. H. sám ať to v-á; 1 Sam. 20, 16.
1 Sam.20,16. v-ejž H. z ruky nepřátel David.
2 Sam. 3, 8. v-áš na mně nepravosti té ženy
— 4,11. zdaliž nebudu v. krve jeho

Neh. 5,12. navrátíme, aniž čeho od nich v. })ud. 
Est. 2,23. když bylo toho v-áno, našlo se tak 
Job 3, 4. ó by ho byl nev-al Bůh s hůry
— 10, 6. že v-áš nepravosti mé
— 32,11. dokudž jste Vr-ali řeči

Ž. 9,13. nebo on v-á krve, rozpomíná se
— 10,13. říkaje, že toho v. nebudeš
— 13, 3. dokud rady v. budu v mysli své
— 44,22. zdaliž by toho Bůh byl nev-al?
— 64, 7. v-ají snažně nešlechetnosti

Př. 2, 4. budeš-li jako pokladů pilně v. ji 
Iz. 16, 5. ten, kt. by v-al soudu 
Jen 5, 1. ježto by v-al toho, což pravého 
Ez. 20, 40. tam v. budu od vás oběti
— 33, 6. krve z ruky strážného v. budu; 8.
— 34,10. budu v. stáda mého z ruky jejich 

Oz. 1, 4. já v. budu krve Jezreel
— 4, 9. v. budu na něm cest jeho.

Jon. 1,14. aniž na nás v-ej krve nevinné 
Mich. 6, 8. oznámiltě, čehož H. v-á od tebe
1 Kor. 4, 2. dále v-á se při šafářích
Luk. 11,29. pokolení toto znamení v-á, ale
— 22,23. počali v. mezi sebou, kdo by z nich

Vyhlídati, vyhlédati.
1 M. 26, 8. v-al Abimelech, král FiL, z okna
2 Sam. 6,16. Míkol, dcera Saulova, v-ala z okna
2 Kr. 9,30. Jezábel v-ala z okna
Neh. 3, 25. proti věži, kt. v-ala z domu králova 
Job 33, 21. v-ají kosti jeho 
Př. 7, 6. z okna domu svého v-aje 
Kaz. 12, 3. zatmí se ti, kt. v-ají z oken 
Pis. 2, 9. mity můj v-á z oken 
Mich. 7, 7. já na Hospodina v. budu 
Nah. 2, 1. v-ej na cestu 
ftím. 8,19. stvoření pečlivě jako v-aje oček. 

Vyhnán.
2 M. 10,11. v-i jsou od tváři Faraonovy 
2Kr. 17,23. v. j. Izrael ze země své do Assyrie 
ž. 34, 1. jsa od něho v. odšel 
Jon. 2, 5. v. jsem od očí tvých, ale ještěť 
Matf 9,25. když byl v. zástup, ujal ji za ruku 

Vyhnání.
Pláč 2,14. předpovídali těžkosti a v.

Vyhnaný.
2 Sam.14,13. nechce povolati v-ého svého

2 Sam. 14,14. aby v-ého nevyháněl od sebe 
Iz. 16, 3. skryj v-é
— 4. nechať u tebe pobudou v-í moji 

Luk. 13,28. uzříte sami sebe v-é ven
Vyhnati.

1 M. 3,24. v-al člověka a osadil zahradu
2 M. 23,28. pošli i sršně, aby v-ali Hevea
— 33, 2. vyženu Kananea, Amorea atd.

4 M. 5, 3. i muže i ženu za stany vyženete; 4.
4 M. 33,55. pakli nevyženete obyvatelů země
5 M. 7,17. kterak budu moci v. je?
— 11,23. vyžene H. všecky ty národy
— 33,27. B. věčný, kt. vyžene nepř. př. tebou 

Soud. 1,28. maje v., nev-al; 29. 30. 31. 33.
— 2,23. H. nev-al jich rychle
— 11, 2. když dorostli synové, v-ali Jefte 

ž. 44, 3. tys sám v-al pohany; 80, 9.
— 78,55. v-av před tváří jejich národy 

Ez. 31,11. pro bezbožnost v-al jsem jej
Mk. 5,40. v-av všecky; Luk. 8, 54. Jan 2, 15. 
Jan 9,34. i v-ali jej ven
— 35. uslyšel Ježíš, že jej v-ali ven 

Sk. 7,45. kt. v-al Bůh od tváři otců našich
— 16,37. nyní nás chtějí tajně v.?

Vyhnouti se.
Př. 22, 3. vida zlé, v-ne se; 27, 12.

Vyhoditi.
Jer. 10,18. v-ím z praku obyvatele země této 

Vyhojení.
2M. 21,19. na v. jeho naloží 

Vyhořeti.
Mat. 13, 6. když slunce vzešlo, v-ela; Mk. 4, 6. 

Vyhrabati.
3 M. 6,10. (kněz) v-be popel a vysype

Vyhrýzti.
Am. 9, 3. přikáži hadu, aby je i odtud v-zl 

Vyhubiti.
Z. 74, 8. v-me napořád. Takž vypálili 
Jer. 9,21. (smrt) aby v-ila děti z rynků
— 18, 7. že je v okamžení v-ím

Ez. 14,13. abych v-il lidi i hovada; 17. 21.
Vyhýbání se.

Př. 13,14. k v. se osidlům smrti; 14, 27.

Vyhýbati se.
Jer. 5,28. umějí se v. bídám
Mich. 2, 8. kt. chodí bezpečně, v-ajíce se bitvě

Vyhynouti.
4 M. 14, 33. až do konce v-ou těla vaše na poušti 
ž. 12, 2. v-uli věrní ze synů lidských
— 104,35. ó by hříšnici v-uli ze země!

Pláč 3,22. když jsme do konce nev-uli 
Joel 1,17. v-ulo símě pod hrudami

Vycházející.
Iz. 14,12. ó lucifeře v jitře v.
Zach. 8,10. ani v-ímu nebylo pokoje 
Mat. 4, 4. slovem, v-ím skrze ústa Boží 

Vycházení.
4 M. 33, 2. sepsal Mojžíš v. jejich

57
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5 M. 33,18. vesel se Zabulon u v. svém 
Joz. 14,11. taková i nyní síla má j. k v.
1 Sam.29, 6. líbí mi se v. tvé
2 Sam. 3,25. přišel, aby vyšpehoval v. tvé 
2Kr. 19,27. v. i vcházení tvé znám; Iz. 37, 28. 
Iz. 13,10. zatmi se slunce při v. svém
Ez. 42,11. v. jejich podobná
— 43,11. i v. jeho v známost jim uveď
— 44, 5. přilož srdce ke všemu v. ze svat. 

Oz. 6, 3. jako jitřní svítání j. v. jeho

Vycházeti.
1 M. 2,10. řeka v-ela z Eden
— 41, 2. z potoku v-elo 7 krav; 3.
— 3. 7 krav jiných v-elo za nimi
— 23. 7 klasů drobných v-elo za nimi
— 49,22. ratolesti v-ely nad zeď

2 M. 8,29. aj, v-ím od tebe, a modliti se budu
— 12,22. žádný nev-ej ze dveří domu svého
— 13, 4. dnes v-íte vy
— 21, 7. nevyjdeť tak, jako v-ejí služebníci
— 28,35. vcházeti i v.; 5 M. 31, 2. 1 Sam.

22, 3. 2 Kr. 11, 8.
3M. 15,32. právo toho, z něhož v-í símě
4 M. 21,13. Arnon v-í z končin Amorejských
5 M. 28, 6. požehnaný budeš vcházeje i v-eje
— 19. zlořečený budeš v-eje

Joz. 6, 1. žádný nev-el ven z Jericha 
1 Sam. 9,14. Samuel v-el proti nim
— 17,23. Goliáš v-el z vojska Filistinských
— 18,13. kt. v-el i vcházel před lidem; 16.
— 24,14. od bezbožných v-í bezbožnost 

2Sam.22, 9. dým v-el z chřípi jeho
1 Kr. 2,36. tu zůstávej a nev-ej odtud
— 3, 7. jsa velmi mladý, neumím v.
— 8,10. když v-eli kněží ze svatyně

1 Par. 27, 1. vcházejíce a v-ejíce na každý měsíc
2 Par. 1,10. ať bych v. mohl před lidem tímto
— 15, 5. časů těchto není bezpečno v.

Job 9, 7. On když zapovídá slunci, nev-í
— 14, 2. (člověk) jako květ v-i a podťat bývá
— 38,11. až potud v. budeš a dále nic
— 29. z čího života v-í mráz?
— 35. ty-liž vypustíš blýskání, aby v-ela?
— 39,21. v-eje vstříc i zbroji
— 41,12. plamen z úst jeho v-í 

2. 19, 6. jako ženich v-í z pokoje
— 44,10. nyní nev-íš s vojsky našimi
— 60,12. nev-els s vojsky našimi; 108, 12.
— 104,23. člověk v-í ku práci své
— 121, 8. H. ostřihati tě bude, když v. budeš
— 146, 4. v-í duch jejich

Př. 1,15. nev-ej na cestu s nimi
— 12,13. spravedlivý v-i ze souženi 

Kaz. 1, 5. v-i slunce i zapadá
— 7. aby zase odtud v-ely 

Jer. 4, 7. v-í lev z houŠtě své 
Ez. 24, 6. připálenina jeho nev-í
— 47, 1. vody v-ely od spodku prahu
— 12. vody jeho ze svatyně v-ejí

Dan. 7,10. potok ohnivý tekl a v-el od něho 
Zach. 2, 3. jiný anděl v-el jemu vstříc

Zach. 6, 6. koni bili v-ejí za nimi
— 14, 8. v. budou vody živé z Jeruzaléma 

Mat. 3, 5. tedy v-el k němu Jeruzalém
— 9,32. když oni v-eli, aj, přivedli mu
— 15,19. ze srdce v-ejí zlá myšlení
— 17,21. nev-í jediné skrze modlitbu
— 24,26. řeknou-liť: Aj, na poušti, nev-ejte
— 27. jakož blesk v-í od východu slunce
— 25,14. člověk v-eje na cestu, povolal
— 26,71. když v-el ze dveří, uzřela jej 

Mk. 1, 5. v-ela k němu všecka krajina
— 7,19. potom ven v-í čistěci pokrmy 

Luk. 4,36. nečistým duchům a v-ejí; Sk. 8, 7.
— 41. od mrtvých ďábelství v-ela
— 6,19. moc z něho v-ela a uzdravovala 

Sk. 19,12. duchové nečistí v-eli z nich
Ef. 4,29. řeč mrzutá nev-ej z úst vašich
Zj. 1,16. z úst jeho meč ostrý v-el; 19,15. 21.

Východ.
1 M. 2, 8. ráj v Eden na v.
— 13,11. Lot bral se k v-u
— 14. pohleď i na v. a na západ
— 28,14. rozmůžeš se k západu i k v-u

4 M. 21,11. položili se k v-u slunce; 5 M. 4, 41.
47. 49. Joz. 1, 15. 12, 1. Soud. 20, 43. 
21, 19.

— 32,19. dosáhneme dědictví k v-u slunce
— 34,11. to pomezi od v-u maje Ain

5 M. 3,27. pozdvihna očí ku poledni i k v-u 
Joz. 13, 5. Libán k v-u slunce
— 15, 5. meze na v. jest moře slané
— 19,12. meze k v-u slunce; 27. 34.

Soud. 11,18. přišed od v-u slunce k zemi Moab.
1 Kr. 17, 3. obrať se k v-u a skrej se u potoka
2 Kr. 13,17. otevři to okno k v-u
1 Par. 5, 9. na v. bydlil až kudy se vchází
2. 19, 7. od končin nebes j. v. jeho (slunce)
— 50, 1. H. přivolal zemi od v-u slunce
— 75, 7. ne od v-u ani záp. přichází zvýšení
— 103,12. jak daleko j. v. od západu
— 113, 3. od v-u slunce až do západu chvá

leno buď jméno H.
Iz. 41, 2. kdo vzbudil od v-u spravedlivého?
— 25. od v-u slunce, svolá ve jménu mém
— 43, 5. od v-u zase přivfedu símě tvé
— 46,11. zavolám od v-u ptáka
— 47,11. přijde zlé, jehož v-u neznáš

Ez. 43, 2. sláva B. Izr. přicházela od v-u; 4.
— 46, 1. brána, kteráž patří k v-u
— 47, 3. když vycházel ten muž k v-u 

Dan. 11,44. noviny od v-u přestraší jej 
Jon. 4, 5. Jonáš seděl na v. proti městu 
Mich. 5, 2. jehož v-ové jsou od starodávna 
Mal. 1,11. od v-u slunce až na západ veliké

bude jméno mé 
Mat. 2, 1. mudrci od v-u slunce vypravili se
— 2. hvězdu jeho na v-u slunce
— 9. hvězda, kt. viděli na v-u slunce
— 8,11. přijdou mnozí od v-u; Luk. 13, 29.
— 24,27. jakož blesk vychází od v-u slunce 

Zj. 21,13. od v-u slunce brány tři
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Východní.
1 M. 3,24. osadil Eden cherubíny k v. straně 

4,16. v Nod, k v. straně naproti Eden
— 25, 6. odeslal je od Izáka do země v.
— 29, 1. Jákob odešel do země v.

Soud. 6, 3. přitáhl národ v.; 33. 8, 10.
—■ 7,12. i všecken lid v. leželi v údolí 

1 Par. 5,10. po vší krajině v. země Galádské
— 6,78. k v. straně Jordánu

Job 1, 3. vznešenější nade všecky lidi v.
— 15, 2. naplňovati v-ím větrem břicho své? 

Iz. 2, 6. naplněni ohavnostmi národů v-ích 
Jer. 49,28. vypleňte národy v.

Vychován.
1 M. 50,23. synové Machira v-i jsou u Jozefa 
Luk. 4,16. přišel do Nazaréta, kdež byl v.
Sk. 13, 1. Manahen spolu v. s Heródesem
— 22, 3. v. jsem v tomto městě

Vychování.
1 M. 31,18. pobral dobytek svého v.

Vychovati.
Iz. 1, 2. syny jsem v-al, oni pak strhli se
— 49,21. tyto kdo v-al?
— 51,18. žádný ze všech synů, kt. v-aJa 

Pláč 2,22. kt. jsem pěstovala a v-ala
Sk. 7, 21. dcera Faraonova v-ala jej za syna
1 Tim. 5,10. jestliže dítky v-ala 

Vychovávati.
Iz. 23, 4. nev-ám mládenců 
Ez. 19, 2. lvice v-ala lvíčátka svá 
Ef. 6, 4. v-ejte je v cvičení a v napomínání 

Vychvácený.
Am. 4,11. jako hlavně v-á z ohně; Zach. 3, 2.

Vychvacovali.
Jer. 21,12. v-ujte obloupeného; 22, 3.
Juda 23. z ohně je v-ujíce 

Vychvalovat!.
Ž. 145, 4. rodina rodině v. bude skutky tvé 

Vychvátiti.
Ž. 22, 21. v-ať od meče duši mou
Iz. 41, 9. ty, kt. jsem v-il od končin země
— 57, 1. před příchodem zlého v-cen bývá 

Sk. 23,10. v. (Pavla) z prostředku jejich
Vyjeli.

1 M. 46, 29. Jozef v-el vstříc Izraelovi 
2Sam.l9,24. Mifibozet v-el vstříc králi
2 Kr. 9,18. v-el jízdný proti nim
Est. 8,14. poslové v-eli rychlým během 
Zjev. 6, 2. vyjel přemáhaje a aby přemáhal

Vyjeviti.
Př. 10, 9. kdož převrací cesty své, v-en bude 
Koz. 10,20. což křídla má, v-ilo by řeč tvou

Vyjevovati.
Př. 25, 9. tajné věci jiného nev-uj 

Vyjídati.
Jer. 51,34. v-á mne Nabuchodonozor 

Vyjiti.
1 M. 8,18. vyšel Noé a synové jeho

1 M. 12, 4. vyšel Abram, jakž mu byl mluvil H.
— 15,14. potom vyjdou s velikým zbožím
— 24,63. vyšel Izák k přemyšlování na pole
— 25, 25. vyšel první ryšavý — Ezau
— 26. potom vyšel bratr jeho — Jákob
— 38,28. ten vyjde prvé

2 M. 2,11. že vyšel Mojžíš k bratřím svým
— 14, 8. synové Izr. vyšli v ruce vyvýšené
— 21, 3. vyjde s ním i žena jeho
— 7. nevyjdeť jako služebníci
— 11. vyjde darmo bez stříbra

3 M. 27,21. pole to, když svobodné vyjde, svaté 
Joz. 2, 7. jakž vyšli ti, kt. je honili
Soud. 12, 1. proč jsi vyšel k boji proti Ammon.
Rut 1,21. vyšla jsem plná, teď prázdnou
2 Sam. 5,24. tehdáž vyjde H. před tebou
— 16, 7. zlořečil: Vyjdi, vyjdi, vražedlníče

1 Kr. 15,17. nedal v. ani jiti k Azovi; 2 Par. 16,1.
— 22,21. vyšel duch a řekl; 2 Par. 18, 20.
— 22. vyjdu a b. duchem lž.; 2 Par. 18,21.

vyjdiž a učiň tak
2Kr. 2,21. vyšed k pramenu těch vod
— 5,11. řekl jsem u sebe, že jistotně vyjde
— 19,35. vyšel anděl H. a zbil; Iz. 37, 36.

1 Par. 14,15. vyšel Bůh před tebou, aby porazil
2 Par. 23,14. Joiada kněz rozkázal v. setníkům

31, 1. vyšed všecken lid ztroskotali modly
Ž. 88, 9. že mi nelze nijakž v.
Iz. 42,13. H. jako silný rek vyjde
— 51, 5. vyjdeť spasení mé
— 55,12. protož s veselím vyjdete 

Jer. 2,37. také odtud vyjdeš (z Egypta)
— 4, 4. aby nevyšla jako oheň; 21, 12.
— 23,19. vichřice H. s prchlivostí vyjde 

Pláč 3, 7. ohradil mne, abych nevyšel 
Ez. 3,25. nebudeš moci v. mezi ně
— 12, 4. vyjdi u večer před očima jejich
— 12. na rameni ponese po tmě a vyjde
— 46, 9. vyjde cestou brány poledni; atd. 

Dan. 2,13. když vyšel ortel, hledali i Daniele
— 5, 5. vyšli prstové ruky lidské a psali
— 9,22. nyní jsem vyšel, abych tě naučil
— 23. při počátku proseb vyšlo slovo 

Mich. 2,13. projdou bránou a vyjdou skrze ni 
Mat. 5,26. nevyjdeš odtud, dokudž; Luk. 12, 59.
— 8, 32. vyšedše, vešli do vepřů; Mk. 5, 13.
— 9,31. vyšedše, rozhlásali jej
— 12,14. vyšedše, drželi radu proti němu
— 13, 3. vyšel, aby rozsíval; Mk. 4, 3.

Luk. 8, 5.
— 49. vyjdou andělé a oddělí zlé
— 14,14. vyšed Ježíš, uzřel zástup mnohý
— 18,28. vyšed služebník ten, nalezl jednoho
— 20, 1. hospodář vyšel na úsvitě
— 3. vyšed okolo hodiny třetí; 5. 6.

Mk. 1,45. vyšed počal vypravovati mnoho
— 4, 6. když vyšlo slunce, vyhořelo
— 6,12. vyšedše kázali, aby pokání činili
— 9,26. křiče a velmi jim lomcuje, vyšel
— 29. toto pokolení nijakž nemůž v.
— 14,72. Petr vyšed plakal
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Mk. 16, 8. vyšedše, rychle utekly od hrobu
Luk. 4,14, vyšla pověst o něm
— 42. vyšed, bral se na pusté místo
— 7,17. vyšla řeč tá o něm
— 11,14. když v-lo ďábelství, mluvil němý
— 13, 31. vyjdi odsud, nebo Heródes chce
— 14,18. musím v. a shlédnouti ji
— 15,28. otec jeho vyšed, prosil ho
— 21,21. kdo uprostřed něho, vyjděte 

Jan 1,44. chtěl Ježíš v. do Galilee
— 4, 43. vyšel odtud a šel do Galilee
— 10, 9. vejde i vyjde a pastvu nalezne
— 11, 44. vyšel ten, kt. by umřel
— 18,29. vyšel k nim Pilát a řekl
— 38. opět vyšel k židům
— 19, 34. hned vyšla krev a voda
— 21,23. vyšla řeč ta mezi bratří 

Sk. 12,10. vyšedše, přešli ulici jednu
— 13. vyšla děvečka jménem Róde
— 16,18. i vyšel duch věští hned té chvíle 

Zj. 6, 4. vyšel jiný kůň ryzí
— 20, 8. i vyjde (satan), aby svodil národy

Na koho? nač?
1 M. 37,20. uzříme, nač jemu vyjdou snové j.
— 41, 45. vyšel Josef na zemi Egyptskou

4 M. 14, 41. ježto vám to na dobré nevyjde
1 Sam.20,11. pojď, vyjděme na pole; Pis. 7, 11.
Ez. 5, 4. vyjde oheň na všecken dům Izrael. 
Zach. 5, 3. prokletí vyjde na širokost vší země
Mat. 11, 7. co jste vyšli? Luk. 7, 24.
— 22,10. vyšedše služebníci ti na cesty
— 26,55. jako na lotra vyšli jste s meči

a s kyjmi; Mk. 14, 48. Luk. 22, 52.
Mk. 4,22. nic ukrytého, aby na jevo nevyšlo
Luk. 6,12. vyšel na horu k modlení
— 8,17. což by nemělo na světlo v.
— 14,21. vyjdi rychle na rynky
— 23. vyjdiž na cesty a mezi ploty

1 Jan 4, 1. mnozí falešní proroci vyšli na svět
2 Jan 7. mnozí bludaři vyšli na svět

Od koho? odkud?
1 M. 24, 50. od H. vyšla j. věc tato
3 M. 25, 41. léta milostiv, vyjde od tebe s dětmi

svými; 54.
4 M. 16,35. vyšel oheň od H.
— 46. vyšla prchlivost od tváři H.

Job 1,12. vyšel satan od tváři H.; 2, 7.
ž. 17, 2. od tváři tvé vyjdiž soud můj
Jer. 23,15. od proroků vyšla poškvrna
Mat. 12, 43. když nečistý duch vyjde; L. 11, 24.
— 17,18. to ďábelství vyšlo od něho 

Luk. 2, 1. vyšlo poručení od císaře Augusta 
Jan 13, 3. věda Ježíš, že od Boha vyšel
— 16,27. že jsem já od Boha vyšel
— 28. vyšelť jsem od Otce a přišel na svět
— 17, 8. že jsem od tebe vyšel

Sk. 15,24. vyšedše od nás, zkormoutili vás 
Proti komu?

1 M. 14,17. vyšel král Sodomský proti Abrah.
— 30,16. vyšla Lía proti Jákobovi

2M. 18, 7. vyšel Mojžíš proti testi svému

4 M. 22,36. Balák vyšel proti Balámovi 
—■ 31,13. vyšli proti nim ven za stany

1 Sam.13,10. Saul vyšel proti Samuelovi
— 16, 4. starší města vyšli proti Samuelovi

2 Sam.16, 1. Síba vyšel proti Davidovi
Iz. 21,14. nechať vyjdou proti utíkajícímu 
Mat. 25, 1. vyšly proti ženichovi
— 6. ženich jde, vyjděte proti němu 

Jan 11,20. Marta vyšla proti Ježíšovi; 30.
— 12,13. vyšli proti němu a volali 

Sk. 10, 25. vyšel proti Petrovi Kornelius
Vyjiti v cestu.

2 M. 4,14. vyjde v cestu tobě
4 M. 20,18. abych s mečem nevyšel v cestu tobě 
Soud. 4,18. vyšedši Jáhel v cestu Zizarovi; 22. 
Mat. 8, 34. všecko město vyšlo v cestu Ježíšovi 
Jan 12,18. v cestu vyšel jemu zástup
Žid. 7, 1. vyšel v cestu Abrahamovi; 10.

Vyjiti ven.
1 M. 39,12. Jozef utekl a vyšel ven; 15.
2 M. 9,29. když vyjdu ven z města
5 M. 23,10. vyjde ven ze stanů
Mat. 10,14. vyjdouce ven z domu, vyrazte prach
Luk. 22, 62. vyšed ven Petr, plakal hořce
Jan 19, 4. vyšel opět ven Pilát
Sk. 9, 40. rozkázav všechněm v. ven Petr
Žid. 13,13. vyjděmež k němu ven ze stanů
Zj. 3,12. nevyjdeť již více ven

Vyjiti vstřic.
Joz. 8,14. vyšli vstříc Izraelovi k boji 
Soud. 11,31. což by koli vyšlo mně vstříc; 34.
1 Sam. 18, 6. vyšly ženy vstříc Saulovi králi
— 21, 1. Achimelech vyšel vstříc Davidovi
— 30,21. vyšli vstříc Davidovi a lidu

2 Sam. 6,20. vyšla Míkol vstříc Davidovi
1 Kr. 2, 8. ačkoli Semei vyšel mi vstříc
— 21,18. vyjdi vstříc Achabovi

2 Kr. 1, 7. jaký j., kt. vám vstříc vyšel?
Iz. 7, 3. vyjdi vstříc Achasovi ty a syn tvůj
— 64, 5. vyšel jsi vstříc tomu, kdož činí

Vyjiti z koho? z čeho?
1 M. 8,16. vyjdi z korábu
— 12, 1. vyjdi ze země své
— 15, 4. kt. vyjde z života tvého
— 17, 6. i králové z tebe vyjdou; 35, 11.
— 19,14. vyjděte z místa tohoto
— 28,10. vyšed Jákob z Bersabé

2 M. 12, 31. vyjděte z prostředku lidu mého
— 33. aby co nejrychleji vyšli ze země
— 17, 6. udeříš v skálu a vyjdou z ní vody 
—. 21,22. že by vyšel plod

3M. 15,16. muž, z něhož by vyšlo símě; 22, 4.
4 Uf. 11,20. proč jsme vyšli z Egypta?
— 16, 45. vyjděte z prostředku množství
— 21, 28. oheň vyšel z Ezebon
— 24,17. vyjdeť hvězda z Jákoba
—• 30, 3. podlé všeho, což vyšlo z úst jeho

5 M. 13,13. vyšli nešlechetní z prostř. tvého
— 16, 3. vyšel jsi ze země Egyptské
— 23,23. což jednou vyšlo z úst tvých
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Soud. 9,15. vyjdi oheň z bodláku
— 14,14. ze zžírajícího vyšel pokrm

Rut 1, 7. vyšedši z místa, na němž bydlila
1 Sam.14,41. lid z toho vyšel
— 17, 4. vyšel bojovník z vojska Filist.

2 Par. 21,15. až z tebe vyjdou střeva tvá 
Job 1,21. nahý js. vyšel z živ. matky;

Kaz. 5, 15.
— 15, 30. nevyjde z temností

ž. 22, 32. lidu, kt. z nich vyjde, vypravovati
— 31,13. vyšel jsem z paměti jako mrtvý 

Iz. 2, 3. z Siona vyjde zákon; 51, 4.
Mich. 4, 2.

— 11, 1. vyjdeť proutek z pařezu Izai
— 37, 32. z Jeruzaléma vyjdou ostatkové
— 45,23. vyšlo z úst mých slovo spravedlnosti
— 48,20. vyjděte z Babylona; 52, 11.
— 55,11. slovo mé, kt. vyjde z úst mých 

Jer. 1, 5. dříve, nežlis vyšel z života
— 4, 7. kt. hubí národy, vyšed z místa svého
— 11,11. zlé, z něhož nebudou moci v.
— 20,18. proč jsem jen z života vyšel?
— 48,15. Moáb z měst svých vyjde
— 45. oheň vyjde z Ezebon a plamen
— 51, 45. vyjděte z prostředku jeho, lide můj 

Ez. 15, 7. z ohně jednoho vyjdou a oheň
— 19,14. vyšed oheň z prutu ratolestí
— 21, 4. vyjde meč můj z pošvy své
— 24,12. nevyjde z něho možství šumu jeho 

Mich. 1, 3. H. vyjde z místa svého
— 4,10. již vyjdeš z města, a budeš na poli
— 5, 2. z tebe mi vyjde ten, kt. Panovníkem 

Mat. 2, 6. z tebe vyjde vývoda, kt. pásti
— 27, 53. vyšedše z hrobů po vzkříšení
— 28, 8. vyšedše rychle z hrobu s bázní 

Mk. 1,25. umlkniž a vyjdi z něho; Luk. 4, 35.
— 26. duch nečistý vyšel z něho; L. 4, 35,
— 29. vyšedše ze školy, přišli do domu
— 5, 8. vyjdiž duchu nečistý z člověka
— 30. poznav, že z něho moc vyšla
— 6, 54. když vyšli z lodí, hned jej poznali
— 7,29. vyšloť jest ďábelství z tvé dcery
— 30. ďábelství z ní vyšlo
— 9,25. duchu němý a hluchý, vyjdi z něho 

Luk. 1, 78. navštívil nás, vyšed z výsosti
— 8, 2. z níž bylo sedm ďáblů vyšlo
— 29. přikázal, aby vyšel z toho člověka
— 33. vyšedše ďáblové z toho člověka
— 35. nalezli člověka, z kt. ďáblové vyšli
— 9, 5. vyjdouce z města toho, i ten prach 

Jan 8, 59. prošed skrze ně, vyšel z chrámu
— 10,39. Ježíš vyšel z rukou jejich

Sk. 16,18. přikazuji tobě, abys vyšel z ní
— 40. vyšedše z žaláře, vešli k Lydii
— 18, 2. aby židé z ftíma vyšli
— 22,18. vyjdi rychle z Jeruzaléma

1 Koř. 5,10. jinak musili byste z tohoto světa v.
2 Koř. 5, 8. oblibujetne raději v. z těla
— 6,17. vyjdětež z prostředku jejich 

Žid. 3,16. ne všickni, kt. vyšli z Egypta
1 Jan 2,19. z násť vyšli, ale nebyli z nás

Zj. 9, 2. vyšel dým z té studnice
— 11, 5. oheň vyjde z úst jejich a sžíře
— 16,13. z úst fal. proroka vyšli 3 duchové
— 17. vyšel hlas veliký z chrámu neb.
— 18, 4. vyjděte z něho, lide můj
— 19, 5. vyšel z trůnu hlas: Chvalte

Vyjití.
2 M. 19, 1. po v. ze země Egyptské; 1 Kr. 6, 1.
— 23,16. slavnost sklizení při v. roku 

4M. 33,38. umřel léta 40. po v. synů Izr.
2 Kr. 19, 3. přiblížilť se plod k v.; Iz. 37, 3. 
Dan. 9,25. od v. výpovědi o navrácení
žid. 11,22. o v. synů Izr. zmínku učinil

Vyjížděti.
ž. 45, 5. šťastně v-ěj se slovem pravdy 

Vyjíždívati.
2 Sam.ll, 1. když králové v-ají

Vyjmouti.
3 M. 4, 8. tuk volka toho vyjme; 19.
Mat. 7, 4. nechať v-u mrvu z oka tvého;

Luk. 6, 42.
Viz: Vyniti.
Vykaditi.

Př. 7,17. v-ila jsem pokojík svůj mirrou 
Výklad.

1 M. 40, 8. zdaliž Boží nejsou v-ové?
Dan. 2, 4. pověz sen, a oznámíme výklad, 5-9.
— 4, 3. kt. by mi v. oznámili; 4. 6. 15.
— 16. v. jeho nechť nestraší tebe

v. jeho na tvé hepřátely
— 5, 7. kdokoli v. mi oznámí; 12. 15—17.
— 26. tento jest v. slov: Mene, zČetl B.
— 7,16. v. řečí mi oznámil

2 Petr 1,20. písma v. nezáleží na rozumu
Vykladač.

Job 33,23. bude-li míti anděla v-e 
1 Kor. 14, 28. pakli by nebylo v-e, nechť mlčí 

Vykládání.
1 Kor. 12,10. jinému v. jazyků
— 14,26. jedenkaždý z vás v. má

Vykládati.
1 M. 41,12. v-al sny naše; 13.
Ezd. 4, 7. písmo listu toho bylo v«*áno syrsky 
Ž. 49, 5. při harfě v. budu přípovídku 
Kaz. 7,30. kdo může v. všelikou věc?
Mk. 4,34. učedlníkům soukromí v-al všecko 
Luk. 24,27. v-al jim všecka ta písma o něm
1 Kor. 12, 30. zdali všickni v-ají?
— 14, 5. leč by také v-al, aby se vzdělávala
— 13. modl se, aby mohl v.
— 27. buď že kdo jaz. mluví — jeden ať

vykládá

Vykládati se.
Mat. 1,23. kt. se v-á: S námi Bůh.
Mk. 5,41. což se v-á: Děvečko, Vstaň
— 15,34. což se v-á: Bože můj, Bože můj 

Jan 1,39. Rabbi, což se v-á: Mistře
— 42. Mesiáše, což se v-á: Kristus
— 43. Céfas, což se v-á: Petr
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Sk. 9,36. Tabita, což se v-á: Dorkas
— 13, 8. Elymas, tak se v-á jméno jeho 

Žid. 7, 2. kt. nejprvé v-á se král spravedlnosti

Vykleštěný.
3M. 22,24. v-ého nebudete obětovati H.

Vyklub ati.
Př. 30,17. vyklubí krkavci potoční 

Vykonání.
Dan. 8,19. což se díti bude až do v* hněvu
— 9,26. do v. boje bude boj stálý

2 Kor. 8,11. tak bylo i v. toho, což máte 
Vykonaný.

Jak. 1,15. hřích v. zplozuje smrt

Vykonati.
1 M. 41, 32. že tím spíše Bůh v-á to
2 M. 30,10. jednou v roce očištění v-á na něm 
3M. 9, 6. věc, kt. přikázal H.; v-ejtež ji
4 M. 33, 4. při bozích jejich v-al H. soudy své
1 Sam.28,18. že neva-Is hněvu jeho nad Amal. 
Neh. 12,27. aby v-ali posvěcení a veselí
Ž. 36, 3. v-al nepravost až do zošklivení
— 106, 30. až se postavil Fines, a pomstu v-al 

Iz. 10,13. v sile ruky své to jsem v-al
— 42, 4. dokudž soudu na zemi nev-á
— 46,11. umínil jsem, a v-ám to
— 48,14. onť v-á vůli jeho proti Babylonu
— 55,11. prospěšně v-á, k čemuž je posílám 

Jer. 23,20. dokudž nev-á úmyslu; 30, 24.
— 33,14. v-ám slovo to výborné

Pláč 4,22. když v-ána bude kázeň nepravosti 
Ez. 5,13. když v-ám prchlivost svou na nich
— 11, 9. v-ám nad vámi soudy
— 25,17. v-ám při nich pomsty veliké 

Dan. 8,24. Šťastně se mu povede, až i vše v-á 
Joel 2,11. silný ten, kdož v-á slovo jeho 
Mich. 5,15. v prchlivosti v-ám pomstu
Luk. 12,50. jsem soužen, dokudž se nev-á 
Jan 17, 4. dílo jsem v-al, kt. jsi mi dal 
Sk. 12,25. navrátili se v-avše službu
— 20,24. abych běh svůj s radostí v-al 

Řím. 7,18. abych v. mohl dobré
— 15,28.' když to v-ám a jim odvedu (sbírku)

2 Kor. 8,11. nyní již to skutkem v-ejte 
Gal. 5,16. žádosti těla nev-áte
Ef. 6,13. všecko v-ajíce, státi

Vykonávající.
Ž. 148, 8. vítr bouřlivý, v. rozkaz jeho

Vykonávání.
Ž. 149, 7. k v. pomsty nad pohany

Vykonávati.
5 M. 33, 21. spravedlnost H-ovu v. bude 
Iz. 44, 26. radu poslů svých v-ám
— 58,13. ani v-al, co by se líbilo
— 65,11. kt. v-áte tomu počtu oběti 

Jer. 51,29. když v-áno bude usouzení H. 
žid. 9, 6. vcházejí kněží, služby v-ajíce

Vykopání.
Kaz. 3, 2. j. čas v., což vsazeno bývá

Vykopati.
1 M. 26,15. studnice, kt. v-ali služebníci; 18.
— 50, 5. v hrobě, kt. jsem sobě v-al 

2M. 21,33. kdyby v-al někdo studnici 
2Kr. 19,24. já jsem v-al a pil vody cizí
2 Par. 26,10. Uziáš v-al studnic mnoho
ž. 35, 7. v-ali jámu duši mé bez příčiny
— 57, 7. v-ali přede mnou jámu; ale
— 94,13. v-ána byla bezbožníku jáma
— 119,85. v-ali mi pyšní jámy; Jer. 18, 22. 

Iz. 51, 1. na hlubokost jámy, z níž v-áni jste 
Jer. 2,13. aby sobě v-ali čisterny
— 13, 7. v-av, vzal jsem ten pás z místa toho

Vykopává ti.
Př. 16,27. muž nešlechetný v-á zlé 
Mat. 6,19. kdež zloději v-ají á kradou
— 20. kdež zloději nev-ají

Vykořeněn.
Job 31, 8. výstřelkové moji ať jsou v-i 
ž. 37,34. že v-i budou bezbožníci, uhlédáš 
Př. 2,22. přestupnici v-i budou 
Am. 9,15. nebudou v-i více ze země své 
Mat. 15,13. všeliké Štípení v-o bude

Vykořeněný.
Juda 12. jsou stromové uvadlí a v-í

Vykořeniti (se).
1 Kr. 14,15. H. v-í Izraele ze země výborné této 
Job 31,12. oheň ten by všecku úrodu mou v-1 
ž. 52, 7. v-í tě ze země živých 
Jer. 8,13. dokonce v-ím je, dí H.
Luk. 17, 6. vykořeň se, a přesaď se do moře

Vykoupen, 
ž. 107, 2. kt. jsou v-i skrze H.
Iz. 1, 27. Sión v soudu v. bude
— 52, 3. bez peněz budete v-i
— 63, 4. léto, v němž mají v-i býti moji

1 Petr 1,18. ne stříbrem a zlatém v-i jste

Vykoupení.
ž. 111, 9. v. poslav lidu svému
— 130, 7. u H. j. milosrdenství a hojné v. 

Mat. 20,28. dal život svůj mzdu na v.
Mk. 10,45. dál duši svou na v. za mnohé 
Luk. 1, 68. učinil v. lidu svému
— 2, 38. kt. čekali v. v Jeruzalémě
— 21,28. že se přibližuje v. vaše

Řím. 3, 24. skrze v., kt. se stalo v Kr. J.
— 8, 23. očekávajíce v. těla svého

1 Kor. 1, 30. kt. učiněn j. nám posvěcení i v. 
Ef. 1, 7. v němž máme v. skrze krev;

Kol. 1, 14.
— 14. závdavek dědictví našeho na v.
— 4, 30. kt. jste znamenáni ke dni v.

1 Tim. 2, 6. dal sebe samého mzdu na v.
Žid. 9,12. věčné v. nalezl

Vykoupený.
Iz. 35,10. v-í Hospodinovi navrátí se
— 62,12. nazovou syny tvé v-ými H.
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Vykoup iti.
2 M. 15,13. lid, kt. jsi v-il; 5 M. 9, 26. 13, 5.

21, 8. 24, 18. 2 Sam. 7, 23. Neh. 1,19. 
5 M. 15,15. že tě v-il H. Bůh tvůj
1 Par. 17,21. Bůh šel, aby v-il sobě lid 
Job 5,20. v hladu v-il by tě od smrti
— 6,23. i  ruky násilníků v-te mne
— 33,28. Bůh v-il duši mou, aby nešla do

jámy
ž. 25,22. v-p, ó Bože, Izraele z úzkostí
— 26,11. v-iž mne a smiluj se nade mnou
— 31, 6. nebo jsi mne v-il, H., Bože
— 34,23. služebníků svých duše v-í H.
— 44,27. v-p nás pro své milosrdenství
— 49, 8. žádný bratra svého v. nemůže
— 16. Bůh v-í duši mou z moci pekla
— 55,19. v-íť duši mou, aby v pokoji byla
— 69,19. pro nepřátely mé v-p mne
— 71,23. plésati duše má, kt. jsi v-il
— 74, 2. na shromáždění své, jehož jsi v-il
— 130, 8. v-í Izraele ze všech nepravostí 

Iz. 29,22. takto di H., kt. v-il Abrahama
— 43, 1. neboj se, nebo v-il jsem tě
— 44,22. navratiž se. ke mně, nebo js. tě v-il
— 23. v-il H. Jákoba; 48, 20. Jer. 31, 11.
— 50, 2. ukrác. ruka má, aby nemohla v.?
— 51,11. kt. v-il H., ať se navrátí
— 52, 9. H. v-il Jeruzalém
— 63, 9. z lítosti své on sám v-il je 

Jer. 15,21. v-ím tě z ruky násilníků 
Oz. 7,13. ježto jsem já je v-il
— 13,14. od smrti v-ím je

Zach. 10, 8. nebo je v-ím a rozmnoženi budou 
Luk. 24,21. my se nadáli, že by měl v. Izraele 
Gal. 3,13. v-ilť nás Kristus ze zlořečenství
— 4, 5. aby ty, kt. pod zákonem byli, v-il 

Tit. 2,14. aby nás v-il od všeliké nepravosti
2 Petr 2, 1. Pána, kt. je v-il, zapírajíce 
Zj. 5, 9. v-ils nás Bohu krví svou

Vykračovati.
ž. 148, 6. uložil cíle, z nichž by nev-aly 
Př. 30, 29. tři věci udatně v-ují 

Vykračující, 
ž. 68, 31. zahub pyšně v. s kusy stříbra

Vykrásti se.
1 M. 31,27. proč jsi v-dl se ode mne?

Vykrmený.
Mal. 4, 2. porostete jako telata v-á
1 Tim. 4, 6. v. slovy víry a pravého učení

Vykrmiti.
Jak. 5, 5. v-ili jste srdce svá

Vykřiknouti.
Gal. 4, 27. v-i a zvolej, kt. nepracuješ

Vykřikování.
ž. 74,23. nezapomínej se na v. nepřátel

Vykřikovati.
ž. 78, 65. jako silný rek po víně sobě v-uje 
Pláč 2,18. v-alo srdce jejich proti Pánu

Vykupitel.
Job 19,25. vím, že v. můj živ j. 
ž. 19,15. H., skálo má a v-i můj 
ž. 78,35. Bůh silný nejvyšší v. jejich 
Iz. 41,14. spomáhati budu tobě, praví v. tvůj
— 47, 4. v. náš, jehož jméno j. H. zástupů,

svátý Izraelský; 43, 14. 44, 6. 24. 
48, 17. 49, 7. 26. 54, 5. 8. 60, 16.

— 59,20. přijde k Siónu v,
— 63,16. ty jsi, H., otec náš, v. náš

Jer. 50, 34. v. jejich silný, jehož jméno H. zást.

Vykupovati.
Ef. 5,16. v-ujíce čas; nebo dnové; Kol. 4, 5.

Vykvésti.
Iz. 45, 8. spravedlnost ať spolu v-te 

Vykvetati.
Job 8,19. ze země jiný v-tá

Vykvetnouti.
Ž. 90, 6. toho jitra, kt. v-e, mění se

Vykydnouti (se).
2 Sam.20,10. v-dl střeva jeho na zem 
Pláč 2,11. v-la se na zem játra má 
Sk. 1,18. vykydla se všecka střeva

Vyletovat!.
1 M. 8, 7. v-uje zase se vracoval

Vylévající.
Př. 6,17. rukou v-ích krev nevinnou

Vylévání*
Př. 1,16. pospíchají k v. krve; Iz. 59, 7. 
fíím. 3,15. nohy jejich rychlé k v. krve

Vylévat!.
1 M. 37,22. řekl jim Ruben: Nev-ejte krve 
1 Sam. 7, 6. vážíce vodu v-ali před H.
Job 12,21. v-á potupu na urozené; Ž. 107, 40.
— 29, 6. skála v-ala mi prameny oleje
— 36,27. kt. v-ají déšť z oblaků jeho 

ž. 42, 5. duši svou sám v sobě v-ám
—. 62, 9. v-ejté před obličejem jeho srdce
— 102, 1. když před H. v-á žádosti své 
—. 107, 40. když v-á pohrdání na knížata
— 141, 8. v tebe doufám, riev-ej duše mé
— 142, 3. v-ám před obličejem jeho žádost 

Př. 15, 2. ústa bláznů v-ají bláznovství
— 28. ústa bezbožných v-aji zlost 

Jer. 22, 3. krve nevinné nev-ejte
Pláč 2,18. v-ej jako potok slzy dnem i nocí
— 19. v-ej jako vodu srdce své
— 4,11. H. v-á zuřivost hněvu svého

Ez. 9, 8. v-aje prchlivost svou na Jeruz. 
Am. 5, 8. v-á je na svrchek země; 9, 6.
Nah. 1, 6. prchlivost jeho v-á se jako oheň 
Zach. 4,12. olivky, kt. v-ají ze sebe zlato 
Mat. 26,28. krev, kt. za mn. v-á se; Mk. 14,21. 
Luk. 22,20. v mé krvi, kt. se za vás vylévá 
Zj. 16, 6. poněvadž krev svátých v-ali

Vylézt!.
Jer. 4,29. na skálí v-ou
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Vyležeti.
Iz. 7, 6. táhněme proti zemi Judské a v-me

Vylit.
1 M. 9, 6. skrze člověka v-a bude krev jeho 
4 M. 35, 33. očištěna od krve, kt. j. v-a na ní 
5M. 12,27. krev obětí v-a bude na oltář
2 Par. 34,21. veliký j. hněv H., kt. j. v. na nás
— 25. v-a bude prchlivost má; Jer. 7, 20. 

Job 22,16. potok v. j. na základ jejich
ž. 79,10. skrze pomstu krve, kt. j. v-a
Iz. 32,15. dokudž nebude v. Duch s výsostí
Jer. 7,20. hněv a prchliv. má v-a bude; 42,18.
Ez. 16,36. že v-a je mrzkost tvá
Dan. 9,11. protož v-o j. na nás to prokletí
Sof. 1,17. v-a bude krev jejich jako prach
Sk. 10, 45. i na pohany dar Ducha svat. j. v.

Vylití.
Ž. 51,16. vytrhni mne z pomsty pro v. krve 
Žid. 9, 22. bez krve v. nebývá odpuštění
— 11,28. slavil hod beránka a v. krve

Vyliti.
1 M. 9, 6. kdo by koli v-il krev člověka
— 24,20. v-ila z věderce svého do koryta

2 M. 4, 9. nabereš vody z řeky a vyliješ ji
— 29, 7. v-eje na hlavu jeho, pomažeš ho

3 M. 4, 7. ostatek krve vyleje k spodku oltáře
— 17, 4. vinen bude krvi, nebo krev v-il 

4M. 35,33. jediné krví toho, kt. v-il ji
1 Sam. 1,15. v-ila jsem duši svou před H.
— 10, 1. Samuel vylil na hlavu jeho
— 25,26. tobě zbránil H. v. krve

2 Kr. 4, 41. rozkázal v. lidu. I jedli
— 9, 3. vezma nádob, oleje, v-eješ na hlav.
— 6. v-il olej na hlavu jeho a řekl

1 Par. 11,18. nechtěl ji piti, ale v-il ji v obět II.
Job 16,13. v-il na zem žluč mou
Ž. 69,25. vyli na ně rozhněvání své
— 79, 6. v-í hněv svůj na národy

Iz. 42,25. v-il na něj s prchlivostí hněv svůj
— 44, 3. vyleji vody na žíznivého

vyleji Ducha svého na símě tvé
— 53,12. že v-il na smrt duši svou
— 58,10. vylejeŠ-li lačnému duši svou 

Jer. 7, 6, krve nevinné nevylejete
10,25. v-í hněv svůj na ty národy

— 14,16. v-eji na ně nešlechetnost jejich 
Pláč 2, 4. v-il do stánku dcery S. prchl, svou 
Ez. 14,19. v-il bych prchlivost svou na zemi
— 20, 8. v-eji prchlivost svou na ně
— 21. vylil jsem prchlivost svou; 36, 18.
— 21, 31. vyleji na tě rozhněvání své
— 22, 31. protož v-eji na ně rozhněv. své
— 24, 7. nev-ilo jí na zemi
— 39,29. když vyleji D. svého na dům Izr. 

Oz. 5,10. v-eji na ně jako vodu prchliv. svou 
Joel 2,28. vyleji Ducha svého na všeliké tělo
— 29. na služebníky v těch dnech vyleji 

Am. 9, 6. vodu mořskou v. na svrchek země 
Zach. 12,10. vyleji na dům Davidův D. milosti 
Mal. 3,10. nev-eji-li na vás požehnání

Mat. 26, 7. v-ila ji na hlavu jeho; Mk. 14, 3.
— 12. v-ivŠi mast na mé tělo, ku pohřebu 

Sk. 2,17. vyleji z D. svého na všeliké tělo
— 18. na služebníky své vyleji z Ducha
— 33. vylil to, což vy nyní vidíte

Tit. 3, 6. Ducha svátého, kt. vylil na nás h.
Zj. 16, 1. vylité 7 koflíků; 2. 3. 4. 8. 10. 12.17.

Vyliti se.
3 M. 13,12. v-lo se malomocenství po kůži
2 Par. 12, 7. aniž se v-eje prchlivost má na Jer. 
Mat. 9,17. víno se v-eje; Mk. 2, 22.
Juda 11. poblouzením Balám. mzdy se v-ili

Vylitý.
Mat. 23,35. krev spravedlivá, v-á na zemi 

Vylomen.
Řím. 11,17. žeť jsou některé ratolesti v-y; 19.
— 20. pro nevěru v-y jsou

Vylomený.
Př. 25,19. zub v. j. doufání v převráceném 

Vylomiti.
1 M. 19, 9. přistoupili, aby v-ili dvéře 
Job 31, 22. ruka má z kloubu ať se v-i 
Ez. 19,22. v-ily se a uschly ratolesti jeho

Vylouciti.
4 M. 12,15. v-ena jest Maria ven ze stanů

Vyloupiti.
4 M. 16,14. oči mužům těmto v. chceš?
Mat. 5,29. oko tvé horší tě, vylup je; 18, 9. 
Gal. 4,15. oči své v-íce, byli byste mi dali

Vyloviti.
Jer. 16,16. já pošli k rybářům, aby je v-ili 

Vyložení.
1 M. 40, 5. každý podlé v. sna svého; 41, 11.
— 12. toto j. v. jeho; 18.

Soud. 7,15. když uslyšel Gedeon v. snu

Vyložiti.
1 M. 40, 8. nemáme, kdo by jej v-il; 41, 8. 15.24.
— 16. vida, že dobře v-il; 22.

2M. 2, 3. v-ila do rákosí u břehu řeky 
2Sam.l3, 8. 9. připravivši v-ila před něj 
Dan. 8,16. Gabrieli, vylož tomuto vidění to 
Mat. 13,36. v-ž nám podobenství; 15, 15.
Mk. 15,22. to j., v-il-li by, popravné místo 
Sk. 7,21. když v-en byl, vzala jej dcera Far.
— 8, 31. leč by mi kdo v-il?

Vylučovati.
3 Jan 10. kt. by chtěli, ze sboru, je v-u je

Vymazání.
3 M. 14, 43. pakli by se navrát. rána po v. domu

Vymazati.
2 M. 32, 32. pakli nic, v-ž mne z knihy své
— 33. kdo zhřešil, toho v-ži z knihy své

3 M. 14,42. hlíny vezmouce v-ží dům; 43.
Ž. 51,11. v-ž všecky nepravosti mé
— 69,29. nechť jsou v-áni z knihy živých 

Zj. 3, 5. nevymaži jména jeho z knihy živ.
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Vymésti.
Iz. 14, 23. v-tu jej pometlem zahynutí 
Ez. 26, 4. v-u také z něho prach 

Vymetati (se).
2 M. 9,31. nebo ječmen se byl v-al 
2Kr. 23, 4. aby v-ali z chrámu H. nádoby 
2 Par. 33,15. v-al také bohy cizí z domu H.

Vymetený.
Luk. 11,25. přijda nalezne v. a ozdobený 

Vymezení.
Ez. 48, 30. tato jsou v. města 

Vyměření.
2 Par. 3, 3. toto j. v. Šalomounovo domu Bož.

Vyměřený.
Job 7, 1. nemá v-ého času člověk na zemi
— 14,14. po všecky dny v-ého času svého 

Dan. 1,16. v. pokrm jejich a víno
Vyměřiti.

Job 14, 5. v-eni jsou dnové jeho
— 36,23. kdo jemu v-il cestu jeho 

Sk. 17,26. v-iv jim uložené časy a cíle
Vyměřovati.

Job 28,26. on též v-uje dešti právo 
Ž. 78, 41. svátému Izraelskému cíle v-ali 
Př. 8,27. když v-al okrouhlost nad propastí
— 29. když v-al základy země 

Iz. 45,11. o díle rukou mých mně v.?
Vyměšovati.

1 M. 30, 32. v-uje z nich každé dobytče pestré 
Vymínati.

Mat. 12, 1. počali v. klasy; Mk. 2, 23. 
Vymísiti.

Ez. 20, 38. ty, jenž se mi zprotivili, v-ím z vás 
Vymítající.

Juda 13. vody mořské, v. své hanebnosti
Vymítati.

1 Kr. 14,10. jako hnůj v-án bývá 
Job 38,13. bezbožní aby z ní v-áni byli 
Iz. 57,20. jehož vody v-ají nečistotu 
Mat. 7,22. ve jménu tvém ďáblů nev-ali?
— 8,16. v-al duchy slovem
— 9,34. mocí knížete ďábelsk. v-á ďábly
— 12,24. nev-á než skrze belzebuba
— 26. jestližeť satan satana v-á
— 27. v-ám-liť ďábly skrze belzebuba

synové vaši skrze koho v-aji?
Luk. 11, 19.

— 28. pakliť Duchem B. v-ám; Luk. 11,20.
— 21,12. v-al v chrámě všecky prodávající;

Luk. 19, 45. Mk. 11, 15.
Mk. 3,22. že v knížeti ďábel, v-á ďábly
— 9, 38. an ve jménu tvém ďábly v-á
— 16,17. ve jménu mém ďábly budou v. 

Luk. 11,15. skrze belzebuba v-á; 19.
— 14, 35. do hnoje se nehodí, ven ji v-ají

Vymizeti.
Iz. 2,18. modly docela v-ejí
— 17, 4. tuk těla jeho v-í

Iz. 29,14. opatrnost opatrných v-í 
Jer. 7,28. pravda v-ela z úšt jejich 
Žid. 2, 1. aby nám to nev-elo 

Vymlátiti.
Rut 2,17. což sebrala, to v-ila 

Vymlouvati.
Sk. 2, 4. jakž ten Duch dával jim v.

Vymlouvati se.
Luk. 14,18. počali se jednomyslně v.
Řím. 2,15. myšlení, kt. se vespolek v-ají 
2 Kor. 12,19. domníváte-li se, že se v-áme 

Výmluva.
2 M. 21, 36. bez v-y ať dá vola za vola 
Jan 15,22. nyní v-y nemají z hříchu 
Řím. 1,20. aby byli bez v-y 

Vymluviti.
Ž. 40, 6. chtěl-li bych je v. a vypraviti 
—. 106, 2. kdo může v. nesmírnou moc H. 

Kaz. 1, 8. aniž může člověk v.
Řím. 2, 1. nemůžeš se v., ó člověče!

Výmluvnost.
1 M. 49,21. Neftalím, vydávaje v-i krásné 
4M. 24* 4. řekl slyšící v-i Boha silného; 16. 
5M. 32, 1. poslyš i země v-í úst mých
— 2. spadniž jako rosa v. má
—. 33, 3. vezmouť prospěch z v-stí tvých
— 9. nebo ostříhají v-í tvých

2 Sam.22,31. v-i Hospodinovy přečištěné
ž. 12, 7. v-i Hospodinovy jsou v-i čisté
— 119,103. jak jsou sladké dásním mým v-i tvé 

Př. 1, 6. k srozumění v-i řeči moudrých
— 30, 5. všeliká v. Boží přečištěná j.

Žid. 5,12. učeni prvním počátkům v-i Božích 
Výmluvný.

2 M. 4,10. Pane, nejsem muž v.
— 14. vím, že on (Aron) v. j.

Job 12,20. on odjímá řeč v-ým
Iz. 3, 3. vtipného řemeslníka, i v-ého 
Sk. 18,24. Apollo, rodem z Alexandrie, muž v. 

Výmol.
Job 30, 6. musili bydliti ve v-ích potoků 

Vymstiti se.
Soud. 15, 7. až se lépe v-ím nad vámi 
Iz. 1,24. v-ím se nad nepřátely svými 

Vymstívající se.
Ž. 8, 3. přítrž učinil v-ímu se
— 44,17. z příčiny v-ího se

Vymstívání se.
Pláč 3, 60. vidíš všecko v. se jejich 

Výmyslek.
Ž. 119,113. v-ů nenávidím, zákon tv. miluji 

Vymysliti.
2 Par. 2,14. umí v. všelijaké dílo 
Jer. 18,18. v-me proti Jerem, nějakou chytrost 

Vymyšlený.
2 Petr 2, 3. skrze v-é řeči vámi kupčiti 

Vymýšleti.
2 M. 35, 35. v-eli vtipné věci



906 Vymýsleti —  Vypáliti.

Neh. 6, 8. sám sobě to v-íš 
Ž. 10, 2. v zlých radách, kt. v-eji
— 35,20. proti pokojným slova lstivá v-ejí 

Oz. 7,15. proti mně zlé v-eji
Am. 6, 5. v-ejíce sobě nástroje muzické 

Vymyt.
3M. 6,28. v-a bude vodou; 15, 12.

Vynákládati.
Iz. 46, 6. marně v-ají zlato z měšce
— 55, 2. proč v-áte peníze

Oz. 2, 8. zlato, kt. v-ají na Bále 
Jak. 4, 3. abyste na své libosti v-ali 

Vynaložený.
2M. 38, 24. všeho zlata v-ého na dílo 

Vynaložili.
3M. 26,20. nadarmo bude v-ena síla vaše 
Soud. 5,18. Zabulon v-il duši svou na smrt 
Mk. 5,26. v-ila všecken statek; Luk. 8, 43. 
Luk. 10,35. cožkoli nad to v-iŠ
1 Kor. 13, 3. kdybych v-il na pokrmy statek
2 Koř. 12,15. sám se v-im za duše vaše

Vynášení.
Kaz.' 5, 2. nebývej srdce tvé kvapné k v. slova

Vynášeti.
2M. 23, 1. nebudeš v. pověsti lživé
3M. 5, 4. by se kdo zapřísáhl, v-eje to rty
1 Par. 9,28. v jistém počtu též y-eli
2 Par. 34,14. když v-eli peníze, kt. byly sneseny 
Neh. 6,19. řeči mé v-eli k němu
Job 15, 2. moudrý v. má uměni povětrné?
— 27,12. pročež takovou marnost v-íte?
— 28,11. což skrytého j., na světlo v-í 

2. 19, 3. den po dni v-í řeč
— 37,30. jazyk jeho v-í soud
—- 59, 8. aj, coť v-ejí ústy svými!

94,20. v-ejí nátisk mimo spravedlnost 
Př. 1,23. v-ím vám ducha svého
— 12,18. někdo v-í řeči podobné meči
■— 20,19. kdo v-í tajnost, chodí neupřímě
— 22,21. abys v. mohl slova pravdy
— 30,32. jestliže jsi bláznil v-eje se 

Iz. 42, 1. soud v. bude; 3.
— 59, 3. jazyk váš v-í převrácenost
— 13. že jsme v-eli z srdce slova lživá 

Mat. 12, 35. dobrý člověk v-i dobré; zlý v-i zlé
— 13,52. v-í z pokladu ňóvé i staré věci 

Sk. 5,15. i na ulice v-eli nemocné
— 26,10. já jsem pomáhal ortele v.

2 Petr 2,11. andělé nev-ejí potupného soudu

Vyňat.
Iz. 53, 8. z úzkosti a ze soudu v. jest 

Vynésti.
1 M. 14,18. Melchisedech v-sl chléb a víno
— 50,25. v-ež kosti mé odsud; 2 M. 13, 19.

3 M. 4,12. celého volka v-e ven za stany
— 6,11. v-e popel ven ze stanů
— lb, 4. v-te bratří své ven za stany

4 M. 17, 9. v-sl Mojžíš všecky ty pruty 
Joz. 4, 3. 12 kamenů v-te s sebou; 20.

2Kr. 9,25. H. v-sl proti němu pohrůžku
— 24,13. v-sl všecky poklady domu H.

2 Par. 29, 5. v-te nečistotu ze svatyně 
Ezd. 7,26. ať se i hned soud v-e o něm 
Job 36, 3. v-u smysl svůj zdaleka
Ž. 45, 2. v-lo srdce mé slovo dobré
— 119,171. i v-ou rtové moji chválu

Iz. 21,14. nechať v-ou vody vstříc žizniv. 
Jer. 50,25. H. v-sl nástroje hněvu svého 
Ez. 12, 4. v-sa své věci před očima jejich 
Dan. 3,10. ty, králi, vynesls výpověď, aby 
Mich. 6,14. v-eŠ, ale neodneseš, co v-eš, vydám 
Sk. 5, 6. mládenci, v-še ven, pochovali; 9.10. 

Vynikati.
Job 8,16. ze zahrady jeho výstřelkové v-ají 

Vyniknouti.
1 Sam.19,10. Dav. v-kl z nebezpečenství; 12. 18. 
Ž. 124, 7. osidlo se ztrhalo, i v-li jsme 
Iz. 59, 5. pakli je roztlačí, v-e ještěrka 
Jer. 37,12. aby tak v-kl z prostředku lidu 
Zach. 9,14. v-e jako blesk střela H, 

Vynímati.
ž. 119,43. nev-ej z úst mých slova nejpravěj. 
Mk. 4,15. přich. satan a v-á slovo; Luk. 8,12. 

Vyníti.
1 M. 24,53. vyňav nádoby stříbrné a zlaté
— 39, 9. aniž co vyňal z správy mé 

3M. 14,40. kněz rozkáže v. kameni 
Mich. 2, 3. odkudž nevyňmete hrdel vašich 
Luk. 6,42. nechať vyňmu mrvu

prohlédneš, abys v-al mrvu
— 10, 35. v-av 2 peníze dal hospodáři

Viz: Vyjmouti, vyňat.
Vy našiti.

3 M. 14,45. v-i ven za město na místo nečisté
Vyobcován.

4 M. 12,14. ať j. v-a ven ze stanů za 7 dní
2 Par. 26,21. nebo byl v. z domu H.
Jan 9,22. aby v. byl ze školy
— 12, 42. nevyznávali, aby ze školy nebyli v-i

Vyobcovati.
Luk. 6, 22. blahoslavení budete, když vás v-ují 

Vypadati.
1 Kor. 13, 8. láska nikdy nev-á

Vypadnouti.
Gal. 5, 4. v-li jste z milosti
2 Petr 3,17. abyste nev-li od své pevnosti 
Zj. 2, 5. pomni, odkud jsi v-dl

Vypálen.
Ž. 102, 4. kosti mé jako ohniště v-y jsou 
Jer. 2,15. města jeho v-a jsou
— 49, 2. aby jiná města jeho ohněm v-a byla
— 51,32. i jezera v-a ohněm

2 Petr 3,10. země i ty věci, kt. jsou na ní, v-y b. 
Vypáliti.

1 M. 11, 3. nadělejme cihel a v-me je ohněm
4 M. 31,10. města i  hrady jejich v-ili ohněm 
Joz. 8,28. v-il Jozue Hai 
Soud 1, 8. synové Juda Jeruzalém v-ili
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2Kr. 25, 9. Nebuzard. všecky domy veliké v-il
2 Par. 36,19. v-ili dům Boží

Vypeřený.
Ez. 17, 7. byla orlice veliká a v-á 

Vypěňovati.
3M. 15, 3. v-uje tělo jeho tok svůj 

Vypíná ti se.
Ez. 31,14. aby nev-alo se žádné dřevo

Vypírá ti.
Luk. 5, 2. rybáři v-ali síti

Výpis.
Joz. 8,32. napsal na kameních v. zákona 

Vypiti.
4M. 23,24. dokudž by nev-il krve zbitých
1 Kr. 18, 38. oheň též vodu v struze vypil 
ž. 75, 9. v-ijí všickni bezbožníci země
— 80, 6. dals jim v. slz míru velikou

Iz. 51,17. kvasnice z kalicha hrůzy vypil jsi 
Ez. 23,34. vypiješ jej a vyvážíš

Vyplacení.
4 M. 3, 46. k v. těch 173, kt. zbývají 
Job 33,24. oblíbilť jsem mzdu v.
Ž. 49, 8. ani Bohu za něj dáti mzdy v.
— 9. drahé musilo by býti v. duše 

Žid. 9,15. k v. přestoupení těch

Vyplacovati.
2 M. 13,15. prvorozené ze synů svých v-u ji
3 M. 27,29. hovado tak oddané nebude v-áno 
Neh. 5, 8. v-ujeme bratří své Židy

Vypláknouti.
Iz. 4, 4. krev Jeruzaléma v-e z něho

Vyplaniti.
Joz. 17,15. v-ň sobě tam v zemi Ferezejské

Výplata.
2 M. 21, 30. dá v-u za život svůj
— 30,12. dá každý v-u duše své H.

3 M. 25,24. dopustíte dávati v-u země
— 52. vedle počtu let navrátí v-u svou
— 27, 2. vedle ceny tvé dá v-u
— 3. uložíš v-u 50 lotů stříbra
— 8. aby mu kněz uložil v-u

podle toho uloží mu v-u
4 M. 3,49. vzal Mojžíš peníze z v-y
— 18,16. v. jeho, když mu jeden měsíc bude 

Př. 13, 8. v. života člověku j. bohatství jeho
— 21,18. v-ou za spravedlivého bezbožný 

Iz. 43, 3. dal jsem na v-u za tebe Egypt

Výplatce.
3 M. 25, 26. pakli kdo nemaje v., mohl by sám 

Vyplatiti.
2 M. 13,13. prvorozeného mezi syny svými v-iš
— 21, 8. ještě nezasnoubil, dopustí ji v.
— 30. pakliť mu bude uloženo, aby se v-1

3 M. 25,32. města Levitská — v-eni mohou býti
— 48. může zase v-en býti
— 27,19. chtěl-li by v. pole ten
— 31. hude-li kdo chtíti v. desátky své

4 M. 18,15. prvorozené z lidí v-eno bude
prvorozené z nečíst, hovad v. kážeš

— 17. prvorozeného z volů nedáš v.
Oz. 13,14. z ruky hrobu v-ím je

Vyplazovati.
Iz. 57, 4. proti komu v-ujete jazyk?

Vypléněn.
2 Sam.23, 6. bezbožní všickni v-i budou
1 Kr. 2, 4. že nebude v. po tobě muž 
Job 22,16. v-í jsou před časem
— 20. když není v-o jmění naše
— 24,24. jako jiní všickni v-i bývají 

ž. 37, 9. zlostnici v-i budou
— 22. zlořečení ode Pána budou v-i
— 28. símě bezbožníků bude v-o 

Iz. 24, 6. v-i budou obyvatelé její
Jer. 33,17. nebudeť v. muž z rodu Davidova
— 51, 6. abyste nebyli v-i v nepravosti 

Mich. 5, 9. všickni protivníci tvoji v-i budou 
Sof. 1,11. v-i budou všickni snášející stříbro

Vyplenění.
Dan. 9,26. bude boj stálý všelijak do v.

Vypléniti.
5M. 7, 1. když H. v-í národy mnohé 
—- 22. v-í H. Bůj tvůj národy ty; 12, 29. 

Joz. 11,21. Jozue v-il Enaky z těch hor
— 16,10. (syn. Efraimovi) nev-ili Kananea
— 23, 4. rozdělil jsem vám národy, kt. js. v-il

1 Sam.24,22. že nev-íš semene mého po mně
2 Sam.22,41. v-il jsem je
1 Kr. 9, 7. v-ím docela Izr. se svrčhku země
— 11,16. dokudž nev-il všech pohlaví muž.
— 21,21. v-ím z domu Ach. močícího na stěnu

2 Kr. 23,24. věštce a hadače v-il Joziáš
2 Par. 7,20. v-ím takové ze země své
ž. 12, 4. ó by v-il H. všeliké rty úlisné
— 18,41. abych ty, kt. mne nenáviděli, v-il
— 34,17. aby v-il ze země památku jejich
— 101, 8. abych v-il všecky, kdož páši neprav.
— 106,23. řekl, že je v-í, kdyby se byl Mojžíš
— 34. nev-ili ani národů těch
— 118,10. ve jménu H. v-il jsem je
— 143,12. v-ň nepřátely mé

Iz. 48, 9. poukrotím hněvu, abych tě nev-il 
Jer. 12,14. aj, já v-ím je ze země jejich
— 15. když je v-ím, smiluji se nad nimi
— 18, 7. mluvil-li bych, že je v okamž. v-ím
— 24, 6. kdežto štípím je a nev-ím
— 42,10. anobrž vštípím vás a nev-ím
— 44, 7. abyste v-li ze sebe muže i ženu?

8. popouzejíce mne, abyste v-ili sebe?
— 11. proti vám, abych v-il všecky Judské
— 50,16. v-te rozsevače z Babylona

Ez. 21, 3. v-ím z tebe spravedlivého i bezbož.
— 25, 7. v-im tě z lidi
— 13. v-ím z něho lidi i hovada; Ez. 29,8.
— 30,15. v-ím množství No

Mich. 5,11. v-ím města země tvé; 9. 10.
— 12. v-ím kouzly z tebe

Sof. 1, 3. v-ím lidi se svrchku této země
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Zach. 9, 6. v-ím pýchu Filistinských
— 10. v-ím vozy z Efraima 

Mal. 2,12. v-í H. muže, kt. to činí
Vyplnění.

1 Sam. 1, 20. stalo se po v. dnů
Jer. 25,12. po v. 70ti let trestati budu
— 34,14. po v. sedmi let propouštívejte 

Sk. 21, 26. vypravoval o v. dní toho posvěc.
Vyplniti.

1 M. 2,21. to místo v-il tělem
— 29, 27. vyplň týden této; dámeť potom
— 28. Jákob vyplnil týden její

2 M. 5,13. v-te díla svá, úkol denní
4 M. 28, 26. v-íc téhodny vaše
5 M. 26,12. když bys v-il všecky desátky
1 Sam.15,11. slov mých nev-il (Saul)
— 13. v-il jsem slovo H.

Ž. 20, 5. všelikou radu tvou v-ň
— 78, 30. ještě nev-ili žádosti své

Iz. 65,20. ani starce, kt. by dnů svých nev-il 
Luk. 3, 5. každé údolí bude v-eno 
Řím. 8, 4. aby spravedlnost zák. v-ěna byla 
Kol. 4,17. viz, abys služebnost v-il
2 Tes. 1,11. aby Bůh v-il dobře libou vůli

Vyplniti se.
3M. 8,33. nevycházejte, až by se v-ili dnové
— 12, 4. dokudž se nev-í dnové očištění
— 25, 29. dokudž nev-í se rok prodaje

4 M. 6, 5. se nev-ili dnové, v nichž se oddělil
— 13. když se v-í čas nazarejství

5 M. 28, 2. požehnání tato v-í se při tobě
2 Sam. 7,12. když se v-í dnové tvoji a usneš 
Dan. 4,13. až by 7 let v-ilo se při něm; 22.
— 10, 3. až se v-ili dnové tří téhodnů 

Zj. 20, 3. až by se v-ilo tisíc let; 7.
Výplňová ti.

Ž. 65, 2. sluší tobě slib v.
Jer. 44,25. vší snažností v-ujete sliby vaše 

Vyplynouti.
Sk. 27, 42. aby jim některý v-a neutekl
— 43. rozkázal, aby se pustili a v-uli

Vyplývati.
ž. 119,136. potůčkové vod v-ají z očí mých 
Ez. 47, 2. vody v-aly po pravé straně

Vypořádati.
Job 1, 5. když v-ali dny hodů

Vypouštěti.
1 M. 38, 9. v-el símě na zem
Job 12,15. vody v-í, že podvracejí zemi
— 21,11. v-ějí jako stádo maličké své 

Ž. 104,10. v-íš potoky přes údolé
Př. 29,11. všecken duch svůj v-í blázen 
Pláč 2,12. v-ějí duše své na klíně matek 
Ez. 36, 8. ratolesti své v. budete 
Mat. 15,17. že do břicha jde a v-í se ven?

Výpověď.
5 M. 21, 5. vedle jejichž v-i stane rozepře 
Est. 1,20. když uslyší v. královskou
— 9> 32; v. Estery potvrdila Purim

Ž. 9, 9. v. činí národům v pravosti
— 76, 9. když s nebe dáváš slyŠeti v.

Kaz. 8, 2. v-i královské ostříhej, avšak 
Dan. 2,15. proč ta v. náhle vyšla od krále?
— 3,10. ty králi, vynesls v.
— 4, 3. vyšla ode mne ta v.

Mich. 7,11. daleko se rozejde v.
Vypovědění.

Ezd. 7,26. buď k smrti, buďto k v. jeho 
Vypověděný.

Iz. 58, 7. chudé v-é abys uvedl do domu 
Vypověděli.

Mat. 12, 20. až i vypoví soud k vítězství 
Jan 16, 2. v-íť vás ze škol 

Vypovídati.
Ž. 58, 2. právě-liž spravedlnost v-áte?
Iz. 66, 5. v-ajíce vás pro jméno mé 

Vyprahlost.
Iz. 44, 3. vyleji potoky na v.

Vyprahlý.
ž. 63, 2. v zemi v-é, v níž není vody
— 105, 41. vody odcházely přes v-á místa
— 107, 35. zemi v-ou v prameny vod; Iz. 41,18.
— 126, 4. jako potoky na v-ou krajinu
— 143, 6. duše má, jako země v-á, žádá tebe 

Iz. 32, 2. jako stín skály veliké v zemi v-é
— 35, 7. obrátí se místo v-é v jezero
— 53, 2. jako kořen ze země v-é

Jer. 2, 6. nás vodil po zemi v-é a stínu smrti
— 14, 4. přikryjí hlavu příčinou země v-é
— 51,43. města jeho budou zemí v-ou 

Oz. 2, 3. obrátě ji jako v zemi v-ou
— 13, 5. já jsem tě poznal v zemi v-é 

Joel 2,20. zaženu je do země v-é a pusté

Vyprahnouti.
4 M. 11, 6. nyní duše naše v-la 
Job 30,30. kosti mé v-ly od horkosti 
Ž. 22,16. v-la jako střepina síla má
— 31,11. kosti mé v-ly

Vypraviti.
1 M. 14,14. v-il způsobných k boji 318
— 24,33. dokudž nev-ím řeči svých

4 M. 31, 3. v-te některé z sebe k boji
Ž. 40, 6. více jich j., nežli v-eno býti může
— 106, 2. kdo může v. všecku chválu jeho? 

Iz. 53, 8. rod jeho kdo v-í? Sk. 8, 33.
Jan 1,18. jednorozený Syn, oni v-il

Vypraviti se.
2 Kr. 16,10. v-il se Achas vstříc Tiglatfalaz. 
Mat. 2, 1. mudrci od východu slunce v-ili se
— 2. a v-ili jsme se, abychom se klaněli 

Sk. 25, 5. nechť tam se v-í spolu se mnou 
Jak. 4,13. dnes neb zítra v-íme se do

Vypravování.
Soud. 7,15. když slyšel Gedeon v. snu 
Jan 4, 42. již ne pro tvé v. věříme
1 Tiin. 1 i 4. ani óblibovati básní a V. rodů 
žid. 11,32. nepostačíť mi čas k v.
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Vypravovati.
1 M. 20, 8. Abimelech ráno v-al slova ta
— 24, 66. v-al služebník Izákovi vše
— 29,13. v-al Lábanóvi o těch věcech
— 37, 9. sen v-al bratřím svým (Jozef)
— 40, 9. správce nad šenkýři v-al sen
— 41, 8. v-al jim Farao sny své
— 12. když jsme v-ali, vykládal nám sny

2 M. 9,16. aby v-ali jméno mé na vší zemi
— 18, 8. v-al Mojžíš testi svému všecko
— 24, 3. Mojžíš v-al lidu všecka slova H.

4 M. 13,28. v-ujíce, řekli: Přišli jsme do země
Joz. 2,23. v-ali všecko, co se s nimi dálo 
Soud. 5,12. Deboro! povstaniž a v-uj píseň
— 6,13. divové, o kt. v-ali otcové
— 7,13. jeden v-al bližnímu svému sen 

2Kr. 8, 4. v-uj mi o věcech, kt. činil Eliz.
— 5. když on v-al králi, aj žena
— 6. kteráž v-ala jemu

1 Par. 16,24. v-ujte mezi pohany slávu jeho
Est. 5,11. v-al jim o slávě bohatství svého
Job 12, 8. ryby mořské v. budou tobě
— 15,17. což jsem viděl, v. budu

2. 2, 7. v. budu úsudek: H. řekl ke mně
— 9, 2. v. budu divné skutky tvé
— 15. abych v-al všecky chvály tvé
— 19, 2. nebesa v-u jí slávu Boha silného
— 22,23. budu v. bratřím svým o jm. tvém
— 32. v. budou spravedlnost jeho
— 26, 7. abych v-al všecky divné skutky tvé
— 44, 2. otcové naši v-ali nám; 78, 3.
— 45, 2. v. budu písně své o králi
— 48,14. abyste uměli v. věku potomnímu
— 50, 6. budou v. nebesa spravedln. jeho
— 16. co tobě do toho, že v-uješ ustanov.
— 59,13. postiženi jsouce v pýše, ať v-ují
— 66,16. v. budu, co učinil duši mé
— 71,15. ústa ‘má v. spravedlnost tvou
— 17. v-uji o divných činech tvých
— 24. jazyk můj každý den v. bude
— 73,15. v. budu věci takové
—  28. abych v-al všecky skutky jeho
— 75, 2. v-ují to předivní skutkové tvoji
— 78, 2. v. budu přípovídky starobylé
— 4. potomkům v. budou chvály H.
— 79,13. v. budeme chválu tvou

96, 3. v-ujte mezi národy slávu jeho
— 102,2 Í  aby v-aíi na Siónu jméno H-ovo
— 107,22. ať v-ují skutky jeho s prózpěvov.
— 118,17. živ budu, abych v-al skutky H.
— 119,13. rty svými v-uji o soudech tvých
— 145, 6. důstojnost tvou budu v.
— 11. slávu království tvého ať v-uji
— 21. chválu H. v. budou ústa má 

Iz. 43,21. lid chválu mou v. bude
— 52,15. což jim nebylo v-áno, to uzři 

Jer. 23,28. kt. má sen, nechť v-uje sen
— 32. sny lživé v-ujíce, svodí lid
— 51,10. v-ujme na Siónu dílo H. Boha n. 

Ez. 12,16. v-ali ohavnosti své mezi národy
— 24,26. zdali přijde —  v-uje tu novinu?

Mat. 13, 35. v. skryté věci od založení světa 
Luk. 9,10. apoštolé v-ali, cožkoli činili
— 24, 35. v-ali, což se stalo na cestě

Sk. 9,27. v-al, kterak na cestě viděl Pána
— 11, 4. Petr v-al jim pořád, řka
— 12,17. v-al jim, kterak jej Pán vyvedl
— 13, 41. neuvěříte, byť vám kdo v-al
— 15, 3. v-ujíce o obrácení pohanů
— 14. Šimon v-al, kterak Bůh nejprvé
— 17,18. nebo jim o Ježíšovi v-al
— 18,26. dokonaleji v-ali jemu o cestě B.
— 21,19. Pavel v-al všecko, což Bůh činil
— 24,25. když v-al o spravedlnosti a zdržel.
— 28,23. jimž v-al o královstvi Božím 

Gal. 2, 2. v-al jsem jim evangelium
žid. 2, 3. začavši v-áno býti skrze samého P.

Vypravující.
Sk. 15,12. v-ích, kteraké divy a zázraky 

Vyprázdněn.
Iz. 24, 3. náramně v-a bude země 
Řím. 3,27. kdež j. ta chlouba? V-a j.
1 Kor. 1,17. aby nebyl v. kříž Kristův 
Gal. 5,11. tedy j. v-o pohoršení kříže

Vyprázdniti (se).
3 M. 14, 36. rozkáže kněz v. dům
— 26,10. když nové přijdou, staré v-íte

4 M. 4,13. v-í i popel z oltáře
2 Par. 24,11. že mnoho j. peněz, v-ili truhlu
— 34,33. v-il Joziáš všecky ohavnosti 

Iz. 24, 1. H. v-í zemi a pustou učiní 
.ler. 48,12. sudy Moábovy v-í
— 51, 2. kt. v-í zemi jeho (Babylon.)

Ez. 24,11. až by se v-ila připálenina jeho 
Oz. 2,17. nebo v-ím jména Bálů z úst tvých 
Nah. 2, 2. v-ili je zhoubcové
Zach. 13, 2. ducha nečistoty v-ím ze země 
Řím. 3, 3. zdaliž nevěra jejich věrnost B .. v-í
1 Kor. 9,15. aby kdo chválu mou v-il
— 15,24. když v-í všeliké knížatstvo

Ef. 2,15. nepřátelství v-iv skrze tělo své

Vyprazdňovati.
1 M. 42,35. když v-ali pytle své
Job 15, 4. v-uješ i bázeň Boží
Řím. 3,31. což tedy zákon v-ujeme skrze víru?
Gal. 3,17. smlouvy od B. stvrzené zák. nev-uje

Vyprositi.
1 Sam. 1,20. v-ila jsem ho na H.
Luk. 22, 31. Šimone, aj, satan v-il
— 23,52. ten v-il tělo Ježíšovo

Vyprostiti.
1 Sam.14, 45. v-il lid J ona tu, aby nebyl usmrcen 
Job 33,24. v-ť jej, ať nesstoupí do porušení 
ž. 22,22. od rohů jednorožcových v-ť mne
— 33,19. aby v-il od smrti duše jejich
— 69,19. přibliž se k duši mé a v-ť ji
— 71, 2. H. vytrhni a vyprosť mne

Iz. 36,14. nebude moci v. vás (Ezechiáš)
Vyprostiti se.

Př. 6, 3. v-ť se, poněvadžs se dostal v ruku
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Vyproštěn.
Ž. 18, 4. od nepřátel svých byl jsem v.
Iz. 49, 24. zajatý lid spravedlivého v. bude
— 25. což uchvátil násilník, v-o bude 

Jer. 7,10. budete říkati: V-i jsme?
— 8, 20. dokonalo se léto, a my nejsme v-i

Vyprovoditi.
Job 21,32. on k hrobu v-zen bude 
Sk. 15, 3. oni jsouce v-zeni od církve, šli
1 Kor. 16,11. v-te jej v pokoji, ať přijde ke mně 
Tit. 3,13. Apollo s pilností v-ď
3 Jan 6. v-íš-li bratří, dobře učiníš 

Vyprýštiti se.
Iz. 35, 6. nebo se v-í vody na poušti 

Vypryšťovati.
Jer. 6, 7. studnice v-uje vodu, ono v-uje zlost 

Vypsati.
Oz. 8,12. v-al jsem jemu znamenité věci 
Luk. 1, 3. vidělo se mně o tom pořádně v. 
Gal. 3, 1. kterýmž Ježíš Kr. prvé byl v-án 

Vyptati se.
5M. 17, 4. v-áš se pilně na to
— 19,18. když se pilně v-ají soudcové 

Jer. 6,16. v-ejte se na stezky staré
— 18,13. v-ejte se mezi pohany, slýchal-li 

Mat. 2, 8. v-ejte se pilně na to děťátko
— 16. na kt. se byl pilně v-al od mudrců 

Sk. 24, 8. budeš moci v-aje se zvěděti
— 25,26. abych v-aje se, věděl co psáti

Vyptávati se.
5 M. 12, 30. nev-ej se na bohy jejich 
Soud. 6,29. vyhledávajíce, v-ali se
— 8,14. jav mládence, v-al se ho 

Job 10, 6. že na hřích můj se v-áš?
29,16. na při (nuzných) v-al jsem se 

Mat. 2, 7. pilně se jich v-al, kterélio času 
Luk. 23,14. v-aje se ho, žádné viny
1 Kor. 10,25. se nev-ajíce pro svědomí; 27.

Vypučeti se.
Iz. 18, 5. když se v-í pupenec 
Ez. 7,10. v-ila se z něho pýcha
— 29,21. rozkáži v. se rohu domu Izr.

Mk. 13,28. když v-í se listí
Vypuditi.

2M. 11, 1. anobrž v-í vás odsud
5 M. 6,19. aby v-il všecky nepřátely tvé 
Joz. 24,18. v-il H. obyvatele země této 
Job 18,18. z okrŠlku zemského v-í jej 
Mat. 9,38. proste, ať v-í dělníky; Luk. 10, 2. 
Mk. 1,12. ihned ho Duch v-il na poušť

Vypůjčený.
2Kr. 6, 5. a ta ještě byla v-á 

Vypůjčiti.
2 M. 3,22. v-í žena od sousedy své klínotů
— 11, 2. ať v-í jedenkaždý od bližního
— 22,14. kdyby někdo v-íl něčeho

5 M. 28,12. půjČovati budeš, sám nic nev-íš
Neh. 5, 4. musíme v. peněz
Mat. 5, 42. kdo by chtěl v. od tebe

Vypůjčovati.
5 M. 15, 6. tobě nebude potřeba v. 
ž. 37,21. v-uje bezbož., a nemá co oplatiti 

Vypůjčující.
Př. 22, 7. v. bývá služebníkem toho 
Iz. 24, 2. budeť jakož půjčující, tak v.

Vypulerovaný.
Iz. 49, 2. učiniv ze mne střelu v-ou 
Dan. 10, 6. i nohy jeho jako měď v-á 

Výpustek.
Ez. 43,13. takový j. v. oltáře 

Výpust iti.
1 M. 3, 23. v-il jej ze zahrady Eden
— 8, 7. (Noe) v-il krkavce
— 8. potom v-il holubici od sebe; 10,12. 

Job 10, 1. v-ím nad sebou naříkání své
— 38, 35. ty-liž v-íš blýskání?

Ž. 80,12. v-il ratolesti své až k moři
— 144, 6. v-ť střely své a poraz je 

Pis. 2,13. fík v-il holičky své
Iz. 66,15. aby v-il v prchlivosti hněv 
Pláč 4,11. v-il H. prchlivost svou 
Ez. 17,23. v-í ratolesti a ponese ovoce
— 20,46. vypusť jako rosu; 21, 2.

Zach. 9,11. v-il jsem vězně tvé z jámy
Mat. 27,50. Ježíš zvolav, v-il duši; Mk. 15, 39. 
Jan 10, 4. jakž ovce své vlastni v-í 
Jak. 2,25. jinou cestou pryč v-ivši 
Zj. 12,15. v-il had z úst vodu
— 16. řeku, kt. v-il drak z úst svých

Vypuštěný.
1 M. 49,21. Neftalím jako laň v-á

Výr.
Ž. 102, 7. jsem jako v. na pustinách 
Iz. 34,11. osednou ji pelikán a v.
Sof. 2,14. pelikán a v. na makovicích jeho 

Vyraziti (se).
2 M. 21, 27. pakli by zub služebníku v-il 
Iz. 58, 8. tehdáž se v-í jako jitřní žáre 
Jer. 23, 27. jak by v-ili z paměti lidu jm. mé 
Ez. 30, 22. v-ím meč z ruky jeho
— 39, 3. v-ím lučiště tvé z ruky tvé 

Mat. 10,14. v-te prach; Mk. 6, 11. Luk. 9, 5. 
Sk. 13, 51. v-ivŠe prach z noh svých na ně
— 18, 6. Pavel v-iv prach z roucha, řekl jim

Vyrážeti.
Pis. 2, 7. abyste nev-ely ze sna; 3, 5. 8, 4.

Vyrážeti (se).
Job 29,17. ze zubů jeho v-el jsem loupež- 
Luk. 10,11. i ten prach v-íme na vás
2 Tes. 2, 2. abyste se nedali v. z mysli 

Vyrčení.
5 M. 17,11. podlé v. zákona učiníš

Výroční.
1 Sam. 1, 21. abjr obětoval H. obět v.

Vyrovnati.
ž. 68, 5. v-ejte cestu tomu, kt. se vznáší 
Iz. 57,14. řečeno bude: V-ejte, v-ejte; 62, 10.
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Vyrovnávati.
Iz. 26, 7. stezku spravedlivého v-áš 

Vyrozumění.
2 Petr 3,16. některé jsou nesnadné k v. 

Vyrozuměti.
1 Kr. 5, 8. v-ěl jsem tomu, oč jsi poslal 
Ž. 19,13. poblouzením kdo v-í?
Kaz. 8,16. abych mohl v. bídě 
Jer. 17, 9. nejlstivější srdce — kdo v-í jemu? 
Luk. 9, 45. před nimi skryto, aby nev-ěli jemu 

Vyrozumívati.
Ž. 119, 27. cestě rozkazů tvých dej ať v-ám 
Př. 29, 7. spravedlivý v-á při nuzných 

Vyrňstati. 
ž. 92, 8. v-ají bezbožní jako bylina 

Vyrůsti.
4 M. 17, 8. a aj, vyrostl prut Aronův 
Iz. 53, 2. před ním vyrostl jako proutek 

Vyrýti.
2 M. 28, 9. v-ješ na nich jména synů Izr.; 11.
— 36. vyryješ na něm: Svatost H.

2 Par. 3, 7. v-yl cherubíny na stěnách
Job 19,24. ó by řeči mé na skále vyryty byly 
Iz. 30, 8. na knize vyrej to, aby to zůstávalo
— 49,16. na dlaních vyryl jsem tě 

Jer. 17, 1. vyryt j. na tabuli srdce jejich 
Ez. 4, 1. v-ej na ní město Jeruzalém 
Ab. 2,18. že ji v-il řemeslník její

Vyrytý.
2 M. 39,14. v-ých, jako pečeť ryta bývá
3 M. 19,28. znamení v-ého na sobě neučiníte 
Sk. 17,29. že by kamenu v-ému byl podoben
2 Kor. 3, 7. přisluhování literami v-é na dskách

Vyrývající.
2 M. 28, 36. vyryješ dílem v-ích pečeti 

Vyrývati.
2 M. 28,11. dílem řemeslníka, kt. v-á pečeti 

Vyřež ati.
1 Kr. 6, 35. v-al na nich cherubíny a palmy 
Zach. 3, 9. aj, já vyřeži na něm řezbu

Vyřknouti.
Soud. 12, 6. aniž dobře mohl v. toho
2 Par. 18,13. cožkoli v-ne Bůh můj
Jer. 11,17. H. zástupů v-kl zlé proti tobě

Vysaditi.
2Kr. 21, 3. Manasses v-il háj; 2 Par. 33, 3.
Iz. 5, 2. v-il ji vinným kmenem výborným 
Jer. 2,21. ježto jsem tě v-il vinným kmenem 
Ez. 36, 36. vystavěl zbořeniny a v-il pustiny

Vysazování.
2 M. 31, 5. v umělém v. na dřevě

Vyseděti.
Iz. 34,15. sup když v-í, shromáždí je
— 59, 5. vejce bazališková v-ěli 

Jer. 17,11. koroptva Škřeči, ale nev-i

Vysedlina.
Iz. 2, 21. vejde do slují skal a do v-in

Vysedlý.
Ez. 26, 4. obrátím jej v skálu v-ou; 14.

Vysednouti. 
ž. 73, 7. v-lo tukem oko jejich 

Vysekati.
5 M. 20,19. stromů jeho nev-áš
2 Par, 19, 3. že jsi v-al háje ze země
— 34, 7. všecky obrazy slunečné v-al

Vyschlý.
Joz. 9, 5. všecken chléb v. byl a zdrobený 
Oz. 9,14. dej jim život neplodný a prsy v-é

Vyschnouti.
1M. . 8, 7. dokudž nev-ly vody na zemi; 13.
1 Kr. 17, 7. v-1 ten potok, nebo nebylo deště 
ž. 69, 4. v-lo hrdlo mé, zemdlely oči mé
— 106, 9. přimluvil moři rudému a v-lo
— 109,24. tělo mé v-lo z tučnosti 

Iz. 19, 6. v-ou potokové Egyptští
— 44, 27. kt. dím hlubině: V-i

Jer. 50,38. sucho na vody jeho, aby v-ly 
Joel 1,10. v-1 mest, olej zhynul
— 20. protože v-li potokové vod

Zj. 16,12. v-la voda její, aby připravena b. 
Vysflati.

ž. 104,30. v-áš ducha svého a stvořeni bývají
— 147,15. on když v-á na zemi rozkaz svůj

Vyskakovat!.
Job 41,10. z úst jeho jiskry ohnivé v-ují 
ž. 68,17. pročež v-ujete hory pahrbkovaté? 
Př. 23,31. víno přímo v-uje 

Výskání.
1 Sam. 4, 6. jaký j. to hlas v. ve vojště Hebr.?

Vyskoěiti.
Joz. 8,19. kt. byli v zálohách, rychle v-ili 
Soud. 20, 33. zálohy Izraelovy v-ily z místa
— 21,21. v-íte z vinic a pochytíte sobě

Vyskýtání.
Job 41,16. v. jeho bojí se nejsilnější

Vyskytnout!.
1 M. 38,28. jeden z nich v-tl ruku

VyslatL
ž. 110, 2. berlu moci tvé vyšle H. ze Siona 
Jer. 29,20. vy zajati, kt. jsem v-al do Babylona 
Sk. 17,10. bratří v-ali Pavla do Berie; 14.

Vyslýchající, 
ž. 65, 3. k tobě, modlitbu v-ímu

Vyslýchati.
5 M. 1,16. v-ejte pře mezi bratřími svými
1 Kr. 8,30. v-ejž modlitbu služebníka svého

a v-aje buď milostiv; 2 Par. 6, 21*
— 34. v-ej na nebi; 36. 43. 45.

2 Par. 6,21. v-ejž modlitbu služebníka svého
vždy v-ej z místa přebýváni svého 

Neh. 9,27. tys je s nebe v-al; 28.
Job 12, 4. kt. když volá, v-á Bůh
— 35,13. ošemetnosti nev-á Bůh
— 42, 4. v-ejž, když bych koli mluvil 

Ž. 10,17. žádost ponížených v-áŠ



912 Vyslýchati -— Vysoko.

Ž. 17, 6. já volám k tobě, nebo v-áš mne
— 28, 2. v-ej hlas pokorných modliteb mých
— 34,18. volají-li spravedliví, H. v-á
— 69,34. v-á chudé Hospodin
— 86, 7. v soužení vzývám tě, nebo mne v-áš
— 99, 6. volávali k H. a on je v-al
— 8. H., Bože náš, tys je v-al
— 116, 1. miluji H., proto že v-á hlas můj
— 119,26. cesty své předložilť jsem a vyslý-

chals mne
Př. 15,29. modlitbu spravedlivých v-á
Oz. 2, 21. v ten den v. budu, v. budu nebesa
— 14, 8. já v. a patřiti budu na tě

V ys lých áva ti.
Pláč 3, 56. hlas můj v-al jsi 

V yslyšán .
Job 35,12. volají-li, nebývají v-i; (13.)
2 Par. 30,27. v. j. hlas jejich a přišla modlitba
— 33,19. modlitba jeho i že v. j.

Př. 21,13. volati bude, a nebude v.
Dan. 10,12. v-a jsou slova tvá
Mat. 6, 7. domnívají se, že v-i budou 
žid. 5, 7. v. j. v tom strachu

V ys lyšen í.
Sk. 16, 37. zmrskavše nás zjevně a bez v.

V ys lyše ti.
1 M. 35, 3. kt. v-el mne v den soužení
— 42,21. pokorně prosil a nev-eli jsme ho

2 M. 22,23. vězte, že v-ím křik jejich
5M. 1,17. věc nesnadnou vznesete, a v-ím ji
— 26, 7. v-ev H. hlas náš, jjopatřil
— 33, 7. v-š, H., hlas Judův

Joz. 10,14. když v-el H. hlas člověka 
Soud. 13, 9. v-el Bůh hlas Manue
1 Sam. 8,18. nev-í vás H. dne toho
2 Sam. 14,16. v-í král služebnici svou
— 15, 3. kdo by tě v-el, není u krále
— 22, 7. v-el z chrámu svého hlas můj;

Žalm 18, 7.
— 42. ohlédali se k H., ale nev-el jich

1 Kr. 9, 3. v-elť jsem modlitbu tvou
— 17,22. v-el H. hlas Eliášův
— 18,29. nebylo žádného, kdo by v-el

37. v-š mne H., v-š mne, ať by poznal
2 Kr. 13, 4. v-el Joachaze H.
1 Par. 5,20. v-el je Bůh, nebo doufali v něho
— 21,26. H. v-el ho, spustiv oheň s nebe
— 28. když uzřel David, že jej v-el H.

2 Par. 30,20. v-el H. Ezechiáše a uzdravil lid
— 33,13. H. v-el modlitbu Manassesovu
— 34,27. i já v-el jsem tě, praví H.

Neh. 9, 9. křik jejich v-el jsi při moři 
Job 9,16. neuvěřím, aby v-el hlas můj
— 22,27. modliti se budeš jemu, a v-í tě
— 27, 9. zdaliž volání jeho v-í Bůh?
— 31,35. ó bych měl, kt. by mne v-el!

Ž. 3, 5. v-el mne s hory svaté své
— 4, 2. když volám, v-š mne, v-š modlitbu

mou; 27, 7. 39, 13.
— 4. v-iť mne H., když volati budu

ž. 5, 4. H., v jitře v-íš hlas můj
— 6, 9. v-el H. hlas pláče mého
— 10. v-el H. pokornou modlitbu mou
— 13, 4. vzhlédni, v-š mne, H. Bože
— 17, 1. v-š, H-e, spravedlnost
— 18,42. volaliť jsou k H-u, ale nev-el jich
— 20, 2. v-iž tě H. v den soužení
— 7. že jej v-el s nebe svátého svého
— 27, 7. smiluj se nade mnou, i v-š mně
— 28, 6. v-el hlas pokorných modliteb
— 30,11. v-šiž, H., a smiluj se nade mnou
— 31,23. ty jsi v-el hlas pokor, modliteb
— 34, 5. hledal jsem H., a v-el mne
— 7. tento chudý volal, a H. v-el
— 55, 3. v-š mne; neboť naříkám v úpěni
— 20. v-íť Bůh silný a (nepřátele) souží
— 60, 7. zachovávejž jich a v-š mne; 108, 7.
— 61, 6. ty jsi, Bože, v-el žádosti mé
— 66,18. nebyl by v-el Pán
— 19. v-elť Bůh a pozoroval hlasu
— 69,14. vedle množství milosrd. v-š mne
— 17. v-iž mne, H., nebo j. dobré
— 18. rychle v-š mne; 102, 3.
— 81, 8. v-el jsem tě ze skrýše hromu
— 86, 1. nakloň, H., ucha svého a v-š mne
— 91,15. vzývati mne bude a v-ím jej
— 102,21. aby v-el vzdychání vězňů
— 118, 5. v-ev uprostrannil mi H.
— 21. nebo jsi mne v-el
—- 119,145. v-iž mne, ó H., abych ostřihal
— 120, 1. k H. volal jsem a v-el mne
— 138, 3. v-els mne a obdařils silou
— 143, 1. pro pravdu svou v-š mne
— 7. pospěšiž a v-š mne, H.

Př. 1,28. volati budou ke mně, a nev-ím
Iz. 19,22. obrátí se k H. a on je v-í a uzdraví
— 41,17. já H. v-ím; Zach. 10, 6. 13, 9.
— 49, 8. v čas milosti v-ím tě
— 58, 9. volati budeš, a H. v-í tě
— 65,24. ještě mluviti budou, a já v-ím 

Jer. 7,16. nebo tě nikoli nev-ím
— 11,11. nev-ím jich; 14. 14, 12.
— 29,12. tedy v-ím vás

Ez. 8,18. b. volati hlasem vel. a nev-ím jich
Dan. 9,17. v-š modlitbu služebníka svého
— 19. v-š, ó Pane, Pane, odpusť 

Oz. 2, 21. nebesa v-í zemi
— 22. země v-í obilé, ty věci v-í Jezreele 

Mich. 3, 4. volati budou k H. a nev-í jich
— 7, 7. v-íť mne Bůh můj

Ab. 1, 2. až dokud křiČeti budu, a nev-íš?
Sk. 24, 4. v-iž nás maličko
— 26, 3. v-iž mne trpělivě
— 28,18. v-evše mne, chtěli propustiti

Vysoce.
Řím. 12,16. ne v. o sobě smýšlejíce 

Vysoko.
Job 39, 27. zdali orlice v. se hnízdi?
ž. 103,11. jakož jsou v. nebesa nad zemí
— 113, 5. Bohu našemu, kt. v. bydlí

Př. 15,24. cesta života v. jest rozumnému .
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Iz. 7,11. bud dole hluboko, aneb na hoře v.
Jer. 49,16. bys v. udělal hnízdo své, tě strhnu
Ef. 4,10. vstoupil v. nade všecka nebesa
— 6,12. proti duchovním zlostem v.

Vysokomyslnost.
2. 31,21. ty je skrýváš před v-í člověka
Př. 8,13. pýchy a v-i nenávidím
Iz. 13,11. v. tyranů snížím
Jer. 48,29. slýchaliť jsme o v-i jeho (Moáb.)

Vysokomyslný.
2 Sam.22,28. před v-ými oči své sklopujeŠ
2. 138, 6. H. v-ého zdaleka zná
Př. 28,25. v. vzbuzuje svár
Kaz. 7, 8. lepši je dlouho čekající, nežli v.
Řím. 11,20. nebudiž v., ale boj se
1 Tim. 6,17. bohatým přikazuj, ať nejsou v-í

Vysokost.
Job 21,22. kt. sám v-i soudí
2. 18, 34. na v-ech mých postavuje mne
Př. 21, 4. v. očí a širokost srdce j. hříchem
Kaz. 12, 5. ano i v-i báti se budou
Iz. 2,17. snížena bude v. lidská
Am. 4,13. šlapá po v-ech země
Řím. 8, 39. ani v., ani hlubokost
2 Kor. 10, 5. podvracejíce rady a všelikou v.
— 12, 7. abych se v-í zjevení nepozdvihl 

Ef. 3,18. dlouhost, a hlubokost, a v.

Vysoký.
4 M. 13,33. jsou muži postavy v-é velmi
5 M. 2,10. lid v-ého zrostu, jako Enakim; 9,2.
— 32,13. zprovodil jej na v-á místa země

1 Kr. 14,23. na každém pahrbku v-ém 
Neh. 3, 26. naproti věži v-é; 27.
Job 5,11. sází opovržené na místě v-ém
— 41,25. cokoli v-ého j., za nic pokládá 

2. 18,28. oči v-é snižuješ
— 101, 5. očí v-ých nebudu moci trpěti
— 104,18. hory v-é jsou kamzíků
— 139, 6. umění tvé v-é j., nemohu k němu 

Př. 6,17. nenávidí H. očí v-ých
— 8, 2. stojí na vrchu v-ých míst, u cesty
— 9,14. sedí na místech v-ých v městě
— 24, 7. v-é jsou bláznu moudrosti
— 30,13. j. pokolení, jehož v-é jsou oči 

Kaz. 5, 8. vyšší v-ého šetří
Iz. 2,11. oči v-é Člověka sníženy budou
— 15. i na všelikou věži v-ou
— 6, 1. Pána sedícího na trůnu v-ém
— 10,12. navštívím nádhernost v-ých očí j.
— 22,16. vytesals sobě na v-ém místě hrob
— 24, 4. zemdleji v-cí národové zemští
— 26, 5. obyvatele v-ých míst snižuje
— 33,16. na v-ých místech přebývati bude
— 49, 9. na místech v-ých bude pastva jejich 

Jer. 4,11. vítr tuhý z míst v-ých jde
— 14, 6. divocí oslové na v-ých místech
— 51,53. byť ohradil velmi v-óu pevnost 

Ez. 16,24. Vystavělas sobě v-é místo; 31. 39.
— 40, 2. postavil mne na hoře velmi v-é 

Ab. 2, 9. postavil na místě v-ém hnízdo své

Mat. 4, 8. pojal ho ďábel na hora v-ou velmi
— 17, 1. uvedl je na horu v-ou soukromí 

Luk. 16,15. což j. u lidi v-ého, ohavnost j.
Zj. 21,12. mající zeď velikou a v-ou

Výsost.
3 M. 26,30. zkazím v-i vaše
2 Sam. 1,19. na v-ech tvých zraněni
— 25. Jonata na v-ech tvých zabit j.

1 Kr. 3, 2. lid obětoval na v-ech; 22, 44.
2 Kr. 12, 3. 14, 4. 15, 4. 35.

— 4. ta v. byla největší
2Kr. 12, 3. avšak v-i nebyly zkaženy; 15, 35.
— 15, 4. avšak v-i nezkazili
— 23, 8. poškvrnil v-í, na nichž kadívali 

Job 16,19. svědek můj j. na v-ech
— 22,12. zdaž Bůh není na v-i nebeské? 

ž. 7, 8. pro ně u v. navrať se zase
— 68,19. vstoupil jsi na v.; Ef. 4, 8. 2id. 1,3.
— 78,58. popouzeli ho v-mi svými
— 102,20. shlédl s v-i svatosti své
— 104,13. kt. svlažuješ hory z v-i svých
— 144, 7. vztáhni ruku svou s v-i
— 148, 1. chvaltež ho na v-ech

Iz. 14,14. vstoupím nad v-i oblaku
— 24,18. průduchové s v-i otevřini budou
— 24,21. navštívil H. vojsko vysoké na v-1
— 32,15. dokudž nebude vylit duch s v-i
— 57,15. na v-i a v místě svátém bydlím 

Jer. 7,31. vzdělali v-i Tofet
— 25, 30. H. s v-i řváti bude
— 31,12. prozpěvovati budou na v-i Siona 

Ez. 16,16. nadělalas sobě v-í rozličných barev
— 24. vzdělalas sobě v. v každé ulici; 25.
— 39. rozválejí v-i tvé
— 20,29. což j. ta v., kamž vy chodíváte?

slově v-i až do tohoto dne
— 36, 2. v-i věčné v dědictví se nám dostanou 

Dan. 7,18. ujmou království svátých v-í; 27. 
Oz. 10, 8. vypléněny budou také v-i Avenu 
Mat. 21, 9. Hosanna na v-ech; Mk. 11, 10.
Luk. 1,78. navštívil nás, vyšed z v-i
— 2,14. sláva na v-ech Bohu; 19, 38.
— 24,49. dokudž nebudete obleč, moci s v-i 

Řím. 10, 6. to j. Krista s v-i svésti
Eí. 4, 8. vstoupiv na v., jaté vedl vězně 
žid. 1, 3. se na pravici velebnosti na v-ech

Výsosti vystavěli:
Šalomoun 1 Kr. 11, 7.
Jeroboám 1 Kr. 12,31. 2 Kr. 23,15. 2 Par.

11,15.
lid Judský 1 Kr. 14,22.23. 
synové Izr. 2Kr. 17, 9.
Assyršti 2Kr. 17,27.29.
Manasses 2Kr. 21, 3.
Jehoram 2 Par. 21,11.

Výsosti zkazili:
Ezechiáš 2Kr. 18, 4.
Joziáš 2 Kr. 23,13.
Aza 2 Par. 14, 3.
Jozafat 2 Par. 17, 6*
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Vyspávati.
Př. 10, 5. kdož v-á ve žni, hanbu činí 

Vyspělý.
1 Sam. 2, 33. zemrou ve věku v-ém 

Vystálý.
Iz. 25, 6. hody z vína v-ého a učištěného

Vystavení.
Dan. 9,25. od výpovědi o v. Jeruzaléma až do 

Vy stavětí.
Vystavěli:
Nimrod Ninive, 1 M. 10, 11. 
lid Izrael. města skladů, 2. M. 1, 11.
Ruben Ezebon, 4 M. 32, 37.
Jozue Tamnatsara, Joz. 19, 50.
Dan Lais, Soud. 18, 29.
David Sión, 2 Sam. 5, 9.
Šalomoun dům Hospodinu, 1 Kr. 9, 3; dům 

dceři Faraonově, Mello atd., 1 Kr.
9, 24. 2 Par. 8, 4, výsost Chámoso-
vi, 1 Kr. 11, 7, Tadmor a vŠ. města 
skladů.

Jeroboám Sichem a Fanuel, 1. Kr. 12, 25. 
Aza Gabaa, 1 Kr. 15, 22.
Amri Samaří, 1 Kr. 16, 24.
Hiel Jericho, 1 Kr. 16, 34.
Achab dům slonových kosti, 1 Kr. 22, 39. 
Jotám bránu hořejší domu H., 2 Kr. 15,

35; města na horách Judských, 2 
Par. 27, 4.

Manasses oltáře Bálovi, 2 Kr. 21, 3.
Jozafat zámky a města k skladům, 2 Par.

17, 12.
Uziáš věže na poušti, 2 Par. 26, 10, 1 M.
1 M. 11, 4. v-ějme sobě město a věži 
5M. 20, 5. jest-li kdo z vás, ježto v-ěl dům 

nový
1 Kr. 5, 5. onť v-í dům; 8; 19. 2 Par. 6, 9.
— 9, 3. posvětil jsem domu toho, kt. jsi v-ěl

1 Par. 17,10. oznamujíť, že H. sám v-í tobě dům 
Ežd. 1, 2. H. mi poručil, abych mu v-ěl dům 
Job 27,18. v-í-li jako arktura dům svůj
2. 78,69. v-ěl, jako hrad vysoký, svatyni
— 122, 3. jižtě Jeruzalém ušlechtile v-en 

Př. 9, 1. moudrost v-ěla dům svůj
Iz. 23,13. v-ěli věže jejich

44,26. o městech Judských: V-ena budou
— 60,10. v-ějí cizozemci zdi tvé

Jer. 31,38. dnové jdou, v nichž v-eno bude
— 45, 4. což jsem v-ěl, já bořím 

Ez. 26,14. nebudeš v-en více (Týr)
Dan. 4,27. Babylon, k t jsem já v-ěl 
Zach. 6,12. ten (Výstřelek) v-i chrám H.
— 13. ten má v. chrám H.
— 9,16. v-eno bude kameni pěkně tesané 

Mal. 1, 4. v-íme místa pustá
Luk. 7, 5. Školu on nám v-ěl 

Vystaviti.
5 M. 28, 9. v-i tě sobě H. za lid svátý 
Job 16,12. v-il mne sobě za cíl
— 17, 6. jistě v-il mne za přísloví lidem

2. 21, 7. jej v-il za přiklad požehnáni 
Iz. 43, 9. nechť v-í svědky své
— 51, 4. soud svůj za světlo národům v-im 

Pláč 3,12. v-il mne za cíl střelám
Sk. 6,13. v-ili falešné svědky
— 17,31. souditi skrze muže, kt. k tomu v-il 

ÍUm. 10, 3. svou vlastní spravedlnost v.
Vystavující.

Jer. 29,26. pozor na v-ího se za proroka 
Vystehovati.

Jer. 46,19. připr. sobě, co bys s sebou v. měla 
Vystěhovat! se.

Jer. 50, 3. od člověka do hovada v-ují se
— 8. v-ujte se z prostředku Babylona

Vystihati.
Př. 28,11. chudý rozumný v-á jej
1 Petr 1,10. je v. usilovali proroci
— 11. v-ajíce to, na který čas mínil by

Vystihnouti.
Job 28,27. Bůh v-hl ji
ž. 73,16. chtěl jsem to rozumem v.
Kaz. 8,17. nemůže v. skutku dějícího se 
Iz. 40,13. kdo v-hl ducha H-ova?

Vystižen.
2. 145, 3. velikost jeho nemůž v-a býti 
Iz. 40,28. v-a býti nemůže moudrost jeho 
Abd. 6. jakť jsou v-y věci Ezau 

Vystižení.
Př. 25, 3. srdce králů není žádného v.

Vystoupiti.
2 M. 8, 3. množství žab, kt. v-í a polezou
— 6. v-ily žáby a přikryly zemi

Joz. 4,17. přikázal Jozue: vystupte z Jordánu 
Soud. 6,21. v-il oheň ze skály té a spálil
2 Sam. 2,14. nechť v-í nyní mládenci 
Job 7, 9. kt. sestupuje do hrobu, nev-í zase 
2. 104, 8. v-ily hory, snížilo se údoli 
Iz. 8, 7. tak že v-í ze všech toků svých 
Am. 8, 8. proto-liž by neměla v. jako potok? 
Mat. 3,16. pokřtěn jsa Ježíš, v-il z vody 
Mk. 1,10. a hned v-iv z vody, uzřel 
Luk. 8,27. když v-il na zemi, potkal jej muž 
Jan 21, 9. jakž v-ili, uzřeli řeřavé uhlí 
Sk. 4,15. rozkázavše jim v. z rady, rozml.
— 8,39. když v-ili z vody, Duch Páně

Výstraha.
Př. 24,32. vida, vzal jsem to k v-ze 

Vystrčený.
Př. 25,26. spravedlivý z místa svého v.

Vystrciti.
Luk. 20,12. i toho zranivše v-ili ven; 15.

Vystrouhati.
3M. 14,41. dům rozkáže v. vnitř všudy vůkol 

Výstřelek.
Job 8,16. ze zahrady jeho v-ové vynikají
— 14, 7. v. jeho nevyhyne
— 31, 8. v-ové moji ať jsou vykořeněni 

Pis. 4,13. v-ové tvoji js. zahrada jablek zrn.
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Iz. 4, 2. v. H. ušlechtilý a slavný
— 11, 1. v. z kořenů jeho vyroste
— 27,10. pokazí docela v-y jeho
— 60,21. v. štípení mého, dílo rukou mých 

Jer. 23, 5. vzbudím v. spravedlivý; 33, 15.
Ez. 34,29. vzbudím jim v. k slávě
Dan. 11, 7. povstane z v-u kořenů jejich 
Zach. 3, 8. přivedu služebníka svého, V.
— 6,12. aj muž! jeho jméno j. V.

Vystřeliti.
1 Sam.20,20. já tři střely v-ím k němu
2. 64, 8. jakž Bůh v-í, poraženi budou 
Ez. 5,16. v-ím jízlivé střely hladu 

Vystřelovati.
2. 64, 5. nenadále naň (upřimého) v-u jí 

Vystříhati.
2 Kr. 6,10. muž Boží v-al ho, aby se ho šetřil

Vystříhati se.
5M. 15, 9. v-ej se, aby nebylo něco nepravého
— 23, 9. v-ej se od všeliké zlé věci

Joz. 6,18. v-ejte se od proklatého, abyste i vy 
Soud. 13, 4. v-ej se, abys vína nepila 
Job 1, 1. boje se Boha a v-aje se zlého 
2. 17, 4. podlé slova rtů tvých v-al jsem se 
Ez. 33, 8. nemluvil bys v-aje bezbožného
— 9. pakli bys ty v-al bezbožného 

Mat. 10,17. v-ejte se pak lidí
Luk. 12,15. v-ejte se od lakomství 
1 Jan 5,21. synáčkové, v-ejte se modl 

Vystříleti.
5M. 32,23. střely své v-ím na ně 

Vystřízvěti.
1 Sam. 1,14. v-ěj z vina svého
— 25,37. když z vína v-ěl Nábal

Výstupek.
4 M. 5, 6. dopouštěje se v-u proti H.
2 Par. 6,13. udělal Šalomoun v. měděný 
Neh. 9, 4. vystoupivše na v. levitský, volali 
2. 69, 6. v-ové moji nejsou skryti
— 99, 8. když jsi je trestal pro v-y jejich 

Př. 29, 6. v. bezbožného j. jemu osidlem
2 Petr 2,16. pokárán pro svůj v.

Vystupovati.
1 M. 2, 6. pára v-ala ze země
— 19,28. v-al dým ze země té
— 41,19. 7 jiných krav v-alo za nimi

2M. 19,18. v-al dým její jako dým z vápenice
1 Kr. 18, 44. oblak maličký v-uje z moře
2. 18, 9. dým v-al z chřipí jeho
Iz. 34,10. na věky v. bude dým její
Jer. 4,13. aj, jako oblakové v-uje
— 10,13. v-aly páry od kraje země; 51, 16.
— 47, 2. aj, vody v-uji od půlnoci
— 49,19. aj, jako lev v-uje; 50, 44.

Dan. 7, 3. 4 šelmy veliké v-aly z moře
Am. 9, 5. země v-uje všecka jako potok

Vystupující.
1 Sam.28,13. bohy jsem viděla v. ze země
1 Tes. 5,14. napomínejte z řádu v-ích

Zj. 7, 2. viděl jsem jiného anděla, v-iho
— 11, 7. Šelma ta v. z propasti
— 13, 1. šelma v. z moře, kt. měla 7 hlav
— 11. jinou šelmu v. ze země

Vysusiti.
Joz. 2,10. jak v-il H. vody moře Rudého
— 4,23. v-il H. vody před tváří vaší; 5, 1. 

2Kr. 19,24. v-il jsem nohama svýma potoky 
Job 6, 4. střely, jejichž jed v-il ducha mého 
Iz. 37,25. v-il nohama svýma všecky potoky
— 42,15. řeky v ostrovy, a jezera v-ím
— 44,27. potoky tvé v-ím
— 51,10. zdaliž ty nejsi to, kt. v-ilo moře 

Jer. 51,36. nebo v-ím moře jeho
v-ím i vrchoviště jeho 

Oz. 13,15. ač vítr H. v-í studnice jeho 
Vysušování.

Ez. 26,14. budeš k v. sítí, nebudeš vystavěn 
Vysusovati.

Př. 17,22. duch zkormoucený v-uje kosti 
Iz. 50, 2. žehráním svým v-uji moře 
Ez. 26, 5. v. sítí u prostřed moře 
Nah. 1, 4. domlouvá moři, v-uje je i řeky v-uje 

Vysušující.
Iz. 18, 4. budu jako teplo v. po dešti 

Vysvědčiti.
Job 27, 5. odstup, abych vás za sprav, v-il
1 Jan 5, 9. kt. v-il o Synu svém; 10.

Vysvětliti.
Soud. 14,12. pohádku jestliže právě v-íte 
Ef. 3, 9. v-il všechněm, jaké by obcování

Vysvětlovati.
2M. 18,20. v-uj jim řády a zákony
5 M. 1, 5. počal Mojžíš v. zákona tohoto 
Neh. 8, 8. v-ali to, což čtli

Vysvoboditel.
Soud. 3, 9. vzbudil H. v-e synům Izraelským
2Sam.22, 2. H. v. můj se mnou
2Kr. 13, 5. dal H. Izraelovi v-e
Neh. 9,27. dával jsi jim v-e
2. 18, 3. H. skála má, hrad i v. můj
— 49. v. můj z moci nepřátel mých
— 40,18. v. můj ty jsi; 70, 6.
— 118,14. H. byl můj v.
— 21. byls můj v.
— 144, 2. útočiště mé, v. můj

Iz. 60,16. poznáš, že jsem já H. v. tvůj
Jer. 14, 8. ó v-i v čas soužení!
Oz. 13, 4. aniž j. jiný v. kromě mne 
Abd. 21. vstoupí v-é na horu Sión
Sk. 7,35. tohoť Bůh kníže a v-e poslal
Řím. 11,26. přijde ze Siona v.

Vysvoboditi.
1 M. 37,22. Ruben chtěl v. ho z ruky jejich 
. — 40,14. abys v-il mne z domu tohoto
2 M. 2,18. muž Egyptský v-il nás z ruky
— 3, 8. v-il z ruky Eg.; 1 Sam. 10, 18.
— 5,23. a ty jsi vždy nev-il lidu svého
— 6, 6. v-im vás v ruce vztažené
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2 M. 14, 30. tak v-il H. v ten den Izraele
— 15, 2. Hospodin v-il mne

4M. 35,25. v-1 shromážděni vražedlníka toho 
5M. 7, 8. v-il vás z domu služby, z ruky far.
— 28,29. nebude, kdo by tě v-il 

Joz. 2,13. v-íte duše naše od smrti 
Soud. 3, 9. vzbudil H., aby je v-il
— 31. v-il i on Izraele
— 6,14. v-íš Izraele z ruky Madianských
— 15. čím já v-ím Izraele?
— 37. věděti budu, že v-íš skrze ruku mou
— 7, 7. ve 300 mužů, kt. chlemtali, v-ím v.
— 10,14. volejte k bohům, oni nechť vás v-í
— 15. v-ď nás v tento čas

1 Sam. 4, 3. truhla ať v-í nás z rukou nepř.
— 8. kdo nás v-í z ruky těch bohů
— 7, 8. nepřestávej volatí, aby nás v-il
— 9,16. v-íť lid můj z ruky Filistinských
— 10,27. tento-liž nás v-í?
— 11, 3. nebude-li, kdo by nás v-il, tedy
— 12,10. v-ď nás z ruky nepřátel
— 24,16. H. nechť v-í mne z ruky tvé
— 26,24. áby mne v-il ze vší úzkosti
— 30, 8. hoň, nebo své mocné v-íš

2 Sam. 3,18. v-ím lid svůj Izraelský
— 4, 9. kt. v-il duši mou; 1 Kr. 1, 29.

18, 31. v-il tě dnes H. z ruky všech 
22,18. v-il mne od nepřítele silného

— 20. v-il mne, neb sobě oblíbil mne
— 42. nebyl, kdo by v-il

2Kr. 17,39. onť vás v-í z ruky všech nepřátel
— 18,30. v-í nás H.; 32.
— 33. mohli v. bohové národů? Iz. 36,18.
— 19,19. Bože náš, v-ď nás z ruky jeho
— 23,18. v-ili kosti jeho s kostmi proroka 

Job 5,19. z šesti úzkostí v-il by tebe
— 6,23. aneb: V-te mne z ruky nepřítele
— 22,30. v-í i toho, kt. není bez viny

v-í čistotou rukou tvých 
Ž. 7, 2. v-ď mne ode všech protivníků
— 3. když by nebyl, kdo by v-il
— 22, 9. spustiltě se na H., nechť ho v-í
— 31, 2. pro spravedlnost svou v-ď mne
— 34, 7. H. ze všech úzkosti jeho v-il jej
— 39, 9. ode všech přestoupení v-ď mne
— 40,14. račiž mne, H., v.; 119, 146.
— 41, 2. v den zlý v-í jej H.
— 55,17. k Bohu volatí budu a H. v-í mne
— 69, 2. v-ď mne, ó Bože, nebo dosáhly vody
— 72, 4. v-í syny nuzného
— 14. od násilí v-i duši jejich
— 77,16. v-il jsi ramenem lid svůj
— 78, 42. den, v kt. je v-il ze soužení
— 91, 3. onť v-í tě z osidla lovce
— 14. poněvadž mne zamiloval, v-ím jej
— 103, 4. kt. v-uje od zahynutí život tvůj
— 116, 4. H., V-ď duši mou
— 119,134. v-ď mne z nátisků lidských
— 153. popatřiž na mé trápeni a v-ď mne
— 120, 2. v-ď duši mou od rtů lživých
— 138* 7. tak v-í mne pravice tvá

Ž. 140, 2. v-ď mne, H., od člověka zlého
— 142, 7. v-ď mne od těch, jenž stihají mne
— 144, 7. vztáhni rukou svou, v-ď mne 

Př. 20,22. očekávej na Hospodina, a v-í tě 
Kaz. 8, 8. aniž v-í bezbožnost bezbožného
— 9,15. kt. v-il to město moudrostí svou 

Iz. 19,20. pošle jim spasitele i v-í je
— 25, 9. očekávaliť jsme na něj, a v-il nás
— 31, 5. H. Jeruzaléma obhajuje v-í
— 36,15. nechť nevelí Ez.: v-í nás H.; 18. 20.
— 44,17. v-ď mne, nebo Bůh silný můj jsi
— 45,20. se modlí bohu, kt. nemůže v.;

Jer. 11, 12.
— 46, 4. já nositi budu, ponesu a v-ím
— 49,25. syny tvé já v-ím
— 57,13. nechať tě v-í zběř tvá

Jer. 2,28. budou-li tě moci v. v čas trápení
— 14, 9. jako silný, kt. nemůže v.
— 17,14. v-ď mne a vysvobozen budu
— 30,11. já s tebou jsem, abych tě v-il
— 31,11. v-í jej z ruky toho, kt. silnější j.
— 39,17. v-ím tě v ten den, dí H.
— 46,27. aj, já v-ím tě zdaleka; 30, 10.
— 48, 6. utecte, v-te život svůj
— 51, 45. v-te jedenkaždý duši svou 

Pláč 4,17. k národu, nemohoucímu v.;
Iz. 47, 15.

Ez. 3,19. ale ty duši svou v-iš; 21. 33, 9.
— 7,19. stříbro a zlato nebude jich moci v.
— 14,14. v-ili by sami sebe; 20.
— 33, 5. napomenouti dal, duši byl by v-il
— 34,22. v-ím stádo své
— 36,29. v-ím vás za všelijakých poškvrn
— 37,23. v-ím je ze všech obydlí jejich 

Dan. 6,16. Bůh tvůj on v-i tebe
Oz. 1, 7. v-ím je skrze H. Boha jejich 

nev-ím jich lučištěm
Am. 2,14. udatný nev-í života svého
— 15. kt. jezdí na koni, nev-í života sv. 

Jon. 2, 7. ty jsi v-il od porušení život můj 
Zach. 10, 6. dům Jozefův v-ím
Mat. 1,21. onť v-í lid svůj od hříchů jejich
— 27, 43. nechať ho nyní v-í, chce-liť 

Jan 8,32. pravda vás v-í
— 36. jestliže vás Syn v-i
— 12,27. Otče, v-ď mne z této hodiny 

Sk. 7,10. v-il ho ze všech úzkosti
— 34. sestoupil jsem, abych je v-il 

Řím. 7,24. kdo mne v-í z toho těla smrti?
— 8, 2. v-il mne od zákona hřícha

1 Tes. 1,10. v-il nás od hněvu budoucího
2 Tim. 3,11. ze všech protivenství v-il mne Pán
— 4,18. v-íť mne Pán od každého skutku 

Žid. 2,15. v-il ty, kt. bázní smrti
Jak. 5,20. v-í duši od smrti a přikryje

Vysvobozen.
1 Sam.ll, 9. zítra budete v-i, když slunce obejde
2 Sam.22, 4. od nepřátel svých v. jsem
ž. 33,16. nebývá rek v. skrze moc svou
— 60, 7. ať jsou v-i milí tvoji; 108, 7.

Př. 11, 8. spravedlivý t  úzkosti bývá v.
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Iz. 35, 9. půjdou po ní ti, jenž budou v-i
— 37,11* ty bys měl býti v.?
— 51,10. aby přešli ti, jenž byli v-i 

Jer. 17,14. vysvoboď mne a v. budu 
Ez. 14,16. oni by sami v-i byli; 18.
Dan. 12, 1. toho času v. bude lid tvůj
Joel 2, 32. kdož by vzýval jméno H., v. bude 
Luk. 1, 74. z ruky nepřátel svých jsouce v-i 
Řím. 6,18. v-i jsouce od hříchu; 22.
— 8, 21. i to stvoření v-o bude od služby
— 15, 31. abych v. byl od protivníků

2 Tes. 3, 2. abychom v-i byli od nezbedných 
Vysvobození.

1 M. 45, 7. pro zachování životů v-im velikým
2M. 8,23. v-ím rozdíl učiním
Soud. 15,18. ty jsi učinil v. toto veliké
1 Sam.11,13. dnes učinil H. v.; 14, 45. 19, 5.

2 Sam. 23, 10. 1 Par. 11, 14.
2 Sam.19, 2. obrátilo se to v. v kvílení
2Kr. 5, 1. skrze něho dal H. v. zemi Syrské
— 13,17. střela v. proti Syrským

^ Par. 12, 7. neshladím jich, ale dám jim v.
— 20,17. vizte v. Hospodinovo při sobě 

Ezd. 9,13. dal jsi nám v. takové
Est. 4,14. v. Židům přijde odjinud 
ž. 146, 3. v knížatech, v nichž není v.
Př. 21,31. ale Hospodinovo jest v.
— 24, 6. v. skrze množství rádců 

Iz. 26,18. žádného v. nezpůsobil zemi
— 33, 2. budiž v-im naším v čas souženi
— 50, 2. žádné-liž není ve mně moci k v.?
— 59,11. očekáváme na v., ale daleké j.
— 16. v. jemu způsobilo rámě jeho
— 63, 1. jáť jsem dostatečný k v.
— 5. protož mi v. způsobilo rámě mé 

Joel 2, 32. na hoře Sión a v Jeruzalémě bude v. 
Abd. 17. na hoře Sión bude v.
Jon. 2,10. hojné v. j. u H.
Luk. 1, 71. o v. z nepřátel našich
1 Kor. 10,13. způsobiť s pokušením i v.
Žid. 11,35. neoblíbivše sobě v., aby dosáhli 

Vysvobozený.
5M. 33,29. lide v. skrze Hospodina 

Vysvobozovat!.
Soud. 13, 5. ten počne v. Izraele z ruky Fil.
1 Sam.12,21. aniž v-uji, nebo jsou marnost
— 14,39. živť j. H., k t v-uje Izraele
— 17,47. ne mečem ani kopím v-uje H. 

2Sam.22, 3. Bůh od násilí v-uje mne
— 28. lid ssoužený v-uješ; ž. 18, 28. 

Neh. 9,28. tys je v-al podlé slitováni svých 
Job 29,12. v-uji chudého volajícího
Ž. 18,51. kt. tak důstoj. v-uješ krále svého
— 22, 5. otcové naši doufali, a v-als je
— 106,43. mnohokrát je v-al, oni však
— 107,13. (H.) z úzkosti je v-uje; 19. 28.
— 20. v-uje je z hrobu
— 146, 7. Hospodin v-uje vězně

Př. 2,16. v-ujíc tě od ženy postranní
— 14,25. v-uje duše svědek pravdomluvný 

Iz. 43,12. já oznamuji i v-uji

Iz. 46, 7. aniž jej z úzkosti jeho v*u)e 
Jer. 1, 8. ,s tebou, abych tě v-al; 19. 15, 20.
— 42,11. s vámi jsem, abych vás v-al 

Dan. 6,27. v-uje a vytrhuje a činí znameni 
Sk. 26,17. v-uje tebe z lidu tohoto i z pohanů

Vysvobozující
2 M. 6, 7. jsem H., v. vás z robot Egyptských

VysychatL.
Job 6,17. v čas horka v-a ji
— 12,15. zastavuje vody, až i v-aji
— 14,11. jakož řeka opadá a v-á

Vysyp ati.
3 M. 6,10. vyhrabe popel a v-e jej u oltáře
— 14, 41. v-ou prach ten vně za městem

1 Kr. 13, 3. oltář roztrhne se a v-e se popel; 5, 
Ez. 4» 2. v-p na ni násyp 

Vyeýpati.
3 M. 4,12. kdež se popel v-á

Výš.
1 M. 48,22. dal jsem tobě jeden dil v. *nad

bratří
Výše.

Neh. 8, 5. Ezdráš v. stál než všecken lid
1 Kor. 4, 6. nad to, což psáno j., v. nesmýšleti 
Luk. 14,10. příteli, posedni v.

Vyšetření,
4M. 14,38. z těch, kt. chodili k v. země 

Vyšetřiti.
4 M. 14, 7. země, kt. jsme v-ili, je dobrá

Vyšívaný.
2 M. 26,36. zastření stánku dílem v-ým

Vyšpehování.
Joz. 2, 3. k v. vší země přišli 
Gal. 2, 4. k v. svobody naší 

Vyšpehovat!.
1 Sam.23,23. v-ujtež všecky skrýše 
2Sam.lO, 3. aby shlédl město a v-al je

Vyšší.
1 M. 41, 40. stolici královskou v. nad tebe 
5M. 1,28. lid ten jest větší a v. nežli my
— 28,13. budeš vždycky v. a nikdy nižší

2 Kr. 11,14. aj, král stál na místě v-im
— 23, 3. stoje král na místě v-ím, učinil 

1 Par. 29,11. ty jsi v. nad všelikou vrchnost 
Neh. 9, 5. v-ímu nad každé dobrořečeni 
Job 11, 8. v. jest nebes, což učiníš?
2. 61, 3. na skálu nade mne v. uvediž mne
— 131, 1. v. nad to, než mi náleží 

Kaz. 5, 8. v. vysokého šetři
a ještě v. nad nimi 

Iz. 55, 9. jakož v. jsou nebesa než země 
Dan. 8, 3. ten v. roh zrostl posléze 
1 Kor. 12,31. ještěť v. cestu vám ukáži 
žid. 7,26. kt. by v. nad nebesa učiněn byl

Vytáhnouti.
1 M. 37,28. v-li Jozefa z té čisterny
2 M. 2,10. nebo jsem ho z vody v-la
— 17, 9. v-na bojuj s Amalechem
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4 M. 20,20. v-hl proti nim Edom s množstvím
— 21,23. Seon v-hl; 5 M. 2, 32. 29, 7.
— 33. v-hl Og král Bázan; 5’ M. 3, 1.29, 7. 

Soud. 3,10. když Otoniel v-hl k boji, dal H.
— 18,12. v-še položili se u Kariatjeharim

1 Sam. 4, 1. v-hl Izrael proti Filistinským
— 24,15. na koho to j. v-hl král. Izr.?

2 Sam.18, 6. v-hl lid do pole proti lidu Izr.
— 22,17. v-hl mne z vod velikých; 2. 18, 17. 

2Kr. 23,29. v-hl král Joziáš; 2 Par. 35, 20.
1 Par. 14, 8. v-li Filistinští hledati Davida

uslyšev David, v-hl proti nim
— 15. když uslyšíš — tedy v-eš k bitvě

2 Par. 21,10. v-li se Idumejšti z manství Jud. 
Job 40,20. v-eš-liž velryba udicí?
2. 40, 3. v-hl mne z čisterny hlučící 
Jer. 38,13. v-li Jeremiáše po provaz, z té jámy 
Ez. 32, 3. kt. tě v-ou nevodem mým 
Dan. 6,23. rozkázal Daniele v. z jámy 
Zach. 14, 3. H. v-na bude bojovati proti těm nár. 
Mat. 12,11. zdaliž nedosáhne jí a nev-e?
—• 13, 48. v-še (vrš) na břeh, vybírali 

Luk. 14, 5. ne ihned by ho v-hl v den sobotní? 
Sk. 14,19. ukamenovavše Pavla, v-li před
— 27, 40. v-še kotvy, pustili se po moři

Vytahovat! (se).
2 M. 25,15. sochorové nebudou v-ni z nich
2 Par. 29, 34. nemohli postačiti v. z koží obětí
— 35,11. Levitové v-ali z koží 

Př. 13,18. jenž se v-uje z kázně
Vytazovati.

Kaz. 7,10. bys se nemoudře na to v-al 
Sk. 12,19. Heródes v-av se na strážnýth 

Vytéci.
Luk. 5, 37. víno v-če a nádoby se pokazí 

Výtečný.
Iz. 4, 2. plod země v. a krásný 

Vytesati.
2M. 34, 1. v-š sobě dvě dsky kamenné 
Př. 9, 1. moudrost v-avši sloupů svých 7 
Iz. 22,16. že jsi v-al sobě zde hrob?
Mk. 15, 46. do hrobu, kt. byl v-án ze skály 
Luk. 6,48. kt. v-al a založil grunty v skále 

Vytínati.
2. 73,27. v-áš ty, kt. cizoloží odch. od tebe 

Vytírati.
2 Kr. 21,13. jako v-á někdo misku a vy tra 
Jer. 46, 4. v-ejte kopí, zobláčejte se v pancíře 
Luk. 7, 38. vlasy hlavy své v-ala 
Jan 13, 5. umývati nohy učedlníků a v.

Vytíti.
2. 101, 5. škodícího jazykem, tohoť v-nu 
Luk. 13, 7. v-niž jej, proč i tu zemi kazí
— 9. pakli neponese, potom v-neš jej

Vytkávaný.
2 M. 35, 35. dílo v-é z postavce modrého
— 39,27. sukni z bílého hedvábí dílem v-ým

Vytknutý.
Př. 25,19. noha v-á j. doufáni v převráceném

Vytlačený.
2 M. 27,20. 3 M. 24, 2. olej v. k svícení
— 29, 40. olej v. k oběti mokré

1 Kr. 5,11. Šal. dával Chiramovi oleje v-ého 
Vytlačovati.

1M. 40,11. v-al je do koflíka Faraonova 
Iz. 1, 6. zbití zahnojené, aniž se nev-uje 

Vytloukati.
Iz. 28, 27. holí v-á se vika a kmín prutem

Vytráviti.
1 M. 43, 2. když v-ili obilí, k t přinesli z E.
1 Sam. 9, 7. jsme chléb v-ili z pytlíků 
Jer. 5,17. národ (cizí) v-í obilé tvé a chléb 

VytrhatL 
Job 8,12. dříve než v-áno bývá 
Ez. 17, 9. zdaliž kořenů jeho nev-á?
Dan. 7, 4. až v-ána byla křídla Šelmy 
Mat. 13,28. chceŠ-liž, ať jdeme a v-áme jej
— 29. nikoli, abyste nev-ali pšenice
— 30. v-ejte nejprv koukol a svažte

Vytrhnouti.
1 M. 19,29. v-hl Lota z prostředku podvrácení
— 32,11. v-i mne z ruky bratra mého
— 37,21. Ruben, aby ho v-hl z ruky jejich
— 48,16. anděl, kt. v-hl mne ze všeho zlého

2 M. 6, 6. v-u vás ze služby jejich
— 15, 9. v-u meč svůj, zahladí je ruka má
— 18, 4. v-hl mne od meče Faraonova
— 9. v-hl jej z ruky Eg.; 10. Soud. 6, 9.

5 M. 32, 39. není, kdo by v-hl z ruky mé
Joz. 4,18. jakž v-hli kněží nohy na sucho
Soud. 8, 34. v-hl je z ruky všech nepřátel
1 Sam.12,11. v-hl vás z ruky nepřátel okolních
— 17,37. H., kt. v-hl mne z moci lva
— 31, 4. v-i meč a probod. mne; 1 Par. 10, 4.

2 Sam.19, 9. v-hl nás z ruky Filistinských
— 20, 8. Joáb měl meč, kt. snadně v. mohl
— 22, 44. ty jsi mne v-hl z různic lidu

2 Par. 32,11. H. B. náš vytrhne nás? 13.14.15.17.
Ezd. 8, 31. ruka Boha našeho v-la nás
Job 5, 4. aniž bude, kdo by je v-hl
— 27, 8. když Bůh v-e duši jeho

Ž. 6, 5. navratiž se a v-i duši mou
— 7, 2. ode všech protivníků v-i mne
— 17,13. v-i duši mou od bezbožníka; 71, 4.
— 18,18. v-hl mne od těch, kt. mne nenávid.
— 20. v-hl mne, nebo mne sobě oblíbil
— 22, 9. nechať jej v-e, poněvadž se mu
— 25, 20. ostříhej duše mé a v-i mne; 109, 21.
— 31, 3. rychle v-i mne
— 34, 5. ze všech přístrachů v-hl mne
— 35,17. v-i duši mou od zhouby
— 43, 1. od člověka lstivého v-i mne
— 50,15. v den soužení v-u tě
— 22. nebyl by, kdo by v-hl
— 51,16. v-i mne z pomsty pro vylití krve
— 52, 7. pochytí tě a v-e tě ze stánku
— 54, 9. ze soužení všelikého v-hl mne
— 56,14. v-hl jsi ze smrti duši mou
— 59, 2. v-i mne od nepřátel mých; 143, 9.
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ž. 59, 3. v-i mne od těch, kt. nepravost
— 69,15. v-i mne z bláta, abych neb. pohřiž.
— 70, 2. Bože, abys mne v-hl, pospěš!
— 71, 2. vedle spravedlnosti své v-i mne
— 11. kdo by ho v-hl, není žádného
— 72,12. v-e nuzného volajícího a nátisk trp.
— 79, 9. v-i nás a buď milostiv hříchům
— 81, 8. v soužení tom v-hl jsem tě
— 82, 4. v-ěte bídného a nuzného
— 86,13. v-hls duši mou z jámy nejhlubší
— 91,15. s nim b. v souženi, v-u a oslav, jej
— 107, 6. z úzkosti jejich v-hl je
— 116, 8. nebo jsi v-hl duši mou od smrti
— 119,170. vedlé řeči své v-i mne
— 136,24. a v-hl nás z nepřátel našich
— 144, 7. v-i z vod mnohých, z ruky ciz.; 11. 

Př. 23,14. duši jeho z pekla v-eš
Iz. 38,17. tobě zalíbilo se v. duši mou
— 42, 22. aniž j., kdo by je v-hl

Jer. 15,21. v-u tě z rukou nešlechetníků
— 20,13. v-hl duši nuzného z ruky neŠl. 

Pláč 5, 8. není, kdo by v-hl z ruky jejich 
Ez. 13,21. v-u lid svůj z ruky vaší; 23.
— 28, 7. v-ouce meče, zabiji jasnost tvou
— 33,12. spravedlnost spravedlivého nev-e
— 34,10. v-u ovce své z úst jejich
— 12. v-u je ze všech míst, kamž rozptýl. 

Dan. 3,15. ježto by vás v-hl z ruky mé
— 17. kt. mocen j. v. nás z peci ohnivé

tak z ruky tvé, ó králi, v-e nás
— 28. požehn. B., kt. v-hl služebníky své 

Oz. 2,10; žádný ji nev-e z ruky mé; 5, 14. 
Mich. 5, 6. tak v-e od Assura
Sof. 1,18. stříbro ani zlato nebude jich moci v. 
Mat. 26,51. v-hl meč a udeřil služ.; Jan 18, 10. 
Jan 10, 28. aniž jich kdo v-e z ruky mé
— 29. nemůže v. z ruky Otce mého 

Sk. 12,11. v-hl mne z ruky Heródesovy
2 Kor. 1,10. kt. od takové smrti v-hl nás

doufáme, že i ještě v-e 
Gal. 1, 4. aby nás v-hl z tohoto věku zlého 
Kol. 1,13. v-hl nás z moci temnosti
2 Petr 2, 7. spravedlivého Lota v-hl
— 9. umíť Pán pobožné z pokušení v.

Vytrhnouti se.
4 M. 16, 1. Chóre pak v-hl se z jiných

Vytrhovati (se).
2 M. 19,21. ať se nev-ují k H., chtějíce viděti 
Job 36,15. v-uje souženého z jeho soužení 
2. 33,17. aniž ve množstvi sily své v-uje
— 34,18. ze všech úzkosti je v-uje
— 20. ale H. ze všech jej v-uje
— 35,10. v-uješ ztrápeného z moci toho
— 37,14. v-ujíť bezbožníci meč a natahují
— 40. H. je v-uje, v-uje od bezbožníků
— 97,10. z ruky bezbožníků je v-uje

Př. 10, 2. spravedlnost v-uje od smrti; 11, 4.
— 11, 6. spravedlnost upřímých v-uje je
— 12, 6. ústa spravedlivých v-ují je
— 24,11. v-uje jaté k smrti

Jer. 1.5,20. já jsem s tebou, abych tě v-al

Dan. 3,29. kt. by mohl v., jako tento
— 6,27. vysvobozuje a v-uje

2 Koř. 1,10. od smrti yytrhl nás a v-uje 
Vytrpěti.

Př. 9,12. pakli budeš posměvač, sám v-íš 
Vytržen.

Ž. 69,15. nechť jsem v. od těch, kt. nenávidí 
Mich. 4,10. tam v-a budeš z ruky nepřátel
2 Tim. 4,17. v. jsem byl z úst lva 
Zj. 12, 5. v. j. syn její k Bohu a k trůnu 

Vytržení.
Sk. 10,10. připadlo na něj mysli v.; 11, 5.
— 22,17. že jsem byl u v. mysli

Zj. 1,10. byl jsem u v. ducha v den Páně 
Vytřásti.

Neh. 5,13. v-sl jsem podolek svůj
tak vytřes Bůh každého muže 

Vytřesený.
Neh. 5,13. tak buď každý muž v. a prázdný 

Vytříti.
3M. 6,28. v-ena a vymyta bude vodou
2 Kr. 21,13. vytru Jeruzalém 
Jer. 51,11. v-ete střely, shledejte, což nejvíc 
Luk. 7, 44. vlasy hlavy své v-ela 
Jan 11, 2. v-ela nohy jeho vlasy svými; 12, 3. 

Vytylý.
Ž. 144,14. volové naši ať jsou v-i
Iz. 10,16. pošle Pán na v-é jeho vyzáblost
Jer. 5, 8. vstávajíce jsou jako koni v-í
— 28. v-í jsou, lsknou se
— 46,21. nájemníci jeho jako telata v-á
— 50,11. že jste zbujněli jako jalovice v-á

Vytýti.
5 M. 32,15. v-yl jsi a ztloustl, tukem obrostl 
Neh. 9,25. nasyceni jsouce v-li 

Vyťat.
Job 15,32. před časem svým v. bude 
Ž. 37,38. bezbožníci naposledy v-i; Př. 2,22. 
Př. 10,31. jazyk převrácený v. bude
— 24,14. naděje tvá nebude v-a 

Iz. 51, 1. pohleďte, odkudž v-i jste
— 53, 8. v. j. ze země živých

Mat. 3,10. strom v. bývá; 7, 19. Luk. 3, 9. 
Řím. 11,22. jinak i ty v. budeš
— 24. poněvadž ty v. jsi z plané olivy

Vyučen.
Iz. 54,13. synové tvoji v-i budou od H.
Sk. 7,22. v. j. Mojžíš vší moudrosti Egyptské
1 Kor. 8, 3. kdo miluje Boha, j. v. od něho 
Ef. 4,21. ač jestliže jste o něm byli v-i 

Vyučený.
Sk. 22, 3. v. s pilností zákonu otcovskému 

Vyučiti.
5 M. 4,36. dalť slyšeti hlas svůj, aby v-il tebe 
Job 34, 32. nevidím-li čeho, ty v-č mne 
Ž. 25, 4. stezkám svým v-č mne
— 27,11. v-č mne, H., cestě své
— 32, 8. v-ím tě cestě, po níž bys choditi měl
— 119,12. v-č ustaň, svým; 26. 64. 68. 124. 135.
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2. 119,33. v-č mne cestě ustanovení svých
— 108. právům svým v-č mne
— 171. když mne v-íš ustanovením svým 

Iz. 40,14. že by v-il jej umění?
Ef. 4,20. vy ne tak jste se v-ili od Krista 

Vyučování.
2. 60, 1. zlatý žalm Davidův, k v. 
ftim. 12, 7. ten, kdož učí, ve v.
Tit. 1, 9. věrné řeči k v. dostatečné 

Vyučovati.
5M. 11,19. a v-ujte jim syny své
— 33,10. v. budou soudům tvým Jákoba 

2Kr. 12, 2. pokudž ho v-al Joiada kněz
2 Par. 6,27. v-uje je cestě výborné 
Neh. 8, 7. Levitové v-ali lid zákonu 
Job 35,11. on v-uje nás nad hovada 
2. 2,10. v-ujte se, soudcové zemští
— 16, 7. i v noci v-ují mne ledví má
— 25, 8. v-e hříšníky cestě své
— 9. v-uje tiché cestě své
— 12. v-uje, kt. by cestu vyvoliti měl

34,12. bázni Hospodinově v. vás budu
— 51,15. budu v. přestupníky cestám tvým
— 94,12. blahoslavený muž, kt. ty v-uješ
— 105,22. starce jeho v-al moudrosti
— 119, 7. v. právům spravedlnosti tvé 

Př. 4, 4. on v-al mne a říkal mi
— 11,30. kdož v-uje duše, j. moudrý
— 21,12. v-uje Bůh spravedlivého na domě
— 22, 6. v-uj mladého podlé způsobu jeho 

Iz. 2, 3. bude nás v. cestám svým; Mich.4,2.
— 28, 9. kohož by v-al umění?
— 26. Bůh jeho v-uje jej

Dan. 11, 35. kt. jiné v-ují, padati budou
— 12, 3. ti, kt. jiné v-ují, stkvíti se budou 

Oz. 10,11. Efraim j. jalovička, kt. byla v-ána 
Mich. 4, 2. a bude nás v. cestám svým 
Luk. 1, 4. jistotu věcí, jimž jsi v-án
1 Kor. 2,16. mysl Pána, kt. jej v. bude?
1 Tim. 6, 2.. tomu v-uj a napomínej
2 Tim. 2,25. k t by v tichosti v-al 
Tit. 2, 4. staré ženy aby mladice v-aly

Vyučující.
2. 32, 1. žalm Davidův v.; 142, 1.
— 42, 1. synů Chóre žalm v.; 44, 1.
— 45, 1. v. píseň o lásce
— 52, 1. v. žalm Davidův
— 74, 1. v. Azafův 

Př. 5,13. neposlouchal jsem hlasu v-ích mne
— 6,23. cesta života jsou domlouvání v. 

Dan. 11,33. v. lid, v. mnohé, padati budou 
Tit. 2,12. milost Boží spasitelná, v. nás

Vyvařit i se.
Ez. 24,11. až by se v-ila nečistota jeho

Vyvážiti.
2. 75, 9. i kvasnice jeho v-í
Iz. 51,17. kvasnice z kalicha hrůzy jsi v-il
Ez. 23,34. vypiješ jej a v-iš (kalich)

Vyvěsti.
1 M. 2, 9. v*dl H. B. ze země všeliký strom

1 M. 8,17. všecky živočichy v-d s sebou
— 19, 5. v-ď je k nám, ať je poznáme
— 8. mám dvě dcery, v-du je k vám
— 16. v-dli jej a pustili za městem
— 50,24. Bůh v-de vás ze země této

2 M. 3, 8. abych v-dl jej ze země té
— 10. v-deš lid můj; 6, 13. 26. 7, 4. 12,51.

13, 14. 14, 11. 16, 32. 18, 1. 5 M. 6,21.
— 6, 6. v-du vás z robot Egyptských
— 8,18. dělali čarodějníci, aby v-dli štěnice
— 13, 3. v silné ruce v-dl vás odsud H.;

5 M. 4, 37. 5, 15. 7, 8. 19. 9, 29.
1 Par. 17, 5. 2. 105, 37. Ez. 20, 14. 
Sk. 7 36.

— 19,17. Mojžíš v-dl lid vstříc Bohu
— 20, 2. kt. jsem tě v-dl ze země Egyptské;

5 M. 5, 6. 6, 12. 8, 14. 13, 5. 10. 20,1.
— 32, 4. bohové, kt. tě v-dli ze země Egypt

ské; 8. 1 Kr. 12, 28.
3 M. 11,45. kt. jsem vás v-dl ze země Egypt

ské; 19, 36. 26, 13. 4 M. 15, 41.
— 24,14. v-ď toho ruhače ven ze stanů; 23.

4 M. 19, 3. v-de ji (jalovici červ.) ven ze stanů
— 21, 5. proč jste v-dli nás z Egypta?

5M. 17, 5. bez lítosti v-eš muže toho
— 22,24. v-ete obadva k bráně města toho 

Joz. 2, 3. v-ď muže, kt. přišli k tobě
— 10,22. v-ďte ke mně pět králů; 24.
— 24, 6. v-dl jsem otce vaše z Egypta 

Soud. 19,22. v-ď muže toho, abychom ho poznali
— 24. ty vám v-du, i ponížíte jich

1 Sam.24,16. H. nechť rozsoudí, v-de při mou
— 28,11. kohožť mám v.? Samuele mi v-ď

2 Sam. 13,17. v-ď hned tuto ode mne ven; 18.
22,20. H. v-dl mne na prostranství;

2. 18, 20.
1 Kr. 8,49. vyslýchejž a vyveď při jejich
— 21,10. v-ďte a ukamenujte jej; 13.

2 Par. 23,11. v-dli syna králova a vstavili na něj 
2. 9, 5. nebo jsi v-dl soud můj
— 22,10. ty jsi mne v-dl z života
— 25,17. z úzkostí mých vyveď mne
— 30, 4. v-dl jsi z pekla duši mou
— 31, 5. vyveď mne z leči, kt. polekli
— 37, 6. v-deť spravedlnost tvou jako světlo
— 66,12. však jsi nás v-dl do rozvlaženi
— 71, 6. z břicha matky mé jsi mne v-dl
— 78,16. v-dl potoky ze skály
— 52. lid svůj v-dl jako ovce
— 105, 37. kt. v-dl své se stříbrem a zlatém
— 43. protož v-dl lid svůj s radostí
— 136,11. v-dl Izraele z prostředku jejich
— 142, 8. vyveď z žaláře duši mou 
—■ 143,11. vyveď z úzkosti duši mou

Iz. 41,18. v-du na vysokých místech řeky
— 43, 8. v-ď lid slepý, kt. již má oči
— 48,21. vody ze skály v-de jim
i— 61,11. tak Panovník H. vyvede sprav. 

Jer. 7,22. v den, v kt. jsem je v-dl ze země 
Eg.; 11, 4. 31, 32. 34, 13. Ez. 20,6.10.

— 51,10. v-dl Hospodin při naši
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Jer. 51, 36. a j, já v-du při tvou a pomstím tě
Ez. 11, 7. ale vás v-du z prostředku jeho; 9.
— 28,18. vyvedu oheň z prostřed tebe
— 37, 1/ v-dl mne H. v duchu; 46, 21.
— 12. v-du vás z hrobů vašich

Oz. 9,13. Efraim v-de k mordéři syny své 
Mich. 7, 9. v-deť mne na světlo 
Mk. 8,23. v-dl jej ven z městečka 
Luk. 4,29. v-dli jej ven z města až na vrch
— 24, 50. v-dl je ven až do Betany 

Jan 19, 4. aj, v-du jej vám ven
— 13. Pilát v-dl ven Ježíše

Sk. 5,19. anděl Páně v noci v-dl je Ven
— 34. aby na chvíli ven v-dli apoštoly
— 7, 36. ten je v-dl, čině divy a zázraky
— 58. v-dše jej z města, kamenovali
— 12, 4. chtěje po velikonoci v. Petra lidu
— 16, 30. strážný žaláře v-d je ven, řekl
— 39. v-dše je, žádali jich, aby šli
— 21,38. v-dls na poušť 4000 těch lotrů?
— 22,30. v-dl Pavla a postavil před nimi

2 Tim. 1,10. život na světlo v-dl i nesmrtelnost 
Žid. 8, 9. abych je v-dl ze země Egyptské 

V y v é z t i.
1 Kr. 22, 34. v-z mne z vojska, neb jsem nemoc. 

V y v in o u t i se.
1 M. 32,25. v-ulo se příhbi stehna Jákobova 
žid. 12,13. aby do konce se nev-ulo

V y v lé c i.
Ez. 23,26. vyvlekou tě z roucha tvého 

V ývo d a .
Joz. 10,24. Jozue řekl v-ám mužů bojovných
— 13, 21. jehožto zabil Mojžíš s v-ami

2 Sam. 5, 2. ty budeš v. nad Izraelem
— 6,21. abych byl v-ou lidu H.; 7, 8.

1 Kr. 20,24. postav v-y místo nich
1 Par. 1,51. v-ové Idum.: V. Tamna, v. Alia atd.
— 28, 4. H. z Judy vybral v-u
— 29, 22. pomazali jej Hospodinu za v-u 

Ezd. 5, 3. Tattenai, v. za řekou; 6, 6. 13.
— 14. Sezbazarovi, jehož byl v-ou ustaň. 

Neh. 5,15. v-ové prvnější, kt. byli přede mnou 
Job 29,10. hlas v-d se tratil
Př. 25,15. snášelivostí nakloněn bývá v.
Dan. 9,25. až do Mesiáše v-y téhodnů 7 
Zach. 9, 7. aby byl jako v. v Judstvu 
Mat. 2, 6. neboť z tebe vyjde v., kt. pásti b.

V y v o d it i.
2 Sam. 5, 2. v-il i přivodil lid Izr.; 1 Par. 11, %
— 22, 49. v-íš mne z prostřed nepřátel mých 

Job 12, 22. v-í na světlo stín smrti
— 28,10. ze skálí v-í potůčky
— 36,27. on v-í krůpěje vod
— 38,32. můžeš-li v. hvězdy polední 

ž. 25,15. on z leči v-í nohy mé
— 68, 7. Bůh v-í vězně z okovů
— 21. H. Pán ze smrti v-í
— 104,14. abys tak v-il chléb ze země
— 107,14. v-í je z temnosti a stínu smrti 

Př. 30,33. popouzeni k hněvu v-í svár

Iz. 40, 26. kdo v-í v počtu vojsko jejich?
— 43,17. kt. v-í vozy a koně, vojsko i
— 61,11. jakož zahrada símě své v-í

Ján 10, 3. ovec zejména povolává a v-í je

Vyvolati.
Mk. 3, 31. poslali k němu, aby ho v-ali

Vyvol ávati.
Př. 12,23. srdce bláznů v-á bláznovství

Vyvolení.
Řím. 9,11. uložení Boží, kt. j. podlé v.
— 11, 28. podlé v. jsou milí

1 Tes. 1, 4. vědouce o v. vašem
1 Petr 5,13. ta, kt. j. v Babyl., účastnice v. vaš.
2 Petr 1,10. snažujte se v. své upevňovati

Vyvolený.
1 Par. 16,13. synové Ják., v-í jeho; ž. 105, 6.
Ž. 89, 4. učinil jsem smlouvu s v-ým svým
— 105, 43. vyvedl s prozpěvováním v-é své
— 106, 5. abych užíval dobrých věcí s v-ými
— 23. Mojžíš, v. Boží

Iz. 42, 1. aj, v. můj, jehož libuje duše má
— 43,20. abych dal nápoj lidu v-ému svému
— 45, 4. pro Izraele v-ého svého
— 65, 9. budou ji dědičně držeti v-í moji
— 15. zanecháte k proklínání v-ým mým
— 22. užívati budou v-í moji

Jer. 49,19. toho, kt. j. v., ustaň, nad ní; 50, 44. 
Mat. 20,16. málo v-ých; 22,14.
— 24,22. pro v-é ukráceni budou; Mk. 13, 20.
— 24. by svedli i v-é; Mk. 13, 22.
— 31. shromáždí v-é; Mk. 13, 27.

Luk. 18, 7. což by Bůh nepomstil v-ých svých? 
Sk. 9,15. neboť j. on má nádoba v-á 
Řím. 8, 33. kdo bude žalovati na v-é Boží?
— 11, 7. v-í došli toho, jiní pak zatvrzeni 

Kol. 3,12. oblectež se jako v-í Boží
1 Tim. 5,21. před obličejem B. i v-ých andělů
2 Tim. 2,10. všecko snáším pro v-é 
Tit. 1, 1. podlé víry v-ých Božích
1 Petr 1, 2. v-ým podlé předzvědění Boha Otce
— 2, 4. od Boha v-ému a drahému
— 9. vy jste rod v., králov. kněžstvo

2 Jan 1. starší v Kristu v-é paní i synům
— 13. synové sestry tvé v Pánu v-é

Zj. 17,14. ti, kt. jsou povolaní a v-í a věrní

Vyvoliti.
4 M. 16, 5. kohož koli H. v-il; 7.
— 17, 5. kohož v-ím, toho prut zkvetne

5 M. 4, 37. v-il símě jejich po nich
— 7, 6. tebe v-il H. Bůh tvůj; 14, 2.
— 7. ne proto, že by vás více bylo, v-il

vás
— 10,15. v-il símě jejich po nich
— 12, 5. kt. by místo v-il H.; 11. 14. 18. 21.

26. 14, 23. 24. 25. 15, 20. 16, 2. 6. 7. 
11. 15. 16. 17, 8* 10. 18, 6. 26, 2.
31, 11. Joz. 9, 27. 2 Par. 7, 12. 
Neh. 1, 9.

— 17,15. krále, kt. by v-il H.
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5M. 18, 5. pokolení Levítské v-il H. k službě;
21, 5. 1 Sam. 2, 28. 1 Par. 15, 2.
2 Par. 29, 11.

— 23,16. s tebou na místě, k t by v-il
— 30,19. v-iž sobě život, abys živ byl ty i 

Joz. 24,15. v-te sobě dnes, komu byste sloužili
— 22. svědkové, že jste sobě v-ili H.

1 Sam. 8,18. příčinou krále, kt. byste sobě v-ili
— 10,24. vidíte-li, koho v-il H.?
— 16, 8. ani toho nev-il H.; 9. 10.

2 Sam. 6,21. kt. mne v-il nad otce tvého
— 16,18. kohož v-il H., s tím zůstanu
— 21, 6. u Gabaa Saulova, kt. byl v-il H.
— 24,12. v-il sobě jednu z nich; 1 Par. 21,10.

1 Kr. 3, 8. u prostřed lidu tvého, kt. jsi v-il
— 8,16. nev-il jsem města; 2 Par. 6, 5.

Davida jsem v-il; 2 Par. 6, 6.
— 44. naproti městu, kt. jsi v-il; 48. 2 Par.

6, 34. 38.
— 11,13. pro Jeruzalém, kt. jsem v-il; 32. 36.

2 Kr. 21, 7. 2 Par. 6, 6. 12, 13.
— 34. pro Davida, kt. jsem v-il
— 14,21. v městě, kt. v-il H.; 2 Par. 12, 13. 

2Kr. 23,27. opovrhnu město, k t jsem v-1
1 Par. 28, 4. v-1 H. mne ze vší čeledi
— 29, 1. Šalomouna syna mého v-il Bůh

2 Par. 7,16. v-il jsem a posvětil domu tohoto 
Neh. 9, 7. Bůh ten, kt. jsi v-il Abrama
Ž. 25,12. vyučuje, kt. by cestu v. měl
— 33,12. lid, kt. sobě v-il za dědictví
— 78,76. pokolení Efraimova nev-il
— 68. však v-il pokolení Judovo
— 70. v-il Davida služebníka svého
— 119,30. cestu pravou jsem v-il
— 132,13. neboť j. v-il H. Sión, oblíbil jej
— 135, 4. Jákoba sobě v-il H.

Iz. 7,15. až by uměl zavrci zlé a v. dob.; 16.
— 14, 1. H. v-í zase Izraele
— 41, 8. ty Jákobe,, kt. jsem v-il
— 9. v-il jsem tě, aniž jsem zavrhl tebe
— 43,10. služeb, můj, kt. jsem v-il;

Mat. 12, 18.
— 44, 1. slyš Izraeli, kt. jsem v-il
— 2. upřímý, kt. jsem v-il
— 49, 7. pro Svat. Izraelského, jenž tě v-il
— 65,12. čehož neoblibuji, v-ili jste; 66, 4.
— 66, 3. to oni v-ili ria cestách svých
— 4. i jáť také v-ím za nešlechetnosti 

Jer. 33,24. dvojí čeleď, kt. byl v-il H.
Ag. 2,24. nebo jsem tě v-il, praví H. zástupů 
Zach. 1,17. H. v-i ještě Jeruzalém; 2, 12.
Mk. 13,20. pro vyvolené, k. v-il, ukrátil 
Luk. 6,13. v-il z nich dvanácte; Jan 6, 70.
— 10, 1. v-il Pán i jiných sedmdesát
— 42. Maria dobrou stránku v-ila 

Jan 6,70. však jsem já vás dvanácte v-il
— 13,18. já vím, kt. jsem v-il
— 15,16. ne vy jste mne v-ili, ale já jsem

vás v-il
— 19. já ze světa v-il jsem vás

Sk. 1, 2. apoštolům, kt. skrze Ducha sv. v-il
— 24. ukažiž, kt. jsi v-il z těchto dvou

Sk. 6, 5. v-ili Štěpána, muže plného viry
— 13,17. Bůh lidu tohoto v-il otce naše
— 15, 7. od dávných dnů Bůh v-il

1 Kor. 1,27. což bláznivého u světa, to v-il Bůh
což u světa mdlé, v-il Bůh

— 28. za nic položené v-il Bůh
2 Kor. 8,19. také v-en j. od církví za tovaryše 
Ef. 1, 4. v-il nás před ustanovením světa 
Fil. 1,22. nevím, co bych v-il
2 Tes. 2,13. v-il vás Bůh od počátku k spasení
1 Tim. 5, 9. vdova buď v-ena
Žid. 11, 25. v-iv sobě raději protivenství trpěti 
Jak. 2, 5. zdaž Bůh nev-il chudých 

Vyvolovati.
Ž. 65, 5. blahoslavený, kohož v-uješ 
Zach. 3, 2. potresciž tě H., kt. v-uje Jeruzalém 
Luk. 14, 7. spatřiv, kterak přední místa v-ali 

Vyvrácející 
Iz. 28, 2. mocný Páně jako povětří v.

Vyvrácen.
Př. 12, 7. v-i bývají bezbožní 
Dan. 7, 8. tři z těch rohů prvních v-i jsou 
Jon. 3, 4. po 40 dnech Ninive v-o bude! 

Vyvrácení.
2 Kor. 10, 4. mocné v Bohu k v. ohrad

Vyvraceti.
Job 12,19. a mocné v-í
Př. 13, 6. bezbožnost v-í hříšníka
— 15,25. dům pyšných v-í H.
— 21,12. v-í bezbožné pro zlost

Jer. 25,27. pitež, anobrž v-ejte ze sebe 
Nah. 1, 6. skály v-ejí se před ním

Vývratek.
Př. 26,11. jakož pes navracuje se k v-u svému 
Iz. 19,14. jako bloudí ožralec při v-u svém
— 28, 8. všickni stolové plní jsou v-ů

Jer. 48,26. až by se válel Moáb ve v-u svém 
Ab. 2,16. obejdeť v. mrzutý na slávu tvou
2 Petr 2,22. pes navrátil se k v-u svému

Vyvrátiti.
1 M. 49, 6. zbili muže a svévolně v-ili zeď
2M. 23,24. z gruntu v-íš je
3 M. 18,25. v-í země obyvatele své; 28. 20,22. 
Job 19,10. v-il jako strom naději mou
— 20,15. zboží nahltané v-í

Př. 23, 8. skývu, kt. jsi snědl, v-iš
— 25,16. abys snad nasycen, ne-il ho 

Iz. 23,13. tak že i Assyrii v-il
Jon. 2,11. H. rozkázal rybě i v-ila Jonáše

Vyvrci.
1 M. 21,10. vyvrž děvku i syna jejího; Gal. 4, 30.
2 M. 34,24. v-hu národy od tváři tvé; 3 M. 18,24. 
Soud. 10,16. v-hše bohy cizí, sloužili H.
1 Kr. 14,10. v-hu ostatky domu Jeroboámova 
Př. 22,10. vyvrž posměvače, a odejdeť svada 
Ez. 11,18. v-hou všecky mrzkosti její z ní 
Dan. 4,29. tě lidé i z sebe v-hou, a se zvěří 
Mat. 17,19. proč jsme nemohli v.? Mk. 9, 28.
— 21,39. v-hli jej ven z vinice; Mk. 12, 8.
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Mk. 16, 9. z níž byl v-hl sedm ďáblů 
Luk. 6,22. v-hou jméno vaše jako zlé 
Jan 6,37. kdož ke mně přjde, nev-hu ven 
1 Koř. 5,13. vyvrztež toho zlého sami ze sebe 
Tit. 3,10. člověka kacíře vyvrž 
Zj. 3,16. v-hu tě z úst svých
— 11, 2. síň, kt. před chrámem, vyvrž ven

Vyvržen.
Dan. 4, 30. ze spolku lidi v. byl 
Mat. 5,13. než aby byla ven v-a
— 8,12. synové království v-i budou
— 9,33. a když v-o bylo ďábelství

Jan 12,31. kníže světa tohoto v-o bude ven
— 15, 6. v. bude ven jako ratolest

1 Kor. 5, 2. aby v. byl z prostředku vás
2 Tes. 2, 7. až by ten, kt. jej zdržuje, byl v.

Vyvržení.
3 M. 14, 43. rána vzrostla by v tom domě po v.

kamení
Vyvstati.

Soud. 9,35. v-al Abimelech i lid 
Ez. 26,16. v-nou ze stolic svých knížata 

Vyvýšen.
1 M. 49, 4. nebudeš v., protože jsi vstoupil 
ž. 12, 9. když takoví ničemní v-i bývají
— 27, 6. v-á bude hlava má nad nepřátely
— 46,11. v. budu mezi národy, v. na zemi
— 47,10. Bůh náramně v. j.
— 62, 5. jak by jej odstrčili, aby nebyl v.
— 71,19. spravedlnost tvá, Bože, v-a j.
— 89,25. ve jménu mém v. bude roh jeho
— 112, 9. roh jeho bude v. v slávě
— 113, 4. v-ť j. nade všecky národy H.
— 148,13. v-o j. jméno jeho samého

Iz. 2, 2. v-a nad pahrbky; Mich. 4, 1.
— 11. H. sám v. bude v ten den; 17. 5,16.
— 33,10. již v., již vyzdvižen budu
— 40, 4. každé údolí ať j. v-o
— 49,11. silnice mé v-y budou
— 52,13. služebník můj v. bude velmi 

Mich. 4, 1. hora H. bude v-a nad pahrbky 
Zach. 14,10. Jeruzalém v. jsa státi bude 
Mat. 11,23. Kafarnaum, kt. jsi až k nebi v-o

Vyvýšení.
1 M. 49, 4. jakž jsi poškvrnil, zmizelo v. tvé
2 Sam.22, 3. Bůh v. mé a útočiště mé
Job 13,12. hromadám bláta podobno v. vaše 
Iz. 13, 3. reků, veselících se z v. mého
— 33, 3. před v-ím tvým budou rozptýleni

Vyvýšenost.
1 M. 49, 3. v. důstojenství a v. síly
3 M. 26,19. potru v. síly vaší
Job 40, 5. ozdobiž se v-í a důstojnosti 
Ez. 30, 6. snížena bude v. síly jeho
— 33,28. přestane v. moci její 

Fil. 3, 8. pro v. známosti Krista J.
Vyvýšený.

2 M. 14, 8. s. Izraelští vyšli v ruce v-é
2 Sam. 7, 9. jako jméno v-ých na zemi 
Job 38,15. rámě v-é zlámáno bylo

Ž. 89,14. silná ruka tvá a v-á pravice tvá
— 97, 9. velice jsi v. nade všecky bohy
— 99, 2. v. j. nade všecky lidi
— 103,11. tak j. v-é milosrdenství jeho
— 138, 6. ač v. j. H., však na poníženého 

Iz. 2,12. den H. zástupů na každého v-ého
— 13. na všecky cedry v-é
— 14. na všecky pahrbky v-é
— 12, 4. že v-é j. jméno jeho
— 26,11. H.I ačkoli v-á je ruka tvá
— 57, 7. na hoře v-é stavíš lože své
— 15. takto dí ten důstojný a v.

Ez. 17,22. štípím na hoře vysoké a v-é
— 21,26. povyš, a v-ého poniž

2 Kor. 9,14. pro v-ou milost Boží
Vyvýšenější,

žid. 1, 4. čím v. nad ně jméno obdržel
Vyvýšiti.

1 Sam. 2,10. v-í roh pomazaného svého
1 Kr. 14, 7. poněvadž jsem tě v-il za vůdce 
Est. 3, 1. Asverus v-il Amana
— 5,11. jak ho v-il nad knížata

ž. 8, 2. jsi v-il slávu svou nad nebesa
— 28, 9. v-š je až na věky
— 30, 2. H., nebo jsi v-il mne
— 89, 43. v-il jsi pravici protivníků
— 91,14. v-ím jej, nebo poznal jméno mé 

Iz. 1, 2. syny jsem vychoval a v-il
— 14,13. nad hvězdy v-ím stolici svou

Vyvýšiti se. 
ž. 7, 7. v-š se proti vzteklostem nepřátel
— 57, 6. v-iž se nad nebesa; 12. 108, 6.
— 89,17. v spravedlnosti tvé v-í se
— 118,16. pravice H. v-ila se

Iz. 30,18. H. se v-í, aby se smiloval
— 33, 5. v-íť se H., nebo na výsosti přebývá 

Pláč 1, 9. neboť se v-il nepřítel
Mich. 5, 9. v-íť se ruka tvá nad tvými nepřátely 

Vyvyšování.
1 Par. 25, 5. všickni ti k v. moci

Vyvyšovati.
2 M. 15, 2. protož v. ho budu
1 Sam. 2, 8. z hnoje v-uje chudého; Ž. 113, 7.
2 Sam.22,47. ať je v-án Bůh, skála spaseni
— 49. nad povstávajícími v-uješ mne 

Job 5,11. žalostící v-uje spasením
— 36,24. pamětliv, abys v-al díla jeho 

ž. 18, 47. bude v-án Bůh spaseni mého
— 49. nad povstávající — v-ils mne
— 30, 2. v. tě budu, nebo jsi vyvýšil mne
— 34, 4. jméno jeho společně v-ujme
— 99, 5. v-ujte H., Boha našeho; 9.
— 118,28. v. tě budu; 145, 1.
— 139,20. marně v-ují nepřátely tvé 

Př. 4, 8. v-uj ji, a zvýšit tě
— 17,19. kdo v-uje ústa svá, hledá potření 

Iz. 25, 1. ty jsi Bůh můj, v. tě budu
Dan. 4,34. já Nabuchod. v-uji krále nebeského 

Vyvyšovati se.
2 M. 18,11. věcí, kt. se v-ali, on je převýšil
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Př. 18,12. před setřením v-uje se srdce
Iz. 42, 2. nebude křičeti, ani se v.
Ez. 28, 2. proto že se v-uje srdce tvé
— 31,14. aby se nev-alo žádné dříví

Sof. 3,11. nebudeš se více v. na hoře svatosti

Vyzáblost.
Iz. 10,16. pošle na vytylé jeho v.

Vyzdvihnouti (se).
1 M. 7,17. rozmnoženy vody, až i v-ly koráb
— 35,14. Jákob v-hl znamení pamětné

2 M. 26,30. v-eš příbytek; 40, 2. 17.
— 40, 8. v-eš síň vůkol

4 M. 1,51. v-ou jej Levitové
— 7, 1. když Mojžíš v-hl příbytek
— 9,15. dne, v kt. vyzdvižen j. příbytek
— 10,11. že se v-hl oblak z příbytku

Joz. 4, 9. Jozue v-hl 12 kamenů prostřed Jord. 
—■ 8,26. nespustil ruky své, kt. v-hl korouhev

2 Sam.18,18. Absolon v-hl sobě sloup
1 Kr. 14,14. v-eť H. krále nad Izraelem
— 16, 2. proto, že jsem tě v-hl z prachu 

Ezd. 9, 9. abychom v-li dům Boha našeho
2. 20, 6. ve jm. Boha našeho korouhve v-eme
— 27, 5. na skálu v-e mne
— 71,20. z propastí země zase mne v-eš
— 78, 5. H. j. v-hl svědectví v Jákobovi
— 92,11. můj roh v-eš jako jednorožcův
— 148,14. v-hl roh lidu svého

Iz. 5,26. v-e korouhev; 11, 12. (18, 3.)
— 13, 2. v-ěte korouhev; 62, 10. Jer. 4, 6.

6, 1. 51, 27.
— 49,22. k lidem v-u korouhev svou

Ez. 8, 3. v-hl mne Duch mezi nebe a zemi
Nah. 3, 3. jezdec v-e třpytící se meč
Zach. 5, 9. v-ly tu eíi mezi zemi a nebe
Luk. 1,69. v-hl nám roh spasení
Sk. 15,16. vzdělám stánek Davidův a v-u jej
Kol. 2,14. v-hl jej z prostředku
Zj. 6, 4. dáno j., aby pokoj v-hl ze země

Vyzdvihovati (se).
2 M. 20,23. nev-ujte ničeho ku poctě se mnou
4 M. 16, 3. pročež se v-ujete nad shromážděním
1 Sam. 2, 8. nuzného v-uje z prachu
2. 9,14. k t mne v-uješ z bran smrti
— 75, 5. nev-ujte rohů
— 6. nev-ujte proti Nejv. rohů svých
— 113, 7. H. v-uje z prachu nuzného 

Ez. 10,17. když se v-ali, v-ala se s nimi
Oz. 8, 4. knížata v-ují, k nimž já se neznám 
Mich. 3, 5. kdož by jim nic nedal, válku v-ují

Vyzdvižen.
2 M. 40,17. v. j. příbytek; 4 M. 9, 15.
1 Sam. 2, 1. v. j. roh můj v H.
Job 6, 2. bída má na váze aby v-a byla 
Iz. 18, 3. když bude korouhev v-a na horách 
Sk. 1, 9. Ježíš vzhůru v. j.

Vyzdvižený.
Př. 30,13. víčka jeho jsou v-á
Iz. 6, 1. Pána sedícího na trůnu v-ém

Vyznání.
5M. 17, 6. neb. zabit podlé v. svědka jednoho 
ftím. 10,10. ústy v. se děje k spaseni 
1 Tim. 6,12. vyznals dobré v.
— 13. osvědčil před Pilátem dobré v. 

žid. 3, 1. apoštola a nejvýš, kněze v. našeho
— 4,14. držmež to v.
— 10,23. držmež nepochybné v. naděje

Vyznati.
4 M. 5, 7. v-á hřích svůj, kt. učinil 
Joz. 7,19. dej chválu H. a v-ej se jemu 
ž. 32, 5. v-ám na sebe přestoupeni svá 
Mat. 7,23. tehdyť jim v-ám, že jsem vás nikdy
— 10,32. kdož v-á mne před lidmi; Luk. 12,8.

v-ámť i já jej před Otcem svým 
Luk. 12, 8. Syn člověka v-á jej před anděly 
Jan 1,20. v-al a nezapřel

a v-al, že já nejsem Kristus
— 9,22. kdož by ho koli v-al Kristem 

ftím. 10, 9. v-áš-li ústy svými Pána Ježíše
1 Tim. 6,12. v-als dobré vyznání před mnohými 
Zj. 3, 5. v-ámť jméno jeho před obličejem 

Vyznávání.
1 Par. 16, 4. postavil služebníky k v. H-a

Vyznávati.
3M. 16, 21. v. bude nad ním nepravosti
— 26,40. jestliže v. budou nepravost svou 

Ezd. 10, 1. modlil a v-al s pláčem
Neh. 9, 2. v-ali hříchy své i otců svých
ž. 38,19. že nepravosti své v-ám
— 42, 6. ještě v. jej budu; 12. 43, 5.

Př. 28,13. kdož je v-á a opouští, milosrd.
Dan. 9,20. ještě jsem mluvil a v-al hřích svůj
Mat. 3, 6. křtěni byli, v-ajice hříchy; Mk. 1,5.
Jan 12, 42. pro farizee nev-ali
Sk. 23, 8. ale farizeové obé to v-aji
ÍUm. 14,11. každý jazyk v. bude Boha
— 15, 9. v. tebe budu mezi pohany

1 Kor. 14,25. v-aje, že jistě Bůh j. mezi vámi
Fií. 2,11. každý jazyk aby v-al, že Ježíš
žid. 11,13. ti všickni v-ali, že jsou hosté a
1 Jan 1, 9. jestliže budeme v. hříchy své
— 4, 2. všeliký duch kt. v-á Jezukrista
— 3. kt. nev-á Jezukrista
— 15. kdož by v-al, že Ježíš j. Syn Boži

2 Jan 7. bludaři vyšli, kt. ney-aji Jezukrista

Vyznávati se.
Dan. 6,10. modlíval se a v-al se Bohu
— 9, 4. v-aje se, řekl jsem: Prosím

Sk. 19,18. mnozí z věřících přicházeli v-ajíce se 
Jak. 5,16. v-ejtež se jedni druhým z hříchů 

Vyzpytovati. 
ž. 139,23. v-uj mne Bože silný 

Vyzrálý.
5 M. 33,14. pro nejlepŠi úrody sluncem v-é

Vyzrazení.
1 Par. 12,17. pakli k v. mne nepřátelům* mým 

VyzrazovatL 
Iz. 16, 3. místa nemajícího nev-uj
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Mk. 13,11. když vás povedou, v-ujíce 
Vyzvěděti.

1 Sam.14, 38. v-ězte, kdo se dopustil hříchu
Vyzvídati,

Iz. 45,11. budoucí-liž na mně v. chcete? 
Vyžádati.

2 M. 12, 35. v-li od Egyptských klinotů 
1 Sam. 2,20. kteréhož jsi v-al na H.
Neh. 13, 6. v-án jsem na králi
Sk. 9, 2. v-al od něho listy do Damašku 

Vyždíti.
Soud. 6,38. stlačil rouno a vyžďal rosu z něho 

Vzácen.
Luk. 4,24. žádný prorok neni v. ve vlasti 

Vzácnost.
Job 13,12. v. vaše podobná je popelu 
Iz. 40, 6. všeliká v. jeho jako květ polní 

Vzácný.
1 Sam. 3, 1. řeč H. byla v-á v těch dnech
— 29, 6. ale před očima knížat nejsi v.
— 9. jsi v. před očima mýma jako anděl

2 Sam.16,23. rada Ach. byla tak v-á, jakoby 
1 Par. 17,17. jako na osobu člověka v-ého 
Est. 10, 3. Mardocheus byl v. u bratří svých 
Job 22, 8. ten, jehož osoba v-á, v ní seděl 
Ž. 45,10. dcery králů mezi v-ými tvými
— 52,11. jméno tvé v-é před oblíč. svátých 

Př. 15,26. čistých řeči (jsou) v-é Hospodinu 
Iz. 3, 5. postaví se chaterný proti v-ému
— 9,15. stařec a v. člověk j. hlava
— 62,12. slouti budeš městem v-ým 

Luk. 4,19. zvěstovati léto Páně v-é 
Sk. 5,34. Gamaliel, v. u všeho lidu 
Řím. 16, 7. jsou v-í u apoštolů
1 Kor. 8, 8. nečiníť nás pokrm v-ých Bohu
2 Kor. 8,12. v-á ne podle toho, čehož nemá 
Ef. 1, 6. v-é učinil v tom nejmilejším 
Fil. 4,18. vzav obět v-ou a libou Bohu
1 Tim. 2, 3. toť j. v-é před spasitelem naším
— 5, 4. to v-é před obličejem Božím

1 Petr 2, 5. obětí, v-ých Bohu skrze Jezukrista

Vzácnější.
2 Sam. 1,26. v. u mne byla milost tvá nežli žen 
Př. 12, 26. v. nad bližního svého spravedlivý
— 22, 1. v. j. jméno dobré než bohatství 

Luk. 14, 8. by snad v. než ty nebyl pozván

Vzat.
1 M. 2,23. nebo z muže v-a jest
— 40,15. kradmo jsem v. ze země židovské

1 Sam. 4,11. truhla Boží v-a; 17. 5, 1.
2Kr. 2, 9. žádej, co chceš, prvé než v. budu
Job 3,12. proč jsem v. byl na klín?
— 28, 2. železo z země v-o bývá

Jer. 50, 2. v. bude Babylon, zahanben Bél
— 24. v. budeš, než zvíš

Ez. 21,11. aby v ruku v. byl (meč)
Mat. 24,40. jeden v., a druhý; Luk. 17, 34. 36.
— 41. jedna bude v-a, druhá; Luk. 17,35. 

Mk. 16,19. Pán zhůru v. jest do nebe

Sk. 1, 2. až do toho dne, v němž vzhůru v. j.
— 11. Ježíš, kt. zhůru v. j. od vás
— 10,16. v-a j. zase ta nádoba do nebe
— 20, 9. Eutychus spadl a v. j. mrtvý

Vzátek.
Ž. 26,10. pravice jejich v-ů plná

Vzbuditi.
1 M. 38, 8. abys v-il símě bratru svému;

Mat. 22,24. Mk. 12,19. Luk. 20,28.
5 M. 18,15. proroka, jako já jsem, v-í tobě H. 

Sk. 3, 22. 7, 37.
— 18. proroka v-ím jim, jako jsi ty
—  25, 7. nechce příbuzný v. bratru jména 

Soud. 3, 9. v-il H. vysvoboditele; 15.
Rut 4, 5. abys v-il jméno mrtvého v dědictví
1 Sam. 2,35. v-ím sobě kněze věrného
— 26,19. jestliže tě H. v-il proti mně

2 Sam. 7,12. v-ím símě tvé po tobě; 1 Par. 17,11.
— 12,11. v-ím proti tobě zlé z domu tvého

1 Kr. 11,14. v-il H. protivníka Šalomounovi; 23.
2 Par. 21,16. v-il H. proti Jehor. ducha Filist.
— 24,20. když Duch Boží v-il Zachariáše
— 36,22. v-il H. ducha Cýrova; Ezd. 1, 1. 

Ezd. 1, 5. každý, číhož ducha v-il Bůh 
Job 3, 8. hotovi jsouce v. velryba
Iz. 10,26. v-í na něj H. zástupů bič
— 14, 9. peklo v-ilo pro tě mrtvé
— 41, 2. kdo v-il od východu spravedlivého?
— 25. v-ím od půlnoci, ten přitáhne
— 45,13. v-ím jej v spravedlnosti

Jer. 23, 5. v-ím David, výstřelek spravedlivý
— 30, 9. sloužiti budou králi, kt. jim v-ím 

Ez. 23,22. v-ím frejíře tvé proti tobě
— 34, 23. v-ím nad nimi pastýře jednoho
— 29. v-ím jim výstřelek k slávě
— 39, 2. když tě v-ím, abys přitáhl 

Dan. 2, 44. v-í Bůh nebeský království 
Joel 3, 7. v-ím je z toho místa, kamž jste 
Ag. 1,14. v-il H. ducha Zorobábele 
Zach. 9,13. v-ím syny tvé, ó Sióne!
— 11,16. já v-ím pastýře v této zemi

Mat. 3, 9. z kamení v. syny Abr.; Luk. 3, 8. 
Sk. 3,26. Bůh v-iv Syna svého Ježíše
— 13,22. Bůh v-il jim Davida krále
— 23. z jehož semene Bůh v-il spasitele
— 50. v-ili protivenství proti Pavlovi 

Řím. 9,17. proto jsem v-il tebe, abych na tobě
— 10, 7. to j. Krista z mrtvých v.
— 11,14. zda bych k záviděni v. mohl tělo mé

Vzbuzen.
2Kr. 23,26. v. byl hněv jeho proti Judovi 
Job 14,12. nebývájíť v-i lidé

Vzbuzovati.
Soud. 2,16. v-al H. soudce; 18.
Př. 10,12. nenávist v-uje sváry, ale láska
— 15, 1. řeč zpurná v-uje prchlivost
— 18. muž hněvivý v-uje sváry
— 28,25. vysokomyslný v-uje svár 

Jer. 29,15. v-alť nám H. proroky
Am. 2,11. v-al jsem ze synů vašich proroky
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Ab. 1, 3. vždy j., kdož svár a různici v-uje
2 Petr 3, 1. v-uji skrze napomínáni 

Vzbuzující.
Sk. 24, 5. v-ího různice mezi 2idy 

Vzdálen.
1 Sam.21, 5. jistě ženy v-y byly od nás 
Job 6,13. zdravý soud v. j. od mne?
2. 10, 5. soudové tvoji v-i jsou od něho 
Př. 15,29. v. j. Hospodin od bezbožných 
Pláč 1,16. že j. v. ode mne potěšitel
2 Kor. 5, 6. v tomto těle v-i jsme ode Pána
— 10,11. jacíž jsme v slovu, v-i jsouce 

Fil. 1,27. abych v. jsa, slyšel o vás
Kol. 2, 5. ačkoli v. jsem tělem, však duchem 

Vzdálení se.
Kaz. 3, 5. čas v. se od objímání 

Vzdálený.
5 M. 30,11. přikázáni toto není v-é od tebe 
Job 5, 4. v-iť jsou synové jeho od spasení 
2. 56, 1. o němé holubici v místech v-ých 
Kaz. 7,24. což v-é a hluboké j., kdo najiti

Vzdálí.
4M. 35, 4. podměsti v. budou ode zdi 
Luk. 24,13. v. od Jeruzaléma honů 60 
Sk. 1,12. v. cesty jednoho dne sobotního

Vzdálili.
Job 11,14. nepravost, vzdal ji od sebe
— 13,21. ruku vzdal ode mne
— 33,17. aby pýchu od muže v-il

2. 88,19. v-il jsi ode mne přítele a tovaryše 
Př. 4,24. zlost rtů vzdal od sebe
— 5, 8. vzdal od ní cestu svou
— 30, 8. slovo lživé vzdal ode mne 

Pláč 3,17. tak jsi v-il duši mou od pokoje
Vzdáliti se.

2. 22, 2. v-ils se od spaseni mého
— 55, 8. daleko bych se v-il
— 64, 9. v-i se jich každý, kdož by je viděl
— 119,150. kt. se od zákona tvého v-ili

Př. 22, 5. kdož ostříhá duše své, v-í se od 
Kaz. 7,23. ale moudrost v-la se ode mne 
Iz. 19, 6. v-í se řeky, opadnou a vyschnou 
Dan. 4,11. nechať se v-í zvěř od něho 
Luk. 22,41. sám v-iv se od nich 

Vzdalovati se.
Job 30,10. v-uji se mne, a na tvář mou 
2. 22,12. nev-ujž se ode mne; 20. 35, 22.

38, 22. 71, 12.
— 73,27. kt. se v-ují tebe, zahynou

Př. 19, 7. čím více přátelé v-ují se od něho! 
Ez. 44,10. Levitové, kt. se v-ali ode mne

Vzdáti*
1 Par. 16,28. v-ejte H. slávu; 2. 29, 2.
— 29. v-ejte H. čest jména jeho; 96, 8.

2. 29, 1. v-ejte velikomocni, v-ejte čest
— 96, 7. v-ejte čeledi národů, v-ejte čest

1 Kor. 15,24. když v-á království Bohu a Otci
Vzdávati.

2. 27, 6. chvály v. budu H.

Vzdechnouti.
Mk. 7,34. v-chl a řekl jemu: Efata!
— 8,12. on v-ch duchem svým, dí

Vzdělán.
4M. 21,27. aby bylo v-o město Seonovo 
Job 22,23. navrátíš-li se k Všemoh., v. budeš 
Př. 24, 3. moudrostí v. bývá dům 
Jer. 12,16. v-i budou u prostřed lidu
— 30,18. budeť zase v-o město
— 31, 4. v-a budeš, panno Izraelská 

Ez. 36,33. v-y budou pustiny
Dan. 9,25. zase v-a bude ulice a přikopá 

Vzdělání, 
ftím. 14,19. ku pokoji a k v. společnému
— 15, 2. bližnímu se lib k dobrému pro v.

1 Kor. 3, 9. Boží rolí, Boži v. jste
— 14, 3. lidem mluví v., i napomínání
— 12. abyste se k v. církve rozhojnili
— 26. všecko to budiž k v.

2 Kor. 10, 8. mocí, kt. nám dal Pán k v.; 13, 10.
— 12,19. a to všecko k vašemu v.

Ef. 4,12. pro v. těla Kristova
— 16. vzrůst k v. svému v lásce
— 29. jestli jaká dobrá k v. užitečnému 

1 Tim. 1, 4. hádky více nežli v. Boží

Vzdělaný.
Ef. 2,20. v-í na základ apoštolský 
Kol. 2, 7. vkořenění a v-í na něm
— 19. tělo po kloubích a svazích v-é

Vzdělati.
1 M. 2,22. z toho žebra v-al H. Bůh ženu
— 8,20. vzdělal Noé oltář Hospodinu; 12, 7.

8. 13, 4. 18. (22, 9.) 26, 25. 35, 7. 
2M. 1,21. že se bály Boha, v-al jim domy
3 M. 26,11. v-ám příbytek svůj u prostřed vás
4 M. 32,16. stáje stádům svým zde v-áme
— 34. v-ali synové Gád, Dibon, Atarot 

5M. 25, 9. kt. by nechtěl v. domu bratra 
Joz. 22,10. v-ali synové Rubenovi oltář
Rut 4,11. Ráchel a Lía v-aly dům Izraelský
1 Sam. 2,35. vzbudím kněze a v-ám jemu dům
— 25,28. v-á H. pánu mému dům stálý

2 Sam. 7,24. v-al jsi sobě lid svůj Izraelský
— 24,18. v-ej oltář na humně; 1 Par. 21, 18.

1 Kr. 12,31. (Jeroboám) v-al dům výsosti
— 16,24. jméno města, kt. v-al, Samaří
— 32. v-al oltář Bálovi v chrámě Bál.
— 22,39. všecka města, kt. Achab v-al 

2Kr. 14, 22. Azariáš v-al Elat a dobyl ho
2 Par. 14, 6. Aza v-al města hrazená v Judstvu
— 26, 2. Uziáš j. v-al Elot
— 9. v-al Uziáš věže v Jeruzalémě 

Job 6,25. co v-á obviňováni vaše?
2. 51,20. v-ej zdi Jeruzalémské
— 68,29. potvrdiž, což jsi mezi námi v-al
— 69,36. zachová Sión a v-á města Judská
— 89, 5. v-ám od národu do národu trůn tv.
— 102,17. když by H. v-al Sión

Iz. 22,11. toho, kdo jej v-al, neviděli jste
— 23,13. v-ali paláce země Kaldejské
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Joel 1,18. aj, jak v-á dobytek 
2 Koř. 5, 2. pročež i v tomto (stánku) v-áme 
Jak. 5, 9. nev-ejtěž jedni proti druhým 

Vzebrati.
1 M. 34,27. synové Jákobovi v-ali město
1 Sam. 17,53. v-ali tábor jejich
2 Kr. 7,16. lid v-al leženi Syrské
Iz. 10,13. poklady jejich jsem v-al 

Vzejiti.
1 M. 32, 31. vzešlo mu slunce, když pom. Fanuel 
5M. 33, 2. H. vzešel jim ze Seir
ž. 38, 5. nepravosti mé vzešly nad hlavu 
Iz. 5,24. květ jejich jako prach vzejde
— 34, 3. z těl mrtvých jejich vzejde smrad
— 60, 1. sláva H. vzešla nad tebou
—  2. ale nad tebou vzejde H.
— 3. v blesku, jenž vzejde nad tebou 

Dan. 8,23. na vrch v-dou nešlechetníci 
Mal. 4, 2. vám vzejde slunce spravedlnosti 
Mat. 4,16. v jstínu smrti světlo vzešlo
— 13, 5. rychle vzešlá, že neměla hlubokosti
—  6. když slunce vzešlo, vyhořela

Mk. 4, 5. hned vzešlo, že nemělo hlubokosti
— 27. semeno by vzešlo a zrostlo
— 16, 2. přišly k hrobu, an již slunce vzešlo 

Luk. 8, 8. když vzešlo, učinilo užitek stý
2 Petr 1,19. až by dennice vzešla v srdcích

Vzeptati se.
5M. 32, 7. v-ej se otce svého a oznámí tobě 
1 Kr. 22, 5. v-ej se dnes na slovo H.;

2 Par. 18, 4.
Job 8, 8. v-ej se věku starého 
Mat. 10,11. v-ejte se, kdo by v něm hodný byl 

Vzešlý.
Luk. 8, 6. símě v-é uvadlo, že nemělo vláhy 
Jak. 1,11. slunce v-é s horkosti usušilo 

Vzetí.
Luk. 9, 51. se doplnili dnové v. jeho zhůru 
Fil. 4,15. se strany dání a v.

Vzezření.
1 M. 39, 6. byl Jozef krásného v.
1 Sam.16,12. byl krásných očí a libého v.
2 Sam.ll, 2. byla v. velmi krásného
—  14,27. Támar byla žena v. krásného 

Pláč 4, 8. v. jejich temnější j. než černost

Vzezříti.
Ž. 31, 8. že jsi v-el na mé trápení 
Mk. 7,34. vzezřev k nebi, vzdechl 
Luk. 1,48. že v-el na ponížení děvky své

Vzhledat!.
1 M. 39, 7. v-ala žena pána jeho na Jozefa 
Jan 13,22. učedlníci v-ali na sebe vespolek

Vzhlédnouti.
1 M. 4, 4. v-dl na Ábele a na obět jeho
—  5. na Kaina a na oběť jeho nev-dl 

2M. 2,24. v-dl Bůh na syny Izraelské
4 M. 21, 9. když v-dl na hada měděného
1 Sam. 1,11. jestliže v-eš na trápeni děvky své 
ž. 13, 4. v-i, vyslyš mne

Iz. 29, 3. v-ám proti tobě šance; Ez. 26, 8.
— 58,12. v-ají pustiny starodávní; 61, 4.
— 66, 1. kdež ten dům bude, kt. mi v-áte? 

Jer. 7, 31. v-ali výsosti Tofet
— 18, 9. že je v okamžení v-ám a vštípím
— 19, 5. v-ali výsosti Bálovi
— 31,28. tak se snažím, abych je v-al
— 42,10. zajisté že v-ám vás a nezkazím 

Ez. 4, 2. v-aje na ní šance
Am. 9,11. zdvihnu stánek Davidův a v-ám jej
Mat. 16,18. na téť skále v-ám církev svou
— 21, 33. byl jeden hospodář, kt. v-al vinici 

Jan 2,19. ve třech dnech zase v-ám jej
— 20. ty ve třech dnech v-áš jej 

Sk. 15,16. v-ám zase stánek Davidův
zbořeniny jeho zase v-ám

— 20,32. kt. mocen j. v.
Ef. 2,15. oboje v-al v jednoho nového čl.
žid. 8, 2. prav. stánku, kt. Pán v-al a ne čl.

Vzdělavatel.
Iz. 58,12. slouti budeš v. zbořeniny 

VzdělávatL
Ž. 28, 5. podvrátí je a nebude jich v.
Př. 14, 1. moudrá žena v-á dům svůj
Jer. 31, 4. ještě vždy v. tě budu
Ez. 36,10. budou se pustiny v.
Oz. 10, 1. čím lepší země, více v-á obrazy
Mat. 23,29. v-áte hroby proroků; Luk. 11, 47.
— 27, 40. rušíš a ve 3 dnech v-áš; Mk. 15, 29. 

Luk. 11,48. vy pak v-áte hroby jejich
1 Kor. 8, 1. ale láska v-á
— 10,23. ale ne všecko v-á
— 14, 4. kdož prorokuje, církev v-á

Gal. 2,18. to, což jsem zbořil, opět zase v.
1 Tes. 5,11. v-ejte jeden druhého, jakož i činíte

Vzdělávati se.
2 Sam.23, 5. že nic tak v. se nebude
Ž. 89, 3. na věky milosrdenství v. se bude 
Mal. 3,15. kt. páší bezbožnost, v-ají se 
Sk. 9, 31. měli pokoj, v-ajíce se
1 Kor. 14, 4. cizím jazykem sám sebe v-á
— 5. aby se v-ala církev
— 17. jiný se nev-á

Ef. 2,22. v-áte se v příbytek Boží v Duchu
1 Petr 2, 5. v-ejte se v dům duchovní 
Juda 20. v-ajíce se na té nejsvětějši víře

Vzdychání.
Job 3,24. před pokrmem mým v. mé přichází 
Ž. 38,10. v. mé není před tebou skryto
— 102, 21. aby vyslyšel v. vězňů

Pláč 3,56. nezacpávejž ucha před v-ím mým 
Sk. 7, 34. v. jejich uslyšel jsem

Vzdychati.
Př. 29, 2. když panuje bezbožník, v-á lid 
Pláč 1, 4. kněží jeho v-ají
— 11. v-ajíce hledají chleba
— 21. slýchá jít, že já v-ám

Ez. 9, 4. znamenej muže ty, kt. v-aji
— 21, 6. synu člověčí, v-ej

s hořekováním v-ej
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Ž. 69,17. v-iz na mne
Mat. 14,19. Ježíš vzhléd v nebe, požehnal
Luk. 9,16. Ježíš v-dl v nebe a dobrořečil
— 38. mistře, v-i na syna mého

Jak. 1,25. kdož by se v-dl v dokonalý zákon

Vzhůru.
2 M. 17,11. dokudž Mojžíš v. držel ruce své 
Ez. 1,19. když se vznášela zvířata v.

Vzcházející.
Soud. 5,31. jako slunce v. v síle své

Vzcházet!.
1 M. 2, 5. všeliké byliny, prvé než v-ela
— 19,23. slunce v-elo nad zemi, když Lot
— 41, 6. 7 klasů tenkých v-elo za nimi 

Ž. 112, 4. v-í ve tmách světlo upřímým 
Luk. 12, 54. když vídáte oblak, an v-í od západu

Vzchoditi.
Mat. 5, 45. slunci velí v. na dobré i na zlé

Vzíti.
2 Sam. 12, 4. líto mu bylo v. z ovcí svých
2 Kr. 2, 1. když měl již H. v. Eliáše do nebe 
Mat. 5, 40. kdož chce sukni tvou v.
— 15,26. není sluš. v. chléb dětem; Mk. 7,27.
— 16, 5. zapomenuli v. chleba; Mk. 8, 14. 

Jan 3,27. nemůžť člověk v. ničeho
— 10,18. mám moc zase v. ji 

2Kor. 11, 32. chtěje mne do vězení v.
Ef. 6, 8. odplatu v. má ode Pána
Kol. 3,24. ode Pána v. máte odplatu dědictví 
Žid. 11, 8. na to místo, kt. měl v. za dědictví 
Jak. 1, 7. by co v. měl ode Pána 
Zj. 5, 9. hoden jsi v. tu knihu
— ’ 12. hodenť jest Beránek v. moc

Vezmu —  vezma —  vezmi!
1 M. 14,21. dej mi lid, a zboží vezmi sobě
— 23. nevezmu od niti až do řeménka
— 23,13. stříbro za pole vezmi ode mne
— 24,37. nevezmeš manželky ze dcer K.
— 27, 9. vezmi dva kozelce výborné »
— 42,16. ať vezma přivede bratra vašeho
— 43,13. bratra svého také vezměte

2 M. 2, 9. vezmi toto dítě, a odchovej mi je
— 4,17. hůl tuto vezmeš v ruku svou
— 12, 5. kteréhož z ovcí aneb z koz vezmete 

3M. 2, 9. vezma kněz z oběti té pamětné
— 6,15. vezme hrst bělné mouky
— 20,17. kdož by koli vezma sestru sv. viděl
— 21, 7. ženy nevěstky nevezmou

4 M. 3,41. vezmeš mi Levity místo prvor.; 45.
— 35, 31. nevezmete výplaty za vražedlníka

5 M. 13,17. nev-eš ničehož z věcí proklatých
— 22, 6. nevezmeš matky s mladými; 7.

31, 26. vezměte tu knihu zákona a vložte
Joz. 4, 3. vezměte z Jordánu 12 kamenů
— 5. vezměte sobě každý kámen jeden

1 Sam. 2,16. vezmeš sobě, čehož žádá duše
jestliže nedáš, moci vezmu

— 6,21. přijďte, vezměte ji k sobě; 7, 1.
— 23, 9. vezmi na se efod

2 Sam.12,28. polož se proti městu a vezmi je
— 19,30. třebas nechť všecko vezme

1 Kr. 19, 4. vezmi duši mou; Jon. 4, 3.
2Kr. 4,36. řekl jí: Vezmiž syna svého
— 6, 7. řekl: Vezmi ji (sekeru) sobě
— 13,16. vezmi v ruku svou lučiště
— 20, 7. vezměte hrudu suchých fíků 

Ezd. 5,15. nádoby tyto vezma, odejdi 
ž. 35, 3. vezmi i kopí a vyjdi vstříc
—- 49,18. při smrti ničeho nevezme
— 50, 9. nevezmuť z domu tvého volka
— 109, 8. úřad jeho vezmi jiný
— 116,13. kalich mnohého spasení vezmu 

Př. 20,16. vezmi roucho toho, kt. slíbil; 27,13. 
Jer. 13, 6. vezmi odtud ten pás
Ez. 5, 1. vezmi sobě nůž ostrý, totiž břitvu 

potom vezma sobě váhu
— 37,19. aj, já vezmu dřevo Jozefovo
— 21. vezmu syny Izr. z národů těch

Oz. 14, 2. vezměte s sebou slova a obraťte se 
Am. 4, 2. dnové, v nichž vezme vás na háky 
Zach. 3, 4. vezměte roucho to zmazané s něho 
Mat. 2,13. vezmi děťátko i matku jeho; 20.
— 9, 6. vezmi na sebe lože své
— 11,29. vezměte jho mé na se
— 12, 45. vezme s sebou 7 jiných duchů
— 16,24. vezmi kříž svůj a; Mk. 8, 34.
— 19,29. stokrát více vezme
— 20,14. vezmiž, což tvého jest, a jdi
— 21,22. všecko, věříce, vezmete
— 26,26. vezměte, jezte: to jest tělo mé;

Mk. 14, 22. 1 Iíor. 11, 24.
Mk. 2, 9. vezmi lože své a chod; 11. Jan 5, 

8. 12.
10,21. následuj mne, vezma kříž

— 11,24. věřte, že vezmete, a staneť se
— 12, 40. tiť vezmou soud těžší

Luk. 5,24. vezma lože své, jdi do domu svého
— 19,24. vezměte od něho tu hřivnu
— 20, 47. tiť vezmou těžší odsouzeni

Jan 16,14. z mého vezme a zvěstuje vám; 15.
— 24. prostež, a vezmete, aby radost
— 18,31. vezměte vy jej a fcuďte ho; 19, 6.
— 19,15. vezmi, vezmi, ukřižuj jej!

Sk. 1, 20. biskupství jeho vezmi jiný
— 3, 5. naděje se, že něco vezme od nich
— 10,43. odpuštění hříchů vezme

1 Kor. 3, 8. odplatu vezme podle své práce; 14.
— 6,15. vezma údy Kristovy, učiním je 

Ef. 6,13. vezměte celé oděni Boží
16. vezmouce štít víry

— 17. lebku také spaseni vezměte 
Kol. 3,25. odměnu své nepravosti vezme
2 Tím. 4,11. Marka vezmi s sebou 
Jak. 1,12. vezme korunu života
— 5,10. ku příkladu vezměte proroky

1 Petr 5, 4. vezmete neuvadlou korunu slávy 
Zj. 10, 8. vezmi tu knížku otevřenou; 10.
— 9. vezmi a požři ji
— 14, 9. vezme-li znamení její na čelo
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Vzal, vzala, vzalo atd. 
Vzav, vzavši, vzavše.

1 M. 3, 6. žena v-la z ovoce jeho a jedla
— 22. aby nevzal ze stromu života
— 5,24. nebyl více vidin, nebo vzal ho B.
— 18, 7. vzav tele mladé a dobré
— 8. vzav másla a mléka, položil
— 22,10. vzal meč, aby zabil syna
— 31, 45. Jákob vzal kámen a postavil
— 33,11. takž ho přinutil, a on vzal

2 M. 2, 3. vzala mu ošitku z sítí
— 24, 7. vzav knihu smlouvy, četl
— 33, 4. aniž vzal kdo okrasy své na sebe

3 M. 8, 28. vzav z rukou jejich, pálil to
— 20, 21. kdož by vzal manželku bratra svého

4 M. 21, 24. vzal v dědictví zemi jeho
— 26. vzal králi Moab. všecku zemi
— 32. Jázer vzali i s městečky jeho
— 23, 7. vzav před sebe přísloví své; 18.
— 24, 3. vzav podobenství své, dí; 15—23.
— 34,15. vzali dědictví své před Jordánem

5 M. 2, 34. vzali jsme všecka města jeho
— 4, 20. vás vzal H. a vyvedl z peci želez.
— 9, 9. abych vzal dsky kamenné
— 20, 7. aby někdo jiný nevzal jí
— 19. dobývaje města, abys je vzal
— 24,19. nenavrátíš se, abys jej vzal (snop) 

Joz. 6, 20. vzali Jericho
— 8,19. vzali Hai
— 10, 35. vzali Eglon toho dne
— 13, 8. (dvě a půl) pokolení vzali díl svůj
— 24, 26. Jozue vzav kámen veliký 

Soud. 16,12. vzala Dalila provazy nové
— 31. vzavše Samsona, pochovali jej
— 18,24. bohy mé vzali jste i kněze

1 Sam. 5, 1. Filistinští vzali truhlu Boží
— 12, 3. vzal-li jsem čího vola, aneb osla

vzal-li jsem od koho úplatek
— 17, 54. vzav hlavu toho Filistinského
— 19,13. vzala Míkol obraz a vložila

2 Sam. 2, 32. vzavše Azaele, pohřbili jej
— 4, 4. vzavši ho chůva jeho, utíkala
— 5, 7. vzal David hrad Sión; 1 Par. 11, 5.
— 6, 3. vzavše truhlu z domu Abinadab.
— 12, 4. vzav ovečku toho chudého člov.
— 26. Joáb vzal město královské

1 Kr. 8, 3. vzali kněží truhlu; 2 Par. 5, 4.
2 Kr. 4, 1. aby vzal dva syny mé za služebn.
— 18,10. vzali Samaří léta třetího
— 19,14. vzav list z ruky poslů; Iz. 37, 14.
— 24,12. Joachina vzal král Babylonský

1 Par. 10, 9. vzali hlavu Saulovu i odění jeho
2 Par. 13,19. Abiáš vzal města: Bethel i vsi
— 28,18. Filistinští vzali Betsemes a
— 36, 3. vzal jej král Eg. z Jeruzaléma 

Neh. 2, 1. vzav víno, podal jsem ho králi 
Est. 2, 7. Esteru vzal sobě za dceru
— 4, 1. Mardocheus vzal na sebe žíni
— 4. poslala, aby vzali žíni od něho 

Job 2, 8. vzal střepinu, aby se jí drbal
— 34,14. kdyby duši jeho k sobě vzal

Ž. 68,19. vzal jsi dary pro lidi
— 106, 40. v ošklivost vzal dědictví své
— 139, 9. vzal-li bych křídla záře jitřní 

Kaz. 5,15. aniž odnáší, což by vzal v ruku 
Pis. 5, 7. vzali i rouchu mou se mne strážní 
Iz. 40, 2. vzal dvojnásobně za hříchy své
— 53, 4. on nemoci naše vzal

Jer. 36, 21. poslal král, aby vzal tu knihu
Kz. 3,14. duch odnesl mne a vzal mne
— 8, 3. vzal mne za kštici hlavy mé 

Ani. 7,15. mne vzal, když js. chodil za stádem 
Zach. 11,10. vzav hůl utěšení posekal jsem
— 13. vzav 30 stříbrných, uvrhl jsem je 

Mat. 2, 14. vzal děťátko i matku jeho; 21.
— 6,16. vzaliť jsou odplatu svou
— 8,17. onť vzal na se mdloby naše
— 10, 8. darmo jste vzali
— 14,19. vzav 5 chlebů; Mk. 6, 41. Luk. 9,16.
— 15, 33. kde bychom vzali tolik chleba?
— 16, 7. nevzali jsme chleba
— 20, 9. vzali jedenkaždý po penízi
— 24,17. nesest., aby něco vzal; Mk. 13, 15.
— 25, 1. vzavše lampy své, vyšly proti ž.
— 3. bláznivé vzavše lampy své, nevzaly
— 16. kt. vzal pět hřiven, těžel jimi
— 27. byl bych vzal, což j. mého
— .26,26. vzav Ježíš chléb, a dobrořečiv;

Mk. 14, 22. Luk. 22, 19. 24, 30.
1 Kor. 11, 23.

— 27. vzav kalich a díky činiv, dal;
Mk. 14, 23. Luk. 22, 17.

— 27, 9. vzali 30 stříbrných, mzdu ceněného
— 24. Pilát vzav vodu, umyl ruce 

Mk. 3,21. příbuzní přišli, aby jej vzali
5, 41. vzav ruku děvečky, řekl jí

— 8, 6. vzav těch 7 chlebů, díky učiniv
— 20. kolik jste košů drobtů vzali?

Luk. 2, 28. tedy on vzal jej na lokty své
— 5,25. vzal, na čemž ležel, i odšel
— 6,34. půjčují, aby tolikéž zase vzali
— 9, 28. vzav s sebou Petra, Jakuba a Jana
— 47. Ježíš vzav dítě, postavil je
— 16, 25. žes ty vzal dobré věci v životě
— 18, 30. aby nevzal v tomto času mnoh. více
— 19,23. byl bych je vzal i s užitky
— 24, 43. vzav, pojedl před nimi 

Jan 1,16. z plnosti jeho vzali jsme
— 10,17. abych ji zase vzal
— 18. to přikázaní vzal jsem od Otce
— 12, 3. vzavši libru masti drahé
— 13, 30. vzav skývu chleba, hned vyšel
— 17,15. neprosímť, abys je vzal ze světa
— 19, 40. tedy vzali tělo Ježíšovo
— 20, 2. vzali Pána z hrobu a nevíme, kde
— 13. vzali Pána mého
— 15. vzal-lis ty jej, pověz mi 

Sk. 1, 9. oblak vzal jej od očí jejich
— 2,23. toho vzavše, zamordovali jste
— 5, 6. mládenci vzali jej a pochovali
— 7, 21. vzala jej dcera Faraonova
— 53. vzali zákon působením andělským
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Sk. 26,18. aby hříchů odpuštění vzali
— 27, 35. vzav chléb, díky vzdával Bohu 

Řím. 7, 8. příčinu vzav hřích skrze přikázaní 
1 Koř. 4, 7. co máš, ježto bys nevzal?

když jsi vzal, jako bys nevzal?
— 9, 25. aby porušitelnou korunu vzali
— 15, 3. vydal jsem vám, což jsem i vzal 

Žid. 8, 9. když jsem je vzal za ruku
1 Petr 4,10. jedenkaždý jakž vzal dar
1 Jan 2,27. pomazání, kt. jste vzali od něho
2 Jan 8. odplatu plnou abychom vzali 
Zj. 3,11. aby žádný nevzal koruny tvé
— 5, 7. vzal tu knihu z pravice toho

Vzkázati.
2 Sam.15, 36. po nichž mi v-žete
Mat. 26,18. v-alť mistr: čas můj blízko j.

Vzkazovali.
4 M. 20,14. totoť v-uje bratr tvůj Izrael 
Luk. 22,11. V-uje tobě mistr: Kde jest síň 
Sk. 15,23. bratřím z pohanů pozdravení v-ují

Vzkládání.
Mat. 19,15. po v. na ně rukou odebral se 
Sk. 8,18. skrze v. rukou apoŠtolsk. dává se
1 Tim. 4,14. se v-ím rukou starších
2 Tim. 1, 6. dar Boží, kt. dán skrze v. rukou 
žid. 6, 1. 2. ne opět zakládajíce — v. rukou

Vzkládati.
4 M. 12,11. nev-ej na nás hřích ten 
5M. 26, 6. v-ajíce na nás službu těžkou
1 Sam. 6, 7. na kt. jha nebylo v-o 
Job 34,23. aniž v-á na koho vice 
Mat. 19,13. aby na ně ruce v-al
— 23, 4. břemena těžká v-ají na ramena 

Mk. 6, 5. málo nemocných, v-aje na ně ruce
— 10,16. v-aje na ně ruce, požehnání dával 

Sk. 6, 6. apoštolé v-ali na ně ruce
— 8,17. tehdy v-ali na ně ruce; 13, 3.
— 9,12. an jde a v-á naň ruku
— 15,10. v-ajíce na hrdlo učedlníků jho
— 28. žádného více na nás břemene nev.
— 19, 6. když v-al na tyto ruce Pavel

1 Tim. 5, 22. nev-ej rukou rychle na žádného
Vzkřísiti.

2 Sam.12,23. zdaliž budu moci zase je v.?
2 Kr. 8, 1. k ženě té, jejíhož byl syna v-il
Oz. 6, 2. dne třetího v-í nás
Jan 6, 39. abych v-il to nejposlednější den
— 40. jáť jej v-ím v den nejposl.; 44. 54.
— 12, 1. Lazar, jehož v-il z mrtvých; 9. 17.
— 9. kteréhož byl v-il z mrtvých

Sk. 2, 24. Ježíše Bůh v-il; 5, 30. 10, 40.13, 30.
— 32. toho Ježíše v-il Bůh
— 3,15. kt. Bůh v-il z mrtvých; 4, 10. 13, 37.
— 13,32. Bůh naplnil zaslíbení, v-iv Ježíše
— 34. že Ježíše z mrtvých v-il 

Řím. 4,24. kt. v-il Ježíše, Pána našeho
— 8,11. kt. v-il Ježíše ž mrtvých

kt. v-il Krista z mrtvých
— 10, 9. uvěříš-li, že jej Bůh v-il z mrtvých

1 Kor. 6,14. Bůh i Pána v-il i nás v-í

1 Kor. 15,15. svědectví, že v-il z mrtvých Krista
k t nev-il, jestliže mrtví nevstávají

2 Kor. 4,14. ten, kt. v-il Pána Ježíše
i nás skrze Ježíše v-í a postaví 

Gal. 1, 1. kt. jej v-il z mrtvých; 1 Petr 1, 21. 
Ef. 1,20. kt. dokázal na Kristu, v-iv jej
— 2, 4. 6. Bůh nás spolu s Kristem v-il 

Kol. 2,12. kt. v-il Krista z mrtvých
1 Tes. 1,10. očekávali Syna jeho, kt. v-il 
žid. 11,19. mocen Bůh i z mrtvých v.
— 13,20. velikého pastýře ovcí v-il z mrtv.

Vzkříšení.
Mat. 22,28. při v. kterého z těch 7 bude žena? 

Mk. 12, 23. Luk. 20, 33.
— 30. při v. nebudou se ženiti ani
— 31. o v. mrtvých zdaliž jste nečtli
— 27, 53. vyšedše z hrobů po v. jeho 

Luk. 14,14. odplaceno při v. spravedlivých
— 20,27. saduceové odpírají býti v.
— 36. synové B., poněvadž jsou synové v. 

Jan 5, 29. půjdou na v. života
kt. zlé věci činili, na v. soudu

— 11,24. že vstane při v. v den nejposled.
— 25. já jsem v. i život

Sk. 1,22. svědkem spolu s námi v. jeho
— 2, 31. prorok mluvil o v. Kristovu
— 4, 2. zvěstovali v. z mrtvých
— 33. vydávali svědectví o v. Pána Ježíše
— 17, 31. slouže k víře v-ím jeho z mrtvých
— 32. uslyševše o v. z mrtvých, někteří
— 23, 8. saduceové praví, že není v.
— 24,15. naději v Bohu, že bude v.
— 21. pro v. z mrtvých k soudu potažen 

Řím. 6, 5. jemu připodobněni i v-ím budeme
1 Kor. 15,21. skrze člověka i v. z mrtvých
— 42. takť bude i v. z mrtvých

Fil. 3,10. abych poznal jej a moc v. jeho
— 11. zda bych přišel k v. z mrtvých

2 Tim. 2,18. pravíce, že by se již stalo v. 
žid. 6, 2. křtův učení, v. z mrtvých
— 11, 35. aby lepšího dosáhli v.

1 Petr 1, 3. skrze v. J. Kr. z mrtvých; 3, 21. 
Zj. 20, 5. toť j. první v.
— 6. kdož má díl v prvním v.

Vzkříšený.
Mk. 16,14. že těm, kt. jej viděli v-ého, nevěřili 
Žid. 11,19. jej jako z mrtvých v-ého přijal
— 35. ženy přijímaly mrtvé své v-é

Vzložiti.
2 M. 7, 4. v-ím ruku svou na Egypt
5 M. 7,15. zlé nemoci; nev-iť jich na tebe 

v-í je na všecky, kt. tě nenávidí
1 Kr. 12, 9. břemene, kt. v-il otec tvůj na nás; 
2Kr. 18,14. cožkoli na mne v-íš, ponesu
2 Par. 10,11. otec m. těžké břímě v-il na vás 
Neh. 5,18. těžká poroba v-ena byla na lid
Iz. 53, 5. kázeň pokoje našeho na něj v-ena 
Ez. 23, 49. v-a bude na vás nešlechetnost vaše 
Sof. 3,18. břímě pohanění, v-é na tebe 
Mk. 7, 32. aby na něj ruku v-il
— 8, 25. opět v-il ruce na oči jeho
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Sk. 8,19. na kohož bych koli v-il ruce
— 28, 8. Pavel v-il na něj ruce, a uzdr. jej 

Zj. 2, 24. nev-ímť na vás jiného břemene
Vznášeti se.

1 M. 1, 2. Duch Boží v-el se nad vodami
4 M. 9,21. jakž v-el se oblak; 22.
5 M. 33,26. kt. se v-í na nebesích ku pomoci 
Joz. 8, 21. že se v-í dým města
Job 37,15. znáš-li, jak se v-ejí oblakové?
— 39, 27. k rozkazu tvému zhůru se v-í o.? 

ž. 68, 5. vyrovnejte cestu tomu, kt. se v-í
— 34. l*t. se v-í nad nebem nebes
— 104, 3. v-í se na peří větrovém
— 107, 26. v-ejí se k nebi, sestupují do prop. 

Iz. 40, 31. v-ejí se peřím jako orlice
Ez. 1,19. když se v-ela zvířata vzhůru; 20. 21.

10,16. když v-eli křídla svá; 11, 22. 
Vznesen, vznesen býti.

2 Par. 32,23. Ezechiáš v. je u všech národů 
Iz. 52,13. v. a zveleben bude velmi
Jer. 51, 9. soud jeho v. j. až k oblakům 

Vznésti.
1 M. 7,17. vody v-ly koráb od země
2 M. 18,22. což bude většího, v-ou na tebe 
5 M. 1,17. věc nesnadnou v-ete na mne
ž. 10,12. Bože silný, v-s ruku svou 
Ez. 11, 1. v-sl mne duch; 24.

Vznésti se.
4 M. 9, 21. když oblak v jitře se v-sl 
Soud. 13,20. v-sLse anděl H. s oltáře 
Ez. 10,19. jakž v-li se od země
Dan. 4,19. velikost tvá v-la se až k nebi 

Vznešený.
Oz. 13, 1. Efraim v. byl v Izraeli 

Vznešenější.
Job 1, 3. byl v. nade všecky lidi 

Vzniknouti.
Mk. 4,17. když v-e soužení a protivenství 
Jan 3, 25. v-la otázka mezi učedlníky 
Sk. 15, 39. v-kl mezi nimi tuhý odpor 

Vznítí.
1 Sam. 4, 5. s velikým plésáním, až země v-ěla 
Ž. 77,19. v-ělo hřímání tvé po obloze 

Vzpomenouti.
Kaz. 9,15. žádný nev-ul na muže toho 

Vzrusti.
1 M. 26,13. prospíval, až i vzrostl velmi
— 22. uprostranil nám H. a vzrostli jsme
— 30, 43. v-tl muž ten náramně velmi

3 M. 14,43. pakliť by rána v-la
5 M. 28, 43. cizozemec vzroste nad tebe 
Ezd. 9, 6. provinění naše v-lo až k nebi 
Iz. 34,13. v-e na palácích jejich trní 
Oz. 4, 2. proklínání atd. na vrch v-lo

Vztáhnouti.
2 M. 8,16. v-i hůl svou, a udeř v prach
— 9,23. Mojžíš v-hl hůl svou k nebi
— 10,13. v-hl hůl svou na zemi Egypt.
— 15,12. H-e, v-hls pravici svou

Rut 3, 9. v-i křídlo pláště svého
1 Sam.14,27. Jonata v-hl hůl a omočil konec
2 Kr. 21,13. v-u na Jeruzalém šňůru Samař. 
Est. 4,11. ke komuž by král v-hl berlu
— 5, 2. v-hl král k Ester berlu zlatou; 8,4. 

Ez. 8, 3. vztáh podobenství ruky, vzal mne
— 16, 8. v-hl jsem křídlo své na tě
— 30, 25. aby jej v-hl na zemi Egypt.

Vztáhnouti ruku, ruce.
1 M. 8, 9. v-a ruku svou, vzal ji
— 22,10. v-hl Abraham ruku, a vzal meč

2 M. 3, 20. v-u ruku svou, a biti budu Egypt
— 4, 4. v-i ruku svou, a chyť ho za ocas
— 7,19. v-i ruku svou na vody Egypt.
— 8, 5. v-i ruku s holí svou na řeky
— 6. v-hl Aron ruku svou na vody
— 17. v-hl Aron ruku svou s holí svou
— 9,15. když jsem v-hl ruku svou
— 22. v-i ruku svou k nebi
— 10,12. v-i ruku svou na zemi Egypt.
— 21. v-i ruku svou k nebi; 22.

14,16. v-i ruku svou na moře a rozděl
— 21. v-hl M. ruku svou na moře; 27.

5 M. 23, 20. při věcech, ku kt. bys v-hl ruku 
Soud. 15,15. vztáh ruku svou, vzal čelist
1 Sam.26,23. v. ruku na pomazaného Hosp.; 9.
2 Sam. 15, 5. Absolon v-hl ruku svou, uchopě ho
1 Kr. 13, 4. Jeroboám v-hl ruku svou od oltáře
2 Kr. 6, 7. vztáh ruku, vzal sekeru
1 Par. 13, 9. v-hl Uza ruku svou, aby pozdržel 
Job 1,11. v-i ruku a dotkni se všeho; 2, 5.

— 11,13. jestliže ruce své k němu v-eš
— 15,25. v-hl proti Bohu siln. ruku svou

ž. 68,32. Mouř. země v-e ruku svou k Bohu
— 125, 3. aby nev-li k nepravosti rukou
— 138, 7. proti vzteklosti nepřátel v-eš r-u
— 144, 7. v-i ruku svou s výsosti

Iz. 5,25. v-h ruku svou na lid svůj, 
porazil jej

— 23,11. v-hl ruku svou na moře
— 31, 3. jakž H. v-e ruku svou, padne 

Jer. 1, 9. v-a ruku svou H. dotekl se úst m.
— 6,12. v-u ruku svou na obyv. této země;

Ez. 6, 14. 16, 27. 25, 7. 13. 16. 35, 3. 
Sof. 1, 4.

— 15, 6. v-u ruku svou na tebe, abych tě
— 51,25. v-a ruku svou na tebe, svalím tě 

Ez. 10, 7. v-hl cherubín jeden ruku svou
— 14, 9. v-uť ruku svou na proroka toho 

Dan. 11, 42. když ruku svou v-e na země 
Mat. 8, 3. vztáh ruku, dotekl se ho; Luk. 5,13.
— 12,13. řekl člověku tomu: V-i tu ruku svou

i v-hl; Mk. 3, 5. Luk. 6, 10.
— 49. v-a ruku svou na učedlníky, řekl
— 14, 31. Ježíš vztáhl ruku ujal jej
— 26, 51. jeden z těch vztáh ruku, vytrhl meč 

Mk. 1, 41. Ježíš v-hl ruku, dotekl se ho 
Luk. 9, 62. kdož v-a ruku k pluhu, ohlídal by se 
Jan 7,30. žádný nev-hl ruky na něho; 44.
— 20,27. v-ni ruku, a ypusť v bok můj
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Jan 21,18. v-eš ruce své, a jiný tě opáše 
Sk. 26, 1. Pavel vztah ruku, tuto zprávu dával 

Vztahovati ruku, ruce.
1 M. 22,12. nev-uj ruky své na dítě
— 37,27. nev-ujme na něj rukou svých 

Job 1,12. toliko na něj nev-uj ruky své 
ž. 143, 6. v-uji ruce své k tobě
Př. 1, 24. v-ala jsem ruku svou
— 31,20. ruce své v-uje k nuznému

Vztahovati se.
Ez. 12,10. na kníže v Jer. v-uje se břímě toto 

Vztažen.
Zach. 1,16. pravidlo v-o bude na Jeruzalém 

Vztažený.
2 M. 6, 6. vysvobodím vás v ruce v-é
— 25,20. cherubínové křídla v-á svrchu; 37, 9. 

5 M. 11, 2. znejtež dnes rámě jeho v-é
1 Par. 21,16. meč dobytý, v. proti Jeruzalému 
Iz. 5,25. předce ruka jeho v-á; 9, 12. 17.

21. 10, 4.
— 14, 26. ruka v-á proti těm národům
— 27. a ruku jeho v-ou kdo odvrátí?

Jer. 27, 5. učinil zemi ramenem v-ým; 32, 17. 
Sk. 13,17. v rameni v-ém vyvedl je

Viz: Rameno.
Vztekle.

2 Kr. 9, 20. jako příjezd Jéhu; nebo v. jede
Vzteklost.

2Kr. 19,27. znám v. tvou proti mně; Iz. 37, 28. 
Ž. 7, 7. vyvyš se proti v-em mých nepřátel
— 55, 4. s v-í se proti mně postavují
— 138, 7. proti v-i nepřátel mých vztáhneš 

Iz. 25, 4. v. ukrutníků podvrátila by zeď 
Jer. 48, 30. známť já, dí H., v. jeho

Vzteklý.
Ez. 21, 31. dám tě v ruku lidí v-ých 
Juda 13. v-é vody mořské 

Vztěkati se.
Iz. 37, 29. ty se v-áš proti mně

Vzývající.
Soud. 15,19. nazval jméno její studnice v-ího 
Ž. 99, 6. a Samuel mezi v-ími jméno jeho 
ftím. 10,12. Pán bohatý j. ke všechněm v-ím jej

Vzýván.
5 M. 28,10. jméno H. v-o nad tebou; 2 Par. 7,14.
1 Kr. 8, 43. jméno tvé v-o j. nad domem tímto;

2 Par. 6, 33.
Iz. 63,19. aniž nad nimi jméno tvé v-o j. 
Jer. 14, 9. jméno tvé nad námi v-o j.
Jak. 2, 7. jménu, kteréž v-o j. nad vámi

Vzývání.
1 M. 4, 26. tehdáž začalo se v. jména H. 

Vzývá ti.
1 M. 12, 8. a v-al jméno H.; 13, 4. 21, 33. 26, 25.
4 M. 6, 27. v. jméno mé nad syny Izr.
2 Sam. 6, 2. truhlu, při kteréž se v-á jméno
— 22, 4. chvály hodn. v-al jsem H.; Ž. 18, 4.
— 7. v úzk. v-al jsem H.; Ž. 18, 7. 118, 5.

1 Kr. 18,24. v-ejte jméno bohů vašich
já v. budu jméno H.

2 Kr. 5,11. že stoje v. bude jméno H. Boha
1 Par. 4,10. Jábez v-al Boha Izraelského
— 21,26. David vzdělal oltář a v-al H. 

ž. 14, 4. H. nev-ají; 53, 5.
— 31,18. nebo jsem tě v-1
— 50,15. v-ej mne v den soužení, vytrhnu tě
— 80,19. ať jméno tvé v-áme
— 86, 5. dobrotivý ke vš., kt. tě v-ají
— 7. v den soužení svého v-ám tě
— 88,10. na každý den v-ám tě, H.
— 91,15. v. mne bude, a vyslyším jej
— 116, 2. když jsem ho v-al ve dnech svých
— 13. jméno Hospodinovo v. budu; 17.
— 138, 3. kt. koli dne v-al jsem tě
— 145,18. blízký je všechněm, kt. ho v-ají

všechněm, kt. ho v-aji v pravdě 
Iz. 12, 4. oslavujte H., v-ejte jméno jeho
— 55, 6. v-ejte H., pokudž blízko j.
— 64, 7. žádného, ježto by v-al jméno tvé 

Jer. 3,19. leč abys mne v-al: Otče můj
— 10, 25. na rodiny, kt. jména tvého nev-ají
— 29,12. když mne v. budete, vyslyším 

Pláč 3, 55. v-ám jméno tvé, z jámy nejhlubší
— 57. v den, v němž jsem tě v-al, říkávals 

Joel 2, 32. kdož by v-al jméno H., vysvobozen 
Sof. 3, 9. rty čisté, jimiž by v-ali jméno H. 
Sk. 2,21. kdož koli v-al by jméno Páně;

ftím. 10, 13.
— 9,14. jímal, kt. v-ají jméno tvé
— 21. hubil ty, kt. v-ali jméno toto?

22,16. obmej hříchy své, v-aje jméno Páně 
Řím. 10,14. kterak v. toho, v kt. neuvěřili?
1 Kor. 1, 2. kt. v-ají jméno Pána našeho
2 Tim. 2,19. každý, kdož v-á jméno Kristovo
— 22. kt. v-ají Pána ze srdce čistého

Vždy.
2 M. 5, 23. ty jsi v. nevysvobodil lidu svého
1 Sam.15, 30. ale v. mne cti před staršími lidu
2 Sam.14,17. v-ť mi bude slovo krále k odtušení
1 Kr. 11, 22. však v. mne propusť
Ezd. 10, 2. však v. Izrael může míti naději 
Job 2, 9. ještě v. trváš v své upřímnosti 
ž. 62, 2. v. předce k Bohu má se mlčelivě; 6.
— 3. v-ť předce on j. skála má
— 139,18. procítím-li, a já jsem v. s tebou 

Př. 19, 20. abys v. někdy moudrým byl
Iz. 27, 6. v-ť nato přijde, že se vkoření Jákob
— 63, 8. v-ť jsou lidem mým, jsou synové 

Sk. 5,14. v. více se rozmáhalo množství
1 Kor. 9, 22. abych v. některé k spasení přivedl 
Žid. 4, 6. v. na tom j., že někteří mají vjíti

Vždycky.
2 Par. 18, 7. nikdy nic dobrého, ale v. zlé
Ž. 16, 8. představuji H. před obličej svůj v. 

34, 2. a pravda tvá v. ať mne ostříhají
— 71, 6. v tobě je chvála má v.
— 73,23. však.v. jsem byl s tebou

Mat. 18,10. andělé v. hledí na tvář Otce mého
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Mat. 26,11. chudé v. máte s sebou, mne ne v.
míti budete; Mk. 14, 7. Jan 12, 8. 

Luk. 15, 31. synu, ty v. se mnou jsi 
Jan 7, 6. ale čas vás v. j. hotov 
Sk. 7, 51. vy jste se v. Duchu sv. protivili
— 24,16. abych měl svědomí bez úrazu v.

1 Kor. 15, 58. rozhojňujíce se v díle Páně v.
2 Kor. 2,14. v. dává nám vítězství v Kristu
— 4,11. v. na smrt býváme vydáváni
— 6,10. jako smutní, avšak se v. radujíce 

Ef. 5, 20. díky činíce v. ze všeho
Fil. 4, 4. radujte se v Pánu v.

Kol. 4, 6. řeč vaše v. budiž příjemná
1 Tes. 4,17. a tak v. s Pánem budeme
— 5,15. v. účinnosti dokazujte
— 16. v. se radujte

2 Tes. 3,16. Pán pokoje dejž vám v. pokoj
2 Tim. 3, 7. v. se učí, ale nikdy ku poznáni 
Tit. 1,12. KretenŠtí jsou v. lháři 
Žid. 3,10. tito v. bloudi srdcem

7,25. v. jsa živ k orodování za ně
— 9, 6. do prvního stánku v. vcházejí kněži
— 10,12. v. sedí na pravici Boži
— 13,15. obětujme Bohu obět chvály v.

1 Petr 3,15. hotovi buďte v. k vydání počtu

Y.
Yzop.

2 M. 12,22. vezmete také svazček y-u 
3M. 14, 4. rozkáže kněz vzíti y.
— 49. vezma (kněz) k očištění domu y.
— 52. když očistí dům ten y-em

Z.
Za.

Mk. 8, 33. jdiž za mnou, satane 
Fil. 3,14. na ty věci, kt. za mnou zapomínaje 

Zaanan.
Mich. 1,11. ta, kt. bydlí v Z.

Zabad.
2 Par. 24, 26. tito se spikli proti němu: Z.

Zabachtani.
Mat. 27, 46. Eli, Eli, lama z.? Mk. 15, 34, 

Zabíjející.
Jer. 9, 8. střela z. jest jazyk jejich 

Zabíjení.
Iz. 34, 6. bude míti H. z. veliké v z. Idum. 
Oz. 5, 2. k z. uchylujíce se, připadají 

Zabíjeti.
1 Kr. 3,26. dejte jí nemluvňátko, nez-ejte ho
2 Par. 30,17. z-eli beránky velikonoční 
Př. 21,25. žádost lenivého z-í jej
Iz. 66, 3. kdož z-í vola, zabil člověka 
Ez. 21,10. aby z-el, nabroušen j.
— 15. meč zaostřen, aby z-el

Mk. 14,12. když vel. beránek z-ín býval 
Luk. 12, 4. kt. tělo z-ejí a potom nemají, co
2 Kor. 3, 6. litera z-í, ale duch obživuje 
Zj. 9, 5. ne aby je z-ely, ale trápily

Zabit.
5 M. 17, 6. z. podlé vyznání svědka jednoho
1 Sam.ll, 13. nebudeť dne.s žádný z.
— 19, 6. živť j. H., žeť nebude z.

2 Sam. 1,25. Jonata na výsostech tvých z.
— 19, 22. dnes-liž má z. býti někdo v Izraeli? 

Př. 22,13. na prostřed ulic byl bych z.

Ez. 7,15. kdo bude na poli, mečem z. bude
Dan. 5, 30. v touž noc z. j. Balsazar
— 9,26. po téhodnech těch 62 z. b. Mesiáš 

Mat. 16,21. počal oznamovati, že musí z. býti 
Mk. 8,31. že Syn člověka musí z. býti
Luk. 22, 7. den přesnic, v kt. z. měl býti beránek
Zj. 5, 9. jsi z. a vykoupils nás Bohu
— 13,10. musí mečem z. býti

Zabiti.
1 M. 4, 8. Kain z-il jej
— 14. kdo mne nalezne, z-ije mne
— 15. kdo by koli z-il Kaina

znamení, aby ho žádný nezabil
— 23. že jsem z-il muže k ráně své
— 25. místo Ábele, kt. z-il Kain
— 12,12. z-ijí mne, tebe živé nechají; 20,11.
— 20, 4. zdaž také spravedlivý národ z-eŠ?
— 22,10. vzal meč, aby z-il syna svého
— 26, 7. aby nez-ili mne pro Rebeku
— 27, 41. z-iji Jákoba, bratra svého
— 42. Ezau těší se tím, že tě z-ije
— 37,20. poďte a z-íme jej
— 26. jaký zisk, z-jeme-li bratra svého?
— 38, 7. i z-il jej H.; 10.
— 42, 37. dva syrty mé zabí, jestliže

2 M. 1,16. byl-li by syn, z-íte ho
— 2,11. Mojžíš z-il Egyptského; Sk. 7, 24.
— 13. z. mne, jako jsi z-il Egyptského?
— 14. Farao hledal z. Mojžíše
—■ 4,23. já z-iji syna tvého prvorozeného
— 12, 6. z-je ho všecko množství k večerou
— 21. z-íte fáze; (2 Par. 30,17. 35,1. 6.)

4 M. 19, 6. vezma kněz y-u a červce
— 18. vezme člověk čistý y-u

ž. 51, 9. vyČisť mne y-em a očištěn budu
Jan 19, 29. obloživše y-em, podali ústům 
žid. 9,19. Mojžíš vzav krev s y-em
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2 M. 20,13. nez-ješ! 5 M. 5, 17. Mat. 5, 21. 19,18.
Mk. 10, 19. Luk. 18, 20. ftím. 13, 9. 
Jak. 2, 11.

— 21,14. že by ho lstivě z-il
— 34. což se z-ilo, to sobě míti bude
— 23, 7. nevinného a spravedlivého nez-ješ
— 32,27. z-í jeden k. bratra svého; 4 M. 25, 5. 

3M. 14,25. z-je beránka oběti za provinění
— 20,15. ho vado z-jete
— 22,28. dobytčete s mladým jeho nez-jete
— 24,17. z-il-li by kdo kterého člověka
— 18. jestliže by kdo z-il hovado; 21.

4 M. 11,15. zabí mne raději
— 22, 29. bych měl meč, jistě bych tě již z-il
— 33. již bych byl také tebe z-il
— 31, 8. Baláma, syna Beorova, z-ili mečem
— 19. všickni, kt. jste někoho z-ili
— 35, 6. aby tam utekl, kdož by z-il; 11.12.
— 19. z-je vražedlníka toho; 21.

5M. 1, 4. z-il Seona, králé Amorejského
— 4, 42. kt. by z-il nechtě; Joz. 20, 3.
— 13, 9. bez milosti z-jeŠ jej

Soud. 9,54. aby nepravili: Žena z-ila ho
— 16, 2. až ráno z-jeme jej

1 Sam. 16, 2. Saul uslyše, z-je mne
— 19, 5. chtěje z. Davida bez příčiny?
— 17. propusť mne, sic jinak z-iji tě
— 20, 8. pakliť na mně neprav., z-í mne sám
— 33. hodil Saul kopím, aby ho z-il
— 24,11. byloť. mi řečeno, abych tě z-il
— 12. žeť jsem nechtěl z. tebe
— 19. však jsi mne nez-il
— 30, 2. nez-li žáďného, ani malého

2 Sam. 1, 9. přistup sem a z-í mne
— 10. z-il jsem ho, nebo jsem věděl,
— 16. já jsem z-il pomazaného H.
— 6, 7. z-il ho Bůh pro neprozřetelnost
— 12, 9. Uriáše Hetejského z-il jsi mečem
— 14, 6. udeřil jeden druhého a z-il ho
— 23, 21. Egyptského z-il kopím jeho;

1 Par. 11, 23.
1 Kr. 2, 26. nez-ji tebe, poněvadž jsi nosil truhlu
— 18,12. když by tě nenalezl, z-il by mne
— 21,19. zdaliž jsi nez-il?

2Kr. 11,20. Atalii z-li mečem u domu král.
1 Par. 2, 3. zlý před očima H., protož z-il ho
2 Par. 35, 1. z-ili beránka velikonočního; 6.
Job 5, 2. nesmyslného z-je prchlivost
— 13,15. by mne i z-il, což bych nedoufal? 

ž. 63,11. z-jí každého ostrostí meče
— 139,19. z-il-li bys, ó Bože, bezbožníka

Iz. 11, 4. duchem rtů svých z-ije bezbožn.
Jer. 41,16. když z-il Godoliáše; 18.
Dan. 5,19. koho koli chtěl, z-il
Mat. 14, 5. chtěv z. jej, bál se lidu
— 21,38. z-íme jej; Mk. 12, 7. Luk. 20, 14.
— 23,35. kt. jste z-ili mezi chrámem a 

Mk. 10, 34. uplijí i z-ijí jej
Luk. 12, 5. když z-ije, má moc uvrci
— 15,23. přivedouce to tele tučné, z-íte
— 27. z-il otec tvůj tučné tele; 30.

Jan 7, 25. zdaliž toto není ten, kt. hledají z.?
— 8,22. zdali se sám z-ije?
— 37. ale hledáte mne z.
— 18, 31. námť nesluší z. žádného

Sk. 7,28. jako jsi včera z-il Egyptského?
— 9,23. aby jej (Saule) z-ili; 23, 12. násl.
— 16,27. strážný vytrhl meč, aby se z-il 

ftím. 7,11. hřích skrze přikázání mne z-il
1 Tes. 2,15. kt. i Pána Ježíše z-ili i proroky
2 Tes. 2, 8. kt. Pán z-ije duchem úst svých 
Jak. 2,11. nez-iješ; pak-li bys z-il
Zj. 13,10. z-je-li kdo mečem 

Zabití.
Joz. 11, 6. zítra vydám tyto k z. Izraelovi
Ž. 44, 23. jmíni jsme jako ovce k z. oddané 
Př. 7,22. jako vůl k z. chodívá
— 24,11. od těch, ježto se chýlí k z., což bys 

Iz. 53, 7. jako beránek k z. veden byl
Jer. 11,19. jako volček, kt. veden bývá k z.
— 12, 3. připravuješ je ke dni z.
— 46,20. z. její od půlnoci jistotně přijde
— 50,27. zbijte volky její, nechť sestoupí k z.
— 51, 40. povedu je jako berany k z.

Ez. 35, 6. k z. připravím tě
Sk. 8, 32. jako ovce k z. veden j.
Jak. 5, 5. vykrmili jste srdce svá jako ke dni z.

Zabitý.
2 M. 21, 35. s z-ým volem se rozdělí
3 M. 14, 6. omočí to ve krvi vrabce z-ého
4 M. 19,16. kdož by se dotkl z-ého; 18. 31,19.
— 35,19. přítel z-ého zabije vražedlníka

24. souditi mezi bitcem a přítelem z-ého
5 M. 21, 1. když by nalezen byl z.; 2. 6.
Zj. 5, 6. Beránek stojí jako z.
— 12. hodenť j. ten Beránek z. vzíti

13, 8. Beránka z-ého od počátku světa
Zablesknouti se.

2 Kor. 4, 6. rozkázal, aby se z temn. světlo z-lo 
Zabradla.

5 M. 22, 8. udělej z. vůkol střechy své
1 Kr. 10,12. nadělal z dříví almugim z-el 

Zabráni ti.
4 M. 11,28. Pane můj, Mojžíši, z-aň jim!
Sk. 10, 47. může kdo z. vody?
— 11,17. kdož jsem já, abych mohl z. Bohu?
— 16, 6. když jim z-ěno od Ducha svat.

Zabřísti.
Iz. 31, 6. hluboko z-li synové Izr.; Oz. 9, 9.

Zabulon.
1 M. 30,20. nazvala jméno jeho Z.
— 35,23. synové Líe: Z. atd.
— 46,14. synové Z-ovi; 4 M. 1, 30. 26, 26.
— 49,13. Z. bydliti bude na břehu mořském

4 M. 1, 9. ze Z-ova Eliab; 2, 7. 7, 24. 10, 16.
— 31. pokolení Z.; 2, 7. 10, 16. 13, 11.

34, 25. Joz. 19, 10. 16. 21, 7. Zj. 7, 8.
5 M. 27,13. aby zlořečili na hoře Hébal: Z.
— 33,18. vesel se Z. u vycházení svém 

Soud. 1,30. Z. nevyhnal obývat. Cetron
— 5,14. ze Z-a (táhli) písaři
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Soud. 5,18. Z. lid udatný, též i Neftalím
— 6, 35. (Gedeon) poslal posly k Z-ovi
— 12,12. Elon Z-ský pochován j. v zemi Z.

2 Par. 30,10. když ti poslové chodili až do Z.
Ž. 68,28. tu knižata ze Z-a i z Neft.
Iz. 9, 1. když se nepřítel dotkl země Z.
Ez. 48, 26. při pomezí Izachar Z.; 33.
Mat. 4,13. v krajinách Z. a Neftalím; 15.

Zabulonský.
Soud. 4,10. svolav Barák Z-é 

Zacpán.
Ž. 63,12. ústa mluvících lež z-a budou 
Řím. 3,19. aby všeliká ústa z-a byla 
Tit. 1,11. jimž musejí ú'sta z-a býti 

Zacpati.
Job 5,16. nepravost musí z. ústa svá 
ž. 107, 42. nepravost ať z-á ústa svá 
Iz. 52,15. králové před ním z-ají ústa svá 
Ez. 39,11. z-á ústa tudy jdoucích 
Sk. 7, 57. oni z-ali uši své a obořili se 
1 Petr 2,15. abyste z-ali ústa nemoudrých 

Zacpáva ti 
ž. 58, 5. jako had, kt. z-á ucho své 
Př. 21,13. kdo z-á ucho k volání chudého 
Iz. 33,15. kt. z-á uši své, aby neslyšel 
Pláč 3, 8. z-á uši před mou modlitbou
— 56. nez-ejž ucha svého 

žid. 11, 33. z-ali ústa lvům
Začátek.

1 M. 11, 6. toť j. z. díla jejich
2 Sam.17, 9. jestliže by kteří padli při z-u
— 21,10. prostřela žíni na skále při z-u žně 

Ž. 119,130. z. učení tvého osvěcuje
Př. 8,26. ani z-u prachu okršlku zemského 
Pis. 7,12. již-li se ukázal z. hroznů 
Zach. 4,10. kdož by pohrdal dnem malých z-ů?

Začínali (se).
Joz. 16, 1. poušť, kt. se z-á od Jericha 
Neh. 11,17. Mataniáš z-al chvály a modlitbu 
Job 13,18. jižť z-ám pře své vésti 
Luk. 23, 54. sobota se z-ala 

Začíti.
1 M. 9,20. Noé z-al dělati vinice
5 M. 20, 5. jiný aby nez-al bydliti v něm
2 Par. 3, 1. z-al stavětí Šalomoun domu H.
Job 22,28. cožkoli z-neš, budeť se dařiti 
Jer. 20, 8. jakž jsem z-al mluviti, úpím
Sk. 1, 1. o věcech, kt. z-al J. i činiti i učiti 
Fil. 1, 6. že ten, kt. z-al ve vás dílo dobré

Začíti se.
1 M. 4, 26. tehdáž z-alo se vzýváni jména H.
4 M. 16,46. a již rána se z-ala; 47.
Iz. 42, 9. dříve než se z-nou nové věci
1 Petr 4,17. j. čas, aby se z-al soud od domu B. 

Zad.
Zadu.

Joz. 10,19. hoňte nepřátely své a bite je po z. 
Ž. 78, 66. ranil nepřátely své po z.
— 139, 5. ze z. i z předu obklíčils mne

Iz. 30, 21. slovo tobě po z. řkoucích 
Ez. 2,10. byla popsaná z předu i z z.
Mat. 9,20. žena přistoupivši po z.; Luk. 8, 44.
— 21, 9. zástupové, kt. s z. šli

Mk. 4,38. on z z. na lodí spal na podušce
— 5,27. přišla po z. a dotkla se roucha 

Luk. 7, 38. stojeci ze z. u noh jeho
Zj. 4, 6. zvířat, plných očí z předu i ze z.

Záda.
Ez. 8,16. jejichž z. byla k chrámu H-ovu 

Zadek.
5M. 28,27. neduhy na z-u; 1 Sam. 5, 6. 12.

6, 4. atd.
2 Sam. 10, 4. zustřihoval roucha jejich až do z-ů
1 Kr. 7,25. jich z-ové byli pod mořem;

2 Par. 4, 4.
Iz. 20, 4. povede jaté s obnaženými z-y 

Zadělání.
1 Kor. 5, 7. abyste byli nové z.

Zadělaný.
3 M. 2, 5. z mouky, olejem z-é; 7, 10. 12. 9, 4. 
Oz. 7, 4. až by z-é těsto zkynulo

Zadělati.
1 M. 18, 6. 1 Sam. 28, 24. 2 Sam. 13, 8. z. mouku 
Mat. 13, 33. z-ala ve třech měřicích mouky; 

Luk. 13, 21.
Zadělávati.

Jer. 7,18. ženy z-jí těsto — tvoru nebeskému 
Zadlužilý.

1 Sam.22, 2. shromáždili se k němu, kt. byli z-í 
Zadní.

1 M. 32, 8. bude aspoň z. houf zachován
4 M. 11, 1. oheň H. spálil z. díl vojska
— 23,13. toliko z. díl viděti budeš

Sk. 27, 41. z. konec lámal se násilím vln 
Zadrhnouti se.

Iz. 28, 22, aby se nez-la osidla vaše 
Zadržaný.

Jak. 5, 4. mzda dělníků, při vás z-á, křičí 
Zadržení.

Kaz. 5, 8. bys z. soudu spatřil v krajině
ZadržetL

ž. 77,10. zdaž z-el milosrdenství svá?
Př. 28,17. když utíká, žádný ho nez-í
Jer. 3, 3. z-áni jsou podzimní dešťové
Dan. 10, 8. aniž jsem mohl z. síly; 16.
Am. 4, 7. z-el jsem vám déšť
Jan 20,23. kt. koli z-eli byste, zadržániť jsou 

Zadržovati.
Job 40,18. z-uje řeku, že nemůže pospíchati
Př. 3,27. nez-uj dobrodiní potřebujícím
— 11,26. kdo z-uje obilí, zlořečí mu lid 

Iz. 58, 1. volej vším hrdlem, nez-uj
— 63,15. mně-liž se z. budou?

Zadržující.
Řím. 1,18. pravdu Boží v nepravosti z-ích 

Zadusiti.
Dan. 3,22. muže ty z-il plamen ohně
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Zafír.
2M. 28,18. v 2. zpořádání: karbunkulus, z.
Job 28,16. nemůže býti ceněna za z.
Pis. 5,14. stkvělost slonové kosti z-y oblož. 
Iz. 54,11. založím tě na z-ích 
Pláč 4, 7. jako by ze z-u vytesáni býli 
Ez. 28,13. drahé kamení přikrývalo tě, z.
Zj. 21,19. základ první byl jaspis, druhý z. 

Zafira.
Sk. 5, 1. Ananiáš se Z-ou, manželkou svou 

Zafiróvý.
Job 28, -6. v některé zemi j. kamení z-é 
Ez. 10, 1. jako kápien z. na pohledění
2 M. 24,10. jako dílo z kamene z-ého 

Zaháleč.
Př. 12,11. kdož následuje z-ů; 28, 19. 

Zaháleti.
2M. 5, 8. z-ejí, a protož volají: Poďme
— 5,17. z-íte, a protož mluvíte 

Mat. 20, 3. ani stojí na trhu z-ejíce; 6.
2 Koř. 12,13. že jsem já nez-el s obtížením vaším

Zahálevý.
1 Tim. 5,13. jsouce i z-é, a netoliko z-é, ale i 

Zahálka.
Soud. 18, 7. vedle obyčeje Sidonských v z-ce 
Př. 31,27. chleba z-y nejí

Zahanben.
Ž. 6,11. nechažť jsou rychle z-i
— 22, 6. v tobě doufali, a nebývali z-i
— 25, 2. nechť nejsem z.; 31, 18. 119,31.80.
— 3. na tě očekávají, z-i neb.; Iz. 49, 23.

z-i budou, kt. se převráceně mají
— 20. vytrhni mne, ať nejsem z.
— 31, 2. v tebe doufám, nedejž mi z-u býti
— 18. nechať jsou z-i bezbožníci
— 34, 6. nebudou z-y tváři jejich
— 37,19. nebudouť z-i v čas zlý
— 40,15. z-i buďte, kt. hledají duše mé; 70, 3.
— 69, 7. nechť nebývají z-i příčinou mou
— 71, 1. nechť nejsem z. na věky
— 13. nechť jsou z-i protivníci duše mé
— 119, 6. nebudu z., když budu patřiti; 80.
— 78. z-i buďtež pyšní, protože lstivě
— 127, 5. nebudouť z-i, když v rozepři bud.
— 129, 5. z-i b. všickni, kt. nenávidí Siona 

Pis. 8, 1. abych tě políbila a nebyla z-a 
Iz. 1, 29. z-i budete pro háje
— 26,11. uzříť a z-i budou, závidíce
— 41,11. z-i, kt. se zlobí proti tobě; 42, 17.
— 45,16. všickni se zastydí a z-i budou
— 49, 23. nebývají z-i, kt. na mne očekávají
— 50, 7. H. spomáhá mi, pročež nebývám z.

nebo vím, že nebudu z.
— 54, 4. nebojž se, nebo nebudež z-a
— 66, 5. ale oni z-i budou

Jer. 17,13. kt. tě opouštějí, nechť jsou z-i
— 18. nechť jsou z-i, kt. mne stíhají
— 48, 1. z-o bude Kariataim, z-o Misgab
— 50,12. z-a bude matka vaše velice

Oz. 4, 19. budou z-i pro své oběti 
Joel 2, 27. nebude z. lid můj na věky 
ftím. 9, 33. kd. uvěří, neb. z.; 10, 11. 1 Petr 2, 6.
2 Kor. 10, 8. nebuduť z.
Fil. 1, 20. podlé naděje mé, že v ničem neb. z. 
1 Petr 3,16. aby z-i byli, kt. hanějí vaše obcov. 
1 Jan 2,28". abychom nebyli z-i v příchodu 

Zahanbení.
Job 20, 3. že kárání k z. svému slyším 
Ž. 69, 20. ty znáš pohaněni mé, a z. mé
— 83,17. naplň tváře jejich z-im
— 109, 29. buďtež oblečeni v z.

Př. 11, 2. za pýchou přichází z.
Iz. 61, 7. za dvojnásobní z. prozpěvovati b. 
Jer. 6,15. aniž jich k z. přivésti uměli 
Dan. 9, 7. nám pak z. tváři; 8. Ezd. 9, 7.
1 Kor. 6, 5. k z-íť vašemu to pravím; 15, 34.

Zahanbití.
2 Sam.19, 5. z-il jsi dnes tváři služebníků svých 
Job 11, 3. aniž j., kdo by tě z-il
— 27, 6. nez-íť mne srdce mé nikdy 

Ž. 44,10. ale nyní jsi nás zahnal i z-il
— 53, 6. z-íš je, nebo Bůh pohrdl jimi 

Př. 25, 8. kdyby tě z-il bližní tvůj
Jer. 8, 9. kohož z-ili ti moudří?
Zach. 9, 5. Akaron z-ilo očekávání jeho
1 Kor. 1,27. to vyvolil Bůh, aby z-il moudré

mdlé vyvolil Bůh, aby z-il silné
— 4,14. ne proto, abych vás z-il, píši toto

Zahanbití se.
Ž. 35, 4. nechať se z-í, kt. hled.; 40,15. 70, 3.

26. ať se z-í radující se mému zlému 
Iz. 24, 23. z-í se měsíc, a zastydí slunce 
Ez. 36, 32. z-ětež se za cesty své, dome Izr.

Zahanbován.
Jer. 8,12. jsou-liž z-áni, prot. ohavn. pácli.? 

Zahanbování.
2 Kor. 11, 21. o z. pravím

Zahanbovati.
Ž. 44, 8. kt. nás nenávidí, ty jsi z-al
— 119,116. nez-uj mne v mém očekávání

Př. 13, 5. bezbožníka v oškliv, uvodí a z-uje 
Iz. 3,15. proč tváře chudých z-ujete?
Sk. 9, 22. Saul z-al Židy, kt. by dl. v Damašku 
ftím. 5, 5. nadějeť nez-uje
1 Kor. 11, 22. z-ujete ty, kt. nemají?

Zaháněti.
Job 41,19. nez-í ho střela 
Ž. 44, 24. nez-ěj nás na věky 
Př. 19, 26. hubí otce a z-í matku

Zahladiti.
1 M. 9,15. vody, aby z-ily všeliké tělo
— 18, 23. z-íš spravedlivého s bezbožným?
— 32. nez-ím i pro těch deset; 28. 31.

2 M. 33, 5. jakž jen vstoupím mezi vás, z-ím v.
4 M. 16, 21. ať je v okamžení z-ím; 45.
— 24,19. z-í ostatky z každého města

5 M. 7, 4. prchlivost H. z-ila by tě rychle
— 9,14. z-ím jméno jejich pod nebem
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1 Sam.15, 6. abych vás s nimi nez-il 
2Kr. 13,23. nechtěl jich z., aniž zavrhl jich
— 14, 27. nemluvil, že by chtěl z. jméno Izr. 

Job 6, 9. aby se líbilo Bohu z. mne!
Ž. 59,14. z-ď v prchlivosti, z-ď je
— 94, 23. z-í je, z-í je H. Bůh náš

Iz. 44,22. z-ím jako oblak přestoupení tvá 
Jer. 47, 4. aby z-il Týr a Sidon
— 51, 3. z-te jako proklaté vojsko jeho 

Ez. 34,16. tučnou a silnou z-ím
Oz. 4, 5. z-ím i matku tvou
Mich. 5,13. z-ím i rytiny tvé
Sof. 1, 4. z-ím z místa tohoto ostatek Bále
Mat. 12,14. drželi radu, kterak by jej z-ili
Luk. 17,27. přišla potopa a z-ila všecky
— 19, 47. přední v lidu hledali ho z.

Sk. 13,19. z-iv sedm národů v zemi Kanán
— 21, 36. množství lidu křičíce: Z-ď jej!
— 22, 22. z-ď z země takového

1 Kor. 1,19. z-ím moudrost moudrých
— 28. aby ty věci, kt. jsou, z-il

2 Tim. 1,10. skrze Jezukrista, kt. z-il smrt 
Žid. 2,14. aby skrze smrt z-il toho

Zahlazen.
Sk. 8, 33. ačkoli z. ze země život jeho
1 Kor. 15, 26. nejposlednější nepřítel z. bude smrt

Zahlazovali.
Job 9,22. že upřímého jako bezbožného z-uje 
Dan. 2,24. mudrců Babylonských nez-uj

Zahnán.
5 M. 30, 4. byť i na konec světa z. byl 
Neh. 1, 9. by až na kraj světa z-i byli 
Iz. 27,13. kt. z-i byli do země Egyptské

Zahnaný.
3 M. 21,14. z-é neb. bráti za manž.; Ez. 44, 22. 
Iz. 11,12. sbéře z-é Izraelské a rozptýlené 
Jer. 30,17. proto že z-ou nazývali tebe
— 50,17. hovádko z-é j. Izrael

Mich. 4, 6. z-ou shromáždím; Sof. 3, 19.
— 7. dám tě pryč z-é národ silný

Zahnati.
3 M. 26, 36. zažene je chřest listu 
5 M. 32,30. jak by dva pryč z. mohli 10.000
2 Sam. 7,15. kt. jsem z-al od tváři tvé 
Ž. 44,10. nyní jsi nás z-al i zahanbil
— 77, 8. zdali na věky zažene Bůh?

Iz. 59,19. nepřítel, jejž duch H. zažene 
Ez. 11,16. z-al jsem je mezi národy 
Dan. 4,22. zaženou tě lidé od sebe

Zahnojený.
Iz. 1, 6. jen zsinalost a zbiti z-é 

Zahnojiti se.
Ž. 38, 6. z-ily se a kyší rány mé 

Zahodí ti.
1 Sam.25,29. duši nepřátel tv. jako z praku z-í

Záhon.
Job 31,38. i z-ové její plakali 
Ž. 65,11. z-y její svlažuješ

Oz. 10, 4. soud podobný jedu roste na z-ech
— 12,11. oltářů jako kopců na z-ech

Záhonek.
Pis. 5,13. z-ové vonných věcí; 6, 1.

Zahořeti.
Ez. 23,16. z-ela k nim z pohledění očima 

Zahrabati.
2 M. 2,11. Mojžíš z-al (Egyptského) v písku 
5 M. 23,13. obrátě se z-eš nečistotu svou

Zahrada.
1 M. 3, 23. vypustil jej H. Bůh ze z-y Eden
— 24. osadil z-u Eden cherubíny
— 13,10. Sodoma a Gomora jako z. H-ova

4 M. 24, 6. jako z-y vedle řeky
5 M. 11,10. svlažoval ji jako z-u bylinnou
1 Kr. 21, 2. ať ji mám místo z-y k zelinám
2 Kr. 21,18. v z-ě domu svého, v z-ě Uzy; 26.
— 25, 4. z-y královské; Neh. 3, 15. Jer. 39, 4. 

Est. 7, 7. král vyšel na z-u při paláci
Job 8,16. ze z-y jeho výstřelkové vynikají
Kaz. 2, 5. vzdělal jsem sobě z-y a štěpnice
Pis. 4,12. z. zamčená jsi, sestro má choti
— 13. z. stromů jablek zrnatých
— 16. větříčku, prověj z-u mou

ať přijde milý můj do z-y své
— 5, 1. přišelť jsem do z-y své
— 6, 1. sstoupil do z-y své, aby pásl v z-ách

10. do z-y vypravené sestoupila jsem
— 8,13. ty, kteráž bydlíš v z-ách

Iz. 1, 8. jako chaloupka v z-ě tykevné
— 29. zastydíte se pro z-y
— 30. budete jako z., v níž vody není
— 51, 3. učiní pustinu podobnou z-ě H.
— 58,11. budeš jako z. svlažená
— 65, 3. obětujíce v z-ách
— 66,17. kt. se očišťují v z-ách

Jer. 31,12. duše bude podobná z-ě svlažené
Pláč 2, 6. mocí odtrhl jako od z-y plot
Ez. 28,13. v Eden z-ě Boží byl jsi
— 31, 8. cedrové v z-ě Boží nepřikryli ho

žádné dřevo v z-ě B. nebylo rovné
— 9. záviděla mu všecka dříví v z-é B. 

36,35. jako z. Eden; Joel 2, 3.
Luk. 13,19. které uvrhl do z-y své
Jan 18, 1. kdež byla z., do kt. všel on i učed.
— 26. zdaž jsem tebe neviděl s ním v z-ě?
— 19,41. v z-ě hrob nový

Zahraditi.
Am. 9,11. z-ím mezery jeho a zbořen, oprav.

Zahradní.
2 Kr. 9,27. utíkal cestou k domu z-ímu 

Zahradník.
Jan 20,15. ona, domnívající se, že by z. byl 

Zahrdlitý.
Jer. 19, 1. zjednej báni z-ou od hrnčíře 

Zahrnouti, zahmovati.
Ž. 26, 9. nez-ujž s hříšnými duše mé
— 28, 3. nez-uj mne s bezbožníky 

Luk. 5, 6. z-uli množství veliké ryb
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Zahříti se.
2 Kr. 4, 34. z-elo se tělo dítěte 
Job 31, 20. že rounem beranů mých se z-el 
Kaz. 4,11. budou-li dva spolu ležeti, z-ejí se, 

ale jeden jak se z-eje?
Ag. 1, 6. žádný nemůže se z.

Zahříva ti.
1 Kr. 1, 2. aby z-ala krále
Job 37,16. že tě roucho tvé z. bude?

Zahřměti.
1 Sam. 7,10. z-ěl H. hřímáním náramným 
Jan 12, 29. zástup pravil: Z-ělo 

Záhubce.
1 Kor. 10,10. reptali a zhynuli od z-e 

Zahubení.
1 Kor. 5, 5. vydali satanu k z. těla 

Zahubili.
1 M. 37,18. ukládali o něm, aby jej z-ili
2 M. 33, 3. abych nez-il tebe na cestě 
Job 5, 2. z-í ho rozhněvání
Ž. 34,22. bezbožníka z-í zlosť
— 37, 32. bezbožník hledá ho z.
— 68,31. z-b zástup kopidlníků
— 119, 95. očekává jíť, aby mne z-ili 

Př. 1, 32. Štěstí bláznů z-í je
Iz. 11, 9. aniž z-í na hoře svaté; Iz. 65, 25. 
Ez. 9, 8. z-íš všecken ostatek Izr.?
Mat. 2,13. hledati děťátko, aby je z-il 
Mk. 3, 6. drželi radu, kterak by ho z-ili

Zahustiti.
Job 14, 9. zase se pučí a z-í jako keř

Zahvízdnouti.
Iz. 5,26. z-e naň od končin země

Zahynouti.
1 M. 19,15. abys nez-ul v pomstě města; 17.
3 M. 26,38. z-ete mezi národy
4 M. 21, 30. království jejich z-ulo
5 M. 8,19. osvědčuji, že konečně z-ete 
Soud. 5,31. tak ať z-ou nepřátelé tvoji
1 Sam.12,25. i vy i král váš z-ete
2 Sam. 1,27. ach, jak z-ula odění válečná 
Neh. 9, 31. nedals jim do konce z.
Est. 4,16. jestližeť z-u, nechť z-u 
Job 3, 3. ó by byl z-ul ten den
— 11. vyšed z života, proč jsem nez-ul?
— 4, 7. kdo j. kdy nevinný z-ul?
— 20. nerozvažují, na věky z-ou
— 8,13. naděje pokrytce z-e; Př. 10, 28.
— 10,18. ó bych byl z-ul!
— 15,30. z-e od ducha úst svých
— 18,17. památka jeho z-e ze země
— 20, 7. jako lejno na věky z-e
— 23,17. sotva jsem nez-ul v temnostech 

Ž. 1, 6. cesta bezbožných z-e
— 9, 4. z-uli od tváři tvé
— 7. z-ula památka jejich s nimi
— 19. očekávání soužených nez-eť
— 37,20. bezbožníci z-ou
— 68, 3. tak bezbožní z-ou před tváří B.

Ž. 73, 27. kt. se vzdalují tebe, z-ou
— 92,10. nepřátelé tvoji, H., z-ou
— 112,10. žádost bezbožníků z-e
— 119,92. dávno bych z^ul v svém trápení 

Př. 19, 9. kdož mluví lež, z-e
— 21,28. svědek lživý z-e

Iz. 1,28. kt. opouštějí H., docela z-ou
— 6, 5. běda mně, jižť z-u
— 29,14. z-e moudrost moudrých
— 20. kdyžto z-e posměvač
— 41,11. z-ou ti, kt. tobě odporují
— 51, 6. spravedlnost má nez-e

Jer. 10,15. v čas, němž je navštívím, z-ou
— 21, 9. z-e od meče; 38, 2.
— 25,10. způsobím, aby z-ul jim hlas radosti
— 27,13. proč máte z. mečem, hladem a mor. 

Pláč 3,18. z-ulatě síla má i naděje
Ez. 26,17. jak jsi z-ulo, ó město!
Dan. 11,19. klesne a padne i z-e 
Oz. 9, 6. z-ou skrze poplénění 
Jon. 1,14. abychom nez-uli pro smrt
— 3, 9. neodvrátí-li se, abychom nez-uli 

Mich. 4, 9. zdali rádce tvůj z-ul?
— 7, 2. z-ul pobožný ze země této 

Mat. 5,29. aby z-ul jeden oud tvůj; 30.
— 18,11. aby spasil, což b. z-ulo; Luk. 19,10.
— 26, 52. kt. meč berou, od meče z-ou 

Luk. 11, 51. z-ul mezi oltářem a chrámem
— 13, 3. nebud. pokání čin., všickni též z-ete
— 33. nelze proroku z. kromě Jeruzaléma
— 15, 4. zdaliž by nešel k té, kt. z-ula?
— 6. nalezl jsem ovci, kt. byla z-ula
— 24. tento syn můj byl z-ul
— 32. bratr tvůj z-ul byl, a nalezen j.
— 16,17. nežli v zákoně jednomu titlíku z.
— 21,18. ani vlas s hlavy vaší nez-e

Jan 3,15. aby, kdož věří v něho, nez-ul; 16. 
10,28. (ovce mé) nez-ouť na věky

— 11, 50. ne, aby všecken národ z-ul
— 17,12. žádný z nich nez-ul 

Sk. 5, 36. Teudas z-ul, i všickni
— 37. ale i ten z-ul, a všickni
— 27, 22. nez-e žádný z vás, kromě bárky 

Řím. 2,12. bez zák. hřešili, bez zákona i z-ou
1 Kor. 8,11. i z-e pro to tvé vědění bratr mdlý
— 15,18. takť i ti, kt. zesnuli v Kr., z-uli 

Žid. 11,31. věrou Raab nevěstka nez-ula
2 Petr 3, 9. nechtě, aby kt. z-uli
Zj. 18,16. v jednu hodinu z-ula bohatství

Zahynulý.
Ez. 34, 4. z-é nehledáte
— 16. z-é hledati budu

Mat. 10, 6. jděte k ovcem z-ým z domu Izrael.
— 15,24. poslán k ovcem z-ým z domu Izr.

Zahynutí.
5 M. 32, 35. blízko j. den z. jejich
2 Par. 22, 4. měl rádce k z. svému
— 26,16. pozdvihlo se srdce jeho k z.

Job 26, 6. z. není zakryto
— 28, 22. z. i smrt praví

31, 3. zdaliž z. nešlech. připraveno není?
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ž. 88,12. bude ohlašována pravda tvá v z.?
— 103, 4. vysvobozuje od z. život tvůj 

Př. 14,28. v nedostatku lidu z. vůdce
— 19,18. k z. jeho neodpouštěj jemu
— 27,20. propast a z. nebývají nasyceni 

Iz. 14,23. vymetu jej pometlem z.
Ez. 26,18. předěšeni ostrovové nad z-ím tvým 
Mat. 7,13. široká cesta, kt. vede k z.
Řím. 9, 22. nádoby hněvu připravené k z.
— 14,15. nepřivozujž k z. pokrmem 

Fil. 1,28. jest jim jistým znamením z.
— 3,19. jichžto konec j. z.

1 Tes. 5, 3. rychle přijde na ně z.
2 Tes. 1, 9. pomstu ponesou, věčné z.
1 Tim. 6, 9. pohřižují lidi v z. 
žid. 8,13. což vetší, blízké jest z.
— 10,39. nejsme poběhlci k z., ale věřící

2 Petr 2, 1. uvodíce na sebe rychlé z.
— 2. následovati budou jejich z.
— 3. z. jejich nespí
— 12. hovada, zplozená k z jímání a k z. 

Zj. 17, 8. šelma máť na z. jiti; 11.

Zachariáš.
2 Kr. 14, 29. kraloval Z., syn Jerob.; 15, 8. 11.
— 18, 2. jméno matky jeho Abi, dcera

Z-ova; 2 Par. 29, 1.
1 Par. 5, 7. knížetem byl Jehiel a Z.
— 9,21. Z. vrátným byl u dveří stán.; 26,14.
— 16, 5. Azaf přední a druhý po něm Z.
— 24, 25. syn Izaiášův Z.
— 27,21. nad polov. Manasse Iddo syn Z-ův

2 Par. 17, 7. poslal knížata svá: Z-e atd.
— 24,20. vzbudil Z-e, syna Joiady kněze
— 26, 5. hledal s pilností Boha ve dnech Z-e
— 35, 8. Helkiáš, Z., přední v domu Božím 

Ezd. 5, 1. prorokoval Z.; 6, 14. Neh. 12, 16.
Zach. 1, 1.

Neh. 8, 4. po levé ruce pak Z.
Iz. 8, 2. vzal jsem sobě za svědky Z-e 
Zach. 1, 1. stalo se slovo H. k Z-ovi; 7, 1. 
Mat. 23,35. Z-e jste zabili mezi; Luk. 11, 51. 
Luk. 1, 5. kněz Z., z třídy Abiášovy
— 13. neboj se, Z-i, uslyšána modlitba
— 59. nazývali jej Z-em
— 3, 2. slovo Páně Janovi, synu Z-ovu

Zacházeti.
1 M. 32,28. statečně z-el s Bohem i lidmi
3 M. 26, 21. jestliže se mnou maní z.; 23. 40.
— 24. i já s vámi maní z. budu; 28. 41. 

Soud. 5, 6. z-eli cestami křivými
2 Sam.18, 5. z-ejtež mi pěkně se synem Abs. 
Job 10,16. divně se mnou z-íš
Jer. 18, 23. v čas prchlivosti své s nimi z-ej
— 31, 24. v městech, kt. z-ejí se stádem

Zacheus.
Luk. 19, 2. Z., hejtman nad celnými 

5. Z-e, spěšně sestup dolů
— 8. stoje Z., řekl Pánu: Aj, polovici

Záchod.
2 Kr. 10,27. nadělali z něho z-ů

Dan. 2, 5. domové vaši v z-y obrác. b.; 3, 29.
Zachovalý.

Ezd. 7,12. Artaxerxes Ezdrášovi muži z-ému

Zachován.
1 M. 32, 8. bude aspoň zadní houf z.
— 30. a z-a j. duše má

2 Kr. 19,31. vyjdou, kt. jsou z-i, z hory Siona 
Est. 4,13. nemysl sobě, abys z-a býti mohla 
ž. 33,16. nebývá král z. skrze mnohý zástup
— 119,117. posiluj mne, abych z. byl 

Př. 28,18. kdo chodí upřímě, z. bude 
Kaz. 7,26. kdož se líbí Bohu, z. bývá od ní 
Iz. 4, 2. totiž ti, kt. z-i budou z Izraele
— 30,15. spokojíte-li se, z-i budete
— 66,19. pošli, kt. z-i budou, k národům 

Ez. 6, 9. budou se rozporní nati, kt.*z-i budou 
Mat. 9,17. a bývá obé z-o; Luk. 5, 38.
Sk. 28, 1. tak z-i byvše, teprv poznali 
1 Tes. 5,23. i tělo bez úhony z-o budiž 
1 Petr 3,20. v kt. málo, to j. osm duší, z-o j. 
Juda 13. jimžto mrákota tmy z-a j. na věčn.

Zachování.
1 M. 45, 5. pro z. života vašeho poslal mne; 7. 
Sk. 27,34. to k z. vašeho zdrávi slouží 
Žid. 11, 7. Noé připrav, koráb k z. domu sv.

Zachovaný.
Iz. 37, 32. vyjdou z-í z hory Siona 
Juda 1. Kristu Ježíši z-ým i povolaným

Zachovati.
1 M. 19,17. z-ej život svůj, neohlédej se
— 19. když jsi z-al duši mou
— 32. abychom z-aly z otce naš. símě; 34.
— 27, 36. zdali jsi nez-al i mně požehnání?
— 50, 20. při životu z-al lid mnohý

2 M. 9,16. proto jsem tě z-al
— 34,11. z-ej to, což já dnes přikazuji tobě 

5 M. 4, 2. abyste tak přikázaní H. z-ali
— 20, 4. Bůh váš jde s vámi, aby z-al vás 

Joz. 10, 6. z-ej nás a spomoz nám
Soud. 21,14. dali jim ženy, kt. živé z-ali
1 Sam.14, 6. není nesnadné z. ve mnoze aneb

15, 9. z-al Saul a lid jeho Agaga
2 Sam.22, 44. z-als mne, abych byl za hlavu
1 Kr. 18, 5. abychom živé z-ali koně a mezky
— 19,18. z-alť jsem v Izraeli 7000

1 Par. 16, 35. z-ej nás, Bože spaseni našeho 
Job 2, 6. však z-ej ho při životu
— 20,20. aniž kt. své věci bude moci z.
— 33,18. z-al duši jeho od jámy 

ž. 3, 8. z-ej mne, Bože můj
— 20, 7. že H. z-al svého pomazaného
— 22,22. z-ej mne od úst lva
— 30. kt. duše své nemohou při životu z.
— 32, 7. od soužení z-áš mne
— 41,13. mne v upřímnosti mé z-áš
— 59, 3. od mužů vražedlných z-ej mne
— 66, 9. z-al při životu duši naši
— 86, 2. z-ej služebníka svého, ty Bože můj
— 89, 29. na věky z-ám jemu milosrdenství
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Ž. 106, 47. z-ej nás, H., a shromažď;
1 Par. 16, 35.

— 109, 26. z-ej mne podle milosrdenství svého
— 141, 9. z-ej mne od osidla 

Př. 2,11. opatrnost z-á tě
— 4, 6. miluj ji (moudrost), a z-á tě 

Iz. 31, 5. H. pomíjeje z-á Jeruzalém
— 37, 35. abych je z-al pro sebe a pro Davida
— 38,16. žes mne při životu z-al
— 59, 1. ukrácena ruka H., aby nemohla z. 

Jer. 51, 6. z-ejte jeden každý život svůj 
Dan. 7, 28. slovo toto v srdci svém z-al jsem 
Sof. 3,17. Bůh tvůj mocný z-á tě
Zach. 12, 7. z-á H. i stánky Judské prvé 
Mat. 8,25. Pane, z-ej nás, hynemeť
— 16, 25. kdož by chtěl duši svou z.; Luk. 9, 21. 

Mk. 3, 4. život z., čili žamordovati?
— 8, 35. chtěl-li by duši svou z., ztratíť ji

pakli by kdo ztratil, tenť ji z-á
— 9,10. z-ali tu věc u sebe 

Luk. 6, 9. duši z., čili zatratiti?
— 17, 33. kdož by koli hledal duši svou z. 

Jan 2,10. ty z-al jsi víno dobré až dosavad
— 12, 7. ke dni pohřbu mého z-ala to
— 17, 6. řeč tvou z-ali
— 12. kt. jsi mi dal, z-al jsem
— 15. ale abys je z-al od toho zlého 

Sk. 27, 43. setník chtěje z. Pavla
2 Tim. 4, 7. víru jsem z-al
— 18. Pán z-á mne ku království svému 

Žid. 5, 7. kt. ho mohl z. od smrti
2 Petr 2, 5. Noé, kazatele spravedlnosti, z-al 
Juda 24. kt. mocen j. z. vás bez úrazu

Zachovávati.
2 M. 12,17. z. budete den ten po rodech svých
5 M. 33, 9. nebo smlouvu tvou z-a jí
Joz. 22, 5. hleďte pilně z. a plniti přikázaní
— 22. jináč nez-ejž nás ani dne tohoto

2 Sam. 8, 6. z-al H. Davida; 14. 1 Par. 18, 6. 13. 
Job 29, 2. za dnů, v nichž mne Bůh z-al
— 40, 9. že tě z-á pravice tvá

Ž. 20,10. Hospodine, z-ejž nás, i král ať
— 36, 7. lidi i hovada sám z-áš
— 86,16. z-ej syna děvky své
— 118,25. prosím, Hospodine, z-ejž již
— 119,94. tvůjť jsem já, z-ejž mne

Mat. 23, 3. což by rozkázali vám z., z-ejte
— 28, 20. učíce je z. všecko

Mk. 7, 5. proč nez-ají ustanovení starších 
Luk. 2,19. Maria z-ala všecky věci tyto; 51.
— 6, 47. kdož slyší slovo mé a z-ává je
— 8, 15. kt. v srdci ctném slyšíce slovo z-ají 

Jan 8, 51. bude-li kdo z. slovo mé, smrti
— 52. bude-li kdo z. řeč mou
— 55. známť jej, a řeč jeho z-ám 

Řím. 2, 27. neobřízka, z-ajíce zákon
1 Kor. 11, 2. jakž js. vydal ustanovení z-áte 
Ef. 4, 3. usilujíce z. jednotu ducha 
Fil. 2,16. slovo života z-ajíce 
Zj. 22, 14. blahosl., kt. z-ají přikázaní jeho

Zachutnatú
1 M. 8, 21. z-al H. vůni tu příjemnou
3 M. 26, 31. aniž více z-ám oběti vůně vaší
1 Sam.26,19. jestliže tě vzbudil, nechť z-á oběť 
Mal. 3, 4. z-á sobě H. oběť Judovu a Jeruz.

Zachvácen.
Job 34, 20. z. bývá silný ne rukou lidskou 
Ž. 58,10. jako vichřicí z-i budou 
Dan. 11,22. jako povodní z-i budou 
Sk. 27,15. když lodi z-a byla 
Gal. 6, 1. byl-li by z. v nějakém pádu
1 Tes. 4,17. spolu s nimi z-i budeme

Zachvácený.
Oz. 13, 3. budou jako plevy vichřicí z-é 

Zachvacovati.
Job 14,19. jako voda povodní z-uje 
Ž. 90, 5. povodní z-uješ je 
Iz. 64, 6. nepravosti jako vítr z-ují nás 
Jak. 1,14. od svých vlastních žádostí jsa z-án 

Zachvátí ti.
2 M. 10,19. vítr z-iv kobylky uvrhl je
2 Sam.22, 6. osidla smrti z-ila mne
Job 3, 5. ó by jej byly z-ily tmy a stín 
Ž. 69, 3. proud z-il mne; 16.
—. 25. prchlivost hněvu tvého ať je z-í
— 124, 4. proud z-il by byl duši naši
— 5. z-ily by duši vody zduté 

Iz. 13, 8. svírání a bolesti je z-í
— 41,16. převěješ je, v tom je vítr z-í 

Jer. 13, 21. zdaliž bolesti tebe nez-í?
Mich. 4, 9. že tě z-ila bolest jako rodičku? 
Mat. 24, 39. až přišla potopa a z-ila
Jan 12, 35. choďte, dokud světlo máte, ať vás 

tma nez-í
1 Kor. 10,13. pokušení vás nez-ilo, než lidské
1 Tes. 5, 4. aby vás ten den jako zloděj z-il 
Zj. 12,15. aby tu ženu řeka z-ila 

Zajat.
1 M. 14,14. uslyšev Abram, že by z. byl bratr
2 M. 22,10. hovado z-o by bylo, že žádný neviděl
5 M. 28, 41. nebudeš jich míti; nebo z-i budou
1 Sam.30, 3. ženy, synové a dcery jejich z-i byli
— 5. obě manželky Davidovy z-y jsou

1 Kr. 8, 47. v zemi, do kteréž by z-i byli 
Iz. 52, 5. lid můj z. j. darmo
Ez. 6, 9. mezi národy, mezi něž budou z-i 

Zajatý.
4 M. 31, 47. vzal po jednom z-ém z padesáti
5 M. 21,11. uzřiš-li mezi z-ými ženu krásnou
— 30, 3. přivede zase H. z-é tvé
— 32,36. z. i zanechaný s nic; 2 Kr. 14, 26.

1 Kr. 14,10. i z-ého i zanechaného v Izr.; 21,21.
2 Par. 28,11. doveďte zase z-é z bratří svých 
Ezd. 1,11. když se stěhoval lid z. z Babylona 
Ž. 14, 7. když zase přivede z-é lidu; 53, 7.
— 126, 1. když zase vedl H. z-é Siónské
— 4. uvediž zase, ó H., z-é naše

Iz. 45,13. z-é mé propustí, ne ze mzdy ani
— 49, 24. zdaž z. lid spravedlivého vyproštěn
— 25. z. lid reku udatnému odjat bude
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Iz. 51,14. pospíšíť, aby z. propuštěn byl
Jer. 24, 5. tak mně příjemní budou z-í Judští
— 28, 4. i všecky z-é Judské; 6.
— 29, 4. takto praví H. zástupů z-ým
— 14. přivedu zase z-é; 30, 3. 18. 31, 23.

32, 44. 33, 7. 11. 26. 48, 47, Ez. 39,25.
— 22. klnutí mezi všecky z-é
— 31. pošli ke všechněm z-ým
— 40, 1. z-ých Judských z-ých do Babylonu 

Ez. 1, 1. když jsem byl mezi z-ými
— 3,11. jdi k z-ým; 15. 11, 24. 25.
— 16,53. přivedu-li z-é jejich, takéť z-ých 

Dan. 2, 25. muže ze z-ých Judských; 5,13. 6,13. 
Abd. 20. z-í Jeruzalémští děditi budou 
Zach. 6,10. vezmi od z-ých, kt. jdou z Babyl.

Zajetí.
2 Par. 6, 37. modlili by se v zemi z. svého; 38. 
Ezd. 2, 1. tito, kt. se ze z. brali; Neh. 7, 6.
— 3, 8. kt. přišli z toho z. do Jeruzaléma
— 8, 35. vrátivše se ze z., obětovali
— 9, 7. pro nepravosti naše vydáni jsme v z. 

Ž. 78, 61. vydal V z. sílu svou
— 144,14. ať není vpádu a z. na ulicích

našich
Iz. 5,13. v z. půjde lid můj
— 46, 2. oni sami v z. odejdou 

Jer. 15, 2. kdo k z., do z.
— 22, 22. milovníci tvoji v z. půjdou
— 30,10. símě tvé ze země z. jejich; 46, 27.
— 16: kt. utiskají tebe, do z. půjdou
— 43, 3. k z. nás do Babylona

48,11. aniž přelíván, totiž do z. nechodíval 
Pláč 2,14. aby odvrátili z. tvé 
—. 4,22. nenechá tě déle v z.

Ez. 16,53. takéť z. zajatých tvých 
Am. 1, 6. že je v z. věčné podrobovali; 9J. 
Abd, 12. nedívejž se na den z. jeho 
Mat. 1,17. od Davida až do z. Bab., a od z.

Zajíc.
3 M. 11, 6. 5 M. 14, 7.

Zajíkavý.
Iz. 32, 4. jazyk z-ých světle mluviti bude 
Mk. 7, 32. přivedli jemu hluchého a z-ého

Zajímati.
Jol) 24, 3. osla sirotků z-ají
Am. 1, 6. že je z-ajíce v zajetí podrobovali

Zajisté.
1 M. 15,13. to z. věz, že pohostinu bude símě
2 M. 4, 25. z. ženich krví jsi mi
Sk. 21,22. musíť z. shromážděno býti množství 
Rím. 13,11. nyníť z. blíže nás j. spasení 
Zj. 14,13. Duch z. dí jim, aby odpočinuli

Zajiti (zajdu).
Ž. 139, 7. kamž bych zašel od ducha tvého 
Iz. 29,14. divně zajdu s lidem tímto
— 60, 20. nezajdeť více slunce tvé 

Pláč 4, 1. jaktě zašlo zlato
Ez. 11,15. daleko zajděte od H.
Mich. 1,11. kt. bydlíš v Safir, zajdi

Zajiti (zajmu).
1 M. 34, 29. dítky jejich i ženy jejich zajali
5 M. 21,10. zajal bys z nich mnohé
Job 24, 2. stádo, kt. mocí zajali, pasou
Ž. 137, 3. ti, kt. nás zajali
Jer. 48,12. že pošli ty, kt. zajmou jej

Zajordání.
1 Par. 12, 37. z Z. Z., z Rubenských, Gádských 
Mat. 4,24. šli za ním zástupové i z Z.; Mk. 3, 8.

Zakalený.
Př. 25, 26. studnice nohami z-á

Zakaliti.
Ez. 32,13. že jich nez-í noha člověčí více

Základ.
1 M. 38,20. aby vzal zase z. od ženy
2 M. 22, 26. pakli v z-u vezmeš roucho 
5M. 24, 6. takový bral--by duši v z-u
— 12. nebudeš spáti se z-em jeho
— 17. ani vezmeš v z-u roucha vdovy
— 32,22. (oheň prchlivosti) zapálí z-y hor

1 Sam.17,18. pozdravíš a z. jejich vyzdvihneš
2 Sam.22, 8. z-ové nebes pohnuli se
— 16. odkryti z-ové okršlku; Ž. 18, 16. 

Ezd. 3, 3. postavili oltář na z-ich jeho 
Job 4,19. jejichž z. j. na prachu
— 19, 28. poněvadž z. dobré pře při mně
— 22, 6. jsi brával z. od bratří svých
—  16. potok j. vylit na z. jejich
— 24, 9. od chudého z. berou
— 26, 3. hned jsi z-u dostatečně poučil 

Ž. 18, 8. z-ové hor pohnuli se
— 16. odkryti jsou z-ové okršlku
— 82, 5. až se z-ové země pohybují
— 87, 1. z. svůj na horách svátých
— 89,15. spr. a soud z-em trůnu tvého; 97, 2.
— 137, 7. rozbořte až do z-ů v něm 

Př. 10, 25. spravedlivý jest z. stálý
— 20,16. kdo za cizozemku, z. jeho; 27, 13. 

Iz. 24,18. zatřesou se z-ové země
— 28,16. zakládám na Siónu z. pevný
— 40,21. zdaliž nesrozumíváte ze z-ů země? 

Jer. 31, 37. vyhledáni z-ové země dolů
— 50,15. padli z-ové jeho, pobořeny js. zdi
— 51,26. nevezmou z tebe ani kamene k z-ům 

Ez. 18, 7. z. dlužníku svému by navracoval
— 30, 4. zbořeni budou z-ové jeho 

Ab. 3,13. srazil jsi hlavu, obnaživ z.
Luk. 14,29. když by z. položil, a dokonati
Řím. 15,20. abych na cizí z. nestavěl
1 Kor. 3,10. jako moudrý stavitel z. jsem založil
— 11. z-u jiného žádný položití nemůž
— 12. staví-liť kdo na ten z. zlato
— 9, 24. všichni běží, ale jeden béře z.

Ef. 2,20. vzdělaní na z. apoštolský a pror.
1 Tim. 6,19. skládajíce sobě z. dobrý
2 Tim. 2,19. ale však pevný z. Boží stojí
Žid. 11,10. města, z-y majícího; Zj. 21,14.19.

Zaklátiti.
1 Kr. 14,15. z-í H. Izraelem, jako se klátí třtina
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Zakládat!.
3 M. 19,26. aniž na časích z. budete
Ezd. 3,12. když z-ali tento dům, plakali; 10.
Job 38, 4. kdes byl, když jsem z-al zemi?
Iz. 28,16. aj, já z-ám na Siónu kámen;

1 Petr 2, 6.
Zaklet.

Kaz. 10,11. uštkne-li had, než by z. byl 
Zakletí.

3 M. 5, 1. slyše hlas z. a neoznámil by
Zaklinač.

5 M. 18,11. nebude nalezen v tobě z.
2 Kr. 21, 6. Manasses z-e zřídil; 2 Par. 33, 6. 
Ž. 58, 6. aby neslyšel hlasu z-ů 
Kaz. 10,11. nic neprospějí slova z-e 
Iz. 19, 3. raditi se budou modl a z-ů 

Zaklínání.
4M. 23,23. není z. proti Izraelovi 
Jer. 8,17. hady, proti nimž nic neprospívá z. 
Sk. 19,13. tuláků, kt. se s z-ím obírali 

Zaklínati.
4 M. 5,19. z. bude ji kněz; 21.
Mat. 26, 63. z-ám tě skrze Boha; Mk. 5, 7.
Sk. 19,13. z-áme vás skrze Ježíše 

Zákon.
2 M. 13, 9. aby z. H. byl v ústech tvých
— 16, 4. bude-li choditi v z-ě mém
— 28. zpěčovati se ostříhati z-ů mých
— 24,12. dám tobě z. i přikázaní

3M. 12, 7. z. té, kt. porodila pacholíka aneb
— 13,59. z. o ráně malomocenství; 14, 32. 57.

4 M. 5,29. ten j. z. veliké horlivosti
— 6,13. z. nazareův; 21.
— 19,14. z., kdyby člověk umřel v stanu

5 M. 27,26. kdož by nezůstal v řečech z-a tohoto
— 28, 58. nebudeš-li činiti všech slov z-a
— 31, 9. napsal Mojžíš z. tento
— 10. 11. v jistý čas čisti budeš z. tento
— 26. vezměte tu knihu z-a a vložte
— 33, 2. oheň z-a svítil jim

Joz. 1, 7. abys činil všecko podlé z-a
— 8. neodejdeť kniha z-a tohoto od úst
— 8, 32. napsal na kameních výpis z-a Mojž.

2 Par. 19,10. při rozepři mezi z-em a přikázáním 
Ezd. 7,10. uložil v srdci svém, aby zpytoval z.
— 10, 3. podlé z-a ať se stane

Neh. 10,29. budeme choditi v z-ě Božím 
Job 22,22. přijmi z úst jeho z. 
ž. 1, 2. v z-ě H. j. libost jeho

v z-ě jeho přemýšlí dnem i nocí
— 19, 8. z. H. j. dokonalý, očerstvující
— 37, 31. z. Boha jeho j. v srdci jeho
— 40, 9. z. tvůj j. u prostřed vnitřností mých
— 78, 1. pozoruj, lide můj, z-a mého
— 94,12. ze z-a svého jej vyučuješ
— 119, 1. blahoslavení, kt. chodí v z-ě H.
— 18. abych spatřoval divné věci ze z-a
— 29. z. svůj z milosti dej mi
— 70. já z-em tvým se potěšuji
— 72. za lepší pokládám z. úst tvých

Ž. 119, 77. z. tvůj rozkoš má j.; 174.
— 85. kt. věc není podlé z-a tvého
— 92. byť z. tvůj nebyl mé potěšení
— 97. ó jak miluji z. tvůj! 113. 163.
— 142. z. tvůj j. pravda

Př. 28, 4. kt. opouštějí z., chválí bezbožného
— 7. kdo ostříhá z-a, j. syn rozumný
— 29,18. kdož ostříhá z-a, blahoslavený j.

Iz. 2, 3. ze Siona vyjde z.; Mich. 4, 2.
— 5, 24. zavrhli z. H. zástupů
— 8,16. zapečeť z. mezi učedlníky mými
— 20. k z-u a svědectví!
— 24, 5. přestoupili z-y, změnili ustanov.

42,21. zvelebil jej z-em a slavného učin.
— 51, 4. z. ode mne vyjde

Jer. 2, 8. kt. se obírají se z-em, nepoznali
— 8, 8. moudří jsme a z. H. máme

nadarmo jsou v z-ě zběhlí
— 9,13. proto že opustili z. můj
— 26, 4. abyste chodili v z-ě mém
— 31,33. dám z. svůj do vnitřností jejich 

Pláč 2, 9. není ani z-a
Ez. 7, 26. z. zahyne od kněze
— 43,12. tento j. z. toho domu; (11.)

Dan. 6, 5. něco proti němu se strany z-a Boha
9,11. kletba, kt. j. zapsána v z-ě Mojžíše

Sof. 3, 4. kněží jeho natahují z-a
Mal. 2, 6. z. pravdy byl v ústech jeho
— 7. na z. doptávati se z úst jeho 

Mat. 5,17. že bych přišel rušiti z-a
— 18. jediná literka nepomine ze z-a
— 7,12. toť j. z. i proroci
— 22, 36. kt. j. přikázání veliké v z-ě?
— 40. na těch dvou přik. všecken z. záleží
— 23, 23. opouštíte, což těžšího j. v z-ě 

Luk. 2,22. očišťování Marie podlé z-a
— 10, 26. v z-ě co j. psáno, kterak čteš?
— 16,16. z. a proroci až do Jana
— 17. nežli v z-ě jednomu titlíku zahynouti
— 24, 44. což psáno j. v z-ě Mojžíšově 

Jan 1,17. z. skrze Mojžíše dán j.
46. o kt. psal Mojžíš v z-č a proroci

7, 19. žádný z vás neplní z-a
— 49. než zástup, kt. nezná z-a
— 51. zdali z. náš soudí člověka, leč
— 18, 31. podlé z-a svého suďte ho
— 19, 7. my z. máme a podlé z-a naš. máť 

Sk. 6,13. nepřestává mluviti proti z-u
— 7, 53. kt. jste vzali z. působením anděl.
— 13, 39. nemohli skrze z. Mojžíšův osprav.
— 15, 5. bylo přikázáno zachovávati z. M.
— 18,13. navodí lid, aby proti z-u ctili B.
— 21, 21. že bys ty vedl od z-a Mojžíšova
— 24. i sám ty chodíš ostříhaje z-a
— 22, 3. vyučený z-u otcovskému
— 23, 3. soudě mne vedlé z-a

a proti z-u velíš mne biti?
— 24, 6. vedle z-a svého chtěli jsme souditi 

ftím. 2,12. kt. bez z-a hřešili, bez z-a zahynou
kt. pod z-em hřešili, skrze z. ods.
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líím. 2,13. ne ti, kt. slyší z., spravedliví jsou 
ale činitelé z-a spravedliví budou

— 14. když pohané z-a nemajíce
od přirození činí to, což přikazuje z. 
z-a nemajíce, sami, sobě z-em jsou

— 15. kt. ukazují dílo z-a napsané
— 23. z-em se chlubě

přestupováním z-a B. neúctu činíš?
— 25. obřezáníť prospěje, budeš-li z. plniti

pakli budeš přestupitelem z-a
— 26. jestližeť by neobřízka ostříhala z-a
— 3, 2. že j. jim svěřen z. Boží
— 19. což koli z. mluví, těm mluví
— 20. z skutků z-a nebude ospravedlněn

skrze z. poznání hřícha
— 21. bez z-a spravedlnost Boží zjevena j.
— 27. skrze kt. z.? Skrze z. víry
— 28. spravedliv věrou bez skutků z-a
— 31. tedy z. vyprazdňujeme skrze víru?

nikoli! nýbrž z. tvrdíme
— 4,13. nebo ne skrze z. stalo se zaslíbení
— 15. z. hněv působí

kdež není z-a, tu ani přestoupení
— 5, 13. až do z-a hřích byl na světě

hřích se nepočítá, když z-a není
— 20. z. k tomu přistoupil, aby se rozh.
— 6,14. nejste pod z-em, ale pod milostí
— 15. hřeŠiti bud., když nejsme pod z-em?
— 7, 1. povědomým z-a mluvím

z. panuje nad člověkem, dokud živ
— 2. svobodna j. od z-a muže; 3.
— 4. vy umrtveni jste z-u skrze tělo Kr.
— 6. nyní osvobozeni jsme od z-a
— 7. tedy díme, že z. j. hříchem?

hříchu jsem nepoznal, než skrze z. 
kdyby byl z. rieřekl: Nepožádáš

— 8. bez z-a hřích mrtev j.
— 9. byl jsem živ někdy bez z-a
— 12. a tak z. j. svátý
— 14. z. j. duchovní, ale já telesný
— 16. povoluji z-u, že j. dobrý
— 21. nalézám tedy z., když chci dobré
— 22. libost mám v z-ě Božím podlé
— 23. vidím jiný z. v oudech svých

odporující z-u mysli mé 
jímající mne z-u hřícha

— 25. sloužím myslí z-u Božímu, ale
— 8, 2. z. Ducha života vysvobodil mne

od z-a hřícha i smrti
— 3. seč nemohl býti z.
— 9, 4. jejichž j. i smlouva i z-a dání
— 31. Izrael následovav z-a spravedlnosti

k z-u spravedlnosti nepřišel
— 10, 4. konec z-a j. Kristus
— 13, 8. kdož miluje, z. naplnil
— 10. plnost z-a j. láska

1 Kor. 9, 20. učiněn jsem těm, kt. pod z-em jsou 
jako bych pod z-em byl 
abych ty, kt. pod z-em jsou, získal

1 Kor. 9, 21. těm, kt. jsou bez z-a
jako bych bez z-a byl
nejsa bez z-a B., ale pod z-em Kr*
abych získal ty, kt. jsou bez z-a

— 15,56. moc hřícha j. z.
2 Kor. 3, 6. nás učinil služebníky Nového z-a
— 14. zástěra v čítáni Starého z-a

Gal. 2,16. nebývá ospravedlněn z skutků z-a 
z víry Kristovy, a ne ze skutků z-a 
ospravedlněn ze skutků z-a žádný

— 19. skrze z. z-u umřel jsem
— 21. jestližeť j. ze z-a spravedlnost
— 3,10. kt. koli ze skutků z-a jsou

což j. psáno v knize z-a
— 11. ze z-a nebývá žádný ospravedlněn 
—- 12. z. neni z víry, ale
— 13. vykoupilť nás Kr. z zlořečenství z-a
— 17. z., kt. po 430 letech začal se
— 18. jestližeť ze z-a dědictví, již ne
— 19. což pak z.? Pro přestupováni
— 21. tedy z. j. proti slibům Božím?

kdyby byl z. dán, kt. by mohl obživ, 
jistě ze z-a byla by spravedlnost

— 23. pod z-em byli jsme ostříháni
24. tak z. pěstounem byl ke Kristu 

4, 4. učiněného z ženy, učin. pod z-em
— 5. aby ty, kt. pod z-em byli, vykoupil
— 21. kt. pod z-em chcete býti

nepozorujete-liž z-a?
— 24. toť jsou ti dva z-ové
— 5, 3. že j. povinen všecken z. naplniti
— 4. kt. v z-ě ospravedlněni býti hledáte
— 14. všecken z. v jednom slovu se zavírá
— 18. Duchem vedeni, nejste pod z-em
— 23. proti takovými není z.
— 6, 2. tak plňte z. Kristův

Ef. 2,15. z. přikázaní v ustanoveních 
Fil. 3, 5. jsa podlé z-a farizeus 
1 Tím. 1, 7. chtěvše býti učitelé z-a
— 8. víme, že dobrý j. z., když by 
—. 9. spravedlivému neni uložen z.

žid. 7, 5. desátky bráti od lidu podle z-a
— 12. musiloť i z-a přenesení býti
— 16. učiněn j. (knězem) ne podle z-a
— 19. ničeho k dokonalosti nepřivedl z.
— 28. slovo přisežni, kt. se stalo po z-u
— 8, 4. kněží, kt. obětují dary podle z-a
— 10. dám z-y své v mysl jejich
— 9, 4. truhlu, kdežto byly dsky z-a
— 20. řka: Tatoť j. krev z-a
— 22. všecko podlé z-a krví očišťováno
— 10, 1. z. maje stín budoucího dobrého
— 16. dám z-y své v srdce jejich
— 12, 24. k prostředníku Nového z-a

Jak. 1,25. se vzhlédl v dokonalý z. svobody
— 2, 8. jestliže plníte z. královský
— 9. z. vás tresce jako přestupníky
— 10. kdo by koli celého z-a ostřihal
— 11. učiněn jsi přestupníkem z-a
— 12. kt. podlé z-a svobody souzeni býti



944 Zákon —  Založen.

Jak. 4,11. utrhá z-u a potupuje z.
tupíš-li z., nejsi plnitel z-a

1 Jan 3, 4. kdož činí hřích, činí proti z-u 
hřích j. přestoupení z-a

Zákonní.
Fil. 3, 6. z strany spravedlnosti z. bez úhony

Zákonník.
Mat. 7, 29. učil je, ne jako z-ci; Mk. 1, 22.

— 8,19. přistoupiv jeden z., řekl jemu
— 9, 3. někteří z z-ů řekli sami v sobě
— 22, 35. otázal se jeden z nich z.; Mk. 12, 28.
— 23, 2. na stolici Mojžíšově posadili se z-ci
— 13. běda vám, z-ci; Luk. 11, 44. 46.
— 26, 3. tehdy sešli se přední knězi a z-ci 

Mk. 3,22. z-ci pravili, že Belzebuba má
— 9,11. což z-i praví, že Eliáš musí při jiti?
— 12, 35. kterak praví z-ci, že Kr. j. syn D.?
— 38. varujte se z-ů; Luk. 20, 46.

Luk. 6, 7. šetřili ho z-ci a farizeové
— 7, 30, farizeové a z-ci pohrdli radou Boží
— 23,10. př. kněží a z-ci tuze na něj žalujíce

Zakopati.
1 M. 35, 4. z-al je Jákob pod dubem 
Am. 9, 2. byť se pak do země z-ali 
Mat. 25,18. odšed, z-al ji v zemi 

Zakryti.
1 M. 9, 23. z-li hanbu otce svého
— 38,15. Támar z-la tvář svou

2 M. 3, 6. z-1 Mojžíš tvář svou, aby nepatřil 
2 Sam.19, 4. král z-1 tvář svou a křičel
Ez. 32, 7. z-ji nebesa

Zakrytí.
2 M. 28, 42. koŠilek lněných k z. nahoty těla 

Zakryt.
Job 26, 6. před ním i zahynutí není zakryto 

Zakrytý.
2 Kor. 4, 3. pakliť z-é. j. evangelium naše 

před těmi, kt. hynou, z-é j.
Zakrývati.

Př. 28, 27. kdož z-vá oči své, bude míti zlořeč. 
Mk. 14,65. počali tvář jeho z.; Luk. 22, 64.

Zakuliti.
Iz. 22, 18. prudce tě z-í jako kuli do země

Zakusiti.
Žid. 6, 4. kt. i z-ili daru nebeského

Zaletěti.
Ž. 55, 7. jako holubice z-ěl bych a poodp.
— 90,10. ihned rychle z-íme

Jer. 4, 25. všeliké ptactvo nebeské z-ělo 
Oz. 9,11. Efraim jako pták z-í

Zálet ováti.
Př. 27, 8. jako pták z-uje od hnízda 
Nah. 3,16. brouci připadnou a z-ují

Zalévati.
1 Kor. 3, 6. jáť jsem štípil, Apollo z-al
— 7. j. něco, ani ten, kdo z-á
— 8. kdož štěpuje, a kdož z-á, jedno jsou

Záležející.
Kol. 2,14. smazav zápis, z. v ustanoveních 
Žid. 9,10. až do času napravení, z.

Záležeti.
Kaz. 9,11. nez-í běh na rychlých
— 12,13. na tom všecko člověku z-í 

Mat. 22, 40. na těch dvou všecken zákon z-í 
1 Kor. 4, 20. nez-í v řeči království Boží 
Fil. 3, 9. tu spravedlnost, kt. u víře z-í
1 Tes. 1, 5. evangelium k vám nez-lo v slovu
2 Petr 1,20. písma výklad nez-í na rozumu lid.

Zalíbení.
Ž. 147,10. nemať v síle koně z.
Kaz. 12, 1. diš: Nemám v nich z.

Zalíbiti se.
1 M. 34,19. nebo se mu z-ila dcera Jákobova
5 M. 33,11. v práci rukou jeho z-b se tobě 
1 Sam.29, 4. čím se z. může pánu svému tento? 
ž. 22, 9. poněvadž se mu v něm z-ilo

— 45,12. z-í se králi tvá krása
— 68,17. na této hoře z-ilo se Bohu přebýv.
— 149, 4. z-ilo se H. v lidu jeho

Iz. 38,17. tobě z-ilo se vytrhnouti duši mou 
Mal. 1, 8. daruj je knížeti, z-íš-li mu se 
Mat. 3,17. v němž mi se dobře z-ilo; 17, 5.

Mk. 1, 11. Luk. 3, 22. 2 Petr 1, 17.
— 14, 6. i z-ila se (dcera Herodiady) Heród. 

Luk. 12, 32. neboť se z-ilo Otci vašemu
Sk. 24,27. chtěje se z. Židům; 25, 9.
1 Kor. 10, 5. ne ve mnohých z nich z-ilo se B. 
Kol. 1,19. poněvadž se z-ilo Otci

Zalíbiti sobe.
2 Sam.24, 23. H. Bůh tvůj z-iž tě sobě
Ž. 51, 21. sobě z-íš oběti spravedlnosti 

Zalibovati se.
Gal. 1,10. kdybych se ještě lidem z-al 

Zalibovati sobě.
Př. 18, 2. nez-uje sobě blázen v rozumnosti 
Mk. 10, 42. kt. sobě z-ují vládnouti, panujíť 
Žid. 10, 38. nez-uje sobě duše má v něm 

Zálibu jící se.
2 Petr 2,10. sobě se z.

Záloha.
Joz. 8, 2. zdělejž sobě z-y k městu; I. násl.

2 Par. 13, 13.
Soud. 9,25. učinili z-y; 16, 9. 20, 29. 33. násl.
1 Sam.22, 8. aby mi z-y strojil, jakož se děje; 13.
2 Sam.17, 9. nyní spíše v z-e stojí
2 Kr. 6, 9. tam Syrští jsou v z-ách
Ž. 10, 8. sedí v z-ách ve všech a v skrýších

— 59, 4. neb aj, z-y činí duši mé
Jer. 51, 12. postavte strážné, připravte z-y 
Sk. 20, 3. kdež Židé učinili jemu z-y; 25, 3.

Založen.
2 M. 9,18. od toho dne, jakž z. jest, až do t.
2 Par. 8,16. v němž z. byl dům H., až do vyst. 
Ezd. 3, 6. ačkoli chrám H. ještě nebyl z.; 11. 
Př. 8, 25. prvé než hory z-y byly 
Iz. 44,28. řekne chrámu: Z. buď!



Založen —  Zamordovali. 945

Ag. 2,19. do dne, v kt. z. byl chrám H. 
Zach. 8, 9. toho dne, v němž z. j. dům H. 
Mat. 7,25. z. byl na skále; Luk. 6, 48.
1 Kor. 2, 5. aby víra nebyla na moudr. lid. z-a 
Ef. 3,18. abyste v lásce z-i jsouce 

Založeni.
1 Kr. 5,17. kameni k z. toho domu 
Mat. 13, 35. vypravovati skryté věci od z. světa 

Založený.
Kol. 1,23. jestliže zůstáváte u víře z-í 

Založiti.
4 M. 24, 21. na skále z-ils hnízdo své 
Joz. 6, 26. v prvoroz. svém z-í je; 1 Kr. 16, 34.
1 Sam. 2, 8. stežeje země, na nich z-il okršlek 
Job 38, 6. kdo z-il úhelný kámen její?
Ž. 24, 2. oň ji na moři z-il
— 89,12. okršlek i plnost jeho ty jsi z-il
— 102,26. prvé nežlis z-il zemi; Žid. 1, 10.
— 104, 5. z-ils zemi na sloupích jejích 

Př. 3,19. H. moudrostí z-il zemi
Iz. 54,11. z-ím tě na zafířích 
Luk. 6, 48. z-il grunty v skále
1 Kor. 3,10. jako moudi^ stavitel základ z-il

Založiti se.
2Kr. 18,23. z-ž se s pánem mým, králem Ass. 

Zamčený.
Pis. 4,12. zahrada z-á jsi, sestro má choti

Zámek.
2 Par. 17,12. Jozafat vystavěl v Judstvu z-y 
Sof. 3, 6. zpustli z-ové jejich

Zamesti.
Iz. 28,17. z-ete to omylné útočiště krupobití 

Zaměkati.
4 M. 13, 21. a byl čas, v němžto hroznové z-li 

Zainěstknání.
Kaz. 1,13. takové bídné z. dal B. synům; 3, 10.
— 2,23.* z. jeho Jiněv, takže ani v noci 

Gal. 6,17. dále žádný mi nečiň z.
Zaměstknati.

Job 23, 9. by i Čím z-án byl na levo 
Iz. 43, 24. ale z-al jsi mne hříchy svými

Zaměstknávati.
Job 11, 3. žváním svým lidi z-áš 
Mk. 5, 35. dcera umřela, proč již z-áš Mistra? 
Luk. 8, 49. umřela dcera tvá, nez-ej Mistra 
Sk. 24, 4. abych tě déle nez-al 

Zamhouřiti.
Mat. 13,15. oči z-ili, aby neviděli; Šk. 28, 27.

Zamhuřovati.
Př. 16, 30. z-uje oči své, smýšleje převrácené

Zamilovati.
1 M. 34, 3. z-av děvečku, mluvil k srdci jejímu 
5M. 21,11. uzříš-li mezi zajatými, a z-uješ ji 
Soud. 16, 4. Samson z-al ženu, jejíž jm. Dalila
1 Sam.16,21. Saul z-al Davida velmi
— 18, 1. že ho z-al Jonata jako sebe samého

2 Sam. 13, 1. z-al ji Amnon, syn Davidův 
Est. 2,17. z-al král Ester nade všecky ženy

Job 33,26. kořiti se bude Bohu, a z-uje jej 
ž. 44, 4. proto že jsi je z-al
— 91,14. poněvadž mne z-al, vysvobodím jej 

Jer. 2,25. nebo jsem z-ala cizí
Oz. 3, 1. jdi a z-uj ženu milou frejíři 
Řím. 8,37. vítězíme skrze toho, kt. nás z-al 
Gal. 2,20. kt. z-al mne, a vydal sebe samého 
Ef. 2, 4. pro velikou lásku, kt. z-al nás
2 Tes. 2,16. Bůh i Otec náš, kt. z-al nás
2 Tim. 4,10. Démas mne opustil, z-av tento svět
2 Petr 2,15. kt. mzdu nepravosti z-al 
Zj. 1, 5. kt. z-al nás a umyl nás 

Zamítati.
1 Kr. 8, 57. nez-ejž nás, ani opouštěj
Job 36, 5. aniž svých z-á Bůh
Ž. 27, 9. aniž z-ej v hněvě služebn. svého
— 51,13. nez-ej mne od tváři své
— 71, 9. nez-ejž mne ve věku starosti
— 74, 1. proč nás tak do konce z-áš?
— 88,15. pročež, ó H-e, z-áš mne?

Př. 3,11. kázně H-ovy nez-ej 
Jer. 2, 37. z-á H. troštování tvá
— 14,21. nez-ejž pro jméno své 

PláČ 3,31. nez-á Pán na věčnost 
Mat. 13,48. což bylo zlého, preč z-ali
Sk. 13,46. poněvadž je (slovo Boží) z-áte
1 Tim. 4, 4. nic nemá z-áno býti
Žid. 10,35. nez-ejtež smělé doufanlivosti své 

Zamknouti.
2 Par. 28,24. Achas zamkl dvéře domu H.

Zamluvili se.
2 Sam. 7,25. slovo to, jímž jsi se z-il služebníku 
1 Par. 17,17. z-il jsi se o domu služebníka svého 

Zamordován.
Sk. 13,28. prosili Piláta, aby z. byl 
Zj. 2,13. Antipas, svědek můj věrný, z. jest 

Zamordovaný.
Soud. 20, 4. Levita, manžel ženy z-é

Zamordovat!.
1 M. 34, 26. Emora a Síchema z-ali mečem 
Soud. 20, 5. myslíte mne z.
2 Sam. 3, 30. Joáb a Abizai z-ali Abnera
— 12, 9. Uriáše z-al jsi mečem Am.

1 Kr. 19,17. toho, kdož by ušel, z-uje Jéhu 
a kdož by ušel, z-uje Elizeus 

Ž. 10, 8. sedí v skrýších, aby z-al nevin.
—. 109,16. sevřenému bol. srdce, aby' jej z-al 

Iz. 27, 7. zdali jéj z-al, jako jiní z-áni 
Jer. 41, 4. jakž z-al Godoliáše 
Mat. 10,28. ale duše nemohou z.
— 17,23. z-ujíť jej, ale třetího dne
— 26, 4. jak by Ježíše jali a z-ali

Mk. 9,31. a z-ujíť jej; ale zamordován jsa 
Luk. 13,31. Heródes chce tě z.
— 18,33. ubičujíce, z-ují jej 

Jan 7,19. proč mne hledáte z.?
— 20. kdo tě hledá z.?
— 12,10. radili se, aby i Lazara z-ali 

Sk. 2,23. toho ukřižovavše, z-ali jste
— 3,15. dárce života z-ali jste; 10, 39.

60
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Sk. 5,30. z-ali, pověsivše na dřevě; 10, 39.
— 7, 28. chceš mne z., jako jsi včera 

Jak. 5, 6. z-ali jste spravedlivého
1 Jan 3,12. Kain, k. z-al bratra svého

a pro kterou příčinu z-al ho? 
Zámoří.

Jer. 10, 9. stříbro ze z. přivážíno bývá 
Zámořský.

Ez. 27,12. z-ští kupci tvoji kupčili na jarm.
Zamotání.

Job 18, 8. zapleten jest a v z. chodí 
Zamračiti se.

1 Kr. 18, 45. když se nebesa z-ila oblakem 
Zamran.

1 M. 25, 2. kt. porodila jemu Z-a atd.
Zamři.

4 M. 25,14. jméno muže zabit, s Madiankou Z.
1 Kr. 16, 9. Z., hejtman nad polovicí vozů
— 10. Z. přišed, zabil jej (Elu)
— 12. vyhladil Z. všecken dům Bázův
— 15. kraloval Z. v Tersa sedm dní
— 16. uslyšev lid, že by se Z. zprotivil
— 18. Z. zapálil nad sebou dům 

2Kr. 9,31. jestli pokoj, ó Z., mordéři?
1 Par. 2, 6. synové Záře: Z., Etan atd.
—. 7. synové Z.: Charmi

Zamritský.
Jer. 25,25. napájel jsem všecky krále Z-é

Zamrzati.
Job 38,30. svrchek propasti z-á

Zámutek (Zármutek).
1 M. 37,34. Jákob .-z. nesl po synu svém
— 35. v z-u sstoupím za synem do hrobu
— 50,10. držel tu z. po otci svém za 7 dní
— 11. z. na místě tom Atád

těžký to mají z. Egyptští 
5M. 26,14. nejedl jsem v z-u svém (z posvěc.)
1 Sam.20, 3. nechť neví o tom, aby neměl z-u
2 Sam.19, 2. z. má král pro syna svého
1 Par. 7,23. že byl v z-u pro rodinu svou 
Ezd. 10, 6. z. měl pro přestoupení těch 
2. 6, 8. seškvrkla se z-em tvář má
— 119,28. rozplývá se z-em duše má

Př. 10, 1. syn bláznivý z-em j. matce své
— 14,13. cíl veselí jest z.
— 17,21. k z-u svému zplodil jej (blázna) 

Iz. 29, 2. nastane žalost a z.
— 35,10. z. a úpění uteče od nich; 51, 11. 

Jer. 8,18. kt. by mne mělo občerstvovati v z-u
— 20,18. abych okoušel těžkosti a z-u
— 31,13. obveselím je po z-u jejich
— 45, 3. přičiní H. z-u k bolesti mé 

Pláč 1,12. jak mne z-em naplnil H.
Ez. 4,16. jisti budou chléb na váhu s z-em
— 12,19. chléb svůj se z-em jisti budou
— 23, 33. opilstvím a z-em naplněna budeš 

Luk. 22, 45. nalezl je, ani spí z-em
Jan 16, 6. z. naplnil srdce vaše
— 20. ale z. váš obrátí se v radost

Jan 16, 21. žena, když rodí, z. má
— 22. i vy z. máte nyní, ale opět 

Řím. 9, 2. mám veliký z. v srdci svém
2 Kor. 7,10. z., kt. j. podlé Boha, ten k spasení 

z. světa smrt způsobuje 
Fil. 2,27. abych z-u na z. neměl
— 28. a já abych byl bez z-u 

Jak. 4, 9. vaše radost obratiž se v z.
1 Petr 2,19. kdo pro svědomí Boží snáší z-y

Zámysl.
Mat. 23,14. pod z-em dlouhého modlení;

Mk. 12, 40. Luk. 20, 47.
Sk. 27, 30. když chtěli pustiti člun pod z-em 
Gal. 5,13. abyste pod z-em té svobody nepov.

Zamzomim.
5 M. 2,20. kt. AmmonitŠtí říkali Z.

Zanečišťovati.
Ez. 23,38. i toto činily, že z-aly svatyni mou 

Zanedbali.
4 M. 9,13. však by z-al slaviti Fáze
2 Petr 1,12. nez-ámť vždycky vám připomínati

Zanedbávali.
Joz. 18, 3. dokudž z-áte vjíti?
Př. 15,32. kdo se vyhýbá cvičení, z-á duše své 
Sk. 6, 1. že by z-ány byly vdovy jejich 
žid. 2, 3. takového z-ajíce spasení 

Zanechán.
Iz. 4, 3. kdož bude z. na Siónu, svátý slouti 
Sk. 25,14. muž nějaký z. j. ve vězení

Zanechaný.
5M. 32,36. jakož zajatý tak i z.; 2 Kr. 14, 26.

Zanechati.
1 M. 15, 2. ten, jemuž z-ám domu svého
2 M. 12,10. nez-áte z něho ničehož do jitra
— 16,20. někteří z-ali díl z toho do jitra

4 M. 17, 7. z-al Mojžíš prutů před H.
5 M. 31, 6. H. Bůh tvůj než-á tebe
— 8. H. neopustí tě, aniž tě z-á

2 Sam. 5,21. z-ali ‘tu rytin svých
Job 4,18. při andělích svých z-al nedostatku
— 9,27. z-ám horlení svého

ž. 37, 8. zanech prchlivost; nezpouzej se
— 79,11. z-ej ostatků k smrti oddaných
— 94,14. H. dědictví svého nez-á

Kaz. 2,18. mrzí mne, že ji z. musím člověku
— 26. čehož by z-al tomu, kt. se líbí Bohu 

Iz. 65,15. z-áte jména svého k proklínání

Zanechávati.
ž. 49,11. zboží svého i cizím z-ajíce 
Mat. 23,38. aj, z-áť se vám dům váš pustý

Zaneprázdnění.
Kaz. 1, 8. všecky věci jsou plné z.

Zanésti.
1 Kr. 18,12. duch H. z-sl by tě nevím kam 
2Kr. 2,16. snad ho z-sl duch H.
Dan. 2,35. z-sl to vítr

Zaněcovati.
Ez. 39,10. zbrojí z. budou oheň
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Zanícený.
Oz. 7, 4. podobni jsouce peci z-é 
Zach. 12, 6. učiním Judské podobné ohni z-ému 

Zanítiti.
Jer. 17, 4. nebo jste oheň z-ili v prchliv. mé
— 27. z-ím oheň; 43, 12. 49, 27.

Luk. 22,55. když z-ili oheň uprostřed síně
Zaostření.

1 Sam.13,21. i o z. ostnu bývalo těžko
Zaostriti.

Job 16, 9. jako nepřítel z-il oči své na mne 
Ez. 21,15. meč z-en, aby zabíjel 

Západ.
2 M. 17,12. ruce vztažené až do z-u slunce
— 22,26. do z-u slunce jemu je navrátíš 

Joz. 15, 8. hora naproti údolí Hinnom na z.
— 23, 4. k moři velikému na z. slunce

ž. 50, 1. přivolal zemi od východu i od z-u
— 75, 7. ne od východu, ani z-u přichází
— 103,12. jak daleko jest východ od z-u
— 104,19. slunce zná z. svůj
— 107, 3. shromáždil je od východu a od z-u
— 113, 3. od východu slunce až do z-u jeho 

Iz. 45, 6. aby poznali od východu i od z-u
— 59,19. budou se báti na z. jména H.

Dan. 6,14. až do z-u slunce usiloval ho vytrh. 
Zach. 8, 7. vysvobozuji lid svůj ze země na z.
— 14, 4. rozdvojí se hora Olivetská k z-u 

Mal. 1,11. až na z. veliké bude jméno mé 
Mat. 8,11. přijdou mnozí od východu i od z-u
— 24,27. jakož blesk ukazuje se až na z.

Mk. 1,32. při z-u sl. nos. nemocné; Luk. 4, 40. 
Luk. 12,54. oblak, an vzchází od z-u

Zapadati.
Kaz. 1, 5. vychází slunce i z-á 
Ef. 4,26, slunce nez-ej na hněvivost vaši 

Západní.
Joz. 8, 9. od z. strany Hai; 12.
2 Par. 32, 30. k z. straně města Davidova; 33,14. 
Sk. 27,12. k větru mezi z-ím a půlnočním

Zapadnout!.
1 M. 28,11. nebo slunce již bylo z-dlo 
Jer. 15, 9. z-e jí slunce ještě ve dne 

Zapájeti.
Job 38, 27. aby z-el místa planá a pustá

Zápal.
1 M. 8,20. Noé obětoval z-y na oltáři
2 M. 18,12. vzal Jetro z. a oběti Bohu
— 29,18. z. ten jest H-u vůně příjemná; 25.

3 M. 23, 37. slavnosti, abyste v nich obětovali z.
4 M. 29, 2. z. u vůni příjemnou H-u
1 Sam.15,22. zdaliž libost má ň. v z-ích
1 Par. 21, 26. tu David obětoval z-y a oběti pok.

spustiv oheň s nebe na oltář z-u
— 29,21. obětovali z-y, volů 1000

2 Par. 7, 1. oheň s nebe sehltil z.
— 29, 27. rozkázal EzechiáŠ, aby obětovali z. 

Job 1, 5. Job ráno obětoval z-y
Ž. 20, 4. z-y tvé v popel obrať

Ž. 40, 7. z-u a oběti za hřích nežádal jsi
— 50, 8. tě obviňovali z příčiny z-ů tvých
— 51,18. aniž bys z-u přijal
— 21. tehdáž sobě zalíbíš z-y

Iz. 56, 7. z-ové a oběti jejich příjemné mi b.
Jer. 6,20. z-ů vašich nelibuje sobě; Am. 5,22.
Oz. 6, 6. oblibuji známost Boha více než z-y
Mk. 12,33. milovati j. nade všecky z-y 
Luk. 1, 9. los naň přišel, aby položil z.
— 10. modlíce se v hodinu z-u
— 11. stoje na pravé straně oltáře z-u 

Žid. 10, 8. z-ů i obětí za hřích nechtěl jsi 
Zj. 8, 3. dáni jsou jemu z-ové mnozí
— 4. vstoupil dým z-ů před obličej B.

Zapálení.
Zj. 18, 9. když uzří dým z. jeho; 18. 

Zapáliti.
2 M. 29,13. z-íš to na oltáři; 25. 3 M. 1, 15.
— 18. všeho skopce z-íš na oltáři

5 M. 32,22. oheň z-en j. v prchlivosti mé 
a z-í základy hor 

Joz. 8, 8. když vezmete město, z-íte je; 19. 
Soud. 9, 49. z-ili jimi hrad
— 15, 5. Samson z-il ty pochodně

1 Sam. 2,16. nechť j. prvé z-en tuk, potom vezmeš
2 Sam.14, 31. proč služebníci z-ili dědinu mou?
1 Kr. 16,18. Zamři z-il nad sebou dům královský
2 Kr. 16,13. Achas z-il zápal svůj
— 25, 9. z-il dům H. i dům královský 

Iz. 10, 16. H. slávu jeho prudce z-í
Jer. 51,30. z-í příbytky jejich (Babylonských)
— 52,13. Nebuzardan z-il dům H-ův; 39, 8. 

Pláč 4,11. H. z-il oheň na Siónu
Mat. 22, 7. a město jejich z-il
Sk. 28, 2. z-ivše hranici dřev, přijali nás
Jak. 3, 5. maličký oheň, kterak veliký les z-í

Zapáliti se.
4 M. 24,10. z-iv se hněvem Balák proti Balám. 
Ž. 2,12. jakž by se jen málo z-il hněv jeho

Zapalovati.
3 M. 6,12. bude z. jím kněz dříví
1 Sam. 2,15. než tuk z-ali, přicházel mládenec 
2Kr. 17,11. z-ujíce vonné věci na výsostech 
ž. 83,15. jako plamen z-uje hory

Zápasiti.
1 M. 32,24. z-il s ním muž až do svitání; 25.

Zapečetěn.
5 M. 32, 34. zdaliž není z-o v pokladnicích mých? 
Est. 3,12. z-o prstenem královským
Dan. 12, 9. jsou z-a slova ta do času

Zapečetění.
Dan. 9,24. k z. hříchů, k z. viděni

Zapečetěný.
Job 14,17. z-é maje přestoupení mé 
Pis. 4,12. studnice z-á 
Iz. 29,11. kniha z-á
Jer. 32, 11. cedule té koupě z-ou i otevřenou; 14. 
Zj. 5, 1. knihu z-ou sedmi pečetmi
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Zapečetiti.
1 Kr. 21, 8. z-ila jeho pečeti
Est. 8, 8. což se z-i prstenem královským 
Iz. 8,16. z-eť zákon mezi učedlníky mými 
Jer. 32,10. zapsav to do cedule, z-il jsem 
Dan. 6,17. z-il jámu král prstenem svým 
Mat. 27,66. osadili hrob z-ivše kámen 
Zj. 10, 4. z-eť to, co mluvilo sedm hromů
— 20, 3. svrchu nad ním z-il,

aby nesvodil více

Zapečeťovati.
Job 9, 7. hvězdy z-u je
Ez. 28,12. ty, jenž z-uješ summy
Zj. 22,10. nez-uj slov proroctví knihy této

Z&píratL
Job 31,28. neboť bych tím z-al Boha 
Luk. 8,45. když všickni z-ali, řekl Petr
2 Tim. 2,12. pakli ho z-áme, i onť nás zapře
— 3, 5. pobožnosti, ale moci její z-ajíce 

Tit. 1,16. skutky svými toho z-ají
2 Petr 2, 1. Pána, kt. je vykoupil, z-ajíce
1 Jan 2,22. kdož z-á, že by Ježíš nebyl Kristus

antikrist, kdož z-á Otce i Syna
— 23. kdož z-á Syna, nemáť ani Otce 

Juda 4. Pána našeho Jezukrista z-ají

Zápis.
Kol. 2,14. smazav proti nám ten z.

Zapisovati.
Job 13,26. že z-uješ proti mně hořkosti 
Jer. 32, 44. pole kupovati budou a z.

Zaplakati.
Jan 11,35. i z-al Ježíš

Zaplašený.
Ez. 34, 4. z-é zase nepřivodíte
— 16. z-ou zase přivedu

Záplata.
Př. 6, 35. neohlídá se na žádnou z-u
— 27,26. z. pole budou kozelci

Iz. 55, 1. kupujte bez peněz a bez z-y 
Pláč 5, 4. dříví naše za z-u přichází 
Mat. 9,16. žádný z-y sukna nového; Mk. 2, 21. 

Luk. 5, 36.

Zaplatiti.
4 M. 20,19. jestliže vody, z-íme ji
2 Sam.12, 6. ovečku tu z-í čtvernásobně
— 24, 24. raději koupím od tebe a z-ím 

Ž. 28, 4. z-ať jim zaslouženou mzdu 
Př. 22,27. nemáš-li, čím bys z-il, proč 
Jon. 1, 3. z-iv od ní, vstoupil na ni 
Mat. 18,25. když neměl čím z.

kázal jej pán prodali a z.
— 26. všecko z-ím tobě; 29.
— 28. zaplať mi, cos dlužen
— 30. dokudž by nez-il; 34.
— 20, 8. zavolej dělníků a z-ť jim 

Luk. 7, 42. když neměli, odkud by z-ili
— 10, 35. když se vrátím, z-ím tobě 

Filem. 19. já Pavel psal jsem, jáť z-ím

Zaplésti (se).
Job 19, 8. cestu mou z-tl, abych projiti nemohl 
Ž. 9,17. v díle rukou svých z-tl se bezb.
Iz. 8,15. z-touce se, popadeni budou 

Zaplétati se.
2 Par. 25,19. proč se máš z. v takové zlé 
Př. 12,13. do přestoupení rtů z-á se zlostník 
—. 20, 3. kdož koli se do svárů z-á, blázen 

Gal. 5, 1. nez-ejte se v jho služebnosti
Zapleten.

Job 36, 8. z-i jsouce provazy soužení 
Př. 6, 2. z. jsi slovy úst svých 
Iz. 28,13. z-i jsouce, aby polapeni byli
2 Petr 2,20. jestliže by zase v to z-i jsouce 

Zapojen.
1 Kor. 12,13. všickni v jeden Duch z-i jsme 

Zapojený.
Ez. 31,14. aby nevypínalo se dřevo z-é vodami 

Zapomenouti.
1 M. 40,23. ale z-ul na Jozefa
— 41,51. způsobil Bůh, abych z-ul na práce 

5M. 4, 9. abys nez-1 na ty věci, kt. viděly
oči tvé

— 6,12. varuj se, abys nez-ul na H.; 8, 11.
— 24,19. a z-ul by tam někt. snopu
— 26,13. aniž jsem z-ul na ně
— 32,18. na skálu, kt. tě zplodila, z-ul jsi

z-něl jsi na Boha, stvořitele 
Ž. 10,11. z-ulť j. Bůh silný
— 45,11. dcerko, z-eň na lid svůj
— 102, 5. tak že jsem chleba jisti z-ul
— 106,13. rychle z-uli na skutky jeho
— 21. z-něli na Boha s., spasitele svého
— 119,83. na ustanovení tvá jsem nez-ul
— 137, 5. z-iž i pravice má uměni svého 

Př. 31, 5. aby pije, nez-něl na ustanovení
— 7. ať se napije a z-e na chudobu svou 

Jer. 44, 9. ste z-uli na nešlechetnosti otců
svých?

— 50, 6. bloudily, z-uvše na příbytky své 
Ez. 23, 35. že jsi z-ula na mně a zavrhlas mne 
Oz. 4, 6. že jsi z-něl na zákon Boha
— 13, 6. protož z-uli na mne

Mat. 16, 5. učedlníci z-uli vzíti chleba; Mk. 8,14. 
žid. 12, 5. což jste z-uli na napomenutí 
Jak. 1,24. a hned z-ul, jaký by byl 

Zapomenouti se.
5 M. 8,11. aby se měl z. na H.; 14.
Job 9, 27. z-u se na své naříkáni
— 11, 6. a věz, že se Bůh z-něl na tebe
— 16. nebo se na těžkost z-eš
— 19,14. známí moji z-uli se na mne 

ž. 13, 2. což se na věky z-eš na mne?
— 42,10. pročež jsi z-ul se nade mnou?
— 44,18. však jsme se nez-uli na tě; 21.
— 77,10. zdali se z-něl smilovávati Bůh?
— 78,11. z-uli se na Činy jeho
— 119, 93. na věky se nez-u na rozkazy tvé; 141.
— 137, 5. jestliže se z-u na tebe, ó Jeruzaléme,

zapomeniž i pravice má
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Iz. 17,10. z-ěla se na Boha spasení svého
— 49,14. Pán z-ul se na mne
— 15. zdaliž se může z. ž. nad neml. svým?

a byť se pak ony z-něly, 
já však nez-u se na tě 

Jer. 2, 32. lid můj z-něl se na mne; 23, 27.
— 13,25. žes se z-něla nade mnou
— 18,15. z-uvše se na mne, kadí marnosti
— 30,14. kt. tě miluji, z-ou se nad tebou 

Oz. 4, 6. já také z-u se na syny tvé
— 8,14. že se z-ul Izrael na uěinitele 

Am. 8, 7. žeť se hez-u na skutky jejich 
žid. 6,10. aby se z-ul na práci vaši
2 Petr 1, 9. z-uv se na očištění starých hříchů 

Zapomenutí.
1 M. 41, 30. v z. přijde všecka ta hojnost 
Ž. 9,19. nebude dán chudý u věčné z.
—. 88,13. spravedlnost tvá v zemi z.?

Kaz. 2,16. všecko v z. přichází
— 8,10. v z. dáni jsou v městě tom
— 9, 5. v z. přišla památka jejich (mrtvých) 

Iz. 23,15. v z. bude Týrus za 70 let
— 44,21. Izraeli, nebudeš u mne v z.
— 65,16. v z. dána budou soužení první 

Jer. 20,11. aniž potupa v z. dána bude
— 23,40. potupu, kt. nepřijde v z.

Luk. 12, 6. jeden z nich není v z. před Bohem 
Zapomínající se.

Job 8,13. tak stezky z-ích se na Boha 
Zapomínatelný.

Jak. 1, 25. nejsa posluchač z.
Zapomínali.

5M. 25,19. vyhladíš Amalecha; nez-ejž na to! 
Př. 3, 1. na učení mé nez-ej; 4, 5.
Fil. 3,14. na ty věci za mnou z-a je 
Žid. 13, 2. na přívětivost k hostem nez-ejte
— 16. na účinnost a sdílnost nez-ejte

Zapomínat! se.
5 M. 4,23. abyste se nez-ali na smlouvu H.
Ž. 9,13. aniž se z-á na křik utištěných
— 18. národové, kt. se z-ají nad Bohem
— 10,12. nez-ejž se nad chudými
— 44,25. pročež z-áš se na trápení naše?
— 50,22. kt. se z-áte na Boha
— 74,23. nez-ej se na vykřikování nepřátel
— 78, 7. aby nez-ali se na skutky Boha s.
— 103, 2. nez-ej se na všecka dobrodiní
— 119,16. aniž se z-ám na slovo tvé
— 61. na zákon tvůj se nez-ám; 109, 153. 

Př. 2,17. na smlouvu Boha svého se z-á 
Iz. 51,13. že se z-áš na H. učinitele
— 65,11. kt. se z-áte na horu svatosti mé 

Jer. 2, 32. zdali se z-á panna na ozdoby 
Pláč 5,20. proč se z-áš na nás?
Ez. 22,12. na mne se z-áš, di H.

Zápona.
4 M. 31, 50. protož obětujeme z toho z-y
2 Sam. 1,10. vzal jsem korunu, i z-u 
Př. 11, 22. z. zlatá na pysku svině 
Pis. 7, 1. okolek bedr tvých jako z-y

Iz. 3,18. 20. v ten den odejme Pán z-y 
Oz. 2,13. ozdoběci se z-ami, chodí za frejíři 

Záponka.
2M. 35,22. přinášeli prsteny a z-y z pravých 

rukou
Zapověděti.

1 M. 2,16. z-ěl H. Bůh člověku, řka
— 3,11. z něhožť jsem jisti z-ěl? 17.

5 M. 2, 37. k žádnému místu, kt. z-ěl H.
Mat. 9, 30. z-ěl jim tuze Ježíš 
Mk. 1, 43. z-ěv mu přísně, hned ho odbyl 

Zápověď.
Jer. 36, 5. z. maje, nemohu jiti do domu H. 

Zapovídat!.
Job 9, 7. když z-á slunci, nevychází 
Am. 2,12. a prorokům jste z-ali 

Zapřáhati.
1 Kr. 18, 44. rci Achabovi: Z-ej a jeď!
Jer. * 46, 4. z-ejte koně a vsedejte jezdci 

Zapřáhnouti.
1 M. 46, 29. zapřáh do svého vozu; 2 M. 14, 6. 
1 Sam. 6, 7. z-ěte ty krávy do vozu; 10.
2Kr. 9,21. řekl Jorám: Z-i! I z-hl k vozu jeho 
Mich. 1,13. z-i do vozu rychlé koně 

Zápřež.
1 Sam.14,14. jako rolí dvěma volům s z.

Zapřisáhnouti (se).
3M. 5, 4. jestliže by se kdo z-hl 
Soud. 21, 5. nebo se byli velice z-li
1 Sam. 3,14. protož jsem z-hl domu Eli 
Sk. 23,12. někteří z židů z-li se s klatbou; 21. 

ZapřítL
1 M. 18,15. z-ela Sára: Nesmála jsem se 
3M. 6, 3. nalezna ztracenou věc, z-el by ji 
Př. 30, 9. abych snad nasycen jsa, tě nez-el 
Mat. 10,33. kdož by mne z-el před lidmi,

z-ímť ho i já před Otcem; Luk. 12,9.
— 16,24. z-iž sebe sám; Mk. 8,34. Luk. 9,23.
— 26, 34. třikráte mne z-íš; 75. Mk. 14, 30. 72.

Luk. 22, 34. 61. Jan 13, 38.
— 35. nikoli nez-ím tebe; Mk. 14, 31.
— 70. Petr z-el; 72. Mk. 14, 68. 70.

Luk. 22, 57. Jan 18, 25. 27.
Jan 1,20. Jan vyznal a nez-el 
Sk. 4,16. známé j., aniž můžeme z.
1 Tim. 5, 8. z-elť víry a j. horší než nevěřící
2 Tim. 2,12. i onť nás z-e
— 13. z. sám sebe nemůže 

Zj. 2,13. nez-el jsi víry mé
— 3, 8. nez-el jsi jména mého

Zapsán.
1 Par. 9, 1. všickni Izraelští z-i jsou v knize
2 Par. 12,15. věci Roboám. zdaž z-y nejsou
— 32, 32. z-y jsou v proroctví Izaiáše 

ž. 69,29. se spravedlivými ať nejsou z-i
— 102,19. budeť to z-o pro budoucí potomky
— 139,16. v knihu tvou údové jeho z-i jsou 

Iz. 4, 3. kdož j. z. k životu v Jeruzalémě
— 65, 6. z-o j. to přede mnou
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2 Koř. 2, 2. jestliže já vás z-ím
— 5. jestližeť kdo z-il, ne mne z-il
— 7, 8. ačkoli z-il jsem vás listem

ten list, ačkoli na čas, z-il vás

Zarmoutiti se.
2 Sam. 18,33. z-il se král a plakal 
Dan. 6,14. velmi se z-il nad tím 
Mat. 2, 3. to uslyšev Heródes, z-il se
— 14, 9. z-il se král, ale pro přísahu
— 17,23. učedlníci z-ili se náramně
— 18,31. spoluslužebnici z-ili se velmi
— 26,22. z-ivŠe se, počali říci: Zda-li já? 

Mk. 3, 5. z-iv se nad tvrdostí srdce
— 6,26. král z-iv se velmi
— 10,22. z-iv se pro to slovo; Luk. 18, 23. 

Luk. 1,29. z-ila se nad řečí jeho
— 18,23. uslyšav to, z-il se; byl bohatý 

Jan 21,17. i z-il se Petr, protože řekl potřetí
2 Kor. 7, 9. raduji se, že jste se ku pokání z-ili

z-ili jste se podlé Boha

Zarmucovati.
Iz. 63,10. z-ali Ducha svátého jeho 
Pláč 3, 32. ačkoli z-uje, však slitovává se
— 33. aniž z-uje synů lidských ze srdce 

Ef. 4,30. nez-ujte Ducha svátého
Zármutek, viz: Zámutek. 

Zároveň.
Ž. 49,11. blázen a hovadný člověk z. hynou
2 Petr 1, 1. s námi z. drahé dosáhli víry

Zarputilost.
Neh. 9,17. chtíce se navrátiti ze z-i své

Zarputilý.
Jer. 5,23. lid tento má srdce z-é
— 6,28. jsou ze z-ých nejzarputilejší

Zarsiký.
1 Par. 2, 54. Zarští, kt. užívali dílu Menuchot. 

Zarůsti.
Ž. 17,10. kt. tukem svým zarostli 

Záře.
4 M. 9,16. z. ohnivá v noci přikrývala jej
1 Sam. 9, 26. když z. vzcházela, zavolal Samuel 

Saule
Job 41, 9. oči jeho jsou jako z. svítáni 
Př. 23, 31. víno vydává v koflíku z-i svou 
Iz. 8,20. slova toho, v němž není žádné z.

Záře jitřní.
Job 3, 9. ani spatřila z. j.
— 38,12. ukázal-lis z-i j. místo její?

Ž. 139, 9. vzal-li bych křídla z. j.
Iz. 58, 8. tehdáž jako j. z. světlo tvé
Joel 2, 2. jako z. j. rozprostřená
Am. 4,13. (H.) činí ze -z. j. tmu

Zaříci se.
1 M. 43, 3. velice se zařekl muž ten

Zařítiti.
1 M. 26,15. studnice z-ili Filistinští; 18.

Jer. 17,13. kárání má nechť jsou z-a 
Luk. 2, 3. šli vŠickni, aby z-i byli
— 5. aby z. byl s Marií

Jan 20,31. tito z-i jsou, abyste věřili 
Žid. 12,23. k církvi prvorozených, kt. z-i jsou 

v nebesích
Zapsání.

Ezd. 2, 62. ti vyhledávali z. o sobě; Neh. 7, 64. 
Iz. 38, 9. z. Ezechiáše krále, když nemocen 

Zapsaný.
2. 149, 9. podlé práva z-ého 

Zapsati (se).
Joz. 24,26. z-al Jozue slova ta do knihy zákona 
Iz. 44, 5. jiný zapíše se rukou svou H-u 
Jer. 22,30. zapište to, že bez děti bude 

Zapuditi.
Ezd. 10,19. povolili, aby z-ili ženy své 
Ž. 43, 2. proč jsi mne z-il?

Viz: Lístek zapuzeni.
Zapustit!.

Iz. 5, 6. z-ím ji (vinici), nebude řezána 
Zapýřiti se. 

ž. 40,15. z-te se, k t hl. duše mé; 35, 4. 70, 3. 
Jer. 50,12. z-í se rodička vaše 

Zapyřovati se.
Iz. 54, 4. aniž se z-uj, neb v potupu uvedena 

Zára (Záre).
1 M. 36,13. 38, 30. 46, 12. 4 M. 26, 20. Joz. 7, 1.

22, 20. 1 Par. 1, 37. 2, 4. 6. 4, 24. 
6, 21. Neh. 11, 24. Mat. 1, 3.

Viz: Záre.
Zaraha.

Joz. 19,41. meze dědictví jejich: Z. a Estaol;
Soud. 13, 25. 16, 31. 18, 2. 8. 11. 

Soud. 13, 2. muž ze Z., z čeledí Dan, Manue
2 Par. 11,10. Roboám vzdělal Z.

Zarati.
1 Par. 4, 2. ti jsou rodové Z. ( =  Zaratští) 

Zaratský.
1 Par. 2, 53. z těch pošli Z-ští a EstaolŠtí 

Zaraziti.
Soud. 16,14. což učinivši, z-ila hřebem 
Jer. 18,18. z-me jej jazykem 

Záre.
1 M. 36,33. Jobab, syn Z. z Bozra; 1 Par. 1, 44. 

Záred.
4 M. 21,12. položili se v údolí Z.; (5 M. 2,13. 14.)

Zarmoucen.
2Kor. 7, 9. raduji se, ne že jste z-i byli
— 11. že jste podlé Boha z-i byli

Zarmoucení, 
ftím. 8,35. kdo nás odloučí? z.-li?

Zarmoucený.
Luk. 18,24. viděv jej Ježíš z-ého 

Zarmoutiti.
1 Kr. 1, 6. nikdy ho nez-il otec jeho, aby řekl 
Pláč 1, 5. nebo jej H. z-il pro přestoupení
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Zasaditi.
2 Sam. 19, 28. jsi z-il služebníka svého mezi ty 
Ez. 26, 9. střelbu z-í proti zdem tvým 

Zasaditi se.
1 Sam. 2,25. kdo se z-í o něho? 
ž. 43, 1. z-ď se o mou při; 119, 154.
— 94,16. kdož by se byl o mne z-il proti
— 140,13. žeť se z-í o při chudého

Iz. 59, 4. není, ježto by se z-il o spravedlnost 
Zasazovali se.

Soud. 6, 31. kdož by se z-al o něj, ať j. zabit 
j. bohem, nechať se sám z-uje o to 

Job 13, 8. a o Boha silného se z.?
Pláě 3, 58. z-uje se o při duše mé 

Zase.
1 M. 24, 5. mám-li z. uvésti syna tvého 
Ž. 68,23. z-ť vyvedu své, jako z Bázan 
Luk. 17,31. kdo na poli, nevracuj se z.
1 Tim. 5, 4. a z. rodičům se odplacovati

Zaslechnout!.
Ž. 18, 45. jakž jen z-li, uposlechli mne 

Zaslepiti.
Iz. 44,18. z-il oči jejich, aby neviděli

Zaslíbení.
Luk. 24,49. já pošli z. Otce svého 
Sk. 1, 4. aby očekávali z. Otcova
— 2,39. vámť z. to svědčí
— 13,23. podlé z. vzbudil spasitele
— 32. my vám zvěstujeme to z.
— 26, 6. pro naději toho z. stojím

itfm. 4,13. ne skrze zákon stalo se z. Abrah.
— 14. zrušeno j. to z.
— 16. aby pevné bylo z.
— 20. o z. Božím nepochyboval
— 9, 4. jejichž j. i z.
— 8. kt. jsou synové z.; Gal. 4, 28.
— 9. toto j. slovo z.

2 Kor. 1, 20. kolikžkoli j. z., v němť jsou: Jest
— 7, 1. taková majíce z.

Gal. 3,14. abychom z. Ducha přijali
— 18. jestližeť ze zákona, již ne ze z.

Abr. skrze z. Bůh daroval
— 22. aby z. z víry Jezukr. dáno bylo 
-— 29. podlé z. dědicové
— 4,28. myť jsme tedy synové z.

Ef. 1,13. znamenáni jste Duchem z.
— 2,12. cizí od úmluv z.
— 3, 6. spoluúčastníci z. jeho v Kristu
— 6, 2. toť j. přikázaní první se z-ím

1 Tim. 4, 8. má nynějšího i budoucího života z.
2 Tim. 1, 1. podlé z. života, kt. j. v Kristu J. 
Žid. 4, 1. opustě z. o vjití do odpočinutí
— 6,17. ukázati dědicům z. neproměnitel.
— 7, 6. tomu, kt. měl z., požehnáni dal
— 8, 6. kt. lepšími z-ími jest utvrzena
— 9,15. z. věčného dědictví přijali
— 10, 36. abyste dosáhli z.
— 11, 9. se spoludědici téhož z.
— 13. zemřeli, nevzavše z.
— 33. skrze víru docházeli z.

žid. 11, 39. ti všickni neobdrželi z.
2 Petr 1, 4. veliká nám a drahá z. dána
— 3,13. nového nebe podlé z. čekáme

1 Jan 2,25. toť j. to z., ten život věčný
Zaslíbený.

2 Par. 6,42. pamatuj na milosrd. z-á Davidovi 
Žid. 6,12. skrze víru obdrželi dědictví z-é
— 11, 9. bydlil v zemi z-é jako v cizí

ZaslíbitL
1 M. 18,19. aťby naplnil H. Abraham., což z-il
2 M. 12,25. země, kt. dá H. vám, jakž z-il
4 M. 10,29. H. mnoho dobrého z-il Izraelovi
5 M. 9,2&. nemohl H. uvésti do země, kt. z-il
— 19, 8. jakož s přísahou z-il otcům tv.

1 Kr. 5,12. jakož mu byl H. z-il; 2 Kr. 8, 19. 
Mat. 14, 7. s přísahou z-il ji dáti
Řím. 1, 2. kt. zdávna z-il skrze proroky
— 4,21. cožkoli z-il, mocen j. učiniti 

Tit. 1, 2. kt. z-il před časy věků
Žid. 10,23. věrnýť j. ten, kt. z-il; 11, 11.
Jak. 1,12. kt. z-il těm, kdož ho milují; 2, 5. 

Zaslibování.
2 Petr 3, 4. kdež j. to z. o příchodu jeho?

Zasloužený, 
ž. 28, 4. zaplať jim z-ou mzdu jejich 

Zasloužiti.
Job 36,17. z-ils, abys jako bezbožný souzen 

Zasmáti se.
1 M. 17,17. Abraham z-áv se, řekl v srdci svém

Zasmušile.
Mal. 3,14. jaký zisk, budeme-li choditi z.?

Zasmušilý.
Ez. 32, 7. z-é učiním hvězdy
— 8. světla jasná z-á učiním 

Mat. 6,16. nebývejtež jako pokrytci z-í
— 16, 3. nebo se červená z-é nebe

Zasmušit! se.
Jer. 4,28. z-í se nahoře nebe 

Zasnoubený.
5M. 20, 7. ježto by měl z-ou manželku
— 22,23. byla-li by panna z-á muži
— 25. na poli nalezl by děvečku z-ou 

Luk. 1,27. ku panně, z-é muži
— 2, 5. s Marií, z-ou sobě manželkou

Zasnoubit!.
2M. 21, 9. pakli by synu svému ji z-il
5 M-. 28,30. manželku sobě z-íš, a jiný s ní 
Oz. 2,19. z-ím tě sobě; 20.
Mat. 1,18. když Maria z-ena byla Jozefovi
2 Kor. 11, 2. z-ilť jsem vás Kristu

Zastaralý.
3 M. 13,11. malomocenství z-é jest

Zastati.
Iz. 1,17. z-ňte vdovy
Mich. 7, 9. až se zasadí o mou při a mne z-ne 
Sk. 7,24. an bezpráví trpí, z-al ho 

Zástava.
1 M. 38, £8. cožť mám dáti v z-ě?
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5 M. 24, 6. žádny nevezme v z-ě žernovu
— 10. abys vzal něco v z-ě od něho

1 Par. 29,15. jako stín běžící beze vší z-y
2 Par. 25,24. pobrav i ty, kt. byli v z-ě 
Job 24, 3. v z-ě berou vola od vdovy 
Ez. 33,15. což v z-ě j., navrátí-li

Zastávati.
Job 13, 7. z-ajíce Boha silného 
2. 34, 8. anděl H-ův z-á jich 
2. 82, 3. z-ejte bídného a sirotka 
Iz. 59, 4. aniž j. ježto by z-al pravdy 
Jer. 2,33. proč z-áš česly své, hledajíc 
Ez. 20, 4. zdali jich z. budeš?
— 22, 2. z-al-liž bys toho města vražedln.?
— 23,36. budeš-li z. Ahole neb Aholiby?

Sk. 23, 9. povstavše učitelé, z-ali ho
Zastaven.

1 M. 8, 2. z. j. příval s nebe
4 M. 16, 48. i z-a j. rána 
Ezd. 4,21. přikažte, ať j. z-o mužům těm 
Dan. 8,11. od něho z-a byla ustavičná obět 

Zastavení.
1 Kor. 16, 7. s vámi se toliko na z. shledati

Zastavený.
2 Kr. 14,14. pobral i mládence z-é 
Am. 2, 8. na oděvu z-ém klanějí se

Zastavěli.
Pláč 3, 5. z-ěl mne a obklíčil přeodpornou

Zastaví ti.
1 M. 38,17. dí ona: Kdy bys něco z-il 
Neh. 4,11. pomordujeme je, aneb z-íme to dílo 
Ez. 34,10. z-im jim pasení stáda

Zastaviti se.
1 M. 8, 1. z-ily se vody
— 24,11. z-il se s velbloudy před městem 

Joz. 3,13. jakž se z-í kněží u vodě Jordánské
— 10,12. slunce v Gabaon z-v se, a měsíc
— 13. z-ilo se slunce a stál měsíc 

Job 4,16. z-il se duch, ale neznal jsem 
Jer. 6,16. z-vte se na cestách, a pohleďte 
Ab. 3,11. měsíc v obydlí svém z-il se
Mat. 20,32. z-iv se Ježíš; Mk. 10, 49. Luk. 18,40. 
Luk. 7,14. ti, kt. nesli, z-ili se
Sk. 27,41. tu se z-ila lodi

Zastavovati.
Job 12,15. tak z-uje vody, až i vysychají
2 Tim. 2,16. křiky daremní z-uj; Tit. 3, 9.

Zastavovati se.
1 M. 19,17. ani se z-uj na této rovině 
Jer. 51,50. kdož jste znikli meče, nez-ujte se 
Zach. 11,16. nebude toho, což se z-uje, nositi

Zastěhovati (se).
Jer. 13,19. z-áno bude Judstvo, z-áno bude
— 22,12. tam, kamž jej z-ují, umře 

Pláč 1, 3. z-al se Juda
Oz. 10, 5. sláva jejich z-uje se od nich 

Zastěňování.
Iz. 4, 6. bude Stánkem k z. ve dne

Zastěňovati.
Job 15,11. čili něco je z-uje tobě?
Jon. 4, 6. břečtan, aby z-al hlavu jeho 
Zj. 7,15. ten, kt. sedí na trůnu, z. je bude 

Zastěňující (se).
Iz. 18, 1. běda zemi, z. se křídly 
Mk. 9, 7. stal se oblak z. je 
Žid. 9, 5. cherubínové z. slitovnici 

Zástěra.
1 M. 20,16. onť j. tobě z-ou očí
2 M. 34,35. kladl z-u na tvář svou; 2 Kor. 3,13.
2 Kor. 3,14. z. v čítání Starého zákona
— 15. z. j. položena na srdci
— 16. odňata bude ta z.

1 Petr 2,16. z-u majíce své zlosti svobodu
Zastihnouti.

2M. 22, 2. jestliže by zloděj z-žen byl
2 Sam.15,14. aby se neuspíšil a nez-hl nás
1 Kr. 18, 44. jeď, aby tě nez-hl déšť

Zastínění.
2. 121, 5. H. z. tvé, tobě po pravici 
Iz. 25, 4. nebo jsi byl z-ím před horkem 
Jak. 1,17. ani pro obrácení se jinam z. 

Zastínit i.
Mat. 17, 5. oblak světlý z-il je; Luk. 9, 34. 
Luk. 1, 35. moc Nej vyššího z-í tobě 

Zastírání.
2. 105, 39. roztáhl oblak k z. jich
1 Kor. 11,15. vlasové k z. dání jí

Zastírati.
2 M. 25,20. z-ajíce křídly slitovnici; 37, 9.
— 27,21. před oponou, kt. z. bude svědectví

1 Par. 28,18. roztaženými křídly z-ali truhlu 
2. 5,12. a£ plésají, když je z. budeš
— 147, 8. kt. z-á nebesa hustými oblaky 

Iz. 25, 7. zkazí zastření, kt. z-á všecky lidi 
Ez. 24,17. nez-ej brady své

Zastkvíti se.
5 M. 33, 2. H. z-ěl se s hory Fárán 
2. 50, 2. v dokonalé kráse Bůh z-ěl se
— 80, 2. kt. sedíš nad cherubíny, ó z-ějž se
— 94, 1. H. Bože silný pomst, z-ějž se!

Iz. 9, 2. v zemi stínu smrti světlo z-í se
— 60, 1. z-ej se, poněvadž přišlo světlo tvé 

Mat. 17, 2. z-ěla se tvář jeho jako slunce
Sk. 12, 7. světlo se z-ělo v žaláři 

Zastonati.
Jan 11, 33. Ježíš z-al duchem; 38.

Zastoupí ti.
Soud. 7, 24. z-te jim vody až k Betabaře 
2. 119,122. zastup sám služebníka svého

Zastřelen.
2 M. 19,13. ukamenován nebo z. bude

Zastření.
2 M. 26, 36. uděláš z. dveří stánku; 36, 37.
— 27,16. k bráně síně uděláno hude z.
— 40,33. zavěsil z. brány síně

2 Kr. 16,18. z. sobotní odjal (Achas) od domu H.
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Iz. 4, 5. nad všecku slávu bude z.
— 22, 8. odkryto bylo z. Judovo
— 25, 7. zkazí na hoře této z.

Zastříti.
Job 19, 8. stezky mé temnostmi z-el 
ž. 5,13. přívětivostí svou vůkol z-eš jej 
Iz. 29,10. proroků i knížat oči z-el 
Ez. 32, 7. slunce mrákotou z-ru 
Mich. 3, 7. z-ou bradu svou všickni

Zástup.
1 M. 28, 3. abys byl v z. mnohého lidu
— 30,11. řekla Lía: Přišel z.; a nazv. Gád
— 48, 4. učiním tě v z-y lidi

5 M. 4,19. slunce a měsíc se vším z-em neb.
1 Sam.10, 5. z. proroků; 10. 19, 20.
Ž. 33,16. nebývá král zachován skrze mn. z.
— 42, 5. s díkčiněním v z-u plésajících
— 68,11. z-ové tvoji přebývají v něm
— 12. kt. potěšeně zvěstovaly, z. veliký
— 31. zahub z. kopidlníků
— 103,21. dobrořečte H. všickni z-ové jeho
— 148, 2. chvalte jej všickni z-ové jeho 

Jer. 3,19. dědictví slavné z-ů pohanských 
Pláč 1,15. Pán svolal proti mně z-y
Mat. 4,25. za ním z-ové mnozí; 8, 1. 12, 15.

19, 2. 20, 29. Mk. 4, 1. 5, 21. 24. 
Jan 6, 2.

— 9, 33. divili se z-ové; Luk. 11, 14.
— 11, ?• počal prav. z-ům o Jan.; Luk. 7, 24.
— 13, 2. sešli se k němu z-ové; Mk. 10, 1.
— 36. propustiv z-y, šel domů Ježíš
— 14,15. propusť z-y, ať nakoupí; Luk. 9, 12.
— 19. rozkázav z-u posaditi se; 15, 35.
— 15, 32. líto mi z-u; Mk. 8, 2.
— 21, 9. z-ové, kt. s předu i s zadu šli
— 46. báli se z-ů; Mk. 12, 12.
— 26, 47. Jidáš, a s ním z. mnohý; Mk. 14, 43.

Luk. 22, 47. Jan 18, 3. 12.
— 55. v tu hodinu řekl Ježíš z-ům 

Mk. 12, 37. mnohý z. rád ho poslouchal 
Luk. 2, 44. domnívajíce se, že by byl v z-u
— 5,29. z. veliký publikánů i jiných
— 6,17. stál a z. učedlníků jeho
— 22, 6. aby ho jim zradil bez z-u
— 47. aj z. a ten, kt. sloul Jidáš, šel např. 

Jan 11,42. pro z. řekl jsem, aby věřili
— 18,12. z. a hejtman jali Ježíše 

Sk. 1,15. byl z. lidí okolo 120
— 10, 1. setník ze z-u, kt. sloul Vlaský
— 24,18. mne nalezli v chrámě ne se z-em 

Žid. 12,22. k nesčíslnému z-u andělů
Zj. 7, 9. z. veliký, kt. by žádný přečisti n.
— 17,15. vody, kt. viděl, jsouť lidé a z-ové
— 19, 1. jsem s-el hlas velik. z-u na nebi

Viz: Hospodin zástupů.

Zástupce.
Iz 53,12. přestupníků z-ím byl

Zastyděti se.
2 Par. 30,15. a Levitové z-ěvše se, posvětili se 
Job 6,20. z-ěli se, že v nich doufali

Ž. 6,11. nechažť se z-í nepřátelé moji
— 71,24. se z. musili, jenž mého pádu hled.
— 97, 7. z-te se, kt. sloužíte rytinám
— 109,28. nechť se z-í, aby se veselil služ.

Iz. 1, 29. z-íte se pro zahrady
— 24,23. zahanbi se měsíc a z-í se slunce
— 41,11. z-í se a zahanbeni budou

Ez. 36,32. z-te se za cesty své, dome IzraeL 
Luk. 13,17. z-ěli se všickni protivníci jeho
2 Tes. 3,14. nemějte s ním nic činiti, aťby se z-ěl 
Tit. 2, 8. ten, kt. se protivil, z. se musil 

Zasvěcovati se.
Ž. 97, 4. z-ujíť se blýskání jeho 

Zasvítávati.
1 M. 19,15. když z-alo, nutili andělé Lota
— 32,26. pusť mne, nebť z-á

Joz. 6,15. vstali jakž z-alo, a obešli Jericho 
Soud. 19,25. pustili ji, když počínalo z.
1 Sam.29,10. hned jakž by z-alo, odejděte

Zasvítiti.
Ž. 67, 2. z-ět obličej svůj nad námi
— 118, 27. H. se z-il nám, važte beránky až
— 119,135. z-ěť tvář svou nad služebník, svým 

Dan. 9,17. z-ěť tvář svou nad svatyní svou
2 Kor. 4, 4. aby se jim nez-ilo světlo evang. 
Ef. 5,14. a z-íť se tobě Kristus

Za&ypati.
1 M. 26,15. Filistinští z-avŠe studnice prstí
3 M. 17,13. vycedí krev a z-e ji prstí
2 Par. 32, 3. uradil se, aby z-ali vody studnic
— 4. z-ali všecky studnice i potok
— 30. Ezechiáš z-al tok vody Gihonu

Zašijkovati.
2 Kor. 12, 7. anděl satan, aby mne z-al 

Záškodnice.
Mich. 5, 1. sbeřiž se po houfích, ó z.!

Zaškrcení.
Job 7,15. zvoluje sobě z. duše má 

Zatahovati.
Ab. 1,17. s lím-liž z. má síť svou?

Zatajiti.
1 M. 18,17. zdali já z-ím před Abrahamem
1 Sam. 3,17. jestliže co z-íš přede mnou 
—- 18. a tak Samuel ničeho nez-il 

Job 15,18. což moudří vynesli a nez-ili 
Ž. 40,11. nez-il jsem milosrdenství tvého
— 78, 4. nez-íme toho před syny jejich

Př. 14, 33. co j. u vnitřnosti bláznů, nez-ají se

Zatemněn.
Iz. 24,11. z-o bude všeliké veselí

Zatemněný.
Ef. 4,18. z-í v rozumu

Zatemňovati.
Job 38, 2. z-uje radu řečmi neumělými
— 42, 3. ježto z-uje radu Boží tak hloupě

Zatím.
Ž. 141,10. nechť pad. do sítek a já z. přejd\i
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Zatmíti se.
Job 11,17. z-íš-li se, jitru podobný budeš 
2. 69,24. ať se z-í oči jejich, aby viděti nem.
— 105,28. poslal tmu a z-ělo se 

Kaz. 12, 2. prvé než se z-í slunce 
Iz. 9,19. pro hněv H. z-í se země
— 13,10. z-í se slunce při vycházení svém 

Pláč 5,17. pro tyť věci z-ěly se oči naše 
Joel 2,10. slunce i měsíc se z-í; 3, 15.
Mich. 3, 6. těm prorokům z-í se den
Zach. 11,17. oko pravé jeho z-í se 
Mat. 24,29. slunce se z-í; Mk. 13, 24.
Luk. 23,45. z-ělo se slunce
Řím. 1,21. z-íno j. nemoudré srdce jejich
Zj. 8,12. tak že se třetí díl hvězd -z-ěl
— 9, 2. z-ělo se slunce i povětří

Zatočiti se.
4 M. 34, 4. z-í se to pomezí polední; 5. 

Zátoka.
Joz. 15, 2. od z-y, kt. se chýlí ku poledni 
Iz. 11,15. zkazí H. z-u moře Egyptského 

Zatopiti.
2M. 14,28. vody z-ily vozy i jezdce Faraón. 
Joz. 24, 7. H. uvedl na ně moře, i z-ilo je 
Pis. 8, 7. milování, aniž ho řeky z-i 
Iz. 28,17. a skrýši povodeň z-í 
Am. 8, 8. i z-ena býti, jako potokem Egypt.
2 Petr 3, 6. první svět, vodou jsa z-en, zahynul 

Zatracení.
2. 55,24. onyno svedeš do jámy z.
Př. 15,11. peklo i z. j. před H.
Mat 23,15. učiníte jej syna z., dvakrát více 
Jan 17,12. žádný nezahynul, než syn z.
Sk. 8,20. peníze tvé buďtež s tebou na z.
2 Tes. 2, 3. ten člověk hřícha, syn z.
1 Tim. 6, 9. pohřižují lidi v zahynutí a v z.
2 Petr 2, 1. kt. uvedou sekty z.

3,16. kterýchž natahují k vlastnímu z.

Zatracovat!.
5M. 9,26. nez-ujž lidu dědictví svého
Př. 11, 3. převrácenost přestupníků z-uje je
Luk. 9,56. nepřišel z. duší lidských

ZatratitL
3 M. 23,30. z-ím člověka toho z lidu 
2. 5, 7. z-íš mluvící lež
— 9, 6. z-ils bezbožníka
—■ 145,20. ale všecky bezbožné z-í 

Mat. 10,28. kt. může i duši i tělo z.
— 21,41. zlé ty zle z-í

Mk. 1,24. přišel jsi z. nás? Luk. 4, 34.
— 12, 9. přijde a z-í vinaře ty
— 16,16. kdož neuvěří, budeť z-cen 

Luk. 6, 9. sluší-li duši zachovati, či-li z.?
Jak. 4,12. jeden j., kt. může spasiti i z.

Zatroubení.
1 Kor. 15,51. proměněni budeme k z. poslednímu 

Zatroubiti.
2Sam.l8,16. v tom z-il Joáb v troubu
— 20, 1. Séba z-il v troubu

1 Kor. 15,52. z-í a mrtví vstanou neporušitelní 
Zj. 8, 7. anděl z-il; 8. 10. 12. 9, 1. 13. 11, 15.

Zatřásti.
2. 60, 4. z-sl jsi byl zemí a roztrhls ji 
Iz. 13,13. zatřesu nebesy a pohne se země 

Zatřásti se.
2 Sam.22, 8. pohnula se a z-la země; 2. 18, 8.
Iz. 5,25. tak že se hory z-ly
— 24,18. zatřesou se základové země

Ez. 26,10. od hřmotu vozů z-ou se zdi tvé 
Am. 9, 1. ať se zatřesou ty veřeje 
Nah. 3,12. jimiž jakž se z-ese, prší do úst 
Ab> 3,16. z-lo se břicho mé 
Sk. 4,31. z-lo se to místo, na kt. byli 

Zatvrdilost.
5M. 31,27. já znám z. šíje tvé 
Řím. 11,25. z. z částky přihodila se Izraelovi 

Zatvrdilý.
1 M. 49, 7. zlořečený hněv jejich, nebo z. j. 
Iz. 48, 4. věděl jsem, že jsi z.
Pláč 3,65. dej jim z-é srdce 
Ez. 2, 4. k synům z-ého srdce
— 3, 7. dům Izraelský j. z-ého srdce

Zatvrditi (se).
2 M. 4,21. z-ím srdce F.; 7, 3. 8, 15. 10, 27.

11, 10. 14, 4. 8. 17.
5M. 2,30. z-il H. Bůh ducha jeho
— 15, 7. nez-íš srdce svého před nuzným 

Joz. 11,20. od H. to bylo, že z-ili srdce své 
2Kr. 17,14. neposlechli, ale z-ili šíji svou
Job 9, 4. kdo z-iv se proti němu, pokoje užil 
Iz. 6,10. z-ď srdce lidu toho
— 63,17. pročež z-il jsi srdce naše?

Jer. 7,26. z-ivše Šíji svou, hůře činili
— 17,23. z-ili šíji svou, neposlouchajíce 

Jan 12,40. z-il srdce jejich, aby očima 
Sk. 19, 9. když se někteří z-ili a nepov.

Zatvrzen.
Řím. 11, 7. jiní pak z-i jsou
2id. 3,13. aby někdo z vás nebyl z.

Zatvrzení.
Ef. 4,18. ze z. srdce jejich

Zatvrzovali (se).
5 M. 10,16. Šíje své nez-ujte více
2 Par. 30, 8. nez-ujte šíjí svých, jako otcové 
Job 19, 3. že se z-ujete proti mně
— 39,16. se z-uje k mladým svým, jako by 

2. 64, 6. z-ují se ve zlém
2. 95, 8. nez-ujte srdce; 2id. 3, 8. 15. 4, 7. 
Př. 21,29. muž bezbožný z-uje tvář svou
— 28,14. kdož z-uje srdce své, upadne ve zlé
— 29, 1. kárán bývaje, z-uje šíji 

Řím. 9,18. koho chce, z-uje

Zavanouti.
Iz. 40, 24. jakž jen z-e na ně, hned usychají

Zavázati.
5 M. 25, 4. nezavížeš úst vola mlátícího 
Job 38,31. zdali z. můžeš rozkoše Kuřátek?
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Job 40, 8. tvář jejich zavěž v skrytě 
Iz. 8,16. zavaž osvědčení, zapečeť zákon 

Zavázati se.
1 M. 28, 20. z-al se také Jákob slibem
5 M. 12,17. k čemuž se slibem z-eš 
Ez. 21,23. jenž se z-ali přísahami 
Sk. 2,30. přísahou z-al se jemu Bůh 

Závazek.
4 M. 30, 5. slyše otec její slib a z. její 
Ez. 20,37. abych vás uvedl do z-u smlouvy 

Zavazovati (se).
4 M. 30, 3. závazkem z-uje duši svou 
Neh. 10,29. přísahou se z-ujíce
Job 26, 8. z-uje vody v oblacích svých
1 Tes. 5,27. z-ujiť vás skrze Pána

rw  r v 0Zavazí.
3 M. 19, 36. z. spravedlivé miti budete
2 Kr. 21,13. z. domu Achabova 
Př. 11, 1. z. pravé líbí se jemu
— 16,11. váha a z. jsou úsudek H., všecka

z. v pytlíku (jsou) jeho nařízení
— 20*10. z. rozdílná ohavností j. H.; 23.

Iz. 28,17. vykonám spravedlnost podlé z.
— 34,11. roztáhne po ní z. marnosti
— 40,12. kdo zvážil pahrbky na z.?

Zach. 4,10. hledíce na kámen, na z. v ruce
Závdavek.

2 Kor. 1, 22. dal z. Ducha v srdce naše; 5, 5. 
Ef. 1,14. kt. j. z. dědictví našeho

Zavěsti.
5 M. 28, 36. zavede tě H. i krále tvého
— 37. národům, mezi kt. z-de tě H.

2 Kr. 25, 7. Sedechiáše z-dli do Bab.; Jer. 32,5.
— 21. tak z-en j. Juda ze země své 

Př. 23,12. zaveď k učení mysl svou
Iz. 23, 7. zavedouť je daleko nohy jeho
— 27, 8. i tehdy, když jej z. dal

Jer. 20, 4. z-de je do Babylona; Ez. 17, 12. 
Zavěsili.

2 M. 40, 5. z-íš zastření ve dveřích příbytku 
1 Kr. 20,38. prorok změnil se, z-iv sobě oči 
Job 26, 7. z-il zemi na ničemž 
ž. 137, 3. ježto jsme z-ili byli veselí 

Zavěšovati. 
ž. 137, 2. z-ovali jsme citary své 
Ez. 27,10. pavézu a lebku z-ali v tobě 

Závidění.
Řim. 11,11. aby je k z. přivedli
— 14. zda bych k z. vzbuditi mohl tělo

Záviděti.
1 M. 26,14. pročež z-ěli mu Filistínští
— 30, 1. Ráchel z-ěla sestře své
— 37,11. z-ěli mu bratří jeho, ale otec

5 M. 28, 54. z. bude i vlastní ženě své; 57.
ž. 37, 1. nechtěj z. těm, k t páší nepravost 
Př. 3,31. nechtěj z. muži dráči
— 23,17. nechť nez-í srdce tvé hříšníku

Iz. 26,11. zahanbeni budou, z-íce lidu tvému 
Ez. 31, 9. tak že mu z-ěla všecka dříví Eden

1 Kor. 13, 4. láska nez-í 
Jak. 4, 2. z-íte a nemůžete dosáhnouti 

Zavíjeti (se).
1 Kor. 11, 6. nez-í-liť se žena, nechažť se ostříhá 

pakli j. mrzká věc, nechažť se z-í
— 7. mužť nemá z. hlavy

Zavilý.
5 M. 32, 5. pokolení z-é zpronevěřilo se 

Zavinit i.
3 M. 5,19. nebo z-il Hospodinu
4 M. 5, 7. dá tomu, proti komuž z-il 
Ab. 1,11. přestoupí i z-í

Zavinouti.
1 Kr. 19,13. Eliáš z-ul tvář svou pláštěm

Zavinován.
4 M. 4,20. hledě ti na věci svaté, když z-y býv. 

Zavinutí.
4 M. 12, 8. mluvím s ním; ne u vidění, ani v z. 

Zavírán.
Iz. 60,11. ve dne ani v noci nebudou z-y 
Ez. 46, 2. brána nebude z-a do večera 
Zj. 21, 25. brány jeho nebudou z-y

Zavírati.
Job 11,10. bude-li pléniti neb z.
— 12,14. z-áli člověka, nemůže býti otevř. 

Iz. 33,15. z-á oči své, aby se na zlé nedíval 
Mat. 23,13. z-áte království nebeské
Zj. 3, 7. kt. otvírá a žádný nez-á 

z-á, žádný pak neotvírá

Zavírati se.
Neh. 4, 7. že se již byly počaly mezery z.
Ez. 27,24. drahé věci, kt. se z-ají do cedru 
Řím. 13, 9. přikázaní v tomto slovu se z-á 
Gal. 5,14. zákon v jednom slovu se z-á

Závist.
Př. 14, 30. hnis v kostech jest z.
— 27, 4. ale kdo ostojí před z-í?

Kaz. 4, 4. že j. k z-i jedněch druhým
— 9, 6. i z. jejich zahynula 

Ez. 35,11. učiním podlé z-i tvé
Mat. 27,18. že jej ze z-i vydali; Mk. 15, 10.
Sk. 5,17. naplněni jsou z-í; 13, 45.
— 17, 5. zažženi byvše z-í Židé nepovolní 

Řím. 1,29. jsouce plní z-i, vraždy, svárů
— 10,19. k z-i vás přivedu skrze národ
— 13,13. ne v sváru a v z-i

2 Kor. 12,20. aby snad nebylo svárů, z-í 
Gal. 5,21. skutkové těla: z-i, vraždy atd.
Fil. 1,15. někteří ze z-i Krista káží
1 Tim. 6, 4. z kterýchž pochází z., svár 
Tit. 3, 3. v zlosti a v z-i bydlíce 
Jak. 3,14. pakliť máte hořkou z. v srdci
— 16. kdež jest z. a rozdráždění
— 4, 5. zdali k z-i nakloňuje duch ten

1 Petr 2, 1. složíce všelikou zlost a z.

Závistivý.
Př. 23, 6. nejez chleba člověka z-ého
— 28, 22. člověk z. chvátá k statku
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Zavita ti.
Pis. 2,17. až by z-al ten den; 4, 6.

Zaviti.
1 M. 38,14. z-ila se v rouchu 

Zavití.
1 Kor. 11,13. sluší-li se ženě bez z. modliti se 

Zavlažiti.
Př. 11,25. kdož svlažuje, bude z-en 
Iz. 43, 24. ani tukem obětí z-il jsi mne 

Závod.
1 Kor. 9, 24. kt. v z. běží, všickni běží 

Zavoditi.
Př. 28,10. kdo z-í upřímé na cestu zlou 

Zavolati.
1 M. 21,17. anděl Boží s nebe z-al na Agar
2 M. 2, 7. mám-li z. tobě chůvy z žen Hebr.?
— 34, 5. H. z-al ze jména: Hospodin

1 Sam. 3, 4. z-al Hospodin Samuele; 6. 8.
— 26,14. z-al David na lid a na Abnera
— 28,15. že jsi mne z. rozkázal?

Est. 5, 5. z-ejte rychle Amana, ať naplní 
Job 5, 1. z-ejž tedy, dá-liť kdo odpověď
— 14,15. z-áš a já se ohlásím tobě 

Př. 2, 3. jest-li že na rozumnost z-áš 
Iz. 58, 9. z-áš, a řekneť: Teď jsem!
Jer. 25,29. já z-ám meče na všecky obývat. 
Ag. 1,11. z-al jsem sucha na zemi tuto 
Mat. 18, 2. z-av Ježíš pacholátka
— 20, 8. z-ej dělníků a zaplať jim 

Mk. 10, 49, zastaviv se Ježíš, kázal ho z.
i z-ali toho slepého 

Luk. 16, 5. z-av jednoho každého dlužníka 
Jan 1, 49. prvé než tě Filip z-al
— 4,16. jdi, z-ej muže svého
— 11,28. Marta z-ala tajně Marie
— 43. z-al hlasem velikým: Lazaře, pojď 

Sk. 10,23. z-av jich do domu, přijal je
24,24. Felix s Druzillou z-al Pavla

Závora.
3 M. 26,13. polámal jsem z-y jha vašeho 
Soud. 16, 3. pochytiv vrata se z-ou
Job 38,10. přistaviv z-y a dvéře 
ž. 107,16. z-y železné posekává
— 147,13. on utvrzuje z-y bran tvých 

Př. 18,19. svárové jsou jako z. u hradu 
Pis. 5, 5. kapala mirra na rukovětech z-y 
Iz. 45, 2. z-y železné posekám
Jer. 49, 31. nemá ani vrat ani z-y
— 51, 30. polámány budou z-y jejich 

Pláč 2, 9. zkazil a polámal z-y její
Ez. 30,18. když tam polámi z-y Egypta 
Jon. 2, 7. země z-ami svými zalehla mi 
Nah. 3,13. oheň sžíře z-y tvé

Zavozovati.
ž. 36,12. ruka bezbožníků ať mne nez-uje 
Př. 29, 8. posměvači z-ují město

Závrativý.
Iz. 19,14. H. pustil mezi ně ducha z-ého

Zavrci. Zavrhnouti.
3 M. 26,15. jestli ustanovení má z-žete
— 44. avšak i tak nez-hl bych jich

1 Sam.10,19. dnes z-hli jste Boha svého
— 15,23. poněvadž jsi z-hl řeč H.; 26.

i on z-hl tě, abys nebyl králem; 26.
— 16, 7. nebo jsem ho z-hl

2 Kr. 23,27. i Judu z-hu od tváři své
1 Par. 28, 9. z-že tě na věky
2 Par. 13, 9. zdaliž jste nez-hli kněží H.? (11,14.) 
Neh. 9,26. z-hše zákon tvůj za hřbet svůj 
Job 34, 5. Bůh silný z-hl při mou
Ž. 2, 3. za vržme od sebe provazy jejich
— 50,17. z-hl jsi za sebe slova má?
— 60, 3. Bože, z-hl jsi byl nás
— 89, 39. ale ty jsi jej z-hl a potupil
— 40. z-hl jsi smlouvu se služebníkem
— 118,22. kámen, kt. z-hli stavitelé; Mat. 21,

42. Mk. 12, 10. 1 Petr 2, 7.
Iz. 2,20. z-že člověk modly své stříbrné
— 7,15. až by uměl z. zlé; 16.
— 16. než bude uměti z. zlé
— 30,22. z-žete obestření rytin svých
— 31, 7. v ten den z-žete modly své
— 38,17. z-hl za hřbet svůj hříchy mé
— 41, 9. aniž jsem z-hl tebe 

Jer. 6,30. nebo H. z-hl je
— 7,15. z-hu vás od tváři své
— 29. z-hl H. a opustil rodinu
— 12, 7. z-hl jsem dědictví své
— 24, 8. z-hu Sedechiáše krále

Pláč 2, 6. v prchlivosti hněvu svého z-hl krále
— 5,22. zdali všelijak z-žeŠ nás?

Ez. 20, 7. ohavnosti očí svých zavrzte; 8.
Jan 21, 6. zavrztež síť na pravou stranu 
Sk. 7,39. nechtěli poslušní býti, ale z-hli jej 
Řím. 11, 1. zdaliž Bůh z-hl lid svůj
— 2. nez-hlť Bůh lidu svého

1 Kor. 1,19. opatrnost opatrných z-hu
1 Tim. 4, 7. babské básně z-z

Zavržen.
Ž. 31,23. z-ť jsem od oči tvých
Ez. 22,16. z-o jsouc před očima pohanů
Luk. 17,25. Syn člověka musí z. býti
2 Kor. 13, 5. leč jste snad z-i
— 6. poznáte, žeť my nejsme z-i
— 7. my jako z-i abychom byli

Zavržení.
Kaz. 3, 6. čas chování a čas z.
Řím. 11,15. z. jich j. smíření světa

Zavržený.
Job 12, 5. pochodně z-á j. ten blízký pádu 
Ž. 15, 4. před jehož očima v nevážn. j. z. 
Řím. 9, 3. žádal bych sám z-ým býti od Kr. 
Žid. 6, 8. z-á j. a blízká zlořečení
1 Petr 2, 4. ke kameni, od lidí z-ému

Zavřený.
2 Sam.20, 3. zůstaly z-é v vdovství
Jer. 20, 9. jako oheň, z. v kostech mých 
Ez. 44, 2. brána tato z-á bude
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Sk. 5, 23. žalář nalezli jsme z.
Zj. 6,14. nebe se schovalo jako kniha z-á

Zavřín.
1 M. 8, 2. z-y jsou studnice propasti 
1 Kr. 8, 35. když by z-o bylo nebe; 2 Par. 6, 26.
Kaz. 12, 4. z-y budou dvéře od ulice
Iz. 66, 9. což bych já z. byl?
Jer. 32, 2. Jeremiáš byl z. v síni stráže; 39,15.
Ez. 46,12. brána bude z-a po odchodu jeho
Dan. 12, 9. z-a jsou a zapečetěna slova ta
Mat. 25,10. vešly na svadbu i z-y jsou dveře 
Luk. 4, 25. když z-o bylo nebe
— 11, 7. nečiň mi nevole, dvéře již z-y 

Jan 20,19. dvéře byly z-y, kdež byli; 26.
Sk. 21, 30. a hned z-y jsou dvéře
Gal. 3, 23. z-i jsouce k té víře, kt. potom

Zavříti.
1 M. 7,16. z-el H. po něm

16, 2. z-el život můj, abych nerodila
— 19, 6. z-el po sobě dvéře; 10.
— 20,18. z-el každý život ženský pro Sáru

3 M. 13, 4. rozkáže z. kněz malomocného
— 50. dá z. tu věc za 7 dní; 54.
— 14, 38. dá z. dům ten za sedm dní

5 M. 11,17. H. z-el by nebe? 2 Par. 7, 13.
— 15, 7. nez-eš ruky své před nuzným 

Soud. 3,23. z-el dvéře paláce po sobě
1 Sam.17, 46. dnešního dne z-e tě H. v ruku mou
— 24,19. ačkoli mne H. z-el v ruce tvé

2 Kr. 4, 33. z-el dvéře; Iz. 26, 20. Mal. 1, 10.
2 Par. 29, 7. zavřeli také dvéře síně
Neh. 6,10. z-eme dvéře chrámové
— 7, 3. když z-ou brány, vy ohledejte
— 13,19. rozkázal jsem z. brány 

Job 3,10. nez-ela dveří života mého
— 38, 8. kdo z-el jako dveřmi moře?

Iz. 6,10. oči jeho z-i, aby neviděl
— 19,17. pro radu H., kterou z-el o něm
— 22, 22. když otevře, žádný nez-e

když z-e, žádný neotevře; Zj. 3, 7.
— 26, 20. z-i dvéře své za sebou; Mat. 6, 6.
— 29,10. H. z-el oči vaše

Dan. 6,22. B. poslal anděla, kt. z-el ústa lvů
— 8, 26. pročež ty z-i to vidění
— 12, 4. Danieli, z-i slova tato 

Luk. 4,20. z-ev knihu, posadil se
— 13,25. když hospodář z-e dvéře 

Řím. 11, 32. z-el Bůh všecky v nevěře 
Gal. 3,22. z-elo písmo všecky pod hřích
1 Jan 3,17. z-el by střeva svá před ním 
Zj. 3, 8. žádnýť jich nemůže z.
— 11, 6. mají moc z. nebe, aby nepršel
— 20, 3. draka uvrhl do propasti a z-el

Zavříti se.
Soud. 3, 22. z-el se tukem meč
1 Sam.23, 7. z-el se, všed do města hrazeného 
Ž. 69,16. aby se nade mnou z-ela prohlubně 
Ez. 3, 24. jdiž, z-i se v domě svém 
Ag. 1,10. z-elo se nebe nad vámi 

země také z-ela se

Zavřitý.
1 Sam.23, 7. do města hrazeného a z-ého
1 Kr. 4,13. 60 měst hrazených a z-ých

Zaznamenán.
í Par. 24, 6. dům otcovský jeden z. Eleazar.
2 Par. 31,19. muži, kt. zejména z-i jsou

Zázračně.
Iz. 29,14. zajdu s lidem tímto divně a z.

Zázračný.
Job 31, 3. pomsta z-á činitelům nepravosti

Zázrak.
2 M. 4,21. všecky z-y, kt. js. složil v ruce tvé
5 M. 6, 22. činil H. z-y veliké v Egyptě
2 Par. 32, 31. aby se vyptali na z., kt. se stal 
ž. 71, 7. jako z. byl jsem mnohým
— 88,11. zdali před mrtvými učiníš z.?
— 105, 5. rozpomínejte se na z-y jeho

Ez. 12, 6. za z. dal jsem tě domu Izraelskému
— 11. rciž jim: já jsem z-em vaším
— 24, 24. jest vám Ezechiel z-em
— 27. takž jim budeš z-em

Joel 2, 30. ukáži z-y na nebi i na zemi 
Zach. 3, 8. ačkoli muži ti jsou za z.
Mk. 13,22. budou činiti z-y k svedení 
Luk. 21,11. budou hrůzy i z-ové s nebe velicí 
Jan 4, 48. neuzříte-li divů a z-ů, neuvěříte 
Sk. 2,19. ukáži na nebi svrchu

43. mnozí divové a z-ové dáli se; 5,12.
— 4,16. že z. stal se, všechněm známé j.
— 6, 8. Štěpán činil divy a z-y

1 Kor. 1,22. i židé z-ů žádají
Zj. 15, 1. viděl jsem jiný z. na nebi

Zažhnutí.
2 Kor. 7,11. nýbrž z. hněvu způsobilo

Zažiti.
Job 20,18. navrátí úsilé a nezažive ho 

Zažžehati.
Job 41, 9. od kýchání jeho z-á se světlo

Zažžen.
ž. 78, 21. oheň z. j. proti Jákobovi 
Zach. 10, 3. proti pastýřům z. j. hněv můj 
Sk. 17, 5. z-i byvše závistí Židé nepovolní

Zažžíti (se).
Job 19,11. z-el proti mně prchlivost svou
— 32, 5. Elihu z-hl se v hněvě svém 

Oz. 8, 5. se z-hne prchlivost má na ně 
Mal. 4, 1. z-hne je ten den, kt. přijíti má 
Luk. 15, 8. zdaliž žena nezažže svíce a nehledá

Zbaven.
1 M. 27, 45. proč mám z-a býti obou synů?
— 43,14. z. jsa synů, jako osiřelý budu 

Rut 4,14. abys měla z-a býti příbuzného 
Ezd. 2,62. z-i jsou kněžství; Neh. 7, 64.
1 Tes. 2,17. my z-i byvše vás na chvíli

Zbavený.
Iz. 54,11. ó ssoužená, potěšeni z-á!
1 Tim. 6, 5. marné hádky lidí pravdy z-ých



958 Zbaviti —  Zbohatnouti.

Zbaviti (se).
1 M. 42, 36. mne jste z-ili synů
4 M. 24,11. H. z-il tě cti
Job 16, 7. nebo jsi mne z-il všeho shromáždění 
ž. 35,12. duše mé z. mne chtíce 
Oz. 9,12. však je z-im věku zmužilého 
Mat. 6,13. ale z-v nás od zlého; Luk. 11, 4. 
Gal. 5, 4. z-ili jste se Krista 

Zbavovat i se.
Jon. 2, 9. dobroty Boží se z-ují 

Zbědovaný.
Job 3,20. proč Bůh dává světlo z-ému?
Iz. 8,21. až by toulati se musil, z. jsa 

Zběhati.
Jer. 5, 1. z-ejte ulice Jeruzalémské

Zběhlý.
Ezd. 7, 6. Ezdráš byl z. v zákoně; 11.

Zběhlejší.
Dan. 1,20. nalezl je z. nade všecky mudrce

Zběleti.
3M. 13, 3. chlupové na té ráně zbělejí 
Ž. 68,15. z-íš jako sníh na hoře Salmon 
Joel 1, 7. z-ely ratolesti jejich

Zběř.
ž. 74,19. nevydávejž té z-i duše hrdličky
— 106,17. přikryla z. Abironovu

Iz. 57,10. nalezla jsi sobě z. ku pomoci
— 13. nechať tě vysvobodí z. tvá 

Jer. 9, 2. všickni jsou z. zpronevěřilých 
Ez. 23,24. přitáhnou na tě se z-i národů 
Mk. 15,16. žoldnéři svolali všecku z.
Zj. 2, 9. Židé nejsou, ale z. satanova
— 3, 9. aj, dávámť ze z-i satanovy ty

Zbičování.
Mat. 20,19. vydadíť jej k z. a ukřižování 

Zbičovati.
Mat. 27,26. Ježíše z-av vydal, aby byl ukř.
Jan 19, 1. vzal Pilát Ježíše a z-al 

Zbíjeti.
Ž. 59,12. nez-ej jich, aby nezapomněl lid můj 

Zbílený.
Mat. 23,27. jste se připodobnili k hrobům z-ým 
Sk. 23, 3. stěno z-á!

Zbílili.
Zj. 7,14. z-ili roucha ve krvi Beránkově

Zbit.
Iz. 22, 2. zbití tvoji nejsou z-i mečem 
Jer. 25,33. budou z-i od H. v ten čas 
Dan. 11,26. padnou z-i jsouce mnozí 
Am. 9,10. mečem z-i budou všickni hříšníci 
Zach. 13, 6. jsem z. v domě těch, kt. mne milují 
Mat. 22, 4. krmný dobytek z. j., a všecko 
Zj. 11,13. z-o j. v tom zemětřesení 7000
— 19,21. jiní z-i jsou mečem

Zbiti.
1 M. 34,30. seberou-li se na mne, zbijí mne
— 49, 6. v prchlivosti své zbili muže

4 M. 25,17. nepřátelsky zacházejte a z-e je

4 M. 31, 7. zbili všecky pohlaví mužského
5 M. 27,24. zlořečený, kdož by zbil bližního 
Joz. 24, 5. zbil jsem Egypt
Soud. 6,16. zbiješ Madianské, j. muže jednoho
— 15,16. čelistí osličí zbil jsem 1000 mužů

1 Sam. 2,25. neuposlechli, nebo je chtěl z. H.
— 18,27. David zbil z Filistin. 200 mužů

2 Kr. 7, 4. pakli nás z-jí, též zemřeme
— 23,20. zbil všecky kněží výsosti

Ž. 3, 8. kt. jsi zbil všech nepřátel mých líce
— 69, 27. kt. se tomu, jehož jsi ty zbil, protiví
— 135, 8. kt. zbil prvorozené v Egyptě 

Př. 9, 2. zbila dobytek svůj, smísila víno
— 23, 35. zbili mne a nestonal jsem 

Pis. 5, 7. nalezše mne strážní, zbili mne 
Iz. 37, 36. zbil ve vojště Assyrském 185.000 
Pláč 2,21. zbil v den prchlivosti své bez lítosti 
Oz. 6, 5. zbil jsem je řečmi úst svých
Luk. 13, 4. na kt. upadla věže v Siloe a z-la- je

Zbití.
2 Sam. 8, 2. a odměřil jich dva provazce k z. 
Iz. 1, 6. jen zsinalost a z. zahnojené
— 30, 26. H. ránu z. jeho uzdraví 

Zach. 11, 4. pas ovce tyto k z. oddané; 7.
Zbitý.

4 M. 23, 24. dokudž by nevypil krve z-ých 
Iz. 14,19. zavržen jsi jako roucho z-ých
— 22, 2. z-í tvoji nejsou zbiti mečem
— 66,16. mnoho bude z-ých od H.

Ez. 9, 7. naplňte síně z-ými
11, 6. naplnili jste ulice z-ými 

Zj. 13, 3. jedna z hlav jako z-á až na smrt 
Zbláznění.

Zach. 12, 4. raním jezdce jeho z-ím 
Zbláznili se.

Iz. 19,13. z-ila se knížata Soan 
Jer. 50,36. meč na lháře, aby se z-ili 

51, 7. protož se z-ili národové 
Zblednouti.

Iz. 29,22. aniž více tvář jeho z-e 
Zblouditi.

Job 19, 4. nechť j. tak, že jsem z-il
Iz. 35, 8. tou cestou i nejhloupější nez-í
— 53, 6. jako ovce z-ili jsme
— 63,17. pročež jsi nám dal z., H.?

Ez. 44,10. z-ili za ukydanými bohy
— 15. když z-ili synové Izr. ode mne 

Mat. 18,12. z-ila by jedna z nich
2 Petr 2,15. opustivše cestu přímou, z-ili

Zbohacovati.
1 Sam. 2, 7. H. ochuzuje i z-uje 
Př. 10, 4. ruka pracovitých z-uje

22. požehnání Hospodinovo z-uje
2 Kor. 6,10. jako chudí, však mnohé z-ujíce

Zbohatiti.
1 Sam.17,25. kdož by ho zabil, z-tí ho král
2 Kor. 9,11. abyste všelijak z-ceni byli

Zbohatnouti.
Job 15, 29̂  nez-eť, aniž stane moc jeho
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ž. 49,17. neboj se, když by někdo z-tl 
Př. 13, 4. duše pracovitých z-e
— 21,17. miluje víno a masti, nez-e
— 23, 4. neusiluj, abys z-tl
— 28,20. kdož chvátá z., nebývá bez viny 

Oz. 12, 8. říká Efraim: však jsem z-tl 
Zach. 11, 5. říkají: Požehnaný H., že jsme z-li
1 Koř. 4, 8. již jste nasyceni, již jste z-li
2 Koř. 8, 9. abyste vy jeho chudobou z-li
1 Tim. 6, 9. kteříž chtí z., upadají v pokušení 
Zj. 3,17. pravíš: Bohatý jsem a z-tl jsem

18, 3. kupci ze zboží rozkoší jeho z-li
— 15. ti kupci, kt. jím z-li; 19.

Zbor.
1 Kor. 14, 19. v z-u raději pět slov srozumitelně 
Fil. 4,15. žádný z. neudělil mi z strany dání

Viz: Sbor.
Zbořen.

Iz. 24,12. i brány z-y budou 
Jer. 4, 7. města tvá aby z-a byla
— 51,58. zeď Babylonská z-a bude 

Joel 1,17. z-y jsou obilnice
Mat. 24, 2. kt. by nebyl z.; Mk. 13, 2. Luk. 21, 6.
2 Kor. 5, 1. zemského přebývání stánek z.

Zbořenina.
2Kr. 12, 5. opraví z-y domu; 6. 7. 12. 22, 5. 
lz. 22, 9: k z-ám města Dav. dohlédli jste
— 49,19. pouště a z-y země tvé těsné budou
— 58,12. slouti budeš vzdělavatel z-y 

Ez. 36,36. že já H. vystavěl jsem z-y 
Sk. 15,16. z-y jeho zase vzdělám; Am. 9, 11.

Zbořený.
2 Par. 32, 5. vystavěl všecku zeď z-ou 
Př. 24,31. ohrada kamenná její byla z-á

Zbořiti.
2 M. 34,13. z-íte oltáře jejich; 5 M. 12, 3. 
Soud. 6,25. z-íš oltář Bálův otce tvého
— 8, 9. když se navrátím, z-ím věži tuto 

2Kr. 11,18. šel lid do domu Bálová, a z-ili jej 
2 Par. 25,23. Joas z-il zdi Jeruzalémské
— 36,19. Kaldejští z-ili zeď Jeruzalémskou 

Pláč 2, 2. Pán z-il ohrady dcery Judské 
Ez. 26, 4. zkazí zdi a z-í věže Týru
Mat. 26,61. mohu z. chrám Boži
Mk. 14,58. já z-ím chrám tento rukou udělaný
Luk. 12,18. z-ím stodoly své, a větších
Gal. 2,18. buďu-li, což jsem z-il, vzdělávati
Ef. 2,14. z-iv hradbu dělící na různo

Zbouření.
Ž. 64, 3. skrej mne před z-ím těch

Zbouřený.
Iz. 57,20. bezbožní budou jako moře z-é
2 Petr 2,17. mlhy vichrem z-é

Zbouřiti.
Ž. 39, 3. ale bolest má více z-ena j.
Sk. 6,12. z-ili lid; 17, 8.
— 17, 5. Židé nepovolní z-ili město
— 19, 32. nebo byla ta obec z-ena
— 21,27. židé z-ili všecken lid

Zbouřiti se.
Iz. 14, 9. peklo zespod z-ilo se pro tebe 
Mat. 21,10. z-ilo se všecko město; Sk. 21, 30.

Zboží.
1 M. 12, 5. vzal Abram z. své
— 13, 6. z. jich bylo veliké
— 14,11. pobravše z. Sodomských a Gomors.
— 12. vzali Lota a z. jeho; 16.
— 21. dej mi lid a z. vezmi sobě
— 15,14. potom vyjdou s velikým z-ím
— 36, 7. z. jejich bylo tak veliké, že nemohli
— 46, 6. pobrali dobytek svůj a z. své

4 M. 31, 9. všecka z. jejich pobrali
5 M. 8,17. moc má způsobila mi tato z.
— 18. on dává tobě moc k dobývání z.

Job 20,15. z. nahltané vyvrátí
— 31,25. že bylo rozmnoženo z. mé? 

ž. 49, 7. kt. doufají v svá z.
—. 11. z. svého cizím zanechávajíce

73,12. mají pokoj v světě, a dosahují z.
— 112, 3. z. a bohatství v domě jeho
— 119,14. raduji se více, než z největšího z. 

Př. 1,13. všelijak, drahého z. dosáhneme
— 8,18. při mně z. trvanlivé
— 8,21. abych těm přidělila z. věčné
— 10,15. z. bohatého město pev. jeho; 18, 11.
— 13,22. z. hříšného bývá spravedlivému
— 17,16. k čemu j. z. v ruce blázna?
— 24, 4. naplněni všelijakým z-ím drahým 

Iz. 61, 6. z. pohanů užívati budete
Jer. 48,36. z. nashromážděná se v nic obrátí
Ez. 26,12. rozberou z. tvá, a rozchvátají
— 27,12. kupčili v množství všelij. z.; 18. 

Dan. 11,24. kořisti a z. jim rozdělí
Oz. 12, 8. říká Efraim: Dobyl jsem sobě z. 
Nah. 2, 9. rozchvátejte zlato a nesčíslná z.
Zach. 14,14. shromážděno bude z. všech národů
Mat. 13,22. oklamání z. uduš. slovo; Mk. 4, 19.
Mk. 10,22. nebo měl mnohá z.
Luk. 8,14. po z. a rozkošech života jdouce
— 12,18. tu shromáždím z. svá

1 Tim. 6,17. ať nedoufají v nejistém z.
žid. 10, 34. máte lepší z. nebeské a trvanlivé
— 11,26. větší sobě pokládaje z. pohanění 

Jak. 5, 2. z. vaše shnilo
Zj. 18, 3. kupci ze z. rozkoší jeho zbohatli

Zbránili.
2M. 36, 6. z-ěno j. lidu, aby nenosili
4 M. 9, 7. nebude-liž nám z-něno obětovati H.
1 Sam. 3,13. znaje, a však nez-il jim 
Luk. 11,52. těm, kt. vcházeli, z-ili jste

Zbraňovati.
1 M. 23, 6. žádný hrobu svého nebude z. tobě
— 33,10. řekl Jákob: Nez-uj se, prosím 

Job 15, 4. modliteb k Bohu činiti se z-uješ
— 22, 7. hladovitému z-als chleba
— 38,15. aby bezbožným z-áno bylo světlo 

lz. 43, 6. dím straně polední: Nez-uj
— 54, 2. čalounů roztáhnouti nez-uj 

Mat. 3,14. Jan velmi z-al jemu
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Zbraňující.
1 Tim. 4, 3. z-ích ženiti se

Zbrocen.
Ž. 68, 24. noha tvá z-a bude ve krvi 

Zbroj.
1 Sam.14, 6. služebníku, kt. nosil z. jeho
1 Kr. 20,11. se nechlubí, kt. se strojí do z-e
2 Kr. 10, 2. u vás i město hrazené a z.
— 20,13. ukázal jim dům z-e

Job 20, 24. když utíká ti bude před z-í
— 39, 21. vycházeje vstříc i z-i

Ž. 7,14. připravil sobě i z. smrtelnou 
Pis. 4, 4. věže vystavená k chování z-e 
Ez. 32, 27. sestoupili do hrobu se z-í svou
— 39, 9. obyvatelé měst Izr. popálí z.
— 10. z-í zaněcovati budou oheň 

Jan 18, 3. Jidáš přišel tam se z-í
Zbrojný.

Joz. 6, 7. z-í ať jdou před truhlou II.
Ž. 78, 9. jako synové Efraim z-í
Př. 6,11. nouze tvá, jako muž z.; 24, 34.
Iz. 15, 4. z-í Moábští křičeti budou
— 22, 8. obrátilo jsi zřetel k z-é komoře

Zbřidnouti.
Ž. 119, 70. z-lo jako tuk srdce jejich 

Zbuditi
1 M. 49, 9. ležel jako lev; kdo z-í ho? 4 M. 24, 9. 
Job 41, 1. není tak smělého, kdo by jej z-il 
Zach. 4, 1. anděl z-il mne

jako muže, kt. z-zen bývá ze sna 
Mat. 8,25. učed. z-ili jej; Mk. 4, 38. Luk. 8,24. 
Sk. 12, 7. anděl udeřiv Petra v bok, z-il ho 

Zbujněti.
Jer. 50,11. že jste z-ěli jako jalovice vytylá 
Jak. 5, 5. rozkoš jste provodili a z-ěli jste 
Zj. 18, 7. jakž se mnoho chlubil a z-ěl byl 

Zbytečný.
2 Koř. 9, 1. o pomoci j. z-é psáti vám
1 Petr 4, 3. v z-ém pití vína, v hodování

Zbyti.
Rut 2,14. jedla do sytosti a ještě jí z-lo 
Mat. 14,20. sebrali, což z-lo drobtů; 15, 37. 

Zbývati.
2 M. 26,12. co pak z-á houní po přikrytí
— 36, 7. měli potřeb hojně, tak že z-alo

4 M. 3, 46. k vyplacení, kt. z-a jí z prvoroz.; 48. 
Mk. 12, 44. z toho, což jim z-alo; Luk. 21, 4.
2 Kor. 8,15. kdo mnoho, nic mu nez-alo

Zcela.
Sk. 26, 29. abyste i poněkud i zcela byli takoví

Zcizoložiti.
3 M. 20,10. že z-il s ženou bližního
Mat. 5, 27. nez-íš! 19, 18. Mk. 10, 19. Luk. 18, 20.
— 28. již z-il s ní v srdci svém 

ÍUm. 2, 22. pravě: nez-íš, cizol. pácháš
Zčemati.

Job 30, 30. kůže má z-ala na mně 
Pláč 5,10. kůže naše jako pec z-aly

Joel 2, 6. tváře z-ají jako hrnec; Nah. 2, 10.
Zj. 6,12. slunce z-alo jako pytel žíněný

Zčervivěti.
2 M. 16, 20. z-ělo a zsmradilo se

Zdaleka.
2 M. 2, 4. postavila sestru jeho z.

20,18. pohnuli se a stáli z.
— 21. tedy stál lid z.
— 24, 1. klaněti se budete z.

Joz. 9, 4. ukázali se, jako by z. poslové byli
Job 36, 3. vynesu smysl svůj z.
— 25. na něž člověk patří z.
— 39, 29. hledá pokrmu, kt. z. spatřuje 

Ž. 10, 1. proč ó H., stojíš z.?
— 38,12. příbuzní moji z. stojí
— 138, 6. vysokomyslného z. zná
— 139, 2. ty rozumíš myšlení mému z.

Př. 31,14. z. přiváží pokrm svůj
Iz. 43, 6. přiveď zase syny mé z.
— 46,10. oznamuji z. to, což se ještě nestalo
— 49,12. aj, tito z. přijdou; 60, 4.
— 59,14. spravedlnost z. stojí
—  60, 9. aby přivedli syny tvé z.

Jer. 5,15. přivedu na vás národ z.
— 23,23. zdaliž nejsem Bůh i z.?

Mat. 26, 58. Petr šel za ním z.; Luk. 22, 54.
— 27, 55. byly tu, z. se dívajíce; Mk. 15, 40. 

Mk. 8, 3. někteří z nich z. přišli
— 25, uzdraven j., tak že i z. jasně viděl 

Luk. 16,23. uzřel Abrahama z.
— 17,12. 10 malomocných, kt. stáli z.
— 18,13. publikán z. stoje, nechtěl ani očí
— 23, 49. stáli známí jeho z.

žid. 11,13. z. je viděvše, jim i věřili
Zj. 18,10. z. stojíce pro bázeň muk jeho
— 15. z. stanou pro strach muk jeho

Zdali. Zdaliž.
1 M. 4, 9. z. jsem já strážným bratra svého?
4 M. 11,23. z. ruka H. ukrácena j.? Iz. 50, 2. 
Soud. 9,13. z. já, spustě své víno, půjdu 
1 Sam.15, 22. z. libost takovou má H. v zápalích
1 Kr. 8,27. z. bydliti bude Bůh na zemi?
— 18,17. z. ty nejsi ten, kt. kormoutíš lid Izr. 

Job 1 ,9. z. se Job darmo bojí Boha?
— 7, 1. z. nemá vyměřeného času člověk?
— 11, 7. z. ty stižitelnosti Boží dosáhneš?

Ž. 59, 8. říkají: Z. kdo slyší?
— 77, 8. z. na věky zažene Bůh?
— 78,20. z. nastrojí masa lidu svému?
— 94,10. z. ten nebude kárati?

Iz. 57,11. z. proto nebojíš se mne?
Ez. 18, 23. z. libost mám, když umírá bezbož.
Mat. 20,15. z. mi nesluší v mém učiniti, což chci
— 26,22. z. já jsem, Pane? Mk. 14, 19.

Luk. 18, 8. z. nalezne víru na zemi?
Jan 6, 67. z-ž i vy chcete odjíti?
— 7, 47. z-i i vy jste svedeni?

Zdání.
Job 32, 6. nesměl jsem vám oznámiti z. svého
— 10. oznámímf i já z. své
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Job 34,33. zdali vedlé tv. z. odplacovati má? 
Iz. 5,21. kt. jsou vedle z. svého opatrní
— 29, 7. budeť jako z. vidění nočního

Jer. 3,17. podlé z. srdce svého; 7, 24. 11, 8.
13, 10. 16, 12. 23, 17.

— 18,12. z. srdce svého vykonávati bude
Zdárnost.

ž. 39,12. jako mol k zetlení přivodíš z. jeho 
Zdárný.

ž. 127, 4. jako střely — tak jsou dítky z-é 
Zdařilý.

1 M. 41, 7. pohltili 7 klasů z-ých 
Zdařiti.

1 M. 24,21. rozjímaje, z-il-li H. cestu jeho 
Zdařiti se.

Soud. 18, 5. z-í-li se nám cesta naše
Zdáti se.

1 M. 19,14. z-lo se zeťům, jakoby žertoval
— 40, 9. z-lo mi se ve snách; 16.
— 41, 5. z-lo se jemu po druhé; 17.

3 M. 14,35. zdá mi se, jako by byla rána na 
domě

Soud. 7,13. z-lo mi se, že pecen chleba 
Job 32, 1. že se spravedlivý sobě zdál 
ž. 126, 1. z-lo se nám to jako ve snách 
Př. 12,15. cesta blázna přímá se zdá jemu 
—- 14,12. zdá se přímá člověku; 16,25.21,2.
— 16, 2. cesty člověka čisté se jemu zdají
— 18,17. spravedl. zdá se ten, kdož j. první 

Iz. 29, 8. když se lačnému ve snách z-á
když se žíznivému ve snách zdá 

Ez. 16,20. cožť se ještě z-lo málo 
Zach. 8, 6. Že se to nepodobné zdá 
Mat. 17,25. co se tobě zdá, Šimone?
— 18,12. co se vám zdá? 21, 28. 26, 66.
— 22,17. co se tobě zdá, sluší-li daň
— . 42. co se vám zdá o Kristu?
— 23,27. hrobům, kt. zdadí se krásní
— 28. zevnitř z-te se lidem spravedliví 

Luk. 10, 36. kdo z těch tří zdá se tobě bližn.
— 17, 9. zda-li děkuje? Nezdá mi se 

Jan 11,56. co se vám zdá, že nepřišel
Sk. 17,18. zdá se býti cizích bohů zvěstov.
— 25,27. zdá mi se to neslušné býti
— 26, 9. mně se z-lo, že by náležité bylo

1 Kor. 3,18. zdá-li se komu, že j. moudrý
— 8, 2. zdá-li se komu, že něco umí
— 12,22. kt. se zdadí nejmdlejší býti
— 14, 37. zdá-li se sobě kdo býti prorokem 

GaL 2, 6. ti, kt. se něco zdadi býti, nic mi
— 6, 3. zdá-li se komu, že by něco byl 

2id. 10,29. což se vám zdá, čím přísnějšího
— 12,11. trestáni nezdá se býti potěšené 

Jak. 1,26. zdá-li se komu, že j. nábožný
1 Petr 4, 4. zdá se jim to <?osi nového býti 

Zdávna.
Iz. 25, 1. rady tvé z. uložené jsou pravda 

Zdaž.
Job 13, 9. z. vám to k dobrému bude?
— 40,22. z. se obrátí k tobě s prosbami?

Zde.
1 M. 40,15. z. jsem ničeho neučinil
5 M. 12, 8. nebudete dělati tak, jakž z. činíme 
Ez. 8, 9. viz ohavnosti nejhorší, kt. čirií z. 
Mk. 8, 4. odkud tyto nakrmiti z. na poušti 
Luk. 9,33. dobréť j. nám z. býti 
Jan 11,21. Patie, kdybys ty byl z.; 32.
— 28. mistr z. jest a volá tebe

Sk. 9,14. i zdeť má moc od př. kněží 
Žid. 13,14. nemáme z. města zůstávajícího 

Zdechnouti.
Sk. 5, 5. Ananiáš padna z-chl

Zdélí.
Ez. 41,13. dům, z. 100 loket 

Zdělati.
Joz. 8, 2. z-ejž sobě zálohy k městu 
Soud. 20,29. Izraelští z-ali zálohy proti Gabaa
2 Par. 27, 4. v lesích z-al zámky a věže 
Job 16, 8. vrásky jsi mi z-al
Kaz. 9,14. z-al proti němu náspy
Ez. 41,20. cherubínové a palmy z-ány byly
—  46,23. ohniště z-ána v těch kuchyňkách

Zdělovati se. 
fiim. 12,13. v potřebách se svátými se fc-ujíce 

Zděsiti (se).
Joz. 2,24. nebo se z-ili všickni obyvatelé
1 Kr. 10, 5. královna z Sáby z-ila se náramně 
Iz. 33,14. z-ili se na Siónu hříšníci
Dan. 3,24. Nabuchodonozor z-il se 
Mat. 28, 4. pro strach jeho z-ili se strážní 
Mk. 5, 42. z-ili se divením převelikým 
Luk. 24,22. ženy některé z našich z-ily nás 

Zděšen.
Soud. 7,21. z-a jsou vojska, a utíkali
— 20, 41. z-i jsou muži Beniamin 

Ž. 90, 7. prchlivosti tvou jsme z-i
Zděšený.

Ezd. 9, 3. seděl jsem z.; 4.
Jer. 46, 5. proč vidím tyto z-é?

Z dlouhá.
2 M. 19,13. když se z. troubiti bude, teprv 
Joz. 6, 5. když z. troubiti budou na roh

Zdmychnouti.
Mal. 1,13. ježto byste to z. mohli 

Zdobývati.
2 Kr. 18,13. Senacherib z-al jich (měst Jud.) 

Zdráv.
1 M. 43,27. z.-liž j. otec váš starý; 28.
1 Sam.25, 6. rcete jemu: Z. buď a pokoj tobě 
Iz. 38,21. přiloží na vřed a z. bude 
Jer. 17,14. uzdrav mne, H., a z. budu 
Mat. 26,49. z. buď, Mistře! a políbil jej
— 27,29. z. buď, ó králi židovský! Mk. 15,18.

Jan 19, 3.
— 28, 9. Ježíš řka: Z-y buďte!

Luk. 1,28. z-a buď, milosti obdařená
— 8,50. věř toliko, a z-ať bude 

Jan 5, 6. chceš-li z. býti?
— 14. aj, z. jsi učiněn, nikoli nehřeš
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Jan 11,12. spi-liť, z. bude 
Sk. 4, 9. kterak by on z. učiněn byl
3 Jan 2. abys se dobře měl a z. byl 

Zdravě.
Job 36, 4. z. smýšlejícího máš mne s sebou 

Zdraví.
1 M. 33,18. přišel ve z. k městu Sichem 
Joz. 10,21. navrátil se všecken lid ve z.
Job 30,15. jako oblak pomíjí* z. mé 
2. 31,11. žalostí zhynulo z. mé 
Př. 3, 8. toť bude z. životu tvému 
Iz. 38,16. žes mi z. navrátil a mne
— 58, 8. z. tvé rychle zkvetne 

Jer. 30,17. když tobě navrátím z.
Mal. 4, 2. z. bude na paprslcich jeho
Mat. 12,13. přivedena k z. ruka jeho; Luk. 6,10. 
Sk. 3,16. víra dala jemu celé z. toto
— 23,24. ve z. jej dovedli k Felixovi
— 27,34. to k zachováni vašeho z. slouží 

Zj. 22, 2. listí své k z. národů
Zdravý.

3 M. 13,10. byť i z-é maso bylo na té oteklině 
Job 6,13. z. soud vzdálen jest ode mne?
Př. 3*21. ostříhej z-ého naučeni
— 14,30. život těla j. srdce z-é
— 15, 4. z. jazyk j. strom života

Mat. 9,12. nepotřebujiť z-i lékaře; Luk. 5, 31. 
Mk. 3, 5. učiněna j. ta ruka jeho z-á 
Luk. 15,27. že ho z-ého přijal 
Jan 5,15. že by Ježíš byl, kt. ho z-ého učinil 
Sk. 4,10. skrze toho jméno stoji před vámi z.
— 27,44. všickni z-í vyšli na zemi

1 Tim. 1,10. na odpor z-ému učení; 2 Tim. 4,3.
— 6, 3. nepovoluje z-ým řečem P. našeho

2 Tim. 1,13. mějž jistý příklad z z-ých řeči 
Tit. 1, 9. napomínati učením z-ým; 2, 1.
— 13. tresciž je, ať jsou z-í u víře; 2, 2.
— 2, 8. slovo z-é bez úhony, aby zastyd.

Zdráždění.
1 Kr. 21,22. pro z., kt jsi mne popudil

Zdrážditi.
5M. 32,16. ohavnostmi z-ili H.
Sk. 14, 2. nepovolni z-ili mysli pohanů

Zdrobený.
Joz. 9, 5. chléb vyschlý byl a z.

Zdrobiti (se).
5M. 9,21. z-il jsem je (tele) na prach 
Joz. 9,12. chléb náš již vyschl a z-il se
2 Par. 15,16. podťal Aza modlu tu a z-il ji

Zdrobna.
Iz. 3,16. z. kráčejíce, i nohama svýma lákají

Zdrželivost.
Sk. 24,25. když Pavel vypravoval o z-i
2 Per 1, 6. přičinějte k uměni z.

a k z-i trpělivost
Zdrželivý.

1 Kor. 9,25. kdož bojuje, ve všem j. z.
Tit. 1, 8. biskup má býti z.

Zdržeti.
1 M. 20, 6. já z-el jsem tě, abys nezhřešil proti
1 Sam.25,39. služebníka svého z-el ode zlého
2 Sam.18,16. nebo z-el Joáb lid
1 Par. 21,15. dostiť j., zdrž ruku svou 
Job 7,11. nemohuť já z. úst svých
—  8,15. chytí-li se ho, nezdrži
— 9,13. nez-el-li by Bůh hněvu svého 

2. 85, 4. z-els všecken hněv svůj
— 94,18. milosrdenství tvé z-elo mne 

Iz. 3, 6. pád tento z-ž rukou svou 
Jer. 31,16. z-ž hlas svůj od pláče
Ez. 18,17. od chudého by z-el ruku svou

Zdržeti se.
1 M. 45, 1. Jozef nemoha se déle z.
2 M. 23, 5. zdaž se z-iš, abys mu neměl pomoci 
4M. 6, 3. od vína i nápoje opojného z-i se 
1 Sam.21, 4. jestliže se od žen z-eli služebnici 
Est. 5,10. a však z-el se Aman, až přišel domu 
Job 4, 2. kdož by se z. mohl mluviti
Př. 24,11. od těch, což bys se z-el?
Iz. 64,12. zdaliž pro ty věci, H., se z-iš?
Jer. 20, 9. jehož snažuje se z., však nemohu 
1 Kor. 7, 9. pakli se nemohou z., nechažť 
1 Tes. 3, 5. nemoha se déle z., poslal jsem

Zdržovati.
1 M. 24,56. nez-ujte mne; poněvadž H. šťastnou 
Job 20,13. z-uje zlost u prostřed dásni svých 
2. 3, 6. nebo mne z-al Hospodin
— 16, 5. ty z-uješ los můj
— 17, 5. z-uj kroky mé na cestách svých 

19,14. od zúmyslných z-uj služebn. svého
— 34,14. z-uj jazyk svůj od zlého
— 37,17. spravedlivé z-uje H.
— 40,10. rtů svých že jsem nez-al, ty znáš
— 63, 9. pravice tvá z-uje mne
— 74,11. proč z-uješ ruku svou?
— 77, 5. z-al jsi oči mé, aby bděly
— 104,15. pokrmem z-uje život lidský
— 119,116. z-ujž mne podle slova svého
— 145,14. z-ujeť H. všecky padající

Př. 10,19. kdož z-uje rty své, opatrný j.
— 13,24. kdo z-uje metlu svou, nenávidí
— 17,27. z-uje řeči své muž umělý
— 19,11. rozum člověka z-uje hněv jeho
— 25,17. z-uj nohu svou od domu bližního

29,11. ale moudrý z-uje jej
Jer. 2,25. z-uj nohu svou, aby bosá nebyla
— 48,10. kdož z-uje meč svůj od krve 

Luk. 4,42. přišli k němu a z-ali ho
2 Tes. 2, 7. až by ten, kt. jej z-uje nyní, vyvržen 
2id. 1, 3. z-uje všecko slovem mocnosti své

Zdržovati se.
1 M. 43,31. Jozei z-al se a řekl: Klaďte chléb 
3M. 22, 2. mluv Aronovi, ať se z-uji od věci 
Iz. 42,14. mlčel jsem dosti dlouho, z-al js. se 
Sk. 15,20. ať se z-uji od poŠkvrn modl

29. abyste se z-ali od obětovaného
1 Tes. 4, 3. abyste se z-ali od smilstva
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1 Tim. 4, 3. přikazujících z. se od pokrmů 
1 Petr 2,11. abyste z-ali se od tělesných žádosti

Zdřímati.
2. 132, 4. aniž dám vičkám svým z.
Př. 6, 4. nedej z. vičkám svým
— 10. maličko z-eš; 24, 33.

Mat. 25, 5. když prodlival ženich, z-aly

Zdutí.
Jer. 49,19. vystupuje více než z. Jordána; 50, 44. 
Luk. 8,24. přimluvil větru a z. vod

Zdutý.
2. 124, 5. zachvátily duši naši ty vody z-é 
Jer. 12, 5. což spravíš při tom z-ém Jord.

Zdvihali (se).
2. 89,10. když se z-ají vlny jeho
Zach. 12, 3. jejž kdož koli z. budou, se urazí
Jan 6,18. moře dutím velik. větru z-alo se

Zdvihnouti.
1 M. 48,17. Jozef z-hl ruku otce svého 
2M. 7,20. Aron z-a hůl udeřil v vodu
— 14,16. ty z-i hůl svou na moře

Joz. 8,18. z-i korouhev, kt. máš v rukou
i z-hl Jozue korouhev

— 31. z kameni, nad nímž nebylo zdviženo
železo

Soud. 6,21. z-hl anděl H. konec holi
2 Sam.12,17. přišli k Davidovi, aby ho z-li z země
2 Kr. 2,13. zdvih plášť Eliášův, navrátil se 
Neh. 9,15. z-a ruku svou přisáhl; 2 M. 6,8.
2. 74, 5. kt. co nejvýše z-hl sekeru
— 102,11. z-a mne, hodils mnou

Iz. 10,15. metla proti tomu, kdož by ji z-hl 
Jer. 50,32. padne, a nebude, kdo by jej z-hl
— 51,12. na zdech Babyl. z-ěte korouhev 

Ez. 20, 5. v ten den z-hl js. ruku svou; 6. 
Dan. 12, 7. z-hl pravici svou k nebi; 5M. 32, 40. 
Am. 9,11. v ten den z-u stánek Davidův 
Zach. 2, 9. z-u ruku svou proti nim
Jan 11,39. dí Ježíš: Z-ěte kámen; 41.
Sk. 27,17. člun, kt. z-še, pomoci užívali
— 40. z-še plachtu k větru, táhli se 

Zj. 18,21. z-hl jedeu silný anděl kámen
Zdvihnouti se.

2M. 40,37. až do nebe, v němž se z-hl oblak
4 M. 9,17. když se z-hl oblak od stánku
— 12,10. oblak z-hl se se stánku 

2. 94, 2. z-i se, ó soudce vší země!
Ez. 10, 4. sláva H. se z-la s cherubínů
— 15. z-li se cherubínové — ta zvířata 

Mat. 21,21. z-i se a vrz sebou do moře;
Mk. 11, 23.

Luk. 13,13. ihned z-la se a velebila Boha 
Jan 8, 7. Ježíš z-hl se a řekl jim: kdo j.

Zeb.
2. 83,12. nalož s nimi jako se Z-em;

Soud. 7, 25.
Zebadiáš.

2 Par. 19,11. Z. syn Izmaelův, vývoda domu Jud.

Zebah.
Soud. 8, 5—21. ž. 83, 12.

Zebedeua. Zebedeův.
Mat. 4,21. 10, 2. 20, 20. 26, 37. 27, 56. Mk. 1,19.

20. 3, 17. 10, 35. Luk. 5,10. Jan 21,2.

Zeboim.
Neh. 11, 34. synové Beniaminovi v Z.

Zebuda.
2Kr. 23,36. jméno matky jeho Z.

ZebuL
Soud. 9,28. syn Jerobálův a Z., úředn. jeho; 41. 

Zednický.
2. 81, 7. ruce jeho nádob z-ých zproštěny 

Zedník.
2 Kr. 12,12. 22, 6. 1 Par. 14, 1.

Zedraný.
Joz. 9, 4. láhvice vinné vetché, z-é

Zeď.
1 M. 49, 6. svévolně vyvrátili z.
—  22. ratolesti vycházely nad z.

2M. 14,22. vody jim byly jako z.
4 M. 22,25. oslice přitiskla se ke zdi

přitřela nohu Balámovu ke zdi
Joz. 2,15. dům její byl při zdi městské
—  6, 5. oboří se z. městská na mistě; 20. 

1 Sam.25,16. místo zdi byli nám v noci i ve dne 
2Sam.ll, 21. proč jste přistupovali ke zdi?
1 Kr. 3, 1. dokudž nedostavěl zdi Jeruzal.
—  4,33. až do mechu, kt. roste na zdi 

20,30. padla z. na 27.000 mužů
—  21,23. žráti budou Jezábel mezi zdmi Jez. 

2Kr. 3,27. obětoval jej (syna) na zdi
—  6,26. když král Izraelský šel po zdi
—  18,26. před lidem tímto, k t j. na zdech
—  25, 4. skrze bránu mezi 2 zdmi; Jer. 39,4. 

Ezd. 5, 3. kdo vám poručil zdi tyto dělati? 9. 
Neh. 1, 3. z. Jeruzalémská rozbořena jest
—  2,17. stavějme z. Jeruzalémskou
— 3, 8. nechali Jeruz. až do zdi široké
—  4, 3. porazí tu z. jejich kamennou 

Job 24,11. mezi zdmi jejich olej vytlačuji 
2. 18,30. v Bohu svém přeskočil jsem i z.
r— 51,20. vzdělej zdi Jeruzalémské
— 62, 4. jako z. navážená jste

Př. 18,11. jako z. vysoká v mysli jeho
—  25,28. město rozbořené beze zdi

Pis. 5, 7. vzali rouchu se mne strážní zdi
—  8, 9. jestliže j. z., vzděláme na ni palác
—  10. já jsem z. a prsy mé

Iz. 26, 1. Bůh spaseni obdařil zdi a valy
—  30,13. jako vyduti na zdi vysoké

36,12. k mužům těm, kt. jsou na zdech
—  49,16. zdi tvé jsou vždycky přede mnou
—  60,10. vystavějí cizozemci zdi tvé
—  18. hlásati budeš spaseni na zdech
— 62, 6. na zdech tvých postavím strážné 

Jer. 1,18. postavuji tě jako zdi měděné; 15,20.
—  5,10. vstupte na zdi jeho a zkazte* je
—  52,14. zdi Jeruzalémské pobořilo vojsko



964 Zeď —  Země.

Pláč 2, 7. 8. val i z. kvílí; 18.
Ez. 12, 5. prokopej sobě z.
Joel 2, 9. po zdech běhati budou 
Am. 7, 7. aj, Pán stál na zdi podlé pravidla 
Nah. 3, 8. Nó, kt. z. mělo od moře 
Ab. 2,11. kamení ze zdi křičeti bude 
Zach. 2, 5. já budu jeho zdí ohnivou vůkol 
Sk. 9,25. spustili jej přes z.; 2 Kor. 11, 33. 
žid. 11, 30. věrou zdi Jericha padly 
Zj. 21,12. mající z. velikou a vysokou 

Zefora*
2 M. 2,20. 4, 25. 18, 2. Z., manželka Mojžíš.

Zechtíti se.
2 Sam.23,15. z-ělo se Davidovi vody; 1 Par. 11,17.

Zejtří.
Est. 5,12. i k z. pozván jsem od ní s králem 

Zelelfoni.
1 Par. 4, 3. jméno sestry jejich Z.

Zelenající se. 
ž. 52,10. budu jako oliva z. se; Jer. 11, 10. 
Oz. 14, 8. já jsem jako jedle z. se 

Zelenati se.
Job 15,32. ratolest jeho nebude se z.
Pis. 1,16. i to lůže naše z-á se 

Zelený.
1 M. 1,30. bylinu z-ou dal jsem ku pokrmu
— 30,37. nabral Jákob prutů z-ých

2 M. 10,15. nepozůstalo nic z-ého na stromích 
3M. 13,49. byla by ta rána z-á
4M. 6, 3. z-ých hroznů nebudete jisti 
1 Kr. 14,23. pod každým stromem z-ým; 2 Kr.

16, 4. 17, 10. 2 Par. 28, 4. Iz. 57, 5. 
Jer. 2, 20. 3, 6. 13. Ez. 6, 13.

Ž. 23, 2. na pastvách z-ých pase mne
— 37, 2. jako z-á bylina uvadnou

35. bezbožník jako z. samorostlý strom
— 92,15. ovoce ponesou, spanilí a z-í budou 

Jer. 17, 8. list jeho bývá z.
Ez. 17,24. usušil jsem strom z.
— 20, 47. oheň sežere každé dřevo z-é i 

Mk. 6, 39. posaditi se po houfích na z-é trávě 
Luk. 23, 31. poněvadž na z-ém dřevě toto se děje 
Zj. 8, 7. všecka tráva z-á spálena j.
— 9, 4. aby neškodily trávě ani čemu z-ému

Za zelena,
Job 8,12. ještě za z. usychá 

Zelfa. Zilfa.
1 M. 29,24. dal Lában Z-u Líe; 30, 9. 10. 12. 

35, 26. 37, 2. 46, 18.
Zelí.

Př. 15,17. lepší j. krmě ze z., kdež j. láska 
ftím. 14, 2. jiný mdlý jsa, jí z.

Zelina.
2Kr. 4,39. vyšel jeden, aby nasbíral z-n
— 19,26. jejichž obyvatelé j. z. vzcházející 

Job 30, 4. kt. trhali z-y po chrastinách
— 39, 8. divoký osel toliko z-y hledá

Zelótes.
Luk. 6,15. Šimona, kt. slově Z.; Sk. 1, 13.

Zelzaeh.
1 Sam.10, 2. nalezneš 2 muže u hrobu Ráchel 

v Z-u

Zemdlen.
Soud. 16, 6. čím bys svázán a z. býti mohl?
1 Sam. 2, 5. kt. mnoho dětí měla, z-a j. 
ž. 31,11. z-a bídou mou síla má
— 38, 9. z. jsem a potřín převelice
— 142, 7. neboť jsem z. přenáramně 

Iz. 14,10. což ty také jsi z. jako i my?

Zemdlení.
ž. 69,24. bedra jejich k stálému přiveď z. 
Kaz. 12,12. čisti mnoho jest z. těla

Zemdlený.
1 M. 25,29. Ezau přišel z pole z.
Job 4, 4. kolena z-á jsi zmocňoval 
Ž. 6, 3. smiluj se nade mnou, neboť jsem z. 
Iz. 1, 5. všecko srdce z-é 
Am. 5, 9. očerstvuje z-ého proti silnému 

tak že z. do pevnosti vchází 
žid. 12,12. z-ých kolen posilňte

Zemdlíti.
5M. 20, 8. aby nez-il srdce bratří svých 
Soud. 16, 7. z-ím, a budu jako jiný člověk; 11.17. 
Job 23,16. Bůh z-il srdce mé 
Iz. 24, 4. z-ejí vysocí národové zemští
— 33, 9. kvílila a z-ela země 

Jer. 14, 2. brány její z-ejí
Řím. 4,19. Abraham nez-ev u víře

Zemdlívati.
Ezd. 4, 4. lid té krajiny z-al ruce lidu Jud. 
Job 12,21. sílu mocných z-á

16, 7. ustavičně z-á mne 
ž. 68,10. když z-alo, ty jsi je očerstvoval 
Př. 13,12. očekávání dlouhé z-á srdce 
Iz. 14,12. poražen až na zem, ježtos z-al
— 40,28. Hospodin neustává ani z-á 

Jer. 38, 4. z-á ruce mužů bojovných 
Sk. 15,24. řečmi z*-ajice duše vaše
Řím. 14,21. na čem se uráží bratr, aneb z-á

Země.
1 M. 1, 1. na počátku stvořil Bůh nebe a z-i
— 2. z. byla nesličná a pustá
— 10. nazval Bůh místo suché z-í
— 15. aby osvěcovala z-i; 17.
— 28. naplňte z-i; 9, 1.
— 2, 1. tak dokonána jsou nebesa a z.
— 4. tiť jsou rodové nebes a z.
— 5. aniž byl člověk, ježto by dělal z-i
— 3,17. zlořečená z. pro tebe
— 23. aby dělal z-i, z niž vzat byl
— 4,12. když budeš dělati z-i
— 6,11. z. byla porušena před Bohem
— 12. viděl Bůh z-i, a aj, porušena byla
— 13. naplněna j. z. nepravosti
— 8,14. oschla z.
— 21. nebudu více zlořečiti z-i
— 22. dokavadž z. trvati bude, seti
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1 M. 9, 1. rozmnožujte se a naplňte z-i
— 11, 3. měli z-i lepkou místo vápna
— 12, 3. požehnány budou v tobě všecky

čeledi z.; 28, 14. Sk. 3, 25.
— 13, 6. nemohla jim z. postačovati
— 16. rozmnožím símě t. j. prach z.; 28,14.

kdo bude moci sčisti prach z.
— 14,19. k t vládne nebem a z-í; 22.
— 18,18. požehnáni v něm všickni národové

z.; 22, 18. 26, 4.
— 24, 3. přísahou skrze Boha nebe a z.
— 42,30. muž ten, pán z., mluvil k nám tvrdě 

2M. 3, 5. z. svátá j.; Sk. 7, 33.
— 8,22. abys věděl, že js. já H. uprostřed z.
— 9,29. abys poznal, že Hospodinova j. z.
— 15,12. i požřela je z.
— 20,11. v 6 dnech učinil nebe a z-i; 31,17.
— 23,10. po šest let osívati budeš z-i svou
— 34,26. prvotiny úrod z. přinášeti budeš

3 M. 19, 9. když budete žiti obili z. vaší
— 25,23. z. nebude prodávána v manství

má jest z., a vy jste podruzi u mne
— 26, 4. a z. vydá úrody své
— 19. učiním z-i vaši jako měď
— 34. tehdy z. užive sobot svých

4 M. 13,26. navrátili se zase prošedše z-i
— 16,30. z. požře je; 32. 26, 10. 5 M. 11, 6.
— 26,53. těmto rozdělena bude z. k dědictví
— 55. losem ať j. rozdělena z.; 33, 54.
— 35,33. abyste neposkvrnili z., v níž jste

krev taková poškvrnila by z-i 
aniž z. očištěna býti může od krve 

5M. 8, 9. z., jejíž kamení j. železo
— 28, 1. vyvýší tě nade všecky národy z.
— 23. z., k t  j. pod tebou, bude železná
— 56. kt. ledva nohou z. se dotkla
— 33,13. požehnaná z. jeho od H.

Joz. 1, 6. uvedeš v dědictví z-i; 18, 10.
— 13, 1. z. zůstává mnoho k opanování 

Soud. 5, 4. třásla se z., nebesa dštila
Rut 2,11. opustivši z-i, v kt. se narodila
1 Sam.21,11. zdaliž tento není David, král z.?
2 Sam. 3,12. poslal Abner k Davidovi: č i j. z.?
— 22, 8. pohnula se a zatřásla z.; 2. 18, 8. 

lK r . 8,47. modlili by se v z-i těch,
k t je zzajimali; 48.

— 11,21. propusť mne, ať jdu do z. své 
2Kr. 5,17. nechť j. dáno mně břímě z.
— 19,15. ty jsi učinil nebe i z-i; 2 Par. 2,12.

Neh. 9, 6. Iz. 37, 16. Jer. 32, 17.
1 Par. 16,31. plésati bude z.
— 33. neboť se béře, aby soudil z-i 

Ezd. 5,11. my služebníci Boha nebe a z. 
Job 1, 7. procházel jsem z-i, a obcházel
— 9, 6. on pohybuje z-í z místa jejího
— 15,19. jimž samým dána byla z.
— 20,27. z. povstane proti němu
— 26, 7. zavěsil z-i na ničemž
— 30, 8. lidé menši váhy i než ta z.
— 31,38. jestliže proti mně z. má volala
— 38, 4. kdes byl, když jsem zakládal z-i?

Job 38,18. shlédl-lis Širokosti z.?
2. 24, 1. Hospodinova j. z. a plnost její
— 25,13. símě jeho dědičně obdrží z-i
— 33, 5. milosrdenství H. plná j. z.; 119,64.
— 37, 9. dědičně z-í vládnouti budou; 34.
— 11. tiší dědičně obdrží z-i
— 22. požehnaní z-í vládnouti budou
— 29. spravedliví ujmou z-i dědičně
— 46, 3. byť se i z. podvrátila
— 7. rozplynula se z.
— 61, 3. od konce z. k tobě volám
— 65,10. navštěvuješ z-i a svlažuješ ji
— 67, 7. z. také vydá úrodu svou; 85, 13.
— 72, 6. jako tiší dešťové skrápějící z-í
— 74,20. plní jsou i nejtmavější koutové z.
— 75, 4. rozplynula se z. i všickni obyvatelé
— 76, 9. z. se bojí a tichne
— 77,19. pohybovala se a třásla z.
— 89,12. tváť jsou nebesa, tvá také i z.
— 90, 2. prvé, než-lis sío^moval z-i
— 95, 4. v jehož rukou základové z.
— 5. z., kt. ruce jeho sformovaly
— 96,13. béře se, aby soudil z-i; 98, 9.
— 97, 4. to vidouc z. děsí se
— 102,26. prvé nežlis založil z-i; Př. 3, 19.

žid. 1, 10.
— 104, 5. založils z-i na sloupích
— 9. ani se vracovaly k přikrývání z.
— 13. ovocem činů tvých sytila se z.
— 24. plná j. z. bohatství tvého
— 105,44. dal jim z. pohanů
— 106,17. otevřevši se z. požřela Dátana
— 24. zatím zošklivili sobě z-i žádanou
— 107, 35. z-i vyprahlou obrací v prameny vod
— 114, 7. třásla jsem se já z. pro přítomnost
— 115,15. kt. učinil nebesa i z-i; 121,2.124,8.

134, 3. 146, 6. Jer. 51, 15.
— 16, z-i dal synům lidským
— 119, 90. utvrdil jsi z-i, a tak stojí
— 136, 6. kt. roztáhl z-i na vodách
— 21. dal z-i jejich v dědictví
— 139,15. složen v nejhlubších místech z.
— 143, 6. duše má, jako z. vyprahlá, žádá tebe
— 148,11. chvalte H. knížata i soudcové z. 

Př. 3,19. moudrosti založil z-i
— 8,23. ustanovena jsem prvé než byla z.
— 26. ještě byl neučinil z., byla jsem
— 29. když vyměřoval základy z.
— 12,11. kdo dělá z-i svou; 28, 19.
— 25, 3. vysokosti nebes a hlubokosti z.
— 28, 2. pro přestoupení z. mnoho knížat
— 30,16. z. nebývá nasycena vodou
— 21. pode třemi věcmi pohybuje se z. 

Kaz. 1, 4. ačkoli z. na věky trvá
Iz. 1, 7. z. vaše zpustla
— 2,19. půjdou do roklí z. před. hrůzou

když povstane, aby potřel z-i; 21.
— 4, 2. plod z. výtečný a krásný
— 11, 4. biti bude z-i holi úst svých
— 9. z. naplněna známosti H.; Ab. 2,14.
— 12. shromáždi ode čtyř stran z.
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Iz. 18, 1. běda z-i zastěňující se křídly z.
— 19,24. budou požehnaní uprostřed z.
— 24, 1. H. vyprázdní z-i; 3.
— 4. kvíliti bude a padne z.
— 5. i ta z. poškvrněna j. pod obývat.
— 6. prokletí sžíře z-i
— 16. od končin z. slyšíme písničky
— 19. velmi se rozstoupí z.

velice se rozpadne z.
— 26,21. odkryje z. zbité své
— 34, 1. nechať slyší z. i plnost její
— 42, 5. kt. rozšíří z-i i to, což z ní
— 44,23. zvučte nížiny z.
— 24. rozprostírám z-i mocí svou
— 45,12. já jsem učinil z-i a člověka na ni
— 18. kt. sformoval z-i
— 48,13. má ruka založila z-i
— 51, 6. země jako roucho zvětší
— 13. kt. roztáhl nebesa a založil z-i; 16.
— 23. podkládala jako z-i hřbet svůj
— 55, 9. jakož vyšší jsou nebesa než z.
— 10. déšť neb sníh napájí z-i
— 57,13. kdož doufá ve mne, vládnouti b. z-í
— 58,14. uvedu tě na vysoká místa z.
— 60, 2. tmy přikryjí z-i a mrákota nár.
— 21. lid tvůj dědičně obdrží z-i
— 61,11. jakož z. vydává zrostlinu
— 65,17. nebesa nová a z-i novou; 66, 22.
— 66, 1. z. podnože noh mých; Sk. 7, 49.
— 8. aby z. zplodila lid dne jednoho? 

Jer* 2, 6. po z-i, skrze niž nechodil žádný
— 5,19. sloužiti cizozemcům v z-i ne své
— 10,11. bohové, kt. nebe ani z. neučinili
— 12. kt. učinil z-i mocí svou
— 14, 4. stydíce se příčinou z. vyprahlé
— 18. jakož prorok tak kněz kupčí z-í
— 15, 7. přetříbím je skrze brány z. této
— 23,24. zdaliž nebe i z. já nenaplňuji?
— 27, 5. já jsem učinil z-i, člověka i hovada
— 31, 8. shromáždím je ze všech stran z.
— 37. budou-li vyhledáni základové z.
— 33, 9. k radosti mezi národy z.
— 25. ustanovení nebes i z. zdržáno
— 50,38. z. plná j. rytin, a při modlách 

Ez. 8,12. říkají: opustil Hospodin z-i
— 14,13. když by z. zhřešila proti mně
— 22, 4. vydám tě ku posměchu z-ím
— 32,18. snes jej do spodních míst z.
— 33,25. chtěli byste z-í touto dědičně vl.?
— 45, 1, obětovati H-u díl svátý té z.

Oz. 1, 2. tato z. odvrátila se od H.
— 2,21. nebesa vyslyší z-i
— 22. z. vyslyší obilé 

Joel 1,10. zpustlo pole, kvílí z.
— 2, 3. před nim z. tato jako zahrada Eden 

Am. 9, 5. když se jen dotkne z., rozplývá se 
Jon. 1, 9. H-a, kt. učinil moře i z-i, ctím
— 2, 7. z. závorami zalehla mi 

Nah. 1, 5. z. hoří před tváří jeho 
Ab. 3, 3. z. byla plná chvály jeho
— 6. zastavil se a změřil z-i

Ab. 3,12. v hněvě šlapal jsi z-i
Ag. 1,10. z. zavřela se, aby nevydávala úrody
— 2, 7. pohnu nebem i z-í; 22.

Zach. 1,11. zchodili jsme z-i
všecka z. bezpečně bydlí

— 8,12. z. vydává úrodu svou
— 13, 5. muž, kt. z-i dělá, jsem já 

Mal. 3,12. budete z-í rozkošnou
— 4, 6. abych přijda neranil z. prokletím 

Mat. 5,13. vy jste sůl z.
— 18. dokudž nepom. nebe i z.; Lk. 16,17.
— 10,15. lehčeji bude z-i Sodomských a Go

morských; 11, 24.
— 11,25. Pane nebe i z.; Luk. 10, 21.
— 12, 40. Syn čl. v srdci z. tři dni a tři noci
— 42. přijela od končin z.
— 13, 5. kdež neměla mnoho z.; Mk. 4, 5.
— 23,15. obcházíte moře i z-i
— 24,30. budou kvíliti všecka pokolení z.
— 35. nebe a z. pominou, ale slova má;

Mk. 13, 31. Luk. 21, 33.
— 27, 51. z. se třásla a skálé se pukalo 

Mk. 4,28. sama od sebe z. užitek plodí 
Luk. 13, 7. proč i tu z-i darmo kazí?
— 16,17. snázeť je nebi i z-i pominouti 

Sk. 3,25. požehnány všecky čeledi z.
4,24. kt. jsi učinil nebe i z-i; 14, 15.

— 17,24. jsa Pánem nebe i z., nebydlí
1 Kor. 10,26. Páněť j. z. i plnost její; 28.
Ef. 4, 9. sestoupil do nejnižších stran z. 
žid. 6, 7. z. déšť pije a rodí bylinu 
Jak. 5,18. a z. zplodila ovoce své
2 Petr 3, 5. z. z vody a na vodě upevněna
— 7. nebesa i z. odložená chovají se
— 10. z. i ty věci, kt. na ní, vypáleny
— 13. nového nebe a nové z. čekáme 

Zj. 1, 5. kníže králů z.
— 7. budou plakati všecka pokolení z.
— 11,18. zkaženi, kt. nakažuji z-i
— 20,11. před jehož tváří utekla z.
— 21, 1. viděl jsem nebe nové a z-i novou

první z. byla pominula
Země!

1 M. 1,11. zploď z. trávu a bylinu; 12.
— 24. vydej z. duši živou

5M. 32, 1. poslyš z. výmluvností úst mých;
Iz. 1, 2. 34, 1. Jer. 6, 19.

Job 16,18. ó z.! nepřikrývej krve mé 
ž. 69, 35. chvaltež ho nebesa a z.
— 96,11. plésej z., zvuč moře i což v něm
— 97, 1. H. kraluje; plésej z.
— 99, 1. pohniž se z.

Kaz. 10,16. běda tobě, z., když král tvůj dítě j.
— 17. blahoslavená jsi z., když král 

Iz. 1, 2. ušima pozoruj z.; 34, 1.
— 45, 8. otevři se z., ať vzejde spasení
— 49,13. plésej z.

Jer. 6,19. slyš, ó z.! uvedu zlé
— 22,29. ó z., z., z., slyš slovo H.

Joel 2,21. neboj se z., plésej a vesel se 
Mich. 1, 2. pozoruj z., i což na ní j.
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Do země, do zemí.
1 M. 3,19. dokavadž se nenavrátíš do z.
2M. 3, 8. do z. oplýv. mlékem a strdí; 13, 5.
4 M. 14,30. nevejdete vy do z.; 20, 12. 32, 11. 
Ž. 146, 4. navracují se do z.
Kaz. 12, 7. navrátí se prach do z.
Jer. 22,26. hodím tebou do z. cizí 
Ez. 30,23. 26. rozženu je do zemí 
Am. 9, 2. byť se do z. zakopali 
Sk. 7, 3. pojď do z., kt. ukáži tobě 

K  zemi.
2 Sam. 2,22. sic přirazím tě až k z-i
2 Kr. 2,15. poklonili se mu až k z-i; 4, 37.
— 13,18. střílej k z-i

Z. 44,26. přilnul k z-i život náš
— 143, 3. potírá až k z-i život můj 
—■ 147, 6. bezbožné snižuje až k z-i

Iz. 26, 5. ponižuje ho až k z-i
— 19. bezbožné k z-i sporážiš
— 49,23. tváří k z-i skláněti se budou 

Pláč 2,10. panny svěšují k z-i hlavy své
Království země.

5M. 28,25. musíš se smýkati po k-ích z.
2 Kr. 19,16. ty jsi Bůh všech k. z.; Iz. 37, 16.
— 20. ať by poznala všecka k. z.

Mezi nebem a zemí.
2Sam.l8, 9. Absolon visel mezi nebem a z-i 
1 Par. 21,16. anděla stojícího mezi z-í a nebem

Na zem9 na zemi.
1 M. 2, 5. ještě byl neďštil H. Bůh na z-i
— 6,17. uvedu potopu vod na z-i
— 7, 4. dŠtíti budu na z-i 40 dnů a 40
— 8, 1. uvedl Bůh vítr na z-i

2M. 34,24. aniž kdo sáhne na z-i tvou
5 M. 12,24. na z. ji vyceď jako vodu 
Soud. 20,21. porazili 22.000 mužů na z.; 25.
1 Sam. 3,19. padnouti žádnému slovu jeho na z.
— 14, 45. nespadne vlas s hlavy jeho na z-i;

2 Sam. 14, 11. 1 Kr. 1, 52.
— 26,20. nechť není vylita krev má na z-i 

Job 1,20. Job padna na z., poklonu učinil
— 5,10. kt. dává déšť na z-i

Ž. 74, 7. na zem zřítivše, poškvrnili přibyt.
— 89,40. povrhls korunu jeho na zem
— 45. trůn jeho svrhl jsi na zem
— 102,20. H. s nebe na z-i popatřil
— 104, 32. když pohledí na z-i, anať se třese
— 147,15. když vysilá na z-i rozkaz 

Iz. 8,22. buď že na z-i popatří; a aj
— 14,12. že, ó lucifeře, poraž. jsi až na Zem? 
~  25,12. srazi na z. až do prachu
— 51, 6. popatřte na zem dolů
— 63, 6. porazil jsem na zem řeky 

Jer. 14, 4. proto že deště nebude na z-i 
Pláč 2, 1. shodil s nebe na zem slávu Izr.
— 9. poraženy jsou na zem brány 

Ez. 13,14. porazím ji (stěnu) na zem
— 19,12. na z-i povržen j.
— 26,11. sloupové pamětní na z. padnou
— 28,17. porazím tě na z-i

Ez. 38,20. každá zeď na z. upadne 
Dan. 8, 7. poraziv ho na z*i pošlapal jej
— 12. povrhlo pravdu na z-i

Oz. 6, 3. přijde nám jako déšť jarní na z-i 
Am. 3,14. tak že spadnou (oltáře) na z.
Abd. 3. kdož by mne strhl na zem?
Mat. 10,29. jeden z nich nepadá na zem
Luk. 12,49. oheň přišel jsem spustiti na z-i
— 22,44. pot jako krůpě krve, tekoucí na z-i 

Jan 9, 6. Ježíš plinul na z-i
— 18, 6. postoupili a padli na z.

Sk. 9, 4. padna na zem, uslyšel hlas
— 10,11. ana se spouští na zem
— 22* 7. padl jsem na zem

Jak. 5,17. nepršel déšť na z-i za 3 léta
Zj. 12, 9. drak svržen j. na zem; 13.

Na zemi.
1 M. 1,26. nad všelik. zeměplazem na z-i; 28.
— 2, 5. chrastiny, dříve než byla na z-i
— 6, 1. když se počali množiti lidé na z-i
— 4. obrové byli na z-i v těch dnech
— 12. porušilo všeliké tělo cestu sv. na z-i
— 17. cožkoli bude na z-i, umře
— 7, 3. aby živé zachováno bylo na z-i
— 9, 2. všecko, což se hýbe na z-i
— 10, 8. Nimrod počal býti mocným na z-i;

1 Par. 1, 10.
— 32. rozdělili se národové na z-i

2M. 9, 5. zítra učiní H. věc takovou na z-i
— 20, 4. ani těch, kt. na z-i dole; 5 M. 5, 8.

5 M. 3,24. Bůh silný na nebi aneb na z-i
— 4, 36. na z-i ukázal tobě oheň svůj 

Joz. 2,11. Bůh na nebi svrchu i na z-i dole
2 Sam. 8, 2. porazil, na z-i je rozprostíraje
1 Kr. 8,23. podobného tobě na z-i; 2 Par. 6, 14.
1 Par. 17, 8. jako jméno vznešených na z-i
2 Par. 6,18. zdali bydliti bude Bůh na z-i?
Job 1, 8. že není jemu rovného na z-i; 2, 3.
— 7, 1. vyměřeného času člověk na z-i?
— 8, 9. dnové naši jako stín na z-i
— 38, 33. spravovati panování jejich na z-i
— 41, 24. není na z-i jemu podobného 

Ž. 7, 6. pošlapá na z-i život můj
— 16, 3. svátým, kt. jsou na z-i
— 35,20. proti pokojným na z-i vymýšlejí
— 37, 3. přebývej na z-i, a živ se spravedlivě
— 41, 3. blažený bude na z-i
— 46,11. vyvýšen budu na z-i
— 58,12. jistě, žeť Bůh soudce na z-i
— 73,25. v žádném libosti nemám na z-i
— 135, 6. cožkoli chce H., to činí na z-i 

Př. 11,31. spravedlivému na z-i odplacováno 
Kaz. 5, 2. Bůh j. na nebi a ty na z-i
Iz. 32,13. na z-i lidu mého trní a hloží
— 42, 4. dokudž soudu na z-i nevykoná
— 47, 1. seď na z-i, dcero Kaldejská
— 62, 7. aby Jeruzalém byl slavný na z-i
— 65,16. sobě požehnáni dávati na z-i

kdož přísahati bude na z-i 
Jer. 9,24. činím soud i spravedlnost na z-i
— 23, 5. soud a sprav, na z-i konati b.; 33,15.



968 Země.

Pláč 2,10. starší usadivše se na z-i mlčí 
Dan. 6,27. činí divy na nebi i ná z-i 
Oz. 2,23. nebo ji rozseji sobě na z-i 
Joel 2,30. ukáži zázraky na nebi i na z-i 
Am. 5, 7. kt. spravedlnost na z-i zanechávají 
Mat. 5, 5. tiší dědictví obdrží na z-i
— 6,10. v nebi tak i na z-i; Luk. 11, 2.
— 19. neskládeje sobě pokladů na z-i
— 9, 6. má moc Syn čl. na z-i; Mk. 2, 10.

Luk. 5, 24.
— 10, 34. nepřišel jsem* pokoj dáti na z-i
— 16,19. což bys koli svázal na z-i; 18, 18.
— 23, 9. otce nenazývejte sobě na z-i
— 28,18. všeliká moc na nebi i na z-i 

Luk. 2,14. na z-i pokoj
— 12, 51. že bych přišel pokoj uvésti na z-i?
— 21,25. na z-i ssoužení národů

Jan 8, 6. Ježíš prstem psal na z-i; 8.
— 17, 4. jáť jsem oslavil tebe na z-i 

Sk. 2,19. ukáži znamení na z-i dole 
1 Kor. 8, 5. bohové, i na nebi i na z-i
Ef. 3,15. z něhož všeliká rodina na nebi 

i na z-i
— 6, 3. abys byl dlouhověký na z-i 

Fil. 2,10. těch, kt. jsou na z-i i pod z-í 
Kol. 1,16. stvořeny věci, kt. jsou na nebi

i na z-i
— 20. smířil věci, k. jsou na z-i

Žid. 8, 4. kdyby byl na z-i, aniž by knězem
— 11,13. že jsou hosté a příchozí na z-i 

Jak. 5, 5. rozkoš jste provodili na z-i
1 Jan 5, 8. tří, kt. svědectví vydávají na z-i 
Zj. 5, 3. žádný na nebi, na z-i, ani pod z.
— 10. budeme kralovati na z-i
— 13. stvoření na nebi i na z-i i pod z-í
— 8,13. běda těm, kt. přebývají na z-i; 12,12.
— 18,24. krev svátých zmordovaných na z-i

Nad zemí.
1 M. 1,20. ptactvo, kt. by létalo nad z-í; 22.
— 7,24. trvaly vody nad z-í za 150 dnů

5 M. 11,21. dokudž nebe trvá nad z-í
Ž. 103,11. jakož jsou vysoko nebesa nad z-í

O zem.
Iz. 21, 9. rytiny bohů jeho o zem roztřískány 

Obyvatelé země.
1 Par. 16, 30. bojte se oblič. jeho všichni o. z.
Z. 33,14. dohlédá-li ke všechněm o-ům z.
Oz. 4, 1. má rozepři H. s o-i z. této 
Joel 1, 2. pozorujte všickni o. této z.
Zj. 3,10. aby zkušeni byli o. z.

Od země.
Jan 12,32. budu-liť povýšen od z.
Luk. 5, 3. prosil ho, aby od z. odvezl maličko 

Okršlek zerne.
1 Par. 16,30. budeť upevněn o. z.
2. 24, 1. H-ova j. z. a o. z.
Iz. 40,22. ten, kt. sedí nad o-em z.

Po zemi.
2. 73, 9. jazyk jejich po z-i se vozí
— 143,10. vediž mne jako po rovné z-i

Jer. 2, 6. kt. nás vodil po z-i pusté a strašlivé 
Sk. 20,13. tak poručil, maje sám jiti po z-i 

Pod zemí.
2 M. 20, 4. ani těch, kt. u vodách pod z-í;

5 M. 5, 8.
Fil. 2,10. těch, k t jsou na z-i i pod z-í 
Zj. 5, 3. žádný ani na z-i, ani pod z-í
— 13. stvoření na z-i i pod z-i

Před zemí.
5M. 4,26. osvědčuji proti vám před nebem 

i z-í; 30, 19. 31, 28.
Se zemí.

1 M. 6,13. zkazím je se z-í
— 9,20. Noé obíraje se s z-í

Job 12, 8. rozmluv se z-í a poučí tě 
Skrze zemi.

Mat. 5,34. 35. abyste nepřisahali skrze z-i 
Jak. 5,12. nepřisahejte ani skrze z-i 

Svrchek země.
1 M. 7, 4. vyhladím se s-u z.; 23.
— 8,13. Noé uzřel, ano již oschl s. z.

2 M. 32,12. aby vyhladil je se s-u z.?
Jer. 27, 5. hovada, k. jsou na s-u z.
Am. 5, 8. vylévá vody mořské na s. z.
— 9, 6. vody mořské vyliti na s. z.

Tvář země.
1 M. 7,23. všel. podstatu, kt. byla na t-i z.
2 M. 33,16. ode všeho lidu, kt. j. na t-i z.
2. 104,30. obnovuješ t. z.
Luk. 21,35. kt. přebývají na t-i vší z.
Sk. 17,26. aby přebývalo na t-i vší z.

V zemi.
1 M. 36,43. jakž kt. bydlili v z-i dědictví
— 37, 1. bydlil v z-i putování otce svého
— 45,10. bydliti budeš v z-i Gesen

2 M. 5, 5. již mnoho j. lidu toho v z-i
1 Sam.26, 7. kopí jeho vetknuté v z-i u hlavy; 8.
1 Par. 29,11. což j. v nebi i v z-i, tvé j.
Job 7,21. již v z-i lehnu
— 28,13. aniž bývá nalezena v z-i živých 

2. 27,13. užívati dobroty H. v z-i živých
— 68, 7. zpurní bydliti musejí v z-i vyprahlé
— 85,10. přebývati bude sláva v z-i naší
— 116, 9. choditi budu před H. v z-i živých
— 137, 4. zpívati píseň H. v z-i cizozemců
— 142, 6. ty jsi díl můj v z-i živých 

Př. 2,21. upřimí bydliti budou v z-i
— 10, 30. bezbožní nebudou bydliti v z-i
— 21,19. lépe j. bydliti v z-i pusté 

Iz. 9, 2. bydlícím v z-i stínu smrti
— 30, 6. břímě hovad poledních v z-i nátisku
— 38,11. že neuzřím H. v z-i živých 

Jer. 5,19. sloužili bohům cizoz. v z-i své
tak sloužiti budete cizozemcům 
v z-i ne své

— 30. věc hrozná děje se v z-i této
— 17,13. kárání má v z-i této nechť js. zaps. 

Ez. 26,20. prokáži slávu v z-i živých
Am. 5, 2. opuštěna bude v z-i své
Mat. 13, 8. jiná v z-i dobrou; 23. Luk. 8,8.15.
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Mat. 25,25. a skryl hřivnu tvou v z-i
Luk. 21,23. bude dav veliký v této z-i
Jan 12,24. zrno pšeničné padna v z-i
Žid. 11, 9. bydlil v z-i zaslíbené jako v cizí

Všecka země.
1 M. 1,26. ať panuji nade vši z-i
— 8, 9* vody byly po vší z-i
— 11, 1. byla v. z. jazyku jednoho
— 4. aby neb. rozptýleni po vší z-i; 8. 9.
— 13, 9. zdaliž není před tebou v. z.?
— 18,25. zdaliž soudce vší z. neučiní soudu?
—  34,10. v. z. bude před vámi
— 41,43. ustanovil ho nade vší z-í Egypt. 

2M. 19, 5. ačkoli má j. v. z.
4 M. 14,21. sláva má naplňuje v-u z-i 
Soud. 6,37. na vší z-i vůkol sucho
— 39. na vší z-i rosa; 40.

1 Par. 16,23. zpívejte Hospodinu v. z.
2 Par. 16, 9. oči H. spatřují v-u z-i
Ž. 8, 2. jak důstojné j. jméno tvé na vší z-i
— 19, 5. po vší z-i rozchází se zpráva jejich
— 33, 8. boj se H. v. z.
— 47, 3. král veliký nade vší z-í; 8.
— 66, 1. plésej Bohu v. z.
— 4. v. z. skláněti se tobě bude
— 72,19. budiž naplněna slávou jeho v. z.
— 94, 2. zdvihni se, ó soudce vší z.!
— 96, 1. zpívej Hospodinu v. z.
— 97, 5. před obličejem Panovníka vší z.
— 98, 4. prokřikuj H. v. z.; 100, 1.
— 108, 6. nade v-u z-i sláva tvá
— 148,13. sláva jeho nade v-u z-i 

Iz. 6, 3. plná j. v. z. slávy jeho
— 14, 7. odpočívá, jest v pokoji v. z.
— 54, 5. Bohem vší z. slouti bude

Jer. 4,27. spustne v. z.; 6, 8. 7, 34. 18, 16. 44, 
22. Ez. 6, 14. 33, 28.

Ab. 2,20. umlkniž před oblíč. jeho v. z.
Zach. 1,11. a aj, v. z. bezpečně bydlí
— 14, 9. bude H. králem nade vší z-í

Mat. 27,45. tma po vší z-i; Mk. 15, 33. Luk. 23, 44.
Hím. 9,17. aby rozhl. bylo jméno mé po vší z-i
— 10,18. po vší z-i rozšel se zvuk jejich 

Zj. 13, 3. v. z. šla za tou šelmou

Z země.
1 M. 2, 6. pára vystupovala z z.
— 19. když učinil H. Bůh z z. zvěř
— 4,14. aj, vyháníš mne dnes z z. této
— 6, 7. vyhladím ze z. člověka
— 7,23. všecko vyhlazeno j. z z.
— 12, 1. vyjdi z z. své a z příbuznosti své 

5M. 29,28. vyplénil je H. z ž. jejich
Job 5, 6. aniž se z z. pučí bída
— 28, 5. z z. vychází chléb

Ž. 10,16. národové z z. své hynou
— 52, 7. vykoření tě z z. živých
— 85,12. víra z z. pučiti se bude
— 104,14. abys tak vyvodil chléb z z.
— 35. ó by hříšnici vyhynuli z z.

Př. 2,22. bezbožní z z. vyťati budou
— 25,25. novina dobrá z z. daleké

Iz. 29, 4. sníženo jsuc z z. mluviti budeš 
jako hadače z z. hlas tvůj

— 46,11. zavolám z z. daleké toho, kt. by
vykonal uložení mé

— 53, 2. jako kořen z z. vypráhlé
— 8. ačkoli vyťat j. z z. živých 

Jer. 10,11. bohové ti nechť zahynou z z.
— 11,19. vyhlaďme jej z z. živých •
— 16,13. hodím vámi z z. této do z.

Mich. 7, 2. zahynul pobožný z z. této 
Jan 3, 31. kdož j. z z., zemskýť j.
Sk. 7, 3. vyjdi z z. své a z příbuznosti své
— 8, 33. zahlazen byl z z. život jeho
— 9, 8. vstal Saul z z. a otevřev oči
— 22,22. zahlaď z z. takového

1 Kor. 15, 47. první člověk z z. zemský 
Zeměplaz.

1 M. 1,24. vydej země hovada a z-y
— 25. učinil Bůh všeliký z.
— 26. ať panují nad všelikým z-em
— 6,20. do korábu ze všel. z-u; 7, 14. 8, 17.
— 7,23. vyhladil Bůh od člověka až do z-u
— 8,19.. z. a všecko, co se hýbe, vyšlo

z korábu
3 M. 11,21. ze všelikého z-u křídla majícího
5 M. 14,19. z. létající nečistý bude vám 
1 Kr. 4, 33. psal i o z-ích a o rybách 
Ž. 148,10. chvalte H. z-ové i ptactvo 
Oz. 2,18. učiním pro tebe smlouvu i se z-y 
Ab. 1,14. jako z-u, který nemá pána?
Sk. 10,12. na níž byla všeliká zvířata i z-ové
— 11, 6. spatřil jsem z-y i ptactvo

Řím. 1,23. (směnili Boha) v podobenství z-ů 
Jak. 3, 7. přirození i z-ů bývá skroceno 

Zemětřesení.
1 Kr. 19,11. za tím větrem z.; 12.
Iz. 29, 6. od H-a navštíveno bude z-ím 
Am. 1, 1. dvě léta před z-ím; Zach. 14, 5. 
Mat. 24, 7. budou z. po místech; Luk. 21, 11.
— 27,54. vidouce z., báli se
— 28, 2. z. stalo se veliké; Sk. 16, 26.

Zj. 6, 12. 11, 13. 16, 18.
Zj. 8, 5. hlasové a blýskání i z.

Zemři ti.
1 M. 3, 3. nebudete ho jisti, abyste nez-eli
— 4. nikoli nez-ete smrtí
— 42, 2. abychom živi byli a nez-eli

2 M. 4,19. z-eli, kt. hledali bezživotí tvého
— 12, 33. nebo pravili: Všickni již teď z-eme
— 14,11. abych, z-eli na poušti? 12. 4 M. 21,5.
— 16, 3. ó bych. byli z-eli v z. Eg.; 4 M. 14,2.
— 30,21. umývá ti ruce i nohy své, aby nez-li

3 M. 20,20. bez dětí z-ou
4 M. 14, 2. na této poušti, ó bychom byli z-eli
— 35. na poušti této z-ou
— 16,29. jestliže jako jiní lidé z-ou
— 20, 3. ó kdybychom i my byli z-eli,

když z-eli bratři naši 
Soud. 13,22. jistě z-eme, nebo jsme B. viděli
1 Kr. 17,12. abychom za tím z. musili
2 Kr. 7, 4. pakli zde zůstaneme, také z-eme
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2. 82, 7. jako i jini lidé z-ete 
—■ 143, 3. jako ti, kt. již dávno z-eli; Pláč 3,6. 

Iz. 22,13. jezme, píme; nebo zitra z-eme
— 26,14. již z-evše, neoživouť
— 51, 6. obyvatelé jeji podobně zemrou 

Ez. 5,12. třetina morem z-e; 33, 27.
Ab. 1,12. myť nez-eme
Mat. 2,20. z-eli ti, kt. hledali bezživotí dítěte
Jan 6,49. otcové vaši jedli mannu a z-eli
— 8,21. v hříchu svém z-ete; 24.
— 53. i proroci z-eli
— 11,16. pojďme, abychom z-eli s nim 

Řím. 6, 2. kdož jsme z-eli hříchu
—  8. jestližeť jsme z-eli s Kristem
— 11. že jste z-eli hříchu
— 8,13. budete-li podlé těla živi, z-ete

1 Kor. 15,32. nebo zítra z-eme
2 Kor. 5,15. jeden umřel, tedy všickni z-eli 
Kol. 2,20. z-eli jste s Kristem živlům světa
— 3, 3. z-eli jste a život váš skryt j.

2 Tim. 2,11. jestližeť jsme s nim z-eli 
žid. 9,17. kšaft těch, kt. z-eli, stálý j.
— 11,13. podlé víry z-eli ti všickni

1 Petr 2,24. hříchům z-rouce, správedln. živi 
Zj. 9, 6. žádati budou z., ale smrt uteče

Zemský.
1 M. 1,25. učinil Bůh zvěř z-ou
— 4, 3. obětoval Kain z úrody z-é 

2. 2, 2. sestupují se králové z-ští
— 10. vyučujte se, soudové z-Ští
— 10,18. člověk bídný a z.
— 148, 7. chvalte H. tvorové z-ští
— 11. chvalte H. králové z-ští

Př. 8,16. skrze mne panují soudcové z-ští
Kaz. 5, 9. z. obchod přední místo má
Iz. 45,19. neml. tajně v místě z-ém tmavém
Jan 3,12. z-é věci mluvil jsem vám
— 31. z-ť j. a z-é věci mluví 

Sk. 4,26. postavili se králové z-ští
— 10,12. na níž byla všel. z-á hovada; 11, 6.

1 Kor. 15,40. jsou těla z-á, jiná j. sláva z-ých
— 47. první člověk ze země z.
— 48. jakýž j. ten z., takoví i z-ští
— 49. jakož jsme nesli obraz z-ého

2 Kor. 5, 1. našeho z-ého přebývání stánek 
Ef. 1,10. buď nebeské věci, buď z-é 
Fil. 3,19. kt. o z-é věci stojí
Kol. 3, 2. o svrchní věci pečujte, ne o z-é
— 5. mrtvěte oudy své z-é

Jak. 3,15. ta moudrost j. z-á, hovadná
— 5, 7. očekává drahého užitku z-ého 

Zj. 21,24. králové z-ští přenesou slávu

Zénas.
Tit. 3,13. Z-a, učeného v zákoně

Zeprati.
2M. 19,10. nechť svá roucha z-ou
3M. 11,25. zpéřeť roucho své; 28. 13, 6. 34.

14, 8. 9. 47. 15, 5. 16, 26. 28. 4 M.
19, 7. 10. 19. 21.

4 M. 31,24. zpéřete roucha svá v den sedmý

Zepříti se.
Jak. 4, 7. z-ete se ďáblu i uteČeť od vás 

Zeptati se.
1 Sam.17,56. z-ej se, čí j. syn mládenec 
1 Kr. 22, 7. neni proroka, abychom se ho z-ali? 
Job 12, 7. z-ej se třebas hovad, a naučí tě 
Jer. 15, 5. kdo by přišel, aby se z-al, jakť se 

Zerach.
1 Par. 9, 6. z synů Z-ových; Jehuěl, atd.
2 Par. 14, 9. vytáhl proti nim Z. mouřenín

Zerachiáš.
1 Par. 6, 6. Úzi zplodil Z-e; 51. Ezd. 7, 4. 8, 4. 

Zeres.
Est. 5,10. povolal přátel a Z. ženy své 

Zerzavěti.
Jak. 5, 3. zlato vaše a stříbro z-ělo 

Zesmraditi se.
2M. 16,20. zčervivělo a z-ilo se
— 24. schovali to a nez-ilo se

Zesnouti. 
ž. 76, 6. udatní srdcem z-uli snem
— 7. vůz i kůň tvrdě zesnulí 

Jer. 51,39. snem věčným z. musejí; 57.
Mat. 13,25. když lidé z-uli, přišel nepřítel
— 25, 5. zdřímaly všecky a z-uly 

1 Kor. 15, 6. a někteří z-uli
— 18. takť kt. z-uli v Kristu, zahynuli
— 20. Kristus, prvotiny těch, kt. z-uli
— 51. ne všickni z-eme, ale proměněni

1 Tes. 4,13. abyste nevěděli o těch, kt. z-uli
— 14. kt. by z-uli v Ježíšovi
— 15. nepředejdeme těch, kt. z-uli

2 Petr 3, 4. jakž otcové z-uli, všecko tak
Zesnulý.

Mat. 27,52. mnohá těla z-ých svátých vstala 
Zespod.

5 M. 33, 27. z. ramena věčnosti 
Zestrašiti se.

1 Sam.13, 7. všecken lid z-il se jda za ním 
Ž. 77,17. vody z-ily se 
Mk. 6,50. nebo jej viděli a z-ili se 
Luk. 1,12. uzřev jej Zachariáš z-il se 
Sk. 10, 4. popatřiv naň a z-iv se 
Zj. 11,13. jiní z-eni jsou a vzdali slávu Bohu 

Zetlení.
2. 39,12. k z. přivodíš zdárnost jeho 

Zetřený.
3 M. 2,16. páliti pamětné její z obilí z-ého

Viz: Setřeni. Setříti.
Zeť.

1 M. 19,12. máš-li ještě zde buď z-ě; 14.
Soud. 15, 6. Samson, z. Tamnejského
— 19, 5. řekl otec té děvky k z-i svému

1 Sam. 18,18. abych byl z-ěm královým? 22, 14. 
Neh. 13,28. z synů jeden byl z. Sanballata

Zevnitř.
1 M. 6,14. oklejuješ jej vnitř i ž. klím
2 M. 25,11. vnitř i z. obložíš ji
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2M. 37, 2. obložil ji zlatém čistým vnitř i z. 
Ez. 41, 9. zdi, kt. byla při pavlačích z.
Mat. 23,26. aby i to, což j. z., bylo čisto
— 27. k t sic zdadí se z. krásní
— 28. z. zdáte se lidem spravedliví 

Luk. 11,40. k t učinil, což z. j.
2 Kor. 7, 5. z. boje, vnitř strachy
— 11,28. kromě toho, což z. j.

Zj. 5, 1. viděl jsem knihu popsanou vnitř i z.
Zevnitřek.

Mk. 7,15. nic není ze z-ku, což by poškvrniti
— 18. což ze z-u do člověka vchází

Zevnitřní.
1 Par. 26,18. v straně z. k západu po čtyřech 
Ez. 40,17. síň z.; 20. 31. 34. 42, 1. 3. 7.

9. 14. 44, 19. 46, 20. 21.
— 44, 1. svatyně z.
— 47, 2. brána z.

Mat. 8,12. do temností z-ich; 22, 13. 25, 30.
2 Kor. 4,16. ačkoli ten z. člověk náš ruší se 
1 Petr 3, 3. ozdoba budiž ne ta z.

Zevříti.
Job 30,27. vnitřnosti mé z-ely 

Zhaněti.
1 Sam.17,10. já jsem z-ěl vojska Izraelská
— 36. nebo z-ěl vojska Boha živého 

2Kr. 19,22. kohož jsi z-ěl?
Job 19, 3. již na desetkrát z-ěli jste mne 
Iz. 37,23. kohož jsi z-ěl, a komus se rouhal?

Zhanobiti.
Zach. 14, 2. ženy z-eny budou 

Zhasiti.
1 Sam. 3, 3. světlo Boží ještě z-šeno nebylo
2 Sam.21,17. abys nez-il svíce Izraelské 
2 Par. 29, 7. otcové naši z-ili lampy
Ez. 32, 7. když tě z-ím, zakryji nebesa 

Zhasnouti.
Job 18, 6. lucerna jeho v něm z-e
2. 118,12. z-li jako oheň z trní
Př. 13, 9. svíce bezbožných z-e; 24,20.
— 20,20. z-e svíce jeho v mrákotách 

Ez. 20, 47. nez-eť plamen přeprudký; 48.
Zhloubí.

1 Kr. 7, 31. zřidlo bylo z. lokte 
Zhlupěti.

Iz. 19,11. rádců Faraonových rada z-ěla 
Jer. 10, 8. však ze spolka z-ěli
— 14. tak z-ěl každý člověk; 51, 17.
— 21. z-eli pastýři a H. se nedotazovali

Zhnízditi.
Iz. 34,15. tam se z-í sup a škřečeti bude 

Zhojen.
3M. 13,37. z-a j. ta poškvrna černá 
Jer. 8,22. proč není z-a dcera lidu mého?
— 46,11. ty z-a býti nemůžeš
— 51, 8. snad bude moci z. býti
— 9. hojili jsme Babylon, ale není z.

Zhojiti (se).
5M. 28,35. tak že se nebudeš moci z.

Joz. 5, 8. zůstali v leženi, dokudž se nez-ili 
Jer. 15,18. rána smrtelná, kt. se nechce z.
— 30,17. na rány tvé z-ím tě, dí H.

Pláč 2,13. kdož by tě z. mohl?
Oz. 6, 1. on uchvátil a z-i nás

Zhoršiti se.
Mat. 13,57. z-il se na něm
— 15,12. víš-li, že farizeové z-ili se?
— 24,10. tehdyť se z-i mnozí
— 26,31. všickni z-íte se nade mnou
— 33. byť se z-ili, jáť nez-ím; Mk. 14, 29. 

Mk. 14, 27. všickni vy z-íte se nade mnou 
Luk. 7,23. blahosl., kdož by se na mně nez-il 
Jan 16, 1. toto mluvil jsem, abyste se nez-ili

8. 1 Kor. 8,13. abych nez-il bratra svého 
Zhořknouti.

2. 73,21. když z-lo srdce mé 
Zj. 8,11. nebo byly z-ly (vody)

Zhošťovati se.
2. 27, 9. aniž se mne z-uj 

Zhouba.
2 Sam.24, 25. a přestala z. v Izraeli 
Job 5,21. aniž bys se bál z-y, když by přišla
— 22. z. a hlad buď tobě za smich 

2. 9, 7. již-li jsou dokonány z-y tvé?
— 12, 6. pro z-u chudých povstanu
— 35,17. vytrhni duši mou od z-y jejich 

Př. 21, 7. z., k t činí bezbožníci, bydliti b.
— 24, 2. o z-ě přemýšlí srdce jejich 

Jer. 6, 7. nátisk a z-u slyšeti v něm (Jeruz.)
— 20, 8. pro ukrutenství a z-u křičím 

Ez. 45, 9. nátisk a z-u odložte 
Oz. 13, 9. z tebeť j. z. tvá, ó Izraeli!
Ab. 2,17. z. zvěři, kt. ji děsila, přikryje tě

Zhoubce.
2M. 12,23. aniž dopustí z-i v jiti do domů 
Soud. 2,16. vysvobozovali je z rukou z-ů
1 Sam.13,17. vyšli z-ové z vojska Filistinského
— 14, 48. vysvobodil Izr. z ruky z-ů jeho 

Job 15,21. v čas pokoje z. připadne na něj 
ž. 17, 4. vystřihal jsem se stezky z.
Iz. 16, 4. buď skrýší jejich před z-ím
— 21, 2. nešlechetník nešl. páše a z. hubí
— 33, 1. běda tobě z., ježto sám nebýváš
— 54,16. stvořil jsem z., aby hubil 

Jer. 6,26. náhle přitáhne z. na nás
— 28. všickni napořád z-ové jsou
— 12,12. na všecka místa potáhnou z-ové
— 15, 8. přivedu na ně z. v poledne
— 22, 7. přistrojím na tebe z.
— 46,16. vstaň — před mečem toho z.
— 48, 8. přitáhne z. na každé město
— 51, 53. přitáhnou ode mne na něj z-ové 

Ez. 28,26. vykonám soudy při z-ích jejich 
Oz. 13,14. budu z-ím tvým, ó smrti 
Nah. 2, 1. táhneť z. na tebe
— 2. vyprázdnili je z-ové 

Zhrdnouti.
2. 51,19. srdcem skroušeným nezhrzíš
— 69, 34. H. vězni svými nezhrzí
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Zhroziti se.
1 M. 27,33. z-il se Izák hrůzou velikou 
2M. 19,16. až se z-il všecken lid v ležení 
1 Par. 21,30. že se z-il meče anděla H-ova 
Dan. 7,15. z-il se duch můj ve mně
— 8,17. když přišel, z-il jsem se

Luk. 24,37. oni z-ivše se a přestrašeni byvše 
Sk. 7,32. z-iv se Mojžíš, nesměl patřiti 

Zhrubnout!.
Mk. 6,52. bylo srdce jejich z-lo 
Sk. 28,27. z-lo srdce lidu tohoto

Zhřešiti.
1 M. 20, 6. zdržel, abys nez-il proti mně
— 9. co jsem z-il proti tobě, že jsi

2 M. 9,27. (Farao řekl:) z-il jsem i nyní
— 10,16. z-il jsem proti H.; Joz. 7, 20.
— 32,33. kdo z-il proti mně, toho vymaži

3 M. 4, 2. když by kdo z-il; 6, 2. 4 M. 15, 27.
— 3. jestliže by kněz z-il
— 27. jestliže z-í čl. z lidu obecn.; 5, 1. 17.

4 M. 21, 7. z-li jsme nebo jsme mluvili proti H.
— 22,34. z-lť jsem, nebo jsem nevěděl, že
— 32,23. z-íte proti H. a vězte, že pomsta 

Joz. 7,11. z-il Izrael, tak že smlouvu mou 
Soud. 10,10. z-iliť jsme tobě, že jsme opustili
— 15. z-ili jsme; učiň s námi

1 Sam. 2,25. z-í-li čl. proti čl.; 1 Kr. 8, 31.
kdo z-í proti H., kdo se zasadí
o něho?

— 7, 6. z-ili jsme proti H.
— 12,10. z-li jsme, nebo jsme opustili H.
— 15,24. z-il jsem, že jsem přestoupil rozkaz
— 26,21. řekl Saul: Z-ilť jsem

2 Sam. 7,14. když z-i, trestati ho budu metlou
— 12,13. řekl David: Z-ilť jsem H.; 24, 10.
— 24,17. já jsem z-il, ale tito? 1 Par. 21,17.

1 Kr. 8, 31. když by z-il čl. proti; 2 Par. 6,22.
— 46. když by z-ili proti tobě
— 18, 9. což jsem z-il, že služebníka svého

2 Kr. 18,14. z-ilť jsem, odtáhni ode mne 
Ezd. 10, 2. myť jsme z-ili proti Bohu svému 
Job 1, 5. snad z-ili synové moji
— 22. v tom ve všem nez-il Job; 2, 10.
— 7,20. z-il jsem, co mám učiniti, ó strážce
— 8, 4. synové tvoji že z-ili proti němu
— 10,14. jakž z-ím, hned mne šetříš
— 33,27. hledě na lidi, řekne: Z-lť js. byl 

Ž. 39, 2. abych nez-il jazykem svým
— 41, 5. nebo jsem tobě z-il
— 51, 6. tobě samému z-il jsem
— 106, 6. z-ili jsme i s otci svými

Iz. 42,24. zdali ne H., proti němuž jsme z-ili?
— 43,27. otec tvůj první z-il

Jer. 14, 7. mnohá odvr. naše, toběť jsme z-ili
Ez. 33,12. v kt. by den z-il spravedlivý
Dan. 9, 5. z-iliť jsme a převráceně činili 
Mich. 7, 9. nebo jsem proti němu z-ila
Sof. 1,17. nebo proti H. z-ili
Mat. 18,15. z-il-li by proti tobě bratr tvůj
— 21. kolikrát z-í bratr můj? Luk. 17, 3. 4.
— 27, 4. z-il jsem, zradiv krev nevinnou

Luk. 15,18. z-il js. proti nebi a před tebou; 21.
— 17, 4. byť sedmkrát za den z-il 

Jan 9, 2. kdo z-il, tento-li, čili rodičové
— 3. ani tento z-il, ani rodičové 

Řím. 3,23. všickniť z-ili a nemají slávy
— 5,12. v němž všickni z-ili
— 16. aniž skrze jednoho, kt. z-il

1 Kor. 7,28. pak-li bys se i oženil, nez-ils
vdala-li by se panna, nez-ila

— 36. učiň, jakž koli chce, nez-i
2 Petr 2, 4. andělům, kt. z-ili, neodpustil
1 Jan 2, 1. pakliť by kdo z-il, přímluvci máme 

Z h ř ít i  se.
Iz. 44,16. říká: Aha, zhřel jsem se 

Z h ř ív a t i se.
Iz. 44,15. vezma z něho, z-á se 
Mk. 14,54. Petr seděl, z-aje se; Jan 18, 18. 25. 
Jan 18,18. služebnici a pacholci z-ali se 

Zh u ben ěti.
Sof. 2,11. aby z-ěli všickni bohové země

Z h u b iti.
1 M. 41,30. z-í hlad zemi
Př. 5,11. když bys z-il tělo své a čerstvost
Jer. 14,12. a hladem do konce z-im je; 16, 4.
— 44,12. z-ím zajisté ostatek Judských
— 50,21. zhub je a zahlaď jako proklaté 

Dan. 2,12. aby z-ili mudrce Babylonské
— 11,14. synové nešlechetní z-eni budou 

Mat. 22, 7. z-il vražedlníky ty
Zhůru .

Job 2,12. házeli prachem nad hlavy své z.
5, 7. jako jiskry z uhlí z. létají

— 39,27. z. se vznáší orlice
Kaz. 3,21. duch synů lidských vstupuje z.
Iz. 37,23. pozdvihl z. oči; Jan 11, 41.
— 31. ostatek domu Jud. vydá užitek z.
— 38,14. oči mé z. pozdvižené byly
— 40,26. pozdvihněte z. očí svých, a vizte 

Jer. 31,37. budou-li moci změřena nebesa z.
Zh yn ou ti.

4 M. 17,13. všickni-liž smrtí z-eme?
5M. 7,20. dokudž by nez-uli, kt. by pozůstali
— 22, 3. s věcí bratra, kt. by mu z-ula

1 Sam.30,19. nez-ulo jim nic, ani malého, ani
Job 19,27. z-ula ledví má u vnitřnosti mé
ž. 2,12. z-uli byste na cestě
— 31,11. žalostí z-ulo zdraví mé
— 39,11. od Šviháni ruky tvé z-ul jsem
— 71, 9. když z-e síla má, neopouštějž mne
— 13. z-ou protivníci duše mé
— 142, 5. z-ulo útočiště mé

lz. 9,16. kt. se jim vésti dadí, z-uli
— 34,12. všecka knížata její z-ou
— 59,15. z-ula pravda; Jer. 7, 28.

Jer. 4, 9. z-e srdce královo a srdce knížat
— 18,18. nez-e zákon od kněze
— 42,17. z-ou mečem, hladem a morem
— 44,12. hladem docela z-ou
— 51,30. z-e síla jejich, budou jako ženy 

Pláč 2,11. z-uly od slz oči mé
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Ez. 5,12. třetina tebe hladem z-e
— 37,11. z-ula čáka naše, jižť j. po nás 

Oz. 4, 3. i ryby mořské z-ou
Joel 1,10. vyschl mest, olej z-ul 
Mat 15, 32. aby nez-uli na cestě
— 18,14. aby z-ul jeden z maličkých těchto 

Mk. 8, 3. z-ou na cestě
Luk. 16, 9. když byste z-uli, přijali vás
— 22, 32. aby nez-ulá víra tvá

Jan 6,12. sbeřte ty drobty, ať nez-ou 
1 Kor. 10, 5. nebo z-uli na poušti

9. někteří od hadů z-uli
— 10. někteří z-uli od záhubce 

1 Tim. 1,19. někteří z-uli u víře
Jak. 1,11. ušlechtilost postavy jeho z-ula 

Zchápati.
Jan 8, 59. z-ali kamení, aby házeli
— 10, 31. z-ali opět kamení židé

Zchoditi.
Pis. 3, 2. vstanu a z-ím město
Zach. 1,10. tito jsou, kt. poslal H., aby z-ili zemi
— 11. z-ili jsme zemi, a aj, bezpečně 

Mat. 10,23. nez-íte měst Izr., až přijde Syn čl. 
Sk. 13, 6. když z-ili ten ostrov až do Pafu

Zchopiti se.
Kut 3, 8. ulekl se muž ten a z-il se 
Mk. 10,50. z-iv se, šel k Ježíšovi 
Sk. 14,10. i z-il se a chodil chromý 

Zchovaný.
3M. 24,16. tak cizí jako doma z. umře
5 M. 28, 54. člověk v rozkoši z. záviděti bude
— 56. v rozkoši z-á žena záviděti bude

Zchudnouti.
3 M. 25, 35. jestliže by z-dl bratr tvůj 
Př. 6,26. z-dl bys až do kusu chleba
— 20,13. nemiluj snu, abys nez-dl
— 30, 9. abych z-a nekradl

Zchuravěti,
Iz. 24,16. já řekl jsem: Z-ěl jsem 
Dan. 8,27. tedy já Daniel z-ěl jsem 

Zchytili se.
Sk. 3, 8. z-iv se stál, a chodil

Zídka.
4M. 22,24. anděl stál mezi dvěma z-ami

Zif.
Joz. 15,24. v pokol. synů Juda: Z.; 55.
1 Sam.23,14. byl pak David na poušti Z.; 26, 2.
2 Par. 11, 8. vzdělal Roboám Z.

Zifejský.
1 Sam.23,19. přišli Z-ští k Saulovi do Gabaa
— 26, 1. opět přišli Z-ští k Saulovi 

1 Par. 2, 42. on byl otec Z-ých
ž. 54, 2. když přišli Z-ští a řekli Saulovi 

Zilla.
1 M. 4,19. jméno druhé (Lámech, ženy) Z. 

Zima.
1 M. 8,22. léto a z. nepřestanou
Job 24, 7. nemajíce se čím přiodíti na zimě
— 37, 8. od půlnoční strany vychází z.

Ž. 74,17. léto i z-u ty jsi sformoval
— 147,17. před z-ou jeho kdo ostojí?

Př. 20, 4. lenoch neoře pro z-u
Pis. 2,11. z. pominula, prška přéstala 
Iz. 18, 6. šelmy zemské na nich přes z-u zůst. 
Jer. 36, 22. v domě, v němž v z-ě býval 
Mat. 24,20. utíkáni nebylo v z-ě; Mk. 13, 18. 
Jan 10,22. bylo posvíceni v Jer. a z. byla
— 18,18. oheň udělali, nebo z. bylo

Sk. 27,12. přístavu, kdež by pobyli přes z-u
— 28, 2. zapálivše hranici drev pro z-u

1 Kor. 16, 6. snad i přes z-u pobudu
2 Kor. 11,27. na z-ě a v nahotě
2 Tim. 4,21. pospěš před z-ou přijití
Tit. 3,12. jsem umínil tam přes z-u pobyti 

Zimnice.
3 M. 26,16. uvedu na vás z-i; 5 M. 28, 22.
Mat. 8,14. uzřel svegruši jeho, ana leží a má

z-i; 15. Mk. 1, 30. 31. Luk. 4, 38. 39. 
Jan 4,52. včera v hodinu 7. přestala mu z. 
Sk. 28, 8. otec toho Publia ležel, maje z-i

Zimri.
1 Par. 8, 36. 9, 42.

Zisk.
1 M. 37,26. jaký z. míti budeme, zabijeme-li
3 M. 25, 37. aniž pro z. půjčovati obilí 
5M. 24, 7. k z-u by sobě jej přivedl 
Job 21,15. jaký toho z., že bychom se modlili?

22, 3. má-liž z., když bys dokonalé ukázal 
Př. 1,19. cesty dychtícího po z-u
— 14,23. všeliké práce bývá z.
— 28,16. kdož v nenávisti má mrzký z.

Iz. 33,15. kt. pohrdá z-em z útisku
— 56,11. každý k z-u svému po své straně 

Ez. 22,12. z-u hledáš s útiskem bližního
— 13. tleskl jsem rukama nad z-em tvým
— 27. aby sháněli mrzký z.
— 33, 31. za mrzkým z-em srdce odchází 

Ab. 2, 9. kdož lakomě hledá mrzkého z-u 
Mal. 3,14. jaký z., budeme-li ostříhati naříz. 
Sk. 16,19. že odešla naděje z-u jejich
—  19,24. nemalý z. přivodil řemeslníkům 

Fil. 1,21, mně j, umříti z.
— 3, 7. což mi bylo z-em, polož. js. za škodu

1 Tim. 3, 3. mrzkého z-u žádostivý; 8. Tit. 1, 7.
— 6, 5. že by pobožnost byla z. tělesný

6. jestiť z. veliký pobožnost 
Tit. 1,11. učíce pro mrzký z.
1 Petr 5, 2. ne pro mrzký z., ale ochotně

Získání.
Sk. 18, 4. k z. přivodil i Židy i Řeky 
žid. 10,39. myť jsme věřící k z. duše

Získati.
Mat. 16,26. by všecken svět z-al; Mk. 8, 36. 

Luk. 9, 25.
— 18,15. z-al jsi bratra svého
— 25,17. z-al i on jiné dvě hřivně; 22.
— 20. aj, jiných 5 hřiven z-al jsem jimi 

Luk. 19,16. hřivna tvá deset hřiven z-ala; 18. 
Sk. 14, 21. učedlníků mnoho z-avše
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1 Koř. 7,16. kterak viš, ženo, z-áš-li muže sv.?
— 9,19. abych mnohé z-al
— 20. Židům jako žid, abych Židy z-al
— 21. abych z-al ty, kt. jsou bez zák.
— 22. abych mdlé z-al 

Fil. 3, 8. abych Krista z-al
Jak. 4,13. budeme kupčiti a něco zíštěme 
1 Petr 3, 1. skrze pobožné obcov. žen z-áni b. 

Zítra.
2M. 8,10. kterýžto odpověděl: Z.
— 23. z. bude znamení toto; 9, 5.
— 16,23. odpočinutí svaté H. bude z.
— 17, 9. já z. státi budu na vrchu hory
— 32, 5. slavnost Hospodinova z. bude 

Joz. 11, 6. z. o této chvíli vydám všecky tyto
— 22,18. z. na všecko shromáždění rozhněvá 

Soud. 20,28. z. dám je v ruku vaši
1 Sam. 9,16. v tuto chvíli z. pošli k tobě
— 11, 9. z. budete vysvobozeni
— 28,19. z. budeš ty i synové tvoji se mnou

2 Sam.ll, 12. pobuď zde a z. propustím tebe
1 Kr. 19, 2. jestliže z. neučiním tobě, jako ty
— 20, 6. z. pošli služebníky své k tobě 

2Kr. 7, 1. o tomto času z. míra mouky bělné 
Est. 9,13. nechť j. dopuštěno ještě z. Židům 
Př. 3,28. potom navrať se, a z-ť dám
Iz. 22,13. jezme, píme, nebo z. zemřeme 
Mat. 6,30. dnes j. a z. do peci bývá; Luk. 12,28. 
Sk. 25,22. on řekl: Z. ho uslyšíš
1 Kor. 15,32. jezme a píme; nebo z. zemřeme 
Jak. 4,13. dnes neb z. vypravíme se
— 14. ježto nevíte, co z. bude

Zítřek.
Joz. 7,13. posvěťte se k z-u

Zítřejší.
Př. 27, 1. nechlub se dnem z-ím
Iz. 56,12. bude rovně z. jako dnešní den
Mat. 6, 34. nepečujte o z. den

z. den pečovati bude o své věci 
Ziv.

1 Kr. 6, 1. Z., jenž j. měsíc druhý; 37. 
Zizara.

Soud. 4, 2. kníže vojska Z.; 5, 26. atd.
— 22. a aj, Z. ležel mrtvý na zemi
— 5,20. hvězdy bojovaly proti Z-ovi
— 28. vyhlídala z okna matka Z-ova

1 Sam.12, 9. vydal je v ruku Z-y 
Ž. 83,10. učiniž jim jako Z-ovi

Zjednati.
3 M. 14, 30. s holoubátkem, kteréž z. mohl
2 Sam.20,22. z-ala to žena ta moudrostí svou 
Jer. 13, 1. z-ej sobě pás lněný; 2. 4.
— 19, 1. z-ej báni hliněnou
— 32,25. z-ej sobě dvůr tento za peníze 

Oz. 3, 2. z-al jsem ji sobě z 15 stříbrných 
Sk. 8,20. by dar Boží mohl z-án za peníze

Zjeven.
1 Sam. 3, 7. ještě nebyla mu z-a řeč H.
Iz. 53, 1. rámě H. komu j. z-o? Jan 12, 38.
— 56., 1. spravedlnost má z-a bude

Ez. 16, 57. než z-a byla zlost tvá 
Ab. 3, 9. patrně j. z-o lučiště tvé 
Mat. 10,26. což by nemělo býti z-o; Luk. 12, 2. 
Luk. 2,26. bylo jemu z. od Ducha svátého
— 35. z-a z mnohých srdcí myšlení 

Jan 1, 31. aby z. byl lidu Izraelskému
3,21. aby z-i byli skutkové jeho 

Řím. 3,21. bez zákona spravedln. Boží z-a j. 
10,20. z. jsem těm, kt. se na mne neptali

1 Kor. 3,13. každého dílo z-o bude
— 14,25. tajnosti srdce jeho z-y budou

2 Kor. 4,10. život Ježíšův na těle našem z.; 11.
— 7,12. aby vám z-a byla pilnost naše 

Gal. 3,23. k té víře, kt. měla z-a býti
Ef. 3, 5. jako nyní z-o j. sv. apoštolům 

5,13. ale to všecko bývá z-o
2 Tes. 2, 3. až z. bude ten člověk hřícha
— 6. aby on z. byl časem svým
— 8. tehdážť z. bude ten bezbožník 

1 Tim. 3,16. Bůh z. jest v těle
žid. 9, 8. ještě nebyla z-a cesta k svatyni 

26. jednou na shlazení hřícha z. j.
1 Petr 1, 5. aby z-o bylo v času posledním
— 5, 1. budoucí, kt. z-a bude, slávy účast.

1 Jan 1, 2. ten život z. j.
— 2,19. aby z-i byli, že nejsou všickni
— 3, 8. na toť j. z. Syn Boží
— 4, 9. v tomť z-a j. láska Boží k nám 

Zj. 15, 4. soudové tvoji z-i jsou
Zjevení.

Luk. 1, 80. až do dne z. svého lidu Izr.
— 2, 32. světlo k z. národům

Řím. 2, 5. ke dni z. spravedl. soudu Božího
— 8,19. očekává z. synů Božích

1 Kor. 1, 7. z. Pána našeho Jezukrista
— 14,26. jedenkaždý z vás z. má

2 Kor. 12, 1. přišel bych k z-ím Páně 
Gal. 1,12. z. Ježíše Krista; Zj. 1, 1.
— 2, 2. vstoupil jsem pak podlé zj.

Ef. 1,17. aby Bůh dal vám ducha z.
— 3, 3. že skrze z. oznámil mi tajemství

2 Tes. 1, 7. při z. P£na Ježíše s nebe
— 2, 8. zkazí z-ím jasné přítomnosti své

1 Tim. 6,14. až do z. se Pána našeho J. K.
1 Petr 1, 7. při z. Ježíše Krista; 13.

Zjevený.
5 M. 29,29. věci z-é jsou naše a synů našich
2 Tim. 1,10. nyní z-é skrze příští patrné J. Kr.

Zjeviti.
2 Sam. 7, 27. z-il jsi mně: Dům; 1 Par. 17, 25.
Ž. 98, 2. před očima národů z-il spravedl. 
Jer. 11,20. nebo jsem tobě z-il při svou; 20,12.
— 33, 6. z-ím jim hojnost pokoje a to 

Am. 3, 7. z-il tajemství své služebníkům 
Mat 11,25. z-il jsi je nemluvňátk.; Luk. 10, 21.
— 27. komuž by chtěl Syn z.; Luk. 10, 22.
— 16,17. tělo a krev nez-ilo tobě 

Jan 2,11. Ježíš z-il slávu svou 
Řím. 1,19. Bůh zajisté z-il jim
1 Kor. 2,10. nám Bůh z-il skrze Ducha svého
— 4, 5. kt. z-í rady srdcí
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Gal. 1,16. se zalíbilo, z. Syna svého mně
Fil. 3,15. pakli jinak, i toť vám Bůh z-í
Tit. 1, 3. z-il časy svými to slovo své
Zj. 1, 1. on pak z-il je Janovi

Zjeviti se.
1 M. 35, 7. Bethel, nebo tu se mu z-il Bůh
ž. 21,14. z-iž se, ó H.! v síle své
Iz. 40, 5. nebo se z-í sláva Hospodinova
— 43,19. učiním věc novou, a tudíž se zjeví 
-r- 49, 9. těm, kt. jsou ve tmách: Z-te se
— 66, 5. nechť se z-í sláva Hospodinova 

Luk. 9, 8. že by se Eliáš z-il
— 17,30. když se Syn člověka z-í
— 19,11. by se hned mělo z. králov. B.

Jan 7, 4. činíš-li takové věci, zjev se světu
— 14,21. z-ím jemu samého sebe
— 22. sebe nám z. chceš a ne světu?
— 21, 1. z-il se opět Ježíš učedlníkům

z-il se pak takto
1 Koř. 3,13. v ohni z-í se každého dílo 
Řím. 8,18. slávě, kt. se z. má na nás
Tit. 2,11. z-ilať se milost Boží spasitelná
— 3, 4. když se z-ila dobrota a láska

Zjevně.
Ezd. 4,18. psáni z. čteno j. přede mnou
Job 21,31. kdo jemu oznámí z. cestu jeho?
Iz. 65, 3. kt. z. popouzejí mne obětujíce
Mat. 6, 4. Otec tvůj odplatí tobě z.; 6. 18.
Mk. 1,45. již nemohl do města z. vjíti
— 8,32. z. to slovo mluvil

Jan 7,10. šel k svátku, ne z., ale ukrytě
— 10,24. jestliže jsi ty Kristus, pověz nám z.
— 11,14. řekl Ježíš z.: Lazar umřel
— 54. Ježíš již nechodil z. mezi židy
— 16,25. z. o Otci zvěstovati budu vám
— 29. nyní z. mluvíš a přísloví žádného
— 18,20. já z. mluvil jsem světu

Sk. 16, 37. zmrskavše nás z. a bez vyslyšeni
— 20,20. abych neučil vás z. i po domích 

Řím. 2,.28. ne ten j. žid, kt. j. z.
aniž obřezání, kt. bývá z. na těle

Gal. 2,11. z. jsem Petrovi odepřel
Kol. 2,15. knížatstva i moci vedl na odivu z.

Zjevný.
Př. 27, 5. lepší j. domlouvání z-é
Mat. 6,18. aby nebylo z-é lidem, že se postíš
Mk. 6,14. z-é učiněno bylo jméno jeho
2 Kor. 3, 3. to z-é jest, že jste list Kristův
— 11, 6. ve všem z-í jsme vám

Gal. 3,11. že ze zákona nebývá ospr., z-é j.
— 5,19. z-iť jsou skutkové těla

Ef. 5,13. cožkoli z-é bývá, světlo jest
2 Tes. 1, 5. z. důvod spravedlivého soudu B.
1 Tim. 5,24. některých lidí "hříchové z-í jsou
—  25. takž i skutkové dobří z-i jsou

2 Tim. 3, 9. nemoudrost jejich z-á bude 
žid. 4,13. není stvořeni, kt. by nebylo z-é
— 7,15. hojněji to ještě z-é j.

Zjevování.
2 Kor. 4, 2. z-ím pravdy v příjemnost uvodíce

Zjevovati.
Job 33,13. žeť všech svých věcí nez-uje?
Př. 18, 2. v tom, což z-uje srdce jeho 
Dan. 2,22. on z-uje věci hluboké a skryté
— 28. Bůh, kt. z-uje tajné věci
— 47. kt. z-uje skryté věci

Mat. 12,16. aby ho nez-ali; Mk. 3, 12.
2 Kor. 2,14. vůni známosti své z-uje 

Zjevovali se.
Oz. 7, 1. z-uje se nepravost Efraimova 
Sk. 1, 3. z-al sebe samého živého 
Řím. 1,18. z-uje se hněv Boží s nebe

Zjímán.
Př. 11, 6. přestupnici v zlosti z-i bývají 
Luk. 21,24. z-i vedeni budou mezi národy
2 Tim. 2,26. od něhož jsou z-i k činění 

Z jímání.
2 Petr 2,12. jako hovada zplozená k z. 

Zjímaný.
1 M. 31,26. odvedls dcery mé jako z-é mečem 

Zjímati.
1 Kr. 8,46. ti, kt. by je z-ali
— 18,40. z-ejte ty proroky Bálový
— 20,18. z-ejte je živé; 2 Kr. 10, 14.

2Kr. 6,22. zdaliž jsi je z-al mečem svým? 
Mat. 22, 6. jiní pak z-avše služebníky jeho
2 Kor. 12,16. lstí jsem vás z-al

Zjitřený.
2Sam.l7, 8. že jsou z-í na mysli 

Zkáleti.
Iz. 63, 3. všecken oděv svůj z-el jsem 

Zkáza.
Kaz. 5, 6. na z-u přivedl dílo rukou tvých
— 7,16. proč máš na z-u přicházeti?

Joel 1, 7. přivedl fíkoví mé na z-u
Sk. 19,27. aby nepřišlo k z-e důstojenství její
2 Kor. 13,10. k vzdělání a ne k z-e

Zkaziti (se).
1 M. 6,13. již z-ím je se zemí
— 13,10. než H. z-il Sodomu a Gomoru
— 19,13. z-íme místo toto

4M. 21, 2. do gruntu z-ím města jejich 
5M. 4,31. neopustí tebe ani tě nez-í
— 12, 2. z-ite do gruntu všecka místa
— 28,42. úrody země tvé kobylky z-í

1 Kr. 22, 44. toliko výsostí nez-ili
2Kr. 18, 4. z-il výsosti; 23, 8. 2 Par. 14, 5.
Job 30,13. mou stezku z-ili, k bídě mé přidali 
Ž. 5,11. z-z je, ó Bože, nechať padnou
— 52, 7. i tebeť Bůh silný z-i na věky
— 55,10. zkaz je, ó Pane! změť jazyk

Iz. 11,15. z-í H. zátoku moře Egyptského
— 25, 7. z-í na hoře této zastření 

Jer. 5,10. vstupte na zdi jeho a z-te je
— 18, 4. když se z-ila nádoba v ruce hrnč.
— 24, 6. vzdělám je a nez-im
— 25,36. z-i H. pastvu jejich
— 42,10. vzdělám vás a nez-im 

Pláč 2, 6. z-il stánek svůj
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Pláč 2, 9. z-il a polámal závory její 
Ez. 6, 3. z-ím výsosti vaše
— 30,13. z-ím i ukydané bohy
— 32,12. tiť z-i pýchu Egypta 

Oz. 11, 6. meč z-í závory jeho
— 9. nez-ím více Efraima 

Sk. 5, 39. nebudete moci toho z.
— 6,14. že ten Ježíš z-i místo toto

1 Koř. 6,13. Bůh i břicho i pokrmy z-í
2 Tes. 2, 8. kt. z-í zjevením přítomnosti své

Zkažen.
1 M. 6,17. aby z-o bylo všeíiké tělo
— 41,36. aby nebyla z-a země hladem 

2M. 10, 7. nevíš, že z. jest Egypt?
1 Kr. 15,14. výsosti nebyly z-y
2. 11, 3. těmi usilováními z-i budou
— 34, 22. kt. nenávidí sprav., z-i budou
— 23. nebudou z-i, kt. doufají v něho
— 137, 8. ó dcero Babylonská, z-a býti máš 

Iz. 6,13. teprv z-a bude země
— 10,27. z-o bude jho od přít. pomazaného
— 15, 1. v noci Ar Moábské z-o bude
— 16, 7. budete říkati: Jižť jsou z-i
— 19,10. síti jeho budou z-y

Jer. 25,37. z-a budou i pastviska pokoj mající 
Dan. 2,44. království, kt. na věky nebude z-o 
Gal. 5,15. abyste jedni od druhých z-i nebyli 
Zj. 11,18. aby z-i byli, kt. nakažují zemi 

Zkažení.
Iz. 28,22. o z., a to jistém, vší země 
Ez. 7,25. z. přišlo; hledati budou pokoje 
Oz. 8, 4. činí sobě modly k svému z.
—  13,14. budu z-ím tvým, ó hrobe 

Luk. 21,20. že se přiblížilo z. jeho
2 Kor. 10, 8. k vzdělání a ne k z. vašemu

Zkažený.
Job 15,28. bydlil v městech z-ých 
Př. 25,26. studnice zakalená a pramen z.
Iz. 1, 8. dcera Siónská jako město z-é 
Jer. 13, 7. aj, z. byl ten pás
— 38,11. nabral starých hadrů z-ých; 12.

Zklamání.
Kol. 2, 8. aby vás neobloupil marným z-im 

Zklamati.
1M. 21,23. toto ať se stane, jestliže mi z-áš 
Joz. 7,11. i ukradli, také i z-li 
lK r . 13,18. to pak z-al jemu 
2. 89,36. nez-ámť Davidovi 
Jer. 49,16. z-á tě pýcha srdce tvého; Abd. 3. 
Ab. 2, 3. směle mluviti bude, a nez-áť 

Zklamávali.
2M. 8,29. ať Farao více nez-á 

Zkormoucen.
1 M. 41, 8. ráno, z-a byla mysl Faraonova
2 M. 15,15. z-a budou knížata Idumejská 
Est. 3,15. měšťané Susan z-i byli
Př. 15,13. pro žalost srdce duch z. bývá 
Pláč 1,20. vnitřnosti mé z-y jsou 
Oz. 11, 8. z-o j. ve mně srdce mé 
Jan 12,27. nyní duše má z-a j. a což dím?

Sk. 2,37. to slyševše, z-i jsou v srdci 
1 Petr 1, 6. z-i v rozličných pokušeních

Zkormoucení.
5M. 28,20. pošle H. na tě z. a bídu 
2. 60, 5. napájels nás vínem z.
Jan 5, 4. nejprvé sestoupil po tom z. vody 
Řím. 11, 8. dal jim Bůh ducha z.

Zkormoucený.
Př. 17, 22. duch z. vysušuje kosti 
Jak. 5,13. jestli kdo z vás z., modl se 

ZkormoutitL 
1 M. 34,30. řekl Jákob: Z-ili jste mne 
Joz. 7,25. proč jsi z-il nás? Z-iž tebe H.
— 14, 8. z-ili srdce lidu

1 Sam.14,29. z-il otec můj lid země
1 Par. 2, 7. Achar, kt. z-il Izraele
Dan. 5, 6. myšlení jeho z-ila ho; 7, 28.
Sk. 15,24. že někteří z-ili vás

Zkormoutiti se.
2 Sam. 6, 8. tedy z-il se David 
Iz. 21, 4. z-ilo se srdce mé 
Jan 5, 7. když se z-í voda
— 11, 33. Ježíš z-il se; 13, 21.

Zkoutí.
Iz. 2, 4. zkují meče své v motyky; Joel 3,10.

Zkřiknouti.
1 M. 27, 34. uslyšev slova otce svého, zkřikl
3 M. 9,24. z-li a padli na tváři své
1 Sam. 4, 5. z-kl Izrael s velikým plésáním 
Mk. 6,49. že by obluda byla, i z-li 
Luk. 23,18. z-lo spolu všecko množství;

Jan 19, 6.
Zj. 18, 2. z-kl hlasem velikým; 19, 17.

Zkulhavěti.
žid. 12,13. aby, což z-ělo, se nevyvinulo

Zkusiti.
1 M. 22, 1. z-il Bůh Abrahama
5 M. 8, 2. aby ponížil tebe a z-il tě; 16.
— 33, 8. kt. jsi z-il v pokušení

Soud. 7, 4. k vodám, a tam jej tobě z-ím
1 Kr. 10, 1. aby z-ila jeho v pohádkách
2 Par. 12, 8. aby z-ili, co j, to mně sloužiti
— 32, 31. opustil ho Bůh, aby ho z-il

ž. 17, 3. z-ils srdce mého, navštívils je
— 26, 2. H., zkus mne, přepal ledví má
— 95, 9. z-li jsou mne a viděli skutky mé
— 105,19. řeč H. z-ila ho (Jozefa)
— 139, 1. H., ty jsi mne z-il a seznal
—  23. zkus mne a poznej myšlení má 

Kaz. 2, 1. nuže nyní z-ím tě v veselí
— 3. až bych z-il, čo by lepšího bylo 

Jer. 12, 3. z-ils srdce mého, že s tebou j. 
Dan. 1,12. z-s služebníků svých za 10 dní 
Mal. 3,10. z-te mne nyní v tom, praví H. 
Luk. 14,19. jdu, abych jich z-il
Řím. 12, 2. abyste z-ili, jaká vůle Boží
1 Kor. 11,28. z-iž tedy sám sebe člověk
2 Kor. 8,22. kteréhož jsme mnohokrát z-ili
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2 Ivor. 13, 3. usilujete z toho, kt. skrze mne 
mluví

Gal. 6, 4. díla svého z-s jedenkaždý 
1 Tes. o, 21. všeho z-te; což dobrého j., toho 
Žid. 3, 9. otcové vaši z-iliť mne, a viděli 
Zj. 2, 2. z-il jsi těch, kt. se praví býti 

Zkušen.
1 M. 42,15. touto věcí z-i budete
— 16. z-a budou vaše slova

Iz. 34, 36. ó by z. byl Job dokonale!
1 Tim. 3,10. ti ať jsou nejprv z-i
Jak. 1,12. když bude z., vezme korunu života
Zj. 2,10. do vězení, abyste z-i byli
— 3,10. aby z-i byli obyvatelé země

Zkušení.
1 M. 44, 5. z tohoť on jistým z-ím pozná 
2M. 20, 20. pro z. vás Bůh přišel
Job 21,29. z.-liž aspoň jejich nepovolíte?
Řím. 5, 4. trpělivost (působí) z., z. pak naději
2 Kor. 2, 9. abych z-ím zvěděl, jste-li posl.
— 8, 2. v mnohém z. soužení rozhojnila 

Fil. 1,10. abyste z-ím rozeznati mohli užiteč. 
Jak. 1, 3. z. víry vaší působí trpělivost
1 Petr 1, 7. z. víry vaší dražší nežli zlato
— 4,12. oheň pro z. vás

Zkušený.
5 M. 1,13. vydejtež ze sebe muže z-é; 15.
1 Sam.18,28. z-é maje, že j. H. s Davidem 
Iz. 28,16. zakládám na Siónu kámen z.
Řím. 16,10. pozdravte Apella, z-ého v Kristu
2 Kor. 8, 8. vaši lásku z-ou ukázati chtěje
— 10,18. ne kdož se sám chválí, z. j.

Fil. 2,22. ale jej z-ého býti víte
Žid. 4,15. máme nejv. kněze z-ého ve všem 

Zkušování.
5 M. 29, 3. z. veliká, kt. viděly oči tvé 
Job 9, 23. z. nevinných se posmívá

Zkušovati.
5M. 13, 3. z-uje vás H., Bůh váš
Soud. 2,22. abych skrze ně z-al Izraele; 3, 1.
Job 7,18. každé chvíle jej z-uješ
— 23,10. bude-li mne z., jako zlato se ukáži
— 34, 3. ucho řečí z-uje

Ž. 7,10. ty, kt. z-uješ srdce a ledví; Jer.
11, 20. 17, 10.

— 11, 4. víčka jeho z-u jí synů lidských
— 5. Hospodin z-uje spravedlivého
— 81, 8. z-al jsem tě při vodách sváru 

Př. 17, 3. pec zlata z-uje, ale srdcí H.
— 27,21. teglík stříbra a pec zlata z-uje 

Jer. 6,27. aby spatřoval a z-al cesty jejich
— 20,12. ó H., kt. z-uješ spravedlivého

2 Kor. 13, 5. sami sebe z-ujte, jste-li u víře
1 Petr 1, 7. zlato, kt. se v ohni z-uje
1 Jan 4, 1. z-ujte duchů, jsou-li z Boha

Zkvésti.
4 M. 17, 5. kohož vyvolím, toho prut z-ne
— 8. prut Aronův z-tl

1 Sam.26, 25. v tom se zmocňuje, z-eš 
Ž. 72, 7. z-te ve dnech jeho spravedlivý

— 132,17. způsobím, aby zkvetl roh Davidův 
Př. 11,28. spravedliví jako ratolest z-nou
— 14,11. stánek upřímých z-né 

Iz. 27, 6. z-ne a zroste Izrael
— 35, 1. poušť z-ne jako růže
— 2. ušlechtile z-ne, ano plésati bude
— 58, 8. zdraví tvé rychle z-ne
— 66,14. kosti vaše jako bylinka z-nou

Ez. 7,10. z-tl prut, vypučela se z něho pýcha
— 17, 24. způsobil, aby z-tl strom suchý 

Oz. 14, 5. z-ne jako lilium Izrael
Žid. 9, 4. hůl Aronova, kt. byla z-la 

Zkynouti.
2 M. 12, 39. ještě bylo nez-ulo, že vypuzeni 
Oz. 7, 4. až by zadělané těsto z-ulo 

Zkysati.
2 M. 12, 34. vzal lid těsto, prvé než z-alo 
Mat. 13, 33. až by z-alo všecko
Luk. 13, 21. zadělala, až z-alo všecko 

Zlačněti.
ž. 50,12. z-ím-li, nic tobě o tom nedím 
Mat. 4, 2. Ježíš z-ěl; 21,18. Mk. 11,12. Luk.4,2. 
Sk. 10,10. velice z-ěv, chtěl pojisti 

Zlámán.
Job 38,15. rámě vyvýšené z-o bylo 
Ž. 34,21. žádná z nich nebývá z-a 
Iz. 14,29. z. j. prut toho, kt. tě mrskal 
Jan 19, 31. z-i byli hnátové jejich
— 36. kost jeho nebude z-a

Zlámání.
3 M. 24,20. z. za z., oko za oko 
Iz. 30,26. uváže H. z. lidu svého

Zlámaný.
3 M. 21,19. kt. by měl z-ou nohu aneb z-ou ruku 
Ez. 21, 6. vzdychej, jako bys z-á měl bedra
— 34, 4. z-é neuvazujete

Zlámati.
2 M. 12,46. kostí v něm nez-ete; 4 M. 9, 12. 
Ez. 4,16. já zlámi hůl chleba 
Jan 19,32. prvnímu z-ali hnáty i druhému 

Zlapati.
Kaz. 9,12. z-áni bývají v čas zlý 
Pis. 2,15. z-ejte nám lišky maličké

Zlatník.
Soud. 17, 4. dala z-u; i udělal obraz rytý 
Neh. 3, 8. Uziel se z-y opravoval zeď; 31. 32. 
Iz. 40,19. z. zlatém ji potahuje
— 41, 7. tak posilňoval tesař z-a
— 46, 6. najímají z-a, aby udělal boha 

Jer. 10, 9. dílo řemeslníka a rukou z-a
— 14. zahanben bývá z. pro rytinu; 51, 17. 

Sk. 19, 24. z. jeden, jménem Demetrius

Zlato.
Ze zlata:
slitovnice, 2 M. 25, 17. 37, 6. 
cherubíni, 2 M. 25, 18. 37, 7. 
svlaky, 2 M. 26, 29. 36, 34. 
náramenník, 2 M. 28, 6. 39, 2. 
přepásáni (náramennika), 28, 8, 39, 5.

62
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náprsník soudu, 2 M. 28, 15. 39, 8.
plech koruny svaté, 2 M. 28, 36. 39, 30. 3 M. 8, 9.
lampy, 2 M. 37, 23.
kadidlnice, 4 M. 7, 14. atd. 2 Par. 4, 22. 
svícen, 2 M. 25, 31. 4 M. 8, 4. 
koruna, 2 Sam. 12, 30. 
štíty, 1 Kr. 10, 16.
oltář ku kadění, 2 M. 40, 5. 1 Par. 28, 18. 
nádoby, 2 Par. 4, 19—22.
Obloženy zlatém: 
dsky, 2 M. 26, 29. 36, 34. 
kruhy, 2 M. 36, 34. 
sloupy, 2 M. 36, 36. 
podlaha, 1 Kr. 6, 30.
Zla tozO fir: 1 Kr. 9, 28. 10, 11. 2 Par. 9, 10. 

Job 28, 16.
Váha zlata: 4 M. 7, 14. 86. Joz. 7, 21. 2 Sam.

12, 30. 1 Kr. 9, 28. 10, 14. 1 Par.
22, 14. Ezd. 2, 69. Neh. 7, 70.

1 M. 2,11. zemi Hevilah, kdež j. z.
— 12. z. země té j. výborné
— 13, 2. byl Abram bohatý velmi na z.
— 24, 35. H. dal pánu mému stříbro a z.

2 M. 25, 3. obět pozdvižení: z. a stříbro
— 11. a obložíš ji zlatém čistým
— 32, 24. kdo má z., strhněte je s sebe
— 35, 5. obět H-u; z., stříbro a měď

4 M. 31,22. 23. z. a cožkoli trpí oheň, přepálíte
5 M. 8,13. stříbra a z-a měl bys mnoho a hojn.
— 17,17. z-a ať sobě příliš nerozmnožuje 

2Sam.21, 4. není nám o stříbro ani o z.
1 Kr. 6, 22. všecken dům obložil z-em
— 20, 3. stříbro tvé a z. tvé mé j.

1 Par. 22,16. z-a atd. není počtu, snažiž se a dělej
— 28,14. dal z-a v jisté váze na nádobí

2 Par. 1,15. složil sříbra a z-a jako kamení
— 3, 6. z. to bylo z. Parvaimské
— 4,21. a to bylo z. nejvýbornější 

Job 3,15. s knížaty, kt. měli z.
— 22,24. nakladeš na zemi z-a
— 25. bude VŠemoh. nejčistším z-em tvým
— 23,10. bude-li mne zkušovati, j. z. se ukáži
— 28, 1. máť z. místo k přehánění
— 15. nedává se z-a za moudrost
— 17. nerovná-li se jí z. ani drahý kámen
— 19. aniž za čisté z. může ceněna býti
— 31,24. skládal-li jsem v z-ě naději svou?

hrudě z-a říkal-li js.: Doufání mé?
— 37, 21. s jasnem jako z. přicházeje 

Ž. 19,11. žádostivější jsou než z.
a než mnoho ryzího z-a

— 21, 4. vstavil jsi korunu z ryzího z-a
— 45,10. manželka tobě po pravici v ryz. z-ě
— 14. roucho z-em vytkávané oděv její
— 72,15. dávati mu budou z. Arabské
— 105,37. vyvedl své se stříbrem a z-em
— 115, 4. modly jejich jsou stříbro a z.
— 119, 72. lepší zákon nežli na tisíce z-a
— 127. miluji přikázaní tvá více nežli z. 

Př. 3,14. nad výborné z. užitek její
— 8,10. umění raději než z. nej výbornější
— 19. lepší j. ovoce mé než nejlepší z.

Př. 16,16. lépe j. nabyti moudrosti než z.
— 17, 3. pec z-a zkušuje, ale srdcí H.
— 20,15. z. a množství perel, rtové umělí
— 22, 1. přízeň lepší než stříbro a z.
— 25,12. ozdoba z ryzího z-a j. trestatel
— 27,21. pec z-a zkušuje, tak člověka pověst 

Kaz. 2, 8. nahromáždil js. sobě stříbra a z-a 
Pis. 5,11. hlava jeho jako ryzí z.
Iz. 2, 7. naplněna j. země jejich z-em
— 13,12. dražší bude člověk nad z.
— 17. v z-ě nebudou se kochati
— 14, 4. přestalo dychtění po z-ě
— 46, 6. marně vynakládají z. z měšce
— 60, 6. z. a kadidlo přinesou
— 17. místo mědi dodávati budu z-a 

Pláč 4, 1. jaktě zašlo z., změnilo se ryzí z. 
Ez. 7,19. z. jejich bude jako nečistota

z. jejich nebude jich moci vysvob.
— 16,13. bylas ozdobena z-em a stříbrem 

Dan. 2, 32. toho obrazu hlava byla ze z-a výb.
— 10, 5. bedra jeho přepásaná byla z-em
— 11, 38. ctí ti bude boha z-em a stříbrem 

Oz. 2, 8. že jsem já jí rozmnožoval z.
— 8, 4. ze z-a svého činí sobě modly

Sof. 1,18. z. jejich nebude jich moci vytrhn.
Ag. 2, 9. méť j. stříbra a mé j. z., praví H.
Zach. 4,12. trubicemi, kt. vylévají ze sebe z.
— 9, 3. Týrus nashromáždil z-a jako bláta 
—■ 13, 9. jako pruhováno bývá z.

Mal. 3, 3. přečistí syny Léví jako z.
Mat. 2,11. obětovali jemu z., kadidlo a myrru
— 10, 9. nebeřte s sebou z-a do opasků
— 23,16. kdo by přisáhl skrze z. chrámové
— 17. z.-li, či chrám, kt. posvěcuje z-a? 

Sk. 3, 6. stříbra a z-a nemám, ale což mám
— 17,29. že by Bůh z-u byl podoben
— 20, 33. stříbra neb z-a nežádal jsem 

1 Kor. 3,12. staví-liť kdo na ten základ z.
1 Tim. 2, 9. oděvem slušným, ne z-em
Jak. 5, 3. z. vaše a stříbro zerzavělo
1 Petr 1, 7. víry vaší, mnohem dražší nežli z.
— 18. ne stříbrem neb z-em, vykoupeni
— 3, 3. ozdoba budiž ne v províjení z-em 

Zj. 3,18. abys sobě koupil ode mne z-a
— 17, 4. žena byla ozdobena z-em
— 18,12. koupě z-a a stříbra a drahého k.
— 16. běda! město, kt. ozdobeno bylo z-em
— 21,18. město samo bylo z. Čisté
— 21. rynk města z. čisté jako sklo

Zlatohlav.
Př. 31,22. ze z-u jest oděv její

Zlatý (kus zlata neb peníz).
1 Kr. 10,16. 2 Kr. 5, 5. 1 Par. 29, 7.

Zlatý.
Zloté:
náušnice, 1 M. 24, 22.
nádoby, 1 M. 24, 53.
koruna, 2 M. 25, 11. 30, 3. 37, 2. atd.
kruhy, 2 M. 25, 12. 26. 30, 4.
okolek, 2 M. 25, 24. 25.
hakliky, 2 M. 26, 6. 28, 13. 36, 13. 39, 16.
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hákové, 2 M. 26, 32. 37. 36, 36.
kroužky, 2 M. 28, 23. 26. 27. 39, 16.
řetízky, 2 M. 28, 24.
zvonečky, 2 M. 28, 33. 34.
oltář, 2 M. 39, 38, 40, 5. 4 M. 4, 11. 1 Kr. 7, 48.
na čepici plech, 3 M. 8, 9.
kadidlnice, 4 M. 7, 84. 86.
prut, Joz. 7, 21. 24.
pavezy, 1 Kr. 10, 17. 14, 26.
stůl, 1 Kr. 7, 48.
zadky a myši, 1 Sam. 6, 4. 11. 17. 18. 
telata, 1 Kr. 12, 28. 2 Kr. 10, 29.
1 M. 41, 42. vložil z. řetěz na hrdlo jeho
2 M. 3,22. vypůjči klínotů stř. a z-ých; 11, 2.
— 12,35. vyžádali od Egypt, klínotů z-ých
— 20,23. bohů stříbrných a z-ých neučiníte
— 32, 3. strhl všecken lid náušnice z-é
— 31. udělali sobě bohy z-é
— 35,22. přinášeli všelijaké nádobí z-é

3 M. 8, 9. dal na čepici jeho plech z., korunu
4 M. 7,84. od kníž. Izr. kadidlnic z-ých 12; 86.
— 31,50. obětujeme obět H., nádobí z-é 

Joz. 7,21. prut z. jeden, 50 lotů ztíží; 24.
1 Sam. 6, 4. pět zadků z-ých a 5 myši z-ých
1 Kr. 12,28. udělal dvé telat z-ých; 2 Kr. 10, 29.
— 14,26. pavezy z-é, kt. nadělal Šalomoun

2 Kr. 25,15. cožkoli z-ého a stříbrného bylo,
pobral; Ezd. 1, 7—11. 5, 14.

Job 28, 6. v některé zemi j. prach z.
Ž. 16, 1. z. zpěv Davidův
— 56, 1. z. žalm D.; 57, 1. 58, 1. 59, 1. 60,1. 

Př. 11, 22. zápona z-á na pysku svině
— 25,11. jablka z-á s řezbami stříbrnými
— 12. náušnice z-á j. trestatel moudrý 

Kaz. 12, 6. než se rozrazí číše z-á
Pis. 1,11. ozdob z-ých naděláme tobě 
Dan. 2, 38. ty jsi ta hlava z-á
— 3, 1. Nabuchodonozor udělav obraz z.
— 12. obrazu z-ému se neklanějí
— 18. obrazu z-ému klaněti se nebudeme
— 5, 2. Balsazar rozkázal přin. nádobí z-é 

Zach. 4, 2. vidím, aj, svícen z. všecken
2 Tim. 2,20. v domě vel. netoliko nádoby z-é
Žid. 9, 4. kdežto bylo věderce z-é
Zj. 1,12. uzřel jsem 7 svícnů z-ých; 20.
— 13. přepásaného na prsech pasem z-ým
— 2, 1. kt. se prochází upr. 7 svícnů z-ých
— 4, 4. měli na hlavách svých koruny z-é
— 5, 8. majíce báně z-é plné vůně
— 8, 3. anděl maje kadidlnici z-ou

na oltáři z-ém, kt. j. před trůnem
— 9,13. hlas ze čtyř rohů oltáře z-ého
— 20. aby se neklaněli modlám z-ým
— 14,14. maje na hlavě sVé korunu z-ou
— 15, 6. přepásáni na prsech pasy z-ými
— 7. sedm koflíků z-ých plných hněvu
— 17, 4. žena ozdobena z-em a kamením dr.

koflík z., plný ohavnosti
— 21,15. měl třtinu z-ou, aby změřil město

Zle.
1 M. 31, 29. dosti moci, abych vám z. učinil

1 M. 43, 6. proč jste mi tak z. učinili?
— 44, 5. z. jste učinili, co jste učinili

4 M. 11,11. proč jsi tak z. učinil služeb, svému 
Joz. 24,15. pakli se vám zdá z. sloužiti H.
— 20. obrátí se a z. učiní vám 

Soud. 19,25. z. jí požívali přes celou noc
1 Sam.12,25. jestliže pak přece z. činiti budete
— 26, 21. nebudu více z. činiti tobě

2 Sam. 3, 39. odplatiž H. tomu, kdož z. činí 
1 Par. 21,17. převelmi jsem z. učinil
Job 5, 3. hned jsem z. tušil příbytku jeho 
Ž. 7, 5. činil-li jsem z., kdož pokojně
— 37, 8. tak, abys zle činili chtěl
— 12. z. myslí bezbožník o spravedlivém
— 41, 6. nepřátelé moji mluvili z. o mne
— 106, 32. až se i Mojžíšovi z. stalo pro ně 

Př. 31,12. dobře činí jemu a ne z.
Kaz. 8,12. ačkoli hříšník činí z. na stokrát 
Iz. 1,16. přestaňte z. činiti
— 3,11. běda bezbožnému, z. bude!

Jer. 10, 5. nebojtež se jich, z. učiniti nemohou
— 13, 23. naučivše se z. činiti

Sof. 1,12. nečiníť dobře H., aniž z. činí 
Mat. 8,16. všecky, kt. se z. měli, uzdravil
— 21, 41. zlé ty z. zatratí

Mk. 3, 4. dobře činiti, či-li z.? Luk. 6, 9.
— 9,39. není, aby mohl z. mluviti o mně 

Jan 3,20. kdož z. činí, nenávidí světla
— 18,23. mluvil-li jsem z.

Sk. 18,10. nesáhne na tebe, ať by z. učinil
— 19, 9. z. mluvíce o cestě Boží 

Řím. 13, 4. pakli bys z. činil, boj se
mstitel nad tím, kdož z. činí

— 10. láska bližnímu z. neučiní
1 Kor. 9,18. abych z. neužíval práva svého 
Žid. 11, 37. z. s nimi nakládáno 
Jak. 4, 3. proto že z. prosíte
1 Petr 2,14. ku pomstě z. činících
— 3,13. kdo j., ježto by vám z. učinil
— 17. dobře činíce trpěli nežli z. činíce

3 Jan 11. kdož z. činí, nevidí Boha
Zlé.

1 M. 2, 9. strom vědění dobrého a z-ho; 17.
— 3, 5. vědouce dobré i z.
— 22. jako jeden z nás věda dobré i z.
— 19, 7. bratří moji, nečiňte z-ho
— 19. aby mne nepostihlo to z.
— 42, 4. aby se mu něco z-ho nepřihodilo
— 44, 4. pročež jste se odplat, zlým za dobré
— 48,16. kt. vytrhl mne ze všeho z-ho
— 50,15. a vrchovatě nahradí nám všecko z.
— 20. skládali jste proti mně z.

2 M. 10,10. z. j. před tváří vaší
— 23, 2. nepostoupíš po množství ke z-mu
— 32,14. litoval H. z-ho; 2 Sam. 24, 16.
— 22. lid tento k z-mu nakloněn j.

4 M. 16,15. aniž jsem komu co z-ho učinil
— 24,13. abych činil dobré neb z. sám od s.

5 M. 1,39. kt. ještě neznají dobrého ani z-ho
— 9,18. Činíce to, což z-ho před očima H.
— 13, 5. tak odejmeš z. z prostředku svého;

17, 7. 19, 19. 21, 21. 22, 21. 24, 7.
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5 M. 17,12. odejmeš z. z Izraele; 22, 22.
— 30,15. předložil jsem tobě smrt i z.
— 31,29. přijde na vás toto z. v posledních 

Soud, 2,15. ruka H. byla proti nim ke z-mu
— 9, 56. odměnil Bůh zlým Abimelechovi
— 20,34. nevěděli, že je potkati mělo z.

1 Sam.12,20. učiniliť jste sic všecko to z.
— 20,13. pakliť se b. libiti uvésti z.; 23, 9.
— 24,18. já pak zlým tobě jsem se odplatil
— 25, 21. nebo mi se odplatil zlým za dobré
— 26,18. co j. z-ho v ruce mé?
— 29, 6. neshledal jsem na tobě nic z-ho

2 Sam.12,11. vzbudím proti tobě z. z domu tvého
— 13, 22. nic nemluvil ani dobrého ani z-ho

1 Kr. 1, 52. pakli co z-ho na něm nalezeno bude
— 2, 44. ty víš všecko z., co jsi učinil Dav.

H. uvedl to tvé z. na hlavu tvou
— 3, 9. aby rozeznal mezi dobrým a zlým
— 22, 8. neprorokuje než z.; 2 .Par. 18, 17.
— 18. neb. prorokova ti dobrého, ale zlé
— 23. H. mluvil z. proti tobě; 2 Par. 18, 22.

2 Kr. 6, 33. aj, toto z. j. od H.
— 8,12. proto že vím, co z-ho ty učiníš

1 Par. 16,22. pror. mým nečiňte z-ho; Ž. 105,15.
— 21,15. zželelo se mu (H-u) toho z-ho

2 Par. 25,19. proč se máš zapletati v takové z. 
Est. 8, 6. jak bych se mohla dívati na to z. 
Job 1, 1. vystříhaje se z-ho; 8. 2, 3.
— 5,19. v sedmi nedotklo by se tebe z.
— 28,28. odstoupiti od z-ho rozumnost
— 30,26. dobrého čekal, přišlo mi z.
— 42,11. potěšovali ho nade vším zlým 

Z. 10, 6. nebo nebojím se z-ho
— 15, 3. kdož bližnímu svému nečiní z-ho
— 23, 4. nebuduť se báti z-ho
— 34,14. zdržuj jazyk svůj od z-ho
— 15. odstup od z-ho a čiň dobré; 37, 27.
— 35, 4. kt. mi z. obmýšlejí
— 12. zlým za dob. mi se odplacují; 38, 21.
— 15. oni z mého z-ho radovali se; 26.
— 36, 5. bezbožník z-ho se nevaruje
— 38,13. kt. mého z-ho hledají
— 50,19. ústa svá pouštíš ke z-mu
— 51, 6. z-ho se před očima tvýma dopustil 

52, 5. miluješ z. více než dobré
— 54, 7. odplať zlým nepřátelům mým
— 62, 4. dokud z. obmýšleti budete
— 64, 6. zatvrzují se ve zlém
— 90,15. let, v nichž jsme okoušeli z^ho
— 91,10. nepřihodí se tobě nic z-ho
— 97,10. mějte v nenávisti, což z-ho j.
— 101, 4. z-ho nebudu oblibovati
— 109, 5. odplacují se mi zlým za dobré
— 121, 7. H. tě ostříhá ti bude ode z-ho

Př. 1,16. nohy jejich ke z-mu běží; Iz. 59, 7.
— 3, 7. odstup od z-ho
— 29. neukládej proti bližnímu z-ho
— 30. jestližeť neučinil z-ho
— 4,27. odvrať nohu svou od z-ho
— 6,18. noh kvapných běžeti ke z-mu
— 8,13. bázeň H. j. v nenávisti miti z.

Př. 11,19. kdož následuje z-ho, k smrti
— 27. kdož hledá z-ho, potká jej
— 12,12. žádostiv j. bezb. obrany proti 2-mu
— 20. v srdci těch, kt. z. obmýšlejí
— 21. bezbožní naplněni budou zlým
— 13,19. ohavnost j. bláznům odst. od z-ho
— 14,16. moudrý odstupuje od zlého
— 22. bloudí, kt. ukládají z.
— 15, 3. oči H. spatřují z. i dobré
— 16, 6. v bázni H-ově uchází se zlého
— 17. cesta upř. j. odstoupiti od zlého
— 30. zmítaje pysky, vykonává z.
— 17,11. zpurný toliko zlého hledá
— 13. kdo odplacuje zlým za dobré

neodejdeť z. z domu jeho
— 20, 8. král rozhání očima svýma všecko z.
— 14. z., z., říká ten, kdož kupuje
— 22. neříkej: Odplatím se zlým
— 30. modřiny jsou lékařství při zlém
— 21,10. duše bezbožného žádá zlého
— 22, 3. opatrný vida z., vyhne se
— 24,16. bezbožníci padají ve zlém
— 28,14. kdož zatvrzuje srdce, upadne ve z. 

Kaz. 8, 9. časem panuje člov. nad čl. k zlému
— 9, 3. srdce synů lidských plné j. zlého
— 11, 2. nevíš, co zlého bude na zemi

Iz. 5,20. říkají zlému dobré, a dobrému z.
— 7,15. až by uměl zavrci z. a vyvoliti; 16.
— 33,15. zavírá oči, aby se na z. nedíval
— 41,23. učiňte něco dobrého neb zlého
— 45, 7. působím pokoj a tvořím z.
— 56, 2. ostříhaje ruky, ab\' nic zlého neuč.
— 57, 1. před příchodem zlého vychvácen 

Jer. 4,22. moudří jsou k činění zlého
— 5,12. nepřijde na nás z., a meče ani
— 7, 6. za bohy choditi k svému zlému
— 9, 3. ze zlého ve z. jdou
— 11,11. aj, já uvedu na ně z.; 19, 15.
— 18, 8. i já litoval bych toho zlého
— 20. má odplacov. býti za dobré zlým?
— 21,10. proti městu tomuto k zlému
— 24, 9. vydám je v posmýkání k zlému
— 25, 7. hněvali mne k svému zlému; (6.)
— 26, 3. abych litoval z-ho, kt. myslím učin.
— 13. bude litovati H. toho z-ho; 19.
— 32, 42. jakož jsem uvedl všecko toto z.
— 38, 4. neobmýšlí pokoje lidu, ale z.
— 42, 6. bucT dobré aneb z., uposlechneme
— 17. aniž kdo znikne toho zlého
— 44, 7. proč vy činíte z. převeliké
— 11. obracím tvář sv. proti vám k zlému
— 17. bývali veseli, zlého neokoušeli
— 23. protož potkalo vás z. toto
— 27. bdíti budu nad nimi k zlému 

Pláč 3,38. zdali nepochází z. i dobré?
Ez. 28,17. k zlému jsi užíval moudrosti své
Dan. 9,14. neobmeškal H. s tim zlým
Oz. 7,15. ale oni proti mně z. vymýšlejí
Joel 2,13. a kterýž lituje z-ho
Am. 3, 6. když se má státi v městě co z-ho
— 5,14. hledejte dobrého a ne zlého
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Am. 5,15. mějte v nenávisti z.
— 9, 4. obrátím oko své proti nim k zlému 

Jon. 1, 8. pro koho toto z. na nás?
— 4, 2. kt. lituješ zlého 

Mich. 2, 1. ukládají z. na ložcích
— 3, 2. nenávidí dobrého a miluji z.
— 3,11. nepři jdeť na nás nic z-ho 

Zach. 1,15. oni pomáhali k z-mu
— 7,10. zlého bližnímu neobmyšlejte; 8,17. 

Mal. 1, 8. což to není nic z-ho?
— 2,17. každý, kdož činí z., líbí se H-u 

Mat. 5,11. mluviti všecko z. o vás lhouce
— 37. což nad to j., to od zlého j.
— 39. abyste neodpírali zlému
— 6,13. ale zbav nás od zlého; Luk. 11, 4.
— 13, 48. což bylo zlého, preč zamítali
— 26,10. proč to za z. máte této ženě?
— 27,23. což z-ho učinil? Mk. 15, 14. Luk.

23, 22.
Luk. 23,41. ale tento nic z-ho neučinil 
Jan 17,15. abys je zachoval od toho zlého
— 18,23. svědectví vydej o zlém

Sk. 9,13. kterak mnoho zlého činil svátým
— 16,28. nečiň sobě nic zlého
— 23, 9. nic jsme zlého nenalezli na tomto
— 28, 6. že se mu nic zlého nestalo
— 21. ani kdo mluvil co zlého o tobě 

Řím. 2, 9. každé duši člověka činícího z.
— 7,19. činím to z., jehož nechci
— 21. když chci dobré, že se mne přídrží z.
— 9,11. než co dobrého neb zlého učinili
— 12, 9. v ošklivosti mějte z.
— 17. zlého za z. neodplacujte; 1 Tes.

5, 15. 1 Petr 3, 9.
— 21. nedej se přemoci zlému

ale přemáhej v dobrém z.
— 16,19. abyste byli prostí k zlému

1 Kor. 13, 5. nezpouzí se, neobmýšlí zlého
2 Kor. 5,10. bud v dobrém, neb ve zlém
— 13, 7. abyste nic zlého nečinili

2 Tes. 3, 3. vás ostříhati bude od zlého
1 Tim. 6,10. kořen všeho zlého j. milování peněz
2 Tim. 4,14. AI. kotlář mnoho mi zlého způsobil 
Tit. 2, 8. za sty děti se, nemaje co z-ho mluv. 
Žid. 5,14. smysly k rozeznáni dobrého i zlého 
Jak. 1,13. nemůže pokouŠín býti ve zlém
— 3, 8. (jazyk) j. neskrotitelné z.

1 Petr 3,10. skrocujž jazyk svůj od zlého
— 11. uchyl se od zlého a čiň dobré

1 Jan 5,19. svět všecken ve zlém leží
3 Jan 11. nenásledujž zlého, ale dobrého

Zlehčen.
5M. 25, 3. aby neb. příliš z. bratr tvůj 
Ez. 20, 9. pro jméno své, aby nebylo z-o 
Nah. 1,14. když z. budeš, způsobimť hrob 

Zlehčení.
Jer. 46,12. slyšíť národové o z. tvém 

Zlehčiti (sobě).
1 M. 16, 4. Agar z-ila sobě pani svou
5 M. 32,15. z-il sobě Boha spaseni svého 
2Sam.l2, 9. pročež jsi sobě z-il slovo H.

Jer. 34,16. z-ili jste jméno mé 
Ez. 5,11. i já také z-ím tebe 
Mat. 15, 6. z-ili jste přikázání Boží 
Luk. 18,32. bude posmíván a z-en i uplván 

Zlehcovati (sobě).
5 M. 27,16. kdož sobě z-uje otce a matku 
Jer. 14,21. nez-uj stolice slávy své 
Ez. 13,19. z-ujete mne u lidu mého
— 22, 7. otce i matku z-ují v tobě
— 26. z-án bývám mezi nimi

Mal. 1, 6. ó kněží, kt. sobě z-ujete jméno mé 
v čem z-ujeme jméno tvé?

1 Tim. 6, 2. nechať jich sobě nez-ují
Zlekati se.

Mat. 14,26. po moři jdoucího, z-ali se 
Zlézti.

2 Sam. 5, 8. kdož zlezl by žlaby jeho
Zlobiti se.

ž. 112,10. bezbožný vida to, z. se bude 
Iz. 8,21. se bude, hladovitý jsa, sám v sobě z.
— 41,11. zahanbeni b., kt. se z-í proti tobě
— 45, 24. kt. se koli z-í proti němu 

Dan. 11, 30. z. se bude proti smlouvě svaté
Zlobivost.

Kol. 3, 8. složtež i vy z., zlořečení
Zlobivý.

1 Sam.25,17. on (Nábal) j. tak z., že s ním nelze
Zločinec.

Iz. 9,17. všickni jsou pokrytci a z-i 
Luk. 23, 32. i jiní dva z-i s ním
— 33. tu jej ukřižovali i ty z-e
— 39. jeden z těch z-ů rouhal se 

Jan 18, 30. byť tento nebyl z.
2 Tim. 2, 9. trpím, jako bych z. byl
1 Petr 2,12. utrhají vám jako z-ům; 3, 16.
— 4,15. žádný z vás netrp jako z.

Zloděj.
2 M. 22, 2. jestliže by z. zastižen byl; 7.
5 M. 24, 7. umře z. ten
Job 24,14. v noci j. jako z.
—» 30, 5. povolávali za nimi jako za z-em

ž. 50,18. vidíš-li z-e, hned s ním běžíš 
Př. 6, 30. neuvozují potupy na z-e
— 29, 24. kdo má spolek se z-em 

Iz. 1,23. knížata tvá tovaryši z-ů 
Jer. 2,26. jakož k hanbě přichází z.
— 48, 27. zdali mezi z-i zastižen j.?
— 49, 9. z-i v noci zdaž by škodili nad potř.? 

Joel 2, 9. okny polezou jako z.
Abd. 5. zdali z-i přišli na tebe?
Zach. 5, 3. každý z. vyhlazen bude 
Mat. 6,19. kdež z-i vykopávají a kradou
— 24, 43. v kt. bdění z. měl přijíti; Luk. 12,39. 

Luk. 12,33. v nebesích, kdež z. dojiti nemůž 
Jan 10, 1. kdož nevchází dveřmi, z. j.
— 8. z-i jsou a lotři
— 10. z. nepřichází, než aby kradl
— 12, 6. to řekl Jidáš, že z. byl

1 Kor. 6,10. z-i království Božího nedůjdou
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1 Tes. 5, 2. jako z. v noci přijde; 2 Petr 3, 10.
— 4. aby vás ten den, jako z., zachvátil

1 Petr 4,15. žádný z vás netrp jako z.
Zj. 3, 3. přijduť na tě jako z. a nezvíš
— 16,15. aj, přicházímť jako z.

Zloděj ství.
2 M. 22, 3. prodán bude pro z. své 
Oz. 4, 2. z. na vrch vzrostlo
— 7, 1. vnitř z. a v ně provozují loupež.

Zlolejce.
1 Koř. 5,11. kdyby kdo byl smilník neb z.
— 6,10. ani z-i království B. nedůjdou

2 Tim. 3, 2. nastanou lidé sebe milující, z-i
Zlomiti.

2 M. 13,13. zlom jemu šíji; 34, 20.
1 Sam. 4,18. Eli z-iv šíji umřel 
Ez. 31,12. z-eny jsou ratolesti jeho

Zlomovati.
5M. 33,11. z-uj ledví nepřátel jeho

Zlopověstný.
Ěz. 22, 5. ó z-é a různic plné!

Zlořečení.
4 M. 5,27. bude žena ta v z. u lidu svého
— 22, 7. nesouce peníze za z.

5M. 11,26. předkládám požehnání i z.; 26—29.
— 23, 5. obrátil z. v požehnání; Neh. 13, 2.
— 28,20. pošle H. na tě z.; 15. 45.
— 29,20. připadne na něj všel. z.; 21. 27.

2 Par. 34, 24.
Joz. 8, 34. četl požehn. i z., tak jakž psáno 
Soud. 9, 57. přišlo na ně z. Jotama 
1 Kr. 2, 8. Semei mi zlořečil z-ím velikým 
Ž. 109,17. poněvadž miloval z., nechť přijde 
Př. 3,33. z. H. j. v domě bezbožníka
— 26, 2. tak z. bez příčiny nedojde
— 27,14. kdož dobrořečí, za z. počteno bude
— 28,27. bude míti množství z.
— 29,24. z. slyší, však neoznámí 

Jer. 42,18. budete k proklínání, a k z.
— 44, 8. abyste byli k z. u všech národů; 12. 

Zach. 8,13. jakož jste byli z-ím, tak požehnáním 
íUm. 3,14. kt. ústa plná jsou z. a hořkosti 
Kol. 3, 8. složtež i vy všecko to, hněv, z. 
Žid. 6, 8. zavržena j. a blízká z.
Jak. 3,10. z jedněch pochází dobrořečení i z. 
Juda 9. nesměl vynésti soudu z.

Zlořečenství.
1 M. 27,12. uvedu na sebe z. a ne požehnáni
— 13. nechť j. na mne z. tvé, synu můj

5 M. 28,15. přijdou na tě všecka z. tato; 45.
1 Sam. 3,13. na se z. uvodí synové jeho
2. 10, 7. ústa jeho plná jsou z.
— 109,18. budiž oblečen v z. jako v oděv 

Jer. 44, 22. obrácena j. země vaše v z.
Mal. 2, 2. neuposlechnete-li, pošlu na vás z. 
Gal. 3,10. kt. ze skutků zákona pod z-ím jsou
— 13. vykoupilť nás Kristus ze z. zákona

1 Petr 3, 9. neodplacujíce z. za z.
2 Petr 2,14. synové z.

Zlořečený.
1 M. 3,14. z. budeš nade všecka hovada

17. z-á země pro tebe
— 4,11. z. budeš i od té země
— 9,25. z. Kanán, služebník služ. bude
— 27, 29. kdož by zlořečili tobě, nechť jsou z-í

4 M. 5,18. voda hořká z-á; 19. 22. 24.
— 22, 6. komu ty zlořečíš, bude z.

5 M. 21, 23. z. j. před Bohem pověšený
— 27,15. z. člověk, kt. by udělal rytinu
— 16. z., kdož sobě zlehčuje otce
— 17. z., kdož přenáší mezník
— 18. z., kdož zavodí slepého
— 19. z., kdož převrací spravedlnost
— 20. z., kdož by obýval s manželkou otce
— 21. z., kdož by obýval s hovadem
— 22. z., kdož by obýval se sestrou svou
— 23. z., kdož by obýval s svegruší svou
— 24. z., kdož by zbil bližního tajně
— 25. z., kdož by vzal dary, aby zabil
— 26. z., kdož by nezůstal v řeč. zákona
— 28,16. z. budeš v městě, z. na poli
— 17. z. koš tvůj, z-á díže tvá
— 18. z. plod života tvého i úrody země
— 19. z. budeš vcházeje, z. vycházeje

2 Kr. 9,34. pohleďte na tu z-ou a pochovejte 
Neh. 13,25. budete-li dávati dcery své (cizo

zemcům), z-í budete
Job 24,18. z-é j. jmění jejich na zemi
ž. 37,22. z-í budou od něho vypléněni
— 119,21. vyhlazuješ z-é, kt. bloudi 

Jer. 11, 3. z., kt. by neposlechl slov
— 17, 5. z., kt. doufá v člověka
— 20,14. z. den, v němžto zplozen jsem
— 15. z. ten muž, kt. zvěstoval otci mému
— 48,10. z., kdož dělá dílo H. lstivě 

Mal. 1, 14. z. j. fortelný (Karaf.: lstivý)
— 3, 9. naprosto z-í jste, že mne loupíte 

Mat. 25,41. jděte ode mne z-í do ohně
Jan 7, 49. zástup, kt. nezná zákona; z-íť jsou!
Gal. 3,10. z., kdož nezůstává ve všem
— 13. z., kdož visí na dřevě 

Zj. 22, 3. ničeho z-ého více nebude
Zlořečící.

1 M. 12, 3. z-ím tobě zlořečiti budu 
Zlořečiti.

1 M. 5,29. se zemí, jížto z-il H.
— 8, 21. nebudu více z. zemi
— 12, 3. zlořečícím tobě z. budu
— 27,29. kdož by z-ili tobě, nechť jsou zl.

2 M. 21,17. kdož by z-il otci svému neb mateři;
3 M. 20, 9. Př. 20, 20. Mat. 15, 4. 
Mk. 7, 10.

— 22,28. knížeti lidu svého z. nebudeš
3 M. 19,14. hluchému nebudeš z.
— 24,11. z-il syn ženy té Izraelské
— 15. kdož by koli z-il Bohu svému
— 16. kdož by z-il jménu H., umře

4 M. 22, 6. z-eč mně k vůli lidu tomuto; 23, 7.
komuž ty z-íš, zlořečený; 24, 9.

— 12. nechoď s nimi, aniž z-eč lidu tomu
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4 M. 23,11. abys z-il nepřátelům mým; 24, 10.
— 8. proč bych z-il, komuž Bůh nez-í
— 25. aniž mu již z-eč, ani dobrořeč

5 M. 27,13. aby z-ili na hoře Hébal 
Soud. 5,23. z-te Merozu, praví anděl H.
1 Sam.17, 43. z-il Filistinský Davidovi
2 Sam.16, 5. Semei vždy jda, z-il; 1 Kr. 2, 8.
— 9. proč z-í tento mrtvý pes králi? 10.
— 11. nechte ho, ať z-í, jemu rozkázal H.
— 19,21. že z-il pomazanému Hospodinovu?

1 Kr. 21,13. z-il Nábot Bohu a králi
2 Kr. 2, 24. z-il jim ve jménu Hospodinovu 
Job 1, 5. snad z-ili Bohu v srdci svém

— 11. nebude-liť z. v oči; 2, 5.
— 2, 9. řekla mu žena: z-eč Bohu a umři!
— 3, 1. Job z-il dni svému
— 8. ó by 'jí byli z-ili ti

Ž. 109,28. nechť oni jakkoli z-í, ty dobrořeč 
Př. 11, 26. kdo zadržuje obilí, z-í mu lid
— 30,11. pokolení, kt. otci svému z-í 

Kaz. 7,22. že jsi i ty častokrát z-il jiným
— 10,20. ani sám u sebe králi nez-eč

ani v skrýších nez-č mocnějšímu 
Iz. 8,21. bude z. králi svému a Bohu svému
— 65,20. hříšníku, by došel i sta let, z-eno b. 

Jer. 15,10. aniž mi půjčovali, a každý mi z-í 
Mal. 2, 2. z. budu požehnáním vaším
Mat. 5,11. blahoslavení budete, když vám z. b. 
Mk. 11,21. fík, kt. jsi z-il, usechl 
Jan 9,28. z-ili jemu a řekli: Ty jsi učedlník 
Sk. 23, 4. nejv. knězi Božímu z-íš?
— 5. knížeti lidu svého nebudeš z.

Řím. 12,14. dobrořečte a nez-te
1 Kor. 12, 3. žádný v duchu Božím nez-í Ježíši 
Jak. 3, 9. jím dobrořečíme Bohu a z-íme lidem 
1 Petr 2,23. když mu z-ili, nez-il zase

Zlost.
1 M. 6, 5. an se rozmnožuje z. lidská na zemi
1 Sam.17,28. známť já pýchu a z. srdce tvého
— 20, 7. věz, zeť se doplnila z. jeho; 9.

2 Sam. 3, 39. odplatiž H. tomu vedle z-i jeho
1 Kr. 14, 9. z. jsi páchal hojněji nade všecky 
Job 20,12. ačkoli z. sladne v ústech jeho
— 22, 5. zdali z. tvá není mnohá?

Ž. 21,12. proti tobě ukládali z.
— 28, 4. dejž jim podlé z-i jejich
— 34,22. bezbožníka zahubí z.
— 52, 9. zmocňoval se v z-i své
— 94, 23. z-í jejich zahladí je H.
— 107, 34. obraci zemi pro z. obyvatelů jejich 

Př. 4,16. nespí, leč z. provedou
— 24. z. rtů vzdal od sebe
— 11, 6. přestupnici v z-i z jímáni bývají
— 14, 32. pro z. svou odstrčený bývá bezbožný
— 15,28. ústa bezb. vylévají všelijakou z.
— 21,12. vyvrací bezbožné pro z.
— 26,26. z. její zjevena bývá v shromážděni 

Kaz. 7,15. kt. dlouho živ j. v z-i své
— 11,10. odvrať z. od těla svého 

Iz. 1,16. odvržte z. skutků vašich
— 13,11. navštívím na okršlku země z.

Iz. 47,10. doufáš v z. svou a říkáš 
Jer. 2,13. dvojí z. spáchal lid můj
— 19. trestati tě bude z. tvá
— 6, 7. tak ono vypryšťuje z. svou
— 8, 6. není kdo by želel z-i své
— 11,15. že v z-i své pléšeš?

Mat. 22,18. znaje pak Ježíš z. jejich 
Řím. 1, 29. jsouce naplněni vší z-í
1 Kor. 5, 8. hodujmež ne v kvasu z-i a nešlech.
— 14, 20. ale z-í buďte děti, smyslem pak 

Ef. 4, 31. buď odjato od vás, se vší z-í
— 6,12. bojování naše proti duchovním z-em 

Tit. 3, 3. i my někdy v z-i a závisti bydlíce 
Jak. 1,21. odvrhouce ohyzdnost z-i
1 Petr 2, 1. protož složíce všelikou z. i lest
— 16. ne jako zástěru majíce své z-i

Zlostně.
ž. 73, 8. rozpustilí jsou a mluví z.

Zlostník.
Ž. 22,17. rota z-ů oblehla mne
— 26, 5. v nenávisti mám shromáždětií z-ů
— 27, 2. útok učinivše na mne z-ci
— 37, 1. nehněvej se příčinou z-ů; Př. 24,19.
— 9. z-ci vypléněni budou
— 64, 3. skrej mne před úklady z-ů
— 94,16. kdož se o mne zasadil proti z-ům? 

Př. 4,14. nekráčej cestou z-ů
—- 12,13. do přestoupení rtů zaplétá se z.

Iz. 1, 4. ach, símě z-ů; 14, 20.
Mat. 13, 38. koukol jsou synové toho z-a
1 Jan 2,13. že jste svítězili nad tím z-em; 14.
— 3,12. ne jako Kain, kt. z toho z-a byl
— 5,18. ten z. se ho nedotýká

Zlostný.
ž. 10,15. vyhledej nepravosti z-ého 
Př. 21,19. než s ženou svárlivou a z-ou 

Zloupený.
Iz. 18, 7. přinesen bude dar od lidu z-ého

Zloupiti.
1 Sam.31, 8. přišli Filistinští, aby z-ili pobité 
Job 20,19. dům z-il a nestavěl ho 
Ž. 119, 61. rota bezbožníků z-ila mne 
Iz. 13,16. domové jejich z-eni a ženy
— 24, 3. velice z-ena bude země

Ab. 2, 8. že jsi ty z-il národy mnohé 
z-í tě všickni ostatkové národů 

Mk. 3,27. tehdyť dům jeho z-í
Zlý.

1 M. 6, 5. myšlení srdce jejich neb. než zlé
— 8, 21. myšlení srdce lidského zlé od ml.
— 13,13. lidé Sodomští byli zlí
— 26,29. neučiníš nám nic zlého, jako i my
— 37, 2. oznamoval Jozef zlou pověst
— 38, 7. byl Her z. př. očima H.; 1 Par. 2, 3.
— 47, 9. nemnozí a zlí byli dnové živ. mého

3 M. 27,12. ocení kněz, buď dobré neb zlé;
14. 33.

4 M. 14,27. dokud snášeti množství toto zlé?
—. 20, 5. abyste uvedli nás na toto zlé místo

5 M. 23, 9. vystříhej se od všeliké zlé věci
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5 M. 31,17. proto přišly na mne tyto zlé věci?
— 32,23. shromáždím na ně zlé věci 

Joz. 23,15. uvede na vás každé slovo zlé 
Soud. 20,12. jaký to z. skutek stal se?
1 Sam. 2,23. slyším zlé slovo o vás
— 10,19. kt. vyprošťuje vás ze zlých věcí
— 16,14. nepokojil (Saule) duch z.; 19, 9.
— 25, 3. Nábal byl zlých povah a tvrdý
— 17. již zlé věci hotové jsou na

1 Kr. 9, 9. uvedl na ně H. zlé věci
— 11,25. nad to zlé, kt. mu činil Adad
— 15,26. činil, což zlého j.; 34. 16, 19. 25.

2 Kr. 8, 27. 13, 2. 11. 14, 24. 15,
18. 24. 28. 17, 2. 21, 2. 15. 20. 23, 32. 
37. 24, 9. 19.

— 20, 7. vizte, jakť ten zlého hledá
— 22, 53. činil zlé věci; 2 Kr. 8, 18.

2Kr. 21,12. já uvedu zlé věci; 22, 16.
Ezd. 4,22. ať skrze to nezroste něco zlého
Neh. 2,17. vidíte, v jakém jsme zlém
Job 2,10. zlých pak nebudeme přijímati?
— 30,25. kdož okoušel zlých dnů

2. 27, 5. v den z. schová mne v skrýši
— 34,17. proti těm, kt. páší zlé věci
— 37,19. nebudouť zahanbeni v čas z.
— 40,13. neboť jsou mne obklíčily zlé věci
— 41, 2. v den z. vysvobodí jej H.
— 8. přičítají mi zlé věci
— 49, 6. proč se báti mám ve dnech zlých?
— 94,13. pokoj před časy zlými
— 119,101. od cesty zlé zdržuji nohy
— 141, 4. nedopouštěj uchýliti se ke zlé věci 

Př. 1,33. pokoj před strachem zlých věcí
— 2,12. vysvobozuje tě od cesty zlé
— 14. kt. se veselí ze zlého činění
— 11,21. z. neujde pomsty
— 14,17. muž myšlení zlých v nenávisti bývá
— 19. sklánějí se zlí před dobrými
— 15,15. dnové chudého zlí jsou
— 26. ohavnosti jsou H. myšleni zlého
— 16, 4. i bezbožného ke dni zlému
— 17, 4. z. člověk pozoruje řečí nepravých
— 24, 1. nenásleduj lidí zlých
— 20. z. nebude míti odplaty
— 25,10. zlá pověst tvá nemohla jiti nazpět
— 26,23. jsou rtové protivní a srdce zlé 

Kaz. 7,14. v den z. buď bedliv
— 12, 1. než nastanou dnové zlí
— 14. věc tajnou buďto dobrou, buďto zlou 

Jer. 2, 3. zlé věci na ně přišly
— 19. viz, že zlá věc j., že opouštíš H.
— 3, 5. mluvíš i pášeš zlé věci
— 6,29. zlé věci nemohou býti odděleny
— 18,11. já strojím na vás zlou věc
— 24, 3. fíky zlé, velmi zlé, jichž nelze
— 25, 5. navraťtež se z cesty své zlé; 35, 15.

Ez. 33, 11. Jon. 3, 8. 10. Zach. 1, 4.
— 42, 6. buď dobré aneb zlé, uposlechneme 

Ez. 11, 2. skládají radu zlou v městě tomto
— 14,21. bych pokuty své zlé poslal na Jer. 

Am. 5,13. čas ten z. j.

Mat. 5, 45. slunci vzchoditi na dobré i zlé
— 7,11. jsouce zlí, dobré dary; Luk. 11, 13.
— 17. zlý strom zlé ovoce nese
— 18. nemůžeť dobrý strom zlého ovoce

ani strom zlý ovoce dobrého
— 9, 4. proč myslíte zlé věci v srdcích sv.
— 12,33. strom z., i ovoce jeho zlé
— 34. dobré věci mluviti jsouce zlí
— 35. z. ze zlého pokladu zlé; Luk. 6, 45.
— 39. pokolení zlé znamení hledá; 16, 4.
— 45. se stane i tomuto zlému pokolení
— 13,19. přichází ten z. a uchvacuje to
— 49. oddělí zlé zprostř. spravedlivých
— 15,19. ze srdce zlá myšlení; Mk. 7, 21.
— 21,41. zlé ty zle zatratí
— 22,10. shromáždili zlé i dobré
— 24,48. jestliže by řekl z. služebník ten
— 25,26. služebníče z. a lenivý

Luk. 6,22. vyvrhou jméno vaše jako zlé
— 35. on dobrotivý j. i k zlým
— 43. aniž j. strom z., kt. nese ovoce dobré
— 7,21. mnohé uzdravil od duchů zlých
— 16,25. tys vzal dobré věci a Lazar zlé
— 19,22. z úst tvých soudím tebe služebn. z. 

Jan 5,29. ti, kt. zlé věci činili
Sk. 2,40. od pokolení toho zlého
Řím. 1,29. jsouce plni zlých obyčejů
— 30. nalezači zlých věcí
— 3, 8. čiňme zlé věci, aby přišly dobré
— 14,20. zlé je člověku, kt. jí s pohoršením

1 Kor. 5,13. vyvrztež toho zlého ze sebe
— 15, 33. porušujiť dobré obyčeje zlá r.

2 Kor. 5,10. jakž práce byla buď v d. neb ve zlém
— 6, 8. skrze zlou i dobrou pověst 

Gal. 1, 4. vytrhl z přítomného věku zlého 
Ef. 5,16. nebo dnové zlí jsou
— 6,13. abyste mohli odolati v den z.

Fil. 2,15. u prostřed národu zlého
— 3, 2. vizte zlé dělníky

Kol. 1, 21. i vás nepřátely skrze skutky zlé
1 Tes. 5,15. aby zlého za zlé neodplacoval
— 22. od zlé tvárnosti se varujte

2 Tes. 3, 2. abychom vysvobozeni byli od zlých
1 Tim. 6, 4. z kt. pochází zlá domnění
2 Tim. 3,13. zlí lidé půjdou v horší
— 4,18. vysvobodíť od každ. skutku zlého 

žid. 3,12. aby v někom z vás nebylo srdce zlé
— 10,22. očištěná srdce od svědomí zlého 

Jak. 3,16. kdež závist, tu i všeliké dílo z.
— 4,16. taková chlouba zlá j.

1 Petr 2,18. poddáni buďte pánům i zlým
—■ 3,12. na ty, kt. činí zlé věci

Zj. 2, 2. známť, že nemůžeš trpěti zlých
— 16, 2. vyvrhli se vředové zlí na lidech

Zmámiti.
Ez. 16, 30. jak j. z-eno srdce tvé 
Gal. 3, 1. kdo vás tak z-il?

Zmařen.
Job 30, 2. z-a j. při nich starost jejich 
Př. 15,22. z-a bývají milování
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Řím. 4,14. z-a j. víra, a zrušeno j. to zaslíbení
— 9, 6. nemůže z-o býti slovo Boží

2 Koř. 11,10. chlouba tato nebude mi z-a
Zmaření.

Kaz. 6, 4. nedochůdče v z. přicházeje 
Zmařiti.

Job 15, 33. z-í, jako vinný kmen nezralý hroz. 
Fil. 2, 7. samého sebe z-il

Zmásti.
1 M. 11, 7. změťme tam jazyk jejich; 9.
2 M. 14,24. z-tl vojsko Egyptské 
Ž. 55,10. změť jazyk jejich 
Pláč 3, 9. stezky mé z-tl

Zmatek.
Př. 15, 6. v úrodě bezbožného z.

Zmazaný.
Zach. 3, 3. Jozue oblečen v roucha z-á; 4.

Zmazati (se).
1 Kr. 2, 5. z-al krví zrádně vylitou pás rytířský 
Ž. 106, 39. z-ali se skutky svými 

Zmenšení.
Řím. 11,12. z. jejich j. bohatství pohanů 

Zmenšovati.
2Kr. 10,32. za těch dnů počal H. z. Izraele 

Zmetán.
Ž. 141, 6. z-i jsou do míst skalnatých 

Změkčovati.
Iz. 1, 6. ani uvazuje, ani olejem z-uje 

Změniti.
1 M. 31, 7. na desetkráte z-il mzdu mou; 41.
— 41,14. z-iv roucho své, přišel k Faraonovi

1 Sam.21,13. David z-il způsob svůj; (Ž. 34, 1.)
— 28, 8. z-iv Saul oděv

2 Sam. 12, 20. David z-il roucho své
Ž. 89, 35. což vyšlo z úst mých, nez-ím
— 102, 27. jako oděv z-íš je a z-y budou
— 105,25. z-il mysl nepřátel
— 106, 20. z-ivše slávu svou v podob, vola 

Jer. 2,11. zdali z-il který národ bohy?
z-il slávou svou ve věc neužitečnou

— 13, 23. může-li z. mouřenín kůži svou 
Ez. 5, 6. z-il soudy mé v bezbožnost 
Řím. 1,26. ženy z-ily přirozené užívání 
Žid. 1,12. nebesa budouť z-ěna

Změniti se.
1 Kr. 14, 2. z-ň se, aby nepoznali, že jsi žena
— 22, 30. z-il se král Izr. k bitvě; 2 Par. 18,29.

2 Par. 18,29. z-ím já se, když půjdu k bitvě 
Pláč 4, 1. jak tě z-ilo se ryzí zlato 
Dan. 3, 27. ani plášťové jejich se nez-ili
— 5, 6. jasnost královská z-ila se
— 10, 8. krása má z-ila se a porušila 

Sk. 28, 6. z-ivše se, pravili, že j. on bůh

Změřiti.
2 Sam. 8, 2. porazil Moabské a z-il je provaz. 
Iz, 40,12. kdo z-il hrstí svou vody?

kdo z-il měrou prach země?
Jer. 31, 37. budou-li změřena nebesa zhůru

Ez. 40, 8. z-il síiíci brány vnitř
— 43,10. ať z-í všecko naskrze

Zj. 11, 1. změř chrám Boží i oltář i ty, kt.
—- 21,15. měl třtinu zlatou, aby z-il město 

Zmínka.
1 M. 40,14. abys z-u učinil o mně před Far. 
Job 40, 27. a neučiníš z-y o boji
Ž. 105,19. když se z. stala o něm
Řím. 1, 9. že bez přestání z-u o vás činím
Ef. 1,16. z-u čině o vás na modlitbách;

1 Tes. 1, 2. Filem. 4.
Žid. 11, 22. o vyjití synů Izr. z-u učinil 

Zmítající se.
Job 13, 25. list větrem se z.
Ef. 4,14. abychom nebyli děti z. se 

Zmítán.
Ž. 44,15. aby nad námi hlavou z-o bylo 
Am. 9, 9. tak jako z-o bývá na říčici 
Žid. 10, 33. účastníci těch, kt. tak z-i byli 

Zmítaný.
Iz. 54,11. ó ssoužená, vichřicí z-á 

Zmítati.
2 Sam.16, 13. Semei zlořečil a z-al prachem 
Ž. 59,12. z-ej jimi mocí svou
Př. 16, 30. z-aje pysky svými, vykonává zlé 
Jer. 46, 7. řeky, jejichž vody sebou z-ají 
Am. 9, 9. budu z. domem Izraelským 
Sof. 2,15. ckáti bude a z. rukou 
Sk. 27,18. když bouře námi velmi z-ala 
Jak. 1, 6. kt. vítr žene a jimi z-á 

Zmítati se.
Ž. 38,11. srdce mé z-á se 
Jer. 5, 22. ačkoli z-ají se, však neodolají 

Zmizeti.
Ž. 37, 20. jako tuk s dýmem, tak z-ejí
— 58, 8. se rozplynou jako voda, a z-ejí 

Iz. 19, 7. vše, což se seje, z-í a ztratí se
— 31, 9. skála jeho pro strach z-í 
—< 51, 6. nebesa jako dým z-ejí
— 57,16. neboť by duch před obl. mým z-el 

Jak. 4,14. se na maličko ukáže, a potom z-í
Zmoci se.

1 M. 7,18. z-hly se vody nad zemí 
Zmocněn.

Dan. 4,33. z. jsem v království svém 
Kol. 1,11. všelikou mocí z-i jsouce 
Žid. 11, 34. z-i bývali v mdlobách 

Zmocniti.
Ž. 80,16. mladistvé réví, kt. jsi z-il sobě
— 18. nad synem člověka, kt. jsi z-il sobě 

Iz. 45, 1. jehož pravici z-ím
1 Tim. 1,12. děkuji tomu, kt. mne z-il
1 Petr 5,10. Bůh vás z-í i upevní

Zmocniti se.
4 M. 13, 31. opanujme zemi, nebo z-íme se j1
2 Sam.13,14. z-iv se jí, učinil jí násilí
2 Par. 13,18. z-ili se synové Judovi, nebo spoleh.
— 26,16. když se z-il, pozdvihlo se srdce j. 

Job 18, 9. z-í se ho násilník
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2. 65, 4. nepravosti, kt. se z-ily nás
— 69, 5. z-ili se ti, kt. mne vyhladiti usilují
— 102,29. símě jejich z-í se před tebou 

Jer. 9, 3. z-ili se na zemi, ale ne k pravdě
— 20, 7. silnějšis byl, z-ils se mne
— 10. snad podveden bude, a z-íme se ho 

Ez. 7,13. v nepravosti života svého nez-í se 
Dan. 6,24. než dopadli dna, z-ili se jich lvové

— 11,12. porazí na tisíce, avšak se nez-í
2 Tim. 2, 1. synu můj, z-iž se v milosti

Zmocňovati.
Job 4, 4. kolena zemdlená jsi z-al 
2. 52, 9. z-al se v zlosti své 
Sk. 9,22. Saul pak více se z-al
— 19,20. rostlo slovo Páně a z-alo se

Zmolovatěti.
Jak. 5, 2. roucho vaše z-ělo 

Zmordován.
Žid. 11,37. pokoušini, mečem z-i
Zj. 6,11. bratří jejich, kt. z-i býti mají
— 9,18. tímto trojím z-a j. třetina lidu
— 20. kt. nejsou z-i těmi ranami
— 13,15. způsobila, aby byli z-i

Zmordovaný.
2. 88, 6. jako z-í ležící v hrobě 
Jer. 9, 1. oplak. z-ých dcerky lidu svého 
Ez. 37, 9. věj na tyto z-é, ať oživou
2 Kor. 6, 9. jako potrestaní a nez-í 
Zj. 6, 9. duše z-ých pro slovo Boží
— 18,24. krev svátých z-ých na zemi

Zmordovati.
2 M. 32,12. aby z-al je na horách
4 M. 14,16. že nemohl H. uvésti do země, z-al 

je na poušti
— 31,17. z-ujte všecky děti pohlaví mužsk. 

Soud. 9, 5. Abimelech z-al bratří své; 18. 24. 
lSam.22,21. Saul z-al kněží H.
1 Kr. 18, 40. kt. ku potoku Císon, a tam je z-al
— 19,10. proroky tvé z-ali mečem 

2Kr. 6,21. mám-liž je z., otče můj?
2 Par. 21, 4. Jehoram z-al všecky bratří své; 13. 
Př. 1,32. pokoj hloupých z-uje je
Iz. 14,30. umoří hladem a ostatky též z-uje 
Pláč 2,21. z-al jsi je v den prchlivosti své 
Mat. 2,16. Heródes z-al všecky dítky
— 10,21. proti rodičům a z-ují je
— 22, 6. posměch jim učinivše, z-ali
— 23,34. z těch některé z-ujete; Sk. 7, 52. 

Luk. 19,27. nepřátely mé z-ujtc přede mnou
— 21,16. z-ují některé z vás

Sk. 7, 52. z-ali ty, kt. předzvěstovali příchod
Řím. 11, 3. proroky tvé z-ali
Zj. 11, 7. šelma ta zvítězí a z-uje je

Zmořiti.
4 M. 14,15. když z-íš lid ten, všecky až do 
2. 105, 29. vody v krev a z-il ryby v nich 
Oz. 9,16. z-ím nejmilejši života jejich

Zmotán.
Př. 2,15. z-i jsou na cestách svých

Zmotaný.
Ez. 21,27. z-ou, z-ou, z-ou učiním ji

Zmrhati.
Luk. 9,25. kdyby sám sebe z-al

Zmrskán.
3 M. 19,20. oba dva z-i budou a neumrouť

Zmrskati.
Soud. 8, 7. z-ám těla vaše trním a bodláčím 
Mat. 21,35. zjimavše služebníky, jiného z-ali;

Mk. 12, 3. 5. Luk. 20, 10. 11.
Sk. 5, 40. z-avše je (apoštoly); Sk. 16, 37.

Zmrtvěti.
1 Sam.25,37. z-ělo v něm srdce jeho 
Luk. 21,26. z-ějí lidé pro strach

Zmužile.
4 M. 24,18. Izrael z. sobě počínati bude 
5M. 31, 6. buďte silní a z. se mějte
— 7. budiž silný a z. se měj; 23. Joz.

1, 6. 9.
Joz. 23, 6. z. se mějte, abyste činili všecko
2 Sam.13,28. posilňte se a mějte se z.
1 Kr. 2, 2. posilniž se a měj se z.
1 Par. 19,13. posiliž se a z. se mějme
2 Par. 13, 7. byv dítě, neodepřel jim z.
— 19,11. posilňtež se a z. sobě poč.; 32, 7. 

Ž. 20, 9. povstali jsme a z. stojíme
— 31,25. z. sobě čiňte a posilni B. srdce 

Iz. 42,13. proti nepřátelům z. sobě počínati 
Jer. 4, 6. z. se mějte, nepostávejte
Dan. 10,21. není, ježto by sobě z. počínal se mn.
1 Kor. 16,13. z. sobě počínejte, buďtež silní

Zmužilý.
Joz. 10,25. posilněte se a buďte z-í
2 Sam.17,10. ví Izrael, že j. z. otec tvůj
2 Kr. 24,16. z-é bojovníky zavedl jaté 
ž. 76, 6. aniž nalezli z-é hrdiny sily 
Am. 2,16. i z-ého srdce nahý utíkati bude

Zmýliti.
Job 6,15. bratří moji z-ili mne jako potok

Zmýti.
3 M. 15,16. zmyje vodou všecko tělo; 16, 26.

Znám.
ž. 76, 2. z. j. Bůh v Judstvu
— 79,10. budiž z. mezi pohany

Zach. 14, 7. bude den jeden, kt. j. z. Hospodinu
Mat. 26, 73. řeč tvá z-a tebe činí
Jan 17,26. jméno tvé (jim) z-o učiním
— 18,15. ten učedlník byl z. nejv. knězi; 16. 

Sk. 2,14. toto vám z-o buď
— 28,28. budiž vám tedy z-o, že j. pohanům

1 Kor. 12, 3. z-oť vám £iním, že žádný v Duchu
2 Kor. 5,11. Bohuť pak z-i jsme
Ef. 3, 5. kt. za jiných věků nebylo z-o 
Fil. 4, 5. mírnost vaše z-a buď všechněm
— 6. prosby vaše z-y buďte Bohu 

Kol. 1,27. jimžto Bůh ráčil z-o učiniti
2 Petr 1,16. z-u učinili jsme vám moc a příchod
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Znamenán.
Ef. 1,13. z-i jste Duchem zaslíbení
— 4,30. kt. jste z-i ke dni vykoupení

Znamenaný.
Zj. 7, 4. slyšel jsem počet z-ých: 144.000

Znamenati.
1 M. 41,32. že opétován sen Faraonovi, z-á 
Joz. 4, 21. co ti kamenové z-ají?
Job 9,11. když pomíjí, nez-ám ho
— 24,16. domy, kt. sobě ve dne z-ali

Ez. 9, 4. z-ej znamením na čelích muže ty
— 24,19. neoznámíš, co tyto věci z-ají 

Dan. 7,24. rohů deset z-á, deset králů 
Mat. 7, 3. v oku svém břevna nez-áš;

Luk. 6, 41.
Mk. 8,24. (slepý) řekl: Z-ám lidi
Jan 12,33. to pověděl, z-a je; 18, 32. 21, 19.
Sk. 27,39. okřídlí nějaké z-ali
2 Kor. 1,22. kt. pomazal i z-al nás
2 Tes. 3,14. pakli neuposlechne, toho z-ejte 
Zj. 7, 3. dokudž nez-áme služeb. B. svého

Znamení.
1 M. 1,14. aby byla na z. časů, dnů a let
— 4,15. vložil H. z. na Kaina
— 9,12. totoť bude z. smlouvy; 13. 17. 17, 11.
— 28,18. na z. pamětné; 31, 45. 35, 14. 20.
— 35,20. toť j. z. hrobu Ráchel

2 M. 3,12. budeš míti z., že jsem tě poslal
— 4, 8. jestliže neposlechnou z. prvního
— 17. hůl, kt. činiti budeš ta z.
— 30. a činil z. před očima lidu
— 8,23. zítra bude z. toto
— 12,13. krev ta na domích budeť vám na z.
— 13, 9. budeť jako z. na ruce tvé; 16.
— 31,13. to z-ím j. mezi mnou a vámi
— 17. sobota za z. j. na věčnost; Ez. 20,12.

3 M. 13,23. z. toho vředu jest
— 19, 28. z. vyrytého na sobě neučiníte

4 M. 17,11. aby chován byl (prut) na z.
5 M. 4, 34. kt. B. vzal sobě národ s z-ími; 7,19.

— 6, 8. uvážeš je za z. na ruce své
— 22. činil H. z. a zázraky veliké
— 13, 1. prorok ukázal by tobě z.; 2.
— 28, 46. budou rány tyto z-ím na tobě 

Joz. 2,12. učiníte milosrd. a dáte mi z.
— 4, 6. aby to bylo na z. mezi vámi 

Soud. 6,17. dej mi z., že ty mluvíš se mnou
1 Sam. 2,34. to měj za z., což přijde na syny
— 10, 9. sběhla se všecka ta z. dne toho
— 14,10. to zajisté nám bude za z.

1 Kr. 20,33. muži ti soudíc to za dobré z.
2Kr. 20, 8. jaké bude z. toho, že mne uzdraví
Job 31, 35. totoť j. z. mé: Všemohoucí sám
Ž. 74, 4. na z. zanechali korouhví
— 9. z. svých nevidíme, není proroka
— 86,17. prokaž ke mně z. dobrotivosti
— 105, 27. předložili jim slova z. jeho

Iz. 7,14. sám Pán dá vám z.: Aj, panna
— 19,20. (sloup) bude na z. H-u v zemi Eg.
— 38, 22. i řekl: Jaké jest z., že vstoupím

Iz. 44, 25. rozptyluji z. lhářů
— 55,13. bude to H. k slávě, na z. věčné
— 57, 8. pamětné z. své za dvéře stavíš
— 66,19. položím na ně z.

Jer. 2, 23. dromedářko, kt. z. necháváš
— 10, 2. aniž se z. nebeských děste
— 31,21. nastavěj sobě pamětných z.
— 44,29. toto mějte za z., že v místě tomto 

Ez. 4, 3. toť bude z-ím domu Izraelskému
— 9, 6. k muži, na němž by bylo z.
— 14, 8. dám jej za z. a za přísloví
— 20,20. soboty budou na z. mezi mnou a

vámi
— 39,15. vzdělají při nich z. pamětné 

Dan. 3, 33. z. jeho veliká jsou
— 6, 27. činí z. a divy na nebi i na zemi 

Mat. 12, 38. chceme od tebe z. viděti; Mk. 8,11.
— 39. pokolení zlé z. hledá; 16, 4. Mk.

8, 12. Luk. 11, 16. 29.
z. jemu nebude dáno; Mk. 8, 12.
jediné z. Jonáše; 16, 4. Luk. 11, 29.

— 16, 3. z. časů těchto rozsouditi nemůžete
— 24, 3. kt. z. příchodu tvého?

30. z. Syna člověka na nebi
— 26, 48. kt. zrazoval, dal jim z.; Mk. 14, 44. 

Mk. 13, 4. kdy to bude? a které z.? Luk. 21, 7.
— 16,17. z. ti, kteří uvěří, tato míti budou 

Luk. 2,12. toto vám bude za z.; Naleznete
— 34. položen j. tento na z.
— 11,16. jiní z. od něho hledali s nebe
— 30. jakož Jonáš byl z-ím, tak i Syn čl.
— 21,25. budouť z. na slunci a na měsíci 

Jan 2,18. jaké z. nám ukážeš?
— 6, 30. jakéž ty z. činíš, abychom
— 12, 37. ačkoli mnohá z. činil 

Sk. 2,19. ukáži z. na zemi dole
— 22. muže od Boha zveličeného z-ími 

í»íin. 4,11. z. obřízku přijal za z. víry
Fil. 1,28. což j. jim jistým z-ím zahynutí
2 Tes. 3,17. což j. za z. v každém listu
2 Tim. 2,19. základ Boži stojí, maje z. toto 
Zj. 9, 4. kt. nemají z. Božího na čelích sv.
— 13,16. měli z. na pravé ruce své; 17.
— 14, 9. vezme-li z. její na čelo své; 11.
— 16, 2. na lidech, majících z. šelmy; 19,20.

20, 4. aniž přijali z. jejího na čela svá

Znamenitý.
1 Sam. 9, 6. muž ten j. z., cožkoli praví 
Ž. 16, 3. z-ým, v nichž všecka libost má 
Př. 8, 6. z-é věci mluviti budu
— 17, 7. nesluší na blázna řeči z-é
— 22,20. zdaližť jsem nenapsal z-ých věcí
— 25, 6. nestavěj se za z-ého před králem 

Jer. 27, 7. podrobí jej sobě národové z-í
— 32,19. veliký v radě a z. v správě
—■ 44,19. zdaliž bez z-ých mužů pečeme jemu 

50, 41. králové z-í vzbuzeni jsouce 
Dan. 5,12. že duch z. nalezen při Danielovi
— 8, 5. ten kozel měl roh z. mezi očima 

Oz. 8,12. vypsal jsem jemu z-é věci v zákoně 
Nah. 3,10. z-í jeho sevříni byli pouty
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Nah. 3,17. z-í tvoji jako kobylky 
Zach. 11, 2. z-í vypléněni jsou
— 13. z-á mzda, kt. jsem draze šacován 

Mat. 27,16. měli v ten čas vězně z-ého
Luk. 19,12. člověk jeden rodu z-ého
Sk. 15,22. aby poslali muže z-é mezi bratřími

Znamenitější.
Neh. 3, 5. z. z nich nepodklonili šíje k dílu 
Pis. 5,10. milý můj j. z. nežli 10.000 jiných 
Jer. 51, 57. opojím z. jeho, aby zesnuli 
Dan. 6, 3. že duch z. v něm byl 
Gal. 2, 2. vypravoval jsem zvláště z-ím

Známiti se.
1 M. 45, 1. když se z-il Jozef s bratřími svými 
Rut 2,10. odkudž mi to, abys se z-il ke mně

Známost.
5 M. 4, 9. v z. je uvedeš synům i vnukům
2 Par. 30,22. Levitům vyučujícím z-i pravé H. 
Job 21,14. z-i cest tvých neoblibujeme
Ž. 9,17. přišelť j. v z. H., pomstu učiniv
— 25, 4. cesty své, H., uveď mi v z.
— 71,18. až v z. uvedu rámě tvé
— 77,15. uvedl jsi v z. sílu svou
— 78, 5. aby v z. uvodili synům svým
— 88,13. zdaliž v z. přichází div tvůj?
— 98, 2. v z. uvedl H. spasení své
— 106, 8. aby v z. uvedl moc svou
— 145,12. aby v z. uvedli moci jeho 

Př. 2, 5. z-i Boží nabudeš
Iz. 11, 9. zeměf naplněna bude z-í H.
— 38,19. otec synům v z. uvodí pravdu tvou
— 40,14. cestu rozumnosti v z. uvedl?
— 53,11. z-í svou ospravedlní mnohé
— 61, 9. vejdeť v z. mezi pohany símě 

Jer. 31,19. když mi k z-i sebe poslouženo bude 
Ez. 20, 5. v z. jsem se uvedl jim v zemi Eg. 9.
— 38, 23. v z. uveden budu před očima nár.
— 39, 7. jméno svatosti své uvedu v z.

Oz. 4, 1. ani žádné z-i Boží v této zemi
— 6, 6. oblibuji z. Boha více jiež zápaly 

Ab. 2,14. naplněna bude země z-í slávy H. 
Sk. 26, 5. měvše mne v dobré z-i
Řím. 1,28. sobě nevážili z-i Boha
— 15,14. naplněni jsouce všelikou z-í

1 Kor. 8, 1. z. nadýmá, láska vzdělává
— 10. uzří-li kdo tebe, majícího z.
— 13,12. poznám, jakž z-í obdařen budu

2 Kor. 2,14. skrze nás B. vůni z-i své zjevuje
— 4, 6. k osvícení z-i slávy Boží v tváři
— 8, 7. hojní u víře i v řeči i v z-i

Ef. 3, 4. z čehož můžete porozuměti z-i mé
— 4,13. v jednotu viry a z-i Syna Božího 

Fil. 1, 9. aby láska vaše se rozhojňovala v z-i
— 3, 8. pro vyvýšenost z-i Krista Ježíše 

Kol. 1, 9. abyste naplněni byli z-í vůle jeho
— 10. rostouce v z-i Boží
— 2, 3. všickni pokladové moudrosti a z-i 

3,10. nového (člov.) obnovujícího se k z-i
1 Tim. 2, 4. aby vš. lidé k z-i pravdy přišli 
Tit. 1, 1. podlé z-i pravdy, podlé pobožnosti

Žid. 10, 26. bychom hřešili po přijetí z-i pravdy
2 Petr 1, 2. milost a pokoj skrze z. Boha a Jež.
— 3. skrze z. toho, kt. povolal nás k slávě
— 8. postaví vás v z-i Pána n. Jezukr.
— 2, 20. kt. ušli poškvrn světa skrze z. P. J.
— 21. po nabytí z-i odvrátiti se
— 3,18. rozmáhejte se v z-i Pána n. J.

Známý.
2 M. 2,13. Mojžíš řekl: jistě z-á j. ta věc
5 M. 8, 2. aby z-é b3'lo, co j. v srdci tvém
— 13, 3. aby z-é bylo milujete-li 

Kut 3, 3. aby nebylo z-é muži tomu
2 Kr. 10,11. pobil Jéhu z domu Achab. i z-é jeho
— 12, 5. jedenkaždý od z-ého svého
— 7. nepřijímejte peněz od z-ých svých

2 Par. 32, 31. aby z-é bylo, co bylo v srdci jeho 
Job 19,13. z-í moji všelijak se mne cizí
— 14. z-i moji zapomenuli se na mne 

Ž. 16,11. z-ou učiníš mi cestu života
— 31,12. z-ým svým jsem strašidlem
— 73,11. zdaž j. to z-é Nejvyššímu?
— 87, 4. připomíná ti budu před svými z-mi
— 88, 9. daleko jsi vzdálil mé z-é ode mne
— 19. z-ým svým jsem ve tmě
— 103, 7. z-é učinil Mojžíšovi cesty své 

Iz. 12, 4. z-é čiňte mezi lidmi skutky jeho
— 19, 21. bude z. H. Egyptským

Abak. 3, 2. dílo své uprostřed let z-é učiň 
Luk. 2,44. hledali ho mezi příbuzn. a z-ými
— 23, 49. stáli z-í jeho zdaleka

Jan 17, 26. z-éť jsem jim učinil jméno tvé 
Sk. 2,28. z-é jsi mi učinil cesty života
— 4,16. že zázrak stal se, všechněm z-é j.
— 15,18. z-áť jsou Bohu všecka díla jeho 

Řím. 1,19. což pozn. b. může o Bohu, z-é jim
— 9, 23. z-é učiniti bohatství slávy své

2 Kor. 6, 9. jako neznámí, a jsouce z-í 
Gal. 1, 22. nebyl jsem z. osobou

Znáti.
1 M. 18,19. nebo znám jej, protož přikáže
— 41, 39. poněvadž Bůh dal z. tobě toto

2 M. 1, 8. král nový, který neznal Jozefa;
Sk. 7, 18.

— 3, 7. znám bolesti jeho
— 5, 2. H-a neznám, Izraele nepropustím
— 10,15. pro kobylky nebylo lze z. země

33,12. znám tě ze jména; 17.
5 M. 8, 3. mannou, kt. jsi ty neznal ani otcové
— 5. znejž v srdci svém, že H. cvičí tebe
— 28, 36. zavede tě do národu, kt. jsi neznal
— 31, 21. známť myšlení jeho a co ještě dnes
— 27. já znám zpouru tvou a zatvrdilost
— 33, 9. bratří svých neznal a o synech
— 34,10. kt. by tak znal H. tváří v tvář 

Soud. 2,10. jiný věk, kt. neznali H.
1 Sam. 2,12. synové Eli nez-ali Hospodina
— 3, 7. Samuel ještě neznal mluvícího H-a
— 13. znaje, že na se zloř. uvodí synové j.
— 17,28. známť já pýchu tvou a zlost
— 22,17. vědouce, že utíká, nedali mi z.



Znáti. 989

1 Sam.25, 11. dám je lidem, kt. neznám?
2 Sam. 7, 20. ty znáš služeb, svého; 1 Par. 17,18.

— 19, 20. zná služebník tvůj, že zhřešil
1 Kr. 8, 39. cest, kt. znáš v srdci jeho

ty sám znáš srdce všech lidí 
2Kr. 9,11. vy znáte člověka i řeč jeho
— 19,27. vycházení i vcházení tvé znám

1 Par. 28, 9. Šalomoune, znej Boha otce svého
všeliká mysli tanutí zná

2 Par. 6, 30. jakž znáš srdce jeho
ty znáš srdce lidská 

Job 11, 11. zná lidskou marnost
— 13, 2. jakož vjr znáte to, znám i já
— 21,19. odplacuje-liž tak, aby to z. mohl?
— 34, 25. nebo zná skutky jejich

Ž. 1, 6. zná H. cestu spravedlivých
— 9,11. v tebe doufá ti, kt. znají jméno tvé
— 18, 44. lid, kt. jsem neznal, sloužil mi
— 36,11. milosrdenství na ty, kt. tebe znají
— 37,18. znáf H. dny upřímných
— 39, 5. dej mi z., H., konec života mého
— 44, 22. on zná skrytosti, srdce
— 48, 4. znají ho býti vysokým hradem
— 50,11. já znám všecko ptactvo po horách
— 51, 5. znám přestoupení svá
— 69, 6. ty znáš sám nemoudrost mou
— 20. ty znáš pohanění mé
— 77, 20. slepěji tvých nebylo z.
— 79, 6. na národy, kt. tě nezn.; Jer. 10, 25.
— 90,11. kdo j., ježto by znal přísnost hněvu
— 92, 7. člověk hovadný nezná toho
— 94,11. H. zná myšlení lidská
— 103,14. onť zná slepeni naše
— 104,19. slunce zná západ svůj
— 138, 6. vysokomyslného zdaleka zná
— 139, 2. ty znáš sednutí mé i povstání
— 14. duše má zná je výborně
— 142, 4. (H.), ty znáš stezku mou
— 5. není, kdo by mne z. chtěl
— 144, 3. H., co člověk, že se znáš k němu? 

Př. 10,32. rtové sprav, znají, což j. libého
— 24,12. kt. j. strážce duše tvé, nezná?

Kaz. 5, 1. oni neznají toho, že zle činí
— 9, 12. tak nezná člověk času svého
— 11, 5. neznáš díla B., kt. činí všecko 

Iz. 1, 3. vůl zná hospodáře svého
Izrael nezná, lid můj nesrozumívá

— 29,12. čti, tedy dí: Neznám písma
— 45, 4. ačkoli mne neznáš; 5.
— 55, 5. národu, k němužs se neznal
— 58, 2. z. cesty mé jsou chtiví
— 59, 8. cesty pokoje neznaji
— 12. 13. známeť to, že jsme se zpronevěř.
— 63,16. Izrael nezná nás

Jer. 1, 5. než jsem tě sformoval, znal jsem ti*
— 4, 22. bláznivý lid můj nezná mne
— 8, 7. čáp zná nařízené časy své
— 9,24. nechť se chlubí, že rozumí a zná

mne
— 10,14. tak zhlupěl člověk, že nezná tolio
— 12, 3. ale ty, H., znáš mne, prohlédáš

Jer. 14,18. kupčí zemi, a lidé toho neznají 
—. 24, 7. dám jim srdce, aby znali mne
— 31, 34. všickni napořád z. mne budou
— 48, 30. známť já vzteklost jeho

Ez. 20,12. aby znali, že já H. jsem posvětitel
— 32, 9. do zemí, jichž jsi neznal

Dan. 11,32. lid, kt. zná Boha svého, aby jímali 
Oz. 5, 4. Hospodina z. nechtějí
— 6, 3. znajíce H., více poznávati se snaž. 

8, 2. Bože můj! znáť tebe Izrael
— 11, 3. aniž z. chtěli, že jsem je uzdravoval 

Nah. 1, 7. II. zná ty, kdož v něho doufají 
Mat. 7, 23. vyznám, že jsem vás nikdy neznal
— 11, 27. žádnýť nezná Syna, jediné Otec;

aniž Otce kdo zná, jediné Syn
— 12,25. Ježíš znaje myšlení jejich;

Mk. 8, 17. Luk. 11, 17.
— 13,11. vám dáno j. z. tajemství; Mk. 4, 11.

Luk. 8, 10.
22,18. z-je Ježíš zlost jejich

29. bloudíte, nez-jíce Písem; Jan 20,9.
— 25,12. neznámť vás; Luk. 13, 25.
— 26,72. neznám toho člověka; Mk. 14, 71.

Luk. 22, 57.
Mk. 1,24. znám tě, kdo jsi; že ten; Luk. 4, 34.
— 34. nebo znali ho (ďáblové)
— 4,13. neznáte podobenství tohoto?
— 12,15. on znaje pokrytství jejich

Luk. 6, 8. ale on znal přemyšlování jejich
— 12, 47. služebník, kt. by znal vůli Pána

48. ale kt. neznal, bit bude méně
— 16,15. Bůh zná srdce vaše

Jan 1, 26. u prostřed vás, jehož vy neznáte
— 31. a já jsem ho neznal; 33.
— 49. jakž ty mne znáš?
— 2,24. proto že on znal všecky
— 3,10. ty jsi mistr v Izraeli a toho neznáš?
— 4,10. kdybys znala ten dar Boží
— 6, 42. jehož my otce i matku známe?

7,28. i mne znáte i odkud jsem
kt. mne poslal, jehož vy neznáte

— 29. ale já znám jej, nebo od něho jsem
—  8,19. aniž mne znáte, ani Otce mého

kdybyste mne znali; 14, 7.
i Otce mého znali byste; 14, 7.

— 55. já pak jej znám,
kdybych řekl, že ho neznám 
známť jej a řeč jeho zachovávám

— 10, 4. jdou za ním, nebo znají hlas jeho
— 5. neznají hlasů cizích
— 14. známť své a znajíť mne mé
— 15. jakož mne zná Otec, a já znám Otce
— 27. já je znám a následujíť mne
— 13,17. z-te-li, blahoslaveni, budete-li čin.
— 14, 7. již nyní jej znáte a viděli jse ho
— 17. aniž ho svět zná, ale \y znáte jej
— 15, 21. neznají toho, kt. mne poslal
— 20, 9. (učedlníci) ještě neznali Písma
— 21,17. Pane, ty znáš všecko, ty víš 

Sk. 1, 7. neníť vaše věc, z. časy
— 13,27. toho Ježíše neznajíce, odsoudili
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Sk. 17,23. kt. ctíte neznajíce, tohoť já zvěst.
— 19,15. Ježíše znám a o Pavlovi vím 

ftím. 8,27. zná, jaký by byl smysl Ducha
— 10, 3. neznajíce Boží spravedlnosti

1 Koř. 2,11. takť i Božích věcí nezná žádný
— 3,20. znáť Pán přemyšlováni moudrých
— 8, 2. nic nepoznal, jakž by měl z.
— 15,34. někteří neznají Boha
— 16,18. protož znejtež takové

2 Kor. 1,13. nepíšeme, než to, což prvé znáte
naději, že až do konce z. budete

— 5,16. již žádného neznáme podlé těla;
ačkoli jsme znali Krista podlé těla 
nyní již více neznáme

— 8, 9. znáte milost Pána n. Jezukrista
— 12, 2. znám člověka v Kristu
— 13, 5. čili sami sebe neznáte?

Gal. 4, 8. tehdáž, neznavše Boha
— 9. nyní, znajíce Boha

1 Tes. 4, 5. jako pohané, kt. Boha neznají
— 5,12. znejtež ty, kt. pracují mezi vámi

2 Tes. 1, 8. pomstu na ty, ježto neznají Boha
2 Tim. 2,19. znáť Pán ty, kt. jsou jeho
— 3,15. že od dětinství sv. Písma znáš 

Tit. 1,16. vypravuji, že Boha znají 
Žid. 8,11. že mne všickni z. budou
2 Petr 1,20. toto znajíce, že Písma výklad
1 Jan 2, 3. po tomť známe, že jsme jej poznali
— 4. dí-liť kdo: Znám jej, a přikázaní
— 5. po tomť známe, že jsme v něin
— 18. odkudž známe, že poslední hodina j.
— 20. vy máte pomazání a znáte všecko
— 21. ne že byste nez-li pravdy, ale že

ji z-te
— 29. znejtež, že kdož činí spravedlnost
— 3, 1. svět nezná nás, že jeho nezná
— 20. Bůh zná všecko
— 4, 2. po tomto znejte Ducha Božího
— 6. kdo zná Boha, posloucháť nás
— 7. kdo miluje, znáť Boha
— 8. kdož nemiluje, nezná Boha 

Juda 10. čehož neznají, tomu se rouhají 
Zj. 2, 2. známť skutky tvé; 19.

Zneduživěti.
Mích. 1, 9. proto že z-ěla od ran svých 

Znenáhla.
Sk. 27, 7. když jsme za mnoho dní z. se plav.

Znepokojení.
Am. 3, 9. vizte z. veliká upiostřed něho 
Zach. 14,13. bude z. H-ovo veliké mezi nimi

Znepokojiti.
Job 34,29. když on spokojí, kdo z-í?

Znějící.
1 Kor. 13, 1. učiněn jsem zvonec z.

Znik.
Ž. 66, 7. zpurní nebudou mí ti z-u

Zniknouti.
Job 31,23. jehož bych velebnosti nez-kl 
Ž. 124, 7. duše naše jako pláče z-la osidla

Jer. 32, 4. nez-e ruky Kaldejských; 34, 3. 38,18.
— 38, 23. i ty sám nez-eš ruky jejich
— 42,17. aniž kdo z-e toho zlého

Am. 9, 1. aniž kdo bude, ježto by toho z-kl 
Ab. 2, 9. aby tak z-kl nebezpečenství

Zníti.
1 Sam. 3,11. z. v obou uších; 2 Kr. 21, 12.
2 Par. 13,12. trouby aby zněly proti vám 
Iz. 16,11. střeva má jako harfa znějí
Jer. 19, 3. kdokoli uslyší, z. mu bude v uších 
Sof. 2,14. hlas z. bude na okně 

Znovu.
Jan 3, 3. nenarodí-li se kdo z.
— 7. musíte se z. zroditi

1 Petr 1, 3. kt. z. zplodil nás v naději živou
— 23. z. zrozeni jsouce skrze slovo Boži

Znuziti.
Soud. 6, 6. z-en byl velmi Izrael
Rut 1,21. poněvadž Všemohoucí mne z-il?
ž. 79, 8. nebo jsme velmi z-eni
— 116, 6. z-en jsem byl a spomohl mi 

Iz. 32, 6. jak by z-il duši lačného
Jer. 5,17. města tvá hrazená z-í mečem 

Zobláčený.
Ezd. 3,10. postavili kněží z-é s trubami 

Zobláčeti.
2 M. 29, 8. z-íš (syny Aronovy) v sukně; 40,14. 
Ž. 132, 9. kněží tvojí ať se z-ejí v spravedlnost
— 16. kněží jeho v spasení z-ím
— 18. nepřátely jeho v hanbu z-ím

Zodkrývati.
Jer. 49,10. z-ám skrýše jeho 

Zofach.
1 Par. 7,36. synové Z-ovi: Suach, Charnefer atd.

Zofar.
Job 2,11. Z. Naamatský; 11, 1. 20, 1. 42, 9. 

Zohaven.
2 Sam. 10, 5. muži ti z-i byli velice
Iz. 52,14. z-a j. nad jiné lidi osoba jeho

Zohavený.
Mk. 12, 4. i toho ranili a odeslali z-ého 

Zohaviti.
3 M. 19,27. aniž z-í kdo brady své

24,19. kdož by z-il bližního svého 
Job 16,15. z-il jsem v prachu sílu svou 
Iz. 23, 9. z-il pýchu všelikého slavného 
Jer. 2, 7. dědictví mé z-ili jste 
Ez. 16, 25. z-ilas krásu svou 
Luk. 20,11. i toho z-ivše, pustili prázdného

Zohavovati.
3 M. 11, 43. nez-ujtež duší svých zeměplazem

Zohelet.
1 Kr. 1, 9. nabil Adon. dobytka u kamene Z.

Zopasovati.
2 M. 29, 9. z-uješ je pasy, Arona syny jeho

Zopíchati.
Př. 27,22. bys blázna i v stupě z-al
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Zopravovati.
Jer. 33, 6. já z-uji je a vzdělám a uzdravím 

Zor.
Joz. 19,29. až k městu hrazenému Z.

Zorati.
Jer. 4, 3. zořte sobě úhor 

Zorobábel.
1 Par. 3,19. Ezd. 2, 2. 3, 2. 8. 5, 2. Neh. 12, 1. 47.

Ag. 2, 3. 22. Mat. 1, 12. Luk. 3, 27. 
Ag. 1, 1. slovo H. k Z-ovi; Zach. 4, 6. 10.
— 12. i uposlechl Z. hlasu H.
— 14. vzbudil H. ducha Z-e
— 2, 5. posilň se Z-i, praví H.
— 24. vezmu tebe, Z-i, a učiním t£

Zach. 4, 7. co jsi ty, ó horo, před Z-em?
— 9. ruce Z-ovy založily dům tento

Zosklivení.
Ž. 36, 3. aby vykonal nepravost až do z.

Zoškliviti.
1 M. 34, 30. z-ili jste mne u obyvatelů
2 M. 5,21. z-ili jste nás před Faraónem
4 M. 13, 33. z-ili zemi shlédnutou synům Izr.
1 Sam.13, 4. z-en byl Izrael mezi Filistinskými 
Ž. 88, 9. jimž jsi mne velice z-il 

Zoškliviti se.
4 M. 11,20. chřípěmi poleze a z-í se
1 Sam.27,12. jižtě se velice z-il lidu svému
2 Sam.10, 6. vidouce, že se z-ih Davidovi
— 16,21. uslyší, žes se z-il otci svému

Zoškliviti sobě.
3 M. 26,15. soudy mé z-í-li sobě duše vaše
— 43. ustanovení má z-ila sobě duše

4 M. 21, 5. duše n. chléb tento sobě již z-ila 
Ž. 106, 24. z-ili sobě zemi žádanou

Zotaviti se.
Job 14, 7. by i podťat byl, že se zase z-í 
Joel 2,22. z-í se pastviska na poušti 

Zotvírati.
Jer. 50,26. z-ejte obilnice její
Mal. 3,10. nez-ám-liť vám průduchů nebesk.

Zoufalec.
Př. 23,28. z-e na světě rozmnožuje 

Zoufati sobě.
Ef. 4,19. kt., z-avše sobě, vydali se v nestyd. 
Kol. 3, 21. nepopouzejte, aby sobě nez-aly

Zpáčiti se.
Jer. 34,16. zase z-vše se, zlehčili jste jméno 

Zpásti. Viz: Spásti.
Zpátkem.

1 M. 9,23. jdouce z. zakryli hanbu otce svého
2 Sam. 1, 7. kt. ohlédna se z., zavolal mne 
Est. 8, 8. což jménem krále, nemůže z. jiti 
Job 39, 22. aniž ustupuje z. před ostrosti meče

Zpeceťovati.
Job 33,16. čemu je učí, to z-uje 

Zpeněžiti.
5 M. 14, 25. tedy z-íš je a peníze vezma

Zpěcovati se.
2 M. 16,28. i dokudž z. se budete přikázaní 
1 Sam.12,14. nebudete-li se z. řeči H. 
ž. 78,10. v zákoně jeho z-li se choditi 
Př. 21, 7. nebo se z-jí činiti soudu 
Sk. 9, 5. tvrdoť proti ostnům se z.; 26, 14.

Zpět.
1 M. 19,17. neohlédej se z., ani se zastavuj 
1 Sam.12,20. neodstupujte z. od Hospodina 
Ž. 78, 9. v čas boje z. se obrátili 
Iz. 45, 23. slovo spravedlnosti, kt. nepůjde z. 
Jan 6, 66. mnozí z učedlníků jeho odešli z.

Zpěv.
1 M. 31, 27. bych tě byl vesele sprovodil se z-y
2 Sam.23, 1. David, libý v z-ích Izraelských
1 Par. 13, 8. hráli před Bohem v z-ích na harfy
— 15,20. na loutnách při z-u vysokém
— 21. hráli na harfách při z-u nízkém
— 25, 7. kt. byli vycvičení v z-ích H-ovýcb

2 Par. 20, 22. když oni začali z. a chváleni
— 29,27. začal se z. H-ův a troubení

i  z-ové na nástroje Davida 
Neh. 12, 8. Mattaniáš nad z-y chvalitebnými 
Job 3, 7. ó by z-u nebylo v ni
— 35,10. ježto on dává z. i v noci

ž. 6, 1. k nízkému z-u žalm Davidův; 12, 1.
— 16, 1. zlatý z. Davidův
— 77, 7. rozpomínal js. se v noci na z-y své 

Kaz. 12, 4. přestanou všecky slibnosti z-u 
Pláč 5,14. přestali mládenci od z-ů svých 
Ez. 26,13. přítrž učiním hluku z-ů tvých
— 33, 32. ty jsi jim jako z. libý

Am. 8, 3. kvíliti budou z-ové chrámoví
— 10. proměním z-y vaše v naříkání 

Kol. 3,16. napomínajíce sebe žalmy a z-y
Zpěvák.

2 Sam.19, 35. zda poslouchati mohu již hlasu z-ů?
1 Kr. 10,12. nadělal harf z-ům; 2 Par. 9, 11.
1 Par. 9, 33. z těch také byli z-ci
— 15,19. z-ci Héman, Azaf a Etan

2 Par. 20,21. poradiv se s lidem, postavil z-y
— 23,13. z-ci s nástroji hudebnými
— 35,15. z-ci, synové Azafovi; Ezd. 2, 41. 

Neh. 12, 29. vsi stavěli sobě z-ci okolo Jeruz. 
ž. 68,26. napřed šli z-ci, ze zadu hrající 
Kaz. 2, 8. způsobil jsem sobě z-y a zpěv.
Ez. 40, 44. komůrky z-ů v síni vnitřní
Zj. 18, 22. hlas z-ů nebude více slyšán

Zpěvakyně.
2 Par. 35, 25. zpívávali zpěváci a z. v naříkáních: 

Ezd. 2, 65. Neh. 7, 67. Kaz. 2, 8.

Zpjati se.
Dan. 8,10. zpjal se až k vojsku nebeskému.

Zpíěiti se.
5 M. 32,15. Izrael ztučněv, z-il se

Zpilý.
Sk. 2,15. jistě nejsou tito z-í 

Zpínati se.
Ž. 13, 3. dokud se z. bude nepřítel můj?
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Ž. 35, 26. kt. se z-aji proti mně
Jer. 48, 26. Moáb se proti H. z-al; 42.
Ab. 2, 4. kdož se z-á, tohoť duše není upřímá
Sof. 2,10. z-ali se nad lid H-a zástupů

Zpiti se.
Iz. 29, 9. zpili se, ale ne vínem
Sk. 2,13. mstem se z-li tito
Zj. 17, 2. zpili se vínem smilství jejího

Zpívající.
2 M. 32,18. hlas z-ích já slyším

Zpívání.
1 Par. 6, 32. přisluhovali před příbytkem z-ím
— 25, 6. (syn. Hém.) při z. v domě H-ově

2 Par. 23,18. zápaly Hosp. s veselím a z-im 
Ž. 42, 5. do domu B. s hlasitým z-ím
Iz. 51, 3. bude nalezeno v něm hlas žalmu z. 
Dan. 3, 5. jakž uslyšíte zvuk z.; 15.
Luk. 15, 25. uslyšel z. a hluk veselících se

Zpívati.
2M. 15, 1. tehdy z-al Mojžíš píseň tuto
— 21. z-ejte Hospodinu

4 M. 21,17. z-al lid Izraelský písničku tuto 
Soud. 5, 1. z-ala písničku Debora a Barák
— 3. z. budu H., žalmy z. budu H.

1 Sam.18, 6. z-ajíce a plésajíce vstříc Saulovi
1 Par. 16, 9. z-ejte a žalmy prozpěvujte jemu
— 23. z-ejte H. všecka země

2 Par. 29,28. zpěváci z-ali, trubači troubili 
Z. 13, 6. z. budu II.; 57, 8.

— 21,14. budemeť z. a oslav, udatnost tvou 
33, 3. z-ejte píseň novou; 96, 1. 98, 1.

144, 9. 149, 1. Iz. 42, 10. Zj. 5, 9. 11, 
57, 8. z. a oslav ováti tě budu

—  59,17. z. budu o síle tvé
—  68,33. království země z-ejte Bohu
—  89, 2. o milosrdenstvích H. z. budu
—  13. Tábor a Hermon o tvém jm. z-ají
—  92, 5. o skutcích rukou tvých z. budu
—  95, 1. pojďte, z-ejme Hospodinu
—  96, 1. z-ej H. všecka země
—  2. z-ejte H.; Jer. 20, 13.
—  101, 1. o milosrdenství a soudu z. budu
— 104,33. z. budu H., dokudž jsem živ
— 106,12. z-ali chválu jeho
— 119,172. z. bude i jazyk můj slovo tvé
—  137, 3. z-ejte nám některou píseň Sionsk.
—  4. z. píseň H-ovu v zemi cizozemců
— 138, 5. z. budou o cestách H.
—  144, 9. píseň novou z. budu tobě
— 145, 7. o spravedlnosti tvé z. budou
— 147, 7. z-ejte H. s díkčiněním
— 149, 5. a z. v pokojích svých

Př. 25,20. kdož z-á písničky srdci smutnému 
Iz. 5, 1. z. budu milému svému píseň
— 12, 6. z-ej, obyvatelkyně Siónská
— 23,16. hřej dobře, z-ej dlouho
— 30,29. budete z., jako když v noci slav.
— 38, 20. písně mé z. budeme v domě H.

Oz. 2,15. bude z. jako za dnů mladosti

Ef. 5,19. z-ajíce v srdcích Pánu; Kol. 3, 16. 
Zj. 5, 9. z-ali píseň novou; 14, 3.
— 15, 3. z-ají píseň Mojžíše, služebníka B.

Zplésati.
1 Sam. 2, 1. z-alo srdce mé v H.
Ž. 51,10. ať z-ší kosti mé, kt. jsi potřel
— 97, 8. a zpléší dcery Judské 

Zach. 10, 7. z-še srdce jejich v H.
Luk. 1, 41. z-alo neml. v životě jejím; 44.
Sk. 2,26. protož z-al jazyk můj

Zpletení.
Mich. 7, 4. jižť nastane z. jejich

Zpletěný.
2 Tim. 3, 8. lidé při víře z-í

Zploditi.
1 M. 1,11. řekl Bůh: Zploď země trávu
— 5, 3. Adam z-il syna k obrazu svému
— 17,20. dvanáctero knížat z-í
— 37, 3. v starosti své z-il jej

4 M. 11,12. zdali jsem já z-1 jej
5 M. 32,18. na skálu, kt. z-ila tě, zapomenul 
Ezd. 10, 44. z těch žen některé i děti z-ily 
ž. 2, 7. já dnes z-ii jsem tě; Sk. 13, 33.

Žid. 1, 5. 5, 5.
Př. 17, 21. kdo z-il blázna, k zármutku z-il
— 23, 22. poslouchej otce svého, kt. tě z-il
— 24. kdož z-il moudrého, veselí se 

Kaz. 6, 3. z-il-li by kdo sto synů
Iz. 45,10. kt. říká otci: Co z4š?
— 66, 8. aby země z-ila lid dne jednoho? 

.Jer. 2,27. říkají kameni: Ťy jsi mne z-il 
Oz. 5, 7. syny cizí z-ili
Hirn. 7, 8. hřích z-il ve mně všelikou žádost
— 13. skrze to dobré z-il mi smrt

1 Kor. 4,15. skrze evangelium já jsem vás z-il 
Filem. 10. kt. jsem z-il ve vězení, Onezima 
Jak. 1,18. z-il nás slovem pravdy
1 Petr 1, 3. znovu z-il nás v naději živou
1 Jan 5, 1. kdož miluje toho, kt, z-il

Zplozen.
Job 15, 7. ty nejprv z lidí z. jsi?
Ž. 51, 7. v nepravosti z. jsem
Př. 8,24. ještě nebylo propasti, z-a jsem
— 25. než byli pahrbkové, z-a jsem 

Iz. 66, 8. zdaliž z. bývá národ pojednou? 
Jer. 20,14. zlořečený den, v němžto z. jsem 
Jan 1,13. ani z vůle muže, ale z Boha z-i jsou
— 8,41. myť ze smilstva nejsme z-i

1 Jan 5, 1, miluje i toho, kt. ž. j. z něho

Zplozený.
Job 11,12. jako hřebec z divokého osla z. 
Řím. 1, 3. o Synu svém z-ém ze semene D. 
Gal. 4,29, podlé těla z. protivil se tomu
2 Petr 2,12. jako hovada, z-á k zjímáni

Zplozovali.
Jak. 1,15. hřích vykonaný z-uje smrt

Zplozující.
Gal. 4,24. zákon k manství z.
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Zplynouti.
2Kr. 6, 6. učinil, aby z-ula sekera

Zplývati.
1 M. 7,18. z-al koráb ná vodách

Zpodepříti.
Iz. 42, 1. služebník můj, na k t se z-u
— 59,16. spravedlnost jeho sama jej z-ela

Zpodřezovati.
Joz. 11, 9. žíly z-al; 2 Sam. 8, 4. 1 Par. 18, 4.

Zpodtínati.
2 Kr. 19,23. z-ám vysoké cedry; Iz. 37, 24.
2 Par. 34, 4. obrazy slunečné z-al
Iz. 18, 5. rozvody z-á
Jer. 22, 7. z-aji nejvýbornější cedry tvé
Ez. 6, 6. obrazové vaši z-áni budou

Zpodvraceti.
Job 19,10. z-el mne všudy vůkol

Zpomenouti.
1 M. 40,23. nez-ul správce nad šeňky na Joz.
— 42, 9. z-ul Jozef na sny, kt. měl 

Iz. 17,10. na skálu sily své nez-ulas 
Jer. 31,34. na hřích jejich nez-u více 
Oz. 8,13. z-e na nepravost jejich 
Žid. 10,17. nikoli nez-u více

Zpomínán.
Ž. 83, 5. tak aby ani z-o nebylo jména Izr.

Zpomínati.
Job 11,16. na vody, kt. pominuly, z. budeš 
ž. 6, 6. mrtvi nez-ají na tebe
— 25, 7. hříchů mladosti mé nez-ej
— 77, 4. na Boha z-al jsem a kormoutil se
— 79, 8. nez-ejž nám dřevních nepravostí
— 88, 6. ležící v hrobě, na něž nez-áš více 

lz. 43,25. na hříchy tvé nez-ám
Jer. 14,10. H. nyní z-á nepravost jejich 
Ez. 33,16. hříchové jeho nebudou mu z-áni 
2Tim. 1, 4. z-aje na tvé slzy 
Žid. 13, 7. z-ejte na vůdce své

Zpoura.
5 M. 17,12. jestliže by kdo v z-u se vydal
— 31,27. znám z-u tvou a zatvrdilost

Joz. 22,22. ne ze z-y proti H. jsme to učinili
1 Sam.15,23. z. j. hřích jako čarodějnictví 
Job 23, 2. což naříkáni mé za z-u jmino?
Ef. 2, 2. k t nyní dělá v synech z-y

Zpouzení.
2 Kr. 19,28. tvé z. přišlo v uši mé; Iz. 37, 29.

Zpouzeti se.
2 Par. 26,19. když se z-el na kněži UziáŠ 
ž. 37, 8. zanech prchlivosti, nez-ej se tak

Př. 19, 3. proti H. z-í se srdce jeho 
Mk. 14, 5. z-eli se na ni
1 Kor. 13, 5. láska nez-i se

Zpozdilý.
2 M. 4,10. z-ých úst a neohbitého jazyku jsem
— 6,12. já jsem z. v řeči; 30.

Př. 14,29. z. k hněvu hojně má rozumu
— 15,18. z. k hněvu upokojuje svádu
— 16,32. lepší j. z. k hněvu než silný rek 

Iz. 29, 9. jak z-í jste, ježto byste se měli 
Luk. 24,25. ó z-í srdcem k věření všemu 
Jak. 1,19. z. k mluvení, z. k hněvu

Zpozdilejší.
Job 12, 3. aniž jsem z. než vy; 13, 2.

Zpráva.
1 M. 43, 7. dali jsme mu z-u na ta slova 
Job 13,17. z-u mou pusťte v uši své 
Ž. 19, 5. po vší zemi rozchází se z. jejich 
Dan. 7,19. žádostiv jsem byl z-y o šelmě 
Sk. 21,21. mají z-u, že bys vedl od zákona
— 26, 1. Pavel tuto z-u dával

1 Petr 3,15. kdož by od vás požádal z-y z naděje

Zprobíjeti.
Ž. 22,17. z-eli ruce mé i nohy mé

Zpronevěření.
Ez. 39,24. podlé z. se jejich učinil jsem 
Mich. 1, 5. kdo j. příčina z. Jákobova?
— 3, 8. abych oznámil Jákobovi z. j«ho

Zpronevěřilý.
Iz. 46, 8. připusťte to, ó z-í, k srdci!
Jer. 3, 8. z-á sestra, dcera Judská; 10. 11.
— 9, 2. všickni jsou zběř z-ých

Zpronevěřiti se.
5 M. 32, 5. pokolení zavilé z-ilo se Bohu 
Soud. 9,23. z-ili se muži SíchemŠtí Abimel. 
Neh. 1, 7. z-ili jsme se tobě 
Iz. 59,13. že jsme se z-ili a lhali H.
— 66,24. těla lidí těch, kt. se mi z-ili 

Jer. 5,11. velice z-ili se mi dům Izraelský
— 12, 1. mají pokoj, k t se pyšně z-ili 

Pláč 3, 42. myť jsme se z-ili
Ez. 20, 38. jenž se mi z-ili, vymísím z vás 
Oz. 5, 7. Hospodinu se z-ili
— 6, 7. se mi z-ili; 7, 13. Ez. 20, 38.

Zpronevěřovati se.
Jer. 33, 8. nepravosti, jimiž z-ali se mně 
Ez. 2, 3. oni i otcové jejich z-ali se mi

Zprostiti.
Sk. 2,24. jehož Bůh vzkřísil, z-iv bolesti smrti 

Zproštěn.
Iz. 33, 24. lid osedlý v něm z. bude nepravosti 
Mk. 5,34. buď z-a od trápeni svého
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Luk. 12,58. přičiň se o to, abys byl z. od něho
— 13,12. ženo, z-a jsi od nemoci své

Zprotivit! se.
Zprotivili se:
Králové Chedorlaomerovi, 1 M. 14, 4.
Zamři Elovi, 1 Kr. 16, 9.
Ezechiáš králi Assyrskému, 2 Kr. 18, 7.
Joakim Nabuchodon., 2 Kr. 24, 1.
Sedechiáš kráU Babyl., 2 Kr. 24, 20. Jer. 52, 3. 
Jeroboám Roboámovi, 2 Par. 13, 6. <1 Kr. 11,26.) 
Lebno Judovi, 2 Par. 21, 10.
Jannes a Jambres Mojžíšovi, 2 Tim. 3, 8.
Neh. 6, 6. ty a Židé myslíte se z.
Ez. 20,38. ty, jenž se mi z-ili, vymísím 
Žid. 12, 4. ještě jste se až do krve nez-ili

Zprovoditi. Viz: Sprovoditi. 
Zprubovaný.

Ž. 12, 7. jako stříbro sedmkrát z-é
— 119,140. z-áť j. řeč tvá dokonale 

Zj. 3,18. zlata ohněm z-ého

Zprubovati.
Ž. 17, 3. ohněm jsi mne z-al
— 26, 2. z-ujž mne, H., a zkus mne
— 66,10. nebo jsi nás z-al, ó Bože 

Zach. 13, 9. z-uji je, jako bývá zlato
1 Kor. 3,13. jednohokaždého dílo oheň z-uje

Zprýštění.
3M. 13,28. z. od spáleniny j.

Zprzniti.
3M. 20, 3. tak z-il svatyni mou
— 22, 9. aby nezemřeli, proto že je z-ili 

Job 9,31. že se ode mne z-i i to roucho mé 
ftim. 1,24. aby z-ili těla svá vespolek

Zpřetínati.
Ž. 129, 4. H. z-al postranky bezbožných

Zpřevracet!.
Ž. 46, 3. byť z-ely se hory do prostř. moře 
Jan 2,15. penězoměncům stoly z-el

Zpřímiti (se).
Kaz. 1,15. což křivého j., nemůže se z.
— 7,13. kdo může z. to, což on zkřivil?

Iz. 45, 2. před tebou půjdu a cesty křivé z-ím
— 13. všecky cesty jeho z-ím 

Luk. 13,11. žena nijakž se nemohla z.

Zpumě.
Iz. 3, 5. z. se postaví dítě proti starci

Zpumý.
5M. 21,18. měl-li by kdo syna z-ého; 20.
— 31,27. z-í jste bývali H.

Ž. 66, 7. z-i nebudou miti zniku
— 68, 7. z-í bydliti musejí v zemi vyprahlé

Ž. 78, 8. aby nebývali pokolení z-é
Př. 15, 1. řeč z-á vzbuzuje prchlivost
— 17,11. z. toliko zlého hledá

Iz. 1,20. pakli z-í, od meči sežráni budete
— 23. knížata tvá z-á; Oz. 9, 15.
— 30, 1. běda synům z-ým; Jer. 3, 14. 22.

Ez. 2, 3.
— 9. lid tento z. j.
— 63,10. ale oni z-í byli a zarmucovali
— 65, 2. rozprostíral ruce k lidu z-ému 

Jer. 3, 6. z-á dcera Izraelská; 8. 11. 12.
— 5,23. má srdce zarputilé a z-é
— 31,22. dokudž se toulati bud., ó dcero z-á?
— 50,21. proti té zemi z-ých táhni 

Pláč 3,42. z-í jsme byli
Ez. 2, 5. dům z. jsou; 6. 8.3,9.26.12,9. 44,6.
— 6. neboj se jich, že z-í jsou proti tobě 

Oz. 9,15. všecka knížata jejich jsou z-á

Způsob. Způsoba.
3 M. 13,25. jestliže z. (rány) j. hlubší; 30.32. 
Joz. 23,14. odcházím podlé z-u lidi; 1 Kr. 2,2.
1 Sam.28,14. jaký j. z. jeho? 2 Kr. 1, 7.
2 Par. 24,13. přivedli dům Boži k z-u jeho 
Ž. 49,15. z. oněchno aby zvetšel
— 69,23. budiž jim pokojný z. jejich 

Př. 22, 6. mladého podlé z-u cesty jeho
Iz. 52,14. zohaven j. z. jeho nad syny lidské 
Ez. 16,55. navrátíte se k prvnímu z-u svému
— 43,11. z. domu i formu atd. v znám. jim uv. 

Joel 2, 4. z. jeho bude jako z. koni
Mat. 16, 3. z. nebe rozsouditi umíte
Mk. 16,12. ukázal se v jiné z-ě
Luk. 3,22. sestoupil Duch sv. v tělesné z-ě
— 12,56. z. země i nebe umíte souditi 

Řím. 6,17. uposlechli jste z-u učeni toho
1 Kor. 7,31. pomíjí z. tohoto světa
Gal. 2,14. proč pohany k židovsk. z-u nutíš 
Fil. 1,18. jakýmkoli z-em Kr. se zvěstuje
— 2, 6. kt. jsa v z-u Božím
— 7. z. služebníka přijav
— 8. v z-u nalezen jako člověk

Kol. 2,23. v z-u té nábožnosti a v pokoře
2 Tim. 3, 5. majíce z. pobožnosti
— 10. ty jsi došel z-u života mého 

Žid. 1, 1. rozličnými z-y mluvíval Bůh

Způsobený.
2 Kor. 3, 3. list Kristův z. skrze přisluhov. 
Gal. 3,19. z. skrze anděly v ruce prostř.

Způsobiti.
1 M. 24,14. ta, kt. jsi z-il Izákovi
— 44. kt. z-il H. synu pána mého
— 27,20. H. Bůh tvůj z-il to
— 31, 1. z-il sobě všecku tu slávu 

2M. 14,13. spaseni H., kt. vám z-i dnes 
5M. 8,17. moc má z-ila mi toto zboží
2 Sam.17,14. H. to z-il, aby zrušena byla rada 
Ž. 4, 9. z-iš mi bydlení bezpečné
■ — 111, 4. památku z-il předivnými skutky
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Iz. 43,19. nadto z-ím na poušti cestu
— 45, 8. já Hospodin z-ím to
— 60,22. já H. brzo z-ím to

Jer. 4,18. skutkové tvoji to z-ili tobě
— 16, 9. z-ím, aby nebývalo hlasu radosti
— 31, 2. abych odpočinuti z-il Izraelovi
— 33, 9. pokojem, kt. já jim z-im
— 42,12. z-ím vám milost

Ez. 34,25. z-im, že přestane zvěř zlá na zemi 
Sof. 3, 9. tehdáž z-ím národům rty čisté 
Ag. 2,10. na tomto místě z-im pokoj 
Zach. 10, 1. z-í H. pršku, a dá vám déšť
1 Kor. 10,13. z-íť s pokušením i vysvobození
— 12,24. Bůh tak z-il tělo

2 Kor. 5, 5. kdož nás k tomu z-il, Búhť j.
2 Tim. 4,14. Alexander mnoho mi zlého z-il 
Žid. 10, 5. tělo jsi hii z-il
— 20. cestou novou, kt. nám z-il

2 Petr 1,11. hojné z-eno vám bude vjití k věčn.
Způsobný.

1 M. 14,14. z-ých k boji služebníků 318
4 M. 4,23. kt. by z-í jsouce k boji; 3l, 5. 32,27. 
—. 30. všecky, kt. z-í k boji; 35. 39. 43.

1 Par. 26, 8. každý muž udatný a z. k službě 
Est. 2, 9. sedm panen z-ých z domu králov. 
Luk. 9,62. není z. ku království Božímu
2 Kor. 2,16. k tomu kdo j. z.?
2 Tim. 1, 7. (dal nám Bůh ducha) mysli z-é
— 2, 2. kt. by z-í byli i jiné učiti

Žid. 5,14. smysly z-é k rozeznání dobrého
— 13,21. učiniž vás z-é k činění vůle své

Způsobovati.
Př. 26,28. člověk ústy úlisnými z-u je pád 
Ab. 3,19. na vysokých místech cestu mi z-je 
Luk. 22,29. jáť vám z-uji království
2 Kor. 7,10. zármutek světa smrt z-uje

Zpustlý.
Ez. 6,14. učiním zemi tuto z-ou

Zpustnouti.
3 M. 26, 31. učiním, aby z-ly svatyně vaše 
Iz. 1, 7. země vaše z-la
— 5, 9. domové mnozí z-ou
— 6,11. dokudž země docela nez-e
— 27,10. město hrazené z-e 

Pláč 1, 4. všecky brány jeho z-ly 
Ez. 6, 4. z-ou oltářové vaši
— 6. výsosti z-ou, z-ou i oltářové
— 19, 7. z-la země od hlasu řvaní jeho 

Joel 1,10. z-lo pole, kvílí žerné
— 17. z-ly stodoly

Am. 7, 9. svatyně Izraelovy z-ou
Sof. 2, 4. AŠkalon z-e
— 3, 6. z-li zámkové jejich

z-la města jejich
Zj. 18,19. jedné hodiny z-lo (město)

Zpuštěn.
Neh. 2, 3. město to z-o j.

Iz. 23,14. kvělte lodí! z-a j. pevnost vaše 
Ez. 26, 2. naplněn budu, kdyžtě z-o 
Mich. 2, 4. docela z-i jsme

Zpuštění.
2 Par. 29, 8. vydal je v posmýkáni, z.; 30, 7.
Ž. 40,16. přijdiž na ně s. za to
— 73,19. aj, jakž přicházejí na s.

Př. 1,27. jako hrozné z., čehož se bojíte
— 3,25. nelekneš se ani z. bezbožníků 

Iz. 5, 5. odejmu plot její a přijde na s.
— 10, 3. což učiníte v den z.
— 13, 6. z. od Všemohoucího přijde
— 47,11. přijde na tě pojednou hrozné z.
— 51,19. toto dvé tě potkalo: Z. a setřeni
— 59, 7. z. j. na cestách jejich

Jer. 51, 41. jakž by přijíti mohl na s. Babylon 
Pláč 3, 47. z. a setření potkalo nás 
Dan. 8,13. převrácenost na z. přivodíci
— 9,18. viz z. naše i města
— 27. na popléněné vylito bude z.
— 11,31. ohavnost z.; Mat. 24, 15.

Oz. 7,13. z. na ně, proto že se mi zpronevěř. 
Mich. 6,16. abych tě vydal v z.
Sof. 1,15. den z. a to hrozného 
Zach. 7,14. přivedli zemi žádoucí na s.
Mat. 24,15. když uzříte ohavnost z.

Zpuštěný.
Neh. 2,17. vy vidíte Jeruzalém z.
Iz. 49, 8. dědictví z-á
— 61, 4. obnoví města z-á

Ez. 36,35. země tato z-á j. jako Eden 
Am. 9,14. vystavějí města z-á

Zpytatel.
Sk. 1,24. ty, Pane, všech srdci z-i
— 15, 8. Bůh, z. srdce,, svědectví jim vydal 

Řím. 8,27. ten, kt. j. z. srdcí, zná smysl ducha 
Zj. 2,23. žeť jsem já z. ledví i srdce

Zpytování.
Job 8, 8. nastroj se k z. otců jejich 
Př. 25,27. z. slávy jejich není slavné

Zpytovati.
1 Par. 28, 9. všecka srdce z-uje H.
— 29,17. známť, že ty z-uješ srdce 

ž. 27, 4. abych z-al v chrámě jeho
— 77, 7. z-al to duch můj, pravě 
—. 119,94. přikázaní tvá z-uji

Př. 16, 2. kt. z-uje duchy, H. j.; 21, 2.
— 24,12. zdaliž ten, jež z-uje srdce, neroz.
— 25, 2. sláva králů z. věc

Jer. 17,10. já H., kt. z-uji srdce a zkušuji 1. 
Pláč 3,40. z-ujme raději a ohled, cest našich 
Dan. 12, 4. mnoziť budou pilně z.
1 Kor. 2,10. Duch z-uje všecky věci

Zrada.
2 Kr. 9,23. Joram řekl: Z., Ochoziáši!
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Zrádce.
Mat. 27, 3. Jídáš z.; Luk. 6, 16. Jan 18, 2. 5. 
Mk. 14, 44. z. jeho jim dal znamení 
Luk. 22,21. ruka z. mého se mnou 
Jan 13,11. věděl o z-i svém, protož řekl 
Sk. 7, 52. jehož vy nyní z-i a vražedlníci j.
2 Tim. 3, 4. nastanou lidé z-i

Zraditi.
Mat. 10, 4. Jidáš, kt. i z-il ho; Mk. 3, 19. 14, 

10. Jan 6, 71. 12, 4. 13, 2.
— 26,15. já vám ho z-ím
— 21. jeden z vás mne z-í; Mk. 14, 18.

Jan 13, 21.
— 23. kdo omáčívá se mnou, ten mne z-í
— 27, 4. zhřešil jsem, z-iv krev nevinnou 

Mk. 14,18. mne z-i, kt. ji se mnou
Luk. 22, 6. aby ho jim z-il bez zástupu 
Jan 6,64. věděl Ježíš, kdo by ho měl z.
— 21,20. a byl řekl: kdo j. ten, kt. tě z-í?

Zrádně.
1 Kr. 2, 5. zmazal krví z. vylitou pás rytířský 
Abd. 7. náchlebníci tvoji udělájíť ránu z.

Zradovati se.
Mat. 2,10. z-ali se radosti velmi velikou
Mk. 14,11. z-ali se a slíbili peníze dáti
Luk. 23, 8. Heródes, uzřev Ježíše, z-al se
Jan 20,20. z-ali se učedlníci, vidouce Pána
Fil. 4,10. z-al jsem se v Pánu velice
2 Jan 4. z-al jsem se velmi, že jsem nalezl
3 Jan 3. z-alť jsem se velice, když bratří

Zrak.
2. 88,10. z. můj hyne trápením
Př. 15, 30. což se z-u naskýtá, obveseluje
Luk. 7,21. slepým mnohým z. dal

Zraněn.
2 Sam. 1,19. na výsostech tvých z-i
Iz. 53, 8. z. pro přestoupení lidu mého

Zraněný.
Job 24,12. duše z-ých volají, Bůh pak
2. 69,27. o bolesti z-ých tvých rozmlouvají
Iz. 14,19. jako roucho ukrutně z-ých
Jer. 51,52. stonati bude z.; Ez. 26, 15.
Pláč 2,12. (nemluvňátka) jako z. svírají se
Ez. 28,23. padati budou z-i
Sk. 19,16. tak že z-í vyběhli z domu toho

ZraňitL
2. 18,39. tak jsem je z-il, že nemohli povstati 
Luk. 10,30. obloupivše jej a z-ivše, odešli 
—> 20,12. oni i toho z-ivše, vystrčili

Zráti.
Iz. 27,11. když počne z. žeň jeho

Zrazen.
Mat. 26, 2. Syn člověka z. bude

Mat. 26,24. skrze něhož Syn č. z.; Mk. 14, 21. 
1 Kor. 11,23. v tu noc, v k t z. j., vzal chléb

Zrazovali.
Mat. 24,10. vespolek se budou z.
— 26,25. Jidáš, kt. ho z-al, dí: Zdali já
— 46. přiblížil se ten, kt. mne z-uje
— 48. ten, kt. jej z-al, dal jim znamení 

Mk. 14, 41. Syna člověka z-ují v ruce hříšných;
Mat. 26, 45.

— 42. kt. mne z-uje, blízkoť j.
Luk. 21,16. budete z-áni i od rodičů
— 22,22. běda tomu, kt. ho z-uje
— 48. políbením Syna člověka z-uješ?

Zrcadlo.
2M. 38, 8. podstavek měděný ze z-el žen 
Job 37,17. nebesa, k z-u slitému podobná 
Iz. 3,23. odejme Pán z-a i čechlíky
1 Kor. 13,12. nyní vidíme v z-e a skrze podob.
2 Kor. 3,18. slávu Páně jako v z-e spatřujíce 
Jak. 1,23. spatřujícímu obličej svůj v z-e

Zrní.
3 M. 19,10. z. vinice své nebudeš sbirati
5M. 32, 32. hroznové jedovatí z. hořkosti plné

Zrnko.
4M. 6, 4. od z-a až do šupiny 

Zrno.
Mat 13,31. podobno j. království nebeské z-u 

hořčičnému; Mk. 4, 31. Luk. 13, 19.
— 17,20. víru jako z. hořčičné; Luk. 17, 6. 

Jan 12,24. z. pšeničné padna v zemi, neumře-li
1 Kor. 15,37. rozsíváš holé z.

Zrodilý.
2M. 12,49. jednostejné právo tu z-ému 
Ez. 47,22. jako tu z-í mezi syny Izraelskými

Zroditi se.
1 M. 6, 1. dcery se jim z-ily
2. 78, 6. synové, kt. se z. měli
Mat. 19,12. panicové, kt. se tak z živ. matky z-li
Jan 3, 7. musíte se znovu z.
Sk. 2, 8. jazyk, v kt. jsme se z-ili

Zrostlina.
2. 65,11. z-ám jejím požehnáni dáváš 
Iz. 61,11. jakož země vydává z-u svou

Zrostlý.
Luk. 8, 7. spolu z-é trní udusilo je

Zrotiti se. Viz: Srotiti se. 
Zrozen.

1 Par. 7,21. muži Gát, kt. z-i byli v zemi té
1 Petr 1,23. znovu z-i jsouce

Zrozený.
2 M. 12,19. příchozí jako z. v zemi
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3 M. 16,29. ani doma z., ani; 17, 15. 4 M. 15, 30. 
Joz. 8,33. tak cizí jako doma z.
1 Petr 2, 2. jakožto nyní z-á nemluvňátka

Zrozrážeti.
2 Par. 25,12. tak že se všickni z-eli 
Oz. 13,16. dítky jejich z-íny budou

Zroztínati.
1 M. 15,10. Abram z-al je na poly
2 Kr. 8,12. těhotné jejich z-áŠ; Oz. 13, 16.

Zrůst.
1 M. 28, 3. požehnejž tobě a dejžť z.
— 41,52. dal mi Bůh z. v zemi trápení mého 

3M. 26, 9. dám vám z., a rozmnožím vás
Iz. 44,14. déšť jej k zrostu přivozuje 
Jon. 4,10. aniž si ho k z-u přivedl
1 Kor. 3, 6. jáť jsem štípil, ale Bůh dal z.

7. Bůh, kt. z. dává 
Ef. 4,16. z., jakž na tělo přísluší, béře 
Kol. 2,19. všecko tělo roste Božím z-em

Zrušti.
2 Sam.23, 7. spálí je tu, kdež zrostlo
1 Kr. 12, 8. radil se s mládenci, kt. s ním 

zrostli; 10. 2 Par. 10, 10.
Ezd. 4,-22. ať skrze to nezroste něco zlého 
Př. 27,25. když zroste tráva, ať se shromažď. 
Iz. 27, 6. zkvetne a zroste Izrael
— 37,30. budete jisti, co samo od sebe zroste 

Jer. 5,27. protož zrostli a zbohatli
— 33,15. aby zrostl Dav. výstřelek sprav.

Ez. 16, 7. vlasy tvé zrostly
Dan. 4,30. až na něm vlasi zrostli jako peří
— 8, 3. ten vyšší roh zrostl posléze

Mat. 13, 7. i zrostlo trní a udusilo je; Mk. 4, 7.
— 32. zrno hořčičné, když zroste, větší j. 

1 Kor. 15,37. ne to tělo, kt. potom zroste

Zrušen.
Est. 8, 5. aby byli z-i listové ti a úkladové
Iz. 28,18. z-a bude smlouva vaše se smrtí
Dan. 6,26. království jeho nebude z-o
Jan 10,35. nemůže z-o býti Písmo
ftím. 4,14. zmařena víra a z-o j. to zaslíbení

Zrušiti.
1 M. 17,14. smlouvu mou z-il
3 M. 26,15. jestli z-ili byste smlouvu mou
— 44. abych měl z. smlouvu svou 

4M. 30, 3. by slib učinil, nez-í slova
5 M. 31,16. lid tento z-í smlouvu mou; 20. 
Soud. 2, 1. nez-ím smlouvy své s vámi
2 Sam.15,31. z-š, ó H., radu Achitofelovu; 34.
1 Kr. 15,19. zruš smi. svou s Bázou; 2 Par. 16,3. 
Ezd. 6,11. kdož by koli z-il přikázaní toto 
Job 34,31. mluveno býti má: Ponesuť; nez-ím
— 40, 3. zdaliž i soud můj z. chceš?

2. 44,18. aniž jsme z-ili smlouvy tvé

Ž. 55,21. z-il smlouvu; Ez. 16, 59. 17, 18.
— 119,126. z-ili zákon tvůj

Iz. 14,27. H. usoudil, kdo to z-i?
— 33, 8. z-il příměří

Jer. 11,10. z-ili smlouvu mou
Zach. 11,10. z-iv smlouvu svou, kt. jsem učinil
— 14. z-iv bratrství mezi Judou a Izr. 

Mal. 2, 8. z-ili jste smlouvu Levítskou 
Mat. 5,19. z-il-li by kdo jedno z přikázaní 
Jan 2,19. z-šte chrám tento, a ve 3 dnech
1 Tim. 5,12. hodné potupení, že první víru z-ily

Zrýti.
Ž. 80,14. vepř divoký zryl ji 

Zřejmě.
Ž. 6,11. nechažť se předěsí z. nepřátelé moji

Zřejmý.
ž. 90,16. budiž z-é při služ. tvých dílo tvé 
Ez. 23,29. bude z-á nahota smilství tvého

Zřetelně.
2 M. 3, 7. z. viděl jsem trápení lidu mého 
5 M. 27, 8. napíšeš slova zákona dobře a z. 
Sk. 10, 3. viděl u vidění z.

Zřetel.
Iz. 45,22. obraťtež z. ke mně, abyste spaseny 
Zach. 9, 1. k H. z. člověka i všech pokolení
— 12,10. obrátí z. ke mně, kt. jsou bodli

Zřezati se.
Jer. 16, 6. aniž se z-ží pro ně

Zříditi.
2 M. 40,23. z-il na něm spořádání chlebů
4 M. 4,19. Aron z-í je ku práci a břemenu 
2Kr. 20, 1. zřeď dům svůj, nebo umřeš;

Iz. 38, 1.
— 21, 6. z-il zaklínače a čarodějníky 

Sk. 14,23. z-ivše jim starší po církvech 
Tit. 1, 5. jakož i já při tobě jsem z-il

Zřídlo.
1 Kr. 7,31. z. jeho zhloubí lokte

Zřítelnice oka, očí.
5 M. 32,10. H. ostříhal Jákoba jako z. oka sv. 
ž. 17, 8. ostříhej mne jako z. oka
Př. 7, 2. ostříhej naučení mého jako z. oči 
Pláč 2,18. aniž se spokojuj z. oka tvého 
Zach. 2, 8. dotýká se z. oka mého

Zřízení.
Jer. 31, 35. kt. dává z. měsíce a hvězd 
íUm. 13, 2. Božímu z. se protiví 
1 Tim. 1, 1. P. apoštol, podlé z. Boha Spas.
1 Petr 2,13. poddáni všel. lidskému z.
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Zřízený.
Sk. 10,41. svědkům prvé k tomu z-ým 
ftím. 13, 1. vrchnosti od Boha z-é jsou

Zsiliti se. Viz: Sesiliti se. 
Zsinalost.

1 M. 4,23. že jsem zabil mládence k z-i své 
Iz. 1, 6. jen rána a z. a zbiti zahnojené
— 53, 5. z-i jeho lékařství nám způsobeno 

Jer. 30, 6. obrácené vŠechněch obličeje v z.
1 Petr 2,24. jehož z-í uzdraveni jste

Zsmraditi se. Zstrasiti se. 
Viz: Zesmraditi se. Zestrašiti se. 

Zstáří.
4M. 3,15. z. jednoho měsíce

Zšíří.
Oltář, 2 M. 27, 1, 38, 1 
náprsník, 2 M. 39, 9.
Ogovo lúže, 5 M. 3, 11. 
dům, 1 Kr. 6, 2.

Ztáhnouti.
Jan 21,18. když se sestaráš, z-eš ruce své

Viz: Vztdhnouti.

Ztěžovati. Viz: Stěžovati. 

Ztížiti.
2M. 8,32. Farao z-il srdce své
1 Sam. 5, 6. z-ena ruka H. nad Azotskými
1 Kr. 12, 4. otec tvůj z-il jho naše; 2 Par. 10,4.

ZťLačený.
3M. 22,24. z-ého nebudete obětovati H.

Ztlouci.
2M. 9,25. z-ly kroupy po vši zemi Egyptské 
5M. 12, 3. obrazy jejich z-te 
2Kr. 18, 4. z-kl hada měděného

Ztloustí.
lK r . 7,26. moře slité z. na dlaň; 2 Par. 4, 5. 
Ez. 40,43. kotliska z. na jednu dlaň

Ztlucený.
3 M. 16,12. plné hrsti vonných věcí z-ých
— 22,24. z-ého nebudete obětovati H.

5M. 23, 1. kdož by měl z-é lůno

ZtonoutL
Mat 8,32. vepři z-uti; Mk. 5, 13. Luk. 8, 33. 
2id. 11,29. Egyptští z-uli

Ztopen.
2M. 15, 4. z-i jsou v moři Rudém

Ztraceni.
Kaz. 3, 6. čas hledáni a čas z.
Mich. 2,10. ztratí vás z-im jistým

Ztracený.
2M. 22, 9. nesnáz pro všelikou věc z-ou 
3M. 6, 3. nalezna z-ou věc, zapřel by 
5M. 22, 3. s věcí z-ou bratra svého 
ž. 119,176. bloudím jako ovce z-á

Ztrápený.
Ž. 22,25. ani se odvrací od trápení z-ého
— 25,16. jsem opuštěný a z.
— 35,10. vytrhuješ z-ého z moci
— 69,30. z. jsem a bolestí sevřený
— 88,16. z. jsem, jako hned maje umři ti
— 116,10. ačkoli jsem byl velmi z.
— 119,107. z-ýť jsem přenáramně 

Iz. 51,21. slyš toto, z-á a opilá
— 58,10. z-ou duši nasytiš-li

Mk. 1,34. uzdravoval mnohé z-é neduhy
2 Petr 2, 7. Lota z-ého vytrhl

Ztrápiti.
ž. 102,24. z-ilť na cestě silu mou 
Iz. 53, 4. že jest raněn od Boha i z-en
— 7. pokutován jest i z-en

Ztráta.
Mat. 26, 8. k čemu j. z. tato? Mk. 14, 4.

Ztratiti.
Soud. 18,25. jináČ z-iš duši svou 
Jer. 9,19. stydíme se, že jsme z-ili zemi 
Mat. 10,39. kdo nalezne duši svou, z-íť ji 

kdo by z-il duši svou pro mne;
16, 25. Mk. 8, 35. Luk. 9, 24.
17, 33. Jan 12, 25.

— 42. ne-iť odplaty své
Luk. 9,24. kdož z-í duši svou pro mne
— 25. kdyby sám sebe z-il
— 15, 4. z-il by jednu z nich (ovci)
—  8. z-ila by jeden groš
— 9. groš, kt. jsem byla z-ila 

Jan 6, 39. abych ničeho toho nez-il
— 18, 9. z těch nez-il jsem žádného 

Fil. 3, 8. pro nějž jsem to všecko z-il
2 Jan 8. hleďtež sebe, abychom nez-ili

Ztratiti se.
1 Sam. 9, 3. byly se z-ily oslice Cis; 20.
1 Kr. 20, 39. jestliže se z-í, život tvůj za jeho 
Iz. 19, 7. což se seje při potoku, z-í se

Ztrestání.
2. 149, 7. k z. národů

Ztrestán.
Jer. 31,18. z. byl jako telátko neupřáhané 
Zach. 10, 2. z-i jsou, že nebylo pastýře
1 Tim. 1,20. aby s-i jsouce, učili se nerouhati 
Juda 9. řekl: Z-ciž tě Pán

Ztrhati se.
5M. 29, 5. obuv vaše nez-ala se 
2. 124, 7. osidlo se z-alo, i vynikli jsme 
Jan 21,11. neztrhala se síť
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Ztrnouti.
3M. 26,32. tak že z-ou nad ní nepřátelé
2. 6, 3. uzdrav mne H., nebo z-uly kosti mé
Iz. 21, 3. s-ul jsem, vida to
Ez. 28,19. kdož tě znali, ž-ou nad tebou

Ztrautí.
Zach. 12, 4. raním všelikého koně s-ím

Ztroskotání.
Př. 15, 4. převrácenost z něho z. od větru

Ztroskotati.
2M. 23,24. obrazy jejich na kusy s-ceš 
5M. 12, 3. rytiny bohů jejich s-ejte
2 Par. 34, 7. rytiny s-al na kusy 
Ez. 6, 4. z-áni budou sluneční obrazové

Ztřískán.
Zj. 2,27. jako nádoba hrnčířova s-i budou

Ztučněti.
5M. 31, 20. nasytí se a z-i
— 32,15. Izrael z-ěv, zpíčil se 

Mat. 13,15. z-ělo srdce lidu tohoto

Ztuha.
2. 118,13. velmi jsi z. na mne dotíral 

Ztupen.
2 Kor. 3,14. z-i jsou smyslové jejich

Ztupený.
Iz. 28, 1. běda z-ým od vína

Ztupiti.
2. 89, 44. z-ils i ostří meče jeho

Ztužiti.
2 Sam.ll, 25. z-ž boj svůj proti městu

Zub.
1 M. 49,12. z-ů bělejších nad mléko
2 M. 21,24. z. za z.; 3 M. 24, 20. 5 M. 19, 21.

Mat. 5, 38.
— 27. pakli by z. služebníku vyrazil 

5M. 32,24. z-y šelem pošli na ně
Job 4,10. z-ové lvíčat setříni bývají
— 13,14. trhati maso své z-y svými
— 16, 9. škřipě na mne zuby svými
— 19,20. kůže při z-ích mých toliko v cele
— 29,17. ze zubů jeho vyrážel jsem loupež
— 41, 5. okolo z-ú jeho j. hrůza 

Ž. 3, 8. z-y bezbožníků zvyrážel
— 57, 5. jejichž z-ové kopí a střely
— 58, 7. potři jim z-y v ústech jejich
— 112,10. z-y svými škřipě ti bude 

Př. 10,26. jako ocet z-ům
— 25,19. z. vylomený j. doufáni v převrác.
— 30,14. pokolení, jehož z-ové jsou mečové

Pis. 4, 2. z-ové podobni stádu ovcí; 6, 5.
Iz. 41,15. jako smyk se z-y po obou stranách
Jer. 31,29. z-ové synů laskominy; Ez. 18, 2.
— 30. laskominy miti budou z-ové jeho 

Am. 4, 6. dal jsem vám čistotu z-ů
Zach. 9, 7. odejmu ohavnosti jeho od z-ú jeho
Mk. 9,18. Škřipi z-ami svými
Sk. 7,54. škřipěli z-y na něho
Zj. 9, 8. z-ové jejich jako lvů

Zúmyslně.
Dan. 3,14. z-li bohů mých nectíte?

Zúmyslný.
2. 19,14. od z-ých zdržuj služebníka svého 
Oz. 6, 9. z-ou nešlechetnost páši

Zúplna*
Iz. 47, 9. všecko z. přijde na tě

Zur.
1 Par. 8, 30. Z. (syn Gabaon); 9, 36.

Zurážeti se.
Jer. 6,21. z-ejí se o ně otcové i synové

Zuření.
Job 18, 4. hubíš život svůj z-ím svým 
Kaz. 5,17. jídal s mnohým z-ím

Zuřivost.
5M. 29,20. rozpálí se z. jeho proti takovému
1 Kr. 14,22. k z-i ho popudili hříchy svými 
2. 76,11. ostatek z-i skrotiš
— 78,38. nevzbuzoval vší z-i své
— 49. poslal rozpálení, z. i souženi
— 85, 6. protáhneš z. svou od národu do

pronárodu?
— 90,11. ježto by ostýchal se z-i tvé?

Iz. 13, 9. den H. přichází, z. a rozpáleni 
Ez. 8, 3. stolice modly, k z-i popouzející 
Mich. 7, 9. z. Hospodinu ponesu 
Řím. 11,22. viz dobrotivost i z. Boží

Zuřivý.
4M. 18, 5. ať nepřichází více z-á prchlivost
2 Sam.22,16. pro z-é káráni H-ovo
2. 34,17. z. obličej H. proti těm, kt. zlé 
Př. 6,34. z. j. hněv muže a neodpouštiť 
Kaz. 7, 3. z-á tvář polepšuje srdce 
Jer. 3,12. neoboří se tvář má z-á na vás 
Řím. 13, 4. mstitel z. nad tim, kdož zle čini

Zůstati.
1 M. 24,23. kdež bychom přes noc z-ali; 25.
— 27,12. z-nu u něho za podvodného
— 44,33. nechť z-ne služebník tv. místo pa

cholete
— 49,24. z-alo v síle lučiště Jozefovo

2 M. 8,31. že ani jedné žížaly nez-lo
3 M. 7,15. aniž co z-ne z něho do jitra
4 M. 10,26. nez-ne ani kopyta
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4 M. 16,29. z-ňte každý v svém v den 7.
— 24,14. starším řekl: Z-ňte tuto
— 29,34. z-lo-li by co masa posvěcení; 3 M. 7,

16. 17. 8, 32.
— 31,19. vy z-ňte vně za stany 7 dní 

5M. 27,26. kdož by nez-al v řečech zákona
— 28,62. z-ne vás maličko

Joz. 1,14. ženy a děti nechť z-ou v zemi;
5 M. 3, 19.

— 5, 1. aniž z-alo více v nich duše 
Soud. 4,16. že nez-lo ani jednoho; 2. 106, 11.
— 17,11. líbilo se Levitovi z. u muže toho

1 Sam.ll, 11. nez-lo ani dvou pospolu
2 Sam.15,19. navrať se a z-ň při králi
1 Kr. 19,10. z-al jsem já sám; 14. ftím. 11, 3.
2 Kr. 4,43. jisti budou a ještě z-ne; 44.
— 25,24. z-ňte v zemi a služte králi Babyl.

2 Par. 25,19. z-ň v domě svém
Job 2,11. na tom z-avše spolu, aby těšili jej
— 19, 4. při mně zůstane blud můj
— 20. kůže toliko v cele z-la
— 21, 32. k hrobu vyprovozen a tam z-ne 

2. 37,18. dědictví jejich na věky zůstane
— 51, 6. abys spravedlivý z-al v řečech 

Iz. 51, 6. spaseni mé na věky z-ne
— 8. spravedlnost má na věky z-ne 

Jer. 12, 1. spravedlivý z-neš, povedu-li odpor
— 21, 9. kdokoli z-ne v městě tomto, zahyne
— 31,32. já abych z. měl manželem jejich
— 42,10. jestli z-nete v zemi, vzdělám vás
— 17. nez-ne z nich žádného

Pláč 1, 1. město lidné, jakť j. samotné z-lo
Dan. 10, 8. nez-alo ve mně síly; 17.
— 12,13. z-eš v losu svém na skonání dnů 

Am. 5, 3. z kt. vycházelo 1000, z-ne 100
—- 7, 2. kdož z-ne Jákobovi? 5.

Mat. 11,23. byliť by (Sodom.) z-li až do dnes
Luk. 1,22. Zachariáš z-al němý
— 56. z-ala Maria s ní (Alžbětou)
— 2,43. z-lo dítě Ježíš v Jeruzalémě
— 9, 4. do kt-koli domu, tu z-aňte
— 19, 5. dnes v domu tvém musím z.
— 22,28. kt. jste v mých pok. se mnou z-li
— 24,29. z-ň s námi, nebo se připozdívá

i všel, aby s nimi z-al
Jan 1,32. viděl jsem Ducha, a z-al na něm
— 40. z-ali u něho ten den
— 6,12. sbeřte ty drobty, kt. z-ali
— 8,31. jestliže z-ete v řeči mé
— 14,16. Utěšitele, aby s vámi z-al na věky
— 15, 4. z-ňtež ve mně, a já ve vás

nésti ovoce, nez-ala-li by při kmenu 
takž ani vy, leč z-ete ve mně

— 6. nez-al-li by kdo ve mně
— 7. z-nete-li a slova má z-ou-liť
— 9. z-ňtež v milování mém; 10.
— 16. ovoce vaše aby z-alo

ftím. 6, 1. z-neme v hříchu, aby se milost
— 11, 5. ostatkové podlé vyvol, milosti z-li
— 23. nez-ou-li v nevěře, zase vštípeni

1 Kor. 3,14. z-ne-liť čí dílo, vezme odplatu
— 7, 8. dobré j. jim z-li-li by tak jako já
— 11. z-niž nevdaná; (40.)

Gal. 2, 5. aby pravda evangelium z-ala u vás
1 Tim. 2,15. jestliže by z-ala u víře a v lásce
2 Tim. 4,20. Erastus z-al v Korintu 
2id. 8, 9. oni nez-li v té smlouvě mé
1 Jan 2,19. byť byli z nás, byli by z-li s námi
— 24. z-iž ve vás to, což jste slýchali

z-ne-liť ve vás to, což jste slýchali 
i vy v Synu i v Otci z-nete 

Zůstávající.
2. 19,10. bázeň H. z. na věky
— 22, 4. spravedlnost jeho z. na věky
— 111, 3. spravedlnost jeho z. na věky 

Jan 1,33. uzříš Ducha z-ího na něm
— 5, 38. slova jeho nemáte v sobě z-ího 

2id. 13,14. nemáme zde města z-ího
1 Petr 1,23. skrze živé slovo Boží a z. na věky 
1 Jan 3,15. nemá života věčného v sobě z-ího

Zůstávati.
1 M. 47,18. nez-ají nám kromě těla naše 
2M. 8,22. zemi Gesen, v níž lid můj z-á
— 9,28. propustím vás, aniž déle z. b.

3M. 12, 4. za 33 dní z. v očišťováni
— 5. 66. dní z. očištění od krve
— 23,42. v stáních z. budete (7 dní)

5 M. 3,11. lůže jeho železné ještě z-á
Joz. 2,11. aniž z-á v kom duše před tváří 

vaší
—- 13, 1. země z-á velmi mnoho k opanování

1 Sam. 5, 7. nechť nez-á truhla B. Izr. u nás
— 14, 2. Saul z-al na kraji pahrbku

1 Kr. 12,20. nez-alo při domu D. než pok. Ju-
dovo

2 Par. 31,10. nasyceni jsme a ještě z-á hojně 
Job 21,34. v odpovědech vašich nez-á než

faleš
2. 102,13. ty, H., na věky z-áš; 27. Pl. 5, 19.
— 112, 9. sprav, jeho z-á na věky; 2 Kor. 9,9. 

Kaz. 11, 3. na kt. místo padá dřevo, tu z-á 
Iz. 40, 8. slovo Boha našeho z-á na věky 
Ez. 24, 6. běda hrnci, v němž z-á připálenina 
Dan. 1,21. z-1 tu Daniel až do léta prvního
— 5,17. darové tvoji nechť z-a ji tobě
— 10,13. protož jsem z-1 tam při králích

Perských 
Jan 3,36. hněv Boží z-á na něm
— 6,27. pokrm, kt. z-á k životu věčnému
— 9,41. protož hřích váš z-á
— 12,34. že Kristus z-á na věky
— 15, 5. kdo z-á ve mně, a já v něm
— 11. aby radost má z-ala ve vás 

Sk. 2,42. z-ali v učení apoštolském
1 Kor. 7,20. každý v tom povoláni z-ej; 24.
— 13,13. nyní z-á víra, naděje, láska

Gal. 3> 10. kdož nez-á ve všem, což j. psáno 
Fil. 3,16. při jednostejném z-e jme pravidle 
Kol. 1,23. jestliže z-áte u víře založení
2 Tim. 2,13. pakliť jsme nevěrní, onť z-á věrný
— 3,14. ty z-ej v tom, čemužs se naučil
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Žid* 1,11. onať pominou, ty pak z-áš
— 4, 9. z-áť svátek lidu Božimu
— 7,24. tento poněvadž z-á na věky; 3.
— 10,26. nez-lo by již oběti za hříchy
— 13, 1. láska bratrská ať z-á

Jak. 1,25. v zákon svobody, a z-al by v něm 
1 Petr 1,25. ale slovo Páně z-á na věky
— 4, 2. po ten čas, což ho ještě z-á

1 Jan 2, 6. kdo praví, že v něm z-á
— 10. kdož miluje bratra, v světle z-á
— 27. jakž naučilo vás, tak v něm z-ejte
— 28. synáčkové z-ejtež v něm
— 3, 6. kdož v něm z-á, nehřeší
— 9. símě jeho v něm z-á
— 14. kdož nemiluje bratra, z-áť v smrti
— 17. kterak láska Boží z-á v něm?
— 24. kdož ostřihá přikázaní, v němť z-á

po tomť poznáváme, že z-á v nás
2 Jan 2. pro pravdu, kt. z-á v nás

kdož nez-á v učení Kristovu, nemá
— 9. kdož z-á v učení Kristovu

Zůstaven.
Mat. 24, 2. z. kámen na kameni; Luk. 21, 6. 

Zůstaviti.
5 M. 21,17. syna nemilé při prvorozenství, z-í 
Joel 2,14. nez-í-li po něm požehnáni

Zůstavovati.
Jan 14,27. pokoj z-uji vám

Zusťnuhovati.
2 Sam. 10, 4. z-al roucha jejich; 1 Par. 19, 4.

Zutínati.
Soud. 1, 6. z-ali mu palce
2 Sam. 4,12. z-ali jim ruce i nohy

Zuzanna.
Luk. 8, 3. Z. a jiné, kt. posluhovaly jemu

Zuzimský.
1 M. 14, 5. králové pobili Z-é v Cham

Zváti.
Mat. 22, 9. kt. koli naleznete, zovtež na svatbu 
Luk. 14,12. ať by snad i oni zase nez-li tebe

Zvávati.
Job 1, 4. z-ali své tři sestry, aby jedly a pily 

Zvázlý.
Ez. 29, 4. i ryby na Šupinách tvých z-é

ZváznontL
Ez. 29, 4. z-oU ryby řek tvých na tvých šupin.

Zvážen.
Job 6, 2. ó kdyby z-o bylo hořekováni mé 
Dan. 5,27. z. jsi na váze a nalezen lehký

Zvážiti.
Job 31, 6, nechť mne z-i na váze spravedln. 
Př. 4,26. z-ž stezku noh svých
— 5, 6. stezku života snad bys z. chtěl? 

Iz. 40,12. kdo z-il na váze hory?
Dan. 5,25. sčetl jsem, z-il a rozděluji

Zveleben.
2M. 15, 1. zpivati H-u, neboť j. slavně z*; 21.
— 6. pravice tvá, H-e, z-a je v síle 

2 Sam. 7,22. z. jsi H-e Bože
Př. 13,18. kdož ostříhá naučeni, z. bude 
Iz. 52,13. vznešen a z. bude velmi 
Ez. 38,23. tak z. a posvěcen budu

Zvelebení.
1 Par. 17,18. což ještě mluviti má David o z. 
Jer. 33, 9. toť mi bude k chvále a k z.

Zvelebiti (se),
1 M. 12, 2. z-ím jméno tvé
Joz. 4,14. v ten den z-il H. Jozue
2 Sam.22, 36. dobrotivost jeho z-ila mne; 2.18,36.
1 Par. 29,12. v ruce tvé j., kohož chceš z.
— 25. z-il Šalomouna náramně; 2 Par. 1,1. 

Ezd. 7,27. aby z-il dům H-ův
Est. 5,11. Vypravoval, čímž ho z-il král 
2. 138, 2. jsi z-il nade všecko jméno své 
Iz. 42,21. z-il jej zákonem a slavného Učinil 
Jer. 30,19. z-ím je a nebudou sníženi 
Dan. 2,48. král z-il Daniele
— 8,25. v srdci svém z-í sebe
— 11, 36. král ten se z-í nad každého boha

Zvelebo vati.
Joz. 3, 7. v tento den začnu tebe z.
2. 34, 4. z-ujtež se mnou Hospodina 
fiím. 3, 5. nepravost naše sprav. Boži z-uje 
Zj. 15, 4. kdož by nez-al jména tvého?

Zveličený.
Sk. 2,22. Ježíše, muže od Boha z-ého

Zveličiti.
Iz. 9, 3. rozmnožils národ, ale nez-ils veselé 
Ez. 16, 7. rozmnožena jsi a z-ena

Zvetšení.
Iz. 65,22. díla rukou svých do z. uživati b. 

Zvetšiti.
5M. 29, 5. nez-ela roucha vaše; Neh. 9, 21. 
Joz. 9,13. obuv naše z-ela pro dalekost 
2. 49,15. způsob oněchno aby z-el
— 102,27. všecky věci jako roucho z-ejí 

Iz. 50, 9. vškkni takoví jako roucho z-ejí
— 51, 6. země jako roucho z-í; 2id. 1, 11.

Zvěděti.
1 M. 9,24. Noé z-ěl, co mu učinil syn
— 24,21. aby z-ěl, zdařil-li H. cestu jeho
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1 M. 37,14. z-z, jak se mají bratří
2 M. 2, 4. aby z-ěla, co se s ním diti bude
— 6, 7. z-íť Eg., že já jsem H.; 14, 4. 18.
— 33, 5. slož okrasu svou a zvím, co učiniti

4 M. 22,19. abych z-ěl, co dále bude mluviti H. 
5M. 34, 6. žádný nez-ěl o jeho hrobu
Soud. 3, 2. aby aspoň z-ěli věkové synů Izr.
2 Sam. 3,25. aby z-ěl všecko, co ty činíš
Iz. 47,11. přijde na tě zpuštění, než zvíš
Jer. 16,21. z-iť, že jméno mé j. H.
— 50,24. vzat budeš, než zvíš

Ez. 6, 7. zvíte, že já jsem H.; 12, 20. 13, 23.
15, 7. 25, 5. 36, 11.

— 10. z-í, že já jsem H.; 14. 12, 15. 16.
26, 6. 29, 6. 9. 38, 23.

— 25, 7. tu zvíš, že já jsem H.
— 37,28. z-í národové, že jsem já H.; 39,7. 23.
— 39,22. zvíť dům Izraelský, že já jsem H. 

Dan. 2,30. myšlení srdce svého abys z-ěl 
Joel 3,17. zvíte, že já H. jsem Bohem vaším 
Jon. 1, 7. vržme losy, abychom z-ěli
Mat. 9,30. viztež, ať nižádný nezvi
— 10,26. by nemělo z-ino býti; Luk. 12, 2.
— 24,39. a nez-ěli, až přišla potopa

Mk. 6,38. když z-ěli, řekli: Pět a dvě rybě
— 15,45. z-ěv od centuriona, dal tělo Joz. 

Luk. 1, 4. abys z-ěl jistotu těch věcí
Jan 7,51. leč zví, co by činil?
— 13, 7. nevíš nyní, ale potom zvíš 

Sk. 22,24. kázal biči mrskati, aby z-ěl
— 30. z. jistotu, z čeho jej vinili; 23, 28. 

Gal. 3, 2. toto bych jen rád chtěl z. od vás 
Kol. 4, 8. aby z-ěl, co se děje u vás
1 Tes. 3, 5. abych z-ěl o víře vaší
Zj. 2,23. z-íť všecky církve, že jsem já

Zvěř.
1 M. 1,24. vydej země i z. zemskou
— 25. učinil Bůh z. zemskou
— 2,19. když učinil H. ze země z. polní
— 20. dal Adam jména z-i polní
— 31,39. co od z-i roztrháno, toho jsem
— 37,20. z. lítá sežrala jej; 33.

3M. 26, 6. vypléním i z. zlou ze země
— 22. pustím na vás z. polní

5M. 7,22. aby se nerozmnožila z. polní
Job 5,22. nestrachuj se ani lité z-i zemské
— 23. z. lítá polní pokoj zachová k tobě
— 28, 8. kteréž nešlapala mladá z.
— 37, 7. tehdáž i z. vchází do skrýše
— 39, 5. kdo propustil z., aby byla svobodná
— 40,15. všecka z. polní hrá tam

2. 8, 5. i z. polní (podložil pod nohy čl.)
— 50,10. má j. všecka z. lesní; 11.
— 80,14. z. polní spásla ji (vinici)
— 148,10. chvalte H. z. divoká i hovada 

Iz. 13,21. litá z. tam odpočivati bude
— 34,14. tam se b. potkává ti z. s ptactvem
— 35, 9. lítá z. nebude choditi po ni
— 43,20. slaviti mne bude z. polní

Ez. 14,15. pakli bych z. lítou uvedl na zemi
Dan. 4,12. aby byl díl jeho se z-i; 22.
Joel 1,20. i z. polní lká k tobě
Mk. 1,13. (Ježíš) byl na poušti se z-í
Jak. 3, 7. přirození i z-i bývá skroceno

Zvěřina.
1 M. 27, 3. ulov mi z-u; 5. 33.

Zvěsiti.
2Sam.21, 6. nechť z-íme je u Gabaa Saulova 

Zvěstován.
2. 92,16. aby z-o bylo, že přímý j. H.
Řím. 15,21. kt. není z-o o něm, uzří

Zvěstováni.
1 Jan 1, 5. toť j. z. to, kt. jsme slýchali; 3, 11.

Zvěstovatel.
Iz. 40, 9. Sióne, z-i věci potěšených

Jeruzaléme, z-i věcí potěšených
— 41,27. z-e potěšených věcí dám 

Sk. 17,18. zdá se býti cizích bohů z.

Zvěst ováti (se).
1 M. 14,13. přišel jeden, a z-al Abramovi
2 Sam. 18,22. když nemáš, co bys dobrého z-al
— 31. z-uje se pánu mému králi 

1 Par. 16, 8. z-ujte jméno jeho
— 23. z-ujte den po dni spasení jeho 

2. 9,12. z-ujte mezi národy skutky jeho
— 19, 2. dílo rukou jeho obloha z-uje
— 30,10. zdaliž z. bude pravdu tvou?
— 51,17. budou ústa má z. chválu tvou
— 68,12. těch, kt. potěšeně z-aly, zástup
— 75,10. z. budu skutky Páně na věčnost
— 89, 2. z. budu pravdu tvou; 92, 3.
— 92, 3. z. každé jitro milosrdenství tvé
— 96, 2. z-ujte den po dni spasení jeho
— 145, 4. bude předivnou moc tvou z.
— 147,19. z-uje slovo své Jákobovi

Iz. 40,21. zdaliž se vám nez-uje od počátku?
— 52, 7. ježto potěšené věci z-uje; Nah. 1,15.

ježto z-uje dobré, ježto káže
— 60, 6. chvály H. z. budou
— 66,19. budou z. slávu mou mezi národy 

Mat. 2, 8. když naleznete, z-ujtež mi
— 11, 4. z-ujtež Janovi, co slyšíte a vidíte
— 5. chudým evang. se z-uje; Luk. 7,22.
— 12,18. soud národům z. bude
— 28, 9. když šly z. učedlníkům, aj, Ježíš
— 10. z-ujte bratřím mým, ať jdou do 

Mk. 5,19. do domu svého, a z-uj jim 
Luk. 2,10. z-uji vám radost velikou
— 3,18. mnohé věci napomínaje z-al lidu
— 4,18. z. jatým propuštění
— 19. z. léto Páně vzácné
— 43. i jiným městům musím z. král. B.
— 8, 1. z-uje království Boží
— 9, 60. ale ty jda, z-uj království Boží
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Luk. 14,21. z-al ty věci pánu svému
— 16,16. od té chvíle království B. z-uje se
— 24, 9. ženy z-aly to těm jedenácti i jiným 

Jan 16,13. i budoucí věci z. bude vám
—  14. z mého vezme a z-uje vám; 15.
— 25. zjevně o Otci z. budu vám 

Sk. 8, 35. Filip z-al jemu Ježíše
— 10,36. z-uje pokoj skrze Ježíše Krista
— 13,38. skrze toho z-uje se vám ódp. hříchů 
—■ 15, 35. učíce a z-ujíce slovo Páně
— 16,17. tito z-uji nám cestu spaseni
— 17,23. tohoť já z-uji vám
— 30. nyní z-uje všechněm všudy pokání
— 20,27. z. vám všeliké rady Boží

ftím. 1,15. hotov jsem i vám z. evangelium 
IKor. 2, 1. z-uje vám svědectví Boži
— 9,14. nařídil těm, kt. evangelium z-ují
— 11,26. smrt Páně z-ujete

Ef. 2,17. z-al pokoj vám, dalekým i blízkým 
Fil. 1,16. k t navzdoru Krista z-ují
—  18. buď v pravdě Kristus se z-uje 

2id. 2,12. z. budu jméno tvé bratřím
1 Petr 2, 9. abyste z-ali ctnosti toho 
1 Jan 1, 2. z-ujeme vám ten život věčný
—  3. což jsme viděli, z-ujeme vám; 5.
—  5. kteréž jsme slýchali a z-ujeme vám

Z věs tn jíc í.
Nah. 1,15. nohy potěšené věci z-ího!

Z věšeti.
4M. 25, 4. z-ej ty nešlechetníky Hospodinu 
2Sam.21, 9. kt. z-eli na hoře před H-em
— 13. kosti těch, kt. z-eni byli, sebrali 

Est. 9,13. dopuštěno 10 synů Aman. z.; 14. 
Pláč 5,12. knížata rukou jejich z-ena jsou

Z v íd a ti.
1 Sam.21, 2. ať žádný nez-á toho

Z v ik lá n í.
1 Sam.25,31. nebude to k z. pánu mému

Z v ířá tk o .
Joel 2,22. neboj tež se z-a polí mých

Z v íře .
2Kr. 14, 9. v tom Šlo tudy z. polní 
Iz. 56, 9. z-ata polní pojďte žráti

i všecka z-ata lesní 
Jer. 12, 9. shromažďte se z-ata polní 
Ez. 1, 5. ukázalo se podobenství Čtyř z-at
— 20. duch z-at byl v kolách; 10, 17.
— 10,15. to jsou ta z-ata, kt. jsem viděl; 20. 

Sk. 10,12. na niž byla všeliká z-ata; 11, 6.
Zj. 4, 6. bylo vůkol trůnu čtvero z-at; 5,

6. násl.; 6, 1. násl.
— 5, 6. mezi trůnem a čtyřmi z-aty
—  6, 1. slyšel jsem jedno ze čtyř z-at

Zvířecí.
Dan. 4,13. srdce z. nechť j. dáno jemu, ažby

ZvítězitL
1 M. 49,19. však on z-i potom
2. 13, 5. aby neřekl: Z-il jsem nad ním
1 Jan 2,13. jste z-ili nad tim zlostn.; 14.
— 4, 4. vy z Boha jste a z-ili jste 

Zj. 2, 7. tomu, kdož z-í, dám jisti; 17.
— 11. kdo z-í, nebude uražen
— 3, 5. kdo z-i, bude odin rouchem
— 12. kdo z-i, učiním jej sloupem
— 21. kdož z-í, dám jemu seděti

jako i já z-il jsem
— 5, 5. z-ilť lev z pokolení Judova
— 12,11. z-ili skrze krev Beránka
— 15, 2. ty, kt. z-ili nad tou šelmou
— 17,14. Beránek z-í nad nimi
— 21, 7. kdož z-í, obdržiť všecko

Zvláště.
1 M. 43,32. kladli jemu z. a jim obzvláště 
Sk. 25,26. protož jsem jej přivedl z. před tebe
— 26, 3. z. poněvadž jsi povědom obyčejů

2 Kor. 1,12. v milosti B. obcovali jsme, z. u vás 
Gal. 2, 2. evangel., kt. káži, z. znamenitějším 
1 Tim. 5, 8. kdo o své, z. o domáci péče nemá

Zvláštní.
5 M. 26,18. že tě bude miti za lid z.
1 Par. 29, 3. maje z. poklad zlata a stříbra 
ftím. 16,13. pozdravte Rufa, z-ího v Pánu 
Tit. 2,14. očistil sobě samému lid z.

Zvolati.
1 Kr. 13,21. (starý prorok) z-al na muže Božího
— 17,21. roztáh se nad dítětem, z-al k H.
— 20,39. prorok z-al na krále Achaba 

2Kr. 6,26. žena jedna z-la: Spomoz mi, králi! 
Př. 2, 3. na opatrnost z-áš-li
Mat. 20,30. dva slepí z-ali: Smiluj se nad námi!
— 27,46. z-al hlasem velikým; Mk. 15, 34.
— 50. z-av hlasem velikým; Mk. 15, 37. 

Mk. 15,13. oni opět z-ali: Ukřižuj ho! 14.
(Luk. 23, 18. Jan 19, 6.)

Sk. 7,60. z-al hlasem velikým: Pane, nepokl.
— 12,22. z-al lid: Boži hlas a ne lidský 

Zj. 7, 2. anděl z-al hlasem velikým

Zvolení.
ftím. 8,23. z. synů očekávajíce
Ef. 1, 5. předzřídiv nás k z. za syny

Zvolený.
Luk. 23,35. jestliže on j. Kristus, ten Boži z. 

Zvoliti.
1 M. 13,11. z-il Lot všecku rovinu Jordánskou 
Soud. 10,14. volejte k bohům, kt. jste sobě z-ili
1 Sam.12,13. a] král, k t jste z-ili
— 20, 30. nevím, že jsi z-il sobě syna Iz\i?
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2 Sam.15,15. což by koli z-il pán náš král 
1 Par. 28, 6. nebo jsem jej sobě z-il za syna
— 10. H. tě z-i], abys vystavěl dům 

Job 15, 5. ač jsi sobě z-il jazyk chytrých
— 34, 4. soud sobě z-me

2. 84,11. z-il jsem sobě raději u prahu seděti
— 119,173. neboť jsem sobě z-il přikázaní tvá 

Př. 3,31. aniž z-uj které cesty jeho
lz. 56, 4. z-ili to, což mi se líbí
Ez. 20, 5. v den, v kt. jsem z-il Izraele

Zvolovati.
Job 7,15. že sobě z-uje zaškrceni duše má
— 36,21. z-uje ji raději nežli souženi 

Iz. 41,24. ohavnýť j., kdo vás z-uje

Zvonec.
Zach. 14,20. bude na z-ich koňských: Svatost H.
1 Kor. 13, 1. učiněn jsem z. znějící

Zvoneček.
2M. 28,33. 34. 39, 25. 26.

Zvrtati.
Job 19, 26. ač by tělo mé červi z-ali 

Zvrtkán.
2 Kor. 4, 8. nebýváme docela z-i

Zvučeti.
1 Par. 16,42. těm nechal cimbálů, aby z-ely 
Job 37, 3. za nimž z-í hlukem a hřímá 
2. 96,11. zvuč moře i což v něm j.; 98, 7. 
Iz. 5,30. z. bude nad ním jako z-i moře 

■— 44,23. z-te nížiny země 
Jer. 5, 22. ačkoli z-í vlnobití jeho
—  6,23. jako moře z. bude; 50, 42.
— 31,35. z-í vlnobití jeho

Zvučící.
Iz. 17,13. národům jako zvuk vod z-ím
1 Kor. 13, 1. učiněn jsem měď z.

Zvučně.
2. 33, 3. huďte dobře a z.
Iz. 14, 7. j. v pokoji země, z. prozpěvují
— 44,23. z. prozpěvujte hory; 49, 13.

Zvučný.
2. 150, 5. chvalte jej na cimbály z-é 

Zvuk.
2 M. 19,16. z. trouby velmi tuhý
— 19. z. trouby více se rozmáhal
— 20,18. lid viděl blýskáni a z. trouby
— 28,35. při službách, aby slyšán byl z. jeho

4 M. 23,21. z. krále vítězícího v něm
2 Sam.15,10. když uslyšíte z. trouby; 1 Kr. 1, 41. 

Jer. 42, 14. Dan. 3, 5. atd.
— 22,14. Nejvyšší vydal z. svůj; 2. 18, 14.

1 Kr. 1,41. jaký to z. v městě hlučících

1 Kr. 18, 41. nebo aj z. velikého deště
I Par. 16,32. z. vydá moře i což v něm 
Job 36,33. ohlašuje o něm z. jeho
— 37, 1. poslouchejte z-u z úst jeho
— 39,24. aniž pokojně stojí k z. trouby
— 25. k z-u trouby řehce

2. 47, 6. vstoupil H. se z-em trouby
— 65, 8. kt. skrocujeŠ z. moře
— 89,16. blahoslavený lid, kt. zná z. tvůj
— 93, 3. pozdvihují řeky z-u svého
— 4. nad z. mnohých vod silnější j. H.
— 98, 4. z. vydejte, prozpěvujte 

Kaz. 12, 4. se slabým z-em mleni 
Iz. 13, 4. z. království a národů
— 14,11. do pekla z. hudebných nástrojů
— 17,12. kt. jako z. mořský ječí
— 13. jako z. vod mnohých; Ez. 1,24. 43,2.
— 29, 6. navštíveno bude z-em velikým
— 51,15. moře, jehož vlny z. vydávají 

Jer. 6,17. mějtež pozor na z. trouby
Ez. 1,24. slyšel jsem z. křídel jejich; 10, 5. 

jako z. Všemohoucího
—. 25. byl také z. svrchu nad oblohou
— 26,13. přítrž učiním z-u citar tvých
— 33, 4. slyše z. trouby,*však by se nedal
— 37, 7. stal se z., když jsem já prorokoval 

Luk. 21,25. když z. vydá moře a vlnobití
Sk. 2, 2. stal se rychle z. s nebe
Řím. 10,18. po vší zemi rozšel se z. jejich 
1 Kor. 14, 7. i bezdušné věci, vydávající z.
1 Tes. 4,16. Pán se z-em ponoukajícím
Zj. 9, 9. z. křídel jejich jako z. vozů
— 18,22. z. žernovu nebude slyšán

Zvyklost.
2id. 5,14. kt. pro z. mají smysly způsobné

Zvyknouti.
1 Sam.17,39. že tomu nez-kl, řekl David

Zvyrážeti.
2. 3, 8. zuby bezbožníků z-el

Zvýšen.
Job 24,24. bývají z-i poněkud
— 36, 7. s králi sází je i bývají z-i

Př. 11,11. požehnáním sprav, z-o bývá město 
Luk. 10,15. Kafamaum, kt. až do nebe z-o 
Sk. 2,33. pravicí Boží jsa z.

Zvýšení.
2. 20, 2. k z. tě přiveď jméno Boha Ják.
— 75, 7. ne od východu an i. . .  přichází z.
— 89,18. z milosti tvé k z. přijde roh náš

Zvýšený.
2 Sam.23, 1. David, muž velice z.

Zvýší.
I I Par. 11,23. muže Egyptského, z. pěti loket
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Zvýšiti.
2 Sam. 5,12. z-il království jeho pro lid svůj 
Ž. 89,20. z-il jsem vybraného z lidu 
Př. 4, 8. vyvyšuj ji, a z-iC tě

Zvyšovali.
Př. 14, 34. spravedlnost z-uje národ

Žába.
2M. 8, 2. raním všecky krajiny tvé ž-ami 
3M. 11,29. toto vám nečisté bude: myš, ž.
Ž. 78,45. dopustil na ně ž-y, aby je hubily
— 105, 30. vydalá žerně jejich množství žab 

Zj. 16,13. tři duchové nečisti podobní ž-ám

Žádaný.
Ž. 106,24. zošklivili sobě zemi ž-ou 
Př. 19,22. ž-á věc člověku j., dobře činiti

Žádati.
4M. 11, 34. tu pochovali lid, kt. ž-al masa
5 M. 10,12. čeho ž-á H. Bůh tvůj od tebe?
— 12,20. proto že ž-á duše tvá jisti maso
— 14,26. čeho ž-á duše tvá

Rut 3,11. vše, čehož ž-áš, učiním tobě;
2 Sam. 19, 38.

1 Sam.12,17. zlá věc, ž-avše sobě krále; 13.
— 20, 4. pověz, čehokoli ž^áš, a učiním tobě

1 Kr. 2,16. jediné věci ž-ám od tebe
— 20. věci neveliké já ž-ám od tebe

řekl král: Ž-ej matko má
— 22. proč ty jen ž-áš za Abizag

ž-ej jemu království
— 3, 5. ž-ej začkoli, a dám; 2 Par. 1, 7.
— 10. žě ž-al Šalomoun za tu věc
— 11. že jsi ž-al věci takové; 2 Par. 1,11.

aniž jsi ž-al sobě bohatství 
ale ž-al jsi sobě rozumnosti

— 13. i to, záčež jsi než-al, dal jsem tobě
— 19, 4. (Eliáš) ž-al sobě smrti

2Kr. 2, 9. ž-ej sobě, co chceš, než vzat budu 
Neh. 1,11. kt. ž-ají báti se jména tvého 
Job 23,13. čehož jen ž-á, toho hned dovodí
— 31, 30. abych zlořečení ž-al duši jeho 

Ž. 27, 4. jedné věci ž-al jsem od H.
—- 40, 7. oběti za hřích než-al jsi
— 78,29. dal jim to, čehož ž-ali
— 122, 6. ž-tež pokoje Jeruzalému
— 8. ž. budu pokoje tobě
— 143, 6. duše má ž-á tebe

Př. 6,25. nežádejž krásy její v srdci svém
— 10,24. čehož ž-ají spravedliví, dává Bůh
— 13, 4. ž-á, a nic nemá duše lenivého
— 21,10. duše bezbožného ž-á zlého
— 30, 7. dvou věcí ž-ám od tebe

Zzouti. Viz: Szouti. 
Zželeti se.

Soud. 10,16. z-elo se duši jeho nad tráp. Izr.
1 Par. 21,15. popatřil H., a z-elo mu se toho

Zžírati. Viz: Sžírati, sžírající. 
Zžíti. Viz: Sžíti.

Kaz. 2,10. čehožkoli ž-ly oči, nezbránil jsem
— 6, 9. lépe j. viděti, nežli ž.

Iz. 29, 8. žíznivým zůstává, a duše jeho ž-á 
Am. 5,18. běda těm, kt. ž-aji dne H.
Jon. 4, 8. ž-al sobě, aby umřel 
Mich. 7, 1. prvotiny z ovoce ž-á duše má 
Zach. 10, 1. ž-ejte od H. deště v čas příhodný 
Mat. 13,17. mnozí proroci ž-ali viděti, co vidíte 
Luk. 6, 30. od toho, kt. béře tvé věci, zase než-ej

— 15,16. ž-al nasytiti břicho své mlátem
— 16,21. ž-aje nasycen býti těmi drobty
— 22,15. ž-al jsem beránka jisti s vámi 

Jan 4, 9. kterakž ty ž-áš ode mne nápoje? 
Sk. 13, 7. (Sergius Pavel) ž-al slyšeti slovo B.
— 20, 33. zlata neb roucha než-al jsem
— 26, 29. ž-alť bych, abyste byli takoví
— 28,22. ž-meť od tebe slyšeti, jak smyslíš 

Řím. 1,11. velice ž-ám viděti vás
— 9, 3. ž-al bych já sám zavrženým býti

1 Kor. 10, 6. zlého, jako (otcové) ž-ali
— 14, 1. horlivě ž-ejte duchovních věcí

2 Kor. 5,20. jako by Bůh skrze nás ž-al 
Gal. 5,17. tělo ž-á proti Duchu
1 Tes. 3, 6. ž-jíce nás viděti jako i my vás
1 Tim. 3, 1. ž-á-li kdo biskupství

žeť výborné práce ž-á
2 Tim. 1, 4. ž-je viděti tebe, abych radostí 
žid. 11,16. oni lepší ž-ají, to j. nebeské 
Jak. 1, 5. nedostává se moudrosti, ž-ejž ji
— 6. ž-ejž důvěrně, nic nepochybuje
— 4, 2. ž-áte a nemáte

3 Jan 2. ž-ámť, abys se dobře měl a zdráv 
Zj. 9, 6. ž. budou zemříti, ale smrt uteče

Žádný.
1 M. 45, 1. nezůstal ž. s nimi, když se známil
2 M. 2,11. vida, že ž-ého tu není, zabil Eg.
— 8,10. ž-ého takového neni, jako H.
— 20,10. nebudeš dělati ž-ého díla; 5 M.

5, 14. Jer. 17, 22.
— 34, 3. ž. ať nevstupuje s tebou

3 M. 19,28. ž-ého znamení na sobě neučiníte
4 M. 21, 35. ž. živý po něm nezůstal
5 M. 1,17. nebudete se báti ž-ého

4, 39. není ž-ého jiného (Boha); 33, 26.
1 Sam. 2, 2. 2 Sam. 7, 22. 1 Kr. 8, 60. 
Iz. 45, 5. 18. 21. 22. 46, 9. Joel 2, 27.

— 23,17. nebude nevěstka ž-á z dcer Izr.
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5M. 32,20. v nichž není ž-é víry
— 39. není ž-ého, kdo by vytrhl z ruky mé
— 34, 6. ž. nezvěděl o jeho hrobu

1 Sam. 2, 2. neníť ž. tak silný jako Bůh náš
—. 11, 3. nebude-li ž-ého, kdo by nás vysv.

1 Kr. 18, 40. ž. ať z nich neujde
Job 10, 7. není ž-ého, kdo by mne vytrhl
— 32,12. ž-ého není, kdo by Joba přemohl
— 34,27. ž-ých cest jeho nešetřili
— 37,23. (Všemohoucí) neohlédá se na ž-ého 

Ž. 49, 8. ž. bratra svého vykoupiti nemůže
— 73,25. mimo tebe v ž-ém libosti nemám
— 86, 8. ž-ého tobě podob, mezi bohy
— 92,16. nepravosti ž-é při něm není

Př. 28, 1. utíkají bezbožní, ač jich ž. nehoní
Kaz. 4, 8. j. samotný někdo, nemaje ž-ého
Iz. 9,19. ž. ani bratra svého šanovati nebude
— 43,11. ž-ého není kromě mne spasitele
— 45, 6. že není ž-ého kromě mne
— 47, 3. nedám sobě ž-ému překaziti
— 10. já jsem a není kromě mne ž-é;

Sof. 2, 15.
— 48,22. nemajíť ž-ého pokoje; Jer. 30, 5.

Ez. 13, 10. 16.
— 50, 2. proč, když přicházím, není ž-ého

když volám, ž. se neozývá
— 59,10. jako bychom ž-ých očí neměli
— 63, 5. viděl, že není ž-ého spomocníka 

Jer. 8,22. což není ž-ého lékařství v Galád?
není ž-ého lékaře tam?

— 38,24. ž. ať neví o věcech těchto
Ez. 33,16. ž-í hříchové jeho neb. zpomínáni
— 32. slyší slova tvá, ale ž. jich nečiní
— 34, 8. nemajíce ž-ého pastýře; Zach. 10,2. 

Oz. 4, 1. není ž-é věrnosti,
ani ž-ého milosrdenství 
ani ž-é známosti Boží v zemi

— 10, 3. nemáme ž-ého krále 
Am. 6,10. není ž-ého
Zach. 7,10. zlého ž. neobmýšlejte v srdci
Mat. 6,24. ž. nemůže dvěma pánům sloužiti
— 11,27. ž-ť nezná Syna, jediné Otec
— 17, 8. pozdvihše pak očí, ž-ého neviděli
— 9. ž-ému nepravte tohoto vidění
— 19,17. ž. není dobrý, než jediný Bůh;

Luk. 18, 19.
— 22,16. nedbáš na ž-ého; Mk. 12, 14.
— 24,22. nebyl by spasen ž. člověk
— 36. o tom dni a h. té ž. neví; Mk. 13, 32. 

Mk. 5,37. nedal ž-ému za sebou jiti
— 13,20. nebyl by spasen ž. člověk

Luk. 1,37. nebude nemožné u Boha ž-é slovo
— 3,14. nad ž-ým se nepotřásejte
— 4,27. ž. z nich není očištěn, než Náman
— 5,14. přikázal jemu, aby ž-ému nepravil
— 9,36. nepravili ž-ému ničeho z těch věcí
— 14,24. ž. z mužů těch, kt. pozváni byli
— 15,16. ale ž. nedával jemu (mláta)
— 23, 4. ž-é viny nenalézám; 14. Sk. 28, 18.
— 22. ž-é příčiny smrti; Sk. 13, 28.
— 53. v kt. ještě nikdy nebyl ž. pochován

Jan 1,18. Boha ž. nikdy neviděl; 1 Jan 4, 12.
— 3, 2. ž. nemůže těch divů činiti
— 13. ž-ť nevstoupil v nebe, než ten
— 32. ale svědectví jeho ž. nepřijímá
— 6,44. ž. nemůž při jí ti ke mně; 65.
— 7,19. ž. z vás neplní zákona
— 30. ž. nevztáhl ruky na něho
— 8,10. ž-li tě neodsoudil?
— 15. já nesoudím žádného
— 9, 4. noc, když ž. nebude moci dělati
— 15,13. většího milování nad to ž. nemá
— 16, 5. ž. z vás neptá se mne: Kam jdeš?
— 22. radosti vaší ž. neodejme od vás
— 17,12. ž. z nich nezahynul, než syn zatr.
— 18, 9. neztratil jsem ž-ého
— 31. námť nesluší zabiti ž-ého
— 18,38. na něm ž-é viny nenaléz.; 19, 4. (6.) 

Sk. 4,12. neníť v ž-ém jiném spasení
— 8,16. ještě byl na ž-ého z nich nesestoup.
— 9, 7. hlas slyšíce, ale ž-ého nevidouce
— 27, 34. ž-ého z vás vlas s hlavy nespadne 

ňím. 8, 1. neníť již ž-ého potupení těm
— 12,17. ž-ému zlého za zlé neodplacujte
— 13, 8. ž-ému nebývejte nic dlužni
— 14, 7. ž. z nás není sám sobě živ

ž. sobě sám neumírá
1 Kor. 1, 7. ž-ého nedostatku v ž-ém daru
— 29. aby se nechlubilo ž-é tělo
— 2,11. takť i Božích věcí nezná ž„ jediné
— 3,11. základu jiného ž. položití nemůž
— 12, 3. ž. v duchu Božím mluvě nezlořečí

ž. nemůže říci Pán Ježíš
— 16,11. nechť jím ž. nepohrdá

2 Kor. 5,16. ž-ého neznáme podlé těla
Gal. 2,16. ospravedlněn ze skutků zákona ž.
Ef. 4,29. ž-á řeč mrzutá nevycházej z úst
Fil. 2,20. ž-ého tak jednomyslného nemám
Kol. 2,16. ž. vás nesuď pro pokrm aneb
2 Tes. 2, 3. nesvodiž vás ž. nižádným obyčejem 

(1 Jan 3, 7.)
Žid. 7,13. z kt. ž. při oltáři v službě nebyl
Jak. 1,13. ž., když bývá pokoušín, neříkej
1 Petr 4,15. ž. z vás netrp jako vražedlník
2 Petr 1,20. ž-ého proroctví Písma výklad 
Zj. 2,17. kteréhož ž. neví než ten; 19, 12.
— 3, 7. ž. nezavírá, ž. neotvírá
— 8. ž-ť jich nemůže zavříti
— 11. aby ž. nevzal koruny tvé
— 17. zbohatl js. a ž-ého nepotřebuji
— 5, 3. nemohl ž. otevřití té knihy; 4.
— 7, 1. aby nevál v ítr . . .  ani na ž. strom
— 9. zástup, kt. by ž. přečisti nemohl
— 16. nebude biti na ně ž-é horko
— 13,17. ž. nemohl kupovatí ani prodávati
— 14, 3. ž. nemohl se naučit! té písni
— 15, 8. ž. nemohl vjiti do chrámu, dokudž
— 18, ťl. koupí jejich ž. nebude kupovati
— 22. ž. řemeslník ž-ého řem. neb. v tobě
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Žádost.
1 M. 3,16. pod mocí muže tvého ž. tvá
— 4, 7. pod mocí tvou bude ž. jeho

4M. 11, 4. lid přimíšený napadla ž. náramná
— 15,39. nepustíte se po ž-i srdce svého

5 M. 29,19. bychť i chodil podlé ž-i srdce
1 Sam. 9,20. ale na koho ž. všeho Izraele?
— 23,20. podle vši ž-i duše své přitáhni stěží 

Est. 5, 6. jaká j. ž. tvá? A budeť dáno
— 7. ž. má a prosba má jest
— 8. jestliže se vidí povoliti ž-i mé 

Job 6, 8. ó by se naplnila ž. má
— 31,16. odepřel-li jsem ž-i nuzných?

2. 10,17. ž. ponížených vyslýcháš
— 21, 3. ž. srdce jeho dal jsi jemu
— 37, 4. dá tobě ž-i srdce tvého
— 38,10. Pane, před tebou j. všecka ž. má
— 61, 6. ty jsi, Bože, vyslyšel ž-i mé
— 81,13. pustil jsem je v ž. srdce jejich
— 86, 6. pozoruj hlasu ž-í mých
—- 102, 1. když před H. vylévá ž-i své
— 105,40. k ž-i přivedl křepelky
— 106,14. jati jsouce ž-í na poušti
— 112,10. ž. bezbožníků zahyne
— 119,20. umdlévá duše má pro ž. soudů tv.
— 82. hynou oči mé ž-i výmluvnosti tvých
— 142, 3. vylévám před oblíč. jeho ž. svou 

Př. 11,23. ž. spravedlivých j. dobrých věcí
— 13,12. ž. splněná j. strom života; 19.
— 21,25. ž. lenivého zabijí jej
— 26. každého dne ž-í hoří 

Kaz. 3,11. ž. světa dal v srdce
— 11, 9. choď podlé ž-í očí svých, než věz
— 12, 5. poruší se ž.; nebo béře se člověk 

Pis. 7,10. ke mně j. ž. jeho
Iz. 26, 8. ke jménu tvému patří ž. duše 
Jer. 34,16. propustili svobodné podlé ž-i 
Ez. 24,16. já odejmu ž. očí tvých; 21, 25. 
Dan. 6, 7. kdož by koli vložil ž. na kt. boha 
Mk. 4,19. jiné ž-i udušuji slovo 
Luk. 22,15. ž-í žádal jsem tohoto beránka jisti
— 23,24. přisoudil, aby se naplnila ž. jejich 

Jan 8, 44. ž-i otce svého chcete činiti
ftím. 1, 24. Bůh vydal je v ž-i srdce jejich
— 26. protož je vydal Bůh v ž-i ohavné
— 27. rozpálili se v ž-i své jedni k druh.
— 6,12. abyste povolovali jemu v ž-ech jeho
— 7, 5. ž-i hříchů moc svou provodily
— 7. o ž-i byl bych nevěděl, kdyby
— 8. hřích zplodil ve mně všelikou ž.
— 13,14. nepečujte o tělo podlé ž-í jeho
— 15,23. ž. maje přijíti k vám

2 Kor. 7, 7. (Titus) vyprav, nám o vaší vel. ž-i
— 11. způsobilo snažnost? nýbrž ž.

Gal. 5,16. a ž-i těla nevykonáte
— 24. tělo ukřižovali s vášněmi a s ž-mi 

Ef. 2, 3. obcovali jsme někdy v ž-ech těla
svého; Tit. 3* 3.

— 4,22. podlé ž-i oklamávajících
Fil. 1,23. ž. maje umřití a býti s Kristem
— 4, 6. skrze modlitbu a poníženou ž.

Kol. 3, 5. mrtvěte údy své zemské, ž. zlou
1 Tes. 2,17. viděti tvář vaši s mnohou ž-i
1 Tim. 2, 1. činěny bývaly pokor, modlitby, ž-i
— 5, 5. na modlitbách a svátých ž-ech
— 6, 9. upadají v ž-i mnohé nerozumné

2 Tim. 2,22. mládenčích ž-í utíkej
— 3, 6. vedeny bývají rozličnými ž-mi
— 4, 3. podlé svých ž-i shrom. učitele 

Tit. 2,12. odřeknouce se světských ž-i
— 3, 3. sloužíce ž-em a rozkoŠem rozličným 

Jak. 1,14. od svých vlast, ž-i zachvacován
— 15. ž., když počne, porodí hřích

1 Petr 1,14. prvním neznámosti ž-em
— 2,11. zdržovali se od tělesných Ž-i
— 4, 2. aby již nebyl tělesným ž-em živ
— 3. chodivše v ž-ech

2 Petr 1, 4. porušení, kt. j. na světě v l-ech
— 2,10. k t po těle v ž-i nečisté chodí
— 18. ž-mi těla a chlípnostmi loudí ty 

1 Jan 2,16. ž. těla, a ž. oči, a pýcha života
— 17. svět hyne i ž. jeho 

Juda 16. podlé ž-í svých chodíce
— 18. podlé svých bezbožných ž-i chodící

Žádostiv.
1 Sam.18,25. není ž. král věna, toliko
— 24, 3. proč pán můj král jest toho tak ž.?

2 Par. 9,23. ž-i byli viděti tvář Šalomounovu 
Job 14,15. díla rukou svých budeš ž.
2. 34,13. kt. člověk ž. j. života
— 84, 3. ž-a j. duše má po siňcich H.
— 119,131. přikázáni tvých jsem ž.
— 140, 9. nedávej bezbožnému, čehož ž. j. 

Př. 12,12. ž. j. bezbožný obrany proti zlému 
Iz. 1,11. krve volků a beránků nejsem ž.
— 53, 2. proč bychom ho ž-i byli 

Jer. 17,16. dne bolesti nebylť jsem ž.
Luk. 9, 9. Heródes ž. byl ho viděti
— 19, 3. (Zacheus) ž. byl viděti Ježíše 

Řím. 15,20. tak byv ž. kázati evangelium
1 Kor. 10, 6. abychom nebyli ž-i zlého 
Gal. 5,26. nebývejme marné chvály ž-i
1 Tim. 6,10. peněz, k t někteří ž-i byvše
1 Petr 1,12. na kt. věci ž-i jsou andělé patřit!
— 2, 2. mléka beze lsti, B. slova ž-i buďte

Žádostivě.
2. 40, 2. ž. očekával jsem na H-a

Žádostivý.
1 M. 3, 6. k nabyti rozumnosti strom ž.
2. 17,12. podoben jest lvu ž-ému loupeže
— 68,31. rozptyl lidi ž-é válek
— 107,30. přivodí je k břehu ž-ému

Př. 8,11. jakék. věci ž-é vrovnati se ji nemoh. 
Pis. 2, 3. v stínu jeho ž-á jsem byla seděti 
Jer. 3,19. kterakž dáti tobě zemi ž-ou?
1 Tim. 3, 3. ani mrzkého zisku ž.; T it  1, 7.
Zj. 18,14. ovoce ž-á duši tvé odešla od tebe
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Žádostivější,
Ž. 19,11. soudové H. ž. jsou než zlato 
Jer. 8, 3. b. ž. smrt nežli život ostatkům těm

Žádoucí.
Ag. 2, 8. přijdou k Ž-ímu všech, národům 
Zach. 7,14. přivedli zemi ž. na zpuštění

Žalář.
1 M. 39,20. i byl tam v ž-i (Jozef)
— 41,14. rychle vypustili (Jozefa) z ž-e
— 42,19. jeden ať j. ukován v ž-i

2M. 12,29. až do prvoroz. vězně, kt. byl v ž-i
1 Kr. 22,27. dejte tohoto do ž-e
2 Kr. 17, 4. Gzee svázaného dal do ž-e
— 25,29. změnil roucho jeho, kt. měl v ž-i

2 Par. 18,26. dejte tohoto (Micheáše) do ž-e 
ž. 142, 8. vyveď z ž-e duši mou
Kaz. 4,14. z ž-e vychází, aby kraloval
Iz. 24, 22. shromážděni, jako vězňové do ž-e
— 42, 7. abys vyvodil ze ž-e vězně

Jer. 29, 26. abys dal takového do ž-e a do klady
— 37,18. že jste mne dali do ž-e tohoto?
— 52, 31. pustiv Joachima ze ž-e 

Mat. 5, 25. a byl bys uvržen do ž-e
— 14, 3. Heródes Jana dal do ž-e; (4, 12.)
— 10. sťal Jana v ž-i; Mk. 6, 28.
— 18,30. dal jej do ž-e, dokudž by nezaplatil 
—• 25, 36. v ž-i jsem seděl; 43.
— 39. kdy jsme tě viděli v ž-i; 44.

Luk. 3,20. vsadil Jana do ž-e
— 12, 58. biřic vsadil by tě do ž-e
— 21,12. vydávajíce vás do škol a do ž-ů
— 22, 33. s tebou hotov jsem i do ž-e jiti
— 23,19. pro vraždu vsazen do ž-e; 25.

Sk. 4, 3. vsadili je do ž-e až do jitra
— 5,18. vsázeli je do ž-e obecného
— 19. anděl v noci otevřev dvéře u ž-e
— 23. ž. nalezli jsme zavřený
— 25. muži, kt. jste vsázeli do ž-e
— 12, 4. Petra jav, do žaláře vsadil
— 7. světlo še zastkvělo v ž-i
— 16,23. ran jim davše, vsadili do ž-e
— 22,19. vědí, že jsem já do ž-e dával ty

2 Kor. 6, 4. 5. jako Boží služebníci v ž-ích
— 11, 23. v ž-ích hojněji

Žid. 11, 36. jiní trápeni vězeními i ž-i
1 Petr 3,19. těm, kt. jsou v ž-i, duchům kázal
2 Petr 2, 4. strhna je do ž., řetězům oddal
Zj. 20, 7. propuštěn bude satan z ž-e svého

Žalm.
2 Par. 7, 6. k oslavování H. ž-em Davidovým 
ž. 56, 1. zlatý ž. Dav.; 57, 1. 58, 1. 59,1. 60,1.
— 92, 1. ž. a píseň ke dni sobotnímu
— 95, 2. ž-y prozpěvujme jemu
— 100, 1. Ž. k diků činěni
— 108, 1. piseň a ž. Davidův

Iz. 51, 3. díkčinění a hlas ž-ů zpívání 
Luk. 24, 44. což psáno j. v ž-ích o mně 
Sk. 13, 33. jakož i v druhém ž-u napsáno j.

Ef. 5,19. mluvíce sobě vespolek v ž-ích 
Kol. 3,16. napomínajíce sebe vespolek ž-y

Žalmy prozpěvovati.
1 Par. 16, 9. zpívejte a ž-y p-ujte jemu
Ž. 144, 9. budu na desíti strunách ž-y tobě p.

Žalmy zpívati.
Soud. 5, 3. ž-y z. budu H. Bohu Izraelskému
2 Sam.22,50. jménu tvému ž. z. budu; Ž. 9, 3.

61, 9. 66, 4. 92, 2. 101, 1. 
ž. 7,18. budu ž. z. jménu H. nejvyššího
— 9,12. ž. z-ejte H., přebývajícímu na Siónu
— 30, 5. ž. z-ejte H. svati jeho; 68, 33.

Iz. 12, 5.
— 13. tobě ž. z. bude jazyk můj
— 33, 2. ž. z-ejte jemu; 98, 4. 5. 105, 2.
— 47, 7. ž. z-ejte Bohu; z-ejte ž. králi
— 8. z-ejte ž. rozumně
— 59,18. posílen jsa, ž. tobě z. budu
— 66, 2. z-ejte ž. k slávě jména jeho
— 4. všecka země ž. z. bude jménu tv.
— 68, 5. ž. z-ejte jménu jeho; 135, 3.
— 71,22. ž. tobě z. budu na harfě
— 23. když ž. z. budu tobě
— 75,10. ž. z. budu Bohu Jákobovu
— 101, 1. tobě, ó H., ž-y budu z.
— 104,33. ž. z., pokudž mne stává; 146, 2.
— 138, 1. před mocnými ž. tobě z. budu
— 147, 1. dobré j. z. ž. Bohu našemu

Žaloba.
5 M. 22,20. byla-li by pravá ž. ta 
Ezd. 4, 6. sepsali ž-u proti Jeruzalémským 
Jan 18,29. jakou ž-u vedete proti člověku t. 
Sk. 25, 7. mnohé a těžké ž-y proti Pavlovi
— 16. ten, na kohož se ž. děje

Kol. 3,13. měl-li by kdo proti komu ž-u
1 Tim. 5,19. proti kněži ž-y nepřijímej, leč

Žalobník.
Sk. 23, 30. přikázav ž-ům, aby oznámili 
—. 35. když tvoji ž-ci přijdou; 24, 8. 25. 18.

25,16. prvé než by přítomné měl ž-y 
Zj. 12,10. svržen j. ž. bratří našich

Žalost.
Job 17, 7. pro ž. pošly oči mé
— 41,13. před ním utíká ž.

Ž. 31,11. ž-í zajisté zhynulo zdraví mé
— 69,21. (pro pohanění) jsem byl v ž-i 

Př. 17,25. k ž-i j. otci syn blázen
Pláč 2, 5. rozmnožil v lidu Judském ?.
Am. 6, 7. ž. těm, kt. sobě rozkošně počínají

Žalostící.
Job 5,11. ž. vyvyšuje spasením

Žalostiti.
Iz. 15, 4. duše každého z nich ž. bude
— 19, 8. budou ž. rybáři
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Iz. 24, 7. ž. bude mest
Jer. 12, 4. dokudž by ž-ila země?

Žalostně.
Ez. 27, 30. nad tebou ž. křiČeti budou

Žalostný.
1 M. 50,10. kvílili tam kvílením velmi ž-ým 
Dan. 6,20. hlasem ž-ým zavolal na Daniele

Žalovati.
Mat. 27,12. když na něj př. kněži ž-ali, nic
Mk. 15, 3. ž-ali na něj před. kněži mnoho
Luk. 23, 2. počali naň ž.
— 10. tuze naň žalujíce
— 14. v tom, což na něj ž-ete

Jan 5,45. bychť já na vás ž. měl před Otcem 
jestiť, kdo by ž-al na vás, Mojžíš

— 8,10. kde jsou ti, kt. na tebe ž-ali?
Sk. 23,29. že ž^ují o nějaké pohádky; 26, 7.
— 24, 2. počal ž. Tertullus, řka
— 13. což na mne nyní ž-ují
— 28,19. ne jako bych měl co na sv. národ ž. 

3Um. 8, 33. kdo bude ž. na vyvolené Boží?
Zj. 12,10. kt. ž-al na ně dnem i nocí

Žaltář.
1 Kr. 7,48. 50. nadělal Šalomoun nádobí a ž-e 
2Kr. 12,13. nebylo děláno do domu H. ž-ů
2 Par. 4,22. ž-e a kotlíky ze zlata čistého 
2. 81, 3. vezměte ž., přidejte buben

Žaludek.
5M. 18, 3. dáno bude knězi plece, líce a ž.
1 Tim. 5,23. vína skrovně užívej pro svůj ž.

Žebrák.
Luk. 16,20. byl jeden ž., jménem Lazar
— 22. stalo se, že ten ž. umřel

Žebrati.
2. 37,25. ani semene jeho ž. chleba
— 109,10. ž-ejte, vyhnáni jsouce z poustek 

Př. 20, 4. lenoch neoře, pročež ž. bude ve žni 
Mk. 10, 46. seděl podlé cesty ž-ře; Luk. 18, 35. 
Luk. 16, 3. kopati nemohu, ž. se stydím

Žebrávati.
Jan 9, 8. tén, kt. sedával a ž-al?

Žebro.
1 M. 2,21. vyňal jedno z ž-er jeho
— 22. z toho ž-a vzdělal H. ženu

2 Sam. 2,23. uhodil ho kopím pod páté ž.; 3,27.
4, 6. 20, 10.

Dan. 7, 5. tři ž-a v ústech jejích

Žebřík.
1 M. 28,12. a aj, ž. stál na zemi, jehožto vrch

Žehnati.
4 M. 6,27. já jim ž. budu
— 22, 6. komuž ty ž-áš, požehnaný bude 

Soud. 13,24. rostlo dítě, a ž-al jemu H.
2. 107, 38. takť on jim ž-á, že se rozmnožují 
Př. 3, 33. ale příbytku spravedlivých ž-á 
Luk. 24, 51. když jim ž-al, bral se od nich

Žehrání.
Job 26,11. sloupové nebeští se pohybují od ž. 
Ž. 18,16. odkryti základové pro ž. tvé
— 39,12. když ž-ím pro nepravost tresceš
— 76, 7. od ž. tvého i vůz i kůň tvrdě zesnuli
— 80,17. od z. obličeje tvého hyne
— 104, 7. k ž. tvému rozběhly se vody 

Kaz. 7, 5. lépe j. slyšeti ž. moudrého 
Iz. 50, 2. aj, ž-ím svým vysušuji moře

Žehrati.
2. 103, 9. nebudeť ustavičně ž.
2 Tim. 4, 2. tresci, ž-ři, napomínej

Žejdlík.
Mk. 7, 4. aby zachovávali: umývání ž-ů
— 8. ustanovení lidská, umývání ž-ů

Žel.
1 Sam.15,11. ž. mi, že jsem Saule ustanovil 
Luk. 17, 4. řka: 2. mi toho, odpusť mi

Želení.
Oz. 13,14. ž. skryto bude od oči mých 

Želeti.
Soud. 2,18. ž-el H. naříkáni jejich
1 Sam.15,29. vítěz Izraelský nebude ž.

není člověkem, aby měl čeho ž.
— 35. H. ž-el toho, že učinil Saule králem 

Job 42, 6. ž-ím toho v prachu a v popele
Ž. 106, 45. ž-el toho podlé množství milosrd.
— 110, 4. přisáhl H. a nebude ž. toho 

Iz. 57,10. než-iš práce
Jer. 8, 6. není, kdo by ž-el zlosti své
— 15, 6. ustal jsem, ž-eje

Ež. 24,14. aniž se slituji, aniž ž. budu 
Joel 2,14. kdo ví, nebude-li ž.
Am. 7, 3. ž-el H. toho; 6.
Jon. 3, 9. nebude-li ž. toho Bůh
Mat. 27, 3. Jidáš, ž-eje toho, navrátil 30 stř.
Luk. 17, 3. bude-liť toho ž., odpusť mu

Železa.
2. 105,18. ž. podniknouti musil 
—. 107,10. sevříni jsouce bídou i ž-y

Železo.
1 M. 4,22. řemeslník díla od mědi a ž-a
2 M. 20,25. jestliže pozdvihneš ž-a na něj
3 M. 26,19. učiním nebe nad vámi jako ž.
4 M. 35,16. jestliže by ž-em ranil někoho 
5M. 8, 9. země, jejíž kamení je ž.

64
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5 M. 27, 5. z kamenů, jichž nebudeš tesati ž-em
— 33,25. ž. a měď pod šlepějemi tvými 

Joz. 8, 31. oltář, nad nímž neb. zdviženo ž.
1 Sam.17, 7. ž. kopí jeho vážilo 600 lotů ž-a
1 Par. 22, 3. ž-a mnoho připravil; 14. 16. 29, 2.
2 Par. 24,12. najímali kováře dělající z ž-a 
Job 28, 2. ž. ze země vzato bývá
— 41,18. pokládá ž. za plevy, ocel za dřevo 

Př. 27,17. ž. ž-em se ostří, tak muž zostřuje 
Kaz. 10,10. jestliže se ztupí ž.
Iz. 44,12. kovář pochytě ž. dělá při uhlí
— 60,17. místo ž-a dodávati budu stříbra 

Jer. 6,28. jsou ocel a ž., napořád zhoubcové
— 15,12. zdaliž ž. poláme půlnoční ž.?

Ez. 22,18. jsou měď, cín, ž. u prostřed peci
— 27,12. v ž-e kupčili na jarmarcích tvých

19. ž. pulerované tobě směňovali 
Dan. 2, 33. hnátové jeho z ž-a, nohy z částky 

z ž-a; 35. 40—43. 45.

Železný.
5 M. 3,11. lůže jeho ž-é v Rabat
— 4,20. vyvedl vás jako z peci ž-é; 1 Kr.

8, 51. Jer. 11, 4.
28, 23. země pod tebou bude ž-á

— 48. vloží na šíji tvou jho ž-é, dokudž 
Joz. 6,19. 24. nádoby měděné a ž-é, svaté II.
— 17,16. vozy ž-é; 18. Soud. 1, 19. 4, 3. 13. 

Soud. 16,21. svázali jej dvěma řetězy ž-ými
2 Sam. 12, 31. dal jej pod brány ž-é a sekery 

ž-é; 1 Par. 20, 3.
1 Kr. 6, 7. ani nástroje ž-ého nebylo slyšeti
— 22,11. Sedechiáš udělal sobě rohy ž-é;

2 Par. 18, 10.
Job 19,24. aby rafií ž-ou vyryty byly
— 20,24. utíkati před zbrojí ž-ou
— 40,13. hnátové jeho jako sochor ž.

2. 2, 9. roztlučeš je prutem ž-ým
— 107,16. závoiý ž-é posekává; Iz. 45, 2.
— 149, 8. k svazování šlechticů pouty ž-ými 

Iz. 48, 4. houžev ž-á Šíje tvá
Jer. 1,18. postavuji tě jako sloup ž.
— 17, 1. napsán j. pérem ž-ým
— 28,13. zdělej místo nich jha ž-á; 14.

Ez. 4, 3. vezmi pánev ž-ou místo zdi ž-é 
Dan. 2, 34. udeřil v nohy jeho ž-é
— 4,12. v poutech ž-ých na trávě polní
— 20. v okovách ž-ých na trávě polní
— 5, 4. chválili bohy zlaté, ž-é; 23.
— 7, 7. šelma mající zuby ž-é; 19.

Mich. 4,13. roh tvůj učiním ž.
Sk. 12,10. přišli k bráně ž-é 
Zj. 2,27. spravovati prutem ž-ým; 12,5.19,15. 
—■ 9, 9. měli pancíře, jako pancíře ž-é

Žena.
1 M. 1, 27. muže a ženu stvořil je; 5, 2.

Mk. 10, 6.
— 2, 22. z toho žebra vzdělal H. ž-u
— 25. byli nazí, Adam i ž. jeho

1 M. 3, 1. had řekl ž-ě
— 12. ž., kt. jsi mi dal, aby byla se mnou
— 13. i řekla ž.: Had mne podvedl
— 15. nepřátelství mezi tebou a mezi ž-ou
— 16. ž-ě řekl: Velice rozmnožím bolesti
— 20. dal Adam jméno ž-ě své Eva
— 4,19. vzal sobě Lámech dvě ž-y
— 23. slyšte hlas můj, ž-y Lámechovy
— 6, 2. brali sobě ž-y ze všech, kt. obli

bovali
— 18. do korábu ž. tvá i ž-y synů
— 7, 7. přišel Noe i ž. jeho i ž-y synů; 8,18.
— 12,15. vzata j. ž. do domu Faraonova
— 19,26. ohlédla se ž. jeho
— 20, 3. umřeš pro ženu, kterouž jsi vzal
— 24, 5. kdyby nechtěla ž. ta jiti do země
— 28, 9. mimo prvnější ž-y své pcgal sobě
— 29,21. řekl Jákob: Dejž mi ž-u mou
— 30,13. Šťastnou mne nazývati budou ž-y

2 M. 2, 9. vzala ž. dítě a chovala je
— 15,20. vyšly za ní ž-y s bubny a píšťalami
— 21, 3. měl ž-u, vyjde s ním i ž-a jeho
— 22,24. budou ž-y vaše vdovy 

3M. 12, 2. ž. porodí-li pacholíka
— 18,18. nevezmeš sobě ž-y k ž-ě první 

4M. 5,21. zaklínati bude kněz tu ž-u
— 29. když by se uchýlila ž. od muže
— 25, 8. probodl muže Izr. i ž-u tu
— 31,15. a což jste zachovali všecky ž-y?

5 M. 17,17. mnoho žen, aby se neodvrátilo srdce
— 21,11. uzříš mezi zajatými ž-u krásnou
— 15. měl-li by kdo dvě ž-y
— 22, 5. ž. nebude nositi oděvu mužského
— 24, 5. když by někdo v nově pojal ž-u 

Joz. 2, 1. vešli do domu ž-y nevěstky; 6, 22.
— 4. pojavši ž. ty dva muže, skryla je 

Soud. 4, 9. v ruku ž-y dá H. Zizaru
— 9, 53. v tom ž. nějaká svrhla kus žernovu
— 54. aby nepravili: 2. zabila ho
— 11, 2. nebo jsi postranní ž-y syn
— 14, 2. viděl jsem ž-u v Tamnata
— 21,16. vyhlazeny ž-y z pokol. Beniamin

1 Sam. 1, 2. (Elkána) měl dvě ž-y
— 26. pane můj, já jsem ž. ta
— 2,22. obývali s ž-ami, kt. přisluhovaly
— 18, 7. prozpěvovaly ž-y ty hrajíce
— 21, 4. jestliže se toliko od žen zdrželi
— 28, 7. pohledejte mi ž-y mající ducha

2 Sam. 3, 8. vyhledává na mně nepravosti té ž-y
— 11, 2. David uzřel z paláce ž-u, ana se

myje
— 12, 8. dal jsem tobě ž-y pána tvého
— 11. vezma ž-y tvé, dám je

spáti bude s ž-ami tvými
— 14, 2. povolav odtud (z Tekua) ž-y moudré
— 4. mluvila ž. ta Tekuitská králi
— 20,16. jedna rozumná ž. z města

1 Kr. 3,16. přišly dvě ž-y hokyně ku králi
— 11, 3. měl (Šalomoun) žen královen 700

odvrátily ž-y jeho srdce jeho
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1 Kr. 11, 4. ž-y naklonily srdce jeho k bohům
— 14, 6. ž-o Jerob., proč se jinou činíš?
— 21, 25. proto že ho ponoukala Jez. ž. jeho 

2Kr. 4, 1. ž. jedna z manželek synů pro
rockých

— 8. v Sunem byla jedna ž. vzácná
— 6,28. ž. tato řekla mi: Dej syna svého
— 8, 3. navrátila se ta ž. z země Filist.
— 5. aj ž., jejíhož syna vzkřísil
— 23, 7. domky, v nichž ž-y tkaly kortýny 

Ezd. 10, 2. ž-y cizozemky; 10. 44. Neh. 13, 27. 
Neh. 5, 1. pokřik veliký lidu i žen jejich
— 12, 43. ano i ž-y a děti veselily se
— 13, 26. i toho k hříchu přivedly ž-y ciz. 

Est. 1,17. co učinila královna všech žen
— 6,13. vypravoval Aman Zeres, ž-ě své 

Job 14, 1. člověk narozený z ž-y j. krátkého
— 31, 9. se dalo přivábiti srdce mé k ž-ě
— 10. nechť mele jinému ž. má 

Ž. 109, 9. (budiž) ž. jeho vdovou
Př. 2,16. vysvobozujíc tě od ž-y postranní
— 6, 24. aby tě ostříhalo od ž-y zlé

od úlisnosti jazyka ž-y cizí
— 26. ž. cizoložná drahou duši ulovuje
— 32. cizoložicí s ž-ou blázen j.
— 7, 5. aby tě ostříhala od ž-y cizí
— 10. ž. potkala ho v ozdobě nevěstčí
— 9,13. ž. bláznivá, Štěbetná, nesmyslná
— 11,16. ž. šlechetná má čest
— 22. ž. pěkná bez rozumu
— 12, 4. ž. statečná j. koruna muže
— 14, 1. moudrá ž. vzdělává dům svůj
— 19,13. ustavičné kapání ž. svárlivá; 27,15.
— 21, 9. lépe nežli s ž-ou svárlivou; 19.

25, 24.
— 30,20. taková j. cesta ž-y cizoložné
— 31, 3. nedávej ž-ám síly své
— 10. ž-u statečnou kdo nalezne?
— 29. mnohé ž-y statečně sobě počínaly
— 30. ž. kt. se bojí H., chválena bude 

Kaz. *7,26. ž-u, jejíž srdce tenata
— 28. ž-y mezi tolika jsem nenalezl 

Iz. 3,12. ž-y panují nad ním
— 4, 1. chopí se sedm žen muže jednoho
— 19,16. v ten den bude Egypt podobný ž-ám
— 27,11. ž-y přijdouce, zapálí ji (žeň)
— 32, 9. ž-y lhostejné vstaňte
— 45,10. běda tomu, kt. říká ž-ě: Co porodíš?
— 49,15. zdaliž se může zapom. ž. nad neml.
— 54, 6. jako ž-y propuštěné povolá tě H.

a jako ž-y mladice
Jer. 3,20. jakož ž. zpronevěřuje se manželu
— 5, 8. každý k ž-ě bližního svého řehce
— 9,20. slyšte, ž-y, slovo H-ovo, abyste
— 13, 21. jako ž-u rodící
— 16, 2. nepojímej sobě ž-y
— 31,22. ž. bude vůkol obcházeti muže
— 44,25. vy i ž-y vaše ústy svými jste

mluvili

Jer. 48, 41. podobné srdci ž-y svírající se; 49,22.
Pláč 2,20. zdaliž jídají ž-y plod svůj
— 4,10. ruce žen lítostivých vařily syny 

Ez. 8,14. ž-y seděly tam plačíce Tammuze
— 16, 32. ž. (cizoložná) povoluje cizím
— 18, 6. ž-ě pro nečistotu odděl, nepříst.
— 22,11. jiný s ž-ou bližního páše ohavnost
— 23, 2. dvě ž-y, dcery jedné mateře
— 24,18. tedy umřela ž. má u večer
— 33,26. ž-y bližního svého poškvrňujete 

Dan. 5, 2. aby z něho pili král i ž-y jeho; 3. 23. 
Oz. 12,12. kdež sloužil Izrael pro ž-u

pro ž-u byl pastýřem
Am. 7,17. ž. tvá cizoložiti bude v městě
Nah. 3,13. lid tvůj jsou ž-y uprostřed tebe
Zach. 5, 7. ž. jedna, kt. seděla uprostřed efi
— 9. dvě ž-y vycházely majíce vítr 

Mat. 5,28. kdož by pohleděl na ž-u ku požád.
— 9,20. ž., kt. nemocí svou trápena byla

ode 12 let; Mk. 5, 25. Luk. 8, 43.
— 22. ozdravěla ta ž. té chvíle
— 13,33. kvasu, kt. vzavší ž. zadělala ve
— 15,28. ó ž-o, veliká j. víra tvá
— 18,25. prodati i ž-u jeho i děti i všecko
— 19, 4. muže a ž-u učinil je
— 22,24. aby bratr jeho pojal ž-u jeho
— 25. zůstavil ž-u svou bratru svému
— 27. umřela i ž.; Mk. 12, 22. Luk. 20, 32.
— 28. kt. bude ž.? Luk. 20, 33.
— 26, 7. ž. mající nádobu masti; Mk. 14, 3.
—  10. proč to za zlé máte této ž-ě?
— 27,19. poslala k němu ž. jeho
— 55. ž-y z daleka se dívajíce; Mk. 15, 40. 

Mk. 7,25. ž., jejíž dcerka měla ducha nečiš.
— 10, 7. přidržeti se bude ž-y své
— 12. jestliže by ž. propustila muže 

Luk. 7,37. ž. přinesla nádobu alab. masti
— 39. která a jaká j. to žena, kt. se ho dot.
— 44. řekl Šimonovi: Vidíš tuto ž-u?
— 8, 2. i ž-y, kt. byl uzdravil od duchů

zlých
— 11,27. pozvihši hlasu jedna ž. řekla
— 13,11. ž., kt. měla ducha nemoci 18 let
— 14, 20. ž-u jsem pojal, a protož
— 15, 8. ž. některá mající grošů deset
— 17, 32. pomněte na Lotovu ž-u; (1 M. 19,26.)
— 23, 49. i ž-y, kt. za ním z Gal.; 55.

Jan 2, 4. co mně a tobě ž-o?
— 4, 7. jířišla ž. ze Samaří vážiti vody
— 39. uvěřili v něho pro řeč té ž-y
— 8, 4. táto ž. j. postižena, když cizoložila
— 16, 21. ž., když rodí, zámutek má
— 19,26. ž-o, aj, syn tvůj

Sk. 16,13. mluvili jsme ž-ám, kt. se tu sešly
— 21, 5. sprovodili nás všickni s ž-ami 

lUm. 1,26. ž-y jejich změnily přirozené sebe už.
— 27. opustivše přirozené užívání ž-y
— 7, 2. ž., kt. za mužem j.

1 Kor. 7, 1. dobréť by bylo, ž-y se nedotýkati
— 4. ž. svého těla v moci nemá



1 Koř. 7,14. posvěcenť j. nevěřící muž pro ž-u 
ž. nevěřící posvěcena j. pro muže

— 16. kterak ty víš, ž-o, získáš-lí muže
— 27. přivázáns k ž-ě?

jsi prost od ž-y, nehledej ž-y
— 29. kt. mají ž-y, jako by jich neměli
— 32. kdo ž-y nemá, peěuje o to, co j. P.
— 33. peěuje, jak by se líbil ž-ě
— 34. rozdílnéť jsou ž. a panna
— 39. ž. přivázána j. zákonem
— 9, 5. nemáme moci, ž-y při áobě míti?
— 11, 3. hlava ž-y muž; Ef. 5, 23.
— 5. ž., modléci se aneb prorokujici
— 7. ž. j. sláva mužova
— 8. není muž z ž-y, ale ž. z muže; 12.
— 9. není muž stvořen pro ž-u, ale ž.
— 10. máť ž. míti obestření na hlavě
— 12. ž. z muže tak i muž skrze ž-u
— 14, 34. ž-y v shromážděních ať mlčí
— 35. mrzká věc j. ž-ám 

Gal. 3,28. neníť ani muž, ani ž.
Ef. 5,22. ž-y mužům poddány buďte; Kol.

3, 18. 1 Petr 3, 1.
— 25. muži, milujte ž-y své; Kol. 3, 19.
— 33. ž. ať se bojí muže

1 Tim. 2, 9. ž-y, aby se oděvem se stydliv. ozd.
— 12. ž-ě nedopouštím učiti
— 14. ž. svedena jsuci, příčinou
— 5, 2. starých žen jako matek (napomínej) 

Tit. 2, 3. staré ž-y ať chodí pobožně
1 Petr 3, 1. aby skrze obcováni žen získáni
— 5. tak i ony svaté ž-y ozdobovaly se 

Zj. 2,20. necháváš ž-y Jezábel, aby učila
—. 12, 1. ž. oděná sluncem
— *14. dána jsou té ž-ě dvě křídla
— 16. země pomohla ž-ě
— 14, 4. kt. s ž-ami nejsou poškvrněni
— 17, 4. ž. odína byla šarlatem

Ženich.
2 M, 4,25. ž. krví jsi mi; 26.
Ž. 19, 6. jako ž. vychází z pokoje svého 
Iz. 61,10. přioděl mne jako ž-a
— 62, 5. jakou má radost ž. z nevěsty 

Jer. 7,34. hlas ž-a, a hlas nevěstky; 16, 9.
25, 10. 33, 11. Zj. 18, 23.

Mat. 9,15. mohou synové ž-ovi rmoutiti
dokud s nimi j. ž.; Mk..2,19. L. 5,34. 
přijdou dnové, když bude od jat ž.; 
Mk. 2, 20. Luk. 5, 35.

— 25, 1. vyšly proti ž-ovi
5. když prodlíval ž., zesnuly

— 6. aj ž. jde, vyjděte proti němu
— 10. přišel ž., a kt. hotovy byly, vešly 

Mk. 2,19. synové ž-ovi postiti se; Luk. 5, 34.
když j. s nimi ž.

Jan 2, 9. povolal ž-a ten vrchní správce
— 3,29. kdož má nevěstu, ž-ť j.

přítel ž-a raduje se pro hlas ž-a

Ženiny měli:
1 M. 22, 24. Náchor
— 25, 6. Abraham
— 35,22. Jákob
— 36,12. Elifaz 

Soud. 8,31. Gedeon
— 19, 1. nějaký Levita
— 29. pochytiv ž-u svou rozsekal ji

2 Sam. 3, 7. Saul
— 5,13. David; 15, 16.
— 16,21. 22. všel Absolon k ž-ám otce svého

20, 3. vzal král deset ž-in
1 Kr. 11, 3. Šalomoun
1 Par. 2, 46. Kálef
— 7,14. Manasses

2 Par. 11,21. Roboám
— 13,21. Abiáš

Dan. 3,23. Balsazar; 5,2.

Ženiti se.
Mat. 19,10. není dobré ž. se
— 22,30. při vzkříšení nebudou se ani ž.;

Mk. 12, 25. Luk. 20, 35.
— 24,38. jakož před potopou ž-ili se a

vdávaly se; Luk. 17, 27. 20, 34.
1 Tim. 4, 3. zbraňujících ž. se

Ženka.
Oz. 4,14. že tito s ž-ami obětují?
2 Tim. 3, 6. jímajíce vodí ž-y obtížené hříchy

Ženský.
1 M. 31, 35. vedlé běhu ženského mi se přih. 
3M. 27, 4. ž-ého pohlaví výplatu 30 lotů 
4M. 30, 4. by osoba ž-ého pohlaví učinila slib 
Mat. 11,11. mezi syny ž-ými nepovstal větší 
1 Petr 3, 7. jakožto mdlejšímu osudí ž-ému

Žeň.
1 M. 8,22. setí a ž. nepřestanou
— 30,14. vyšel Ruben v čas žně pšeničné

2 M. 23,16. slavnost žně
— 34,21. v čas orání i žně přestaneš

3 M. 23,10. přinesete snopek, prvotiny žně 
Joz. 3,15. Jordán vystupuje v čas žně 
Soud. 15, 1. stalo se v čas žně pšeničné
1 Sam. 12,17. zdaliž není dnes ž. pšeničná?
Př. 6, 8. shromažďuje ve žni potravu
— 10, 5. kdož vyspává ve žni
— 20, 4. lenoch žebra ti bude ve žni
— 25,13. jako studenost sněžná v čas žně
— 26, 1. jako déšť ve žni

Iz. 9, 3. jako se veselí ve žni
— 16, 9. provyskování nad žní tou kleslo
— 17,11. v den užitku odejde ž.
— 18, 4. jako oblak dešťový v čas horké žně
— 27,11. když počne zráti ž. jeho

Ženina.

1012 Žena —i Žeň.
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Jer. 5,24. téhodnů ke žni ostříhá nám
— 8,20. pominula ž., dokonalo se léto
— 50,16. vypleňte držícího srp v čas žně
— 51,33. přijde čas žně její 

Joel 1,11. zhynula ž. polní
Am. 4, 7. když ještě 3 měsícové byli do žně 
Mat. 9, 37. ž. j. mnohá, ale; Luk. 10, 2.
— 38. proste Pána žně; Luk. 10, 2.

ať vypudí dělníky na ž. svou
— 13, 30. ať obé spolu roste až do žně

v čas žně dím žencům
— 39. ž. j. skonáni světa

Mk. 4,29. hned přičiní srp, nebo nastala ž. 
Jan 4,35. ještě 4 měsícové, a ž. přijde 

krajiny se již bělejí ke žni 
Zj. 14,15. přišla tobě hodina žně 

již dozrála ž. země

Žerď.
2 Sam.23, 7. by se ho chtěl dotknouti, vezme ž. 

Žernov.
2M. 11, 5. prvorozeného děvky, kt. j. při ž-u
4 M. 11, 8. sbírali a mleli ž-y (mannu)
5 M. 24, 6. svrchního i spodního ž-u 
Soud. 9,53. žena nějaká svrhla kus ž-u na

hlavu; Job 41, 15.
2 Sam.ll, 21. žena svrhši na něj kus ž-u 
Iz. 47, 2. chyť se ž-u, a mel mouku 
Jer. 25,10. způsobím, aby zahynul hluk ž-u 
Pláč 5,13. mládence k ž-u berou 
Mat. 18, 6. aby zavěšen byl ž. osličí na 

hrdlo; Mk. 9, 42. Luk. 17, 2.
Zj. 18,21. zdvihl kámen, jako ž. veliký
— 22. zvuk ž-u nebude v tobě slyšán

Žert.
Ž. 79, 4. v ž. těm, kt. jsou vůkol nás 
Př. 10,23. za ž. j. bláznu nešlechetnost 
Ez. 23,32. tak že smích a ž. budou míti z tebe

Žertovati.
1 M. 19,14. zdálo se zeťům jeho, jako by ž-al 
Job 29,24. ž-al-li jsem s nimi, nevěřili 
Př. 26,19. říká: Zdaž jsem než-al?

Žhoucí.
Jon. 4, 8. nastrojil Bůh vítr východní ž. 

Žid.
1 M. 43,32. nemohou Egyptští jisti s Ž-y 
2M. 21, 2. jestliže koupíš k službě Ž-a
4 M. 24,24. bárky z země Citim ssouží Ž-y
5 M. 15,12. jestliže by prodán byl tobě bratr

tvůj 2.; Jer. 34, 14.
1 Sam.29, 3. k čemu jsou Ž-é tito?
Neh. 4, 2. co ti bídní Ž-é berou před sebe 
Est. 3, 4. Mardocheus oznámil jim, že j. Ž.
— 13. aby vyhladili všecky Ž-y
— 5,13. dokudž vídám toho ž-a
— 8, 9. i ž-ům písmem jejich a jažykem

Est. 8,16. Ž-ům vzešlo světlo a radost
— 17. z národů přistupovali k ž-ům 

Jer. 34, 9. aby nepodrobov. sobě v službu Ž-a
— 38,19. velmi se bojím Ž-ů, kt. ustoupili 

Dan. 3, 8. s křikem žalovali na Ž-y
— 12. našli se někteří Ž-é, kt. jsi 

Zach. 8, 23. deset mužů chopí se jednoho Ž-a 
Mk. 7, 3. Ž-é nejedí, leč by ruce umyli
Jan 1,19. poslali Ž-é z Jeruzaléma (k Janovi)
— 3, 25. vznikla otázka mezi Ž-y o očišť.
— 4, 9. kterakž ty, jsa Ž., žádáš ode mne

nebo neobcují Ž-é se Samaritány
— 22. spasení z Ž-ů j.
— 9,22. tak mluvili, že se báli Ž-ů

nebo již tak byli uložili Ž-é, aby
— 11, 54. Ježíš již nechodil zjevně mezi Ž-y
— 18, 35. zdaliž jsem já Ž.?

Sk. 2, 5. byli v Jeruzalémě přebývající Ž-é
— 14. muži ž-é, toto vám známo buď
— 6, 1. stalo se reptání Heků proti Ž-ům
— 9, 22. Saul zahanboval Ž-y
— 10, 28. víte, že neslušné j. Ž-u
— 11,19. žádnému nemluvíce než toliko ž-ům
— 14, 2. kt. z Ž-ů nepovolní byli, zbouřili
— 19, 34. jakž poznali, že j. Ž., stal se hlas
— 21,39. já jsem člověk Ž. Tarsenský; 22, 3.
— 25, 9. Festus, chtěje se ž-ům zalibiti
— 10. Ž-ům jsem nic neublížil

Řím. 1,16. Ž-u předně, potom i Řeku; 2, 9. 10.
— 2,17. ty sloveš Ž., a zpoléháš na zákon
— 28. ne ten j. Ž., kt. j. zjevně
— 29. ten j. Ž., kt. vnitř j. Ž-em
— 3, 1. což tedy má více ž.?
— 9. že jsou Ž-é i Řekové pod hříchem
— 29. zdaliž j. toliko Bůh Ž-ů?
— 9, 24. povolal nás netoliko z Ž-ů
— 10,12. neníť rozdílu mezi ž-em a Řekem

1 Kor. 1,22. ž-é zázraků žádají, Řekové moudr.
— 23. kážeme Krista, ž-ům pohoršení
— 24. ale povolaným i Ž-ům Boží moc
— 9,20. učiněn jsem ž-ům jako Ž.

abych ž-y získal
— 12,13. v jedno pokřtěni jsme Ž-é, Řekové

2 Kor. 11,22. Ž-é jsou? jsem i já
— 24. od Ž-ů pětkrát 40 ran trpěl jsem 

Gal. 2,13. v tom pokrytství byli i jiní Ž-é
— 14. poněvadž ty jsa ž., pohansky živ jsi
— 15. my přirození Ž-é, ne pohané
— 3,28. neníť ani Ž., ani Řek

Fil. 3, 5. Ž. z Ž-ů, podle zákona farizeus
Kol. 4,11. Marek a Justus, kt. jsou Ž-é
Zj. 2, 9. kt. se praví býti ž-é, a nejsou; 3,9.

Židoviny.
Soud. 4,21. Jáhel vrazila hřeb do ž-in jeho
— 22. Zizara ležel mrtvý, a hřeb v ž-ách j.
— 5,26. (Jáhel^ prorazila ž. jeho

Pis. 4, 3. jako kus jablka zrnatého ž. tvé; 6, 6.
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Židovka.
5 M. 15,12. by prodán byl tobě Žid aneb Ž.
Sk. 16, 1. Timoteus, syn Ž-y věřící
— 24,24. Felix s Druzillou, kt. byla Ž.

Židovsky.
2Kr. 18,26. nemluv ž. před lidem; Iz. 36, 11. 
Jan 5, 2. kt. slově ž.; 19, 13. 17.
— 19, 20. bylo psáno ž., řecký a latině 

Sk. 21, 40. Pavel mluvil k nim ž.
Gal. 2,14. pohansky živ jsi a ne ž.
Zj. 9,11. jemuž jméno ž. Abaddon
— 16,16. kt. slově ž. Armageddon

Židovský.
1 M. 40,15. kradmo jsem vzat ze země ž-é 
Ezd. 5, 5. nad staršími Ž-ými byla ochrana 
Est. 3,10. Amanovi, nepříteli ž-ému
— 6,13. poněvadž z národu Ž-ého j. Mard.
— 8, 1. Amana, nepřítele ž-ého; 9, 10.

Mat. 2, 2. kde jest ten narozený král ž.?
— 27,11. ty-li jsi ten král ž.? Mk. 15, 2.

Luk. 23, 3. Jan 18, 33.
—  29. zdráv buď, ó králi ž.! Mk. 15, 18.

Jan 19, 3.
— 37. totoť j. Ježíš, král ž.; Mk. 15, 26.

Luk. 23, 38. Jan 19, 19.
Mk. 15, 9. propustím vám kr. ž-ého? Jan 18, 39.
— 12. kt. králem ž-ým nazýváte?

Luk. 23, 37. jsi-li ty král ten ž., spomožiž
— 38. nápis literami řeck., lat. a ž-ými 

Jan 2, 6. podlé očišťování ž-ého
— 13. blízko byla velikanoc ž-á; 11, 55.
— 6, 4. byla blízko velikanoc, svátek ž.
— 19, 3. zdráv buď, králi ž.!
— 19. Ježíš Nazaretský, král ž.

21. nepiš: Král ž., ale že řekl: Král i. 
Sk. 12,11. ze všeho očekávání lidu ž-ého
— 22, 2. že by k nim mluvil ž-ým jazykem
— 26,14. hlas řkoucí ž-ým jazykem: Sauli 

Gal. 2,14. proč pohany k ž-ému způsobu nutíš? 
Tit. 1,14. nešetříce ž-ých básní

Židovstvo.
Mk. 13,14. kdož by v ž-u byli, ať utekou 
Sk. 2, 9. kt. přebýváme v ž-u
— 10, 37. co se dálo po všem ž-u

Gal. 1,13. o mém obcování někdejším v ž-u
— 14. že jsem prospíval v Ž-u
— 2,12. Petr boje se těch, kt. byli z ž-a

1 Tes. 2,14. církví Božích, kt. jsou v Ž-u

Žihadlo.
Zj. 9,10. ž-a v ocasích jejich byla

Žíla.
1 M. 32, 32. proto nejedí svnové Izr. ž-y krátké 
Joz. 11, 6. koňům ž-y podřežeš; 9.

2 Sam. 8, 4. 1 Par. 18, 4.
Job 10,11. ž-ami spojils mne
— 40,12. ž-y lůna jeho jako ratolesti jsou

Ez. 37, 6. dám na vás ž-y
— 8. ž-y a maso na nich se ukázalo

Žíně.
1 M. 37, 34. Jákob vloživ ž-i na bedra svá
2 Sam.21,10. Rizpa vzavši ž-i, prostř. ji na skále
1 Kr. 21, 27. Achab vzav ž-i na tělo své
2 Kr. 19, 1. Ezechiáš oděv se ž-í, šel do domu H. 
Neh. 9, 1. postíce se v ž-ích, posypali se 
Est. 4, 3. ž-i s popelem podestřeli sobě mnozí
— 4. aby vzali ž-i jeho od něho 

Job 16,15. ž-i jsem ušil na kůži svou 
Iz. 20, 2. jdi a slož ž-i s beder svých
— 37, 1. roztrhl roucho a oděl se ž-í
— 50, 3. ž-i dávám jim za oděv
— 58, 5. aby podstíral ž-i a popel 

Jer. 4, 8. přepaŠte se ž-mi
— 6,26. ó dcero lidu mého, přepaš se ž-í
— 48,18. seď v ž-i, dcero Dibonská
— 37. na všech bedrách ž.

Am. 8,10. bude na každých bedrách ž.
Jon. 3, 5. Ninivitští oblékli se v ž.
— 6. přioděv se ž-í, seděl

Mat. 11, 21. dávno by byli v ž-i a v popele 
pokání činili; Luk. 10, 13.

Žíněný.
Zj. 6,12. slunce zčernalo jako pytel ž.

Žiti (žnu).
1 M. 45, 6. ještě pět let nebudou orati ani ž.
3 M. 19, 9. když budete ž. obilí země; 23, 10.
— 25,11. nebudete síti, ani ž. toho, což samo

5 M. 24,19. když bys žal obilí své na poli 
Rut 1, 22. když počin. ž. ječmene; 2 Sam. 21,9.
— 2, 9. zůstávej na poli, na němž budou ž.

1 Sam. 8,12. aby mu (králi) žali obilé jeho 
Job 4, 8. nepravost a převrácenost i žali
— 24, 6. na cizím poli žnou

Ž. 126, 5. s prozpěvován/m ž. budou
Př. 22, 8. kdo rozsívá nepravost, ž. b. trápení
Kaz. 11, 4. kdo hledí na husté oblaky, neb. ž.
Iz. 17, 5. rámě jeho žne klasy
Jer. 12,13. nasejí pšenice, trní ž. budou
Oz. 8, 7. vichřici ž. budou
— 10,12. žněte k milosrdenství
— 13. žali jste nepravost

Mich. 6,15. budeš síti, ale nebudeš ž.
Mat. 6, 26. nesejí ani žnou; Luk. 12, 24.
— 25, 24. žna, kde jsi nerozsíval
— 26. že žnu, kdež jsem nerozsíval 

Luk. 19,21. žneš, čeho jsi nerozsíval; 22.
Jan 4, 36. kdož pak žne, odplatuť béře
— 37. jiný rozsívá, a jiný žne
— 38. jáť jsem vás poslal ž.

1 Kor. 9,11. kdybychom vaše časné věci žali?
2 Kor. 9, 6. skoupě i ž. bude ochotně ž.
Gal. 6, 7. toť bude i ž.
— 9. budeme ž. neustávajíce 

Jak. 5, 4. kt. žali krajiny vaše
Zj. 14, 15. pusť srp svůj, a žni; 18.
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Živ býti, zůstati.
1 M. 3, 22. jedl by, i byl by ž. na věky
— 8, 21. aniž budu více biti všeho, což ž-o j.
— 9, 3. všecko, což j. ž-o, b. vám za pokrm
— 12,13. aby ž-a zůstala duše má pro tebe
— 17,18. ó byť jen Izmael ž. byl
— 25, 6. odeslal je ještě ž. jsa k východu
— 27, 40. v meči svém ž. budeš
— 46. stýště mi se ž-u býti
— 42, 2. abychom ž-i byli, a nezemřeli;

43, 8. 47, 19.
— 18. toto učiňte, abyste ž-i byli
— 43, 7. jest-li ž. ještě otec váš?
— 45, 3. ještě-li j. ž. otec můj?
— 46, 30. nebo ty ještě jsi ž.
— 47, 9. let života otců, v nichž ž-i byli

2 M. 33, 20. neuzři mne člověk, aby ž. zůstal
3 M. 18, 5. člověk, kt. bv je činil, ž. bude;

Neh. 9, 29. Ěz. 20, 11. Řím. 10, 5.
4 M. 21, 8. uštknutý, když pohledí na něj, ž. b.
— 24, 23. kdo bude ž., když toto učiní Bůh?

5 M. 4, 4. vy, přidržející se H., ž-i jste do
— 5, 24. B. mluvil s člov., a on ž. zůst.; 26.
— 8, 3. ne samým chlebem ž. bude člověk
— 31,27. když js. ještě ž. s vámi, zpurni jste 

Joz. 11,11. že nezůstalo žádného ž-ého; 14.
1 Sam. 1, 28. po všecky dny, v nichž ž. bude
2 Sam.12,18. když ještě bylo dítě ž-o
— 21. pro dítě, když ž-o bylo, post. se; 22.
— 15, 21. buď mrtev aneb ž.
— 18, 32. jest-liž ž. syn můj Absolon?
— 19, 6. kdyby byl Absolon ž. zůstal

1 Kr. 17, 23. syn tvůj ž. jest; Jan 4, 50. 53.
— 21,15. není ž. Nábot, ale umřel

2Kr, 7, 4. budou-li nás živiti, zůstaneme ž-i
— 8,10. zajisté mohl bys ž. zůstati; 14.

Job 7, 16. mrzí mne, nebuduť déle ž.
— 14, 22. dokudž ž. j., bolestí okouší
— 19, 25. já vím, že vykupitel můj ž. j.
— 21, 7. proč bezbožní ž-i jsou?

ž. 22, 27. ž-o bude srdce vaše na věky
— 49,10. aby ž. byl věčně, a neviděl porušení
— 63, 5. abych tobě dobrořečil, pokudž j. ž.
— 89, 49. kdo z lidí může tak ž. býti?
— 104, 33. zpívati budu H., dokudž jsem ž.
— 118,17. neumruť, ale ž. budu
— 119,17. abych, dokudž jsem ž., ostř. slova
— 40. dej, ať jsem ž. v spravedlnosti tvé
— 77. abych živ býti mohl
— 116. zdržuj mne, abych ž. Byl
— 144. tak abych ž. býti mohl
— 175. ž-a bude duše má
— 146, 2. chváliti budu H., dokudž jsem ž. 

Př. 4, 4. ostříhej přikáz. mých, a ž. bud.; 7,2.
— 9, 6. opusťte hloupost a ž-i buďte
— 15, 27. kdož nenávidí darů, ž. bude 

Kaz. 6, 3. byl by ž. mnoho let
— 6. byť byl ž. dva tisíce let

Kaz. 7, 2. kdož j. ž., složí to v srdci svém
— 15. bezbož., kt. dlouho ž. j. v zlosti
— 9, 9. ž. buď s manželk., kt. jsi zamiloval
— 11, 8. by mnoho let ž. jsa člověk 

Iz. 38, 1. nebo umřeš, a nebudeš ž.
— 15. že ž. pobudu po hořkosti duše své
— 55, 3. poslechněte, a budeť ž-a duše vaše 

Jer. 35, 7. abyste ž-i byli mnoho dnů
Ez. 16, 6. řekl jsem: Ve krvi své ž-a buď
— 18, 9. spravedlivý ten jistě ž. bude
— 13. zdaž bude ž.? Nebude ž.
—  21. pakli by se bezbož. odvr., ž. b.; 23.
— 22. v spravedlnosti své ž. bude
— 32. obraťte se a ž-i buďte; 33, 11.
— 33,13. jistě ž. budeš, a on , . .  činil by nepr.
— 19. podlé těch věcí ž. bude

Oz. 6, 2. budeme ž-i před obličejem jeho 
Am. 5, 4. hledejte mne a ž-i buďte; 6.
— 14. hledejte dobrého, abyste ž-i byli 

Jon. 4, 3. lépe j. mi umříti, nežli ž-u býti; 8. 
Ab. 2, 4. sprav, z víry ž. bude; Řím. 1, 17. 
Zach. 13, 3. nebudeš ž., proto že jsi lež mluvil 
Mat. 4, 4. ne samým chlebem ž. bude člověk 
xMk. 5, 23. vlož na ni ruce, a budeť ž-a

16,11. slyšavše, že by ž. byl, nevěřili 
Luk. 10, 28. to čiň, a ž. budeš
— 20, 38. všickni jsou jemu ž-i
— 24, 23. kt. praví, že by ž. byl 

Jan 4, 50. jdi, syn tvůj ž. j.; 51. 53.
— 5, 25. kt. uslyší, ž-i budou
— 6, 51. ž. bude na věky
— 57. já ž. jsem skrze Otce

kdož jí mne, i on ž. bude
— 58. kdož jí chléb tento, ž-ť b. na věky
— 11,25. byť pak i umřel, ž. bude

26. kdož j. ž. a věří ve mne
— 14, 19. já ž. jsem, i vy ž-i budete 

Sk. 17, 28. jím ž-i jsme a hýbeme se
— 25, 24. že takový nemá více ž. býti
— 28, 4. pomsta nedá jemu ž-u býti 

Řím. 1,17. spravedlivý z víry ž. bude; (Ab.
2, 4.) Gal. 3, 11. Žid. 10, 38.

— 6, 2. kterakž ještě ž-i budeme v něm
— 8. že spolu s ním ž-i budeme
— 10. že pak j. ž., ž. jest Bohu
— 11. ž-i jste Bohu v Kristu Ježíši
— 7, 1. panuje nad člověkem, dokud ž. j.
— 8,10. však duch ž. j. pro spravedlnost
— 12. abychom podlé těla ž-i byli; 13.
— 14, 7. žádný z nás není sám sobě ž.

8. buď že jsme ž-i, Pánu ž-i jsme 
buď že jsme ž-i, buď že umíráme

1 Kor. 7,39. dokudž muž ž. j.; (Řím. 7, 1—3.)
— 9,14. aby z evangelium ž-i byli
— 15, 6. 500 bratří, z nichž mnozí ž-i jsou

2 Kor. 4,11. kt. ž-i jsme, na smrt býváme vyd.
— 5,15. aby ti, kt. ž-i jsou

již ne sami sobě ž-i byli
— 6, 9. jako umírající, a aj, ž-i jsme
— 7, 3. abych, spolu mřeli i spolu ž-i byli



1016 Živ býti —  Život.

2 Koř. 13, 4. ž. jest z moci Boží — i my živi 
Gal. 2,14. ty jsa žid, pohansky ž. jsi
— 19. zákonu umřel jsem, abych ž. byl B.

20. ž-ť jsem pak již ne já
ale ž. j. ve mně Kristus 
že pak nyní ž. jsem v těle 
u víře Syna Božího ž. jsem

— 5,25. jsme-liť duchem ž-i, duchem choď. 
Fil. 1,21. mně ž-u býti j. Kristus
— 22. jest-li mi prospěšnější ž-u býti v těle 

Kol. 2,20. jako byste ž-i byli světu
1 Tes. 3, 8. ž-i jsme, jestliže vy stojíte v Pánu
— 4,15. kt. ž-i pozůstaneme do příchodu P.
— 5,10. abychom spolu s ním ž-i byli

1 Tim. 5, 6. rozkošná, ž-a jsuci, již umřela
2 Tim. 2,11. také spolu s ním ž-i budeme
— 3,12. kt. chtějí pobožně ž-i býti v Kr. J. 

Tit. 2,12. pobožně ž-i byli na tomto světě 
Žid. 7, 8. o němž se vysvědčuje, že j. ž.
— 25. vždycky jsa ž. k orodování za ně 

Jak. 4,15. bude-li Pán chtíti, a budeme-li ž-i
1 Petr 2,24. abychom spravedlnosti ž-i byli
— 4, 2. aby byl vůli Boží v těle ž.
—' 6. aby ž-i byli podlé Boha duchem

1 Jan 4, 9. abychom ž-i byli skrze něho 
Zj. 3, 1. máš jméno, že jsi ž., ale jsi mrtvý

Živ buď král!
1 Sam.10,24. ž. buď král! 2 Sam. 16, 16. 1 Kr.

1, 25. 2 Kr. 11, 12. 2 Par. 23, 11. 
lK r . 1, 31. ž. buď pán můj král Davidi
— 34. ž. buď král Šalomoun! 39.

Dan. 2, 4. králi, na věky buď ž.; 3, 9. 5, 10. 
6, 6. 21.

Živť jest Hospodin!
Rut 3,13. ž. j. H.; Soud. 8, 19. 1 Sam. 14, 39.

2 Sam. 4, 9. 12, 5. 1 Kr. 22, 14. 2 Kr.
2, 2. 6.

1 Kr. 17, 1. ž. j. H. Bůh Izraelský; 12.
— 18,10. ž. j* H. Bůh tvůj
— 15. ž. j. H. zástupů; 2 Kr. 3, 14.

2Kr. 5,16. ž. j. H., žeť nic nevezmu
— 20. ž. j. H., žeť poběhnu za ním 

Jer. 4, 2. přísaha ti právě: ž. j. Hospodin
— 5, 2. když říkají: Ž. j. H., křivě přisahají
— 16,14. nebude říkáno více: Ž. j. H.; 23, 7.
— 38,16. ž. j. H., kt. učinil nám život

Živ jsem já!
4 M. 14,28. ž. jsem já, praví H.; Iz. 49,18. Ez. 14,

16. 18. 20. 17, 16. 19. Řím. 14, 11. 
Ez. 5,11. ž-ť jsem já, dí Panovník H.; 33,11.

Za živa.
4 M. 16,30. sest. za ž-a do pekla; 33. Ž. 55, 16.
Ž. 55,16. aby za ž-a sstoupiti musili do pekla
— 58,10. hned za ž-a zapálením zachváceni
— 124, 3. by nás byli za ž-a sehl.; Př. 1, 12. 

Př. 1,12. sehltíme je za ž-a a v cele
Zj. 19,20. uvrženi jsou oba za ž-a do jezera

Živel.
Gal. 4, 3. pod ž-y světa byli jsme podrobeni
— 9. se zase obracíte k mdlým ž-ům? 

Kol. 2, 8. uče podlé ž-ů světa a ne podlé Kr.
—■ 20. jestliže zemřeli jste ž-ům světa

2 Petr 3,10. ž-ové páliv. ohně rozplynou se; 12.

Živení.
2 Sam. 8, 2. celý provazec k Ž.

Živiti.
5 M. 20,16. žádné duše ž. nebudeš
Joz. 2,13. že budete ž. otce mého i matku
— 10,28. než-il žádného

2 Kr. 7, 4. budou-li nás ž., zůstaneme živi 
ž. 33,19. ž-il je v čas hladu
Př. 30, 8. živ mne pokrmem vedlé potřeby 
Jer. 49,11. zanech sirotků svých, já ž, je budu 
Mat. 6,26. Otec váš nebeský ž-í je; Luk. 12,24.
1 Kor. 3, 2. mlékem jsem vás ž-il
Zj. 12, 6. na poušť, aby ji tam ž-ili; 14.

Živiti se.
3 M. 25, 35. podruh ž. se bude při tobě; 36.
5 M. 24,15. chudý j. a tím se ž-í
2 Kr. 4, 7. ty se syny budeš se ž. z ostatku 
ž. 37, 3. přebývej na zemi, a živ se sprav. 
Ez. 13,18. loviti duše, abyste se ž. mohly?

Živnost.
Ž. 128, 2. z práce rukou svých ž. míti budeš 
Kaz. 9,11. nezáleží ž. na moudrých 
Mk. 12,44. uvrhla všecku ž. svou; Luk. 21, 4. 
Sk. 19,25. že z tohoto řemesla j. ž. naše
— 27. aby se nám v ž-i přítrž nestala

2 Tim, 2, 4. neplete se v obecné ž-i
Jak. 2,15. opuštění se strany ž-i vezdejší 
Zj. 18,17. plavci, kt. svou ž. na moři mají

Živočich.
1 M. 1,28. panujte nad všelikým ž-em
— 3, 1. had byl nejchytřejší z ž-ů
— 6,19. ze všech ž-ů uvedeš do korábu;

7, 14. 8, 17. 19.
— 9, 2. strach váš buď na všeliký ž.

3M. 11, 2. tito jsou ž-ové, kt. jisti budete 
Job 12,10. v jehož ruce j. duše všelikého ž-a 
ž. 104,20. vybíhají všickni Ž-ové lesní
— 145,16. nasycuješ každý Ž. podlé vůle své 

Jer. 27, 6. ž-y polní dal jsem jemu
Oz. 2,18. učiním smlouvu & ž-y polními

Život.
1 M. 2, 7. vdechl v chřípě jeho dchnuti ž-a
— 9. též strom ž-a uprostřed ráje; 3.

22. 24. Zjev. 22, 2.
— 15, 4. kt. vyjde z ž-a tvého, dědicem bude
— 19,17. zachovej ž. svůj, neohlédej se zpět
— 25,17. bylo ž-a Izmaelova 137 let
— 47, 9. zlí byli dnové let ž-a mého
— 28. bylo let ž-a (Jákobova) 147 let
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1 M. 48,15. kt. mne spravoval po všecken ž. můj
2 M. 1,14. k hořkosti přivodili ž. jejich
— 21,23. tedy dáš ž. za ž.
— 23, 9. sami znáte, jaký jest ž. příchozích

4 M. 29, 7. ponižovati budete ž-ů svých; 30,14.
5 M. 19,21. ž. za ž., oko za oko
— 28,66. nikdež nebudeš jist svým ž-em
— 30,15. předložil dnes ž.; 19. Jer. 21, 8.
— 20. on j. ž. tvůj a dlouhost dnů
— 32,47. není daremné slovo, ale j. ž. váš 

Soud. 9,17. otec můj opovážil se ž-a svého
— 12, 3. odvážil jsem se ž-a svého
— 16,30. nechť umře ž. můj s Filistinskými

1 Sam.19, 5. nebo se opovážil ž-a svého
— 26,21. že jsi draze sobě vážil ž-a mého
— 28,21. opovážila jsem se ž-a svého

2 Sam. 1,23. Saul a Jonata milí v ž-ě svém
1 Kr. 20,31. snad při ž-u zachová tebe
— 32. nechť jsem zachován při ž-u
— 39. budeť ž. tvůj za ž. jeho 

2Kr. 10,24. ž. váš za ž. jeho
2 Par. 32,21. kt. vyšli z ž-a jeho, zamordovali ho 
Est. 7, 3. nechť mi darován ž. můj, a národu 
Job 2, 6. avšak zachovej ho při ž-u
— 3,10. nezavřela dveří ž-a mého
— 20. ž. těm, kt. jsou ducha truchlivého
— 7, 7. že jako vítr jest ž. můj
— 9, 21. nenáviděti budu ž-a mého
— 10, 1. stýště se duši mé v ž-ě
— 12.'ž-a z milosrdenství udělil jsi mi
— 19,17. prosím, pro dítky ž-a mého
— 20,20. nesezná nic pokojného v ž-ě svém
— 24,22. ostojí-li kdo, bojí se o ž. svůj
— 32,18. těsno ve mně duchu ž-a mého
— 33, 4. dchnutí Všemohoucího dalo mi ž.
— 20. že sobě ž. jeho oškliví pokrm
— 38, 8. moře, když vyšlo z ž-a
— 29. z čího ž-a vychází mráz?

2. 21, 5. ž-a požádal od tebe
— 22,30. duše své nemohou při ž-u zachovati
— 27, 1. Hospodin síla ž-a mého
— 30, 6. všecken ž. v dobré líbeznosti své
— 31,10. usvadla zámutkem duše má i ž.
— 34,13. kt. člověk žádostiv j. ž-a
— 36,10. u tebe j. studnice ž-a
— 44, 26. přilnul k zemi ž. náš
— 54, 6. kt. jsou podpůrcové ž-a mého
— 63, 4. j. lepší milosrdenství tvé, nežli ž.
— 64, 2. před hrůzou ostříhej ž-a mého
— 66, 9. zachoval při ž-u duši naši
— 71,20. zase k ž-u navrátíš mne
— 80,19. zachovej nás při ž-u, ať* jméno tvé
— 88, 4. ž. můj až k hrobu se přiblížil
— 89, 49. kdo vytrhne ž. svůj z hrobu?
— 103, 4. kt. vysvobozuje od zahynutí ž. tvůj
— 104,15. pokrmem zdržuje ž. lidský
— 109,31. k t odsuzují ž. jeho
— 110, 3. z ž-a jako rosa plod tvůj bude
— 142, 5. není, kdo by se ujal o ž. můj

Př. 3, 8. toť bude zdraví ž-u tvému
— 18. (moudrost) stromem ž-a j. těm; 11,

30. 13, 12. 15, 4.
— 22. budeť to ž-em duši tvé
— 4,13. ostřihej učení; nebo ono j. ž. tvůj;

6, 23. 10, 17.
— 22. ž-em jsou těm, kt. je nalézají
— 23. nebo z něho pochází ž.
— 5, 6. stezku ž-a snad bys zvážiti chtěl?
— 6, 30. jestliže by ukradl, aby nasytil ž..

svůj
— 8,35. kdož mne nalézá, nalézá ž.; 21, 21.
— 10,11. pramen ž-a jsou ústa spravedlivého
— 16. práce spravedlivého j. k ž-u
— 17. stezkou ž-a jde, kdož přijímá
— 11,17. účinný dobře činí ž-u svému
— 19. spravedlivý rozsívá k ž-u
— 12,28. na stezce spravedlnosti j. ž.
— 13, 8. výplata ž-a člověku j. bohatství
— 14. naučeni moudrého j. pramen ž-a
— 14,27. bázeň H. j. pramen ž-a
— 30. ž. těla j. srdce zdravé
— 15, 31. ucho, kt. poslouchá trestání ž-a
— 16,15. v jasné tváři královské j. ž.
— 22. rozumnost j. pramen ž-a
— 18,21. smrt i ž. j. v moci jazyka
— 19,23. bázeň Hospodinova k ž-u
— 20, 2. kdož ho rozhněvá, hřeší proti ž-u: 

Kaz. 2,17. pročež mrzí mne tento ž.
— 3,12. aby se veselili, a qjnili dobře v ž-é-
— 5,20. nebude pamatovati na dny ž-a
— 6,12. v počtu dnů marného ž-a jeho
— 7,12. přináší ž. těm, kdož ji mají
— 8, 8. není, kt. by měl moc nad ž-em
— 10,19. víno obveseluje ž.

Iz. 4, 3. každý, kdož j. zapsán k ž-u
— 38,12. přestřihl jsem jako tkadlec ž. svůj
— 16. znám bude ž. dýchání mého
— 43, 4. dal jsem národy za ž. tvůj 

Jer. 21, 9. ž. místo kořisti; 38, 2. 39, 18.
— 45, 5. dám tobě ž. tvůj místo kořisti
— 51, 6. zachovejte jedenkaždý ž. svůj 

Ez. 3,18. abys ho při ž-u zachoval
— 18,27. tenť duši svou zachová při ž-u 

Oz. 9,16. zmořím nejmilejší ž-a jejich 
Jon. 2, 7. ty jsi vysvobodil od poruš. ž. můj 
Mal. 2, 5. smlouva má byla s ním ž-a
Mat. 6,25. nepečujte o ž. svůj; Luk. 12, 22.

zdaliž není ž. více? Luk. 12, 23.
— 7,14. úzká cesta, kt. vede k ž-u

18, 8. do ž-a vjiti kulhavému; Mk. 9, 43-
— 19,17. chceš-li vjíti do ž-a, ostříhej přik-
— 20,28. ž. mzdu na vykoupení; Mk. 10, 45- 

Mk. 3, 4. sluší-li v sobotu ž. zachovati?
Luk. 8,14. po pečování a rozkošech ž-a jdouce
— 12,15. ne v rozhojnění statku ž. záleží
— 23. ž. více jest nežli pokrm
— 16,25. žes ty vzal dobré věci v ž-ě svém

21, 34. aby nebyla obtíž, pečov. o tento ž-
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Jan 1, 4. v něm ž. byl, a ž. byl světlo lidí
— 3,36. nevěřící Synu, neuzříť ž-a
— 5,24. přešelť j. ze smrtí do ž-a
— 26. jakož Otec má ž. sám v sobě

dal i Synu, aby měl ž. v samém sobě
— 29. půjdou na vzkříšeni ž-a
— 40. nechcete přijíti, abyste ž. měli
— 6, 33. chléb B. ten j., kt. dává ž. světu
—  35. jáť jsem ten chléb ž-a
— 51. tělo mé j., kt. já dám za ž. světa
— 53. nemáte ž-a v sobě
— 63. slova, kt. mluvím, Duch jsou a ž.
—  8,12. ale bude míti světlo ž-a
— 10,10. já jsem přišel, aby ž. měly
— 11,25. já jsem vzkříšení i ž.
— 14, 6. já jsem ta cesta, i pravda, i ž.
— 20,31. abyste věříce, ž. měli

Sk. 3,15. dárce ž-a zamordovali jste
— 5,20. mluvte lidu všecka slova ž-a
— 8* 33. ačkoli zahlazen byl ze země ž. jeho
— 11,18. i pohanům pokání k ž-u; 13, 46.
— 17,25. on dává všechněm ž. i dýchání 

tlím. 5,10. spaseni budeme skrze ž. jeho
— 17. v ž-ě kralovati budou
— 18. přišla milost k ospravedlnění ž-a
— 6, 4. abychom v novotě ž-a chodili
—  7,10. přikázaní, kt. mělo mi býti k ž-u
— 8, 6. opatrnost ducha ž. a pokoj
—  38. jist jsem, že ani smrt, ani ž.
—  11,15. co sase jich přijetí, než ž. z mrtvých
— 16, 4. pro můj ž. svých hrdel nasadili

1 Kor. 3,22. buď ž., buď smrt, všecko j. vaše
— 15,19. v tomto ž-ě toliko naději máme

2  Kor. 1, 8. že jsme i o ž-u svém byli pochybili
— 2,16. oněmno vůně ž-a k ž-u
— 4,10. aby i ž. Ježíšův zjeven byl; 11.
—  12. smrt v nás moc provodí, ale ve

vás ž.
— 5, 4. aby pohlcena byla smrtelnost

od ž-a
JSf. 4,18. odcizeni jsouce od -ž-a Božího
JFil. 1,20. veleben bude Kristus, buď skrze ž.

— 2,16. slovo ž-a zachovávajíce
— 30. až k smrti, opováživ se ž-a 

-Kol. 3, 3. ž. váš skryt j. s Kristem v Bohu
— 4. když se ukáže Kristus, ž. náš

1 Tim. 2, 2. abychom pohodlný a pokojný ž.
— 4, 8. nynějšího i budoucího ž-a zaslíbení

2  Tim. 1, 1. podle zaslíbení ž-a, kt. j. v Kr. J.
— 10. ž. na světlo vyvedl

Žid. 2,15. kt. po všecken čas ž-a podrobeni
—  7, 3. počátku ani skonáni ž-a nemaje
— 16. podlé moci ž-a neporušitelného 

Jak. 1,12. vezme korunu ž-a; Zj. 2, 10.
— 4,14. jaký j. ž. váš? pára zajisté j.

1 Petr 3, 7. jakožto spoludědičkám ž-a milosti
—r 10. kdož chce milovati ž.
—  4, 3. dostiť j. na přeběhlém času ž-a

2 Petr 1, 3. což k ž-u náleželo, darováno 
1 Jan 1, 1. co jsme spatřili, o slovu ž-a
— 2. ten ž. zjeven j.
— 2,16. žádost očí, a pýcha ž-a
— 3,14. jsme přeneseni ze smrti do ž-a
— 5,11. ten ž. v Synu jeho j.
— 12. kdožť má Syna, máť ž.

kdož nemá Syna Božího, ž-a nemá
— 16. dá jemu Bůh ž.

Juda 21. milosrdenství Pána našeho k ž-u 
Zj. 2, 7. tomu dám jisti z dřeva ž-a
— 10. až do smrti, a dámť korunu ž-a
— 11,11. duch ž-a od Boha vstoupil do nich
— 22, 2. s obou stran potoka bylo dřevo ž-a
— 14. aby měli právo k dřevu ž-a
— 17. nabeř vody života darmo

Život (matky, ženský).
1 M. 20,18. nebo byl zavřel H. každý ž. ženský
— 25,22. když se děti potiskali v ž-ě jejím
— 29,31. že Lía nemá lásky, otevřel ž. její
— 49,25. požehnáním prsů a ž-a

2 M. 13, 2. cožkoli otvírá každý ž.; 12. 4 M.
3, 12. 8, 16. 18, 15.

Soud. 13, 5. od ž-a Nazarejský Boži; 7. 16, 17.
1 Sam. 1, 5. H. zavřel byl ž. její; 6.
Job 3,11. vyšed z ž-a, proč jsem nezahynul?
— 10,18. proč jsi jen z ž-a vyvedl mne?
— 19. z ž-a do hrobu abych byl vnesen
— 31,15. nesformoval nás v ž-ě jeden a týž? 

Ž. 58, 4. pobloudili hned od ž-a matky
>— 71, 6. na tebe jsem spolehl hned od ž-a
— 139,13. přioděl jsi mne v ž-ě matky mé 

Př. 30,16. peklo a ž. neplodné
Iz. 44, 2. kt. tě sformoval hned od ž-a matky
— 46, 3. kt. pěstuji hned od ž-a
— 49, 1. H. hned z ž-a povolal mne; 5.
— 66, 9. já, kt. otvírám ž. matky

Jer. 1, 5. dříve než jsem tě sformoval v ž-ě
— 20,17. ó že mne neusmrtil od ž-a; 18.

Oz. 9,14. dej jim ž. neplodný a prsy vyschlé
— 12, 3. v ž-ě za patu držel bratra svého
— 13,13. nezůstával by tak dlouho v ž-ě 

Mat. 19,12. kt. se tak z ž-a matky zrodili 
Luk. 1,15. Duchem sv. bude naplněn od ž-a
— 31. počneš v ž-ě a porodíš syna
— 41. zplésalo nemluvňátko v ž-ě; 44.
— 2,21. prve než se v ž-ě počalo
— 23. pacholík otvíraje ž., svátý Pánu
— 11,27. blahoslavený ž., kt. tebe nosil 

Sk. 3, 2. chromý od ž-a matky své; 14, 8. 
ftím. 4,19. ani na ž. Sáry umrtvený

Život věcný.
Dan. 12, 2. jedni k Ž-u v-ému; Jan 5, 29.
Mat. 19,29. ž. v. dědičně obdrží; Mk. 10, 30.
— 25,46. spravedliví do ž-a v-ého
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Mk. 10,17. co učiním, abych ž-a v-ého došel? 
Luk. 10, 25. 18, 18.

— 30. v budoucím věku ž. v.; Luk. 18, 30. 
Jan 3,15. aby nezahynul, ale měl ž. v.; 16.
— 36. kdož věří v Syna, má ž. v.; 5, 24.

6, 40. 47. 54.
— 4,14. prýštící se k ž-u v-ému
— 36. shromažďuje užitek k ž-u v-ému
— 5,39. domníváte se v nich v. ž. míti
— 6, 27. pokrm, kt. zůstává k ž-u v-ému
— 68. slova v-ého ž-a máš
— 10,28. jáť ž. v. dávám jim
— 12, 25. k ž-u v-ému ostříhá ji
— 50. vím, že přikázaní jeho j. ž. v.
— 17, 2. aby těm všechněm ž, v. dal
— 3. totoť j. v. ž., aby poznali tebe 

Sk. 13, 46. za nehodné sebe soudíte v-ého ž-a
— 48. což jich předzřízeno k ž-u v-ému 

Řím. 2, 7. těm odplatí ž-em v-ým
— 6,23. milost Boží ž. v. v Kristu 

Gal. 6, 8. z Duchať žiti bude ž. v.
1 Tim. 6,12. dosáhni v^ého ž-a; 19.
Tit. 3, 7. dědicové v naději ž-a v-ého
1 Jan 1, 2. zvěstujeme vám ten ž. v.
— 2,25. toť j. zaslíbení, totiž ten ž. v.
— 3,15. vražedlník nemá ž-a v-ého
— 5,11. ž. v. dal nám Bůh
— 13. abyste věděli, že máte v. ž.
— 20. onť j. ten pravý Bůh a ž. v.

Cesta života.
Ž. 16,11. známou učiníš mi c-u ž-a
Př. 2,19. aniž trefují na c-u ž-a
— 6, 23. c. ž-a jsou domlouvání
— 15,24. c. ž-a vysoko j. rozumnému 

Jer. 21, 8. já kladu před vás c-u ž-a 
Sk. 2,28. známé jsi mi učinil c-y ž-a

Kniha života.
Fil. 4, 3. jejichž jm. v knize ž-a; Zj. 20, 15.
Zj. 3, 5. nevymaži jména jeho z k-y ž-a
— 13, 8. nejsou napsána v k-e ž-a
— 17, 8. kt. jména nejsou zapsána v k-e ž-a
— 20,12. j. otevřína k. ž-a
— 15. kdož není nalezen v k-e ž-a
— 21,27. napsáni v k-e ž-a Beránkova
— 22,19. odejmeť Bůh díl jeho z k-y ž-a

Plod života.
1 M. 30, 2. kt. nedal p-u ž-a?
5 M. 7,13. H. požehná p-u ž-a tvého; 30, 9.
— 28, 4. požehnaný p. ž-a tvého; 11.
— 18. zlořečený p. ž-a tvého
;— 53. jisti budeš p. ž-a svého

2. 132,11. z p-u ž-a tvého posadím na trůn
Iz. 13,18. aniž se nad p-em ž-a slituji
— 49,15. aby se neslitovala nad p-em ž-a

Mich. 6, 7. dám-liž p. ž-a svého za hřích?
Luk. 1, 42. požehnaný p. ž-a tvého

Po všecky dny života.
1 M. 3,14. prach žráti budeš po v. d. ž. svého
— 17. s bolestí jisti budeš z ní po v. d. ž.

svého
5M. 6, 2. abys se bál H-a po v. d. ž. svého
— 16, 3. abys pamatoval po v. d. ž. svého 

Joz. 1, 5. neostojí žádný před teb. po v. d. ž.
1 Sam. 1,11. dám jej tobě po v. d. ž.; 28.
ž. 23, 6. následovati mne budou po v. d. ž.
— 27, 4* abych přebýv. v domě H. po v. d. ž.
— 128, 5. spatřuj dobré věci Jeruz. po v. d. ž. 

Př. 31,12. dobře činí jemu po v. d. ž. svého 
Kaz. 9, 9. po v. d. ž. marnosti své
Luk. 1,74. 75. abychom sloužili jemu po v. d. ž.

Životně.
2 Sam.17,11. abys ty sám ž. vytáhl k boji

Živý.
1 M. 3, 20. ona byla mátě všech ž-ých
— 9,10. vcház. v smlouvu se vŠel. duší ž-ou
— 12,12. zabijí mne, tebe pak ž-é nechají
— 16,14. studnicí Ž-ého vidoucího mne;

24, 62. 25, 11.
3 M. 13,14. kdykoli ukáže se na ní ž-é maso
— 14, 4. rozkáže kněz vzíti dva vrabce ž-é;

64 7. 51. 52. 53.
— 16,10. kozla toho postaví ž-ého před H.
— 20. obětovati bude kozla ž-ého

4 M. 16, 48. stál mezi mrtvými a ž-ými
5 M. 5, 3, ale s námi, kt. zde jsme nyní ž-í 
Joz. 8,23. krále Hai jali ž-ého
1 Kr. 3,22. ale syn můj j. ten ž.
— 25. rozetněte to dítě ž-é na dvé; 26.
— 20,18. buď že vytáhli. . .  zjímejte je ž-é

2 Kr. Í0 ,14. zjímali je ž-é a pobili
Job 30,23. do něhož se shromažď. všeliký ž.'
— 33, 30. aby osvícen světlem ž-ých; 2. 56,14. 

Ž. 27,13. užívati b. dobroty H. v zemi ž-ých
— 69,29. nechť jsou vymazáni z knihy ž-ých 
—. 143, 2. by nebyl spravedliv př. tebou niž. ž.

Kaz. 4, 2. chválil jsem mrtvé více, nežli ž-é
— 9, 4. kt. tovaryší s ž-ými, má naději

psu ž-ému lépe j. nežli lvu mrtv.
— 5. ž-í vědí, že umříti mají

Iz. 8,19. k mrtvým-liž misto ž-ých má še 
utíkati?

— 38,19. ž., ž. tenť oslavovati bude tebe 
Pláč 3; 39. proč by sobě stýskal člověk ž.? 
Dan. 4,31. 2-ého na věky chválil jsem
— 12, 7. přisáhl skrze Ž-ého na věky
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Mat. 22,32. Bůhť není Bůh mrtvých, ale ž-ých;
Mk. 12, 27. Luk. 20, 38.

Luk. 10,30. odpolu ž-ého nechavše
— 24, 5. co hledáte ž-ého s mrtvými?

Jan 6,51. jáť jsem ten chléb ž.
— 57. jakož mne poslal ten ž. Otec 

Sk. 1, 3. zjevoval sebe samého ž-ého
— 7, 38. onť j., kt. přijal slova ž-á
— 10, 42. on je ten soudce ž-ých i mrtvých
— 20,12. přivedli toho mládence ž-ého 

Řím. 6,13. k službě Bohu jako již ž-í
— 12, 1. abyste vydávali těla svá v obět ž-ou
— 14, 9. aby nad ž-ými i mrtvými panoval

1 Tes. 4,17. my ž-í spolu s nimi zachváceni bud.
2 Tim. 4, 1. kt. má souditi ž-é i mrtvé 
Žid. ’ 4̂  12. ž-áť j. řeč Boží a mocná
— 10,2J). tou cestou novou a ž-ou

1 Petr 1,^& zplodil nás v naději ž-ou
— 23. znovuzrozeni jsouce skrze ž-é slovo
— 2, 4, přistupujíce ke kameni ž-ému
— 5. vy, jako kamení ž-é, vzdělávejte se
— 4, 5. kt. hotov j. souditi ž-é i mrtvé 

Zj. 1,18. ž., ježto jsem byl mrtvý; (2, 8.)
ž. jsem na věky věků

— 4, 9. tomu ž-ému na věky věkův; 10.
5, 14. 15, 7.

— 7,17. dovedeť je k ž-ým studnicím
— 10, 6. přisáhl skrze ž-ého na věky

Bůh živy.
5 M. 5,26. aby slyše hlas B-a ž-ého 
Joz. 3,10. B. silný ž. j. uprostřed vás
1 Sam.17, 36. nebo zhaněl vojska B-a ž-éhó 
2Kr. 19, 4. aby utrhal B-u ž-ému
Ž. 42, 3. žízní duše má B-a ž-ého
— 84, 3. srdce mé pléše k B-u ž-ému 

Iz. 37, 4. aby utrhal B-u ž-ému; 17.
Jer. 10,10. Hospodin j. B. ž.; Dan. 6, 26.
— 23,36. převraceli slova B-a ž-ého 

Dan. 6,26. on j. B. ž. a zůstávající
Mat. 16,16. Kr., ten Syn B-a ž-ého; Jan 6, 69.
— 26,63. zaklínám tě skrze B-a ž-ého 

Sk. 14,15. abyste se obrátili k B-u ž-ému 
ftím. 9,26. nazváni budou synové B-a ž-ého
2 Kor. 3, 3. napsaný Duchem B-a ž-ého
— 6,16. vy jste chrám B-a ž-ého

1 Tes. 1, 9. abyste sloužili B-u ž-ému; žid. 9,14.
1 Tim. 3,15. sloup pravdy, kt. j. církev B-a ž-ého
— 4,10. že naději máme v B-u ž-ém
— 6,17. v nejistém zboží, ale v B-u ž-ém 

Žid. 3,12. kt. by odstupovalo od B-a ž-ého
— 9,14. očisti k slouženi B-u ž-ému
— 10,31. upadnouti v ruce B-a ž-ého
— 12,22. přistoupili jste k městu B-a ž-ého 

Zj. 7, 2. majícího pečet B-a ž-ého

Duše živá.
1 M. 1,20. vydejte vody hmyz d. ž-é
— 21. stvořil Bůh všelijakou d-i ž-ou
— 24. vydej země d-i ž-ou
— 30. všemu tomu, v čem j. d» ž.

1 M. 2, 7. byl člověk v d-i ž-ou
1 Kor. 15,45. učiněn j. Adam v d-i ž-ou

Voda živá.
1 M. 26,19. nalezli tam studnici v-y ž-é
3 M. 14, 5. nad v-ou ž-ou; 6. 51. 52. 4 M. 19,17. 
Jer. 2,13. mne opustili pramen vod ž-ých
— 17,13. opustili pramen vod ž-ých, H-a 

Zach. 14, 8. vycházeti budou v-y ž-é z Jeruz. 
Jan 4,10. dal by tobě v-y živé; 11. 7, 38.
— 7,38. řeky z břicha jeho poplynou v-y ž-é 

Zj. 21, 6. dám žiznivému v-y ž-é darmo
— 22, 1. ukázal mi potok v-y živé

Žízeň.
2 M. 17, 3. vyvedl z Eg., abys mne ž-í zmořil?
5 M. 28,48. nepříteli sloužiti musíš v ž-i 
Soud. 15,18. (Sams. volal) nyní pak již ž-í umru
2 Par. 32,11. aby vás zmořil hladem a ž-í 
Neh. 9,15. vodu vyvedl jsi v ž-i jejich; 20.
Ž. 69,22. v ž-i mé napájeli mne octem
— 104,11. tuť uhašují oslové divocí ž. svou 

Iz. 5,13. množství jeho ž-i usvadné
— 41,17. jejichž jazyk ž-í prahne
— 50, 2. ryby jejich mrou ž-í

Pláč 4, 4. jazyk přilnul ž-í k dásním
Oz. 2, 3. umořil bych ji ž-í
Am. 8,11. pošli ne hlad chleba, ani ž. vody
— 13. umdlévati budou mládenci tou ž-í 

Ag. 1, 6. pijete, ale neuhašujete ž-ě
2 Kor. 11,27. v hladu a v ž-i, v postech

Žízniti.
2 M. 17, 3. ž-il tu lid a reptal na Mojžíše 
Soud. 4,19. dej mi piti, nebo ž-ím
— 15,18. ž-il pak velice, i volal k H.

Job 24,11. ti, jenž presy tlačí, ž-ějí 
ž. 42, 3. ž-í duše má Boha
— 63, 2. tebe ž-í duše má 

Př. 25,21. ž-il-li by, napoj jej
Iz. 48,21. nebudouť ž., když je povede 

49,10. nebudou lačněti ani ž.
— 65,13. vy pak ž. budete

Mat. 5, 6. blahoslaveni, kt. ž-ěji spravedlnosti 
Jan 4,13. kdož pije vodu tuto, ž. bude opět
— 14. než-il by na věky
— 15. dej mi té vody, abych než-ila
— 6,35. nebude ž. nikdy
— 7, 37. ž-í-li kdo, pojď ke mně a napí se
— 19,28. řekl: žízním!

Řím. 12,20. ž-í-li, dej mu piti
1 Kor. 4,11. i lačníme i ž-íme
Zj. 7,16. nebudouť lačněti ani ž. více
— 22,17. kdož ž-i, přijdiž

Žíznivý.
5 M. 29,19. přidal by opilou ž-é
2 Sam.17,29. lid ten j. ustalý a ž. na té poušti 
Ž. 63, 2. v zemi ž-é a vypráhlé
— 107, 5. hladovití a ž-i byli
— 9. napájí duši ž-ou
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Iz. 21,14. nechať vynesou vody vstříc ž-ému
— 29, 8. jako když se ž-ému ve snách zdá
— 32, 6. jak by nápoj ž-ému odjal
— 35, 7. obrátí se místo ž-é v prameny vod
— 44, 3. vyleji vody na ž-ého
— 55, 1. všickni ž-i pojďte k vodám 

Ez. 19,13. štípen j. v zemi vypráhlé a ž-é 
Mat. 25,35. ž-il jsem, a dali jste mi piti
— 37. kdy jsme tě vídali ž-ého; 44.
— 42. ž-il jsem, a nedali jste mi

Zj. 21, 6. jáť dám ž-ému ze studnice vody

žížaly.
2M. 8,21. pošli na tě směsici ž-al; Ž. 78, 45. 
Ž. 105,31. řekl, i přišla směsice ž-al 

Žlab.
2 Sam. 5, 8. kdo zlezl by ž-y jeho 

Žlábek.
1 M. 30, 38. nakladl těch prutů do ž-ů

Žluč.
Job 16,13. vylil na zem ž. mou
— 20,14. bude jako ž. hadů nejlítějších
— 25. meč pronikne ž. jeho

Ž. 69,22. místo pokrmu poskytli mi ž-i 
Pláč 3,19. pláč můj, pelyněk a ž.
Mat. 27,34. dali mu piti octa se ž-í
Sk. 8,23. v ž-i hořkosti tebe býti vidím

Žnec.
Rut 2, 4. přišel Bóz z Betléma a řekl ž-ům
2 Kr. 4,18. (dítě) vyšedši k otci svému k ž-ům 
Ž. 129, 7. z níž nemůže hrsti své naplniti ž. 
Jer. 9,22. mrtvá těla, jako snopové za ž-em 
Am. 9,13. postihali bude oráč ž-e
Mat. 13,30. v čas žně dím ž-ům
— 39. a ž-i jsou andělé

Jak. 5, 4. hlas volání ž-ů v uši Pána vešel

Žold.
Luk. 3,14. dosti mějte na svých ž-ích
2 Kor. 11, 8. bera od nich ž.

Žoldnéř.
Mat. 8, 9. maje pod sebou ž-e
— 27,27. ž-i vzavše Ježíše do rathouzu

Mat. 28,12. mnoho peněz dali ž-ům
Mk. 15,16. ž-i uvedli jej do rathouzu 
Luk. 3,14. tázali se ho také i ž-i
— 7, 8. i já, maje pod sebou ž-e
— 23,36. posmívali se jemu i ž-i 

Jan 19, 2. ž-i, zpletše korunu z trní
— 23. ž-i vzali roucha jeho
— 34. jeden z ž-ů bok jeho otevřel 

Sk. 12, 6. spal Petr mezi dvěma ž-i
— 18. stal se rozbroj nemalý mezi ž-i
— 21, 35. nesen byl od ž-ů pro násilé
— 23,10. rozkázal ž-ům sjíti dolů
— 27. přispěv s houfem ž-ů vydřel jsem
— 27, 32. ž-i utínali provazy u člunu
— 42. ž-i radili, aby vězně zmordovali
— 28,16. aby bydlil s ž-em, kt. ho ostřihal

Žráč.
5M. 21,20. syn náš tento ž. a opilec j.
Př. 23,20. nebývej mezi ž-i masa
— 21. opilec a ž. zchudne
— 28, 7. kdož se ž-i tovaryší, hanbu činí 

Mat. 11,19. aj, člověk ž. a piján; Luk. 7, 34.

Žráti.
1 M. 3,14. prach ž. budeš po všecky dny
1 Kr. 14,11. toho psi ž. budou; 16, 4. 21, 24.
— 21,23. psi ž. budou Jezábel; 2 Kr. 9,10.36. 

ž. 49,15. smrt je ž. bude
Iz. 9,12. budou ž. Izraele celými ústy
— 20. maso ramene svého ž. bude 

Jer. 19, 9. ž. budou maso synů svých 
Mat. 24,38. před potopou ž-li a pili
Gal. 5,15. pakli se vespolek koušete a žerete
žid. 10,27. kt. (oheň) ž. má protivníky

Žváč.
Sk. 17,18. co tento ž. chce povědíti?

Žvání.
Job 11, 3. ž-ím svým lidi zaměstknáváš 

Žváti.
Ž. 94, 4. dokud bezbož. ž. a hrdě mluviti? 

Žvavost.
Jer. 23, 32. svodí lid můj lžmi a ž-í svou
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