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-ÚVOD- 

camelfull: 

...Možná budeš podobně skeptický a odmítavý, stejně jako já, když jsem obdržel odkaz a recenzi na 

toto vyučování o ZMĚNÁCH V BIBLI. 

-říkáš si „Proč se něčím takovým vůbec zabývat? A kdo ví, jak to vlastně je?“  

-říkáš si „BIBLE je BIBLE a ta musí být v pořádku!“  

Já sám si říkám, že když něco přepisuji, překládám, snažím se (téměř) na 100% sdělit to stejné. Je to 

přece slovo, výklad, myšlenka toho někoho a ne moje. O to více se snažím, čím větší pro mne autorita 

mi tuto úlohu pověří! Nemůžu si to upravovat po svém! Vkládat své výklady! Sdělení musí odpovídat 

originálu! 

-řekneš si „Přepisovat, překládat BIBLI si nikdo nedovolí jen tak halabala.. vždyť je přece v BIBLI 

psáno“:  

Zjevení Janovo 22:18-19  Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví tohoto svitku: kdo by k nim 

něco přidal, tomu Bůh přidá ran zapsaných v tomto svitku; 

19  a kdo by ze slov svitku tohoto proroctví něco odejmul, tomu Bůh odejme jeho díl ze stromu života 

a ze svatého města, které byly popsány v tomto svitku. (ČSP) 

Žel není tomu tak, je někdo, komu na tom záleží, aby původní, čisté Slovo Boží, Jím již nebylo. 

A tak různými stovkami, ne-li tisíci „malými“ (a nejen malými) změnami, z Něj udělali „ jeho, či jejich 

poselství boha“. 

-k odkazu k videopřednášce přikládám i tento částečný přepis výkladu bratra Veitha a porovnání 

některých textů Bible v různých překladech. 

-zkoumej vše jako Berojští: Skutky apoštolské 17:11  ..Židé v Beroji.. A ti byli udatnější nežli 

Tessalonitští, kteřížto přijali slovo Boží se vší chtivostí, na každý den rozvažujíce Písma, tak-li by ty 

věci byly, jakž kázal Pavel.(KR) 

-shlédni, přečti, prostuduj, promodli,.. a sám se rozhodni, zda-lis po léta nestavěl na něčem 

imaginárním, fata-morgánovém, neuchopitelném, popř. kontroverzním textu... 

Pro mne, to byl hlavně upravený text Mt 24,36 o druhém příchodu Pána Ježíše Krista, kde se 

v originále, a také v Kralické Bibli píše:  

Matouš 24:36  O tom pak dni a hodině té nižádný neví,  

ani andělé nebeští, jediné sám Otec můj. (KR) 

ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.(ČEP) 
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ani andělé nebes, ani Syn, jenom sám Otec.(ČSP) 

ani nebeští andělé, ani Syn - jedině sám můj Otec.(B21) 

Ne, že tady toto místo změnili nějakou malou chybičkou v přepisu, např. na něco zapomněli, špatně 

přeložili, přepsali.. NEÉ! Vložili tam slovo! A to tak, aby snížili Našeho Pána Ježíše Krista! 

Snížili Krista na úroveň stvoření, na úroveň andělů! A co s místem: 

Jan 10:30-36  Já a Otec jedno jsme. 

31  Tedy zchápali opět kamení Židé, aby jej kamenovali. 

32  Odpověděl jim Ježíš: Mnohé dobré skutky ukázal jsem vám od Otce svého. Pro který z těch skutků 

kamenujete mne? 

33  Odpověděli jemu Židé, řkouce: Pro dobrý skutek tebe nekamenujeme, ale pro rouhání, totiž že ty, 

člověk jsa, děláš se Bohem. 

34  Odpověděl jim Ježíš: Však psáno jest v Zákoně vašem: Já jsem řekl: Bohové jste. 

35  Poněvadž ty nazval bohy, k nimžto řeč Boží stala se, a nemůžeť zrušeno býti Písmo, 

36  Kterakž tedy o mně, kteréhož posvětil Otec a poslal na svět, vy pravíte, že se rouhám, že jsem 

řekl: Syn Boží jsem? (KR) 

Nezdá se Vám něco špatně, že je něco divně? 

Ještě, když jsem uvěřil v 90-tých létech min. století, bylo obzvláště v katolických kruzích problémem 

číst Bibli, mít vůbec Bibli doma, takový člověk byl pokládán za sektáře! A najednou, v jedné 

z nejateističtějších zemí světa vůbec, máme kolem desíti různých překladů Bible, z toho nejméně pět 

nových! Bibli si koupíš nejen ve speciálních knihkupectvích, ale koupíš ji všude, kde mají knihy, 

hypermarkety, obchody s okultní tématikou, Bible na internetu OnLine, Bible prostě všude.. Bibli má 

skoro každý(a nejen jednu na poličce), Bibli, nebo její část čte, četl téměř skoro každý a nikomu se 

nebrání stát se křesťanem, máme státem uznané církve, placené služebníky, RESTITUCE...!!! 

Církve se pomalu sjednocují, zanikají rozdíly mezi tradičním a letničním.. VŠE JE O.K.! O.K.? JE 

EKUMENA RÁJ? ANEBO BABYLONIE a stavba nějaké Nové Věže? S Biblí v ruce vidíme na fotografiích i 

některé známé politiky.. A co ovoce, jež nesou? Komu věří? Koho Království šíří? Jaké evangelium? 

Jinak, hned na začátku Ti chci sdělit, že i kdybys měl ten nejpravější 100%překlad Bible, bez výkladu 

Ducha Svatého, bez Jeho obživení Slova, to bude vždy jen litera, která zabíjí viz:  

2 Korintským 3:6  Kterýžto i hodné nás učinil služebníky Nového Zákona, ne litery, ale Ducha. Nebo 

litera zabíjí, ale duch obživuje. (KR) 

 

 

odkaz na videopřednášku:  Zmeny v Božom Slove - Prof. Dr. Walter Veith 

http://www.youtube.com/watch?v=obvq9T0TEnc 
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ZMĚNY V BOŽÍM SLOVĚ 

V těchto překladech bylo změněno veršů: 

New American Standard 909 

Revised Version 788 

New World Translation 767 

NIV 695 

Good News 614 

Amplified 484 

Douay (Jezuitská Bible) 421 

Old Jehovah´s Witneses 120 

NKJ ignoruje Textus Recepticus 1200 x 

 

Svědkové Jehovovi: Mt 16,3; Mk 9,46; Mk 16,9-20; odstranili celou kapitolu, protože se Ježíš zjevuje 

fyzicky po vzkříšení a to je problém.. Esoterický svět učí, že neexistuje žádné fyzické vzkříšení. A 

upravili i jiné kapitoly..  

Když máte některý z moderních překladů, bude tam minimálně v poznámce uvedené, že tato pasáž 

se nenachází v „nejstarších rukopisech“, nejstarší rukopisy byly už deformované, protože obsahovaly 

úpravy Origena. 

Jan 1,1 v Překladu Nového Světa, což je Bible Svědků Jehovových, jak si ji sami napsali, hovoří: Na 

počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Slovo bylo bohem (s malým b) 

KJ nebo KR: Jan 1:1  Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh.  

Podle KJ a KR je zřejmé, že Ježíš je Bohem!  

Ale v překladu Nového Světa Ježíš je nižší bytost, respektive bůh s malým „b“ 

Jan 8,1-11 celá pasáž je pryč.. Sk 8,37 Ježíš je jediná cesta ke spasení – verš je pryč.. 

Skutky apoštolské 8:37  I řekl Filip: Věříš-li celým srdcem, slušíť. A on odpověděv, řekl: Věřím, že Ježíš 

Kristus jest Syn Boží. (KR) 

ČEP;B21 verš rovněž chybí! U ČSP je verš v závorkách, vysvětlení proč tomu tak je, jsou různá: např. 

slova nebo pasáže, které jsou vypuštěny pouze v méně významných skupinách rukopisů a tudíž jejich 

přítomnost v původním znění je méně pravděpodobná. 
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1 Janův 5:7  Nebo tři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi: Otec, Slovo, a Duch Svatý, a ti tři jedno 

jsou. (KR) Tři jsou, kteří vydávají svědectví (ČEP) Jsou tu tedy tři svědkové: (B21) 

Tři jsou, kteří vydávají svědectví (na nebi -- Otec, Slovo a Duch Svatý -- a ti tři jsou jedno. 

8  A jsou tři, kteří vydávají svědectví na zemi) -- Duch, voda a krev --, a ti tři jsou zajedno. (ČSP) 

Ježíš je součástí Božství = pryč 

To učinili Svědkové Jehovovi a byl z toho veliký rozruch, no teď si představte, že v moderních Biblích, 

které máme dnes je podstatně více změn, a nikdo si nestěžuje. Není to divné? Není zvláštní, jak jsme 

se změnili? 

 

V roce 1881 napsal Dublin Review:  

„Pouze Textovou kritikou se Tito lidé opovážili odhlasovat odstranění 40 veršů z inspirovaného Slova, 

to bylo dávno, no teď se změny týkají stovek veršů.. Eunuchovo křestní vyznání víry je pryč, zmizl i 

anděl rybníka Bethesda, ale anděl smrtelného Ježíšova zápasu zůstává, až do nejbližší revize... 

Nebeští svědkové jsou pryč a nad jejich ztrátou se nesmutní ani poznámka pod čárou.. Posledních 12 

veršů sv. Marka je oddělených od zbytku evangelia, jakoby byly připravené na odstranění, jakmile 

D.Bourgen zemře.. Záznam o ženě přistižené při cizoložství je uvedený v závorkách, čeká na vytnutí, 

odstranění. Při mnohých dalších pasážích je na okraji uvedená značka, která je označuje jako lesní 

stromy, které budou při nejbližším prořezávání vytnuté sekerou kritika.“ 

Kdo může říci, kdy toto díla zkázy skončí? To bylo v roce 1881, to když se teprve začala revidovat 

Bible, není to neuvěřitelné? 

Rok 1898, když Textus receptus v téhle době měl stále ještě několik obránců,  

„věda“ 19 století však nakonec definitivně „dokázala“, že je to nejhorší text Nového Zákona. Takže 

Bible Textus receptus, která obstála ve zkoušce času až do roku 1900, se teď náhle podle nich stala 

nejhorším dostupným textem. 

Origenes učil, že Ježíš byl stvořená bytost a neměl věčnou existenci jako Bůh. 

Takže toto je základ: Když chcete mít Ekumenickou Bibli, musíte odstranit Ježíše Krista jako jediného 

Spasitele a jako Boha. Musíte to udělat. 

Pojďme se tedy podívat, jak to změnili tihle „zasvěcenci“, aby drželi pravdu před zbytkem světa. Co 

říkali? „Budeme to měnit velmi nepatrně, slovo tu a slovo tam a nikdo si to ani nevšimne. A nakonec, 

když to dáme všechno dohromady, když budeme mít všechny ty malé změny v jednom velkém balíku, 

když to budete číst souvisle, bude tam naše učení a ne jejich“. 

*** 
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KTERÉ VERŠE ZMĚNILI?: 

2 Samuelova 21:19  Byla ještě i jiná válka s Filistinskými v Gob, kdež Elchánan syn Járe Oregim 

Betlémský zabil bratra Goliáše Gittejského, u jehož kopí bylo dřevo jako vratidlo tkadlcovské. 

(KR+B21) ubil Goliáše Gatského. (ČEP+ČSP)  

*** 

2 Samuelova 23:5  Tak zajisté dům můj před Bohem; nebo smlouvu věčnou učinil se mnou, kteráž 

všelijak upevněna a ostříhána bude. A toť jest všecko mé spasení a všeliká útěcha, že nic tak 

vzdělávati se nebude. (KR) I když můj dům před Bohem takový není (ČEP)  

V (KR).. dům je..  v (ČEP) ..dům není.. 

*** 

Ozeáš 11:12  Obklíčili mne Efraimští lží, a dům Izraelský lstí, když ještě Juda panoval s Bohem silným, 

a s svatými věrný byl. (KR) 

(ČEP+ČSP+B21) 12.verš chybí, je to ve verši: 

Ozeáš 12:1  Efrajim mě obklíčil přetvářkou, dům izraelský záludností; též Juda je před Bohem vrtkavý 

stále, i když je věrný svatým obyčejům. (ČEP) 

Juda ještě chodí s Bohem a je věrný Svatému. (ČSP) 

Juda se Bohu stále zpěčuje (B21) 

*** 

Matouš 5:44  Ale jáť vám pravím: Milujte nepřátely vaše, dobrořečte těm, kteříž vás proklínají, a 

dobře čiňte nenávidícím vás, a modlte se za nepřátely a protivníky vaše, (KR) 

Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, (ČEP) 

Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. (B21) 

U (ČEP+B21) VYNECHÁNO: dobrořečte těm, kteříž vás proklínají, a dobře čiňte nenávidícím vás 

Já však vám pravím: Milujte své nepřátele, (žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás 

nenávidí,) a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují, U (ČSP) v závorkách, připraveno 

k revizi, vytnutí, odstranění. 

*** 

Matouš 18:11  Nebo přišel Syn člověka, aby spasil to, což bylo zahynulo. (KR) 

Matouš 18:11  --- (ČEP+B21) chybí 

(Vždyť Syn člověka přišel zachránit, co zahynulo.) (ČSP) v závorkách, připraveno k odstranění. 

*** 
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Matouš 20:16  Takť budou poslední první, a první poslední; nebo mnoho jest povolaných, ale málo 

vyvolených. (KR)  

Tak budou poslední první a první poslední. (ČEP)  

Takto budou poslední první a první poslední." (B21) 

U (ČEP+B21) VYNECHÁNO: nebo mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených. 

Tak budou poslední první a první poslední. (Neboť je mnoho pozvaných, ale málo vybraných.)“ (ČSP) 

opět v závorkách 

*** 

Matouš 20:22-23  Odpovídaje pak Ježíš, řekl: Nevíte, zač prosíte. Můžete-li píti kalich, kterýž já píti 

budu, a křtem, jímž já se křtím, křtěni býti? Řekli jemu: Můžeme. 

23  Dí jim: Kalich zajisté můj píti budete, a křtem, jímž já se křtím, pokřtěni budete, ale seděti na 

pravici mé a na levici mé, neníť mé dáti vám, ale dáno bude těm, kterýmž připraveno jest od Otce 

mého. (KR) 

Ježíš však odpověděl: "Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já mám pít?" Řekli mu: "Můžeme." 

23  Praví jim: "Můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa 

patří těm, jimž je připravil můj Otec." (ČEP) 

Odpověděla: "Řekni, ať tito dva moji synové mohou sedět ve tvém království jeden po tvé pravici a 

druhý po tvé levici." "Nevíte, o co prosíte," řekl jí na to Ježíš. "Můžete snad pít kalich, který mám pít?" 

"Můžeme," odvětili. 

23  Na to jim řekl: "Ano, budete pít můj kalich. Dát vám sedět po mé pravici a levici ovšem nenáleží 

mně, ale těm, pro které to připravil můj Otec." (B21) 

Ježíš odpověděl: „Nevíte, co žádáte. Můžete pít kalich, který mám pít já?“ Řekli mu: „Můžeme.“ 

23  Řekl jim: „Můj kalich sice pít budete, ale není mou věcí, abych dal někomu usednout po mé 

pravici a po mé levici, neboť tam usednou ti, pro které je to připraveno od mého Otce.“ (ČSP) 

U (ČEP+ČSP+B21) CHYBÍ: křtem, jímž já se křtím, křtěni býti? ... křtem, jímž já se křtím, pokřtěni 

budete, 

*** 

Matouš 25:13  Bdětež tedy; neb nevíte dne ani hodiny, v kterou Syn člověka přijde. (KR) 

Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. (ČEP) Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. 

(ČSP) Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu." (B21) 

U (ČEP+ČSP+B21) CHYBÍ: v kterou Syn člověka přijde. 

*** 
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Matouš 24:36  O tom pak dni a hodině té nižádný neví, ani andělé nebeští, jediné sám Otec můj. (KR) 

O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. (ČEP) 

„O tom dni a hodině nikdo neví, ani andělé nebes, ani Syn, jenom sám Otec. (ČSP) 

Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani nebeští andělé, ani Syn - jedině sám můj Otec. (B21) 

PŘIDÁNO ani Syn!!!  Co s veršem  Jan 10:30  Já a Otec jedno jsme. (?) 

Naznačuje se tu, že Ježíš není součástí Božství, že Ježíš není Bohem!!! 

*** 

Marek 2:17  To uslyšav Ježíš, dí jim: Nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní. Nepřišelť jsem volati 

spravedlivých, ale hříšných ku pokání. (KR) 

Ježíš to uslyšel a řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, 

ale hříšníky." (ČEP) 

Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: „Lékaře nepotřebují zdraví, nýbrž nemocní. Nepřišel jsem povolat 

spravedlivé, ale hříšné.“ (ČSP) 

Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat 

spravedlivé, ale hříšníky." (B21) 

U (ČEP+ČSP+B21) CHYBÍ: ku pokání. 

*** 

Marek 6:11  A kdož by koli vás nepřijali, ani vás slyšeli, vyjdouce odtud, vyrazte prach z noh vašich na 

svědectví jim. Amen pravím vám: Lehčeji bude Sodomským a Gomorským v den soudný nežli městu 

tomu. (KR) 

A které místo vás nepřijme a kde vás nebudou chtít slyšet, vyjděte odtamtud a setřeste prach svých 

nohou na svědectví proti nim." (ČEP) 

A když by vás některé místo nepřijalo a neposlechli by vás tam, až budete odtamtud vycházet, 

vytřeste prach zpod svých nohou jim na svědectví. (Amen, pravím vám, v den soudu bude snesitelněji 

zemi sodomské a gomorské než onomu městu.)“ (ČSP) opět v závorkách, již brzy to tam nebude.. 

Kdyby vás ale někde nepřijali a neposlouchali, vyjděte odtud a setřeste z nohou prach na svědectví 

proti nim." (B21) 

U (ČEP+B21) CHYBÍ: Amen pravím vám: Lehčeji bude Sodomským a Gomorským v den soudný nežli 

městu tomu. 

*** 
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Marek 10:21  Tedy Ježíš pohleděv na něj, zamiloval ho, a řekl mu: Jednohoť se nedostává. Jdi, a 

cožkoli máš, prodej, a dej chudým, a budeš míti poklad v nebi; a pojď, následuj mne, vezma kříž svůj. 

(KR) 

Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: "Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a 

budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!" (ČEP) 

Ježíš na něho pohlédl, zamiloval si ho a řekl mu: „Jedno ti chybí: Jdi, prodej všechno, co máš, a dej 

chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“ (ČSP) 

Ježíš se na něj zadíval, zamiloval si ho a řekl mu: "Schází ti jen jedno - jdi, prodej všechno, co máš, 

rozdej to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě." (B21) 

U (ČEP+ČSP+B21) CHYBÍ: vezma kříž svůj. 

*** 

Marek 10:24  Tedy učedlníci užasli se nad řečmi jeho. Ježíš pak zase odpověděv, dí jim: Synáčkové, 

kterak nesnadné jest doufajícím v statek do království Božího vjíti. (KR) 

Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl: "Dítky, jak těžké je vejít do království Božího! 

(ČEP) 

Učedníci byli z jeho slov ohromeni. Ježíš jim tedy zopakoval: "Synáčkové, jak těžké je vejít do Božího 

království! (B21) 

Učedníci se při jeho slovech děsili. Ježíš jim zase na to řekl: „Děti, jak nesnadné je (pro ty, kteří 

spoléhají na majetek,) vejít do Božího království. (ČSP) 

U (ČEP+B21) CHYBÍ: doufajícím v statek (pro ty, kteří spoléhají na majetek) 

*** 

Marek 13:14 Když pak uzříte ohavnost zpuštění, o kteréž povědíno jest skrze Daniele proroka, ana 

stojí, kdež by státi neměla, (kdo čte, rozuměj,) tehdáž ti, kdož jsou v Židovstvu, ať utekou na hory.(KR) 

Když pak uvidíte `znesvěcující ohavnost´ stát tam, kde být nemá - kdo čte, rozuměj - tehdy ti, kdo jsou 

v Judsku, ať uprchnou do hor; (ČEP) 

„Když pak uvidíte ‚ohavnost zpustošení‘ postavenou, kde nemá být -- kdo čte, ať rozumí -- tehdy ti, 

kteří budou v Judsku, ať utíkají do hor. (ČSP) 

"Až uvidíte onu `otřesnou ohavnost', jak stojí, kde by neměla (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou 

v Judsku, utečou do hor. (B21) 

U (ČEP+ČSP+B21) CHYBÍ: o kteréž povědíno jest skrze Daniele proroka, 

Ježíš poukazuje na dvě specifické apokalyptické knihy v Bibli, které by jsme měli studovat na konci 

časů. Jedna je kniha Daniel a druhá Zjevení Janovo.  
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Zjevení Janovo 1:3  Blahoslavený, kdož čte, i ti, kteříž slyší slova proroctví tohoto a ostříhají toho, což 

napsáno jest v něm; nebo čas blízko jest. (KR) 

*** 

Lukáš 2:14  Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle. (KR) 

"Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení." (ČEP) 

„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení.“ (ČSP) 

"Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle." (B21) 

Pokoj všem, nebo jen pár vyvoleným, zasvěcencům, který překlad je správný? 

*** 

Lukáš 4:4  I odpověděl jemu Ježíš: Psánoť jest: Že ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým 

slovem Božím. (KR) 

Ježíš mu řekl: "Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem." (ČEP) 

Ježíš mu odpověděl: „Je napsáno: ‚Člověk nebude živ jen chlebem , (ale každým Božím slovem.‘)“ 

(ČSP) 

Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: `Nejen chlebem bude člověk živ.´" (B21) 

(ČEP+B21) CHYBÍ: ale každým slovem Božím 

Ti, co mění Bibli říkají: ...Boží Slovo dnes není důležité, je pouze vedlejší, důležité je to, co cítíte. To, co 

cítíte, je správné. Bůh vás povede skrze Svého Ducha. Všechny náboženství vás povedou 

k primárnímu zdroji, důvěřujte svým pocitům, zapomeňte na Slovo. Není to to, co svět učí dnes? Není 

to to, co učí takovíto lidé? Ale když důvěřujete každému Slovu Božímu, měli byste se ujistit, zda víte, 

co Bůh chce, a udělat nevyhnutelné změny. 

2 Timoteovi 3:16  Všeliké zajisté Písmo od Boha jest vdechnuté, a užitečné k učení, k trestání, k 

napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti, (KR) 

..jedno slovíčko...řekl Hort.. budeme měnit kousek tu a kousek tam, oni si to ani nevšimnou, jsou to 

jen katechumeni, hlupáci, oni si to nevšimnou. O čem to je? 

*** 

Lukáš 9:55  A obrátiv se Ježíš, potrestal jich, řka: Nevíte, čího jste vy duchu. 

56  Syn zajisté člověka nepřišel zatracovati duší lidských, ale aby je spasil. I odešli do jiného 

městečka. (KR) 

Obrátil se a pokáral je: "Nevíte, jakého jste ducha. 56  Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit." 

A šli do jiné vesnice. (ČEP) 

Obrátil se a pokáral je. (Řekl: „Nevíte, jakého jste ducha.“)  
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56  A šli do jiné vesnice. (ČSP) opět v závorkách, již brzy to tam nebude.. 

Ježíš se však obrátil a okřikl je. 56  Šli tedy do jiné vesnice. (B21) 

U B21 chybí nejvíce:  Nevíte, čího jste vy duchu. 

Syn zajisté člověka nepřišel zatracovati duší lidských, ale aby je spasil.  

Kromě toho, že to zní divně v B21 i v ČEP, je to celkem hloupá věta, dal by Bůh zapsat do Bible něco 

tak absurdního? 

*** 

Lukáš 22:43  I ukázal se jemu anděl s nebe, posiluje ho. 

44  A jsa v boji, horlivěji se modlil. I učiněn jest pot jeho jako krůpě krve tekoucí na zemi. (KR) 

(Ukázal se mu anděl z nebe a posiloval ho. 

44  Ocitnuv se ve vnitřním zápase, usilovněji se modlil; jeho pot začal být jako kapky krve, které 

kanuly na zem.) (ČSP) 

Luk 22,43-44 Tento verš je v jiných českých překladech v pořádku, v ang. překl. RSV tyto verše chybí. 

*** 

Jan 10,14 v ang. překl. RSV chybí ovce (chybí např. ještě v Polské Bibli Gdaňské PBG) 

*** 

Skutky apoštolské 28:29  A když on to propověděl, odešli Židé, majíce mezi sebou mnohé hádky. (KR) 

(ČEP+B21) 28:29  --- verš chybí 

 (Když to řekl, Židé odešli a velmi se mezi sebou přeli.) (ČSP) opět v závorkách, již brzy to tam 

nebude.. 

Duch ekumenismu hovoří: Pojďme všichni spolu, jsme jedna šťastná rodina. Tady v překladu (KJ+KR a 

zatím i v ČSP) je vidět spor, rozdělení. Chápete tento rozdíl? Důležitý rozdíl. Tedy Ježíš způsobuje 

rozdělení.. viz: Lukáš 12:51  A což se domníváte, že bych přišel pokoj dáti na zemi? Nikoli, pravím 

vám, ale rozdělení. (KR) 

Evangelium je dvojsečný meč, který řeže a tne do morku, lidé však činí rozhodnutí na základě faktů. 

Přesunou se buď do jednoho, nebo do druhého tábora. Takže toto je důvod, proč verš 29 musel 

z ekumenické (ČEP+B21 a brzy se přidá i ČSP) Bible zmiznout. Protože mezi nimi(Židy) nastalo veliké 

dohadování a rozdělení. 

*** 

1 Korintským 10:28  Pakli by vám někdo řekl: Toto jest modlám obětované, nejezte pro toho, jenž 

oznámil, a pro svědomí. Páně zajisté jest země i plnost její. (KR) 
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Kdyby vám však někdo řekl: "Toto bylo obětováno božstvům", nejezte kvůli tomu, kdo vás na to 

upozornil, a pro svědomí-(ČEP) 

Ale když by vám někdo řekl: ‚Toto je obětováno božstvům,‘ nejezte kvůli tomu, kdo vám to oznámil, a 

kvůli svědomí. (ČSP) 

Kdyby vám ale někdo řekl: "Tohle bylo zasvěceno bohům," pak to nejezte. Mějte ohled na toho, kdo 

vás upozornil, a na svědomí. (B21)  

U (ČEP+ČSP+B21) CHYBÍ: Páně zajisté jest země i plnost její.  

Proč jsou v Bibli určitá pravidla? Protože je země Boží! Avšak čí je v tomto verši? Pánova, to je 

narážka na Ježíše Krista. Takže oni nechtějí připustit, že On vlastní všechno, protože v ezoterice a ve 

svobodném zednářství mají za svoje božstvo někoho jiného. Tedy verše, ve kterých je Ježíš 

představen jako Pán této země, jsou systematicky z Bible likvidovány.  

*** 

Zjevení Janovo 14:5  A v ústech jejich není nalezena lest; neboť jsou bez úhony před trůnem Božím. 

(KR) 

Z jejich úst nikdo neuslyšel lež; jsou bez úhony. (ČEP) 

V jejich ústech nebyla nalezena lež; jsou bez úhony. (ČSP) 

V jejich ústech nemá místo lež; jsou bez vady. (B21) 

Co chybí v (ČEP+ČSP+B21)? ... před trůnem Božím. 

Zde je zodpovědnost vůči vyšší moci! A v těchto (ČEP+ČSP+B21) verzích není žádná zodpovědnost. 

Mohlo by to znamenat jen zodpovědnost vůči sobě. Což neznamená nic.  

Tu, v KJ+KR je důležité kdo vládne! 

*** 

Zjevení Janovo 22:14  Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázání jeho, aby měli právo k dřevu života a 

aby branami vešli do města. (KR) 

Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města. (ČEP) 

„Blahoslavení ti, kdo si perou roucha, aby měli právo ke stromu života a aby branami vstoupili do 

města. (ČSP) 

Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města. 

(B21) 

U (ČEP+ČSP+B21) není žádná zodpovědnost, to je poslušnost! Zbavili se toho. 

Pozn.přepisovatele: 

... zachovávají přikázání jeho- DÍVÁME SE NAHORU K BOHU 
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...perou si roucha- DÍVÁME SE NA SEBE MY(naše zásluha) 

*** 

Lukáš 4:8  I odpověděv Ježíš, řekl jemu: Jdi pryč ode mne, satanáši; neboť psáno jest: Pánu Bohu 

svému budeš se klaněti a jemu samému sloužiti. (KR) 

Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat." 

(ČEP) 

Ježíš mu odpověděl: „Je napsáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘“ 

(ČSP) 

Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: `Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.´" 

(B21) 

U (ČEP+ČSP+B21) CHYBÍ: Jdi pryč ode mne, satanáši; 

Výraz: „Jdi pryč ode mne, satanáši“ byl vynechán, protože Ježíš použil stejný obrat později při Petrovi 

u Mt 16,23; aby tohoto apoštola pokáral. 

Matouš 16:23  Kterýžto obrátiv se, řekl Petrovi: Jdiž za mnou, satane, ku pohoršení jsi mi; nebo 

nechápáš těch věcí, kteréž jsou Boží, ale kteréž jsou lidské. (KR) 

A oni nechtěli, aby tam byl stejný duch, protože to souvisí s doktrínou o Petrovi, ze kterého se měl 

stát nakonec Papež. Je to poměrně složitá záležitost ale je to dobrý důvod proč tento odkaz odstranit. 

*** 

Skutky apoštolské 13:42  A když vycházeli ze školy Židovské, prosili jich pohané, aby jim v druhou 

sobotu mluvili táž slova. (KR) 

Když Pavel a Barnabáš vycházeli ze synagógy, všichni je prosili, aby k nim o tom všem znovu 

promluvili příští sobotu. (ČEP) 

Když vycházeli ze synagogy, prosili je, aby jim o tom pověděli i příští sobotu. (ČSP) 

Když pak odcházeli ze synagogy, místní pohané je prosili, aby jim o těch věcech vyprávěli příští 

sobotu. (B21) 

U (ČEP+ČSP+B21) Vynecháno: Židovské 

Apoštolové kázali židům v synagoze a pohané je prosili, aby jim kázali příští sobotu, čili pohané byli 

ochotni přijít v sobotu. Když z tohoto místa odstraníte slovo židé, potom to není jasné, že setkání se 

uskutečnilo v sobotu. Když se řekne „oni“ mohlo to být ekumenické setkání a sabat může znamenat 

kterýkoli den. Když to spojíme se židy, je jasné, že to bylo určitě v sabat-sobotu. Taková detailní 

změna, tito chlapíci jsou důkladní, myslíte, že jim jen ujela (průpiska)propiska? Já si to nemyslím. 

*** 
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Ale tu je to ještě horší, velmi drobná změna, ale velmi výstižná.. :Skutky 16,7 

Skutky apoštolské 16:7  Přišedše do Myzie, pokoušeli se jíti do Bitynie. Ale nedal jim Duch (Ježíšův). 

Tady v českých překladech není problém, kromě ČSP v závorkách. 

*** 

1 Korintským 5:7  Vyčisťtež tedy starý kvas, abyste byli nové zadělání, jakož pak jste nenakvašeni. 

Neboť jest Beránek náš velikonoční za nás obětován, Kristus. (KR) 

Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem, vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl 

obětován náš velikonoční beránek, Kristus. (ČEP) 

Zbavte se starého kvasu, abyste byli novým, nekvašeným těstem. Vždyť Kristus, náš velikonoční 

Beránek, byl již obětován! (B21) 

Vyčistěte proto starý kvas, abyste byli novým těstem, neboť jste nekvašení. Vždyť Kristus, náš 

velikonoční Beránek, byl (za nás) obětován. (ČSP) opět v závorkách 

U (ČEP+B21) CHYBÍ: za nás 

Vidíte, exkluzivita, výlučnost Ježíše musí být odstraněna. Je to smutná situace. Tu musíme něco 

pochopit, okultisti učí, že Ježíš za nás nikdy skutečně nezemřel. Okultisti učí, že Ježíš měl esoterické 

tělo, nepřišel v těle, Bible však hovoří, že ten, kdo učí, že Ježíš nepřišel v těle, je Antikrist. Okultisti učí, 

že když visel na kříži, visel tam, jakože jen pro židy, a že Bůh ho unesl ještě před tím, než zemřel. 

Takže nikdy nezemřel zástupnou smrtí za nás. Chápete ten rozdíl? Takže tu máme stejnou myšlenku, 

On nebyl obětován za nás, protože esotericky za vás nikdy nezemřel. Protože vy nepotřebujete 

Spasitele, vy se můžete spasit sami, vy jste bohové-arogance nejvyššího stupně! 

*** 

BOŽÍ MOC SE POPÍRÁ 

1 Petrův 1:22  Poněvadž duše své očistili jste poslušenstvím pravdy skrze Ducha svatého, k milování 

neošemetnému bratrstva, z čistého tedy srdce jedni druhé milujte snažně, (KR) 

Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce 

vytrvale se navzájem milujte. (ČEP) 

Když jste poslušností pravdy (skrze Ducha) očistili své duše k bratrské lásce bez přetvářky, vroucně se 

navzájem milujte z (čistého) srdce. (ČSP) 

Když jste poslušností pravdě očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, milujte vroucně jedni 

druhé z čistého srdce. (B21) 

U (ČEP+B21) CHYBÍ: skrze Ducha svatého 

Je zde důraz na sebe: SVOJI POSLUŠNOSTÍ.. V těchto překladech poslušnost je něco, čeho jste dosáhli 

svým očištěním skrze sebe. 
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Tu v (KJ+KR)poslušnost, kterou jste dosáhli je umožněna skrze ve vás přebývající moc Boha, skrze 

Ducha. 

*** 

2 Timoteovi 4:1  Protož já osvědčuji před obličejem Božím a Pána Jezukrista, kterýž má souditi živé i 

mrtvé v den zjevení svého a království svého, (KR) 

Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho 

království: (ČEP) 

Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, a při jeho zjevení a jeho 

kralování: (ČSP) 

Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, až přijde nastolit 

své království: (B21) 

U (ČEP+B21+ČSP) chybí: v den zjevení svého 

KJ+KR naznačuje, že soud se bude konat když se Ježíš vrátí na zemi. 

A co naznačují další překlady? Naznačují úplně něco jiného. 

KJ+KR v tomto textu hovoří o velkém dni soudu, který nastane v čase Jeho příchodu a Jeho království. 

Všechny ostatní překlady tento čas umisťují do neurčité budoucnosti kdykoliv, může to nastat 

kdykoliv. Fakticky románský katolicismus učí „amilénismus“. Učí, že nebude žádné 1000-leté 

království Krista. Církev vládne jako království a to je důležitý bod, je to učení, které samozřejmě není 

biblické. 

*** 

Židům 7:21  Nebo onino bez přísahy kněžími učiněni bývali, tento pak s přísahou, skrze toho, kterýž 

řekl k němu: Přisáhl Pán, a nebudeť toho litovati: Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchisedechova. 

(KR) 

kdežto on s přísahou od toho, který mu řekl: ‚Přísahal Pán a nebude toho litovat: Ty jsi kněz na 

věčnost (podle řádu Melchisedechova.‘) (ČSP) 

Ježíš však se jím stal s přísahou; vždyť mu bylo řečeno: `Hospodin přísahal a nebude toho litovat: Ty 

jsi kněz navěky.´ (ČEP) 

on však skrze přísahu. Bylo mu přece řečeno: "Hospodin přísahal a nebude litovat: Jsi knězem 

navěky." (B21) 

U (ČEP+B21) není: podle řádu Melchisedechova  (ČSP) opět v závorkách 

Ježíš byl knězem jiného řádu, vyššího řádu, protože pouze Lévijcům bylo dovoleno, aby byli knězi a 

Ježíš byl z pokolení Juda. Tedy jak mohl být někdo z pokolení Judova knězem? Ale On byl z vyššího 

řádu, řádu Melchisedechova, jenž byl králem Sálemu. U jiných překladů např.ang.RSV nebo NIV, či u 

českých překladů ČEPaB21 v tomto verši chybí: podle řádu Melchisedechova. Tedy Ježíš nemá vyšší 
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kněžství? Není to zajímavé? Věděli jste, že svobodní zednáři, když jsou zasvěceni, jsou z pořádku, 

řádu Melchisedechova? Věděli jste, že když se Mormon zasvěcuje do vyššího stupně, je z řádu 

Melchisedechova? Tedy je vyšší, než Ježíš? To je fascinující. O.K., tedy dělají Ježíše „trošku menším“, 

než by měl být. 

*** 

Jan 5:39  Ptejte se na Písma; nebo vy domníváte se v nich věčný život míti, a tať svědectví vydávají o 

mně. (KR) 

Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně. (ČEP) 

Zkoumáte Písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život, a právě ona svědčí o mně. (ČSP) 

Zkoumáte Písma, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život, a ta svědčí o mně. (B21) 

V KJ+KR je to příkaz, avšak v dalších překladech je to  jen narážka na jejich zbytečnou iniciativu. 

K tomuto verši citace článku z Katolických novin „the Dublin Review“ z roku 1881: 

„Ale snad nejpřekvapivější změnou ze všech, je Jan 5,39. Už tam není -,Zkoumejte Písma,- ale -

,Zkoumáte,- a tak Protestantismus ztratil samotný důvod své existence.“ 

Takže oni věděli, co činí a proč to změnili! Protože my jako Protestanti věříme, že musíme zkoumat 

Písmo, aby jsme tam našli věčný život a tu v jiných překladech je Protestantismus vyřazen. 

*** 

SMRTÍCÍ ÚDER PROTI ZÁZRAKŮM 

Jan 2:11  To učinil Ježíš počátek divů v Káni Galilejské, a zjevil slávu svou. I uvěřili v něho učedlníci 

jeho. (KR) 

Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho 

uvěřili. (ČEP) 

Toto Ježíš učinil v Káně Galilejské jako počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v 

něho uvěřili. (ČSP) 

Toto Ježíš udělal v Káně Galilejské jako počátek svých zázraků. Tehdy zjevil svou slávu a jeho učedníci 

v něj uvěřili. (B21) 

Slovo zázrak se v autorizované verzi KJ (King James) v Novém Zákoně nachází 32x. Ale běda, jaké 

zpustošení bylo vykonáno v revidovaném překladu! Ve 23 případech slovo zázrak úplně zmizelo. Ve 

zbývajících 9-ti případech, třebaže se termín v textu používá, je okraden o sílu, oslabující poznámkou 

pod čárou. 
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Pozn.přepisovatele: Znamení není Zázrak!  

Význam slova dle slovníku:  

znamení - předzvěst; svědectví; signál; náznak; viditelný anebo jinak 

rozpoznatelný projev; známka něčeho; označení; svědectví; stopa; úkaz oznamující něco, co bude, 

co se stane; předzvěst, znak 

zázrak - zázračný skutek, nebo jev; podle náboženských představ čin vytvořený nadpřirozeným 

zásahem do zákonitého řádu přírody; činit z-y; něco neobyčejné, obdivuhodné 

např. nějaký čin, skutek ap.) 
 

*** 

UČENÍ O OBRÁCENÍ 

Matouš 18:2  A zavolav Ježíš pacholete, postavil je uprostřed nich, 

3  A řekl: Amen pravím vám: Neobrátíte-li se a nebudete-li jako pacholátka, nikoli nevejdete do 

království nebeského. (KR) 

Jedná se v ang. o slovo: jestliže se neobrátíte-li se (KJ) v jiných překladech neotočíte.. 

*** 

Jan 1:3  Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest. 

4  V něm život byl, a život byl světlo lidí. 

V ang. se jedná o poznámky pod čarou.. 

Tady v českých překladech bez problémů... 

*** 

ŽÁDNÉ STVOŘENÍ, MÍSTO TOHO EVOLUCE 

Židům 11:3  Věrou rozumíme, že učiněni jsou věkové slovem Božím, takže z ničeho jest to, což 

vidíme, učiněno. (KR)  

Změny v slovech světy(ČEP+ČSP), vesmír(B21) změny podporující evoluci.. 

*** 

Koloským 1:15-16  Kterýž jest obraz Boha neviditelného a prvorozený všeho stvoření. 

16  Nebo skrze něho stvořeny jsou všecky věci, kteréž jsou na nebi i na zemi, viditelné i neviditelné, 

buďto trůnové nebo panstva, buďto knížatstva nebo mocnosti; všecko skrze něho a pro něho 

stvořeno jest. (KR) 

On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. 

http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=vidite%C4%BEn%C3%BD
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=prejav
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=zn%C3%A1mka
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=pr%C3%ADznak
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=stopa
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=%C3%BAkaz
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=nie%C4%8Do
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=bude
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=znak
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=pod%C4%BEa
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=%C4%8Din
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=poriadku
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=nie%C4%8Do
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=nejak%C3%BD
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=%C4%8Din
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=skutok
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16  Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím - to, co se vidí i co se nevidí, trůny i panství, vlády i 

mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše (B21) 

On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, 

16  neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské 

trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. (ČEP) 

On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření, 

16  neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny 

nebo panstva, vlády nebo autority; všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. (ČSP) 

Oni prostě změnili celé učení o stvoření... 

*** 

Židům 1:2  Kteréhož ustanovil dědicem všeho, skrze něhož i věky učinil. (KR) 

V ang. se jedná o rozdíl ve slově: kterým učinil světy, skrze kterého učinil vesmír. 

Stvoření se dá zduchovnit prostřednictvím drobných změn.. 

*** 

Ef 3:9, mě opravdu irituje, popuzuje! 

Efezským 3:9  A vysvětlil všechněm, kteraké by bylo obcování tajemství skrytého od věků v Bohu, 

kterýž všecko stvořil skrze Ježíše Krista, (KR) 

a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil: (ČEP) 

a objasnil všem, jaká je správa toho tajemství od věků ukrytého v Bohu,  

jenž všechno stvořil. (ČSP) 

a abych všem vysvětlil jeho plán, to tajemství od věků skryté v Bohu, Stvořiteli všeho. (B21) 

U (ČEP+ČSP+B21) chybí: skrze Ježíše Krista. 

Pryč s: Ježíšem Kristem..., nemyslíte, že to je skrytý útok na Ježíše Krista?!!! Anebo možná ne až tak 

skrytý, možná až velmi zjevný útok na Ježíše Krista. 

*** 

Pozn.přepisovatele: Narazil jsem teď na problém...  (KR) Bible v elektronické podobě neodpovídá 

textu psané Bible Kralické... Revidováno, změněno již i tady?.. Musím zpětně vše kontrolovat.. 

*** 

Skutky apoštolské 16:7  Přišedše do Myzie, pokoušeli se jíti do Bitynie. Ale nedal jim Duch Ježíšův. 

(KRel.) nedal jim Duch(KRtištěná) 
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Když přišli až k Mysii, pokoušeli se dostat do Bithynie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. (ČEP) 

Když přišli k Mysii, pokoušeli se dostat do Bithynie, ale Ježíšův Duch jim to nedovolil. (ČSP) 

Když se přiblížili k Mysii, pokoušeli se jít do Bitynie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. (B21) 

U (ČEP+ČSP+B21+KRel.verze) je navíc: Duch Ježíšův 

Pamatujte, že Hort popíral smíření, oni nenávidí učení, že Ježíš Kristus zemřel za nás prolitím Své 

Krve. 

*** 

POPÍRÁNÍ SMÍŘENÍ 

Koloským 1:14  V němžto máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů, (KRel/tx) 

V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů: (ČEP) 

v němž máme (skrze jeho krev) vykoupení, odpuštění hříchů. (ČSP) opět v závorkách, již brzy to tam 

nebude.. 

v němž se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů. (B21) 

U (ČEP+B21) chybí: skrze krev jeho 

*** 

ZMĚNA V UČENÍ O SMÍŘENÍ 

1 Korintským 5:7b  ... Neboť jest Beránek náš velikonoční za nás obětován, Kristus. (KR) 

... Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl (za nás) obětován. (ČSP) opět v závorkách, již brzy to 

tam nebude.. 

...neboť byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus. (ČEP) 

...Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl již obětován! (B21) 

U (ČEP+B21) chybí: za nás 

*** 

UČENÍ O DRUHÉM PŘÍCHODU KRISTA 

Matouš 24:3b  ...která znamení budou příchodu tvého a skonání světa? (KR) 

V ang. se jedná o poznámky pod čarou..: co bude znamením tvé přítomnosti a pominutí věku? 

Podle tohoto Ježíš nemusí přijít v oblacích, může se nějak tajně přikrást, zjevit se tu, anebo tam.. 

*** 
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Filipským 3:20-21  Ale naše měšťanství jestiť v nebesích, odkudž i Spasitele očekáváme Pána 

Jezukrista, 

21  Kterýž promění to tělo naše ponížené, tak aby bylo podobné k tělu slávy jeho, podle mocnosti té, 

kteroužto on mocen jest i všecky věci podmaniti sobě. 

Problém v ang.překl. Jedná se o načasování změny, která dle Bible KJV nastane jen při druhém 

příchodu Krista. Změna, o které se zmiňují revidované překlady, může přijít kdykoliv. 

*** 

 

2 Tesalonickým 2:2  Abyste se nedali rychle vyrážeti z mysli, ani kormoutiti, buď skrze ducha, buďto 

skrze řeč, neb skrze list, jako od nás poslaný, jako by nastával den Kristův. (KR) 

jako by den Páně měl už nastat. (ČEP) jako by den Pánův již nastal. (ČSP) že prý Pánův den už přišel. 

(B21) 

Další drobné změny, které mění příběh o druhém příchodu. 

*** 

Titovi 2:13  Očekávajíce té blahoslavené naděje a příští slávy velikého Boha a Spasitele našeho 

Jezukrista, (KR) příchod slávy (ČEP) zjevení slávy (ČSP) - slavného příchodu (B21) 

Tím, že revidovatelé změnili přídavné jméno Slavný, na podstatné jméno slávy, odstranili z tohoto 

textu druhý příchod Krista. Už to není On, který přijde, ale něco, co se může stát kdykoliv. 

*** 

Zjevení Janovo 1:7  Aj, béře se s oblaky, a uzříť jej všeliké oko, i ti, kteříž ho bodli; a budou plakati pro 

něj všecka pokolení země, jistě, Amen. (KR) 

V ang.KJ pro něj, v dalších překl. nad ním 

Biskup Westcott sám hovoří: 

„Všechna pokolení země budou nad Ním truchlit v kajícném žalu, a ne jako uvádí autorizovaná verze: 

Budou naříkat pro Něj, v současném očekávání hrozné odplaty“ 

Takže teď Ježíš, když přijde, podle tohoto překladu všichni řeknou: Je nám líto, co jsme učinili a Ježíš 

jím řekne: Pojďte mé děti, všichni jste spaseni. Kdežto podle předešlého překladu, tak jako byl soud 

při potopě, tak bude soud na konci, není to to, co učí Bible? 

Avšak v těchto překladech je to pryč, je to zduchovnělé. Budeme mít druhou šanci, můžeme hříchy 

vypálit po smrti v očistci, anebo se znovu reinkarnovat, anebo něco jiného. 

Dr.Alexander Roberts, člen výboru pro anglický Nový Zákon hovoří: 
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„Sk 3,19-20, tu v autorizované verzi, se objevuje nepřijatelný překlad (což znamená, že Ježíš přijde 

soudit svět, což oni nechtějí) čiňte tedy pokání.. Z eschatologických důvodů, je velmi důležité, aby se 

prezentovala správná interpretace této pasáže a ta je uvedená v revidované verzi“. Takže oni to 

změnili tak, že nebude žádný soud, když Ježíš přijde. 

Většina korektorů nevěřila v osobní návrat Ježíše, před napravením všeho, což učí autorizovaný 

překlad této pasáže. Takže tu došlo ke změně celého učení. To je velmi důležité, pokud věříte 

v příchod Ježíše Krista, a v to, co se stane. 

*** 

1 Korintským 7:5  ..., abyste se uprázdnili ku postu a k modlitbě; (KR) abyste byli volni pro modlitbu. 

(ČEP) abyste se uvolnili pro modlitbu (ČSP) že se na čas uvolníte pro modlitbu. (B21) 

U (ČEP+ČSP+B21) chybí: ku postu 

*** 

Jan 9:4  Jáť musím dělati dílo toho, kterýž mne poslal, dokudž den jest. Přicházíť noc, kdyžto žádný 

nebude moci dělati. (KR) MyMusíme konat skutky...(ČEP) 

*** 

2 Timoteovi 4:1  Protož já osvědčuji před obličejem Božím a Pána Jezukrista, kterýž má souditi živé i 

mrtvé v den zjevení svého a království svého, (KR) 

Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho 

království: (ČEP)  kdy je soud?  

*** 

1 Korintským 11:29  Nebo kdož jí a pije nehodně, odsouzení sobě jí a pije, nerozsuzuje těla Páně. 

(KR) 

Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení. (ČEP) 

Kdo totiž jí a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo, takový jí a pije své vlastní odsouzení. 

(B21) 

Neboť kdo jí a pije (nehodně), jí a pije sobě odsouzení, neboť nerozsuzuje tělo (Páně). 

U (ČEP+B21) chybí: nehodně (ČSP) v závorkách 

*** 

Skutky apoštolské 15:23  Napsavše po nich toto: Apoštolé a starší i všickni bratří těm, kteříž jsou v 

Antiochii a v Syrii a v Cilicii bratřím, kteříž jsou z pohanů, pozdravení vzkazují. (KR) 

Po nich poslali tento dopis: "My, apoštolové a starší, vaši bratří, posíláme pozdrav vám, svým 

bratřím v Antiochii, Sýrii a Kilikii, kteří jste dříve byli pohany. (ČEP) 
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V podstatě změnili jen čárku, to je vše, co učinili. Je to velmi nenápadná změna, ale s velkým a 

obrovským dosahem a řeknu vám proč. Protože tady v KJ+KR máte tři skupiny lidí, které sloužily 

v církvi: máme tu apoštoly, starší a bratry. V jiných překladech máme dvě skupiny: na jedné straně 

apoštoly a starší a potom bratry. Co tím mysleli korektoři? 

-Základ, na kterém stojí myšlenka duchovenstva, duchovních v jejich funkcích oddělených Bohem od 

laických členů. 

Kdo napsal dopis? Apoštolové a starší, anebo Apoštolové, starší a bratři? 

Změnili to tím, že vynechali dva řecká slova a teď mají Apoštoly a starší a až potom bratry. Už jste 

slyšeli hovořit lidi: „Ty bys to neměl kázat, ty nejsi teolog“ už jste to slyšeli? „Jaké máš právo vstát a 

kázat Boží Slovo? Ty přece nejsi teolog!“ Toto jsem už slyšel mnoho a mnohokrát ve svém životě.. Ne, 

já nejsem teolog, já jsem jen bratr a to jste i vy všichni, jste bratři, ale máte právo kázat Boží Slovo, 

protože jste knězi Nejvyššího. Tato změna, že nemáte právo kázat, protože nejste teolog, je Jezuitské 

učení pochází přímo z pekelných jam. Není to Biblické a každý je knězem Božím. 

Augustin hovoří: My jsme svaté kněžstvo a vy jste jen profánní odpad. My vám řekneme, čemu máte 

věřit. Ne, ne, ne, Bible nic takového nehovoří! 

*** 

1 Petrův 4:6  Proto jest zajisté i mrtvým kázáno evangelium, aby souzeni byli podle lidí, to jest z 

strany těla, ale živi byli podle Boha duchem. (KR) Bylo jim kázáno ještě než zemřeli! 

Proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby byli u Boha živi v Duchu, ačkoliv byli za svého života 

u lidí odsouzeni. (ČEP) 

Vždyť proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby žili podle Boha v Duchu, ačkoli byli podle lidí 

v těle odsouzeni. (ČSP) 

Proto bylo evangelium zvěstováno i těm, kdo jsou už mrtví - ačkoli byli jako lidé v těle odsouzeni, v 

Duchu jsou živí u Boha. (B21) 

*** 

Skutky apoštolské 24:15  Maje naději v Bohu, že bude, jehož i oni čekají, vzkříšení z mrtvých, i 

spravedlivých i nespravedlivých. (KR) 

 a tak jako oni mám naději v Bohu, že jednou spravedliví i nespravedliví vstanou k soudu. (ČEP)  

A mám naději v Bohu, kterou i oni sami chovají, že jistě nastane vzkříšení spravedlivých i 

nespravedlivých. (ČSP) 

a mám v Bohu naději, kterou chovají i oni, že nastane vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých. (B21) 

U ČSP a B21 chybí ... z mrtvých  

ČEP chybí: vzkříšení z mrtvých 

U ČEP,ČSP i B21 možnost vzkříšení, vstání duchů z očistce... 
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*** 

Jób 26:5  Však i mrtvé věci pod vodami a obyvateli jejich sformovány bývají. (KR) 

Stíny zemřelých se úzkostně chvějí, i vody dole a co v nich přebývá. (ČEP) 

Chvějí se před ním nebožtíci v hlubinách vod i ti, kdo v nich přebývají? (ČSP) 

Mrtví se před Bohem chvějí v hlubinách, pod vodou s těmi, kdo prodlévají tam. (B21) 

POTVRZOVÁNA REALITA OČISTCE!! 

Pozn.přepisovatele: U Spousta míst BIBLE, uvedených v tomto videu, je problém obzvláště 

v anglických překladech. 

*** 

RŮZNÁ MÍSTA Z BIBLE O MRTVÝCH, JAK TO VYUČUJÍ ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI: 

 

1 Korintským 15:3-4  Vydal jsem zajisté vám nejprve to, což jsem i vzal, že Kristus umřel za hříchy 

naše podle Písem, 

4  A že jest pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne podle Písem. (KR) 

byl vzkříšen.. (ČEP+ČSP+B21) 

Jaký je rozdíl mezi těmito překlady? Rozdíl je v tom, že podle jednoho má Ježíš Sám moc vstát 

z mrtvých a podle jiných překladů Je vzkříšen, takže je méněcenný Bůh. To je rozdíl! 

TADY MÁME MŠI: 

1 Korintským 11:24  A díky činiv, lámal a řekl: Vezměte, jezte, to jest tělo mé, kteréž se za vás láme. 

To čiňte na mou památku.(KR) 

vzdal díky, lámal jej a řekl: "Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku." 

(ČEP) 

vzdal díky, rozlomil jej a řekl: (‚Vezměte, jezte.) Toto je mé tělo, které se za vás láme. Toto čiňte na 

mou památku.‘ (ČSP) 

 vzdal díky a lámal se slovy: "Toto je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku." (B21) 

U ČEP+B21 a také brzy u ČSP, neboť je uvedeno kurzívou, nebo v závorkách=bude brzy proveden 

„polom“, bude vyťato.., chybí: Vezměte, jezte  

Tady máme hostii - doslovné tělo a to je katolická doktrína, která je nebiblická! 

Katolický časopis „Dublin Review“ z roku 1881 tvrdí, že Revidovaná Verze Bible je umíráček 

Protestantismu. Protestantismus musí skončit, jejich chrám byl zničen, Sláva Shecchinah odešla ze 

Svatyně Svatých, tedy snad to bude i takto s Anglickou Biblí, chrámem Protestantismu. 
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JE JEŽÍŠ LHÁŘ? 

Jan 7:8  Vy jděte k svátku tomuto. Jáť ještě nepůjdu k svátku tomuto, nebo čas můj ještě se 

nenaplnil. (KR) 

Jděte na slavnost sami. Já tam nejdu; můj čas se ještě nenaplnil." (B21) 

Tady v překladu B21 říká, že nejde a pak šel... 

V orig. překladu a také u našich zbylých překladů říká Já ještě nepůjdu... 

*** 

NEJVĚTŠÍ ZTRÁTOU, ÚJMOU JE, KDYŽ ODSTRÁNÍTE BOŽSTVÍ JEŽÍŠE KRISTA 

Islám – činí z KRISTA člověka 

Matouš 16:22  I odved ho Petr na stranu, počal mu přimlouvati, řka: Odstup to od tebe, Pane, 

nestaneť se tobě toho. (KR) 

Zde, v tomto překladu je Ježíš Bohem 

... „Bůh tě chraň, Pane..(ČSP+B21) 

Tady je Ježíš méně, než Bůh. 

*** 

Izajáš 7:14  Protož sám Pán dá vám znamení: Aj, panna počne, a porodí syna, a nazůve jméno jeho 

Immanuel. (KR) ..dívka počne(ČEP) .. dívka otěhotní(ČSP) 

Jaký je v tom rozdíl? V čem spočívá to znamení od Pána? To, že počne, otěhotní dívka? 

Kdo splňuje takovýto předpoklad? Každá dívka. Takže toto není žádné znamení, to je patetické, 

žalostně ubohé. 

Panna počne.. Toto je opravdu znamení, to je něco zvláštního, to je něco speciálního. 

*** 

Žalmy 45:7  Trůn tvůj, ó Bože, jest věčný a stálý, berla království tvého jestiť berla nejupřímější. (KR) 

Tvůj trůn, ó božský (ČEP) Boží Jméno je tu sníženo na přídavné jméno božský. 

Když je tento úsek citovaný v listě Židům 1:8, je aplikován na Syna a tak toto místo bylo třeba změnit 

tady v Žalmech, jinak by Ježíš mohl být Bohem. 

Židům 1:8  Ale k Synu dí: Stolice tvá, ó Bože, trvá na věky věků, berla pravosti jestiť berla království 

tvého. (KR) 

*** 
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Přísloví 8:22  Hospodin měl mne při počátku cesty své, před skutky svými, přede všemi časy. (KR) 

Hospodin mě vytvořil na počátku(ČSP) 

Na počátku své cesty mne Hospodin zplodil (B21) 

U překladů ČSP+B21 je Ježíš stvořená bytost. 

 V King James a také v Bibli Králické, byl součástí Boha na začátku. 

*** 

Daniel 3:25  On pak odpovídaje, řekl: Aj, vidím čtyři muže rozvázané, procházející se u prostřed ohně, 

a není žádného porušení při nich, a čtvrtý na pohledění podobný jest synu Božímu. (KR) ..božímu 

synu. (ČEP) ..boží syn.(B21) 

vzhled toho čtvrtého připomíná nějakého syna bohů. (ČSP)  

*** 

Matouš 1:25  Ale nepoznal jí, až i porodila Syna svého prvorozeného, a nazvala jméno jeho Ježíš. (KR) 

..syna.. (ČEP+B21) (svého prvorozeného) syna(ČSP) 

*** 

Matouš 13:51  Potom dí jim Ježíš: Srozuměli-li jste tomuto všemu? Řekli jemu: I ovšem, Pane. (KR)  

"Pochopili jste to všecko?" Odpověděli: "Ano." (ČEP)  

(Ježíš jim řekl:) „Rozuměli jste tomu všemu?“ Řekli mu: „Ano, (Pane.)“ (ČSP) 

Pochopili jste to všechno?" "Ano," odpověděli mu. (B21) 

U ČEP+B21 a také brzy u ČSP chybí: Ježíš jim řekl: a také Pane. 

Pro zajímavost slovo Pán bylo odstraněno ve stovkách případů, všude tam, kde se v KJ+KR Bibli 

hovoří: Ježíš je Pán je to pryč... 

*** 

Matouš 19:16-17  A aj, jeden přistoupiv, řekl jemu: Mistře dobrý, co dobrého budu činiti, abych měl 

život věčný? 

17  A on řekl jemu: Co mne nazýváš dobrým? Žádný není dobrý, než jediný, totiž Bůh. Chceš-li pak 

vjíti do života, ostříhej přikázání. (KR) 

"Mistře, co dobrého mám udělat, abych získal věčný život?" 

17  On mu řekl: "Proč se mě ptáš na dobré? (ČEP) 

„Učiteli, co dobrého mám učinit, abych obdržel věčný život?“ 

17  On mu řekl: „Proč se mě ptáš na dobré? (ČSP) 
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"Mistře, co dobrého mám udělat, abych měl věčný život?" 

17  On mu však řekl: "Proč se mě vyptáváš na dobro? (B21) 

*** 

Matouš 27:35  Ukřižovavše pak jej, rozdělili roucha jeho, mecíce o ně los, aby se naplnilo povědění 

proroka, řkoucího: Rozdělili sobě roucho mé, a o můj oděv metali los. (KR) 

Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty; (ČEP) Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty házejíce o ně los; 

(ČSP) Když ho ukřižovali, losovali o jeho šaty. (B21) 

U ČEP+ČSP+B21 zmizelo: aby se naplnilo povědění proroka, řkoucího: Rozdělili sobě roucho mé, a o 

můj oděv metali los.  

Všude v Bibli, kde se nacházel tento výrok, byl z moderních překladů odstraněn. Co si myslíte, proč jej 

odstranili? Protože dokazuje, že Ježíš je naplněním proroctví a tak to odstranili všude, aby Ježíš 

nenaplňoval proroctví. 

*** 

Matouš 2:15  A byl tam až do smrti Herodesovy, aby se naplnilo povědění Páně skrze proroka, 

řkoucího: Z Egypta povolal jsem Syna svého. Ozeáš 11:1 ..z Egypta povolal jsem syna svého. (KR) 

Matouš 2:15  `Z Egypta jsem povolal svého syna.´ Ozeáš 11:1 zavolal jsem svého syna z Egypta. (ČEP) 

Není totožné, přesné naplnění, přesný citát proroka, změněn význam. 

Matouš 2:15  "Povolal jsem svého Syna z Egypta." Ozeáš 11:1 tehdy jsem povolal svého syna z 

Egypta. (B21) Není totožné, přesné naplnění, přesný citát proroka, změněn význam. 

*** 

Marek 15:3  I žalovali na něj přední kněží mnoho. On pak nic neodpovídal. (KR) 

Velekněží na něj mnoho žalovali. (ČEP) Velekněží ho velmi obviňovali. (ČSP) Vrchní kněží ho začali 

obviňovat z mnoha věcí. (B21) 

Co chybí u ČEP+ČSP+B21? On pak nic neodpovídal. 

Proč to tam chybí? Protože je to naplněním proroctví! A když je to naplněním proroctví, je to třeba 

odstranit. Ježíš nesmí naplňovat proroctví, on není o nic lepší než my... 

*** 

Marek 15:28  I naplněno jest písmo, řkoucí: A s nepravými počten jest. (KR) 

Marek 15:28  --- ČEP+B21 verš chybí u ČSP již samozřejmě v závorkách... 

*** 
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1 Janův 4:3  Ale všeliký duch, kterýž nevyznává Jezukrista v těle přišlého, není z Boha; nýbrž toť jest 

ten duch antikristův, o kterémž jste slýchali, že přijíti má, a jižť jest nyní na světě. (KR) 

každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. (ČEP) 

A žádný duch, který nevyznává Ježíše (Krista, jenž přišel v těle), není z Boha. (ČSP) 

Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, (B21) 

Co tady chybí? Maličkost? : Krista, jenž přišel v těle. 

Nuže, když vynechali tuto část verše, potom musím předpokládat, že tyto překlady byly psány duchem 

antikrista! Je tomu tak, nebo ne? ANO či NÉ? Co na to řeknete? Musí to tak být, protože klíčový výraz 

tam není, oni to odmítají! 

*** 

Matouš 6:13  I neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebo tvé jest království, i moc, i sláva, 

na věky, Amen. (KR) 

A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. (ČEP+B21) 

A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho Zlého, (neboť tvé je království i moc i sláva na 

věky. Amen.) (ČSP) 

Proč toto vynechali? Protože Ježíš Kristus podle nich nesmí být vyvyššován! 

*** 

Lukáš 11:2  I řekl jim: Když se modlíte; říkejte: Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď 

království tvé. Buď vůle tvá, jako v nebi tak i na zemi. (KR) 

Odpověděl jim: "Když se modlíte, říkejte: Otče, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. (ČEP) 

Řekl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče (náš, který jsi v nebesích), buď posvěceno tvé jméno. Přijď 

tvé království. (Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.) (ČSP) 

Pověděl jim: "Když se modlíte, říkejte: Otče, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! (B21) 

Co nám tady chybí u(ČEP+B21)a bude chybět v ČSP? Otčenáš..Buď vůle tvá, jako v nebi tak i na zemi. 

Proč odstraňují celé tyto pasáže? Můžete se modlit k papeži, jako k Otci! Můžete mít papeže za Otce. 

U KR se nemůžete modlit k papeži, protože je tady napsáno náš Otče v nebesích.. 

*** 

Lukáš 24:40  A pověděv to, ukázal jim ruce i nohy. (KR) 

(A když to řekl, ukázal jim ruce a nohy.) (ČSP) 

*** 
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Lukáš 24:51-52  I stalo se, když jim žehnal, bral se od nich, a nesen jest do nebe. 

52  A oni poklonivše se jemu, navrátili se do Jeruzaléma s radostí velikou. (KR) 

A stalo se, když jim žehnal, že se od nich vzdálil (a byl nesen vzhůru do nebe). 

52  A (když se mu poklonili,) s velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma. (ČSP) 

*** 

Jan 3:13  Nebo žádný nevstoupil v nebe, než ten, jenž sstoupil s nebe, Syn člověka, kterýž jest v nebi. 

(KR) 

Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka. (ČEP) 

Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, Syna člověka(, který je v nebi). (ČSP) 

Nikdo nevystoupil do nebe, jedině ten, který sestoupil z nebe, Syn člověka. (B21) 

Chybí, bude chybět: který je v nebi 

Co to činí z Ježíše? Činí jej to Bohem, který je teď v nebi. – ODSTRÁNILI TO 

Ježíš se systematicky odstraňuje v moderních překladech! 

*** 

Jan 6:47  Amen, amen pravím vám: Kdož věří ve mne, máť život věčný. (KR) 

Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. (ČEP) 

Amen, amen, pravím vám, kdo věří (ve mne,) má život věčný. (ČSP) 

Amen, amen, říkám vám: Kdo věří, má věčný život. (B21) 

KDO VĚŘÍ V CO? ŽE ŽÁBY JSOU BOZI? Dvě slovíčka jsou pryč a ty činí obrovský rozdíl!! 

*** 

Jan 16:16  Maličko, a neuzříte mne, a opět maličko, a uzříte mne; nebo já jdu k Otci. (KR) 

Zanedlouho mě již nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte." (ČEP) 

„Zanedlouho mě již nespatříte a zanedlouho mě opět uvidíte (,protože odcházím k Otci).“ (ČSP) 

Za okamžik mě už neuvidíte a za další okamžik mě znovu spatříte." (B21) 

Chybí tu něco? : nebo já jdu k Otci 

Ježíš si hrál na schovávanou? Stál za stromem a vykukoval? Teď mě vidíte a teď mě nevidíte. Tak to 

bylo? Toto má to místo znamenat?To je žalostně patetické, Bůh by určitě nedal do Bible takovýto 

hloupý text! 

protože odcházím k Otci – to dává smysl. Co si myslíte, který text skutečně vyslovil Ježíš? 
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*** 

Skutky apoštolské 2:30-31  Prorok tedy byv a věděv, že přísahou zavázal se jemu Bůh, že z plodu ledví 

jeho podle těla vzbudí Krista a posadí na stolici jeho, 

31  To předzvěděv, mluvil o vzkříšení Kristovu, že není opuštěna duše jeho v pekle, ani tělo jeho 

vidělo porušení. (KR) 

potomka (ČEP+ČSP+B21) B21 dokonce ani ve verši následujícím nemá Krista: 

31  Když říkal, že jeho duše nezůstane v záhrobí a jeho tělo nepodlehne rozkladu, předvídal tedy 

Mesiášovo vzkříšení. (B21) 

*** 

SVĚDECTVÍ POTVRZUJÍCÍ, ŽE JEŽÍŠ JE SYN BOŽÍ, VYNECHÁNO 

Skutky apoštolské 8:36-37  A když jeli cestou, přijeli k jedné vodě. I řekl komorník: Aj, teď voda. Proč 

nemám býti pokřtěn? 

37  I řekl Filip: Věříš-li celým srdcem, slušíť. A on odpověděv, řekl: Věřím, že Ježíš Kristus jest Syn Boží. 

(KR) 

(ČEP+B21) verš 37 chybí , ČEP v závorkách a co nám tady chybí?: 

I řekl Filip: Věříš-li celým srdcem, slušíť. A on odpověděv, řekl: Věřím, že Ježíš Kristus jest Syn Boží.  

Proč je tento verš odstraněn? Protože podle nich vás nespasí Ježíš, vy se spasíte sami! Takto budete 

spaseni: zachraňte se sami! 

*** 

Skutky apoštolské 9:29  A směle mluvě ve jménu Pána Ježíše, a hádal se s Řeky; oni pak usilovali ho 

zabíti. (KR) 

Kázal také řecky mluvícím židům a přel se s nimi, takže se ho pokoušeli zabít. (ČEP) 

Mluvil také s Helénisty a přel se s nimi, ale oni se ho pokoušeli zabít. (ČSP) 

Hovořil a přel se také s pořečtěnými Židy a ti mu začali ukládat o život. (B21) 

Co tady chybí? ve jménu Pána Ježíše 

???NIC TO S VÁMI NEDĚLÁ???KDO NÁM TADY VYMIZEL??? 

*** 

Skutky apoštolské 22:16  A protož nyní co prodléváš? Vstana, pokřti se, a obmej hříchy své, vzývaje 

jméno Páně. (KR)  

(ČEP+ČSP+B21)chybí: Pán 

*** 



 

30 
 

Římanům 14:10  Ty pak proč odsuzuješ bratra svého? Anebo také ty proč za nic pokládáš bratra 

svého? Však všickni staneme před stolicí Kristovou. (KR) 

před soudnou stolicí Boží(ČEP+ČSP) před Božím trůnem(B21)  

Kde zmizel Kristus?  

Podle (KR+KJ) je Kristus Bůh a nejen to, Kristus je vyvýšený  jako soudce! U jiných překladů mu to 

upírají, odebrali mu toto privilegium. 

*** 

1 Korintským 15:47  První člověk byl z země zemský, druhý člověk jest sám Pán s nebe. (KR) 

(ČEP+B21)chybí Pán ČSP v závorkách 

*** 

1 Timoteovi 3:16  A v pravdě velikéť jest tajemství zbožnosti, že Bůh zjeven jest v těle, ospravedlněn 

v Duchu, ukázal se andělům, kázán jest pohanům, uvěřeno jemu na světě, vzhůru přijat jest ve slávu. 

(KR) 

??Byl zjeven v těle, (ČEP) Ten, který se zjevil v těle(ČSP) On byl zjeven v těle(B21) 

Vidíte, jak systematicky snižují Ježíše a jak jej odstraňují z evangelií? Toto je hanebné zneuctění! Toto 

je donebevolající hanebnost! 

Ještě jste slepí? Ještě chcete spát spánkem smrti? –camelfull- 

*** 

A toto je bomba, víte kolik se diskutuje v dnešním světě o trojici? A jsou takoví, kteří tvrdí, že trojice 

není nauka Bible a musí se odstranit. A mají pravdu, trojici nemůžete dokázat z překladů NIV ani 

s RSV, trojici takto nedokážete. A někteří hovoří: toto je Římskokatolická doktrína. Ne, ne, počkejte 

chvíli.. Římskokatolická doktrína je: Otec, Matka a Dítě ve vnitřním esoterickém kruhu.  

Pro nás je to OTEC, SYN a DUCH SVATÝ, ale pro esoterické učení Římského Katolicismu je:  

                        OTEC, MATKA a DÍTĚ, což je napodobenina té pravé nebeské trojice. 

A tady to můžete vidět:  

1 Janův 5:7-8  Nebo tři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi: Otec, Slovo, a Duch Svatý, a ti tři 

jedno jsou. (KR) 

Tři jsou, kteří vydávají svědectví (ČEP) Jsou tu tedy tři svědkové: (B21) 

(na nebi -- Otec, Slovo a Duch Svatý -- a ti tři jsou jedno.) (ČSP) 

(ČEP+B21)chybí na nebi: Otec, Slovo, a Duch Svatý, a ti tři jedno jsou. ČSP v závorkách 
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ti tři jsou jedno, to činí Ježíše Bohem a součástí trojjediného Boha, jak to ukazuje tento text, jsou 

v Nebi Tři Mocnosti: OTEC, SYN a DUCH SVATÝ a Všichni Tři Jsou v plném slova smyslu Bohem, to je 

to, co tento text hovoří. Ale pryč s ním v moderních překladech. 

*** 

1 Petrův 4:14  Trpíte-li pohanění pro jméno Kristovo, blahoslavení jste. Nebo Duch ten slávy a Boží na 

vás odpočívá, kterémužto z strany jich zajisté rouhání se děje, ale z strany vaší oslavován bývá. (KR) 

(ČEP+ČSP+B21)není: kterémužto z strany jich zajisté rouhání se děje, ale z strany vaší oslavován 

bývá. 

Celá část verše je pryč, oslavování Ježíše je odstraněno. 

*** 

Zjevení Janovo 1:11  An mi dí: Já jsem Alfa i Omega, ten první i poslední, a řekl: Co vidíš, piš do 

knihy, a pošli sborům.. (KR) 

U(ČEP+ČSP+B21)chybí: Já jsem Alfa i Omega, ten první i poslední 

*** 

JEHO VĚČNÉ BOŽSTVÍ JE ODSTRÁNĚNO 

Zjevení Janovo 5:14b  a klaněli se živému na věky věků. (KR) 

U(ČEP+ČSP+B21)chybí: živému na věky věků. 

Komu se klaněli? Klaněli se Věčnému Bohu, toto je pryč! 

Jak můžete vědět, co Bůh řekl, když to vše popletli do takové míry?  

Na základě jednoduché logiky, který z překladů Bible je s největší pravděpodobností správný text? 

Ten v KJ+KR, anebo v jiných verzích? Který z nich si myslíte, co řeknete? Správný může být jen text 

KJ+KR, protože jiná znění textů jsou tak uboze patetická, že nedávají vůbec žádný smysl. 

Přemýšlejte: Co Bůh dal Mojžíšovi na hoře Sinaj? Dal mu Zákon, celou Bibli, Pentateuch-Pět knih 

Mojžíšových. Přijal je přímo od Boha a zapsal je do Knihy a říká se tomu Mojžíšův Zákon. Přemýšlejte 

o tom: Tu na Sinaji dává Bůh Své Slovo, Eliáš utíká na toto místo, kde se ukryl před Jezábel. Proč utíkal 

před Jezábel? Co udělal, že by měl utíkat před Jezábel? Řeknu vám, co učinil. Měl konfrontaci 

s Bálovými kněžími, mocnou konfrontaci mezi pravdou a bludem. Po konfrontaci Bůh jej vzal sem 

dolu až na Sinaj a to je místo odkud pochází Boží Slovo. To je to, co konfrontaci umožnilo. A co teď 

stojí na hoře Karmel v Haifě? Obrovský Bahajský chrám, který hlásá, že všechna náboženství jsou 

stejná, že není žádný rozdíl mezi jednotlivými náboženstvími. Vypadá to tak, jakoby v posledních 

dnech přišla nová doktrína, nové učení. 

Žádný rozdíl mezi náboženskými vyznáními, ale Eliáš kázal, že je rozdíl, že přijde soud a přichází sem 

na místo zákona, tu na Sinaj! Dnes je na hoře Karmel, Bahajský chrám, který hlásá, že všechna 

náboženství jsou úplně stejná. A ještě něco, z hory Sinaj vyšlo do světa Boží Slovo. No dnes s hory 
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Sinaj jde do světa něco jiného. Je tu klášter, klášter svaté Kateřiny, kde byl nalezen Sinajský text, 

Kodex Sinaitikus, to je text, na kterém jsou založeny všechny zkomoleniny, které jsme právě četli 

v Bibli. Takže odtud, s hory Sinaj jde do světa Nové Slovo, deformované, zkažené Slovo. Tedy Karmel 

je převrácený, již není žádný rozdíl, Bůh není Bohem, který říká: Vyjděte z jejich středu a oddělte se, 

dělejte rozdíl mezi nimi a těmi, kdo uctívají Živého Boha. Je toto poselství hlásáno v dnešním světě? 

Nové poselství zní: Je tu pro vás Ekumenické Slovo, všichni jsme jedno, sedíme v jednom hrnci. 

Ďábel nenávidí Karmel, Ďábel nenávidí Boží Zákon a působí proti Němu právě tam. Vzal to, co použil 

Bůh a předělal to podle sebe on je zákeřný, souhlasíte?  

1 Královská 18:21  A přistoupiv Eliáš ke všemu lidu, řekl: I dokudž kulhati budete na obě straně? 

Jestližeť jest Hospodin Bohem, následujtež ho; pakli jest Bál, jdětež za ním. A neodpověděl jemu lid 

žádného slova.(KR) 

Oni tehdy chtěli uctívat oba, mysleli si, že budou mít pokoj a klid. A dnes tito lidé, chtějí dělat 

totéž, chtějí uctívat obojí! 
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NĚKTERÉ Z DALŠÍCH POZMĚNĚNÝCH, VYTRŽENÝCH MÍST V BIBLI 
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*** 

Matouš 17:21  Toto pak pokolení nevychází, jediné skrze modlitbu a půst.(KR) 

(Tento rod nevychází jinak než v modlitbě a půstu.“) (ČSP) 

Matouš 17:21  --- (ČEP+B21) verš chybí 

*** 

Matouš 18:11  Nebo přišel Syn člověka, aby spasil to, což bylo zahynulo. (KR) 

(Vždyť Syn člověka přišel zachránit, co zahynulo.) (ČSP) 

Matouš 18:11  ---(ČEP+B21) verš chybí 

*** 

Matouš 23:14  Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, že zžíráte domy vdovské, za příčinou 

dlouhého modlení; protož těžší soud ponesete. (KR) 

(ČEP+B21)verš chybí ČSP v závorkách 

Pozn.přepisovatele: Opět šok, to co v elektronické podobě ČEP překladu je, v tištěné podobě Bible 

NENÍ!! Jedná se např. o Bibli Theophilos do PC, ale také v mobilní verzi pro Symbian. 

*** 

MÍSTA UVEDENÁ POUZE V KRALICKÉM PŘEKLADU BIBLE 

V PŘEKLADECH ČEP+B21 VERŠ, NEBO ODDÍL CHYBÍ 

A U ČSP JE UVEDEN V ZÁVORKÁCH: 

JE DŮLEŽITÉ NASLOUCHAT SLOVU BOŽÍMU, A TAK TO RADĚJI ZRUŠILI... 

Marek 7:16  Má-li kdo uši k slyšení, slyš. (KR) 

Marek 9:44  Kdež červ jejich neumírá a oheň nehasne. (KR) 

Marek 9:46  Kdežto červ jejich neumírá a oheň nehasne(KR) 

Marek 11:26  Nebo jestliže vy neodpustíte, ani Otec váš, kterýž v nebesích jest, odpustí vám hříchů 

vašich. (KR) 

Marek 15:28  I naplněno jest písmo, řkoucí: A s nepravými počten jest. (KR) 

Lukáš 17:36  Dva budou na poli; jeden bude vzat, a druhý opuštěn. (KR) 

Lukáš 23:17  Musíval pak propouštěti jim v svátek jednoho vězně. (KR) 

Jan 5:4  Nebo anděl Páně jistým časem sstupoval do rybníka, a kormoutil vodu. A kdož tam nejprve 

sstoupil po tom zkormoucení vody, uzdraven býval, od kterékoli nemoci trápen byl. (KR) 
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Skutky apoštolské 8:37  I řekl Filip: Věříš-li celým srdcem, slušíť. A on odpověděv, řekl: Věřím, že Ježíš 

Kristus jest Syn Boží. (KR) 

Skutky apoštolské 15:34  Ale Sílovi se vidělo, aby tu zůstal. (KR) 

Skutky apoštolské 24:7  Ale přišed k tomu hejtman Lyziáš s mocí velikou, vzal ho z rukou našich, (KR) 

Skutky apoštolské 28:29  A když on to propověděl, odešli Židé, majíce mezi sebou mnohé hádky. (KR) 

Římanům 16:24  Milost Pána našeho Jezukrista se všemi vámi. Amen. (KR) 

*** 

JINÁ ZMĚNĚNÁ MÍSTA 

Lukáš 6:48  Podoben jest člověku stavějícímu dům, kterýž kopal hluboko, a založil grunty v skále. A 

když se stala povodeň, obořila se řeka na dům ten, ale nemohla jím pohnouti, nebo byl založen na 

skále. (KR) 

protože byl dobře postaven. (ČEP+ČSP+B21) 

*** 

Skutky apoštolské 9:5-6  A on řekl: I kdo jsi, Pane? A Pán řekl: Já jsem Ježíš, jemuž ty se protivíš. 

Tvrdoť jest tobě proti ostnům se zpěčovati. 

6  A on třesa se a boje se, řekl: Pane, co chceš, abych činil? A Pán k němu: Vstaň a jdi do města, a 

bude tobě povědíno, co bys ty měl činiti. (KR) 

Saul řekl: "Kdo jsi, Pane?" On odpověděl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. 

6  Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat."(ČEP) 

Chybí nejen u ČEP, ale také u B21 a v ČSP opět a zase v závorkách. 

Chybí: Tvrdoť jest tobě proti ostnům se zpěčovati. 

6  A on třesa se a boje se, řekl: Pane, co chceš, abych činil? A Pán k němu: 

*** 

Římanům 8:1  A protož neníť již žádného odsouzení těm, kteříž jsou v Kristu Ježíši, totiž nechodícím 

podle těla, ale podle Ducha. (KR) 

V Ekumenické Bibli nechcete rozdělení, chcete jednotu. Takže všechny tyto „rozdělující“ texty, ve 

kterých je řeč o rozhodování se, jsou v nových překladech pryč. 

(ČEP+B21)chybí a v ČSP v závorkách totiž nechodícím podle těla, ale podle Ducha 

Takže, když máte Ježíše, jste spaseni a není potřebná změna ve vašem životě! Není třeba se změnit! 

Ti, kteří nechodí podle těla, to není potřebná změna a obrácení? Ano, nebo Ne? 

JE POTŘEBNÁ!!! ...ale je pryč, protože chceme mít Jednu Velkou Jednotu. 
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*** 

Římanům 11:6  A poněvadž z milosti, tedy ne z skutků, sic jinak milost již by nebyla milost. Pakli z 

skutků, tedy již není milost, jinak skutek nebyl by skutek. (KR) 

Když z milosti, tedy ne na základě skutků - jinak by milost nebyla milostí. (ČEP) 

Je to díky milosti, ne díky skutkům - jinak by milost už nebyla milost. (B21) 

Jestliže však z milosti, pak již ne ze skutků, jinak by milost již nebyla milostí. (ČSP) 

U(ČEP+ČSP+B21)chybí: Pakli z skutků, tedy již není milost, jinak skutek nebyl by skutek. 

*** 

Galatským 3:1  Ó nemoudří Galatští, kdož jest vás tak zmámil, abyste nebyli povolni pravdě, kterýmž 

před očima Ježíš Kristus prve byl vypsán a mezi vámi ukřižován? (KR) 

Vy pošetilí Galatští, kdo vás to obloudil - vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus 

ukřižovaný! (ČEP) 

Blázniví Galatští! Kdo vás tak obloudil? Vás, kterým byl přímo před očima vykreslen Ježíš Kristus 

ukřižovaný! (B21) 

Ó, nerozumní Galaťané, kdo vás očaroval, vás, kterým byl před očima vykreslen Ježíš Kristus 

ukřižovaný? (ČSP) 

U(ČEP+ČSP+B21)chybí: abyste nebyli povolni pravdě, 

*** 

ODKAZY SNIŽUJÍCÍ KRISTA 

Galatským 3:17  Totoť pak pravím: Že smlouvy prve od Boha stvrzené, vztahující se k Kristu, Zákon, 

kterýž po čtyřech stech a po třidcíti letech začal se, nevyprazdňuje, tak aby slib Boží v nic obrátil. (KR) 

Chci tím říci: Smlouvu, od Boha dávno pravoplatně potvrzenou, nemůže učinit neplatnou zákon, 

vydaný teprve po čtyřech stech třiceti letech, a tak zrušit slib. (ČEP) 

Chci tím říci toto: Zákon zavedený po 430 letech nemůže zrušit smlouvu předtím schválenou Bohem, 

a odvolat tak zaslíbení. (B21) 

Říkám tedy toto: Zákon, jenž byl dán po čtyřech stech třiceti letech, nemůže zrušit smlouvu již 

předtím právoplatně potvrzenou od Boha, a tak zmařit to zaslíbení. (ČSP) 

U(ČEP+ČSP+B21)chybí: vztahující se k Kristu, 

*** 
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Galatským 4:7  A tak již nejsi slouha, ale syn, a poněvadž syn, tedy i dědic Boží skrze Krista. (KR) 

A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic. (ČEP) 

A tak už díky Bohu nejsi otrok, ale syn, a když syn, pak také dědic. (B21) 

Takže už nejsi otrok, ale syn. A když syn, tedy i dědic skrze Boha. (ČSP) 

U(ČEP+ČSP+B21)chybí: skrze Krista 

Efezským 3:14  A pro tu příčinu klekám na kolena svá před Otcem Pána našeho Jezukrista, (KR) Proto 

klekám na kolena před Otcem, (ČEP+B21) 

(ČEP+B21)chybí: Pána našeho Jezukrista uČSP v závorkách 

*** 

Koloským 1:2  Těm, kteříž jsou v městě Kolossis, svatým a věrným bratřím v Kristu: Milost vám a 

pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. (KR) 

Božímu lidu v Kolosách, věrným bratřím v Kristu: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho. (ČEP)  

svatým a věrným bratrům v Kristu, kteří jsou v Kolosách: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce. 

(B21) 

svatým a věrným bratřím v Kristu v Kolosách: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho (a Pána Ježíše 

Krista). (ČSP) 

(ČEP+B21)chybí: a Pána Ježíše Krista uČSP v závorkách 

*** 

Koloským 1:14  V němžto máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů, (KR) 

V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů: (ČEP) 

v němž se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů. (B21) 

v němž máme (skrze jeho krev) vykoupení, odpuštění hříchů. (ČSP) 

(ČEP+B21)chybí: skrze krev jeho uČSP v závorkách 

*** 

1 Timoteovi 2:7  K čemuž postaven jsem já za kazatele a apoštola, (pravduť pravím v Kristu a 

neklamámť,) za učitele pohanů u víře a pravdě. (KR) 

Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví - mluvím pravdu a nelžu - učitelem 

pohanů ve víře a v pravdě. (ČEP) 

a právě proto jsem byl určen za kazatele a apoštola (říkám pravdu, nelžu), za učitele pohanů ve víře a 

pravdě. (B21) 
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K tomu jsem byl ustanoven hlasatelem a apoštolem-- mluvím pravdu (v Kristu), nelžu --, učitelem 

národů ve víře a v pravdě. (ČSP) 

(ČEP+B21)chybí: v Kristu uČSP v závorkách 

*** 

2 Timoteovi 4:22  Pán Ježíš Kristus budiž s duchem tvým. Milost Boží s vámi. Amen. List tento druhý 

psán jest z Říma k Timoteovi, (kterýž první v Efezu za biskupa skrze vzkládání rukou zřízen byl,) 

když Pavel opět po druhé se stavěl před císařem Neronem. (KR) 

Pán buď s tvým duchem. Milost s vámi. (ČEP+B21) 

Pán (Ježíš Kristus) buď s tvým duchem. Milost s vámi! (Amen.) (ČSP) 

(ČEP+B21)chybí: Ježíš Kristus uČSP v závorkách a chybí tu toho o hodně více.. 

*** 

1 Timoteovi 3:16  A v pravdě velikéť jest tajemství zbožnosti, že Bůh zjeven jest v těle, ospravedlněn 

v Duchu, ukázal se andělům, kázán jest pohanům, uvěřeno jemu na světě, vzhůru přijat jest ve slávu. 

(KR) 

Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: ??Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, 

hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. (ČEP) 

Tajemství zbožnosti je bezesporu veliké: On byl zjeven v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázán 

andělům, zvěstován pohanům, vírou přijat ve světě a vyzvednut do slávy. (B21) 

A vpravdě veliké je to tajemství zbožnosti: Ten, který se zjevil v těle, byl ospravedlněn v Duchu, ukázal 

se andělům, byl hlásán národům, ve světě mu uvěřili, byl přijat ve slávě vzhůru. (ČSP) 

(ČEP+B21+ČSP)chybí: Bůh 

KJ a KR říká: Bůh byl zjeven v těle. Ježíš Kristus je Bůh. Ježíš Kristus je jediný, kdo vás může zachránit. 

Ježíš Kristus je jediný, skrze kterého můžete být spaseni, protože On Je Jediný, kdo vás stvořil a proto 

Je Jediný, Kdo vás může i vykoupit. On Je Jediný, kdo může otevřít pečetě svitku, nikdo jiný, žádná 

stvořena bytost, žádný anděl, pouze Ježíš Kristus! 

A jestliže chcete dokázat lidem, některé body Biblického učení, je lepší mít překlad King James, u nás 

Bibli Kralickou, anebo jinou Bibli, která existovala před rokem 1900. 

Můžete si vzít Ruskou Bibli, Srbskou Bibli, můžete si vzít starou Chorvatskou Bibli, můžete si vzít i 

Luterovou Bibli z roku 1912. Jenom si neberte Bibli např. z roku 1984, protože naleznete obrovské 

změny. Můžete si vzít jakoukoli starou Bibli na světě, samozřejmě s výjimkou Katolických verzí Douay 

a Vulgáty, a najdete tam všechna učení potřebná k pochopení spasení v Ježíši Kristu. Ale s každým 

novým překladem zacházejte opatrně a s podezřením. 

V Afrikánštině, v mé krajině, máme starou Afrikánskou Bibli, která je nesmírně přesná, stejně jako 

King James. Nové jsou jako např. NIV. V Německu, jestliže máte Elbecheltský překlad, ten je stejný 
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jako NIV, nenajdete v něm už žádné s těchto Biblických nauk. Budete si muset pořídit Luthera z roku 

1912 anebo Schlachterovou Bibli, jestliže chcete najít pravdu. A takto bychom mohli jít po celém 

světě... Arménská Bible, fantastická, úžasná. No v Chorvatsku teď píšou novou verzi Bible pro Srbský 

jazyk, zapomeňte na ni, je to zkažená verze založena na překladech Westkota a Hortha. 

Doufám, že jste dnes zjistili, že je opravdu rozdíl v tom, co čtete. Dovolte mi však říci, že osobně mám 

rád Bibli New King James, líbí se mi, ale je v ní obrovské množství chyb, jsou tam strašné omyly, 

některé z nich opravdu ničí některé klíčové doktríny. Ale rád ji používám, protože jsem si v ni 

poznamenal, po ověření s King James, kde je něco nesprávné a celá moje Bible je podtrhovaná a 

přepracovaná a vlastně mě to baví.. 

Když chcete mít jiný překlad, mějte prostě na paměti tyto problémy. A potom porovnejte si své 

zkoumání s překladem, kterému můžete důvěřovat. Anebo, jestliže máte, vezměte si Textus 

Receptus, který ustál v proudu času, toto byl text, který vedl k reformaci, to bylo Písmo, za kterým 

lidé stáli a umírali a to je text, který způsobí rozdíl i na konci, věřte mi. 

KONEC VIDEOPŘEDNÁŠKY Prof. Waltera Veitha  

*2004* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

další vhodné video:  Boj o Bibliu - Prof. Dr. Walter Veith 

http://www.youtube.com/watch?v=JhXuTcfvhl0 

přepisovatel: camelfull 
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NĚKTERÁ Z DALŠÍCH MNOU NALEZENÝCH MÍST, PŘI BĚŽNÉM ČTENÍ BIBLE 

(nyní již s porovnáváním překladů): 

Žalmy 25:10  Všecky stezky Hospodinovy jsou milosrdenství a pravda těm, kteříž ostříhají smlouvy 

jeho a svědectví jeho.(KR) 

Všechny stezky Hospodinovy jsou milosrdenství a věrnost pro ty, kteří dodržují jeho smlouvu a 

svědectví.(ČEP+ČSP) 

Hospodinovy stezky jsou vždy laskavé a věrné těm, kdo plní jeho smlouvu a jeho zákony.(B21)  

*** 

Matouš 5:44  Ale jáť vám pravím: Milujte nepřátely vaše, dobrořečte těm, kteříž vás proklínají, a 

dobře čiňte nenávidícím vás, a modlte se za nepřátely a protivníky vaše, (KR) 

Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,(ČEP+B21) 

Já však vám pravím: Milujte své nepřátele, (žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás 

nenávidí), a modlete se za ty, kteří vás (urážejí a) pronásledují, (ČSP) 

Chybí: dobrořečte těm, kteříž vás proklínají, a dobře čiňte nenávidícím vás, 

*** 

Matouš 24:20  Protož modlte se, aby utíkání vaše nebylo v zimě anebo v svátek. (KR) 

(ČEP+B21+ČSP) v sobotu 

*** 

Matouš 24:33  Takéž i vy, když uzřeli byste toto všecko, vězte, žeť blízko jest a ve dveřích království 

Boží. (KR)  

U(ČEP+ČSP+B21)chybí: království Boží 

*** 

Matouš 25:13  Bdětež tedy; neb nevíte dne ani hodiny, v kterou Syn člověka přijde. (KR) 

 U(ČEP+ČSP+B21)chybí: v kterou Syn člověka přijde 

*** 

Marek 12:29  A Ježíš odpověděl jemu, že první ze všech přikázání jest: Slyš, Izraeli, Pán Bůh náš Pán 

jeden jest. (KR)  

Ježíš odpověděl: "První ??je toto: `Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; (ČEP) 

Ježíš odpověděl: „První ??je: ‚Slyš, Izraeli, Pán, náš Bůh, Pán jediný jest‘ (ČSP)  
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Ježíš mu odpověděl: "Nejdůležitější je??: `Slyš, Izraeli - Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný.(B21) 

chybí: Pán 

*** 

Jan 3:13  Nebo žádný nevstoupil v nebe, než ten, jenž sstoupil s nebe, Syn člověka, kterýž jest v nebi. 

(KR) 

Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka.(ČEP) 

Nikdo nevystoupil do nebe, jedině ten, který sestoupil z nebe, Syn člověka. (B21) 

Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, Syna člověka(, který je v nebi). (ČSP) 

chybí: kterýž jest v nebi. 

*** 

Jan 3:15  Aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. (KR) 

aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. (ČEP+ČSP+B21) 

U(ČEP+ČSP+B21)chybí: nezahynul 

*** 

Jan 6:47  Amen, amen pravím vám: Kdož věří ve mne, máť život věčný. 

Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. (ČEP+B21) ČSP (ve mne) 

U(ČEP+B21) chybí: ve mne ČSP opět v závorkách 

*** 

Jan 6:69  A my jsme uvěřili, a poznali, že jsi ty Kristus, Syn Boha živého. (KR) 

A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží." (ČEP+B21) ČSP (Kristus) 

U(ČEP+B21) chybí: Kristus ČSP opět v závorkách 

*** 

Jan 8:23  I řekl jim: Vy z důlu jste, já s hůry jsem. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z světa tohoto. (KR) 

I řekl jim: "Vy jste zdola, ale já jsem shůry. Vy jste z tohoto světa.(ČEP) 

Problém je „pouze“ u ČEP překladu, chybí: já nejsem z světa tohoto 

*** 

Jan 8:27  A oni neporozuměli, že by o Bohu Otci pravil jim. (KR) 

Nepoznali, že k nim mluví o Otci. (ČEP+ČSP+B21) chybí: Bohu 
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*** 

Jan 8:28  Protož řekl jim Ježíš: Když povýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že já jsem. A sám od sebe 

nic nečiním, ale jakž mne naučil Otec můj, takť mluvím. (KR+ČSP) má správně já jsem 

já jsem to (ČEP) kdo jsem (B21) 

JÁ JSEM = BOŽÍ JMÉNO, tedy v překladech KR a ČSP je Ježíš Bohem,  

kdežto překlad ČEP a B21 Jeho Božství popírá! 

*** 

1 Korintským 5:5  Vydali takového satanu k zahubení těla, aby duch spasen byl v den Pána Ježíše. 

(KR) ..v den Páně. (ČEP) ..v Pánův den. (B21) v den Pána (Ježíše). 

U(ČEP+B21) chybí: Ježíše ČSP opět v závorkách 

*** 

Matouš 24:28  Neboť kdežkoli bude tělo, tuť se sletí i orlice. (KR) 

Kde je mrtvola, slétnou se i supi. (ČEP) `Kde je mrtvola, tam se slétnou supi.´" (B21) 

Kdekoli je mrtvola, tam se shromáždí supi.“(ČSP) 

*** 

Matouš 24:33  Takéž i vy, když uzřeli byste toto všecko, vězte, žeť blízko jest a ve dveřích království 

Boží. (přidáno v el.překladuKR) 

34  Amen pravím vám, že nepomine věk tento, až se tyto všecky věci stanou. (KR) 

toto pokolení (ČEP+ČSP+B21) 

*** 

Jan 3:2  Ten přišel k Ježíšovi v noci, a řekl jemu: Mistře, víme, že jsi od Boha přišel Mistr; nebo žádný 

nemůže těch divů činiti, kteréž ty činíš, leč by Bůh byl s ním. (KR) jsi učitel (ČEP+ČSP+B21) 

*** 

Jan 3:19  Toto pak jest ten soud, že Světlo přišlo na svět, ale milovali lidé více tmu nežli Světlo; nebo 

skutkové jejich byli zlí. (KR) světlo (ČEP+ČSP+B21) Malé písmenko, malá změna? 

*** 

Jan 8:16  A bychť pak i soudil já, soud můj jestiť pravý; nebo nejsem sám, ale jsem já a ten, kterýž 

mne poslal, Otec. (KR) nesoudím sám, ale se mnou i ten, který mě poslal. (ČEP) chybí Otec 

Když budete pročítat, studovat a porovnávat svou Bibli, sami narazíte na mnoho dalších méně, nebo 

více „zdařilých“ úprav.                                                                                                     Pokoj Vám –camelfull- 


