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Kdykoli čtu Parabibli, mám lepší den.

Nově jsem pochopil význam slov, která jsem slyšel 
už stokrát. Geniální, místy přímo Boží!

Drsné. Líbí. Dík.

Neuveriteľné, ako som si obľúbil tieto adiktívne texty.

Po čtení z evangelia nechávám v kostele ještě 
přečíst Parabibli. Všichni se hned proberou.

Má to grády!

Miluju tyhle moderní převyprávěné verze – 
měly by se kázat v církvích.

Skvělý, skvělý.

Jak by mohl vypadat Ježíšův příběh, 
kdyby se odehrál dnes, tady u nás?

www.parabible.cz
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Ať žijí duchovní amatéři – 
skrze ně přichází nebe na zemi! 

Ať žijí ti, kterým zbyly oči pro pláč – 
zažijí radost, o jaké ani nesnili! 

Ať žijí ti, kdo si nechtějí nic urvat – 
dostanou všechno jako dar! 

Ať žijí ti, kdo se nesmířili s bezprávím – 
jejich touha se naplní! 

Ať žijí ti, kdo jsou citliví k druhým – 
jednou se jim to vrátí! 

Ať žijí ti, kdo v srdci zůstali dětmi – 
zjistí, že mají Tátu v nebesích! 

Ať žijí ti, kdo přinášejí smíření – 
sám Bůh je na ně hrdý! 

Ať žijí vězni svědomí – 
skrze ně přichází nebe na zemi! 
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Jan 1:1–18 

1Na počátku bylo Slovo 
a to Slovo bylo u Boha 
a to Slovo bylo Bůh. 
2To bylo na počátku u Boha. 

3Všechno povstalo skrze něj 
a bez něj nepovstalo nic, co je. 
4V něm byl život 
a ten život byl světlem lidí. 
5A to světlo svítí ve tmě 
a tma je nepohltila. 

9Tento byl to pravé Světlo osvěcující každého člověka  
přicházejícího na svět: 
14To Slovo se stalo tělem 
a přebývalo mezi námi. 
Spatřili jsme jeho slávu, 
slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, 
plný milosti a pravdy. 

17Zákon byl vydán skrze Mojžíše, 
milost a pravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše. 
18Boha nikdy nikdo neviděl; 
jednorozený Syn, který je v Otcově náručí, 
ten jej vylíčil.   

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:1–18 

1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, 
καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, 
καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. 
2οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 

3πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, 
καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν 
4ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, 
καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων· 
5καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, 
καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.
 
9 Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, 
ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. 
14Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο 
καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, 
καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, 
δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, 
πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. 

17ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, 
ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.  
18Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· 
μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς 
ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.  

Jiná liga
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Teenagerka bude těhotná 
a porodí chlapečka 
a my poznáme, že Bůh 
je s námi, a ne proti nám.

Svatý průšvih

Matouš 1:18–25 

18Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla 
zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je 
těhotná z Ducha svatého. 

19Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zo-
studit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti. 20Když však o tom 
přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: „Jo-
sefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co 
v ní bylo počato, je z Ducha svatého. 21Porodí syna a dáš mu jméno 
Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů.“ 

22To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka: 

 23„Hle, panna počne a porodí syna 
 a dají mu jméno Immanuel,“ což se překládá: Bůh je s námi. 

24Když se Josef probudil, zachoval se, jak mu přikázal Hospodi-
nův anděl, a vzal si Marii za manželku. 25Nespal s ní ale až do doby, 
kdy porodila syna, jemuž dal jméno Ježíš. 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:18–25

18Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης 
τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς 
εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου. 
 19 Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν 
δειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν. 20ταῦτα δὲ 
αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατ’ ὄναρ ἐφάνη 
αὐτῷ λέγων· Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυίδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν 
Μαρίαν τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ 
πνεύματός ἐστιν ἁγίου. 21τέξεται δὲ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ 
τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 22τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ 
ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· 

 23ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, 
καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστιν 
μεθερμηνευόμενον μεθ’ ἡμῶν ὁ θεός. 

 24ἐγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς 
προσέταξεν αὐτῷ ὁ  ἄγγελος κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν 
γυναῖκα αὐτοῦ, 25καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν υἱόν· 
καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.   
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Matouš 5:1–12 

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu. Posadil se, a když 
k němu přistoupili jeho učedníci, 2začal je učit: 

3„Blaze chudým v duchu, 
neboť jim patří nebeské království. 
4Blaze plačícím, 
neboť budou potěšeni. 
5Blaze mírným, 
neboť dostanou zemi za dědictví. 
6Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, 
neboť budou nasyceni. 
7Blaze milosrdným, 
neboť dojdou milosrdenství. 
8Blaze čistým v srdci, 
neboť uvidí Boha. 
9Blaze těm, kdo působí pokoj, 
neboť budou nazváni Božími dětmi. 
10Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, 
neboť jim patří nebeské království. 

11Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit 
o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně. 12Radujte se a jásejte, 
protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásle-
dovali proroky, kteří byli před vámi.“   

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 5:1–12 

1 Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος, καὶ καθίσαντος 
αὐτοῦ προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· 2καὶ ἀνοίξας τὸ 
στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων·

 3Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, 
 ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
 4μακάριοι οἱ πενθοῦντες, 
 ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.
 5μακάριοι οἱ πραεῖς, 
 ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν.
 6μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, 
 ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.
 7μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, 
 ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.
 8μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, 
 ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται.
 9μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, 
 ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται.
 10μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, 
 ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

11μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ 
εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ’ ὑμῶν [ψευδόμενοι] ἕνεκεν ἐμοῦ. 
12χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς· οὕτως γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ 
ὑμῶν.   

 

VIP hosté
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Matouš 21:1–11 

1Když se přiblížili k  Jeruzalému a  přišli do Betfagé u  Olivetské 
hory, poslal Ježíš dva učedníky 2a řekl jim: „Jděte do vesnice před 
vámi. Hned tam najdete přivázanou oslici a u ní oslátko. Odvažte 
je a přiveďte ke mně. 3Kdyby vám někdo něco namítal, odpovězte: 
,Pán je potřebuje‘ a hned je pošle.“ 

4To se stalo, aby se naplnilo slovo proroka: 

 5„Povězte Dceři sionské:
 

 Hle, tvůj král přichází k tobě, 
 mírný, sedící na oslu, 
 na oslíku, osličím hříbátku.“ 

6Učedníci šli a udělali, jak jim Ježíš přikázal. 7Přivedli oslici s oslát-
kem, položili na ně pláště a posadili ho na ně. 8Veliký zástup pak 
prostíral své pláště na cestě a jiní sekali větve ze stromů a stlali je 
na cestu. 9Zástupy, které šly zepředu i zezadu, volaly: 

„Hosana, Synu Davidův!“ 
„Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!“ 
„Hosana na výsostech!“ 

10Když vjížděl do Jeruzaléma, ve městě zavládlo vzrušení. 
Všichni se ptali: „Kdo to je?“ 

11„Ježíš,“ odpovídaly zástupy, „ten prorok z galilejského Naza-
retu!“   

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 21:1–11 

1Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ἦλθον εἰς Βηθφαγὴ εἰς 
τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, τότε Ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο μαθητὰς 
2λέγων αὐτοῖς· πορεύεσθε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι 
ὑμῶν, καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ’ 
αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι. 3καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε 
ὅτι ὁ  κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει· εὐθὺς δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς. 
4τοῦτο δὲ γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου 
λέγοντος·

 5εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών· 
 ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι 
 πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον 
 καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου. 

6πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ καὶ ποιήσαντες καθὼς συνέταξεν 
αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς 7ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον καὶ ἐπέθηκαν 
ἐπ’ αὐτῶν τὰ ἱμάτια, καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν. 8ὁ δὲ 
πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ, ἄλλοι 
δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ 
ὁδῷ. 9οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτὸν καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες 
ἔκραζον λέγοντες· 

 ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ· 
 εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου· 
 ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. 

 10Καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐσείσθη πᾶσα 
ἡ πόλις λέγουσα· τίς ἐστιν οὗτος; 11οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον· οὗτός 
ἐστιν ὁ προφήτης Ἰησοῦς ὁ ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας.   

Oznamte Matce měst: 
Konečně, tvůj pravý prezident! 
Slušný a skromný, jedoucí na kole, 
ne v obrněné koloně. 

Ježíš na Hrad!



Pašije
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Jan 18:28 – 19:16 

28Ježíše zatím vedli od Kaifáše do prokurátorova paláce. 33Pilát 
se vrátil do paláce a zavolal si Ježíše. „Tak ty jsi židovský král?“ 
zeptal se ho. 

34Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně 
řekli?“ 

35„Jsem snad Žid?“ řekl Pilát. „Tvůj národ a vrchní kněží mi 
tě vydali. Co jsi udělal?“ 

36„Mé království není z  tohoto světa,“ odpověděl Ježíš. 
„Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by 
bojovali, abych nebyl vydán židovským vůdcům. Mé království 
ale není odsud.“ 

37„Takže jsi král?“ zeptal se ho Pilát. 
„Sám říkáš, že jsem král,“ odpověděl Ježíš. „Narodil jsem se 

a přišel jsem na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo 
patří pravdě, mě poslouchá.“ 

38„Co je pravda?“ odtušil Pilát.
Po těch slovech vyšel znovu ven k Židům. „Podle mě je ne-

vinný,“ řekl jim. 
19:12Pilát se ho pak znovu pokoušel propustit, ale Židé křičeli: 

„Jestli ho propustíš, nejsi císařův přítel! Kdokoli se dělá králem, 
protiví se císaři!“ 

16Tehdy jim Ježíše vydal k ukřižování.   

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:28 – 19:16 

28  Ἄγουσιν οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριον· 
ἦν δὲ πρωΐ· καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ 
μιανθῶσιν ἀλλὰ φάγωσιν τὸ πάσχα. 33Εἰσῆλθεν οὖν πάλιν εἰς 
τὸ πραιτώριον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἐφώνησεν τὸν Ἰησοῦν καὶ εἶπεν 
αὐτῷ· σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; 34ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· 
ἀπὸ σεαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις ἢ ἄλλοι εἶπόν σοι περὶ ἐμοῦ; 
35ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος· μήτι ἐγὼ Ἰουδαῖός εἰμι; τὸ ἔθνος τὸ σὸν 
καὶ οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί· τί ἐποίησας; 36ἀπεκρίθη 
Ἰησοῦς· ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου· 
εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται οἱ 
ἐμοὶ ἠγωνίζοντο [ἂν] ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις· νῦν 
δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν. 37εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ 
Πιλᾶτος· οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς· σὺ λέγεις 
ὅτι βασιλεύς εἰμι. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο 
ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· πᾶς ὁ ὢν 
ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς. 38λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· 
τί ἐστιν ἀλήθεια; 
Καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τοὺς Ἰουδαίους καὶ λέγει 
αὐτοῖς· ἐγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν. 
 19:12 Ἐκ τούτου ὁ Πιλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν· οἱ δὲ 
Ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν λέγοντες· ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ 
φίλος τοῦ Καίσαρος· πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει 
τῷ Καίσαρι. 
 16Τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ.   

Ježíše tu nechceme. Pryč s ním! 

Vox populi
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Lukáš 23:32–43 

32K popravě s ním vedli ještě další dva muže, zločince. 33Když 
přišli na místo zvané Lebka, ukřižovali ho tam, i ty zločince – 
jednoho po pravici a  druhého po levici. 34Ježíš tehdy řekl: 
„Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co dělají!“ Vojáci zatím loso-
vali o jeho šaty. 

35Lid stál a  díval se. Kromě jiných se mu vysmívali také 
vůdcové: „Jiné zachránil, tak ať zachrání sám sebe, když je to 
Mesiáš, ten Boží Vyvolený!“ 

36Vojáci se mu posmívali také. Přistupovali, nabízeli mu ocet 
37a říkali: „Zachraň se, jestli jsi židovský král!“ 38Visel nad ním 
totiž nápis: 

Toto je Ježíš, židovský král. 

39Jeden ze zločinců, kteří tam viseli, se mu vysmíval: „Když 
jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás!“ 

40Ten druhý ho však okřikl: „To se ani Boha nebojíš? Máš 
stejný trest jako on, 41ale my dostáváme spravedlivou odplatu 
za své skutky, kdežto tenhle nic zlého neudělal!“ 

42Potom řekl Ježíšovi: „Vzpomeň si na mě, až přijdeš do 
svého království.“ 

43Ježíš mu odpověděl: „Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou 
v ráji.“   

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:32–43 

32  Ἤγοντο δὲ καὶ ἕτεροι κακοῦργοι δύο σὺν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι. 
33Καὶ ὅτε ἦλθον ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον, ἐκεῖ 
ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους, ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν ὃν 
δὲ ἐξ ἀριστερῶν. 34ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔλεγεν· πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ 
γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν. διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ 
ἔβαλον κλήρους.  
 35Καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν. ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ 
ἄρχοντες λέγοντες· ἄλλους ἔσωσεν, σωσάτω ἑαυτόν, εἰ οὗτός 
ἐστιν ὁ χριστὸς τοῦ θεοῦ ὁ ἐκλεκτός. 36ἐνέπαιξαν δὲ αὐτῷ καὶ 
οἱ στρατιῶται προσερχόμενοι, ὄξος προσφέροντες αὐτῷ 37καὶ 
λέγοντες· εἰ σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, σῶσον σεαυτόν. 
38ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ ἐπ’ αὐτῷ· 

ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων οὗτος. 

 39Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει 
αὐτὸν λέγων· οὐχὶ σὺ εἶ ὁ χριστός; σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς. 
40ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη· οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν 
θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ; 41καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως, ἄξια 
γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον 
ἔπραξεν. 42καὶ ἔλεγεν· Ἰησοῦ, μνήσθητί μου ὅταν ἔλθῃς εἰς τὴν 
βασιλείαν σου. 43καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἀμήν σοι λέγω, σήμερον μετ’ 
ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ.   

Za chvíli tam 
budem spolu
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