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Úvod 
 

 Svätá Biblia v preklade prof. Jozefa Roháčka (ďalej len Roháčkov preklad) bola ako celok 
prvýkrát publikovaná v roku 1936 [1]. Neskôr pripravil prof. Roháček revidované vydanie svojho 
prekladu, ktoré vyšlo v roku 1951 [2]. V roku 1969 bolo vydané druhé revidované vydanie 
Roháčkovho prekladu [3].  

 V predloženej práci je uvedený prehľad zmien v druhom revidovanom vydaní Roháčkovho 
prekladu z roku 1969 v porovnaní s revidovaným vydaním z roku 1951. Zmeny sú zatriedené 
do kategórií podľa toho, či sa týkajú obsahovej stránky prekladu (zmeny v texte), použitia kurzívy 
v niektorých slovách alebo ich častiach, slovosledu, gramatiky, synonymickej zámeny slov, názvov 
osôb a miest, odkazov na konci veršov, pridaných poznámok pod čiarou alebo opravy tlačových 
chýb; osobitú kategóriu tvorí nejednoznačná zmena názvu druhej časti Biblie. 
 
 

Poďakovanie 

 Poďakovanie patrí Filipovi Švaralovi za pomoc pri vyhľadávaní rozdielov medzi druhým 
revidovaným vydaním z roku 1969 a revidovaným vydaním z roku 1951. 
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Zoznam použitých skratiek 

 
a) Skratky názvov kníh Starého zákona (SZ) 
Skratky názvov kníh Starého zákona sú, až na vynechanie bodiek, identické so skratkami 
uvedenými v oboch porovnávaných vydaniach Biblie. 

 
b) Skratky názvov kníh Nového zákona (NZ) 
Mt Evanjelium podľa svätého Matúša 
Mr Evanjelium podľa svätého Marka 
Lk Evanjelium podľa svätého Lukáša 
J Evanjelium podľa svätého Jána 
Sk Skutky svätých apoštolov 
R Epištola svätého Pavla Rimanom 
1Kor Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom 
2Kor Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom 
Gal Epištola svätého Pavla Galaťanom 
Ef Epištola svätého Pavla Efežanom 
Fil Epištola svätého Pavla Filipänom 
Kol Epištola svätého Pavla Kološanom 
1Tes Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom 
2Tes Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom 
1Tim Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi 
2Tim Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi 
Tít Epištola svätého Pavla Títovi 
Filem Epištola svätého Pavla Filémonovi 
Žid Epištola svätého Pavla Židom 
Jk Epištola svätého Jakoba 
1Pt Prvá epištola svätého Petra 
2Pt Druhá epištola svätého Petra 
1Jn Prvá epištola svätého Jána 
2Jn Druhá epištola svätého Jána 
3Jn Tretia epištola svätého Jána 
Júda Epištola svätého Júdu 
Zj Zjavenie svätého Jána 

 
c) Skratky pre kategórie zmien (príslušná skratka je uvedená v zátvorke pod odkazom na biblický 
verš, ktorého sa zmena týka). 

text zmeny v texte 
kurzíva zmeny v použití kurzívy v niektorých slovách alebo ich častiach 
slovosl. zmenený slovosled 
gram. zmeny gramatického charakteru 
synon. synonymické zmeny 
meno zmeny týkajúce sa názvov osôb a miest 
odk. zmeny v odkazoch na konci veršov 
pozn. pridané poznámky pod čiarou 
opr. oprava tlačových chýb 
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Prehľad zmien v druhom revidovanom vydaní z roku 1969  
v porovnaní s revidovaným vydaním z roku 1951 

 

Odkazy   
Časti textu veršov, ktorých sa rozdiely medzi oboma vydaniami týkajú   

(zmenené pasáže sú vyznačené tučne) 
 

na biblické 
verše 

Revidované vydanie Druhé revidované vydanie 

1M 4, 14 
(text) 

Hľa, zaháňaš ma dnes s tvári  tejto zeme,  
a budem sa skrývať pred tvojou tvárou 

Hľa, zaháňaš ma dnes s tvári zeme  
a zpred svojej tvári, budem sa skrývať  

1M 4, 18 
(meno) 

Irád splodil Mechujaela, a Mechujael 
splodil Metušaela, a Metušael splodil 
Lámecha. 

Irád splodil Mechujaela, a Mechijael 
splodil Metušaela, a Matušael splodil 
Lámecha. 

1M 6, 5 
(odk.) 

všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky 
jeho srdca, je len zlé po všetky dni. 

všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky 
jeho srdca, je *len zlé po všetky dni.    
*8,21 

1M 10, 11 
(text) 

Z tej zeme vyšiel do *Assúra a vystavil 
Ninive 

Z tej zeme vyšiel *Assúr a vystavil 
Ninive 

1M 11, 31 
(text) 

a vyšli s nimi  z Úra Chaldejov a vyšli spolu z Úra Chaldejov 

1M 13, 10 
(text) 

A Lot pozdvihol svoje oči a videl celé 
okolie Jordána...;  celý ten kraj bol ako 
zahrada Hospodinova 

A Lot pozdvihol svoje oči a videl celé 
okolie Jordána...; jako záhrada 
Hospodinova 

1M 32, 16 
(odk.) 

každé xstádo osobitne 
x33,8 

každé stádo osobitne 

1M 34,11 
(odk.) 

Nech *najdem milosť vo vašich očiach, 
a čo mi poviete, dám.    
*30,27. 2Sam.16,4 

Nech *najdem milosť vo vašich očiach, 
a čo mi poviete, +dám.    
*30,27. +2Sam.16,4 

1M 37, 2 
(pozn.) 

Toto sú *príbehy Jakobove Toto sú *príbehy1) Jakobove 
___________________ 
1) Doslova: rody. 

1M 37, 18 
(odk.) 

a prv ako sa k nim priblížil, *úkladili 
proti nemu, aby ho zabili. *Ž.41,6,8,9 

a prv ako sa k nim priblížil, *úkladili 
proti nemu, aby ho zabili. *Ž.41,6 

1M 39, 9 
(odk.) 

A jako by som tedy vykonal túto veľkú 
nešľachetnosť a *zhrešil proti Bohu?!  
*42,18. Mat.5,15 

A jako by som tedy vykonal túto veľkú 
nešľachetnosť a *zhrešil proti Bohu?! 
*42,18 

1M 42, 15 
(odk.) 

Ako že žije faraon, *nevyjdete odtiaľto, 
*43,3,5 

Ako že žije *faraon, nevyjdete odtiaľto, 
*41,44 

1M 47, 22 
(opr.) 

preto nepredali svoje zeme.j preto nepredali svojej zeme. 

1M 50, 13 
(gram.) 

na pohrabište od Efrona Hetejského, na pohrebište od Efrona Hetejského, 

1M 50, 13 
(odk.) 

a pochovali ho v jaskyni na poli 
*Machpela, ktorú kúpil Abrahám. 
*23,16,17 

a pochovali ho v jaskyni na poli 
*Machpela, ktorú kúpil Abrahám.  
*23,17 

2M 1, 15 
(opr.) 

A egyptský kráľ rozkáza porodným 
babám 

A egyptský kráľ rozkázal porodným 
babám 

2M 2, 1 
(text) 

vzal si za ženu dcéru z pokolenia 
Léviho. 

vzal si za ženu dcéru Léviho. 
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2M 6, 9 
(text) 

nepočúvali na Mojžiša pre sovrenie 
ducha, pre tvrdú prácu otrockú. 

nepočúvali na Mojžiša 
pre malomyseľnosť a pre tvrdú prácu 
otrockú. 

2M 22, 25 
(text) 

nevzložíš na neho +úžerného úroku. nevzložíte na neho +úžerného úroku. 

2M 25, 37 
(text) 

kňaz bude zapaľovať jeho lampy 
 

kňaz bude nasádzať jeho lampy 

2M 29, 35 
(odk.) 

Tedy tak učiníš Áronovi a jeho synom, 
všetko tak, ako *som prikázal tebe: 
sedem dní budeš plniť ich ruku.  
*2M.29,35 

Tedy tak učiníš Áronovi a jeho synom, 
všetko tak, ako *som prikázal tebe: 
sedem dní budeš plniť ich ruku.  
*3M. 8,35 

2M 29, 36 
(kurzíva) 

A na každý ten deň pripravíš junca obeti 
za hriech na očistenie 

A na každý ten deň pripravíš junca obeti 
za hriech na očistenie 

2M 33, 20 
(odk.) 

Nebudeš môcť *vidieť moju tvár...  
*19,21; 24,11. Sud.13,22 

Nebudeš môcť *vidieť moju tvár...  
*19,21; 24,11. Sud.13,22. 1.Tim. 6,16 

2M 39, 3 
(text) 

narobili zlatých bliaškov a nastrihali 
z nich, aby nimi popretkávali 
hyacintovomodrý postav 

narobili zlatých bliaškov a nastrihali 
z nich nití, aby nimi popretkávali 
hyacintovomodrý postav 

4M 5, 20 
(text) 

a obcoval s tebou telesne  niekto iný 
krome tvojho muža 

a obcoval s tebou telesne niektorý iný 
krome tvojho muža 

4M 20, 1 
(odk.) 

A synovia Izraelovi prišli, celá obec, 
na púšť Tsin, prvého mesiaca.  

A synovia Izraelovi prišli, celá obec, 
na púšť Tsin, +prvého mesiaca. +9,1 

4M 26, 7 
(meno) 

To sú čeľade Rúbenovcov. To sú čeľade Rubenovcov. 

5M 23, 21 
(odk.) 

Keď *sľúbiš Hospodinovi, svojmu Bohu, 
sľub, bez odkladu ho splníš tak, ako si 
sľúbil;  *3M.27,2; 10,3 

Keď *sľúbiš Hospodinovi, svojmu Bohu, 
sľub, bez odkladu ho splníš tak, ako si 
sľúbil;   *3M.27,2; 4M.30,3 

5M 33, 3 
(text) 

Ako veľmi *miluješ ľudí! Ako veľmi *miluje  ľudí! 

Joz 8, 3 
(synon.) 

Vtedy vstal Jozua i  všetok ľud, súci 
do boja, aby išli hore do Haja. 

Vtedy vstal Jozua a všetok ľud, súci 
do boja, aby išli hore do Haja. 

Joz 19, 13 
(meno) 

Odtiaľ prešla na východ, k východu 
slnka, do Gitta-chefera a Ittakacína 

Odtiaľ prešla na východ, k východu 
slnka, do Gitta-chefera a Itta-kacína 

Sud 9, 7 
(odk.) 

postavil sa na temene vrchu  Gerizíma 
a pozdvihnúc svoj hlas volal a povedal 
im: Počujte ma, mužovia Sichema 

postavil sa na temene vrchu  *Gerizíma 
a pozdvihnúc svoj hlas volal a povedal 
im: Počujte ma, mužovia Sichema    
*5M.11,29 

Sud 11, 3 
(meno) 

a býval v zemi Tóbe. a býval v zemi Tóba. 

Sud 11, 11 
(odk.) 

A Jefta hovoril všetky svoje slová pred 
Hospodinom v Micpe. 

A Jefta hovoril všetky svoje slová pred 
Hospodinom v *Micpe.   *1Sam.7,5,6 

Sud 12, 12 
(odk.) 

A keď zomrel Élon Zabulonský, 
pochovali ho v Ajjalone , v zemi 
Zabulonovej. 

A keď zomrel Élon Zabulonský, 
pochovali ho v *Ajjalone , v zemi 
Zabulonovej.   *Joz.10,12 

Sud 14, 11 
(opr.) 

že1 A stalo sa, keď ho uvideli,  
1 vzali tridsiatich z priateľov, aby boli 
s ním. 

A stalo sa, keď ho uvideli,  
že vzali tridsiatich z priateľov, aby boli 
s ním. 

1Sam 13, 1 
(text) 

Saul kraľoval rok (a skutočne kraľoval 
iba dva roky nad Izraelom), 

Saul kraľoval rok a keď kraľoval dva  
roky nad Izraelom, 

1Sam 13, 2 
(slovosl.) 

a Saul si vybral  tri tisíce mužov a Saul vybral si tri tisíce mužov 



5 
 

1Sam 13, 9 
(odk.) 

Vtedy povedal Saul: *Doneste mi sem 
zápalnú obeť a pokojné obeti!    
*4M.3,10 

Vtedy povedal Saul: *Doneste mi sem 
zápalnú obeť a pokojné obeti!   
*4M.3,10. 2. Par.26,16 

1Sam 17, 5 
(odk.) 

oblečený bol v šupinatom *pancieri , 
ktorý vážil päť tisíc šeklov medi;    
*Job 41,6 

oblečený bol v šupinatom pancieri,  
ktorý vážil päť tisíc šeklov medi; 

1Sam  
17, 55 
(text) 

Čí je ten mládenec, Abner? Čí je ten mládenec, kto a čím je jeho 
otec, Abner? 

1Sam 21, 1 
(odk.) 

A Dávid prišiel do Nóba 
k Achimelechovi,  kňazovi.  

A Dávid prišiel do *Nóba 
k Achimelechovi,  kňazovi.    *22,19 

1Sam  
30, 22  
(odk.) 

Ale všetci mužovia, zlí a *beliálski, 
z mužov, ktorí boli išli s Dávidom,  
*24,14 

Ale všetci mužovia, zlí a *beliálski, 
z mužov, ktorí boli išli s Dávidom, 
*24,13 

2Sam  
12, 25 
(text) 

A poslal slovo po prorokovi *Nátanovi, 
ktorý nazval  jeho meno  Jedidja 

A poslal slovo po prorokovi *Nátanovi  
a nazval jeho meno  Jedidja 

2Sam  
13, 11 
(odk.) 

Ale keď mu podávala, aby jedol, uchopil 
ju a povedal jej: Poď, *lež so mnou, moja 
sestro!     
*1M.39,12 

Ale keď mu podávala, aby jedol, uchopil 
ju a povedal jej: Poď, *lež so mnou, moja 
sestro!     
*1M.39,7,12 

2Sam  
15, 12 
(text) 

A Absalom poslal poslov a dal povolať 
*Achitofela Gilonského, radcu 
Dávidovho 

A Absalom poslal preč *Achitofela 
Gilonského, radcu Dávidovho 

2Sam  
15, 16 
(text) 

A tak vyšiel kráľ i celý jeho dom  peší,  A tak vyšiel kráľ i celý jeho dom za ním,  

2Sam  
15, 16 
(gram.) 

iba čo zanechal kráľ desať žien, *ženín, 
aby dozeraly na dom. 

iba čo zanechal kráľ desať žien, *ženín, 
aby dozerali na dom. 

1Kr 8, 58 
(text) 

aby naklonil naše srdce k sebe 
 

nakloniac  naše srdce k sebe 

1Kr 18, 28 
(pozn.) 

a +bodali sa, podľa svojej obyčaje, 
nožami a pikami, až sa krvou polievali. 

a +bodali sa, podľa svojej obyčaje, 
nožami1) a pikami, až sa krvou polievali. 
_______________ 
1) mečami 

1Kr 20, 6 
(opr.) 

pošlem svojich služobníkov k teby, ktorí 
prekutajú tvoj dom i dome tvojich 
služobníkov 

pošlem svojich služobníkov k tebe, ktorí  
prekutajú tvoj dom i domy tvojich 
služobníkov 

2Kr 3, 26 
(text) 

pojal so sebou sedemsto mužov, ktorí 
boli súci tasiť mečom, aby sa prebili 
smerom  ku kráľovi Edoma,  

pojal so sebou sedemsto mužov, ktorí 
boli súci tasiť mečom, aby sa prebili 
ku kráľovi Edoma,  

2Kr 3, 27 
(text) 
 
 

Vtedy vzal svojho prvorodeného syna, 
ktorý mal kraľovať miesto neho, 
a obetoval ho zápalnou obeťou na múre. 
A povstal veľký hnev na Izraela; preto 
odtrhli od neho a navrátili sa do svojej 
zeme. 
 

Vtedy vzal* moábsky kráľ jeho 
prvorodeného syna, ktorý mal kraľovať 
miesto neho, a obetoval ho zápalnou 
obeťou na múre. A povstal veľký hnev 
na Izraela, pretože mu neprišiel 
na pomoc, a preto odtrhli od neho 
a navrátili sa do svojej zeme.    *Ám.2,1 

2Kr 5, 20 
(odk.) 

Vtedy povedal *Geházi, služobník Elizea 
*8,4 

Vtedy povedal *Geházi, služobník Elizea  
*8,4. Sk.5,1 
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2Kr 6, 32 
(text) 
 

A Elizeus sedel vo svojom dome, a starší 
sedeli s ním. A kráľ poslal muža zpred 
seba. No, prv ako prišiel posol k nemu, 
povedal starším: Či vidíte, že tento syn 
vraha poslal sťať moju hlavu? Hľaďte, 
keď prijde posol, zamknite dvere a 
odtisnite ho dverami. Lebo či už nepočuť 
*šum nôh jeho pána za ním?     
*1Krá ľ.14,6 

A Elizeus sedel vo svojom dome, a starší 
sedeli s ním. A poslal všetkých preč 
zpred seba,  prv ako prišiel posol 
k nemu, a povedal starším: Či vidíte, že 
tento syn vraha poslal zťať moju hlavu? 
Hľaďte, keď prijde posol, zamknite dvere 
a odtisnite ho dverami. Lebo či už 
nepočuť zvuk  nôh jeho pána za ním? 

2Kr 6, 33 
(text) 
 

A kým ešte hovoril s nimi, tu hľa, posol 
už prichádzal dolu k nemu; a kráľ 
pribehnúc riekol:  Hľa, toto zlé je 
*od Hospodina; čo mám viacej čakať  
na Hospodina!    *Ám.3,6 

A kým ešte hovoril s nimi, tu hľa, posol 
už schádzal dolu k nemu, a kráľ riekol:  
Hľa, toto zlé je od Hospodina; čo budem 
ešte čakať od Hospodina?! 

2Kr 13, 5-6 
(text) 

A Hospodin dal Izraelovi spasiteľa...  
lež chodili v tom, ba ešte i *háj stál 
v Samárii. 

(A Hospodin dal Izraelovi spasiteľa...  
lež chodili v tom, ba ešte i *háj stál 
v Samárii.) 

Poznámka: text je daný do zátvoriek 

2Kr 14, 21 
(odk.) 

A všetok judský ľud, všetci vzali 
*Azariáša, ktorý mal šestnásť rokov, 
a urobili ho kráľom namiesto jeho otca 
Amaziáša.    *15,1,2 

A všetok judský ľud, všetci vzali 
*Azariáša, ktorý mal šestnásť rokov, 
a urobili ho kráľom namiesto jeho otca 
Amaziáša.    *15,1,2. 2. Par.26,1 

2Kr 15, 30 
(meno) 

A Hošea, syn Élu A Hozeáš, syn Élu 

2Kr 17, 1 
nadpis 
(meno) 

Hozea poplatný Salmanazarovi Hozeáš  poplatný Salmanazarovi 

2Kr 17, 1 
(meno) 

začal kraľovať  Hozea,  
syn Élu 

začal kraľovať Hozeáš, syn Élu 

2Kr 17, 6 
(meno) 

V *deviatom roku Hozeu V *deviatom roku Hozeáša 

1Par 4, 21 
(meno) 

Hér, otec Lechov, a Lada, otec  
Márešov, 

Hér, otec Lechy, a Lady, otec  Máreše, 

1Par 29, 1 
(text) 

Šalamún, môj syn,  ktorého si vyvolil 
Bôh jediného, je ešte len *chlapec 

Šalamún, môj syn, je jediný ktorého si 
vyvolil Bôh a je ešte len *chlapec 

2Par 26, 15 
(text) 

A narobil v Jeruzaleme vtipne 
vymyslených nástrojov vojenných, 
myšlienky to vtipného muža 

A narobil v Jeruzaleme vtipne 
vymyslených nástrojov vojenných, 
myšlienka to vtipného muža 

2Par 26, 16 
(odk.) 

Ale keď zmocnel, *pozdvihlo sa jeho 
srdce... *32,25. 

Ale keď zmocnel, *pozdvihlo sa jeho 
srdce.... *32,25. 1.Sam.13,9 

2Par 32, 25 
(odk.) 

jeho srdce sa pozdvihlo, a preto povstal 
proti nemu prchký hnev i proti Júdovi 
i proti Jeruzalemu. 

jeho srdce sa *pozdvihlo, a preto povstal 
proti nemu prchký hnev i proti Júdovi 
i proti Jeruzalemu. *26,16 

Ezd 6, 21 
(gram.) 

A tak jedli synovia Izraelovi, ktorí sa  
boli navrátili  z prestehovania 

A tak jedli synovia Izraelovi, ktorí sa  
navrátili  z prestehovania 

Ezd 8, 21 
(opr.) 

A vyhlásil som tam pôst, pri veke  
Ahave, aby sme sa ponižooali  pred 
svojím Bohom hľadajúc ird  neho priamu 
cestu pre seba, 

A vyhlásil som tam pôst, pri rieke 
Ahave, aby sme sa ponižovali  pred 
svojím Bohom hľadajúc od neho priamu 
cestu pre seba, 

Ezd 8, 22 
(gram.) 

lebo sme boli povedali kráľovi lebo sme povedali kráľovi 
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Ezd 9, 13 
(text) 

lebo ty, náš Bože, si zdŕžal svoj prút 
a netrestal si nás tak, ako by boly 
zaslúžily naše neprávosti 

lebo ty, náš Bože, si zdŕžal a netrestal si 
nás tak, ako by boly zaslúžily naše 
neprávosti 

Ezd 9, 15 
(text) 

ako to dnes vidieť.  ako to vidieť tohoto dňa. 

Ezd 10, 14 
(slovosl.) 

dokiaľ nebude  tejto veci koniec dokiaľ nebude koniec tejto veci 

Neh 3, 8 
(text) 

A pomohli opraviť Jeruzalem až 
po široký múr. 

A zanechali Jeruzalem až po široký múr. 

Neh 3, 14 
(kurz.) 

A Hnojnú bránu opravil Malkiáš, syn 
Rechabov 

A Hnojnú bránu opravil Malkiá š, syn 
Rechabov     
 

Poznámka: „š“ na konci mena Malkiáš je 
zmenené na „š“ (kurzíva). 

Neh 10, 25 
(meno) 

Chašabna, Maaesiáš Chašabna, Maaseiáš 

Neh 10, 29 
(text) 

prikázania Hospodina,  svojho Pána prikázania Hospodina, nášho Pána 

Job 9, 15 
(text) 

i keby som  bol spravedlivý, 
neodpoviem; 

i keby som mal pravdu, neodpoviem; 

Job 9, 26 
(pozn.) 

jako keď sa orol vrhne na korisť. jako keď sa orol vrhne na korisť.1) 
_______________ 
1)žrádlo 

Job 9, 33 
(gram.) 

položil svoju ruku na nás na oboch. položil svoju ruku na nás na obidvoch. 

Job 10, 2 
(slovosl.) 

Oznám mi, prečo sa so mnou pravotíš? Oznám mi, prečo sa pravotíš so mnou? 

Job 10, 14 
(text) 

Ak zhreším, spozoruješ ma Ak zhreším, pozoruješ ma 

Job 10, 16 
(slovosl.) 

budeš ma honiť ako lev a znova budeš 
predivne so mnou zaobchodiť; 

budeš ma honiť ako lev a znova budeš 
predivne zaobchodiť so mnou; 

Job 20, 3 
(pozn.) 

a duch mi káže odvetiť z môjho umu a duch mi káže odvetiť1) z môjho umu. 
____________________ 
1) nad môj rozum. 

Job 21, 22 
(text) 

Či bude niekto učiť známosti silného 
Boha 

Či bude niekto učiť silného Boha 

Job 22, 24 
(slovosl.) 

A slož do prachu zlato A slož zlato do prachu 

Job 22, 28 
(text) 

Keď povieš slovo, že bude to či to, bude Keď povieš slovo, bude 

Job 24, 1 
(text) 

prečo tí, ktorí ho znajú, nevidia jeho dní? prečo tí, ktorí ho znajú, nevidia jeho dní 
súdu? 

Job 24, 22 
(text) 

A tak zachvacuje mocných vo svojej sile;  A tak zachvacuje Bôh mocných vo svojej 
sile;  

Job 26, 8 
(text) 

Zaväzuje *vody do svojich oblakov,  
a neroztrhne sa oblak pod nimi. 

Zaväzuje *vody do svojich oblakov,  
a mračno sa neroztrhne pod nimi. 

Job 27, 19 
(text) 

*Ľahne bohatý, a nič nie je odpratané; 
otvorí svoje oči, a niet  ho! 

*Ľahne bohatý, a ešte nie je ani 
pochovaný, otvorí svoje oči, a už niet 
ničoho. 

Job 27, 20 
(text) 

Hrôza ho zachváti jako voda; víchor ho 
ukradne vnoci. 

Hrôza ho dostihne jako voda, v noci ho 
ukradne víchor. 
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Job 27, 22 
(text) 

bude utekať pred jeho rukou, čo bude 
stačiť. 

bude prudko utekať pred jeho rukou. 

Job 28, 1 
(text) 

Lebo striebro má svoj prameň Lebo striebro má svoje náležište 

Job 31, 22 
(gram.) 

nech odpadne moje plece od  svojeho 
väzu 

nech odpadne moje plece od svojho  
väzu 

Job 31, 32 
(text) 

svoje dvere som otváral  na cestu svoje dvere som otváral pocestnému 

Job 31, 33 
(text) 

Ak som prikrýval svoje prestúpenie, ako 
robieva človek, 

Ak som prikrýval svoje prestúpenia, ako 
robieva človek, 

Job 33, 24 
(pozn.) 

Vyprosti ho, aby nesostúpil do jamy; 
našiel som výkupné. 

Vyprosti ho, aby nesostúpil do jamy; 
našiel som výkupné1). 
____________________ 
1) smierne 

Job 33, 25 
(text) 

Vtedy omladne jeho telo viac ako 
za detstva;  

Vtedy omladne jeho telo ako  
za detstva;  

Job 35, 2 
(text) 

Hovoríš: Moja spravedlivosť je nad 
silného Boha. 

Hovoríš: Moja spravedlivosť je nad 
spravedlivosť silného Boha. 

Job 35, 3 
(text) 

Lebo hovoríš: *Čo ti to prospeje? Lebo hovoríš: *že čo ti to prospeje? 

Job 35, 9 
(text) 

Kričia pre množstvo útisku; volajú 
o pomoc pre tvrdé rameno mnohí. 

Kričia pre množstvo útisku; volajú 
o pomoc pre tvrdé rameno veľkých. 

Job 37, 16 
(text) 

ktorý je dokonalý čo do známosti? ktorý je dokonalý v známosti? 

Job 40, 18 
(pozn.) 

jeho hnáty jako železný sochor. jeho hnáty jako železný sochor1). 
____________________ 
1) drúk 

Job 41, 2 
(text) 

Nikto nie je taký smelý, ani len aby ho 
zobudil. 

Nikto nie je taký smelý, aby ho zobudil. 

Job 41, 12 
(gram.) 

je to jako vrúci  kotol a horiaca sitina. je to jako vrejúci kotol a horiaca sitina. 

Job 41, 25 
(opr.) 

Nie je mu podobného na zemi; který by 
bol učinený tak, bez strachu. 

Nie je mu podobného na zemi, ktorý by 
bol učinený tak, bez strachu. 

Ž 5, 10 
(text) 

ich hrdlo otvorený *hrob, a jazykom 
lichotia 

ich hrdlo otvorený *hrob, a svojím 
jazykom lichotia 

Ž 6, 4 
(text) 

aj moja duša sa veľmi  chveje. aj moja duša je veľmi zdesená. 

Ž 6, 7 
(text) 

máčam svoju posteľ slzami, slzami 
polievam svoje ležište. 

máčam svoju posteľ slzami, svojimi 
slzami polievam svoje ležište. 

Ž 6, 10 
(text) 

*počul Hospodin moju pokornú prosbu;  áno, *počul Hospodin moju pokornú 
prosbu;  

Ž 6, 11 
(text) 

Hanbiť sa budú a zdesení súc budú sa 
veľmi triasť všetci moji nepriatelia. 

Hanbiť sa budú a budú veľmi zdesení 
všetci moji nepriatelia. 

Ž 8, 2 
(text) 

ktorý si dal svoje veličenstvo na 
nebesiach! 

ktorý si dal svoju slávu na nebesiach! 

Ž 17, 1 
(text) 

Pozoruj, prosím, moje volanie! Pozoruj, prosím, na moje volanie! 

Ž 31, 12 
(text) 

som potupou, a svojmu súsedovi zvlášte som potupou, a svojim súsedom zvlášte 
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Ž 31, 14 
(text) 

Lebo som počul vravu mnohých, *strach 
ho vraj obňal zo všetkých strán, keď sa 
spolu +radili  proti mne a  snovali plány 

Lebo počúvam vravu mnohých, *strach  
zo všetkých strán, keď sa spolu +radia 
proti mne a snujú plány 

Ž 32, 5 
(text) 

A ty si odpustil neprávosť môjho 
hriechu. 

A ty si odpustil neprávosť, môj hriech. 

Ž 37, 32 
(gram.) 

hľadá jakoby ho pripravil o život. hľadá jako by ho pripravil o život. 

Ž 40, 8 
(text) 

idem, ako je o *mne napísané 
v +knihách. 

idem, ako je o *mne napísané  
v +knihe. 

Ž 49, 5 
(text) 

pri harfe započnem svoju hlbokú, umnú 
reč: 

pri harfe otvorím svoju hlboko umnú 
reč: 

Ž 49, 6 
(text) 

Prečo by som sa mal báť vo dňoch zlého? 
Len keby ma obkľúčila neprávosť 
mojich pätí. ‒ 

Prečo by som sa mal báť vo dňoch zlého, 
keď neprávosť, keď ma obkľučujú tí, 
ktorí strežú moje päty? 

Ž 49, 12 
(text) 

Myslia si, že ich domy budú trvať 
na veky, ich príbytky z pokolenia 
na pokolenie; nazývajú zeme po svojich 
menách. 

Myslia si, že ich domy budú trvať 
na veky, ich príbytky z pokolenia 
na pokolenie, že spomínajúc budú ich 
menovať po zemiach. 

Ž 49, 15 
(text) 

Ako ovce budú složení v hrobe; smrť 
ich spasie,  

Pokladú ich do hrobu jako ovce; smrť 
ich spasie,  

Ž 49, 15 
 (slovosl.) 

a ráno budú priami panovať nad nimi a ráno budú panovať priami  nad nimi. 

Ž 60, 4 
(gram.) 

uzdrav jej trhliny, lebo sa potáča 
od úderov. 

uzdrav jej trhliny, lebo sa potáca 
od úderov. 

Ž 68, 16 
(text) 

Vrch Boží je vrchom Bázana, 
vrcholnatým vrchom, vrchom Bázana. 

Vrchom Božím je vrch Bázana, 
vrcholnatým vrchom, vrch Bázana. 

Ž 68, 17 
(kurzíva) 

Prečo pozeráte závistlivo na vrch, 
ktorého sa zažiadalo Bohu, aby býval 
na ňom? 

Prečo pozeráte závistlivo na vrch, 
ktorého sa zažiadalo Bohu, aby býval 
na ňom? 

Ž 68, 20 
(pozn.) 

Požehnaný Pán! Deň ako deň nám 
nakladá bremä svojich dobrodení,  

Požehnaný Pán! Deň ako1) deň nám 
nakladá bremä svojich dobrodení, 
______________ 
1) Podľa akcentov Mazoretov asi:  
Pož. B. v ten deň, ktorého... 

Ž 71, 10-11 
(opr.) 

ktorí *strežú moju dušu, sa spolu radili.  
a hovorili 

ktorí *strežú moju dušu, sa spolu radili  
a hovorili 

Ž 71, 13 
(text) 

Nech sa pokryjú hanou a studom ako 
rúchom tí, ktorí hľadajú moje zlé. 

Nech sa pokryjú hanbou a studom ako 
rúchom tí, ktorí hľadajú moje zlé. 

Ž 71, 20 
(gram.) 

Ty, ktorý si nám bol dal vidieť mnohé 
a veľké súženia  

Ty, ktorý si nám dal vidieť mnohé 
a veľké súženia  

Ž 73, 11 
(text) 

hovoria: Ako môže o tom vedieť Bôh? hovoria: Ako môže o tom vedieť silný 
Bôh? 

Ž 73, 26 
(text) 

skalou môjho srdca a mojím *dielom 
je Bôh na veky. 

skalou môjho srdca a mojím *podielom 
je Bôh na veky. 

Ž 76, 3 
(text) 

V Sáleme povstal jeho stán, a jeho 
bydlisko bolo položené na Sione 

V Sáleme bol jeho stán,  
a  jeho bydlisko bolo položené na Sione 

Ž 88, 5 
(kurzíva) 

Počítaný som medzi tých, ktorí sostupujú 
do jamy; som ako muž bez vlády. 

Počítaný som medzi tých, ktorí sostupujú 
do jamy; som ako muž bez vlády. 
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Ž 90, 7 
(text) 

Lebo hynie od tvojho *hnevu Lebo hynieme od tvojho *hnevu 

Ž 102, 25 
(text) 

tvoje roky sú cez pokolenia pokolení. tvoje roky sú cez pokolenie pokolení. 

Ž 104, 18 
(text) 

Vysoké vrchy sú kamzíkom, skaly 
útočišťom zajačkom. 

Vysoké vrchy sú kamzíkom, skaly 
útočišťom králikom . 

Ž 119, 9 
(text) 

Čím očistí mládenec svoju stezku? Tým, 
že sa bude chovať podľa tvojho slova. 

Čím očistí mládenec svoju stezku? Tým, 
že bude ostríhať tvoje slovo. 

Ž 121, 1 
(text) 

Pozdvihujem svoje *oči k horám, Pozdvihujem svoje *oči k vrchom, 

Ž 126, 2 
(text) 

Veliké veci učinil s nimi Hospodin! Veliké veci učinil s týmito  Hospodin! 

Ž 129, 3 
(text) 

Oráči orali po mojom chrbte a vyháňali  
dlhé brázdy. 

Oráči orali po mojom chrbte a vyháňali 
 dlhé svoje brázdy. 

Ž 145, 17  
(text) 

Hospodin je *spravedlivý vo všetkých 
svojich cestách a svätý vo všetkých 
svojich skutkoch. 

Hospodin je *spravedlivý na všetkých 
svojich cestách a svätý vo všetkých 
svojich skutkoch. 

Pr 1, 18 
(text) 

Ale oni úkladia svojej vlastnej krvi;  
skrývajú sa proti svojim dušiam. 

Ale oni úkladia svojej vlastnej krvi;  
ukrývajú sieť svojim dušiam. 

Pr 6, 8 
(text)  

shromažďuje svoju potravu včas žatvy shromažďuje svoju potravu v žatve 

Pr 8, 5 
(text) 

Porozumejte, prostí,  opatrnosť, a hlúpi, 
porozumejte srdcu! 

Porozumejte, prostí,  opatrnosti, a hlúpi, 
porozumejte srdcu! 

Pr 16, 8 
(pozn.) 

Lepšie *málo v spravedlivosti ako 
množstvo dôchodkov v nespravedlivosti. 
 

Lepšie *málo v spravedlivosti ako 
množstvo dôchodkov 
v nespravedlivosti1). 
________________ 
1) bez poriadku! 

Pr 16, 18 
(text) 

Pred *skrúšením chodí pýcha a pred 
pádom povyšovania sa ducha. 

Pred *skrúšením chodí pýcha a pred 
pádom povyšovanie sa ducha. 

Pr 21, 20 
(text) 

Vzácny poklad a olej je v príbytku 
múdreho; ale človek blázon  ho pohlcuje. 

Vzácny poklad a olej je v príbytku 
múdreho; ale človek blázon to pohlcuje. 

Pr 25, 9 
(gram.) 

Pokonaj svoju pravotu so svojím blížnym 
a tajomstvo druhého človeka nevyjav, 

Pokonaj svoju pravotu so svojím blížnym 
a tajomstva druhého človeka nevyjav, 

Pr 26, 8 
(text) 

Jako keby niekto vložil  kameň do praku Jako keby niekto vložil drahokam do 
praku 

Pr 29, 13 
(gram.) 

Chudobný a dráč sa *stretávajú; no, ten, 
kto osvecuje oči ich oboch, je Hospodin. 

Chudobný a dráč sa *stretávajú; no, ten, 
kto osvecuje oči ich obidvoch, je 
Hospodin. 

Pr 29, 22 
(gram.) 

Hnevivý človek vzbudzuje svár a prchký 
človek sa dopúšťa mnoho prestúpení. 
 

Hnevivý človek vzbudzuje svár, 
a prchký človek sa dopúšťa mnoho 
prestúpení. 

Pr 29, 24 
(gram.) 

Ten, kto sa delí so zlodejom, nenávidí  
svoju dušu; 

Ten, kto sa delí so zlodejom, nenávidí  
svojej duše; 

Pr 31, 20 
(text) 

Svoju ruku  otvára chudobnému Svoju hrsť otvára chudobnému 

Kaz 2, 16 
(slovosl.) 

už v budúcich dňoch sa dávno všetko 
zabudne. 

už v budúcich dňoch sa dávno zabudne 
všetko. 
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Iz 1, 1 
(meno) 

za dní Uziáša, Jotama, Achaza a 
Ezechiáša, judských kráľov.   

za dní Uziáša+, Jotáma, Achaza a 
Ezechiáša, judských kráľov. 

Iz 1, 1 
(odk.) 

*Videnie Izaiáša... za dní Uziáša,  
*4M.12,6 

*Videnie Izaiáša... za dní Uziáša+,  
*4M.12,6.+2Par.26,1 

Iz 1, 20 
(text) 

budete požraní od meča, lebo ústa 
Hospodinove hovorily. 

požerie vás meč, lebo ústa Hospodinove 
hovorily. 

Iz 2, 4 
(odk.) 

*Skujú svoje meče v motyky a svoje 
kopije v srpy.  
*Ž.46,10. Hoz.2,18 

*Skujú svoje meče v motyky a svoje 
kopije v srpy.  
*Ž.46,10. Hoz.2,18. Mich.4,3 

Iz 2, 12 
(text) 

Lebo deň Hospodina Zástupov  sa blíži Lebo Hospodin Zástupov má 
pripravený deň 

Iz 3, 1 
(text) 

Lebo hľa, Panovník Hospodin 
Zástupov odstráni z Jeruzalema 

Lebo hľa,  Pán, Hospodin Zástupov, 
odstráni z Jeruzalema 

Iz 3, 3 
(text) 

veliteľa päťdesiatich i váženého radcu 
i múdreho z remeselníkov 

veliteľa päťdesiatich i váženého a radcu 
i múdreho z remeselníkov 

Iz 5, 25 
(text) 

Preto sa zapálil hnev Hospodinov na jeho 
ľud, a on vystrúc svoju ruku na neho 
porazil ho tak, až sa zatriasly vrchy, 
a ich mŕtve telá boly jako hnoj prostred 
ulice. Pri tom pri všetkom *neodvrátil sa 
jeho hnev, a ešte vždy je jeho ruka 
vystretá. 

Preto sa zapáli hnev Hospodinov na jeho 
ľud, a Hospodin vystrúc svoju ruku na 
neho porazí ho tak, až sa zatrasú vrchy, 
a ich mŕtve telá budú jako hnoj prostred 
ulice. Pri tom pri všetkom *neodvráti sa 
jeho hnev, a ešte vždy bude jeho ruka 
vystretá. 

Iz 7, 1 
(odk.) 

A stalo sa za dní Achaza, syna Jotáma, 
syna Uziášovho, judského kráľa, že 
prišiel xRecín, sýrsky kráľ...   
x2Kráľ.16,5 

A stalo sa za dní Achazax, syna Jotáma, 
syna Uziášovho, judského kráľa, že 
prišiel +Recín, sýrsky kráľ...  
x2Par.28,1nn. +2Kráľ.16,5 

Iz 7, 15 
(text) 

*Maslo a med bude jesť,  dokiaľ nebude 
vedieť zavrhnúť zlé  

*Maslo a med bude jesť, až dokiaľ 
nebude vedieť zavrhnúť zlé  

Iz 9, 1 
(text) 

Tam prvého času  ľahko doložil svoju 
ruku na zem Zabulona 

Tam prvého času ľahko bol doložil svoju 
ruku na zem Zabulona 

Iz 9, 20 
(opr.) 

Odreže na pravej strane, a bude lačný; 
bude žrať naľ avej, ale nenasýtia sa;  

Odreže na pravej strane, a bude lačný; 
bude žrať na ľavej, ale nenasýtia sa;  

Iz 10, 6 
(gram.) 

aby spôsobil to, že by šliapali po  ňom aby spôsobil to, aby šliapali po  ňom 

Iz 10, 16 
(text) 

Preto pošle Panovník Hospodin 
Zástupov 

Preto pošle Pán Hospodin Zástupov 

Iz 10, 21 
(gram.) 

Ostatok sa navráti, ostatok Jakobov, 
k silnému Bohu, *Udatnému Hrdinovi. 

Ostatok sa navráti, ostatok Jakobov, 
k silnému Bohu, *udatnému Hrdinovi. 

Iz 10, 33 
(text) 

Hľa, Panovník Hospodin Zástupov Hľa, Pán, Hospodin Zástupov 

Iz 13, 4 
(opr.) 

zvuk hnkot kráľovstievt 
shromaždených uárodov: 

zvuk, hukot kráľovstiev, 
shromaždených národov: 

Iz 14, 9 
(opr.) 

Peklo ) zdola zbúrilo sa pre teba Peklo1) zdola zbúrilo sa pre teba 

Iz 14, 11 
(text) 
 

Tvoja pýcha je svrhnutá do pekla  
i so zvukom tvojich hárf; moľmi ti je 
postlané, a červy ťa prikrývajú. 

Tvoja pýcha je svrhnutá do pekla  
i so zvukom tvojich hárf; moľmi ti je 
postlané, a červi ťa prikrývajú. 
 

Poznámka: „červi“ je množ. č. pre 
expresívny výraz “červ” (úbohý slabý 
človek, podliak) 
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Iz 17, 11 
(gram.) 

zavčasu, pečuješ o svoje semeno, aby 
išlo do kvetu. 

zavčasu, staráš sa o svoje semeno, aby 
išlo do kvetu. 

Iz 18, 4 
(text) 

Upokojím sa a budem sa dívať zo svojho 
príbytku, ticho, jako za jasného 
kmitajúceho tepla na slnečnom svetle, 

Upokojím sa a budem sa dívať zo svojho 
príbytku, ticho, jako za jasu kmitajúceho 
tepla na svetle, 

Iz 18, 5 
(text) 

Ale isteže prv ako prijde žatva,  keď sa 
rozvijú puky, a z kvetu budú ešte len 
dozrievajúce trpké bobule, vtedy 
poodrezuje révy nožami a odstráni 
úponky, poodtína. 

Ale isteže prv ako prijde žatva, keď bude 
po kvete, a budú z neho ešte len 
dozrievajúce trpké bobule, poodrezuje 
révy nožami a odstráni úponky, poodtína. 

Iz 18, 7 
(text) 
 

V tom čase bude donesený dar 
Hospodinovi Zástupov  
od *vytiahnutého ľudu uhladeného, 
od ľudu, strašného vždycky, odkedy len 
je, a tak až doteraz, od národa rôznych 
zákonov a ktorý všetko šliape, ktorého 
zem *poprerezávaly rieky, donesený 
bude na miesto mena Hospodina 
Zástupov, na vrch Sion.    *V.2 

V tom čase donesie dar Hospodinovi 
Zástupov vytiahnutý ľud uhladený, 
ľud, strašný odkedy len je, a tak až 
doteraz, národ rôznych zákonov a ktorý 
všetko šliape, ktorého zem poprerezávaly 
rieky, donesie na miesto mena Hospodina 
Zástupov, na vrch Sion. 

Iz 19, 4 
(text) 

A predám Egypt do ruky tvrdých pánov A vydám Egypt do ruky tvrdých pánov 

Iz 23, 7 
(text) 

Nech ju zanesú jej nohy bývať ďaleko  
jako pohostín. 

Nech ju zanesú jej nohy bývať ďaleko, 
aby tam bývala jako pohostín. 

Iz 23, 9 
(synon.) 

aby potupil  všetkých slávnych zeme. aby znevážil všetkých slávnych zeme. 

Iz 23, 10 
(text) 

Prejdi svoju zem ako veľrieka, dcéro 
Taršíša, niet už opasku. 

Prejdi svoju zem ako veľrieka, dcéro 
Taršíša, už nieto opasku. 

Iz 23, 12 
(text) 

Nebudeš sa viacej veseliť, ty znásilnená 
panno dcéry Sidona! 

Nebudeš sa viacej veseliť, ty potlačená 
panno dcéry Sidona! 

Iz 24, 6 
(text) 

a zostane iba mizerný ľud, ale aj toho len 
málo. 

a zostane iba mizerný ľud, aj toho len 
málo. 

Iz 24, 13 
(text) 

bude jako paberky, keď sa dokončí 
oberačka. 

bude jako paberky, keď sa dokončí žatva 

Iz 26, 5 
(text) 

Lebo zohnul tých, ktorí bývajú vysoko Lebo zohne tých, ktorí bývajú vysoko 

Iz 27, 3 
(text) 

Sám ja, Hospodin, ju budem pozorovať Sám ja, Hospodin, ju budem ostríhať 

Iz 30, 33 
(pozn.) 

čo do jeho popravišťa, čo do jeho popravišťa1),   
______________ 
1) stoh (dreva) 

Iz 32, 11 
(text) 

Vyzliecť sa, a obnažiť sa a *opásať 
vrecovinu na bedrá! 

Vyzliecť sa, obnažiť sa a *opásať 
vrecovinu na bedrá! 

Iz 42, 12 
(slovosl.) 

nech zvestujú na ostrovoch jeho chválu! nech na ostrovoch zvestujú jeho chválu! 

Iz 45, 24 
(text) 

A povie: Len v *Hospodinovi mám 
každú spravedlivosť a silu. – 

Len v Hospodinovi* – povedia mi – je 
každá spravedlivosť a sila. 

Iz 51, 14 
(text) 

Zohnutý zajatý bude rýchle rozpútaný 
a nezomrie súc hodený do jamy 

Poponáhľa sa, aby bol zohnutý zajatý 
rozpútaný a nezomrie súc hodený 
do jamy 

Iz 54, 2 
(text) 

Roztiahni na dlhoko svoje povrazy 
a upevni svoje kolíky! 

Roztiahni svoje povrazy na dlhoko 
a upevni svoje kolíky! 
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Iz 54, 6 
(text) 

Lebo Hospodin ťa povolá jako opustenú 
ženu ubolenú v duchu 

Lebo Hospodin ťa povolá jako opustenú 
ženu a ubolenú v duchu 

Iz 58, 4 
(slovosl.) 

aby bolo počuť na výsosti váš hlas. aby bolo na výsosti počuť váš hlas. 

Iz 61, 7 
(text) 

budú dedične vládnuť dvojnásobným  
vo svojej zemi: budú mať večnú radosť. 

budú dedične vládnuť dvojnásobným  
v ich zemi: budú mať večnú radosť. 

Iz 61, 11 
(slovosl.) 

jako zahrada ženie to, čo bolo do nej 
zasiate, 

jako zahrada ženie to, čo bolo zasiate 
do nej, 

Iz 64, 4 
(text) 

A od veku *nikto  neslýchal, nikto 
nepočul, oko nevidelo Boha krome teba 

A od veku nepočul *nikto , nikto 
neslýchal, oko nevidelo Boha krome teba 

Iz 66, 17 
(text) 

Tí, ktorí sa posväcujú a očisťujú 
vchádzajúc do *zahrád, jedna skupina 
za druhou, v prostredku, ktorí jedia 
+sviňské mäso 

Tí, ktorí sa posväcujú a očisťujú 
do *zahrád, idú za jedným 
v prostredku, ktorí jedia +sviňské mäso 

Jer 5, 28 
(text) 

*Stučneli, lesknú sa; zašli až priďaleko 
v nešľachetnosti. 

*Stučneli, lesknú sa od tuku; zašli až 
priďaleko v nešľachetnosti. 

Jer 10, 8 
(text) 

Naučenie čakať od márností, od dreva! Naučenie čakať od márností! Drevo je. 

Jer 11, 15 
(text) 

Činiť ju, nešľachetnosť mnohých? Činiť ju, mrzkosť mnohých? 

Jer 17, 11 
(text) 

Jarabica škrečiac svoláva a nesniesla, 
tak ten, kto nadobúda *bohatstva 

Jako čo jarabica liahne a nevysedí, 
tak ten, kto nadobúda *bohatstva 

Jer 18, 16 
(gram.) 

aby som obrátil ich zem na *pustinu, 
na večný odiv.  

aby som obrátil ich zem na *pustinu, 
na večný obdiv. 

Jer 31, 21 
(kurzíva) 

Nastaväj si znamení, vytýč si drahu 
kolami 

Nastaväj si znamení, vytýč si drahu 
kolami 

Jer 32, 9 
(text) 

odvážil som mu peniaze,   
sedemnásť šeklov striebra. 

odvážil som mu peniaze,  
sedem šeklov zlata a desať striebra. 

Jer 32, 12 
(text) 

pred očima Chanamela,  svojho strýca pred očima Chanamela, syna svojho 
strýca 

Jer 36, 10 
(text) 

v chyži Gemariáša, syna Šafánovho, 
pisára, 

v chyži Gemariáša, syna pisára Šafána, 

Jer 46, 20 
(text) 

Egypt je krásnou jalovicou;  zkaza prijde 
od severa, prijde. 

Egypt je krásnou jalovicou; rez prijde 
od severa, prijde. 

Jer 48, 32 
(meno) 

Viacej ti plačem, ako som plakal nad 
*Jazerom, viniču Sibmy! 

Viacej ti plačem, ako som plakal nad 
*Jazerom, viniču Sibma! 

Jer 51, 1 
(text) 

proti obyvateľom srdca tých, ktorí 
povstávajú proti mne 

proti obyvateľom srdca proti tým, ktorí 
povstávajú proti mne 

PJ 2, 1 
(slovosl.) 

Svrhnul s nebies na zem slávu Izraelovu  Svrhnul slávu Izraelovu s nebies na zem  

PJ 3, 36 
(kurzíva) 

či by Pán toho nevidel? či by Pán toho nevidel? 

PJ 4, 17 
(text) 

Naše oči ešte vždy hynú  vyzerajúc po 
našej márnej pomoci;  

Naše oči ešte vždy hynú; márne 
vyzerajú po našej pomoci;  

Ez 1, 11 
(kurzíva) 

Každá mala dve *krýdla , ktoré spájaly 
všetky, a dve, ktoré kryly ich telá. 

Každá mala dve *krýdla, ktoré spájaly 
všetky, a dve, ktoré kryly ich telá. 

Ez 1, 19 
(kurzíva) 

Keď išly živé bytosti, išly aj kolesá vedľa 
nich, a keď sa povzniesly živé bytosti 
od zeme, povzniesly sa aj kolesá. 

Keď išly živé bytosti, išly aj kolesá vedľa 
nich, a keď sa povzniesly živé bytosti 
od zeme, povzniesly sa aj kolesá. 

Ez 3, 2 
(text) 

A otvoril som svoje ústa, a dal mi *zjesť 
svitok knihy. 

A otvoril som svoje ústa, a dal mi *zjesť 
ten svitok knihy. 
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Ez 3, 6 
(text) 

lebo keby som ťa k tým poslal, tí by ťa 
istotne *poslúchli 

lebo keby som ťa k tým poslal, tí by ťa 
*poslúchli 

Ez 3, 8 
(text) 

učinil som tvoju tvár *tvrdú a postavil 
som ju proti ich tvári  

učinil som tvoju tvár *tvrdú  
proti ich tvári  

Ez 3, 18 
(text) 

ani by si nehovoril, aby si napomenul 
bezbožného  a odvrátil ho od jeho 
bezbožnej cesty zachrániť jeho život 

ani by si nehovoril napomenúť 
bezbožného, aby si ho odvrátil od jeho 
bezbožnej cesty zachrániť jeho život 

Ez 3, 20 
(text) 

a ja by som položil pred neho úraz, 
aby sa potknul a klesol, on zomrie; 

a ja by som položil pred neho úraz, 
aby klesol, on zomrie; 

Ez 3, 26 
(opr.) 

a onemieješ a nebudeš im mužom, ktorý 
karhá  

a onemeješ a nebudeš im mužom, ktorý 
karhá  

Ez 5, 1 
(text) 

vezmi si ostrý meč; vezmeš si ho  
namiesto britvy holičov a prejdeš ním 
po svojej hlave  

vezmi si ostrý meč; vezmeš si ho ostrý 
jako britvu holi čov a prejdeš ním 
po svojej hlave  

Ez 5, 15 
(text) 

A budeš potupou a *posmechom,  
 

A bude potupou a *posmechom,  

Ez 6, 5 
(text) 

A povrhnem mŕtve telá synov 
Izraelových pred ich ukydané bohy 
a rozmecem vaše kosti okolo vašich 
oltárov. 

A povrhnem mŕtve telá synov 
Izraelových pred ich ukydaných bohov 
a rozmecem vaše kosti okolo vašich 
oltárov. 

Ez 7, 7 
(text) 

prichádza čas, už je blízko deň, totiž deň 
hrmotu a nie radostného výskotu 
po vrchoch. 

prichádza čas, už je blízko deň, deň 
hrmotu a nie radostného výskotu 
po vrchoch. 

Ez 7, 8 
(slovosl.) 

vylejem na teba svoju prchlivosť 
a dokonám  proti tebe svoj hnev,  

vylejem svoju prchlivosť na teba 
a dokonám  svoj hnev proti tebe,  

Ez 9, 5 
(kurzíva) 

A tamtým povedal v mojej prítomnosti,  
 

A tamtým povedal v mojej prítomnosti,  

Poznámka: v slove „mojej“ písmeno „e“ 
nie je kurzíva 

Ez 17, 7 
(text) 

aby ho zvlažoval zo záhonov jeho sadu aby ho zvlažoval zo záhonov svojeho 
sadu 

Ez 23, 18 
(slovosl.) 

a vtedy sa  i moja duša odlúčila od nej, 
ako sa predtým odlúčila moja duša od jej 
sestry. 

a vtedy sa  i odlúčila  moja duša od nej, 
ako sa predtým  odlúčila moja duša od jej 
sestry. 

Ez 24, 13 
(text) 

nebudeš čisté od svojej nečistoty, dokiaľ 
neukojím na tebe svoju prchlivosť. 

nebudeš čisté od svojej nečistoty, dokiaľ 
neukojím na tebe svojej prchlivosti. 

Ez 25, 9 
(text) 

preto hľa, otvorím bok Moábov  od jeho 
miest, odtiaľ, kde sú jeho mestá, 
od jeho konca, rozkošnú zem 

otvorím bok Moábov od miest, od mesta 
jeho, od jeho konca,  rozkošnú zem 

Ez 25, 10 
(text) 

synom východu  na synov 
Ammonových a dám ju do državia, aby 
sa nespomínalo  na synov  Ammonových 

synom Východu so synmi 
Ammonovými a dám ju do državia, aby 
sa nespomínalo  na synov  Ammonových 

Ez 27, 19 
(text) 

Vedán a Javán z Uzala platili  za tvoj 
tovar  spracovaným železom, kassiou 
a voňavou trstinou;  to bolo v tvojej 
zámene. 

Vedán a Javán z Uzala platili pradivom 
za tvoj tovar, spracované železo, kassia 
a voňavá trstina:  to bolo v tvojej 
zámene. 

Ez 28, 14 
(pozn.) 

Ty si ten veľký *cherub zastierajúci 
 

Ty si ten veľký1) *cherub zastierajúci 
______________ 
1) pomazaný 

Ez 28, 26 
(text) 

keď vykonám súdy na všetkých tých, 
ktorí pohŕdajú nimi 

keď vykonám súd na všetkých tých, ktorí 
pohŕdajú nimi 
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Ez 29, 4 
(opr.)  

vyliečiem ťa zprostred tvojich riek vyvlečiem ťa zprostred tvojich riek 

Ez 29, 12 
(text) 

a rozptýlim  Egypťanov medzi národy 
a rozoženiem ich po rôznych zemiach. 

a rozptýlim  Egypťanov medzi národy 
a rozosejem ich po rôznych zemiach. 

Ez 29, 15 
(synon.) 

Bude nižším ako iné kráľovstvá Bude nižším než iné kráľovstvá 

Ez 39, 9 
(text) 

rozložia oheň a budú naň prikladať 
zbraň,  

zapália oheň a budú prikladať zbraň,  

Ez 40, 3 
(pozn.) 

muž, ktorý bol na pohľad ako meď, a mal 
ľanovú šnúru vo svojej ruke 
 

muž, ktorý bol na pohľad ako meď, a mal 
ľanovú1) šnúru vo svojej ruke 
_____________ 
1) konopnú 

Ez 40, 37 
(text) 

A jej siene do vonkajšieho dvora  A jej stĺpy do vonkajšieho dvora 

Ez 47, 11 
(text) 

Jeho močiare a jeho bariny  sa 
neuzdravia; budú vydané soli. 

Jeho močiare a jeho bariny ktoré sa 
neuzdravia; budú vydané soli. 

Dan 2, 24 
(gram.) 

Preto odišiel Daniel hore k Ariochovi, 
ktorého bol ustanovil kráľ na to, aby 
zahubil mudrcov Babylona; 

Preto odišiel Daniel hore k Ariochovi, 
ktorého bol ustanovil kráľ nato, aby 
zahubil mudrcov Babylona; 

Dan 6, 13 
(text) 

nedbá na tvoje  slovo, ó, kráľu nedbá na tvoje nariadenie, ó, kráľu 

Dan 9, 21 
(text) 

kým som ja ešte hovoril na svojej 
modlitbe, priletel rýchle muž *Gabriel , 
ktorého som videl vo videní tam na 
počiatku, a dotkol sa ma nejako o čase 
večernej obeti.   *9,16 

kým som ja ešte hovoril na svojej 
modlitbe, muž Gabriel, ktorého som 
videl vo videní na počiatku, cele 
unávený, dotkol sa ma nejako o čase 
obilnej obeti večernej. 

Dan 11, 17 
(text) 

dá mu dcéru žien, aby to zkazila; ale ona 
neobstojí ani nebude za neho. 

dá mu dcéru žien, aby ju zkazil ; ale ona 
neobstojí ani nebude za neho. 

Dan 11, 39 
(text) 

Toho, kto ho uzná, obdarí veľkou 
slávou, a takým dá, aby panovali nad 
mnohými, a za odmenu im rozdelí zem.  

Tých, ktorých uzná, obdarí veľkou 
slávou, a takým dá, aby panovali nad 
mnohými, a za mzdu rozdelí zem. 

Dan 11, 45 
(gram.) 

A postaví stány svojho paláca medzi 
morami  

A postaví stány svojho paláca medzi 
moriami   

Hoz 2, 2 
(opr.) 

A nech odstráni svoje smilstvá so svojej 
tvár  

A nech odstráni svoje smilstvá so svojej 
tvári  

Hoz 2, 10 
(text) 

a niktorý z nich ju  nevytrhne z mojej 
ruky.  

a niktorý z nich jej  nevytrhne z mojej 
ruky. 

Hoz 4, 5 
(text) 

A preto klesneš toho dňa, a klesne 
i prorok  

A preto klesneš vodne, a klesne i prorok 

Hoz 8, 2 
(text) 

Môj Bože! Známe ťa, hovorí Izrael! Môj Bože, známe ťa, Izrael! 

Hoz 8, 9 
(text) 

Efraim najíma milencov. Efraim najíma za mzdu milencov. 

Hoz 9, 4 
(text) 

lebo ich chlieb je  pre ich duše,  lebo ich chlieb je za ich duše, 

Hoz 9, 10 
(text) 

ale oni prišli  k *Bálpeorovi  ale oni odišli k *Bálpeorovi 

Hoz 10, 10 
(slovosl.) 

a budú sobrané  proti nim národy  a budú sobrané národy proti nim   

Hoz 10, 11 
(text) 

prejdem po jej peknom krku ,  prejdem po jej peknej šiji, 
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Hoz 13, 2 
(text) 

O nich hovoria:  Tí, ktorí obetujú  ľudí, 
xbozkávajú teľce. 

O nich hovoria: Obetujú ľudí, 
xbozkávajú teľce. 

Hoz 13, 12 
(text) 

Zaviazaná je neprávosť Efraimova,  Zaviazaná do šatky je neprávosť 
Efraimova, 

Joel 1, 12 
(text) 

lebo radosť sa bude stydieť  lebo veselosť sa bude stydieť 

Ám 6, 10 
(text) 

A vezme ho jeho strýc a jeho spaľovač, 
aby  vyniesli kosti z domu. A povie 
tomu, ktorý bude v zadnej časti domu: 
Či je tam ešte niekto s tebou? A ten 
odpovie: Nieto nikoho. A povie: Mlčať! 
Lebo  nechceli pamätať na meno 
Hospodinovo. 

A vezme ho jeho strýc a jeho spaľovač, 
jeho príbuzný, aby vyniesol kosti 
z domu, a povie tomu, kto bude 
v zadnej časti domu: Či je tam ešte 
niekto s tebou? A ten odpovie: Nieto 
nikoho. A povie: Mlčať! Lebo teraz nie je 
čas spomínať meno Hospodinovo. 

Mich 2, 4 
(text) 

Odvrátencovi rozdelil naše pole. 
 

Odvrátencovi rozdelili  naše pole 

Mich 2, 7 
(slovosl.) 

Či nepôsobia moje slová dobre  
 

Či moje slová nepôsobia dobre  

Mich 2, 12 
(synon.) 

hukotať budú pre množstvo  ľudu. hučať budú pre množstvo  ľudu. 

Mich 7, 10 
(gram.) 

Moje oči sa podívajú na ňu; teraz už bude  
na to, aby ju pošliapali  

Moje oči sa podívajú na ňu; teraz už bude  
nato, aby ju pošliapali  

Náh 1, 8 
(text) 

Ale valiacou sa povodňou *učiní koniec 
jej  miestu, 

Ale valiacou sa povodňou *učiní koniec 
jeho miestu, 

Náh 1, 10 
(slovosl.) 

a jako od svojho tuhého nápoja opojení 
budú  

a jako opojení od svojho tuhého nápoja 
budú  

Náh 2, 6 
(text) 

Brány od strany riek  sú otvorené, 
a palác sa rozplýva. 

Brány od strany riek sa otvoria,  
a palác sa rozplynie. 

Náh 2, 7 
(text) 

Stojí! Dcéra Ninive bude odhalená, bude 
odvedená hore do zajatia, a jej dievky 
vedúc ju budú *lkať ako holubice bijúc 
sa vo svoje prsia.  

Huccab, bude odhalená, bude odvedená 
hore do zajatia. A jej dievky? Vedúc ju 
budú *lkať ako čo by hlas holubice bijúc 
sa vo svoje prsia. 

Náh 2, 8 
(text) 

A Ninive bolo jako jazero, plné vôd, 
hneď od svojho začiatku. Ale  ony utečú. 
Stojte! Postojte! budú volať;  
ale nebude toho, kto by sa ozrel. 

Ninive bolo jako jazero, plné vôd, hneď 
od svojho začiatku. Ale budú utekať. 
Stojte, Postojte! budú volať.  
No, nebude toho, kto by sa ozrel. 

Sof 3, 9 
(text) 

Lebo vtedy národom čisté rty, aby všetci 
vzývali meno Hospodinovo 

Lebo vtedy spôsobím národom čisté rty, 
aby všetci vzývali meno Hospodinovo 

Zach 10, 5 
(kurzíva) 

Budú jako hrdinovia, ktorí *šliapu jako 
blato ulíc v boji a budú bojovať 

Budú jako hrdinovia, ktorí *šliapu jako 
blato ulíc v boji a budú bojovať 

Mal 2, 12 
(text) 

toho, kto bdeje, toho, kto odpovedá toho, kto bdeje, i toho, kto odpovedá 

Mal 2, 16 
(slovosl.) 

ako i toho, kto pokrýva ukrutnosťou 
svoje rúcho 

ako i toho, kto ukrutnosťou pokrýva 
svoje rúcho 

Nadpis  
2. časti 
Biblie  

Nový zákon 
 

Nová smluva 
 

Poznámka: tu ide o nezrovnalosť, petože na 
titulnej strane druhej časti Biblie vo vydaní 
1969 síce je „Nová smluva“, ale na ďalšej 
strane je uvedené „Názvy a poradie kníh 
Nového zákona“ (Roháček vo všetkých 
predchádzajúcich vydaniach použil pre 
2. časť Biblie výraz „Nový zákon“) 
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Mt 2, 13 
(text) 

Vstaň a vezmi so sebou dieťatko i jeho 
matku a uteč  do Egypta  

Vstaň a vezmi so sebou dieťatko i jeho 
matku a utekaj do Egypta 

Mat 12, 29 
(odk.)  

Alebo jako môže niekto vojsť do domu 
silného a zlúpiť jeho náradie 

Alebo *jako  môže niekto vojsť do domu 
silného a zlúpiť jeho náradie    *Mk 3,27 

Mat 14, 2 
(odk.) 

To je Ján Krstiteľ, on vstal z mŕtvych. To je *Ján Krstiteľ, on vstal z mŕtvych  
*3,1. Mk.1,4 

Mar 10, 17 
(odk.) 

*Dobrý Učiteľu, čo mám učiniť, aby 
som dedične obdržal večný život? 
*Mat.19,16 

*Dobrý Učiteľu, čo mám učiniť, aby 
som dedične obdržal večný život? 
*Mat.19,16. Luk 18,18 

Luk 8, 20 
(text) 

A povedal mu: Tvoja matka a tvoji bratia 
stoja vonku a chcú ťa vidieť. 

A povedali mu: Tvoja matka a tvoji 
bratia stoja vonku a chcú ťa vidieť. 

Luk 11, 21 
(odk.)  

Keď silný ozbrojenec stráži svoj palác, 
v pokoji sú jeho veci.  

Keď silný *ozbrojenec stráži svoj palác, 
v pokoji sú jeho veci. *Mk. 3,27 

Luk 19, 13 
(pozn.) 

dal im desať  hrivien  a povedal im: 
Kupčite, kým neprijdem. 

dal im desať hrivien 1) a povedal im: 
Kupčite, kým neprijdem. 
______________ 
1)mán 

Ján 1, 3 
(odk.) 

*Všetko povstalo skrze neho  
*Ž.33,6. Ef.3,9 

*Všetko povstalo skrze neho 
*Ž.33,6. Ef.3,9. Kol.1,14–17 

Ján 16, 32 
(opr.) 

a mňa nezacháte samého a mňa zanecháte samého 

Ján 19, 2 
(odk.) 

odiali ho šarlátovým plášťom odiali ho šarlátovým *plášťom  
*Mt.27,31 

Ján 19, 26 
(odk.) 

A keď videl Ježiš matku aj učeníka, 
ktorého *miloval, že stojí tam, povedal 
svojej matke: Ženo, hľa, tvoj syn!   
*13,23 

A keď videl Ježiš matku aj učeníka, 
ktorého *miloval, že stojí tam, povedal 
svojej matke: +Ženo, hľa, tvoj syn!   
*13,23. +2,4 

Sk 5, 3 
(odk.) 

A Peter povedal: Ananiášu, prečo naplnil 
*satan tvoje srdce, aby si oluhal Svätého 
Ducha a uňal kradmo z peňazí za to pole?  
*Ján 13,2  

A Peter povedal: Ananiášu, prečo naplnil 
*satan tvoje srdce, aby si oluhal +Svätého 
Ducha a uňal kradmo z peňazí za to pole?  
*Ján 13,2. +2Kráľ.5,20nn 

Sk 9, 25 
(odk.) 

Ale učeníci ho pojali *vnoci a spustili 
cez múr spustiac ho po povraze  
*17,10 

Ale učeníci ho pojali *vnoci a spustili 
cez múr +spustiac ho po povraze  
*17,10.+1.Kor.11,33. Gal.1,17 

R 11, 33 
(synon.) 

Ó, *hlbino bohatstva a múdrosti 
a známosti Božej! 

Ó, *hlbino bohatstva i múdrosti 
i známosti Božej! 

1Kor 2, 4 
(odk.) 

A moja reč a moja kázeň nezáležala 
v presviedčavých *ľudskejmúdrosti 
slovách, ale v dôkaze Ducha a moci, 
*1,17 

A moja reč a moja kázeň nezáležala 
v presviedčavých *ľudskejmúdrosti 
slovách, ale v dôkaze Ducha a moci, 
*1,17.2.Kor.1,12 

1Kor 3, 16  
(odk.) 

Či neviete, že ste *chrámom Božím,  
a že +Duch Boží prebýva vo vás? 
*Ef.2,21,22. +Rim.8,9. 2Kor.13,5 

Či neviete, že ste *chrámom Božím,  
a že +Duch Boží prebýva vo vás? 
*2Kor.6,16. Ef.2,21,22. +Rim.8,9. 
2Kor.13,5 

1Kor 5, 7 
(gram.) 

Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým 
cestom, tak ako ste nenakvasení. 

Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým 
cestom, tak ako ste nekvasení. 

1Kor   
15, 51 
(pozn.) 

Všetci nezosneme, ale všetci budeme 
premenení, razom, v okamihu,  
pri zatrúbení poslednej trúby. 

Všetci nezosneme, ale všetci budeme 
premenení, razom1), v okamihu,  
pri zatrúbení poslednej trúby.  
_______________ 
1) en atomo 
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2Kor 1, 5 
(odk.) 

Lebo jako hojnejú *utrpenia Kristove 
proti nám, tak skrze Krista hojneje i naše 
potešenie.  *Ž.34,20. Kol.1,24 

Lebo jako hojnejú *utrpenia Kristove 
proti nám, tak skrze Krista hojneje i naše 
potešenie. *4,10. Ž.34,20. Kol.1,24 

2Kor 1, 12 
(odk.) 

Lebo našou chválou je toto: svedoctvo 
nášho *svedomia, že v svätosti, 
(°prostote) a v čistote Božej, nie v 
telesnej  múdrosti, ale v milosti Božej 
sme obcovali na svete a zvlášte u vás,   
*1Kor.4,4. Žid.13,18. °Mat.10,16 

Lebo našou chválou je toto: svedoctvo 
nášho svedomia, že v svätosti,  
(prostote) a v čistote Božej, nie v 
telesnej  *múdrosti , ale v milosti Božej 
sme obcovali na svete a zvlášte u vás, 
*1Kor.2,4 

2Kor 1, 18 
(odk.) 

Ale *verný je Bôh, že naše slovo, vám 
hovorené, nebolo áno a nie.  
*1Kor.1,9. 1Tes.5,24 

Ale *verný je Bôh, že naše slovo, vám 
hovorené, nebolo +áno a nie. 
*1Kor.1,9. 1Tes.5,24. +Mat. 5,37 

2Kor 5, 5 
(odk.) 

 No, ten, kto nás práve k tomu istému 
*pripravil, je Bôh, ktorý nám aj dal 
závdavok Ducha.  
*Ef. 2,10 

No, ten, kto nás práve k tomu istému 
*pripravil, je Bôh, ktorý nám aj dal 
závdavok Ducha.  
*1,22. Ef. 2,10 

2Kor 5, 12 
(opr.) 

Lebo *neodporúčame vám opät sami seba  
*4,1; 10,8. +1,14  

Lebo *neodporúčame vám opät sami seba  
*3,1; 10,8. +1,14 

2Kor 5, 16 
(odk.) 

A tak my už odteraz neznáme nikoho 
podľa *tela. A jestli sme aj poznali Krista 
podľa tela, ale teraz už viacej neznáme.    
*Gal.2,20 

A tak my už odteraz neznáme nikoho 
podľa tela. A jestli sme aj poznali Krista 
podľa tela, ale teraz už viacej neznáme. 

2Kor 5, 17 
(odk.) 

Takže ak je niekto v *Kristovi, je 
+novým stvorením; drievne pominulo,  
hľa, všetko je °nové.  
*Rim.8,1,10. +Gal.6,15. °Iz.43,19. 
Zj.21,5 

Takže ak je niekto v *Kristovi, je 
+novým stvorením; drievne pominulo,  
hľa, všetko je °nové. 
*Rim.8,1,10. +Gal.6,15. Ján 1,12. 
°Zj.21,5 

2Kor 6, 8 
(odk.) 

Cez slávu i pohanu, cez zlú i dobrú 
povesť; ako *bludári , a predsa pravdiví;     
*2Ján 7 

Cez slávu i pohanu, cez zlú i dobrú 
povesť; ako bludári , a predsa pravdiví;  

2Kor 6, 10 
(odk.) 

jako *smutní, avšak vždycky sa radujúci; 
jako chudobní, ale mnohých 
+obohacujúci; jako ničoho nemajúci, 
a všetko v moci majúci.   *2,2. +8,9 

jako smutní, avšak vždycky sa radujúci; 
jako chudobní, ale mnohých 
+obohacujúci; jako ničoho nemajúci, 
a všetko v moci majúci.   +8,9 

2Kor 6, 14 
(odk.) 

Neťahajte cudzieho jarma s *neveriacimi. 
Lebo čo má +spoločného spravedlivosť 
s neprávosťou? Alebo jaké je obecenstvo 
svetla s °temnosťou? 
*5M.7,2. +Ef.5,11. °1Ján 1,5,6 

Neťahajte cudzieho jarma s *neveriacimi. 
Lebo čo má +spoločného spravedlivosť 
s neprávosťou? Alebo jaké je obecenstvo 
svetla s temnosťou? 
*5M.7,2. +Ef.5,11 

2Kor 11, 22 
(odk.)  

Že sú Hebreji? I ja. Sú Izraeliti? I *ja. 
Sú semä Abrahámovo? I ja.   
*Sk.22,3 

Že sú Hebreji? I ja. Sú Izraeliti? I *ja. 
Sú semä Abrahámovo? I ja.   
*Sk.22,3. Fil.3,4 

2Kor 11, 29 
(odk.) 

Ktože je *slabý, a ja by som nebol slabý? 
Kto sa uráža, a ja by som sa nepálil?  
*Rim.15,1. 1Kor.9,22 

Ktože je *slabý, a ja by som nebol slabý? 
Kto sa uráža, a ja by som sa nepálil?  
*12,10. 1Kor.9,22 

2Kor 13, 10 
(odk.) 

Preto píšem toto súc neprítomný, aby 
som potom prítomný nepoužil prísnosti 
podľa moci, ktorú mi dal Pán na 
budovanie a nie na borenie. 

Preto píšem toto súc neprítomný, aby 
som potom prítomný nepoužil prísnosti 
podľa xmoci, ktorú mi dal Pán na 
budovanie a nie na borenie.   x10,8 
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Gal 5, 19 
(odk.) 

A zjavné sú skutky tela, ktoré sú: 
cudzoložstvo, smilstvo, nečistota 
a nestudatosť,  

A zjavné sú *skutky  tela, ktoré sú: 
cudzoložstvo, smilstvo, nečistota 
a nestudatosť,    *Mat.15,19 

Kol 2, 3 
(odk.) 

v ktorom sú *skryté všetky poklady 
múdrosti a známosti.    *Ž.51,8 

v ktorom sú *skryté všetky poklady 
múdrosti a známosti.    *1,19. Ž.51,8 

Jk 2, 17 
(opr.) 

Takaj  viera, keď nemá skutkov, 
je *mŕtva sama v sebe. 

Tak  aj viera, keď nemá skutkov, 
je *mŕtva sama v sebe 

Zj 21, 19 
nadpis 
(opr.) 

Základy a perlove brány mesta Základy a perlové brány mesta 

Zj 22, 2 
(text) 

A lístie dreva je na službu národom.  A lístie dreva je na  uzdravenie – liek 
národom.  

Zj 22, 9 
(text) 

Ale mi povedal: *Hľaď,  neurob toho! Ale mi povedal: *Hľaď,   nerob toho! 

 
 

Záver 
 
 Bolo nájdených celkom 314 zmien v druhom revidovanom vydaní Roháčkovho prekladu 
Biblie z roku 1969 v porovnaní s revidovaným vydaním z roku 1951, a to 

- zmeny v texte: 166 (162 v SZ a 4 v NZ), 

- zmeny v type písma (kurzíva): 10 (všetky v SZ), 

- zmeny v slovoslede: 17 (všetky v SZ), 

- gramatické zmeny: 22 (21 v SZ a 1 v NZ), 

- synonymické zmeny: 5 (4 v SZ a 1 v NZ), 

- zmeny v názvoch osôb a miest: 12 (všetky v SZ), 

- zmeny v odkazoch na konci veršov: 51 (26 v SZ a 25 v NZ) 

- pridané poznámky pod čiarou: 13 (11 v SZ a 2 v NZ), 

- opravy tlačových chýb: 17 (13 v SZ a 4 v NZ), 

- nejednoznačná zmena nadpisu druhej časti Biblie: 1 
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