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Kapitola 1. 
 

 
1 Sláva Tobě, který Pronikáš svět. 

Bože, Otče všemohoucí. 

Pravý Bože; Stvořiteli nebe a země. 

 
2 Jsi dárcem blahobytu, 

pokladem vší milosti, plný soucitu. 

Jsi oceánem veškerého štěstí. 

Jsi bez počátku a bez konce. 

 
3 Jsi nejvyšší blažeností prostupující svět, 

lampou poznání. 

Nejsi dotčený žádnou vlastností. 

Jsi Pán, čistý a beze změny. 

 
4 Jsi neviditelný, nepochopitelný,  

nestranný a laskavý. 

Nepotřebuješ nic. 

Vševědoucí, plný spravedlnosti a práva. 

Jsi jeden a jedinečný Bůh. 

 
5 Jsi skutečný Bůh, věčný a nekonečný. 

Jsi počátkem vší věčnosti. 

Jsi nezničitelný, nepoškoditelný, 

nesmrtelný. 

Tvá chvála zaznívá ve všech třech světech. 

 
6 Jakoby ve hře jsi vytvořil nebesa i zem, 

měsíc, slunce a hvězdy. 

Svým svatým Slovem 

jsi vše přivedl v řád. 

 
7 Ty, i tvůj jediný Syn i Duch Svatý, 

vy tři jste jeden a pravý Bůh.  

 
8 Klaním se tvému laskavému Synu, 

který je oceánem milosti a mořem nektaru, 

tvůrcem pokoje nebe a země.  

 
9 Klaním se tobě, světlo světa. 

Chválím tě, slávo nebeských zástupů. 

Po pravici Boha je tvůj trůn. 

 
10 Když vstoupíš do našich myslí, 

odkryješ roušku nevědomosti. 

Ukážeš nám sladkou chuť nektaru, 

naplníš nás svou láskou. 

 
11 Ty jsi jediný Syn Pána Boha. 

Jsi Slovo Otce. 

Spolu s Otcem i Duchem 

jsi stvořitelem všeho. 

 
12 Buď tobě sláva, ó Čistý a Svatý Duchu, 

Třetí z Trojice, 

osvěcuješ své služebníky. 

 
13 Jsi fontánou živé vody. 

Jsi oheň, láska a láskou duše v srdci. 

Jsi pomocník jednoho Pramene. 



 
14 Jsi dárcem sedmera božských darů. 

Jsi skutečně prstem Božím, 

jsi těšitelem zarmoucených, 

Pán sirotků. 

 
15 Jsi-li potěšen, pak je mé srdce čisté. 

Tvou milostí se má mysl 

stává dobrou a dobrem. 

 
16 Otec, Syn i Duch Svatý 

jsou ve své přirozenosti jeden Bůh,  

plný pravdy. 

Tak je to známo. 

 
17 Oba, Otec i Syn, 

ti dva a Duch Svatý, ačkoliv tři, 

nejsou třemi bohy. 

 
18 Třemi podle osob, avšak jedné podstaty, 

jedna vláda, jedno božství, jedno poznání. 

Proto tři jsou jeden a jediný Bůh. 

 
19 Nikdo nevytvořil Otce. 

Nikdo jej nestvořil 

a on sám se nikomu nezrodil. 

 
20 Syn, přirozeně, přišel z Otce. 

Otec jej však nestvořil. 

Byl věčně z Otce zrozen. 

 
21 Svatý Duch, který je zde, 

přichází z Otce i ze Syna. 

Nebyl ani stvořen, natož zrozen. 

Vychází z Otce i ze Syna. 

 
22 Mezi těmi třemi, 

ten, který je druhý, 

byl zrozen v lidské podobě 

v tomto světě. 

 
23 On je Ježíš Kristus náš Pán, 

skutečný Syn našeho Boha. 

On je skutečný Bůh, plný pravdy. 

On je skutečný člověk. 

 
24 Jak to, že je Bohem? 

Protože je stejné přirozenosti  

jako Bůh Otec. 

Protože se zrodil, ještě než byl čas. 

 
25 A jak to, že je člověkem? 

Protože je stejné přirozenosti s Matkou? 

Protože se zrodil v čase. 

 
26 Když byl na nebesích jako božský, 

měl Otce bez Matky. 

Když byl na zemi jako lidské bytí, 

měl Matku bez Otce. 

 

 
27 Proto se ti klaním, Pane Ježíši Kriste, 

Pane nebe, věčný Synu Boží, 

živote světa. 

 
28 Jsi neposkvrněnou slávou světa. 

Jsi králem spásy. 

Navždy opustím sebe ve tvých stopách. 



 
29 Ti, kteří ti věří, jsou v pravdě, 

vždy sledují pravou stezku, 

stávají se bezhříšnými. 

Jejich život je požehnáním v tobě. 

 
30 Když, ti kdo ti slouží, 

 zachovají hlubokou úctu ve svém srdci, 

vyhnou se strasti a smutku v tomto světě 

a obdrží život na věky. 

 
31 Tvé božství je čisté a bez poskvrny. 

Uvidí jasně tvou lotosovou tvář, 

neboť tento pohled je ovocem spásy 

daným tvým ctitelům. 

 
32 Bůh stvořil Adama, prvního člověka. 

Stvořil jej ke své podobě. 

Na vrub Satana, upadl v hřích, 

když přišel o milost Boží. 

 
33 Do nejhoršího Satanova vězení  

upadl člověk. 

Všiml si, že i jiné hříchy nabízí svět, 

a tak došlo nepřátelství svého ukojení. 

 

 
34 Úsilím Boha bylo zachránit,  

co člověk způsobil. 

Podle slov proroků 

sestoupil do světa smrtelníků. 

 

 
35 Bůh přijal lidské zrození; 

narodil se jako člověk. 

V lůno ženy byl přijat, 

Pán Bůh vykonal zázrak. 

 
36 Stvořitel světa, Pán nebes, 

žil pak jako služebník. 

Bůh, který je nesmrtelný, 

vstoupil do smrtelného těla. 

 
37 Obětoval své tělo na kříži 

a nesmrtelnost daroval lidem. 

Neocenitelná krev se stala vysokou cenou 

zaplacenou za naše vykoupení. 

 
38 Ó, Ježíši, namáhal ses znamenitě, 

ustavil jsi velký svatý křest. 

Zaplatil výkupné za hříchy 

a dobil sídlo Satanovo. 

 
39 Ti, kteří velmi zhřešili 

a stali se služebníky Satana, 

se nyní Boží milostí 

stali opečovávanými Božími syny. 

 
40 Proto se ti nyní klaním. 

Prokaž mi svou přízeň, obhájce. 

Ó, Ježíši Kriste, daruj mi své poznání 

a rozum, abych popsal tvůj příběh. 

 
41 Vždy tě budeme chválit, 

neboť jsi laskavý a soucitný k světu. 

 

 


