
THEOPHILOS
(návod k použití)

  Nejprve si z internetových stránek www.theophilos.com (nebo www.theophilos.sk) stáhněte všechny soubory, které 
Vás zajímají a nainstalujte je (podrobný návod na instalaci programu Theophilos a modulů najdete na těchto 
stránkách). V tomto článku bych se rád zaměřil pouze na ty nejužitečnější a nejpraktičtější funkce tohoto velmi 
dobrého biblického programu. Tu užitečnost beru ze svého pohledu, a tak je možné, že pro někoho jiného budou 
důležitější věci, o kterých jsem se ani nezmínil. Součástí programu je i nápověda (v angličtině), kde najdete veškeré 
podrobnosti.

   Nejprve si uděláme základní nastavení programu. Spusťte Theophilos (Start – Programy – Theophilos 3 – 
Theophilos 3)! Klikněte na ikonku „Program“, najeďte na první záložku „Language“ (Jazyk) a zvolte CZ – Český. 
Výborně, teď už s Vámi bude Theophilos komunikovat česky.

http://www.theophilos.com/
http://www.theophilos.sk/


   Dalším bodem menu „Program“ je „Nastavení“. Klikněte na záložku „Bible“! Doporučuji Vám zaškrtnout volby 
„Inteligentní synchronizace“ a „Otevřít v režimu synchronizace“. Tato volba Vám zajistí, že když budete mít 
otevřených několik překladů současně, budou se posouvat současně s aktivním překladem. Dále si můžete vybrat 
překlady, které se budou aktivovat při startu, a velmi užitečnou funkcí je možnost vybrat si verze překladů pro 
porovnávací režim. Zde si vyberete pouze překlady, které Vás zajímají, resp. takové, kterým rozumíte. 



   Dalším záložkou v sekci „Nastavení“ jsou „Písma“. Zde si můžete nastavit typ a velikost písma ve vybrané sekci 
(snad kromě menu). Pro potvrzení klikněte na „OK“! Nyní můžete zkontrolovat výsledek Vaší úpravy, a případně 
velikost či font písma znovu změnit.



   Dalším záložkou v sekci „Nastavení“ jsou „Multimédia“. Zde si můžete vybrat, zda si přejete, aby při startu 
programu Theophilos hrála „hudba“. Vzhledem k tomu, že Theophilos umožňuje i nahrávání zvukových záznamů 
(například Vašich komentářů a poznámek), můžete si v této sekci nastavit v několika krocích kvalitu záznamu, a tím 
i výslednou velikost souborů. 



   Nyní klikněte do menu „Bible“ a vyberte si nějaký překlad, který chcete otevřít. Na obrázku vidíte jako příklad 
otevřený překlad „Nová Bible Kralická“. V horní části obrazovky vidíte výběrové menu, pomocí kterého můžete 
rychle změnit knihu bible, kapitolu či verš (viz červená šipka). Další možností je použít „navigátor“, který se skrývá 
pod ikonkou lodního kola pro ovládání kormidla (viz. modrá šipka). 



   Zřejmě tou vůbec nejvíc nápomocnou funkcí biblických programů včetně Theophilla jsou možnosti rozšířeného 
vyhledávání. Vyhledávač spustíte buď tak, že kliknete na menu „Hledání“ a zvolíte „Vyhledávač“, nebo použijete 
mnohem rychlejší možnost, totiž klávesovou zkratku CTRL + F. Na obrázku vidíte modelovou situaci, kdy chcete v 
bibli najít každou zmínku týkající se poslušnosti či neposlušnosti. Do vyhledávače zadáte společný kořen slova (což 
je v našem případě „poslušn“) a zbytek nahradíte zástupným znakem – hvězdičkou *.  Takže vyhledávaný výraz 
bude „*poslušn*“. Nebudeme požadovat rozlišování malých a velkých písmen, zvolíme si překlad, v kterém chceme 
vyhledávat a klikneme na „Hledat“. Pokud chcete vyhledávat pouze např. ve starém zákoně, novém zákoně nebo v 
konkrétních knihách, klikněte na tlačítko „Rozsah“, a vyberte si!

   Stejně snadno si tento vyhledávač poradí v případě, že chcete najít nějaké konkrétní spojení slov. Řekněme, že si 
vzpomenete, že se máme buď obnovovat proměnou své mysli, nebo proměňovat obnovou své mysli, a chcete zjistit, 
jak to je správně a kde je to v bibli napsáno. Jednoduše tedy zadáte společné kořeny slov (v našem případě 
doporučuji výraz „obnov* mysli“), zaškrtnete volbu, že chcete najít verše obsahující všechna vyhledávaná slova 
„Všechny“ - a dáte „Hledat“. Za cca 0,1s se dozvíte, že hledaný verš je Římanům 12,2.



   Další možností vyhledávání je vybrat si v pravém seznamu hledané slovo či hledaná slova z konkrétního překladu 
bible (viz. obrázek). Do seznamu vyhledávaných slov je přesunete buď dvojklikem na dané slovo, nebo kliknutím na 
tlačítko „<<“. V tomto případě je samozřejmě potřeba zaškrtnout volbu najít verše obsahující „Alespoň jedno“ 
hledané slovo. 



   Když Vám vyhledávač najde větší množství veršů vyhovující Vašim podmínkám, zobrazí je v samostatném okně. 
Když narazíte na verš, který Vás zajímá a chcete si daný překlad otevřít na místě tohoto verše, můžete jej otevřít 
dvěma způsoby. Buď můžete na vyhledaný verš kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat volbu „Kontext Exodus 
24:7“, nebo najet kurzorem (kliknutím levého tlačítka myši) na vybraný odkaz a kliknout na „Enter“.



   Program Theophilos umožňuje mít otevřeno najednou více překladů (viz. obrázek)



   Jak jsme si již říkali, program Theophilos nabízí i porovnávací režim. Tento režim můžete aktivovat výběrem menu 
„Bible“ a výběrem „Porovnávací režim“, kliknutím na ikonku porovnávacího režimu (viz. šipka) nebo klávesovou 
zkratkou CTRL + M. Výsledek můžete vidět v pravém okně. 



   Pokud délka biblického textu, který chceme zkopírovat, překračuje obsah okna, musíme použít tzv. „kopírku“. Je to 
modul, který nám umožňuje vybrat jednoduše rozsah kopírovaného textu, i styl výpisu (5 stylů na výběr). Na níže 
uvedeném příkladě chceme zkopírovat text z Exodu (2. Mojžíšova) od 7. verše 24. kapitoly až po 38. verš 40. 
kapitoly, stylem výpisu č. 1 (název kapitoly, jednotlivé verše na samostatných řádcích – s čísly veršů). Text si 
kliknutím na tlačítko „Kopírovat“ vložíme do schránky (paměti Windows), a poté jej můžeme vložit do libovolného 
textového editoru, e-mailového klienta apod. pomocí klávesové zkratky CTRL + V, nebo kliknutím pravého tlačítka 
myši na místo, kam chceme text vložit, a výběrem volby „Vložit“. Kopírku najdete v menu „Redakce“, nebo ji můžete 
aktivovat klávesovou zkratkou CTRL + P.



   Součástí kopírky je i výběrové pole pro výběr překladu (viz. obrázek). 



   Do programu Theophilos si můžete stáhnout a nainstalovat např. i Strongův řecko-anglický a hebrejsko-anglický 
biblický slovník, který využijete u překladů s uvedenými tzv. Strongovými čísly. Pokud např. rozumíte anglicky, 
můžete použít King James verzi se Strongovými čísly. Nejprve si otevřete vybraný slovník (Menu „Slovník“). Poté si 
označíte Strongovo číslo slova, které Vás zajímá, a buď na výběr kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete nabídku 
„Nalézt v tématech slovníku“, nebo použijete klávesovou zkratku SHIFT + CTRL + D. Ve slovníku se Vám objeví 
anglický přepis výslovnosti hebrejského či řeckého slova použitého na daném místě v originálu, včetně vysvětlení 
významu slova a podrobností. Je to náhradní řešení, tato funkce je mnohem lépe zpracována např. v dalším 
skvělém bezplatném biblickém programu E-Sword.



   Nezmínil jsem u tohoto programu mnoho funkcí, které možná využijete. Je to např. možnost využívání textových 
poznámek, barevné označování textu, používání záložek, nahrávání a používání hlasových poznámek, otvírání 
grafických souborů, zvukových souborů a souborů typu HTML.

   Theophilos je skutečně dobrý biblický program, který využije každý, kdo chce bibli studovat trochu hlouběji. Je 
výbornou pomůckou pro studium vybraných témat (nebo použitých výrazů). Jeho hlavními výhodami jsou cena, 
stabilita, české prostředí a množství českých překladů bible. Pro zájemce o detailnější studium bible a originálních 
textů (hebrejštiny a řečtiny) bych doporučoval zejména programy Davar a E-Sword. Bohatá nabídka biblických 
programů je i v oblasti operačního systému Linux. 
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