Beerdigung e pohřeb
Begräbnis s pohřeb
bekennen vyznávat
Bekennermut r odvaha k vyznání
Bekenntnis s vyznání
bereit sein být připraven
Bergpredigt e kázání k hoře
berufen povolat
Berufung e povolání, poslání
bescheiden uskrovnit se
Bescheidenheit e skromnost
Beschneidung e obřízka
beständig stálý, trvalý, vytrvalý
Beständigkeit e stálost
bete für mich modli se za mne
beten modlit se
Betrug r podvod, klam
betrügen podvést, oklamat
Betrüger r podvodník
beugen klanět se
Beurlaubung e propuštění na dovolenou
Bezirksapostel r apoštol oblasti
Bezirksälteste r starší oblasti
Bezirksevangelist r evangelista oblasti
Bezirkskälteste r starší oblasti
Bezirksvorsteher r představený oblasti
Biblische Geschichte biblické dějiny
Bischof r biskup
bitten prosit
bitten um die Verkürzung der Zeit prosit o zkrácení
času
Bote r posel, zvěstovatel
Boten des Evangeliums e poslové, zvěstovatelé
Evangelia
Botschafter Christi r posel Kristův
Botschafter an Christi Statt poslové na místě Kristově
Böse s zlo
Böse r zlý
Bösen List r nástrahy zlého
Brandopfer s zápalná oběť
Braut e nevěsta
Brautwerber r námluvčí, uchazeč o nevěstu
Bräutigam r ženich
bräutliche Gesinnung e nevěstina cudnost
breite Weg r široká cesta
Brot brechen s lámání chleba
Brot des Lebens s chléb života
Brot und Wein chléb a víno
Bruder r bratr
Brudermord r bratrovražda
brüderliche Gemeinschaft e bratrstvo
Bund r smlouva, úmluva, zákon
Bund eines guten Gewissens mit Gott r úmluva
dobrého svědomí s Bohem
Bundeslade e archa úmluvy

Bundesvolk s lid úmluvy
Busse tun káti se
Cherubim e cherubíni
Chor r pěvecký sbor
Chorgesang r sborový zpěv
Chorgesangbuch s sborový zpěvník
Chorlied s sborová píseň
Chormappe e sbírka sborových zpěvů
Christ r křesťan
Christenheit e křesťanstvo
Christentum s křesťanství
Christi Diener und Haushalter über Gottes Geheimnis služebník tajemství Božích
Christi Jugend Mládí Kristovo
Christi Sinn tragen být Kristova smýšlení
christlich křesťanský
Christus Kristus
Christus ist das Haupt der Kirche Kristus je hlava
církve
Daniel Daniel
dankbar vděčný, díkůplný
Dankbarkeit e vděčnost
danken děkovat, vzdávat díky
Dankopfer s děkovná oběť
Das Evangelium Johannes s Evangelium podle Jana
Das Evangelium Lukas s Evangelium podle Lukáše
Das Evangelium Markus s Evangelium podle Marka
Das Evangelium Matthäus s Evangelium podle
Matouše
Das Gebet Asarjas s Modlitba Azariášova
Das Gebet Manasses s Modlitba Manasseova
Das Hohelied Salomos s Píseň Šalamounova
Das alte Testament Starý zákon
Das neue Testament s Nový zákon
Das prophetische Buch kniha prorocká
Demut e pokora
demütig pokorný
Der Gesang der drei Männer im Feuerofen r Píseň
tří mládenců v peci ohnivé
Der Prediger Salomos r Kniha kazatel
Der gute Hirte r Dobrý pastýř
Diakon r diákon
Die Apokryphen e Knihy apokryfů
Die Bibel e bible svatá
Die Bücher der Heilig. Schrift Knihy písma svatého
Die Geschichtsbücher e Knihy historické
Die Geschichtsbücher e knihy historické
Die Lehrbücher e knihy didaktické
Die Offenbarung des Johannes Zjevení Jana
Die Sprüche Salomos e Kniha přísloví Šalamounova
Die Weisheit Salomo e Moudrost Šalamounova
Die prophetischen Bücher e knihy proroctví
dienen sloužit, kázat
Diener Gottes r služebník Boží
Dienstleiter r nositel úřadu, který řídí bohoslužbu
Diesseits ? Jenseits s tento svět ? onen svět
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Dirigent r dirigent, sbormistr
Dirigentin e dirigentka, sbormistryně
Dornenkrone e Trnová koruna
Drache r drak
Dreieinigkeit Gottes e Trojice Boží
Eckstein r úhelný kámen
edel vznešený
Edelmut r vznešenost
edelmütig velkomyslný
Eden Eden, ráj
eherne Schlange e měděný had
Ehre Christi sláva Kristova
Ehrfurcht e úcta
ehrfürchtig uctivý
ehrlich poctivý
Ehrlichkeit e poctivost
Eifer r horlivost
eifern horlit
eifrig horlivý
Eigensinn r svévole
eigensinnig svévolný
Eigenssinn r svévole
Eingangsgebet s úvodní modlitba
Einigkeit e jednota
Einkehr rozjímání
Einkehr halten navštívit někoho
einladen pozvat
Einsegnung e konfirmace
Einsicht e rozum
einsichtig rozumný
Einssein s jednota
Einweihung einer Kirche e vysvěcení kostela
Empfang des Heiligen Geistes r přijetí Ducha Svatého
empfindlich citlivý
empfindsam citový
Endgericht s poslední soud
Engel r anděl
enthaltsam zdrženlivý, střídmý
Enthaltsamkeit e zdrženlivost, střídmost
entrückt werden být u vytržení
Entrückung des Knäbleins e vytržení mládence,
chlapce
Entwicklungssegen r požehnání pro nastávající
matku
Epheser Efezským
Erbarmen s slitování
Erbarmer r milosrdný
Erde e země
ergeben být oddaný
Ergebenheit e oddanost
erkennen poznat, rozeznat
Erkenntnis e poznání
Erlöschen des Amtsauftrages ukončení úředního
mandátu
erlösen spasit

Erlöser r Spasitel
erlöst být spasen
Erlösten e spasení
Erlösung e spasení
Erlösungswerk Gottes s spasitelské Dílo Boží
Erretter r zachránce, Spasitel
erschlagen zabít
Ersheinen Jesu s zjevení Ježíšovo
Erste Auferstehung e první vzkříšení
erste Liebe e první láska
Erstgeborene r prvorozený, prvorozenec
Erstgeburt e prvorozenství
Erstgeburtsrecht s právo prvorozenství
Erstgeburtssegen r požehnání prvorozeného
Erstlinge e prvorození, prvotiny
erwarten očekávat
Erwartungszeit e čas očekávání
erwählen zvolit, vyvolit
erwählt být zvolen, vyvolen
Erwählten e vyvolení
Erzväter e praotcové
Esra Kniha Ezdrášova
Esther Kniha Ester
ewig věčný
Ewig ? Vater věčný ? Otec
Ewige r Věčný
ewige Finsternis e věčné temnoty
ewige Leben s věčný život
ewige Tod r věčná smrt
Ewigkeit e Věčnost
Exil s exil, vyhnanství
falsch falešný, nesprávný
faul líný
Fels der Kirche r skála církve
Feste e obloha, pevnost
Feuerbestattung e pohřeb žehem
Feuersäule e ohnivý sloup
feurige Pfuhl r ohnivé jezero
Fleisch von meinem Fleisch tělo z mého těla
Fleiß r píle
fleißig pilný
Fluch r kletba, prokletí
fluchen proklínat
Fragen und Antworten Otázky a Odpovědi
frei být svoboden
Freiheit e svoboda
Freisprache e rozhřešení
Freude e radost
freudig radostný
freuen těšit se, radovat se
freundlich přátelský, milý
Freundlichkeit e přátelství
Friede r pokoj, mír
Friedefürst r Kníže míru
friedfertig mírumilovný
Friedfertigkeit e mírumilovnost
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