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„Odkazuji tobě, národe Český, za dědictví knihu Boží, Bibli svatou,
kterouž synové moji z původních jazyků do češtiny s pilnosti velikou uvedli,
a Pán Bůh tomu tak požehnal, že ještě je málo národů, kteří by tak pravdivě,

vlastně i jasně svaté proroky i apoštoly ve svém jazyku mluviti slyšeli.

Přijmi to tedy za svůj klenot vlasti milá, a užívej toho ke slávě Boží a ke svému dobrému
a užitečnému vzdělání.”
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